
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Жар лы ғымен  
Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған 
күні 1-наурыз елімізде Алғыс айту күні болып 
жариялағаны белгілі. Биылғы жылы еліміз мерекені 
үшінші рет атап өтті. 

Алғыс айту күні – қилы  заманда қазақ жерінен қоныс 
тауып, біте қайнасып кеткен түрлі этнос өкілдерінің өздерін 
жатсынбай бауырына басып, бір үзім нанды бөлісіп жеген 
жергілікті жұрттың дархандығы мен кеңпейілдігіне алғыс 
айтып, құрмет білдіретін күн. Мереке аясында Достық 
үйінде «Алғыс – ел сыйы» атты салтанатты кеш болды. Оған 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев пен этномәдени бірлестік 
мүшелері, түрлі сала өкілдері және қала тұрғындары қатысты. 

Шара ең алдымен мерекелік кеш қонақтарының 
тілектерінен құралған «Тілек ағашы» және оқушылардың 
Алғыс айту күніне арналған эссе көрмесін таныстырудан 
бастау алды. Тілек ағашына барша қонақтар жақсы істердің 
бастауы болсын деген ниетпен лебіздерін ілсе, этномәдени 
бірлестік басшылары мен жастардан құралған топ алғыс 
шарларын аспанға ұшырды.

Мұнан соң облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
қызылордалықтарды айтулы мерекемен құттықтады.

– Алғыс айту күні – тағдыр тәлкегімен Қазақстанға 
қоныс аударған түрлі этнос өкілдерінің қазақ халқына 
ризашылығын білдіру арқылы бір-бірімізге деген құрметіміз 
бен сыйластығымызды арттыратын күн. Сонымен бірге, 
көктемнің алғашқы күні – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
төрағалық жасайтын еліміздегі қоғамдық маңызы аса 
жоғары екі саланың, дәлірек айтсақ, «Нұр Отан» партиясы 
мен Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған күні. Міне, 
бүгінде «Алғыс айту күні»  бейбітшілік пен келісімнің жарқын 
көрінісіне айналды. Қай кезде де жабырқағанның жанына 
жалау болып, мұңайғанның маңдайынан сипап, қиналғанды 
құшағына қысқан қазақ халқы – әлемдегі ең бауырмал 
халық екенін өзіміз ғана емес, өзге де мойындай бастағаны 
ақиқат. Бүгінгі тарих тоғыстырған, тағдыр табыстырған 
барша ұлт пен ұлыстың берік бірлігі мен тату тірлігі 
Қазақстанның басты жетістігі десек, артық айтқандығымыз 
емес, – деген аймақ басшысы мұнан әрі өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуына тоқталып, ел игілігі мен қоғамдық 
келісімді нығайтуға қосқан үлестері үшін Сыр елінің барлық 
тұрғындарына алғысын білдірді.

Өз кезектерінде облыстың этномәдени бірлестіктерінің 
өкілдері де тәуелсіз Қазақстандағы бейбіт және жарқын өмір 
үшін өз алғыстарын жеткізуді де ұмытпады.

– Бұл күнді ерекше ықыласпен күтеміз. Өйткені, біз 
бейбіт заманда, ынтымағы мен бірлігі жарасқан, берекесі 
мен дәулеті тасыған тәуелсіз елде өмір сүріп жатырмыз. 

Осыған шүкіршілік етеміз. Мұның барлығы қазақ халқының 
арқасы. Осы достығымыз бен  татулығымыз сақталып, 
кейінгі ұрпаққа жетсе деймін. Ең бастысы,  тәуелсіз еліміздің 
тұғыры биік болсын, – дейді «Достық жер МК» ЖШС-ның 
директоры Милияр Арифов.

Мереке аясында  жүрегі мейірімділікке толы жедел-
жәрдем және адам өмірі мен денсаулығын сақтап қалу жолында 
аянбай еңбек етіп жүрген төтенше жағдай қызметкерлеріне 
облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының арнайы 
дайындаған бейнеролигі көпшілік назарына ұсынылды. 

Сондай-ақ, ел игілігі жолында жасаған берекелі істері 
үшін облыс басшысына, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, 
тыныштықтың бағасын біліп, бейбіт өмір үшін ұйқысыз түн 

қатқан шекарашыларға, еңбек шамын жағып, ерте көктемнен 
сарыала күзге дейін тынбай ел әлеуетін арттыру жолында 
еңбек етіп жүрген Сыр диқандарына, қаламыздың сәулетіне 
сән кіргізген құрылысшыларға алғыс айтылған арнайы 
телеграмма табысталды. Шара соңы мерекелік концертке 
ұласты.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы».

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).
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БЕЙБІТ ЕЛДІҢ БАЯНЫ

Салтанатты шарада аймақ басшысы партия қатарына 
жаңадан қабылданған азаматтарды «Партия күнімен» және 
«Алғыс айту күні» мерекесімен құттықтап, Мемлекет басшысы, 
Партия Төрағасының стратегиялық жоспарын жүзеге асыру 
жолында белсенді жұмыс жасауға шақырды. 

– Сіздер партия мүшесі ретінде, экономикалық дамудың 
жоғары қарқынын және барлық азаматтардың әл-ауқатын бұдан 
әрі арттыруды ел алдындағы міндет деп түсінулеріңіз қажет. 
Сыр өңірі – талай сындарлы сәтте сыр бермей, алдындағы 
міндетті табысты жүзеге асырып, жерді ғана емес, ғарышты да 
игеруге жол салған киелі мекен. Ең бастысы, Елбасы «Алаштың 
анасына» балаған, қазақылықтың қайнар мекені. Осындай 
айтулы аймақтың өсіп-өркендеуіне партия мүшесі ретінде 
сіздердің де лайықты үлестеріңіз болатынына сенемін, – деді 
облыс әкімі.

Партияның жаңа мүшелері атынан сөз алған «Жалағаш 
жаршысы» аудандық газетінің бас редакторы Нағымжан Сауяев 
халықтың қамқоршысына айналған “Нұр Отанның” қатарында 
болу зор мәртебе екенін айтты. 

– Бүгінде «Нұр Отан» елімізде ең басты саяси күшке 
айналған партия екені сөзсіз. Партия Елбасының басшылығымен 
еліміздің сенімді түрде алға жылжуына, Тәуелсіздігіміз нығая 
түсуі үшін халықпен бірге қажымай-талмай жұмыс жасауда. 
Сондықтан да оған мүше болып, аймақ басшысының қолынан 
партиялық билет алу бізге үлкен сенім жүктейді. Абыройымыз 
асқақтай берсін. Ел аман, жұрт тыныш болсын, – деді ол.

Айта кетейік, «Нұр Отан» партиясының құрылғанына биыл 
19 жыл толып отыр. Облыста 49 мыңға жуық мүшесі бар. 

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы». 

ПАРТИЯ ҚАТАРЫ 
ЖАҢА 
МҮШЕЛЕРМЕН 
ТОЛЫҚТЫ

«Нұр Отан» партиясының құрылған күніне орай, 
партияның облыстық филиалы төрағасы, облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев партия қатарына жаңа 
мүшелерді салтанатты түрде қабылдап, бірқатар 
азаматтарды алғыс хатпен марапаттады. Осылайша 
еліміздегі жетекші партия қатарына кәсіпкерлер, 
спортшылар, журналистер, үкіметтік емес ұйым 
өкілдері, студенттер қосылды.

АГРОСАЛА МӘСЕЛЕСІ 
ЖАН-ЖАҚТЫ ЗЕРТТЕЛЕДІ

Сырбойылық диқандарды егін шаруашылығын субсидиялау 
көлемінің төмендігі алаңдатады. Ауыл шаруашылығы вице-
министрі Ерлан Нысанбаев және Су ресурстары комитетінің 
төрағасы Ислам Әбішевпен кездесуде олар осы мәселені көтерді. 
Басқосуды облыс әкімінің орынбасары Серік Қожаниязов 
жүргізіп отырды. 

Сала жетекшілері бір апта бойы еліміздің 
оң түстік өңірлерін аралап, шаруалардың жай-
күйімен танысқан. Бау-бақша, жүзім, күріш, 
мақта шаруашылықтарын дамыту бағы тын-
дағы ұсыныс-пікірлерді жинақтаған. Кезек ті 
кездесу еркін форматта өрбіді. Онда облыстағы 
шаруа қожалықтарының басшылары өздерін 
толғандырған сұрақтарды қойып, өзекті 
мәселелерді алға тартты. Қармақшы ауданындағы 
«Ақтөбе және К» ЖШС төрағасы Нұрлан Іздібаев 

жергілікті диқандар үшін ала жаздай атыз жағалап 
еккен күрішті енді өздері өңдеп, саудаға шығаратын 
мүмкіндік туғанын жеткізді. 

– Былтыр аудан көлемінде бірінші болып біз 
Оңтүстік Кореядан күріш ақтайтын зауыт әкеліп 
орнаттық. Бүгінде өңделген өнімді алыс-жақын 
өңірлерге, Ресей, Түркіменстан елдеріне экспорттап 
келеміз. Бірақ күріш қауызын өңдеуге болмашы 
субсидия төленеді, бұл – біздің алдымызда тұрған 
үлкен мәселе, – деді шаруашылық төрағасы. 

8 наурыз – Халықаралық 
әйелдер күніне орай 

өтетін облыстық 
іс-шаралардың 
бағдарламасы

№ Іс-шараның атауы Өтетін орны Өткізілу 
мерзімдері

8 наурыз – Халықаралық 
әйелдер күніне арналған 

мерекелік салтанат

Қызылорда қаласы, 
Н. Бекежанов 

атындағы қазақ 
музыкалық драма 

театры

2018 жылғы
 7 наурыз
сағ: 12.00

«Ана өмірдің шәрбәті, 
Ару – әлем сымбаты» атты 

мерекелік салтанатты коцерт
Арал аудандық 
мәдениет үйі

2018 жылғы
 6 наурыз
сағ: 17.00

«Әлемнің жарығын 
сыйладың сен маған» атты 

мерекелік кеші

Қызылорда қаласы,
 Ә.Тәжібаев 

атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми 

кітапханасы

2018 жылғы
6 наурыз

сағат 11.00

Кәсіпкер, қолөнер шебері 
Қарлығаш Ильясова және   

Қазақстан Суретшілер 
одағының мүшесі, 

суретші, қолөнер шебері 
Гүлнар Рамазановалармен  

«Әйелдер – әдемілік 
әлемінің падишасы» атты 

кездесу кеші

Қызылорда қаласы, 
Ақмешіт музейі

2018 жылғы
6 наурыз

сағат 11.00

«Ана – өмірдің шуағы» 
салтанатты жиын

Қазалы аудандық  
Р. Бағланова 

атындағы мәдениет 
орталығы

2018 жылғы
 7 наурыз
сағ: 16.00

«Ана – тіршілік тынысы» 
атты салтанатты жиын

Сырдария аудандық 
мәдениет үйі

2018 жылғы
 6 наурыз
сағ: 15.00

«Әйел – тіршіліктің 
шырайы, отбасының 

шырағы» атты мерекелік 
концерт

Шиелі аудандық 
мәдениет үйі

2018 жылғы
 7 наурыз
сағ: 11.00

«Әдемілік әміршісі» 
салтанатты жиын

Жаңақорған 
аудандық мәдениет 

үйі

2018 жылғы
 7 наурыз
сағ: 11.00

«Ана деген жырым 
бар шырқалатын» атты 

салтанатты жиын
Жалағаш аудандық 

мәдениет үйі

2018 жылғы
 7 наурыз
сағ: 16.00

«Ару – көктем, әйел – жыр, 
әйел – ғұмыр»

 Қармақшы аудандық 
мәдениет үйі

2018 жылғы
 7 наурыз
сағ: 16.00

8 наурыз – Халықаралық 
әйелдер күні мерекесіне 

арналған «Ана – ғұмыр. Ана 
– тәңір. Ана – шың!» атты 

салтанатты кеш

Қызылорда қаласы, 
С.Майқанова 

атындағы мәдениет 
үйі

2018 жылғы
 7 наурыз
сағ: 15.00

«Қыз ғұмыр»  атты 
мерекелік қойылым 

Қызылорда қаласы, 
филормония залы

2018 жылғы
 8 наурыз
сағ: 18.00

АЛА БОЛСА 
      АҒАЙЫН...

“АҚМЕШІТ – ПЕРОВСК 
– ҚЫЗЫЛОРДА”

ӨЛЕРМЕН
         ӨМІР

2-бет

– Аталған конкурсқа облыстан 4 оқушы қатысты. Барлығы 
да жетістік төрінен көрініп отыр. Бұл – біздің ғана емес, Сыр 
елінің жеңісі. Қуантарлығы, байқауда әрбір оқушы қолға 
алған тақырыбын толықтай зерттегенін көрсетіп, оны жоғары 
дәрежеде қорғап шықты. Соның арқасында өрендердің 
«Биологиялық процестердің 4D модельдерін әзірлеу», 
«Компьютердің көмегімен газдардың концентрациясын 
анықтау», «Арал маңындағы тұрғындардың гематологиялық 
параметрлерін түзету әдістері» тақырыбындағы жобалары 
көптің ықыласына бөленді. Ұлы Абай: «Дүние де өзі, мал да өзі, 
ғылымға көңіл бөлсеңіз» деген. Хакімнің бұл өсиетін жастар 
жете ұғынған. Өйткені, олардың көпшілігі қазір ғылым жолын 
таңдайды, болашақта біліммен биікке самғағысы келеді, – деді 
Қ.Ақышева.

Айта кетейік, жүлдегерлер қатарында «Мұрагер» мектебінің 
11-сынып оқушылары Дінмұхаммед Ақпан, Евгений Демиденко, 
Диана Валишаева мен №3 мектеп-лицейінің оқушысы Мағжан 
Бекетов бар. Бүгінгі инновация тілін еркін меңгерген мұндай 
жастардың алар асуы алда екені сөзсіз.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».

СҮЙІНШІ!

Кореядан ғылымға ден қойған сырбойылық жас-
тар жайлы ақжолтай хабар жетті. Осы елдің Дэджон 
қаласында өткен «Жас ғалым» халықаралық жобалар кон-
курсында өрендер ізденіске іңкәрлігін дәлелдеді. Жүлделі 
орындарды еншілеп, ел мерейін тасытты. Оқушыларға 
жетекшілік еткен облыстық білім басқармасының «Да-
рын» қосымша білім беру орталығы директоры Қарлығаш 
Дауылбайқызымен тілдескенімізде де, ол инновациялық 
даму жолындағы өрлеу осындай баспалдақтардан баста-
латынын жеткізді.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ЖОБА 
ЖҮЛДЕГЕРЛЕРІ

БІЛІМ

Аймағымызға жұмыс сапарымен келген Қазақстан 
Республикасының  Білім және ғылым вице-министрі Асхат 
Аймағамбетов Елбасының «Төртінші өнеркәсіптік револю-
ция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
Жолдауының білім саласына бағытталған басымдықтарын 
түсіндіру мақсатында сала қызметкерлерімен кездесті. 

Кездесуді облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов 
ашып, жиынның мақсаты мен маңызына тоқталды.

Болашақтың  іргетасы
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Облыстық жұмылдыру дайын
дығы басқармасының басшысы 
Серік Сермағамбетовтың ай
туынша, Сырдария өзенінде 95 
қауіпті учаскені қалпына келтіру 
белгіленген. Бүгінде аталған 
учас келерде жұмыстар толықтай 
аяқталған. Оның ішінде «2017
2020 жылдарға арналған «Тасқын 
су қатерінің алдын алу және 
жою жөніндегі шаралар кешені» 
жол картасын іске асыру аясын
да жоспарланған 73 шараның 
барлығы орындалды. Үкіметтен 
қосымша 2 млрд теңге бөлу 
жұмыстары аяқталды. Жалпы 
қала және аудандар бойынша 
өзен бойында 56 қауіпті деген 
нысандарға 172 мекеме бекітіліп, 
2 мыңға жуық адам тиісті 
құралжабдықтарымен шоғыр
ландырылған. 

Қазіргі күні «Шардара» су 
қоймасынан төменгі ағысқа се
кундына 500 текше метр су 
жіберіліп жатса, оның 300 текше 
метрін «Көксарай» су реттегіші 
алып отыр. Хабарламашы облыс 
аумағына келіп жатқан су көлемі 
секундына 200 текше метр екенін 
жеткізді. Оңтүстік аудандарда 
мұз жұқарып, қозғалыс басталды. 
Оған қазіргі ауа райы да әсер ету
де.  Апта басында «Көктем2018» 
республикалық командалық оқу 
жаттығуы өтеді. Оған барлық 
азаматтық қорғаныс мекемелері 
қатысады. 

Комиссия отырысында көк
темгі су тасқынының алдын алу 
шараларының орындалу бары
сы туралы аудан әкімдері, тиісті 
құрылымдар басшылары есеп 
берді. Бүгінгі жағдай бойын
ша 2018 жылы атқарылуы тиіс 
барлығы 19 нысан белгіленіп 
(оның ішінде біреуі құлақтандыру 
жүйелерін орналастыру), оларға 
қажетті қаржыны республикалық 
бюджеттен бөлу көзделіп, жал
пы жұмсалатын қаржы 13,4 млрд 
теңгені құраған. 

Облыс әкімі жағдай бір
қалыпты деп бейқам отыруға 
болмайтынын атап өтті. Күтпеген 
жерден судың жырып кетуі әб
ден мүмкін. Осы ретте облыс 
орталығы тұсындағы сая жай 
тұрғындарымен тиісті жұмыс
тар жүргізу жөнінде қала бас
шылығына нақты тапсырмалар 
жүктелді. Жылда қайталана бере
тін келеңсіздіктерге тоқтам сала
тын мезгіл жетті. Ал тік ұшақты 
орынсыз жалдай беру ол мем

лекет қаржысын желге шашу
мен тең. Аймақ басшысы қауіпті 
кезең  сейілгенше  барлық жау
апты тұлғалардың іссапарларға 
шығуына болмайтынын қатаң 
ескертті.   

Комиссия отырысында тал
қы ланған келесі мәселе  облыс 
аумағында  ҚырымКонго гемор
ра гиялық қызбасына қарсы шара
лар турасында болды. Бұл бағытта 
атқарылып жатқан жұмыстар жай
ын облыстық қоғамдық денсаулық 
сақтау департаменті басшысының 
орынбасары Әлия Әбдіқайымова 
баяндады. Ол  облыста 2017 жылы 
1434 адам кене шағумен тіркеліп, 
ҚырымКонго геморрагиялық 
қыз   басына күдікпен 27 науқас 
ауру    ханаға жатқызылғанын мә
лім  деді. Оның ішінде екеуінің 
диаг  нозы нақтыланып,  бір  нау
қас медициналық көмекке кеш 
қаралу салдарынан көрсетілген 
кешенді емге қарамастан, қайтыс 

болды. Сондықтан жалпы кене 
шағу, ауру саны өткен жылдар
дан төмен болғанымен, эпиде
мио логиялық ахуал күрделі бо
лып бағаланды. Облыста 266 
елді мекенде жүргізілген барлау 
жұмыстарының нәтижесінде 
53342 кене жиналып, одан 5071 
сы на ма дайындалып, оның ішін де 
147 сынамада «оң» нәти же анық
талды, зақымдалу көр сет кіші 2,8 
процентті құрады (рес публикалық 
орташа көрсеткіш – 2,7).

Департамент өкілі келесі 
мәсе леге назар аударылуын атап 
өтті. Кенеге қарсы залалсыздан
дыру жұмыстарына облыстан 
жылда қыруар қаржы бөлініп 
келеді. Мемлекеттік сатып алу 
нәтижесінде жылда басқа аймақ
тардың мердігер мекемелері ұтып 
алуда. Басқа облыстардан ұтып 
алған мекемелердің жол шығыны, 
осы жерден жалдайтын маман
дарына жұмсалатын қаражаты, 
дәрілік препараттарды тасымал
дауы, тағы басқа  жұмыстарына 
кететін шығын өте көп. Сонымен 
қатар, эпидмаусымда ауру тіркеле 
қалған жағдайда ошақта нүктелік 
залалсыздандыру жұмыстарын 
жедел ұйымдастыру барысында 
қиындықтар туғызады.

Сондықтан бұл жұмыстар об
лыста құрылған ветеринариялық 
ұйымдарға берілсе, сапасы арта
ды деп санайды. Себебі бөлінген 
қаржыны ветеринариялық ұйым
дар пайдаланады. Ауру тіркеле 
қалған жағдайда, серопозитивті 
кенелер анықталған уақытта 
шұғыл ісәрекет жасауға мүмкін
шіліктер көп болады. Облыс әкімі 
бұл ұсыныстың өте дұрыс екенін 
айтып, қолдау білдірді. Соны
мен қатар мал тоғыту орындары 
мәселесін шешу қажеттігі ай
тылды. Ал Шиелі, Жаңақорған 
аудандарында малды тауға ерте 
көктемде алып кетуі себепті ал
дын алу шараларын ертерек жасап 
бітіргені жөн. 

Осы орайда аймақ басшы
сы облыстың буферлік аймақтан 
шығуы оңай соқпағанын, сол 
себепті бұл жұмыстарға өте жау
аппен қарау қажеттігін қадап айт
ты.  Қала және аудан әкімдері мал 
басын, қора, суат, шаңлақ саны 
мен көлемін қайта қарап, қажет 
болған жағдайда облыстық вете
ринария басқармасына ұсыныс 
берулерін міндеттеді. Ал іс
шаралар жос пары бекітілмеген 
бірқатар аудандар мен Қызылорда 
қаласы әкімдігіне жедел түрде 
жос парларын бекітуді тапсырды. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».

ТАБИҒАТ БЕЙҚАМДЫҚТЫ 
КЕШІРМЕЙДІ

Бейсенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төр
аға лық етуімен төтенше жағдайлардың алдын алу және жою 
комиссиясының отырысы өтті. Онда алдымен су нысан дары
ның бүгінгі жағдайы және көктемгі су тасқынының алдын алу 
мәселесі талқыланды.

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Титов  тұр ғын 
ау да  нындағы бір бөлігі құлаған жатақхана орнына 
барды. «Мұрагер» мектебіне уақытша орна лас ты
рылған тұрғын дармен жүздесті.  

ОБЛЫС ӘКІМІ ТИТОВТАҒЫ 
ҚҰЛАҒАН ЖАТАҚХАНА 
ОРНЫНА БАРДЫ

Оқиға орын алғаннан кейін Қызылорда қалалық төтенше жағдайлар 
басқармасының бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі Ербол Әлішеров  
құт қа рушылар 112 нөміріне хабарлама түскен бойда оқиға орнына жеткенін, 
жұмысқа 80нен астам маман және 20ға тарта техника жұмыл дырылғанын 
айтқан еді. 

– 5 қабатты жатақхананың 4подъезінің оң жағы толығы мен құлаған. 
Әйтеуір, бұл жағында ешкім қоныстанбаған болып шықты. Жатақхана 
тұрғындарының басым бөлігі №2 «Мұрагер» мектебіне көшірілді. Қал ғандары 
туғантуыс тарының үйлерін паналай тұрады, – деді басқарма бастығы. 

***
Осыған байланысты кеше өңірлік коммуникациялар қызметінде 

өткен баспасөз мәслихатында құлаған жатақхана тұрғындарының жер
гілікті билік есебінен жалға алынған пәтерлерге көшірілгендігі хабар
ланды. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Асылбек Шәменов айтты. 

– Бұған дейін «Мұрагер» мектебіндегі эвакуациялық бекетке орналас
тырылған 46 отбасыны 2 күнде пәтерлерге орналастырамыз деп мәлімдеген 
болатынбыз. Қазіргі кезде отыздан астам отбасын көшірдік. Бұл жұмыс 
жалғасып жатыр, – деді қала әкімінің орынбасары. 

 Оқыс оқиғаға байланысты құрылған арнайы комиссия заң талаптарына 
сәйкес баспанамен қамту үшін әр отбасының жағдайын зерттеп жатыр.  

 Бұдан бөлек, кеше облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес, қаладағы жатақ
ханалардың жағдайын анықтайтын арнайы комиссия құрылды.  Комис сия 
жұмысының нәтижесі 12 наурызда белгілі болады. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

ТҰРҒЫНДАР БАСПАНАҒА
ОРНАЛАСТЫРЫЛУДА

Аграрлық сала өкілдері субсидиялау ережесінің 
жиі өзгеруімен келіспейді. «Өзгеріске енді үйрене 
берген кезде ауысып кетеді. Қарамағымыздағы 
қарапайым диқан тұрмақ, өзіміз түсініп үлгер
мей міз», – дейді олар. Оларды, әсіресе, агроөнер
кәсіп кешенін реформалау аясында өсімдік шаруа
шылығындағы гектарына төленетін субсидия 
көлемі нің 2016 жылдан бастап азайғаны алаңдатады. 
Сырдария ауданындағы «Шаған Жер» ЖШС 
төрағасы Бердіқұл Қадыров осы орайда субсидияны 
проценті төмен несиемен алмастыруды ұсынды. 

– Ресейде «Агробанк» деген бар, егін, мал 
шаруашылығымен айналысушы адамдарға, ұйым
дарға өте төмен процентпен несие береді. Бізге де 
осы тәсілді қолдану керек сияқты. Субсидияны со
нымен алмастырса, өнімді жұмыс істеуге мүмкіндік 
туар еді, – деді кәсіпкер. 

Ал Жалағаш ауданындағы «Ер Әлі» шаруа 
қожалығының төрағасы Әліби Бекжанов ауыл 
шаруашылығы техникаларын субсидиялау қажет
тігін, Қазалы ауданындағы «Сыр маржаны» ЖШС 
директоры Мінәжаддин Өтеев көп нәрсе күріштің 
өзіндік құнына байланысты екенін айтты. Су ре
сурстары комитетінің төрағасы Ислам Әбішев 
сырбойылық шаруаларды тек күріш егумен шек
телмеуге, егін шаруашылығын әртараптандыруға 

шақырды. Дегенмен, ықылым заманнан күріш өнді
рісіне негізделген аймақта бұл мәселе бүгінертең 
шешіледі деу қиын. 

– Күрішті басқа дақылдармен ауыстырудың 
ыңғайын да, пайдасын да көріп тұрғаным жоқ. Би
дай еккеннен көлкөсір табысқа кенеле алмайсың. 
Пәлен гектар жерге жоңышқа еккенмен бәрін 
бірдей өткізе алмайсың, – деді «Шаған Жер» ЖШС 
төрағасы Бердіқұл Қадыров. 

Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы 
ғылымизерттеу институтының бөлім меңгерушісі 
Лаура Тохетова сала ғалымдарының мәсе  лесін 
жеткізді. Оның айтуынша, мақсатты қаржы лан ды
рудағы жүйесіздіктің кесірінен институт қызмет
керлері жалақыны уақытынан кешіктіріп алып жүр. 
Сондайақ, ғалым ауыл шаруашылығында отандық 
селекцияның үлесін арттыру керектігіне тоқталды. 

– Шетелдік селекцияға тәуелділік болашақта 
опық жегізуі мүмкін. Сондықтан отандық сорттарды 
дамытуға мән беруге тиіспіз. Өйткені, ол – қашанда 
мол өнімнің кепілі, – деді ғалым. 

Министрлік өкілдері жиында көтерілген мәселе
лерді шешу мүмкіндіктерін жанжақты қарастыруға 
уәде берді. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

АГРОСАЛА МӘСЕЛЕСІ 
ЖАН-ЖАҚТЫ ЗЕРТТЕЛЕДІ1
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– Елбасының биылғы Жол
дауында адамзат қадам жасап 
отырған төртінші өнеркәсіптік ре
волюция кезеңінде адами капитал
ды дамытудың мәселелері, жалпы 
әлемдегі бәсекеге қабілеттіліктің 
бүгінгі деңгейі қандай, соған жау
ап берудің жолдары айқындалған. 
Сондықтан, бүгінгі уақыт тала
бына сай сандық технологияны 
меңгеріп, білім, ғылым  деңгейін 
жаңа сапаға көтеру арқылы адами 
капиталды дамытудың маңызы 
ерекше, – деді Р.Рүстемов. 

Жолдау жүктеген жаңа міндет
тер жөнінде баяндаған вицеми
нистр, білім саласына байланысты 
көптеген жаңалықтар енгізіліп 
отырғанын айтты. Мәселен, 
білім берудің жаңартылған 
мазмұнына көшкен ұстаздардың 
лауазымдық жалақысы осы 
жылдың басында 30 процентке 
көбейсе, мұғалімдердің біліктілік 
деңгейін ескеретін жаңа аттеста
циялау жүйесі енгізіліп, осы жүйе 
бойынша біліктілігі расталған 
мұғалімдердің  жалақысы 3050 
процентке дейін өсетін болады. 

Саладағы басымдықтың 
бірі – 2019 жылдан  бас тап 
қала мектептерінде төрт пәнді 

ағылшын тілінде оқыту қарасты
рылып отыр. Әзірлік теріне қарай 
бұл жаңалық ауыл мектептерінде 
де қолға алынады. Сонымен қатар, 
биыл ҰБТ және кешенді тестілеу 
емтихандарының уақытын тиімді 
ұйымдастыруға  байланысты да 
өзгерістер енгізілгелі отыр. Ал 
жоғары оқу орындарына білім 
беру бағдарламаларын жасау
да академиялық еркіндік беру 
мәселесі қарастырылып, оның 
нәтижесінде оқу орны қажетті 
мамандықтарды енгізуде дербес 
шешім қабылдауға қол жеткізетін 
болады. Сондайақ, вицеминистр  
мектеп оқушыларының сабақ 
жүктемесін азайту, оқулықтардың 
сапасын көтеру, мұғалімдерді 
қағазбастылықтан арылтып, элек
тронды жүйені тиімді пайдалану, 
жалпы мұғалім мәртебесін көтеру 
мәселесінің қарастырылып жат
қанын жеткізді.

Айта кетейік, біздің аймақта 
заман талабына сай, еңбек нары
ғына қажетті мамандар даярлау 
мәселесіне мән беріліп, бұл орайда 
осыған дейін Ресей мемлекетімен 
тұрақты байланыс орнатылған 
болса, алдағы уақытта сандық 
технология мамандарын дайын
дау мәселесінде Татарстан, Қытай 
мемлекеттерімен әріптестік 

бағыт та жұмыс жасауға қажетті 
шара лар қабылданып жатыр. 
Аймақ басшысының тапсырмасы
мен, биылдан бастап облыс 
әкімінің  білім саласына арналған 
грантының 70 процентін IT ма
мандарын дайындауға бағыттау 
мәселесі қарастырылып отыр.

Жұмыс сапарында ҚР Білім 
және ғылым вицеминистрі 
А.Аймағамбетов бірқатар білім 
беру ұйымдарында болды. 
Облыс тың техникалық және 
кәсіптік білім беру саласындағы 
тың жаңалықтармен танысуда 
«Абы лайхан» атындағы жоғары 
кол леджінде, облыстық дарынды 
балаларға арналған №4 мектеп
интернатында болып, оқутәрбие 
жұмысындағы басымдықтарға 
назар аударды. 

Жиында №5 мектеплицейі ди
ректоры А.Избасова, Қорқыт ата 
атындағы ҚМУдың есептеуіш 
техника және ақпараттық жүйе
лер кафедрасының меңгерушісі 
С.Ибадулла хабарлама  жасап, 
салаға енгізіліп отырған жаңа
лықтар мен өзгерістерге бай
ланыс ты ойпікірлерін білдірді.

Жиынға облыстық мәслихат 
хатшысы Н.Байқадамов қатысты. 

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

БОЛАШАҚТЫҢ  ІРГЕТАСЫ
1бет

«Нұр Отан» партиясы облыстық фи
лиалында Білім және ғылым вицеминистрі 
Асхат Аймағамбетов азаматтарды жеке 
мәсе лелері бойынша қабылдады. Қабыл
дау ға негізінен балабақша  тәрбие ші ле рі нің 
жалақысын көтеру, «Алтын белгі» иегер
леріне берілетін жеңілдіктер, колледж бітіру
шілерінің кешенді тест тапсыру, ағыл шын 
тілін үйрету курстарында біліктілік арттыру 
мәселелері сөз болды. 

Балабақша тәрбиешілерінің жалақысы мектеп 
мұғалімдерінің жалақысынан әлдеқайда аз. Осылай 
деген Айнұр Бекішева «Алтын ұя» балабақшасының 
тәрбиешісі болып қызмет атқарады. Жас маман 
ретінде айына алатын жалақысы 61 мың теңге.

Өз кезегінде Асхат Аймағамбетов қазір мектеп 
мұғалімдері мен жоғары оқу орны оқытушылары 
жалақыларын көтеру шешілгенін айтты. 

– Ендігі кезекте мектепке дейінгі тәрбиешілер 
еңбекақысына байланысты мемлекеттік бюджетке 

сәйкес жұмыстар атқарылатын болады, – деді ол.
Ал Ұлжан Жүсіпова колледж оқытушыларына 

ағылшын тілін үйрету курстарында біліктілікті арт
тыру мәселесін көтерді. Вицеминистр өткен жылы 
13 мыңға жуық мұғалім оқу курсынан өткенін айт
ты.

– Ағылшын тілін үйрету курстарында білікті
лігін арттырған колледж оқытушыларының еңбек
ақыларына үстеме қарастыру мәселесі  орынды, 
ұсынысыңыз қаралады, – деді вицеминистр.

Колледж бітірушілерінің кешенді тест тапсыру 
мәселесімен келген Гүлжазира Зікірге вицеминистр 
колледж түлектері үшін шекті балды 35тен 25 
балға түсіру, яғни 50 проценттен 35 процентке азай
ту мәселесі министрлік тарапынан қарастырылып 
отырғанын айтты. Сонымен қатар, тест тапсыруға 
құжат қабылдау мерзімін шегеру бойынша кол
ледждің оқу жоспарына өзгеріс енгізуге ұсыныс 
берілген. 

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы».

ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ

БРИФИНГ

ОҚИҒА

ҰСЫНЫС-ПІКІР ҚАРАУСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

Соңғы деректер бойынша, қазір облыс аумағына 
секундына 220 текше метр су түсуде. Қызылорда 
су торабынан төменге 255 текше метр су босаты
луда. Аймақтың солтүстік аудандарында Сырда
рия өзеніндегі мұздың қалыңдығы 2060 см құраса, 
оңтүстік аудандарда мұз еру процестері жүруде.

− Жылдың басында күннің күрт  жылынуына 
байла нысты мұз жылжып, су арнасынан асып, 
қала төңірегі және Сырдария ауданында күрделі 
жағдай туындады. Алайда әлеуметтік маңызы бар 
нысандарға, халыққа зияны тиген жоқ. Су бөгеттерін 
қайта қалпына келтірдік. Сондайақ, Қалжан ахун 
елді мекені тұсында он қорғаныс бөгеті бұзылып, 
төтенше жағдай жарияланды. Бүгінде аумақ толықтай 
қалпына келтіріліп, төтенше жағдай тоқтатылды. Арал 
ауданындағы Қамбаштан бастап көлдердің барлығына 
су жетіп, Аманөткел тұсында су деңгейі қайтадан 
түсіп кеткен еді. Қазір қауіп сейілді. Қармақшы 
ауданындағы Дүроңғар ауылының тұсында да су 
деңгейі жоғарылауына байланысты тиісті шаралар 
атқарылды. Жалпы, су тасқыны жағдайының алдын 
алу мақсатында Сырдария өзенінің қорғаныс бөгетінің 
95 қауіпті учаскесін қалпына келтіру белгіленген бо
латын. Аталған учаскелерде жұмыстар толықтай 
аяқталды, − деді Серік Сағитжанұлы. 

Оның ішінде «20172020 жылдарға арналған 
«Тасқын су қатерінің алдын алу және оны жою 
жөніндегі шаралар кешені» жол картасын іске асыру 
аясында жоспарланған 73 шараның барлығы орын
далған. Бүгінде өзен бойындағы 56 қауіпті аймаққа ар
найы техникалары бар 172 жауапты мекеме бекітілген. 
Су тасқынына қарсы жұмыстарға пайдаланылатын 
материалдықтехникалық қордан бөлек, екі тікұшақ 
алдырылып, мұз жару жұмыстарын жүргізуге арнайы 
мамандандырылған мекемемен келісім жасалған.  
Сондайақ, тасқын су кезінде 156 мың адамды көші
руге арналған 83 эвакуациялық жинақтау және 104 
қабылдау пункттері дайындалған.

Байқағанымыздай, облыс бойынша жағдай бақы
лауда. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».

– Жол желілерінің сақталуын қамтамасыз ету шаралары автокө
ліктерге көктем және жаз мезгілінде шектеу енгізуді талап етеді. 
Себебі, климаттық ерекшелік – жол бойындағы қозғалыс жағдайына, 
жұмыс режиміне тікелей әсер ететін фактордың бірі. Мәселен, қыс 
мезгілінен көктемге ауысу кезеңіндегі 015 градус аралығында жол 
желісі жұмсарып, ауыр салмақты көліктердің қозғалысына төтеп 
беру күшінен айырылады. Осыған қарап 4050 тонна жүк тасымал
дайтын көліктердің келтіретін зиянын бағамдауға болады. Айта кету 
керек, мұндай шектеулер жыл сайын енгізіледі және бұл тәжірибе 
ауа райы ұқсас өзге елдерде де қолданылады. V жолклиматтық 
аймаққа жататындықтан, бізде көктемгі шектеу 1 наурыздан 1 сәуірге 
дейін жүргізіледі. Өткен жылы шектеу бойынша бірқатар түсіндірме 
жұмыстары ұйымдастырылды. Дегенмен, заң талаптарын  аттаған 177 
жеке және заңды тұлға анықталып, әкімшілік жауапкершілікке тартыл
ды, – деді инспекция басшысы. 

Жиында халықаралық келісімдерге сәйкес төтенше жағдайларды 
жою және алдын алу жөніндегі шараларды жүзеге асыратын, тез 
бұзылатын тауарлар және дәрідәрмек тасымалымен  айналысатын 
автомобильдерге шектеу қойылмайтыны айтылды. Сонымен қатар 
инс пекция көктемгі шектеу кезіндегі заңнама талаптарын түсіндіру 
мақсатында «Жолда қабылдау» акциясын ұйымдастырды. Науқан 
 «СамараШымкент» тас жолының 1835 шақы рымындағы Бірқазан 
кентінің маңында өтті. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».

ДАРИЯ БОЙЫ 
ТОЛЫҚ БАҚЫЛАУДА

Көктемнің шуақты күні жеткенмен, өзен жағалаған елдің суға қарап елеңдейтіні анық. Жылы жаңбыр 
қар мен мұзды ерітіп, тасқынға ұласуы ықтимал. Әйтсе де, өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифинг барысында «аймақта су басу қаупі жоқ» деді облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасының 
басшысы Серік Сермағанбетов.

УАҚЫТША ШЕКТЕУ 
ҚОЙЫЛДЫ

Республикалық маңызы бар 
автомобиль жолдарында жүкте

месі 8 тоннадан асатын көлік 
құрал дарына уақытша шектеу 
енгі зілмек. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінің 

бас пасөз конференциясында об
лыс тық көліктік бақылау инс
пек  циясының басшысы Ержан 

Жолдасов хабарлады.

Естеріңізге сала кетейік, 28 ақпанда жергілікті уақытпен 
сағат 22.40та Титов тұрғын ауданындағы 16 А жатақхананың 
тұрғындар қоныс  танбаған бөлігі құлады. Ғима рат тың төр
тінші подъездінің 1 және 5 қабаты аралығындағы бөлігі опы
рылып түсті. Зардап шеккендер жоқ. Жатақхананың екінші 
бөлігінде тұратын 46 отбасы қауіпсіз жерге, «Мұрагер» мек
те біндегі эвакуа циялық бекетке көшірілді. Оларға алғаш қы 
медициналық және пси хо логиялық көмек көрсетілді. Тұр
ғындар тамақ және дәрідәрмекпен қамтамасыз етілді. 

Қазіргі таңда, аталған жатақ хананы бұзу туралы шешім 
қабыл данды. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес, тұрғындар 
6 ай мерзімге уақытша тұрғын үймен қамтамасыз етіледі. 
Қаржысы жергілікті бюджеттен беріледі. Сондайақ, арнайы 
комиссия құрылып, олар әр тұрғынның жағдайын зерттеп, заң 
шеңберінде баспанамен қамтамасыз етілмек.

Аталған жағдай облыс әкімдігі мен қала басшылығының 
жіті бақы лауында болады. 

Облыс әкімінің баспасөз қызметі.
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Бұл атқарушы билікті де алаңдатты. 
Бастама көтерілді, шешімі табылды. 
Елімізде алғаш рет «Сотсыз татуласу 
орталығы» ашылады. Әзірге пилоттық жоба 
Қызылордада сынақтан өтеді, егер нәтиже 
берсе, өзге өңірлерге таратылады. Алғашқы 
болып бастаудың себебі жоқ емес. Өйткені, 
Қызылорда – алты Алаштың анасы, ұлттық 
құндылықты сақтай білген ел. Алайда, соңғы 
деректер аймақтағы дау-дамайдың аз емесін 
аңғартты.

«ҚАЙДАН КЕЛЕСІҢ, 
СОТТАН КЕЛЕМІН...»

Егер осы сөзге әбден бой үйретсек, 
жарқын ертеңімізге жарты адам болып 
жететініміз анық. Кең жерде кем болып, 
көңілі тарылып, түймеден түйе көретіндер 
көп екен. ҚР Жоғарғы сотының кеңесшісі 
Сағатбек Сүлеймен қатысқан мәжілісте 
ниетінің тарлығынан соттың есігін тоздырып 
жүргендердің бірқатар дау-дамайын білдік. 

Айталық, Қызылорда қаласында екі 
көрші үш жыл бойы тілімдей жерге таласқан. 
Меншігіндегі қорасының басқа жерін игеріп 
жатқаны шамалы. Ақыры соттасып жүріп, 

әрең дегенде бітімгерлік жасасқан.
Бір көрші бір көршісінің қорасындағы 

жайқалып тұрған теректің көлеңкесі, 
жапырағы менің қорама түсті деп сотқа арыз 
берген. Сот ол дауды зорға шешіп, теректі 
кестіруге мәжбүр болған. 

Тағы бір өрімдей жап-жас жерлесіміз 
өзінің қызыл сызықтан шығып, 300 шаршы 
метр жерді заңсыз пайдаланып отырғанына 
қарамастан, жасы келген көршісінің жарты 
метр қоршауын алып тастауын талап еткен. 
Бұл үшін тіпті адвокатқа 200 мың теңге ақы 
төлепті. Ақырында соттың жеке қаулысы 
негізінде оған жер инспекциясы айыппұл 
салып, өзінің қоршауын бұзуды міндеттеген. 
Не ұтты? Өнбейтін дауды қуып, қып-қызыл 
шығынға ұшырап, өзі айыппұл төледі.

Байқадыңыз ба, «көңіл көңілден су 
ішетінін» ұмытып, өкпелеймін деп жүріп, 
өкінді. 

«СОТСЫЗ ТАТУЛАСУ 
ОРТАЛЫҒЫ» 

НЕЛІКТЕН ТИІМДІ?
Дауды соттан тыс реттеу институты бұған 

дейін болмады емес, болды. «Медиация 
туралы» заң бірнеше жыл бұрын қабылданды. 
Бірақ уақыт, қаржы жағынан ұтымды, істің 
жария болмауын көздейтін әрі екі жақтың бір-
біріне қарсыласпай, мәселені ынтымақтаса 
шешуді көздейтін медиацияға көпшілік 
құлық танытпады. Қасарысып, «не айтса да, 
сот шешсін» деп тұрып алады. Ал «Сотсыз 
татуласу орталығында» медиатор ғана 
емес, психологтар, отставкадағы судьялар, 
елге қадірі бар ақсақалдар, қоғамдық 
бірлестіктердің мықты мамандары жұмыс 
істейді.

Сотта бір тарап жеңеді, бір тарап 
жеңіледі. Екі жақтың да көңілінен шығатын 
шешім қабылдау мүмкін емес. Демек, дау 
соңы бітімге келу емес, екі бөлініп тыну. Ал, 
татуласу орталығының мақсаты басқа: екі 
тарапқа да тиімді шешім шығару. 

Сот дау шешуден қашып отырған 
жоқ. Ағайындылардың болмашы дүниені 
дүрмекке айналдырып, дауға ұластыратынына 
алаңдаулы. Орталық мәселені шешіп қана 
қоймай, соттасудың ұят, табиғатымызға жат 
қылық екенін ұғындырады.

2017 жылы облыста әрбір үшінші неке 
бұзылған. Орта есеппен әр отбасында 2 бала 
деп алғанда, бір жылда 5 мыңға жуық бала 

әке не ана тәрбиесінен айырылған. Бізде 
ажырасу оңай шешілетін процедурға айналды. 
Жігіттердің көбі отбасын асырай алмауды, 
қыздар баласын әкеден айырып, ажыраса 
салуды ұят санамайды. Ажырасуды қоғам 
қор көрмейтін болған соң, жасы да, кәрісі де 
оған арланбайтын болды. Ұлттық қасірет: 
жарымжан отбасында жәутеңдеген, тәрбиесі 
кем ұрпақ көбейді. Атадан ұл туғанмен, олар 
енді ата жолын қумайды. 

Ал, сот ерлі-зайыптыларға татуласуға 
уақыт бергенмен, арасында жүрмейді. 
Байланыс жасап, үгіттей алмайды. Бұл көңілі 
жарым келіншек, еңсесі түскен ер, бастысы, 
жүрегіне мәңгі кетпес дық түсірген жетім 
бүлдіршінді көбейтті. Ал, «Сотсыз татуласу 
орталығының» мақсаты басқа, олар барынша 
істі бейбіт шешеді. Қарапайым түрде айтсақ, 
минусты плюске айналдырады.

Бүгінде адамдар біреуден өш алу үшін 
соттасады. Сот аренасында күш көрсетіп, 
болмашы дауға бола қас жауға айналады. 
Өкініштісі, жауласқан әке мен бала, анасы 
мен қызы, ағайындылар, достар, көршілер, 
серіктестер. Демек, жақын адамдар сот 
үстінде ауыр сөз айтып, ашуға беріліп, 
моральдық та, материалдық та шығынға 
ұшырайды. Ал, орталық мұндайды сотқа 
жеткізбей, ушықтырмай, бітіммен шешу 
жолын ұсынады.

ТОБЫҚТАЙ ТҮЙІН. Шетелдік фильм-
нен байқадыңыз ба? Олар «мынау менің 
бұрынғы күйеуім не әйелім» деп бір-бірін 
таныстыра береді. Қалыпты құбылыс. Ұят 
емес. Біздің кейбір көршілес елдер шетелдік 
киноның осындай детальдарын қысқартып 
тастайды екен. Не үшін? Себебі, мұндай 
фильмді көріп өскен балада «болмашыға 
ажырасу – ұят» деген ой болмайды. Демек, 
ұлттық идеологиямызға сырттан келер қауіп 
көп. 

Ал дініміз «Біреудің қателігін көрсең, 
оны жасыратын он сылтау ізде» дейді. Иә, 
жаманды жасырып, жақсыны асыратын 
ел едік. Басқалардың қателігін көрмес 
бұрын, өзіміздің көңіл тереземіз сүртілген 
бе деп аңдап алайық. «Сотсыз татуласу 
орталығының» да мақсаты сол: дауласып, өш 
алу емес, бітімге келу.

Сіз не дейсіз?
Айдана ЖҰМАДИНОВА,

«Сыр бойы».

Кәсіпорын «Байқоңыр» кешенiнiң Ресей 
Федерациясы жалға алғандардың құрамына 
кiрмеген және одан шығарылған объектiлердiң 
сақталуын және тиiмдi пайдалануын 
қамтамасыз ету, осы объектілерде табиғатты 
қорғау іс-шараларын жүзеге асырады. 

Биылғы жылы «Инфракос» кәсіпорны 
мемлекеттік тапсырыс бойынша  «Бай-
қоңыр» кешені Ресей Федерациясы жалға 
алғандардың құрамына кірмеген объек-
тілердің сақталуын қамтамасыз ету, «Бай-
қоңыр» кешенінің объектілерін жөндеу, кәдеге 
жарату және қайта жаңғырту жұмыстарын 
ұйымдастырады.

Сонымен қатар, «Байқоңыр» ғарыш 
айлағында орналастыруға рұқсат етілмеген 
қалдықтарды жою және позициялық аудан-
ның ластанған учаскелерін жөндеп, қалпына 
келтіруде бірлескен бағдарлама бойынша 
жұмыстарды жүзеге асырады. 

«Инфракос» РМК «Байқоңыр» ғарыш 
айла ғындағы мемлекеттік тапсырыспен 
жұмыс атқаратын шаруашылық жүргізу құқы-

ғындағы бірден-бір кәсіпорын болған дықтан, 
еңбек ұжымы өндірістік технологияны қазіргі 
заман талабына сай жаңғыртумен қатар 
кәсіби шеберліктерін үздіксіз арттыра беру 
арқылы жетістіктерге жетуді көздейді.

Мұндағы қызметкерлердің көпшілігі 
жас тар. Қазіргі кезде атқарылып жатқан 
реформалар мен қыруар істер еліміздің бола-
шағы, яғни,  жастарымыздың болашағы үшін 
жасалуда.

Сонымен қатар, Қазақстан Республи-
касының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігінің тапсырмасына сәйкес, ғарыш 
саласы қызметін дамытуды насихаттау 
мақсатында «Байқоңыр» қаласындағы №273 
қазақ тіліндегі орта мектеппен «Инфракос» 
кәсіпорны ынтымақтастық жұмыс жоспарын 
жасап, бекітті.

Кәсіпорын қызметкерлері жыл сайын 
Байқоңыр қаласында және республикалық 
деңгейде өткізілетін «Қамқорлық», «Мектеп-
ке жол» қайырымдылық акцияларына 
қатысып, өз қаражаттары есебінен ата-

ананың қамқорлығынсыз қалған оқушыларға 
материалдық көмек көрсетіп келеді.

Үстіміздегі жылы мамыр айында Астана 
қаласында Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің 
ұйымдастыруымен «KADEX-2018» қару- 
жарақ және әскери-техникалық V Халық-
аралық көрмесі өтетін болады. 

Оған отандық және шетелдік қорғаныс-
өнеркәсіп кешені мен ғарыш саласының 
кәсіпорындары, жетекші конструкторлық 
бюро мен ғылыми-зерттеу институттары 
қатысады.

«KADEX-2018» көрмесі аумағында ор-
та лық диалогтық көрме алаңдарының бірі 
болатын «Қазақстандағы ғарыш күндері» 
Халықаралық форумы тұңғыш рет өткізіледі. 
Осы форумға алыс-жақын шетелдерден 
көптеген қонақтар келеді деп күтілуде. 
Шарада соңғы жылдардағы ғарыштық 
қыз меттің қорытындылары, Қазақстан 
Республикасының ғарыштық саласының 
даму перспективалары қаралады. Оны 

өткізу отандық және әлемдік ғарышкерліктің 
жетістіктерін кеңінен таратуға, қазақстандық 
ғарыштық жобалардың инвестициялық 
тартымдылығының дамуына, әлеуметті 
тұтынушыларды ғарыштық кәсіпорындар 
ұсынатын қызметтерді тартуға жәрдемдеседі. 
Аталған іс-шара ғарыш саласының дамуына 
өз ықпалын тигізері анық.  

Үстіміздегі жылы сәуір айында атап 
өтілгелі отырған Қазғарыштың 25 жылдық 
мерекесіне де кәсіпорын қызметкерлері үлкен 
дайындық үстінде.

Сонымен қатар Елбасы Жолдауында 
көрсетілген кәсіпорындарды цифрландыру 
тапсырмасына сәйкес, атқарылар жұмыстарға 
кәсіпорын ұжымы біркісідей жұмылып 
атсалысады және бар жауапкершілікті жақсы 
сезінеді деп білеміз.

Мағауия ӘЖМОЛДАЕВ,
 «Инфракос» РМК                                                                       

бас директоры.

Тәжірибелі заңгер Молдабек Меңлібайұлы 1955 жылы 
Қызылорда облысының Қармақшы ауданында өмірге келген. 
Ол орта мектепті 1972 жылы бітіріп, еңбек жолын Ақтөбе 
облысының Шалқар ауданында қарапайым жұмысшы болып 
бастаған. Молдабек Меңлібайұлы 1978 жылы Шымкенттегі 
медициналық училищені бітіріп, Жалағаш және Қармақшы 
аудандарындағы ауруханаларда еңбек еткен. Кейіннен 
Қармақшыдағы ауруханада кәсіподақ ұйымын басқарады. 

Әділдік бар жерде шындық болады. Молдабек ағамыз осы 
бір түйінді негізгі қағида етіп ұстанатындай көрінеді. Шындық 
іздегенді қашанда қолдауға дайын. Ал, бұл жол оны медицина 
саласынан мүлдем басқа бағытқа алып барды. Тіпті, өмірін 
жаңа арнаға бұрды. 1991 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетін аяқтап, сот саласына қызметке 
келеді.

Әңгіме арқауына айналып отырған Молдабек Ахметов 
1992-1994 жылдары Қармақшы, 1994-1996 жылдары Жалағаш 
аудандық сотында судья болса, 1996-2002 жылдары Сырдария 
аудандық сотының төрағасы қызметін абыроймен атқарды. Бұл 
жылдары өзін кәсібилік жағынан білікті маман екенін көрсетті. 
Оның ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында Сырдария 
аудандық сотының ескі ғимараты жаңартылып, материалдық-
техникалық жағдайы оңтайландырылды.  

Саналы ғұмырын заң саласына арнаған Молдабек 
Меңлібайұлы қоғамдық өмірге белсене араласады. Еліміздің 
Жоғары Сот төрағасы болған Қайрат Мәмидің өкімімен 
Молдабек Меңлібайұлы билер тарихын зерттеу жөніндегі 
жұмысшы топтың мүшесі болады. Қызылорда, Маңғыстау, 
Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстық соттарымен бірге 
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған конференцияның 
ұйымдастырушысы болып бекітіледі. Осылайша, елге белгілі 
Х.Әбжанов, Б.Кәрібаев, А.Ағыбаев, Т.Дайрабай сынды 
ғалымдарды шақырып, ғылыми-теориялық конференцияның 
өз деңгейінде өтуіне  үлес қосады. 

Білікті судья 2002-2007 жылдар аралығында Қызылорда 
қалалық сотының төрағасы, 2007-2010 жылдары облыстық 
соттың қылмыстық істер жөніндегі аппелляциялық сот 
алқасының төрағасы қызметтерін атқарды. 

Ұзақ жылдар судьялық қызметті атқарған Молдабек аға 
бұл жолда барын салып келеді. Тіпті, 2002-2008 жылдары 
Қызылорда облысы Судьялар одағы филиалының төрағасы 
болды. Бұл кісі спортқа да біртабан жақын. Саламатты өмір 
салтын ұстанатын М.Ахметов Жоғарғы Сот жанындағы 
Судьялар одағы ұйымдастырған спартакиадаларда топ жарып 
жүр. Мәселен, 2015 жылғы спартакиадада күміс медальді 
олжаласа, 2016 жылы бас жүлдені қанжығасына байлады. 

Сот жүйесіндегі елеулі еңбектері үшін М.Ахметов ҚР Әділет 
министрлігінің «Алғыс хаттарымен», Судьялар одағы Орталық 
Кеңесінің «Құрмет грамоталарымен», ҚР Конституциясының 
10-15 жылдық, Астананың 10 жылдық медальдарымен 
марапатталды. Сонымен бірге,  ҚР Жоғарғы Сот төрағасының 
«Құрмет грамотасымен», Қызылорда облысы Судьялар 
одағы филиалының және сот төрағасының грамоталары мен 
алғыс хаттарын иеленген. Ол Қазақстан Республикасының 
Судьялар одағы тарапынан берілетін еліміздегі сот жүйесі 
үшін ең жоғары награда – «Үш би», «Сот жүйесінің үздігі» 
төсбелгілерінің иегері. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
Молдабек Меңлібайұлына Қазақстан Президентінің «Құрмет 
грамотасы» берілді. 

Бүгінде ұлын – ұяға, қызын қияға қондырған Молдабек 
Меңлібайұлы немерелерінің сүйікті атасы болып отырған жайы 
бар. Алпыстан асып, ақсақалдық жасқа жеткен сот саласының 
маманы Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік және 
«Болашақ» университеттерінде студенттерге сабақ береді. 
Сонымен қатар, республикалық басылымдарға құқық мәселесі 
мен билер туралы мақалалар жазып тұрады. Ғылымға ден 
қойғанының арқасында заң ғылымдарының кандидаты болса, 
қаламгерлігі арқылы Қазақстан Журналистер одағының мүшесі 
атанды. Белгілі этнограф, зерттеуші Дайрабай Тиышбекпен 
бірге «Сыр елінің билер сөзі» және «Сыр елінің ескерткіштері» 
атты тарихи деректі кітаптары жарыққа шығып, оқырман 
қауымға таратылды.

Өмірін өнегемен өрген Молдабек Меңлібайұлындай 
тәжірибелі заңгердің саналы ғұмыры өскелең ұрпаққа қашанда 
үлгі болып қала бермек.

Э.АХМЕТОВА,
Қызылорда қалалық сотының судьясы.

Баспасөз туры Төменарық ауылындағы нан 
комбинатынан бастау алды. 4500 тұрғыны бар елді 
мекенді жеке кәсіпкер Жолдасбек Нұрманұлы ас 
атасымен қамтамасыз етіп отыр. Ақпан айының 
26-сы күні ашылған цех әзірге тәулігіне 120 нан 
өткізіп, ауылдың екі тұрғынын жұмыспен қамтып 
отыр. Кәсіпкер Жолдасбек Менгбетов бірнеше 
бөліктен тұратын ғимаратты өз қаражатына 
тұрғызып, қажетті құрал-жабдықтар мен нан 
тарату көлігін сатып алу үшін «Кәсіпкерлікті 
қолдау» бағдарламасы аясында 2 миллион теңге 
несие алған. Ол алдағы уақытта жобаны кеңейтіп, 
ауыл тұрғындарына кондитерлік өнімдерін 
ұсынғысы келетінін айтты. Айта кетейік, 
Төменарық ауылында 60 жеке кәсіпкер тіркелген.

Кәсіппен айналысу үшін жас болуыңыз 
маңызды емес. Бұған сексеннен асқан Сабытхан 
Сайфулмаликовтың өнеркәсіп орындарымен 
танысқанда көзіміз жетті. «Мөлдір» деп аталатын 

бұл қожалықта азық-түлік дүкенімен қатар 
кондитер, тігін, есік-терезе және үш нан цехы 
орналасқан. Кент аумағында тағы сегіз сауда 
нүктесі жалға берілген.

– Біз кәсіпкерлікті бастаған жылдары 
еліміздің жағдайы мәз емес еді. Оның үстіне ол 
заманда кәсіпкерлерге тексерушілер қырғидай 
тиетін. Қиындықтарды өткеріп, осы күнге жеттік. 
Қожалықта отызға жуық адам жұмыс жасайды. 
Қазір Елбасы қолдауының аясында арқамызды 
кеңге жайып, кәсібімізді кедергісіз дамытып 
отырған жайымыз бар, – дейді кәсіпкер.

Одан әрі ат басын «Атамекен» ойын-сауық 
кешеніне бұрдық. Нысанның төменгі бөлігінде 
асхана орналасқан. Ал екінші қабатында балаларға 
арналған ойын алаңы мен 3D форматында кино 
көруге мүмкіндік бар. Кәсібін көкөніс өнімдерін 
сатудан бастаған кәсіпкер Мұрат Пернебаев 
«Даму» кәсіпкерлікті қолдау қоры арқылы алған 

20 миллион теңгеге өз қаражатын қосып, аталған 
кешенді кент тұрғындарына пайдалануға беріп 
отыр. Айта кету керек, несие «Даму» КҚҚ арқылы 
5 пайыздық төменгі мөлшерлемемен берілген.

Мал өнімдері бүгінде айтарлықтай сұранысқа 
ие. Тіпті, алыс-жақын шетелдерге ет өнімдерін 
экспорттау да жолға қойылған. Бүгінде осы 
кәсіптің нәсібін көріп жүрген еңбек адамдары 
жоқ емес. Мәселен, «Миялы» ауылшаруашылық 
кооперативіне қарасты «Рауан» қожалығының 
иесі Ерлан Әбсаттаров 2016 жылы мал семіртіп, 
бордақылау үшін «50 ауыл» бағдарламасы 
негізінде 6 пайыздық жеңілдікпен 3 миллион 
теңге несие алған. «Нұрлан А» шаруа қожалығына 
да басшылық жасайтын Ерлан малдың жем-шөбін 
аталған қожалықта өзі егіп, дайындап алады. 
Кәсіпкер тірліктің бұл түрінен жеткілікті пайда 
көріп отырғанын айтады.

Мал бордақылап, сату арқылы табыс тауып 

отырған жанның бірі – жас кәсіпкер Рысбек 
Айдархан. Ол да кооперативке мүше болу 
арқылы ауыл шаруашылығын қолдау қорынан 
төменгі пайызбен 3,5 миллион теңге несиеге 
қол жеткізгенін айтады. Алты ай бойы несиелік 
«демалысы» тағы бар. Өткен жылы 20 бас ірі 
қараны бордақылап, сатып, қазіргі таңда 14 
бастың күтімін жасап, семіртуде. Алдағы уақытта 
қожалықты кеңейткісі келетін ойы барын да 
жасырмады.

2016 жылдың наурыз айында 12 шаруа 
қожалығы бірігіп, «Миялы» ауылшаруашылық 
кооперативі құрылды. Алғашында егін шаруа-
шылығымен ғана айналысқан бұл ұйым «50 ауыл» 
бағдарламасы арқылы мал өсіруге ден қойған. 
Дегенмен, аталған  шаруа қожалықтарының 
төрағалары әр ірі қараға мемлекет тарапынан 
берілетін субсидиядан қағылып отырғандарына 
қынжылады. Себебі, тапсырыспен келген 
модульді мал сою бекетінен 12 түрлі кемшілік 
табылып, стандартқа сай келмегендіктен,  қол-
данысқа  берілмеген.  Мұның да құнының тең 
жартысын мемлекет субсидиялаған болатын. 
Ал, мал сою бекетін жеткізуші компания алдағы 
уақытта нысанды қайта құрып, іске қосып береміз 
деп отыр.

Баспасөз туры Жаңақорған аудандық әкім-
дігінде тәмамдалды. Аудан әкімі Ғалым Әміреев 
жиынға қатысушылардың ұсыныс-талаптарын 
тыңдап, кәсіпкерлікті одан әрі дамытудың 
жолдарын талқылады. 

Ринат ӘБДІҚАЛЫҚ.

БІТІМГЕР

ЗАҢҒА АРНАЛҒАН 
ҒҰМЫР

Осыдан он үш жыл бұрын Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қатысуымен Қазақстан Судьялар 
одағының съезі өтті. Заң саласының 
білікті мамандары жиылған съезде 
қызылордалық судья Молдабай 
Ахметов сот реформасына бай-
ланысты баяндама жасады. Ма-
мандар жерлесіміздің баянда-
масында көтерілген мәселенің 
ауқымы кең, маңызы терең, 
жүгі салмақты деп баға беріп 
жатты. 

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

1980-1990 жылдары облыста жылына 500-600 

азаматтық іс қаралатын болса, қазір бір жылда 

қаралған азаматтық істердің саны 30 мыңнан 

асып кеткен. 

Елімізде кәсіпкерлік саласы 
өркендеп келеді. Әуелі экономика, 

сонан соң саясат ұстанымы 
көптеген өнеркәсіп кешендері 

мен өндіріс орындарының бой 
көтеруінің алғышартына айналды. 

Оның үстіне аймақ басшысының 
ағымдағы жылды «Жаппай 

кәсіпкерлікті қолдау жылы» 
деп жариялауы саланың екінші 

тынысын ашып бергендей. Өңірлік 
коммуникациялар қызметінің 

ұйымдастыруымен Жаңақорған 
ауданындағы нысандарға жасалған 

баспасөз турында БАҚ өкілдері 
сала табысымен танысып, биыл 

атқарылар шаралар легінен 
хабардар болды.

ҒАРЫШ АЙЛАҒЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

КӘСІПОРЫН

БАСПАСӨЗ ТУРЫ

Кәсіптен нәсіп тапқандар

Қазақстан Республика-
сы Қорғаныс және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрлігі Аэроғарыш 
комитетінің «Байқоңыр» ғарыш 
айлағында орналасқан «Инфра-

кос» республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны – ғарыш айлағындағы 

алғашқы қазақстандық кәсіпорын.

АЛА БОЛСА 
      АҒАЙЫН...

Біздің психология қатты өзгерді. Байқаған боларсыз, 
жығылғанды жасытып, сүрінгенге күліп, айыптаушыны 
айтақтап, қолтығына су бүркитіндер көбейді. Адамдар 
титімдей қателік үшін бір-бірін таптап тастауға бар. 
Жеріне он Франция сыйып кететін кең далада бірде-
бір түрмесі болмаған, есігіне қара құлып салмайтын, 
қол алысып берген уәдені бүгінгі нотариустың мың 
қағазынан артық қоятын қазаққа қит етсе «соттасу 
синдромы» қайдан келді? Жуырда мектепке бардым. 
Мұғалімдердің мұңы – ата-ана. Бірінші сыныптың 
оқушысы мұғаліміне «соттатам» дейтін көрінеді. 
Бұл – бар жауапкершілікті ұстазға артып, «айтып 
тастаймын, далада жатқан бала жоқ, менің балама 
өйтіп қарамасын, бүйтіп сөйлемесін» деп, мектеп-
ке келіп, оқушының көзінше мұғалімнің беделін 
жер, жігерін құм ететін ұрыс-керістің нәтижесі. 
«Біреуге күлімдеп қарағанның өзі сауап» дейтін 
иманды қазаққа не көрінді? Әдетте өзіне, өміріне 
көңілі толмайтын адам, біреуден де қателік іздеп 
тұрады. Бізде мейірім неге азайды? 



МЕН АЛҒЫС АЙТАМЫН!

www.syrboyi.kzz

№34-35 (19517-19518)
3 наурыз, сенбі
2018 жыл  4BIRLIK

Әу баста мереке  Құдайға жеткілікті ырыздық бергені 
үшін, отбасы мен достарына ізгі қарым-қатынасы үшін 
ризашылық білдіруден басталған. Диқандар күзде мол өнім 
жинағаны үшін табиғатқа, Жаратушыға алғыс айту үшін 
жиналған. Кейін АҚШ пен Канадада бұл мереке діни негізін 
жоғалтып,  жалпыхалықтық сипат алды. 

Америка жағалауларына 1620 жылы алғаш табан 
тіреген ағылшындар асау мұхиттың толқындарымен 
арпалысып, қарашаның аязды күні қазіргі Массачусетс 
штатына әзер жетіпті. Келгендердің жартысынан көбі қатал 
қысқа шыдамай, аштық пен аурудан қырылып қалды. Тірі 
қалғандары жергілікті үндістермен бірігіп колония құрып, 
солардың көмегімен жер игеруді бастайды. Егін бітік 
шығып, колония губернаторы Құдайға ризашылық күнін 
жариялайды. Мерекеге өздеріне көмек көрсеткен үндістерді 
көсемімен бірге шақырады.

Кейін АҚШ-тың тұңғыш президенті Дж.Вашингтон 26 
қарашаны – Ризашылық күні, ұлттық мереке деп бекітті. 
Қазір бұл елдегі осы күннің қалыптасқан дәстүрлері бар. 
Бір отбасының мүшелері үлкен үйге жиналып, мерекелік 
дастархан жасалады. Дәмді етіп пісірілген түйетауықты, 

мүкжидек тұнбасын, асқабақ бәлішін  дастарханға қойып, 
бір-біріне құрметін білдіреді.

 Канадада тойланатын Ризашылық күнінің американдық 
мерекемен түбі бір болғанымен, кейбір өзгешеліктері бар. 
Алғаш 1578 жылы ағылшын теңіз саяхатшысы М.Фробишер 
өз сапарластарына мұзды жағалаудан аман-есен өткені үшін 
алғыс айтқан. ХІХ ғасырда бұл күн ұлттық мереке ретінде 
жарияланды. Канада парламенті 1957 жылы мерекені 
қазанның екінші дүйсенбісіне ауыстырды. Бұл кез егін 
жинайтын уақытпен сәйкес келеді. Ризашылық күнінде 
канадалықтар да түйеқұс пісіріп, картоп езбесін, жүгері 
қойып дастархан басына жиналады. Халық шерулетіп, 
жаппай қыдырады.  

Немістер де бұл мерекені күзде, қазанның алғашқы 
жексенбісінде атап өтеді. Мол өнім мен несібе бергені үшін 
туған жердің жомарттығына алғыс білдіруді фестивальға 
айналдырған. Бұл күні шіркеулер мен қалаларда, әсіресе 
ауылдарда салтанатты шаралар өтеді.  Оған қатысушылар 
қолдарына жеміс-жидек, дәнді дақылдар, гүлдер ұстап 
шығады. Дастарханға құс еті қойылады. 

Еңбекқор жапон халқы бұл күнді еңбекке ризашылық 
күні деп белгілеген. О баста жұмысшылардың құқын қорғау 
үшін атап өтілген болса, қазір саяси сипаттан ада, ұлттық 
мерекеге айналды.    

Қытайлықтар Ризашылық күні жиын-терім маусымының 
аяқталғанына қуанып,  астықты жинап алғаны үшін 
Айдаһарға алғыс айтудан бастайды. Әдемі киініп, шеруге 
шығады. Кешкілік айға қарап,  жақсылық, молшылық болуын 
тілейді.

Ризашылық мерекесі Кариб аралдарына қарасты 
Гренадада демократиялық билікті қалпына келтіруге 
көмектескен американдық солдаттарға құрмет ретінде, 
Батыс Африкадағы Либерияда молшылық сұрау үшін, 
Голландиядағы Лейден қаласы тұрғындары АҚШ-қа алғаш 
барған ата-бабаларын ұлықтау үшін тойланады. 

Дөңгеленген дүниенің әр қиырындағы елдердің салт-
дәстүрімен түрленген бұл мереке тағылымға бай. Әсілі 
«еңбекке, туған жерге, адамдардың бір-біріне ризашылығы 
ризықты арттырады» деген сенімнің астарында шындық бар. 

М.МЕРЕЙ.     

РИЗЫҚТЫ 
АРТТЫРАТЫН 
РИЗАШЫЛЫҚ

Менің сұхбаттасым Қызылорда қаласындағы №9 мектеп–гим-
назияның мұғалімі Мария Райнгольдовна Семеникина  әкесі айтқан 
әңгімелерді жадында жаттап қалған. Тағдыр айдауымен туған жерінен 
жырақтаған жандардың тарихын бір адамдай біледі.    

– Біздің әулетімізге күштеп көшірудің зардабы қатты тиді. Әкем 
Райнгольд Шмидке мен оның 3 інісі отбасыларымен осында қоныс 
аударды. Бұйрық орындағыштар тауар таситын вагондармен әкелінген 
аш-жалаңаш адамдарды айдалаға тастап кетіпті. Жол азабына, аштыққа 
шыдамағандары діттеген  жерге жете алмай көз жұмған. Әдетте 
сабырлы, салмақты әкем өмірінің осы тұсы туралы айтқанда көзіне 
еріксіз жас алатын, – дейді ол. 

Күштеп көшірудің азабынан аман қалғандар үшін жаңа ортада, 
беймәлім қоныста өмір үшін күрес басталды. Қамқор пейілін танытқан 
адамдардың тілін түсінбесе де, ниеті дұрыс екені бірден байқалды.

Шмидкелерді көпбалалы қазақ отбасы қамқорлығына алған. 
Соғыс басталған кездегі елдің жағдайы белгілі. Тұрмыстары тым 
жұтаң, көңілдері алаң. Бірақ қолындағы барын ортаға қоятын. Бір 
дастарханның басына бір-бірінің тілін түсінбейтін екі отбасы отыратын. 
Отанасы нанды теңдей бөліп,  шүпірлеген балаларына да, қонағына да 
жеткізетін. Ым-ишара арқылы түсініссе де, көңілінің тазалығы көзге 
көрініп тұрушы еді. 

Сырттан келген немістер жергілікті халықпен бірге аштықты да, 
ағайын-туыстан айырылудың ауыртпалығын да бірге көрді. 

– Әкем «егер қазақ халқы бауырмалдық пен жанашырлық 
танытпағанда, жер аударылған немістердің тағдыры не болар еді?!» 
деп көп айтатын. Қоныстанушылар адамдарды ұлтына, дініне қарап 
бөлместен, жақын тарту, қиналғанда қасынан табылып, демеу болу 
қазақтарға тән қасиет екенін тез ұқты. Сөйтіп жеңісті жақындату үшін 
жергілікті халықпен етене араласып еңбек етті. Тылда атқарған еңбегі 
үшін алған марапаттарға ие болды. Әкемнің өмірден өткеніне бірталай 
жыл болса да, Қазалыдағы кей кісілер оны әлі ұмытпаған, – дейді 
М.Семеникина.

Райнгольд Шмидке жарымен бірге 3 бала тәрбиелеп өсірді. Немістер 
тарихи Отанына қарай бет түзегенде «Менің Отаным – Қазақстан, осы 
жерде өсіп-өндім, адамдардың қамқорлығын көрдім, енді осы жерде 
қаламын» деген шешімін бірден айтыпты. Бұл отбасынан тараған 
балалар туған жердің  өркендеуіне өз үлестерін қосты.  

Тағдырлары Сыр елінде тоғысқан барлық ұлттар бүгінгі берекелі 
тіршілігі үшін қазақ халқына дән риза. Мария Семеникина да неміс 
этномәдени орталығы ұйымдастырған шараларда әкесінің әңгімелерін 
үнемі айтып отырады. Өйткені сол қуғын-сүргін жылдарды көзімен 
көргендердің естелігін, алғысын ендігі ұрпаққа жеткізетін алтын көпір 
өзі екенін біледі әрі әкенің алдындағы перзенттік парызым деп санайды. 

М.МЕРЕЙ. 

ӘКЕ 
АЛҒЫСЫН 
ЖЕТКІЗУ – 

ПЕРЗЕНТТІК 
ПАРЫЗЫМ

М.СЕМИНИКИНА: 

Екінші дүниежүзілік соғыс басталған соң арада екі айдай 
уақыт өткенде, яғни  1941 жылдың 12 тамызында Халық Комис-
сарлар Кеңесінің «Еділ бойы аудандарында тұратын немістерді 
көшіру туралы» қаулысы қабылданды. Ілгерідегі санақ бойын-
ша КСРО-да 1,5 млн-ға жуық неміс тұрған еді. Жоспар бойынша 
сол жылдың соңына дейін Қазақстанға 500 мыңға жуық  немісті, 
оның 15 мыңын Қызылорда облысына көшіру белгіленді. Осы 
жарлықтың пәрменімен Мәскеу түбінде тұратын Шмидкелер  от-
басы Қазалыға жер аударылып кете барды. 

Жолдаудың бесінші бағытында бас-
қарманың негізгі қызметіне байланысты 
алдағы уақытта жүзеге асырылуға тиісті 
міндеттер нақтыланған. 

Дәлірек айтқанда, бесінші бағыт 
құры лысқа және коммуналдық секторға 
заманауи технологияларды енгізу мәсе-
лесіне арналып,  баспанамен қамту көрсет-
кішін 2030 жылға адам басына 30 шаршы 
метрге жеткізу, құрылыс салудың жаңа 
әдіс терін, заманауи материалдарды, сон-
дай-ақ ғимараттардың жобасы мен қала 
құрылысының жоспарын жасағанда 
басқа тәсілдерді қолдану, ғимараттардың 
сапасына, экологиялық тазалығына, 
энергиялық тиімділігіне талапты күшейту, 
үйлер мен инфрақұрылымдық нысандарды 
интеллектуалдық басқару жүйелерімен 
жабдықтау, ауылдық елді мекендерді сапалы 
ауызсумен қамтамасыз ету міндеті жүктелді.

Яғни, Жолдау елімізді төртінші өнер-
кәсіптік революция жағдайында дамы туға 
арналып отыр. 

Елбасының «Ұлт жоспары – бес инсти-
туционалдық реформаны жүзеге асыру 
жөніндегі «100 нақты қадам» бағдарламасы 
елімізде жүзеге асырылып жатқаны бәрі-
мізге аян. 

Бұл бағдарлама қоғам өмірінің негізгі 
салаларын, оның ішінде құрылыс саласын 
жаңартуға және кәсіби біліктілікті арттыруға 
бағытталған. 

Атап айтқанда, «100 нақты қадамның» 
49-қадамында ескірген құрылыс нормалары 
мен ережелерінің орнына еурокодтарды, 
яғни, нормалаудың еуропалық жүйесін 
енгізу көзделген.

Осыған орай, ағымдағы жылдың соңына 
дейін кеңес дәуірінен 1992 жылға дейін 
қабылданған 182 дана,  2019 жылдың соңы-
на дейін 1992 жылдан 2010 жылға дейін 
қабылданған 70 дана құрылыс нормалары 
мен ережелерін қолданыстан алып тастау 
бағытында жұмыстар жүргізілуде.

Демек, 2020 жылға дейін Қазақстан 
Республикасының құрылыс өндірісі толық-
тай еурокод стандартына көшетін болады. 
Осы өзгерістерге сәйкес болашақта 
басқарманың тиісті мамандарын еурокод 
стандарттарына оқыту көзделіп отыр.

Жалпы, еурокодтар жүйесі бізге: еуро-
па мен дүниежүзінің құрылыс сала сындағы 
техникалық реттеу жүйесімен инте-
грациялануға, құрылыс саласына шетелдік 
инвестицияларды тартуға мүм кіндік 
бермей отырған техникалық кедергілерді 
жоюға, инновациялық техно логиялар мен 
материалдарды пай далануға, құрылыс 
қыз метіндегі қазақстандық мамандардың 
деңгейі мен бәсекеге жарамдылығын арт-
тыруға, сондай-ақ қазақстандық ком-
паниялардың жобалау және құрылыс салу 
саласындағы шетелдердің на¬рығына 
кіруіне жағдайлар жасауға, еуропалық 
стандарттар бойынша құрылыс өнімдерін 
шығаруға және құрылыс индустриясындағы 
отандық кәсіпорындардың экспорттық 
әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді.

Басқарма өз құзыреті шегінде Елбасы 
Жолдауынан туындайтын осы тапсыр-
маларды жүзеге асыру бағытында ағымдағы 
жылы бірқатар міндеттерді іске асыруды 
жоспарлап отыр.

Оның ішінде:
- Қызылорда қаласындағы Сырдария 

өзенінің сол жағалауында салынатын  тұр-
ғын үйлердің, әлеуметтік және инфра-
құрылым нысандарының құрылы сына 
заманауи материалдарды қолдануына, 
интел лектуалдық басқару жүйелерімен 
жабдықталуына ықпал жасау және ғима-
раттардың сапасына, экологиялық таза-
лығына, энергиялық тиімділігіне бақылау-
қадағалау шараларын жүзеге асыру;

– цифрлық технологияларды дамыту 
арқылы басқармамен мемлекеттік көрсе-
тілетін қызметтердің сапасын арттыру, 
олардың халыққа қолжетімділігін қамта-
масыз ету;

– жаппай кіші және орта кәсіпкерлікті 
дамыту жолымен өзін-өзі жұмыспен қам-
тығандардың санын азайту мақсатында 
тұрғындарға «Индустриялық-инновациялық 
дамудың мемлекеттік бағдарламасы», 
«Бизнестің жол картасы – 2020», «Нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік» 
және басқа да мемлекеттік бағдарламалар 
аясында мемлекеттік қолдау көрсету (үгіт-
насихат шараларын ұйымдастыру, түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу, тәжірибелік көмек 
көрсету) шаралары бар.

Бір сөзбен айтқанда, тарихи өрлеу 
бастауында тұрған біртұтас ұлт болып, 
Елбасы Жолдауын іске асыру бағытында 
баршаңызды бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығарып жұмыс жасауға шақырамын.

                             
М.МОЛДАБАЕВ, 

облыстық мемлекеттік 
             сәулет құрылыс бақылауы                                             

басқармасының басшысы.

Мемлекет басшысы еліміз-
ге дамудың жаңа сапасы 

қажеттілігін, ол бірінші ке-
зекте «Төртінші өнеркәсіптік 

революция» элементтерін 
кеңінен енгізуге негізделуі 

тиіс екендігін, Жаңа әлем 
көшбасшылары қатарына қосылу 

үшін Қазақстанда қажетті 
нәрсенің бәрі бар екендігін және 
ол үшін шешуге тиіс 10 дәуірлік 

басымдықты айқындап берді.

ДӘУІРЛІК 
БАСТАМА

Біздің күнтізбемізге соңғы жылдары ғана енген 
Алғыс айту күнінің әлем елдеріндегі тойлану та-
рихы тым тереңде әрі тойлану сипаты да әрқалай. 
Әрқайсысы әр мезгілде атап өткенмен, барлығының 
түп негізінде адамдардың бір-біріне деген құрметі, 
ризалық сезімі жатыр. 

Осы ретте, біздің ел де әлемнің дамыған 30 
мемлекеттің қатарына кіру жөнінде үлкен мақсат 
қойып отыр.

Алға қойылған мақсатқа жету жолында, оның 
ішінде инвесторларды тарту, бизнес ортаны 
дамыту үшін сыбайлас жемқорлық деңгейін 
төмендету қажет.

Бұл бағытта сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алумен қоса, оның жолын кесуде біршама 
жұмыстар атқарылуда. Бүгінде мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен 
облысымызда бірқатар шаралар атқарылды. 
Тұрғындар, ұжымдар, кәсіпкерлер, сондай-ақ, 
жастар арасында түсіндіру жұмыстары қарқынды 
жүргізілуде. 

Сыбайлас жемқорлықты жоюдың ең басты 
механизмі ол барлық азаматтар қоғамда болып 

жатқан келеңсіз жағдайларға бей-жай қарамай, 
өздерінің азаматтық позицияларын білдіру болып 
табылады.

Осы ретте, «Өзгерістерді өзіңнен баста», 
«Азаматтық бақылау» жобаларын айтуға болады.

Бұған қоса қоғамдық ұйым, бұқаралық ақпарат 
құралдарының, үкіметтік емес ұйым, саяси 
партиялар өкілдері, блогерлер мен мемлекеттік 
орган қызметкерлерінен әр аймақта Қазақстан 
Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының 
орындалуына талдау және бағалау жасайтын 
мониторингтік топтар құрылған. Ол құзыретіне 
сәйкес  тиісті мемлекеттік органдарға өз 
ұсынымдары мен ескертпелерін айтып отырады. 
Сонымен қатар, арнайы мониторингтік 
топ мемлекеттік және квазимемлекеттік 
органдар қызметінде сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін, яғни, сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарына әкеліп соғатын себептерді 
анықтау мақсатында сыртқы талдау жұмыстарына 
белсенді қатысуда.

Осы жұмыстар негізінде 2018 жылғы 22 
ақпанда Сыбайлас жемқорлықты түйсіну индексі 
(бұдан әрі – СТИ) Транспаренси Интернешнл  
ресми  мәліметіне сәйкес, Қазақстан 31 ұпай жинап 
және әлемдегі 180 елдің арасында 122-орынды 
иеленді. Бұдан 2016 жылмен салыстырғанда 

өзінің көрсеткіштерін 2 ұпайға және 9 позицияға 
жақсартқанын көруге болады.

Қазіргі таңда СТИ-де 31 ұпайға қол жеткізу 
рейтингке алғаш қатысқан сәттен бастап (1999 
жылдан) Қазақстан бойынша ең жоғары көрсеткіш 
болып отыр. Бұл рейтингті қалыптастыру 
кезінде 9 халықаралық агенттік зерттеулерінің 
нәтижелері қолданылды. Оның 6-ы бойынша елде 
сыбайлас жемқорлық көрсеткіштерінің жақсаруы 
байқалған.

Қорыта келе, сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу бойынша еліміз бүгінгі күні тиімді амалдар 
қолданып, дұрыс жолда келе жатқанын айтуға 
болады. 

А.МҰХИМОВ,
Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл агенттігінің 
Қызылорда облысы бойынша 

департаментінің басшысы, 
Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы. 

МАҚСАТТЫ ЖҰМЫС НӘТИЖЕСІН БЕРЕДІ
Сыбайлас жемқорлық атты дерттің 

ұшқыны қай елде болсын кездесіп жата-
ды. Дегенмен, әлемдік рейтингтерде эко-
номикасы дамыған елдердің сыбайлас 
жемқорлық деңгейінің өте төмен екендігін 
байқауға болады. 

КЕМШІЛІКТЕР 
ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРІЛДІ

Өткен жылы Қызылорда облысы бойынша 
мемлекеттік ішкі аудит департаменті мемлекеттік 
органдар мен кәсіпорындарда бюджет заңнамасына 
және мемлекеттік сатып алу заңнамалары талап-
тарының сәйкестігіне аудиторлық тексерулер 
жүргізді.

Жалпы 196 аудиторлық іс-шараны тексеру нәтижесінде 61 
млрд 128 млн теңге қамтылды. Оның ішінде мемлекеттік аудит 
объектісінен 7 млрд 396 млн теңгенің қаржылық және 7 млрд  685 
млн теңгеге рәсімдік сипаттағы  бұзушылық анықталған.  

Бюджетке өтеуге және қалпына келтіруге жататын 7 млрд 396 
млн теңге толық дерлік қалпына келтірілді. 

Департамент тарапынан мемлекеттік сатып алу талаптары 
сақталмауы салдарынан 5 млрд 930 млн теңгенің бұзушылықтары 
анықталды.

Нәтижесінде 264 тұлғаға тәртіптік жазалар қолданылып, 135 
әкімшілік  жаза қолдану туралы қаулылар шығарылды. Сондай-ақ, 
45,5 млн теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынып, 9 іс құқық 
қорғау органдарына тиісті процессуалдық шешім қабылдау үшін 
жолданды.

Бақылау жұмыстары нәтижесінде Конкурс ұйымдас тыру-
шыларына 16 млрд  900  млн теңгені құрайтын бұзушылықтар 
бойынша   944 камералдық бақылау нәтижелері туралы хабарламалар 
жолданып, бұзушылықтарды өз еркімен жою туралы нұсқаулар 
берілген. Аталған хабарламалардың 944-і (16 млрд  900  млн теңге) 
уақытылы орындалып, құқық бұзушылықтар қалпына келтірілді. 

Ғанижан ҚАЛИЕВ, 
Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік 

аудит департаментінің басшысы.      

Адамзаттың өткені мен бүгінгі бола-
шаққа жарқын қадамы сонау    XVIII 
ғасырдан бастау алатын өнеркәсіп 
төңкерістері нәтижесі екендігіне көзіміз 
жетіп отыр.

«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі 
аяқталып келеді, сондықтан  бірыңғай 
табиғи ресурстарға иек артпай, төртінші 
өнеркәсіп төңкерісінің ғылымдағы  
жетістігін  адами  ресурстар  есебінен 
жүзеге  асыру міндеті басты межеміз 
болып табылады. Осы орайда  Елбасы  
Жолдауындағы 10 міндет  жаһандану  
дәуіріндегі дамыған 30 елдің қатарына  
қосылуымыздың  басты  ұстанымдары.     

Білім саласында  қызмет  ететіндіктен, 
мен үшін жетінші міндеттің орны ерекше. 
Адами капитал – жаңғыру негізі. Орта 
білім беру саласында жаңартылған 
мазмұнға көшу еліміздің білім кеңістігінің 
әлемдік интеграциялануына кең жол 
ашады. Ұстаздардың  жаңартылған  білім 
беретін  бөлігінің  жалақысы 30 процентке 
артуы, біліктілік санаты бойынша  екінші, 
бірінші, жоғары санатқа  педагогикалық 
өтіліне қарамай,  тестілеу негізінде 
санаттарын көтеруге мүмкіндік берілуі  

шығармашылықпен жұмыс істейтін  
мұғалімдер қатарын арттыра  түсетіндігі 
анық. 

Жаңартылған мазмұнға көшу 
дегеніміз – жаңа көзқарас, жаңа қарым-
қатынас. Мүлде жаңа бағдарламалар, 
оқулықтар, стандарттар және кадрларға 
деген әлеуметтік сұраныс педагогтарды  
оқыту мен олардың біліктілігін арттыру 
жолдарын қайта қарауды талап етуде. 
Еліміздің барлық өңірлерінде оқушылар 
сарайларының базасында компьютерлер, 
зертханалар және 3Д принтерлерді, 
барлық қажетті инфрақұрылымдары бар 
технопарктер құру жүзеге асырылады. 
Бұл өз кезегінде жас ұрпақты ғылыми-
зерттеу саласына және өндірістік-
технологиялық ортаға ұтымды түрде 
кірістіруге көмектеседі. Елбасының қазақ 
тілін әлемдік тілдер қатарына көтеруді 
және латын әліпбиіне көшуді 2025 
жылға дейін аяқтауды тапсыруы заман 
ағымы мен геоэкономикалық мүддеден 
де туындап отыр. Нағыз азаматтық 
қоғам құруда қажетті деңгейде үш тілді 
меңгеретін боламыз. 

2019 жылдан 10-11-сыныптардағы 

жара тылыстану ғылымының жекелеген 
пәндерін оқытуды ағылшын тіліне кө-
ші ру басталатын болады. Себебі қол-
дан балы ғылыми-зерттеулерді ағылшын 
тіліне біртіндеп көшіруді жүзеге асы-
ру талап етіледі.  Орта мектеп пен 
колледждер және жоғары оқу орын-
дары үздік оқытушыларының видео-
сабақтары мен видеолекцияларын ғалам-
торда орналастыру арқылы  барлық 
қазақстандықтарға, оның ішінде шал-
ғайдағы елді мекен тұрғындарына 
жеткізуге жол ашылады. «Баршаға тегін 
кәсіптік-техникалық білім беру» жобасын 
жүзеге асыруда жергілікті кәсіпкерлер 
тобын тарту арқылы индустрияландыру 
үдерісін төртінші өнеркәсіптік төңке-
рісімен ұштастыру жаңа талапқа бейім-
делуді жүйелей түседі. Отанымыздың 
тыныштығы мен кәсіпкерліктің дамуына 
кең мүмкіндіктер мен  заңнамалық 
тұрғыда қорған болған мемлекетте 
ғылымның көтерілуіне  жеке сектор 
тарапынан бірлескен қаржыландыруға 
кең жол ашылып келеді.  

БІЛІМ САЛАСЫНЫҢ 
ЖАҢА БИІГІАқарыс НҰРСЕЙІТОВ, 

Қызылорда қалалық білім бөлімінің басшысы. 

АҚ ПЕЙІЛМЕН
Облыстық перинаталды орта лы-

ғында 1 наурыз – Алғыс айту күніне 
орай шара өтті. 

Игі шарада Ана мен бала орталығының 
бас дәрігері Гүлнар Жұмашева аналарды ме-
рекемен құттықтап, еліміздің демографиясы-
на қосқан үлестеріне алғысын айтып, жылы 
лебізін білдірді.  Өркен және Көркем есімді 
егіздердің анасы Айжанар Алтаева сөз алып, 
орталық қызметкерлеріне ризашылығын 
айтты. Айжанардың жүктілігі өте қиын 
жағдайда өткен. Сондықтан оны Қазалыдан 
осында алып келген. Егіздері 1520, 2060 
грамм болып уақытынан бұрын туылғанмен, 
қазір нәрестелердің жағдайы жақсы. Жас 
ана осыған орай кәсібіне адал, көмекке әзір 
тұратын дәрігерлерге алғысын жеткізді.

Шарада қатысушыларға сыйлықтар табы-
сталды. 

                                          Барлыбек БАТЫР. 



Bız
jáne

Кешен иесі – Назым Аққоянова 
есімді азаматша. Көлік  жөндеу ісімен 
ұлдары айналыссса, Назымның өзі жалпы 
басшылық жасайды екен. Еңбек жолын 
өзі туып-өскен Майдакөл ауылында, 
аудандық ауруханада есепшіліктен 
бастапты. Ал есепке жүйріктік  кәсіпкер 
ретінде шаруасын алға жылжытуына оң 
септігін тигізері тағы белгілі. Содан бері 
де арада қаншама жылдар сырғып өте 
шығыпты. Жалпақ жұрттың есінде көрген 
жаман түстей сақталған тоқырау кезеңі де 
Назымның отбасын айналып өтпеді. Алайда 
тумысынан жігерлі келіншек қол қусырып 
үйде отыруды жөн санамады. Өмірлік 
жары Болатпен ақылдасып, кәсіп жасауды 
ұйғарды. Алғашқыда базарда балалардың 
киім-кешегін сатудан бастаған Назым 
тез арада шаруасын дөңгелетіп әкетті. 

Өкінішке орай, көп ұзамай өмірлік жары 
Болат ауыр науқастан көз жұмды. Ауыр 
қайғы жанына батқанымен жасымады. 
Қалайда бастаған кәсібін жалғастыруды 
жөн санады. Бұл тұрғыда кәсіпкер ретінде 
мемлекет қолдауын да сезінді. 

– Жеке кәсіпкер Назым Көптілеуқызы 
облыс көлемінде ауылдық жерлерге 
берілетін қолжетімді және жеңілдетілген 
несиені тиімді пайдаланған іскер жан. 
Ол «Қызылорда» өңірлік инвестициялық 
орталығы» ЖШС арқылы «Микробизнес 
Қызылорда» жобасымен несие алып, 
көліктерге техникалық қызмет көрсету 
орталығын ашқан болатын. Нақты 
кезеңде төрт адамды жұмыспен қамтып 
отыр. Сондай-ақ Назым аудан халқының 
әлеуметтік-тұрмыстық ахуалын жақсартуда 
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 

аясында тұрмысы төмен отбасыларға, 
мүгедектер мен қарастығы жоқ жандарға 
әрдайым қайырымдылық көмек көрсетуде, 
мәдени-көпшілік шараларға демеушілік 
жасауда белсенділік танытады, – дейді сала 
мамандары.

Кімге де табыс оңайлықпен келмейді. 
Ал тапқан ырзық-несібеден өзгеге 
қарасу мейрімділікті қажет етері белгілі. 
Бұл тұрғыда жеке кәсіпкер Назым 
Аққоянованың ісі көпке үлгі болғандай.  
«Көп іс тындырғың келсе, кішкентайдан 
баста» демекші, базардағы сауданы берекелі 
кәсіпке айналдырған әйелдің табандылығы 
талайға ой саларлық дүние.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Отбасылық кәсіпке айналған 
шаруашылық  үш адамды тұрақты 
жұмыспен қамтып отыр.  Қожалықта 60 
жуық  ірі қара бар.  Өткен жылы 26 сиырдан 
18 бас бұзау алынған. Малдың жайын 
жасап, бабын табу да оңай шаруа емес. 
Бірақ шаруа әулеті ала жаздай малдың жем-
шөбін даярлап, қораларын жөнге келтіреді. 
Тиісті мал ауруларына қарсы салынатын 
екпелерді уақытылы жасап, Зеңгі баба 
тұқымын көбейтіп отыр. 

Ет бағытындағы мүйізді ірі қара 
малының экспорттық әлеуетін дамыту 
мақсатында қабылданған «Сыбаға» 
бағдарламасы – ауылдағы мал өсіріп 
отырған  ағайынға берілген зор мүмкіндік. 
Осы орайда өткен жылы Жасұлан 
Божбанбаев  бағдарлама демеуімен мүйізді 
ірі қараны асылдандыруды қолға алды. 
Ол «Қамқоршы» несие  серіктестігінен 
3500000 теңге алып, шаруасын одан әрі 
дөңгелетуге жұмсайды. Алматы қаласынан 
арнайы  асылтұқымды бұқа алынды. 
Сонымен бірге ақбас сиырлардың санын 
көбейтті.  Жасұланның әкесі Сабырхан 
Божбанбаев  бұл кәсіпті алғашында өзі 
жандандырады. Баласын қасына ертіп 
жүріп, шаруашылықтың қыр-сырын 
үйретеді. Кейін ұлына осы ісін табыстаған 
екен. 

– Елімізде «Сыбаға» бағдарламасының 
арқасында көптеген шаруа қожалықтары 
ірі қара малдың басын көбейту үшін 

жеңілдетілген процентпен несие алып 
келеді. Бұл біздерге жасалып жатқан зор 
мүмкіндік. Аталған бағдарлама игілігін 
көрдік. Енді алдағы кезде де мал басын 
тағы да көбейтсек деген ниетіміз бар, – деді 
Сабырхан аға.  

Қыстың қытымыр аязынан ешқандай 
мал шығыны болмаған. Қайта селекциялық 
жұмыстардың нәтижесінде асылтұқымды 
бұзаулардың саны артқан. Қазақтың 
ақ бас тұқымдары елімізде көп жылғы 
селекциялық-асылдандыру жұмыстарының 
жемісі.  Сүйек бітімі берік әрі мықты 
келеді. Сиырлардың салмағы шамамен 500-
550 кг, ал, 3-4 жастан асқан бұқалары 850 
кг тартады.  

Қожалықта бұзаулар табын санын 
көбейту үшін шаруашылықта қалдырылып, 
ал өгізшелер етке өткізу үшін жеке бағылып 
жатыр. Етті аудан орталығына өткізеді. 
Шешілмеген мәселе жоқ емес. Кәсіпкер 
алдағы уақытта мал азығын дайындауды 
қолға алғалы жатқанын да жеткізді. 
Егістікке жер дайындау мақсатында 
құжаттар әзірлеп, тиісті орындарға 

жібермек. Бұл іс оңтайлы шешілсе, шаруа 
малдың шөп-азығын өзі өсіреді.  

– Қай істе болмасын еңбектену керек. 
Сонда нәтижесі болады. Қиындығы жоқ 
жұмыс болмайды. Табыс бар жерде шығыс 
бар дегендей... Бірақ мойымаймыз. Кейбір 
өзім қатарлы жастарға таңғаламын. Тепсе 
темір үзетін жігіттердің екі қолға бір күрек 
таба алмай қалаға ағылатынына қайранмын. 
Ал, нағыз тіршілік ауылда. Өздерінше  мал 
бағуды місе тұтпай, мұрын шүйіретіндер де 
бар, – дейді Жасұлан.

Расында, жас кәсіпкердің сөзінің 
жаны бар. Ол өзінің маңдай тері мен адал 
еңбегінің арқасында шаруасын дөңгелетіп 
отыр. Бұдан бөлек шаруа үй құсын өсіріп 
отыр. Жұмыртқасы мен етін күнделікті 
тұтынады. Алдағы тағы бір жоспары –
жылқы өсіруді қолға алмақ. Еңбегімен 
ел алдынан көрінген азаматтың бұл 
жобасының да жүзеге асарына сенеміз.

Сара АДАЙБАЕВА,
“Сыр бойы”.

АСЫЛ ТҮЛІК – ТАБЫС КӨЗІ
«Божбанбаев» шаруа қожалығы 

– Жаңақорған ауданындағы іргелі 
құрылымдардың бірі. Қауық елді 

мекенінде орналасқан қожалық 
иелігінде 120 гектар жер бар. 
Қожалық басшысы – Жасұлан 

Божбанбаев. Алда әлі атқарылатын 
толымды тірлік көп екенін айтып 

өтті.

1. Мәселен, Hershey Chocolate шоколад 
империясын құрған Милтон Хершиді алайық. 
Ол еңбек жолын баспаханада теруші болып 
бастады. Кейінірек кондитер фабрикасына 
жұмысқа тұрып, онда конфет пен шоколад 
жасау технологиясымен танысады. Оның бұл 
салаға құштарлығы артып, осындай жұмысты 
өзі бастағысы келіп, компаниясын құрады. 
Бірақ бұл саладағы алғашқы талаптары 
сәтсіздікке ұшырайды. 

Бұдан соң бақытын Денвер қаласында 
(Колорадо штаты) сынап көргісі келеді. Бұл 
жақта карамель дайындау технологиясын 
үйреніп алған кәсіпкер өндірісін Нью-
Йоркте жолға қоюды ұйғарады. Бірақ тағы 
да сәтсіздікке ұшырайды, бизнес табыс 
әкелмей қояды. Десе де, оның табандылығын 
мойындаған жөн. Екі рет сәтсіздікке 
ұшыраған Херши өз отбасындағы фермаға 
қайтып оралып, конфеттің ерекше рецептін 
іздеуден танбайды. Әрі қарайғы тарих белгілі, 
Херши Милтонның сүт шоколады кондитер 
бұйымдары рыногында бестселлерге 
айналады. Бизнесмен ашқан кондитер 
фабрикасы бас айналдырар ақша мен даңқ 
алып келді. 

2. Гарланд Дэвид Сандерс. Бұл есім 
онша танымал емес, әйтсе де әлемдік Ken-
tuky Fried Chicken жедел тамақтану желісін 
көбісі жақсы біледі. Оны құрушыны әдетте 
«Полковник Сандерс» деп атайды. Бұл 
табысқа қандай жас та, қандай салада болса да 
қол жеткізуге болатынының анық дәлелі. Тек 
арман мақсатыңа қол жеткізу үшін тынбастан 
жемісті еңбек ете білу керек. 

Әскери қызметі аяқталған соң Сандерс 
сақтандыру агенті, өрт сөндіруші, фермер 
болып істеп үлгерді. Тіпті оның шағын май 

құю стансасы болды. Рас, соңғысы жергілікті 
халық үшін полковниктің өз қолымен 
дайындаған тауық қанаттарынан дәм тататын 
орын ретінде белгілі еді. 

Кулинария оның зейнетке шыққаннан 
кейінгі өмірлік ісіне айналады. Гарланд 
штаттар бойынша саяхаттап, жол бойы 
дәмханалар иелеріне өз рецептін ұсынумен 
жүрді. Алайда ешқандай нәтиже болмады. 
Тауық қанаттарын дайындау тәсіліне біреу 
қызығушылық танытқанша мыңдаған бас 
тарту болғанын айтады. Дегенмен, мақсат 
қойған полковник алған бетінен таймаған еді. 
Бүгінде оның 110 елдегі дәмханалар саны 16 
мыңнан асады.

3. Билл Гейтс. Ол әдетте алғашқы рет кала 
басшылығы үшін жол тарифі есептегіштерін 
шығаратын Traf-0-Data компаниясы туралы 
соншалықты айта бермейді. Бұл кәсіпорын 
көп ұзамастан банкротқа ұшырайды. 
Алғашқы өнімдері сынақтан өтпей қалып, 
Гейтстің репутациясы бүлінеді. 

Әйтсе де, Гейтстің ұнжырғасы түскен 
жоқ және оның көп жылғы ізденістерінің 
нәтижелерін бүгінгі күні сипаттап жатудың 
өзі артық. 

4. Режиссер Стивен Спилбергтің мойын-
далу тарихы да назар аударуға тұрарлық. 
Олимп шыңына өрлеу жолында ол көптеген 
сәтсіздіктерге ұшырайды.

Әуелде ол Оңтүстік Калифорния 
универститеті жанындағы кинематография 
мәдениеті мектебі таңдауынан өтпей 
қалады. Одан кейінгі талаптары да 
сәтсіздікке ұшырап, емтихандарын тапсыра 
алмайды. Ол тіптен осы мектептің басқа 
факультеттеріне де түсе алмайды. Оның 
орнында басқа біреу болса үнжұрғасы 

біржола түсіп, кинематографиямен мүлде 
қоштасар еді. Бірақ Стивен алған бетінен 
қайтпайды. Ол техникалық оқу орнына 
түсіп, бос уақыттарында кейіннен Univer-
sal Pictures студиясының назарына іліккен 
қысқаметражды фильмдер түсіре бастайды. 
Ал одан кейінгі оның тарихы белгілі.

5. Уолт Дисней студиясының 
мультфильмдерін бүгінде нағыз мәдени 
құбылыс деп айтуға болады. Ал шын мәнінде  
Микки Маус, Дональд Дак, Гуфи және басқа да 
кейіпкерлер Уолт өзінің табысына ұмтылуда 
тым табанды болмағанда пайда да болмас 
еді. Оны кезінде Канзас Ситидегі газеттен 
«шығармашылық әлеуеті жетіспейді» деген 
себеппен шығарып жіберген болатын. 

MGM Studios оның Микки Маус идеясын 
қабылдамайды. Экрандағы тышқан әйелдер 
қауымын шошытады деп санады, ал «Үш 
торай» онда бар болғаны төрт-ақ кейіпкер 
болғандықтан өтпей қалады. Алайда 
Дисней сыншылардың айтқандарына назар 
аудармастан тынбай еңбек ете береді. Ақыр 
соңында өзінің студиясын құрып қана қойған 
жоқ, оны мультфильмдер өндіретін ірі 
көшбасшы фабрикаға айналдыра алды.

Кәсібін жаңа бастап жатқан жандарға 
табыс, сәттілік тілейміз. Десе де, бәрі 
ойдағыдай бола бермейтін жағдайлар кездесіп 
қалады. Егер кәсіп бастап сәтсіздікке ұшырап 
жатсаңыз, жоғарыда келтірген тұлғаларды 
еске түсіріп, қайта күш жинап, алға ұмтылып, 
жетістікке жетіңіз демекпіз.

Әзірлеген Ы. Тұрлығұлов.

ТАБАНДЫЛЫҚ ТАУ ЖЫҒАР

КӨП ІС 
ТЫНДЫРҒЫҢ 

КЕЛСЕ, 
КІШКЕНТАЙДАН 

БАСТА
Кәсіпкерлер палатасы құрылған сәттен 

негізгі басымдықты іспен айналысқысы келетін 
азаматтарды оқытуға, біліктілігін көтеруге арнап 
отыр. Жыл өткен сайын аймақта саланы игеруде 
оқысам, білсем деген азаматтардың қатары еселеп 
артуда. Мәселен, кәсіпкерлер палатасы жанындағы 
«Бизнес кеңесші» курсына азаматтар жыл бұрын 
жазылып қоюды да бастаған. Өткен жылы осы 
курс аясында оқыған азаматтар саны жоспарлаған 
межеден екі есе артып, 1555-ті құрады. Биылғы 
жылы да облыс бойынша 800 азаматты «Бизнес 
кеңесшінің» аясында оқытамыз деген жоспар 
бар. Дегенмен, бүгінгі күнге дейін курсқа 
жазылушылардың қатары 1121-ден асты.

Өңірдің кәсіпкерлік саласына тың серпін 
берген бастаманың бірі – «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасымен қолға алынған «Бастау 
бизнес» жобасы. Өткен жылы пилоттық режимде 
жүзеге асқан бұл жоба облыстың 5 ауданында 
(Жаңақорған, Шиелі, Қармақшы, Қазалы, Арал) 
жүзеге асырылды. 937 қатысушы оқытылып, оның 
358-і өз кәсібін бастап кетті. «Бастау бизнестің» 
тиімділігін ескере келе, биыл қатысушылар 
қатарын 1600-ге дейін көбейтіп, 7 ауданда оқыту 
жұмыстарын жүргізу көзделген. Сонымен қатар, 
жобаның екі легі Қызылорда қаласында өтеді деп 
жоспарланып отыр.

Мемлекет басшысының алдымызға қойып 
отырған Цифрландыру бастамасы аясында 
«Атамекен» ҰКП-сы кәсіпкерлерге қызмет 
көрсету орталықтары мен кәсіпкерлікті қолдау 
орталықтарының форматын тұтастай өзгерту 
үшін ұсыныс дайындауда. Палата  мұнда онлайн-
байланысқа өтуге басымдық беретін болады. Келесі 
жылдан кәсіпкерлерге онлайн қызмет көрсетуді 
бастаймыз деп отыр.

Осы жерде атап өтерлігі, кәсіппен айналыссам, 
үйренсем, білсем дейтін ауыл азаматтарының 
қатары артты. Дегенмен, барлығының бірдей 
аудан немесе облыс орталығына келіп, кәсіпкерлер 
палатасының қызметіне жүгінуге мүмкіндігі бола 
бермейді. Енді азаматтардың өз ауылынан шықпай-
ақ, ауылдық округ әкімінің кабинетінен палата 
кеңесшілерімен скайп жүйесі арқылы қосылып, 
онлайн-кеңес алуға жағдай жасалмақ.

Бүгінде бизнес өкілдері кез келген істі жүргізу 
мамандарға тікелей байланысты екендігіне толықтай 
көз жеткізді және кадр дайындау мәселесіне өздері 
де үлес қосуға әзір. Тәжірибе көрсеткендей, оқу 
орнының жаңа мамандықтар дайындауға арналған 
материалдық-техникалық базасы және арнайы 
оқытушылар деңгейі сәйкес келмеген жағдайда, 
колледждер бизнеске қажет мамандықтардың 
лицензиясын ала алмайтындығын көріп отырмыз. 
Сондықтан да, жақын аралықта облыс әкімдігімен 
бірлесе мемлекеттік колледждерді бейімдеуді 
жоспарлап отыр.

Клаус Швабтың «Төртінші өнеркәсіптік 
революция» кітабында айтқан, 

«технологиялардың жеделдетіп дамуын ескере 
қызметкерлердің қабілеттері, тұрақты түрде 

бейімделуі және түрлі контекстте жаңа 
дағдылар мен тәсілдерді үйренуі төртінші 

өнеркәсіптік революцияның басты назарында 
болады», - деген тұжырымы кадр мәселесінің 

маңыздылығын көрсетуде.

Осы ретте, оқытуға қатысты және бір мәселе, 
бүгінде елімізде кәсіпкерлік саласы бойынша 
басқарушы кадрлардың дайындық және даму 

деңгейі өз дәрежесінде емес. Қазіргі жылдам 
өзгерістер жағдайында заманауи басшыдан 
стратегиялық ойлау және стандартты емес 
шешімдер қабылдау талап етіледі. Мұндай 
талаптар тек үлкен қалалардың басшыларына ғана 
емес, шалғай, ауылдық жерлердегі басшыларға да 
қолданылуда. Жоғарыда айтылған мәселені шешу 
үшін жоғары және орта буын менеджерлеріне, яғни 
мемлекеттік қызметкерлер, облыс кәсіпкерлері 
арасындағы кәсіби басқарушыларға арналған 
оқуларды бірлесіп ұйымдастыруды ұсынды. Ол 
үшін осы жоба аясында оқуға қатысқан мемлекеттік 
қызметкерлер мен кәсіпкерлерге жоғары дәрежедегі 
білім беру ұйымдарынан шақырылған кәсіби 
бизнес-тренерлер теориялық және практикалық 
дәрістер өткізетін болады. Бүгінде бұл жобаның 
ұйымдастырушылық кезеңі аяқталып, оқу процесін 
бастауға дайындық жүріп жатыр.

Баршаға белгілі «Сауда үздігі – 2017» 
республикалық байқауында қызылордалық 
кәсіпкерлер бірнеше номинациялар бойынша І 
орынды жеңіп алды.

Атап айтқанда:
–  «Үздік бөлшек сауда кәсіпорны» номинациясы 

бойынша  «Браунис Қазақстан» ЖШС І орын;
– “Үздік демалыс аймағы” номинациясы бойын-

ша – «Нұр-назар» ЖШС-нің «Арай» спорттық-
сауықтыру кешені,

– «Үздік көтерме сауда кәсіпорны» номинациясы 
бойынша «Абзал және К» ТС бірінші орындарды 
еншіледі;

– «Жылдың үздік басшысы» номинациясының 
гран-приі «Абзал және К» ТС-ның директоры 
Мұрат Сәрсенбаевқа берілді.

Нәтижесінде қызылордалықтардың байқау 
қорытындысымен І орынға ие болуына орай, 
үстіміздегі жылы «Сауда үздігі» республикалық 
байқауы облыста өтетін болды. Байқау өткізу 
тамыз айына жоспарланып, қажетті қаржы 
жөнінде ұсыныс қолдау тапты. Байқау өткізу 
барысында жергілікті кәсіпкерлер үшін тиімді 
барлық шараларды ұйымдастыру қарастырылатын 
болады. Яғни, сауда айналымын дамыту, жобалар 
үшін инвесторлар мен серіктестер табу және т.б. 
бағыттар бойынша жұмыстар атқарылады.

Сонымен қатар, Кәсіпкерлер палатасы 
жыл сайынғы «Алтын сапа» сыйлығы мен 
«Қазақстанның үздік тауары» көрме-байқауын биыл 
да ұйымдастырып, жергілікті тауарөндірушілерді 
республика көлемінде таныстыруға жұмыс 
жасайтын болады.

Кәсіпкерлердің мәселелерін шешуде жергілікті 
атқарушы органдар Қызылорда кәсіпкерлер 
палатасына сенімді серіктес болып отыр. Арнайы 
қызмет көрсету орталығын ашып беруі, кәсіпкерлік 
мақсаттағы жер телімдеріне қатысты мәселелер: 
кадастрлық құнын бөліп төлеуге келісім беріп, 
аукционды Палата алаңында өткізуі кәсіпкерлер 
тарапынан жақсы қабылданды. Айта кету керек, 
қалалық жер комиссиясы, аукцион Палата 
алаңында өткізілуі – бұл еліміз бойынша бірінші 
болып және біздің аймақта ғана ұйымдастырылуда. 
Бұл палатаның қала әкімдігімен бірлесе атқарған 
жұмысының жемісі.

Жалпы мемлекеттік органдар тарапынан өңірде 
кәсіпкерлікті дамытуға ең алдымен көзқарас – оң, 
қолдау бар. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
"Сыр бойы".

БИЗНЕС 
ӨКІЛДЕРІНІҢ 

БЕДЕЛДІ ҰЙЫМЫ

Кәсіпкерлер 
палатасы 

аймақта 
кәсіпкерлік 

саласының 
дамуына үлес 

қосуда іскер 
азаматтарға қолайлы 

экономикалық, 
құқықтық жағдай  

жасап келеді. Биылғы 
жылдың өңірде «Жаппай 

кәсіпкерлікті қолдау 
жылы» деп жариялануы, 
палата жұмысына  тың 

серпін бергендей.
Бұл жөнінде 

палата төрағасы 
Ғалымбек 

Жақсылықов 
қоғамдық кеңес 

отырысында 
баяндап берген 

болатын.

Міне, көктемнің алғашқы күндері де 
басталды. «Түске дейін мүйіздей, түстен 
кейін киіздей» дейтіннің нақ өзі. Қысы 
үзақ, қытымыр дегенмен, Қазалы 
өңірінің де ауа райынан көктем ныша-
ны сезіледі. Көңіліңе тіршілік біткен 
жандана түскендей әсер қалдырады. 
Көшеде ерсілі-қарсылы сапырылысқан 
жүргінші, әрі-бері ағылған көлік қарасы 
да ұлғая түскен. Мұндай көріністі «Ер-
Бибі-Болат» аталатын техникалық қызмет 
көрсету кешенінен де байқадық. Бұл 
жерде автокөліктерге техникалық қызмет 
көрсету, көлікті жуумен қатар монша 
қызметі де тұтынушылар көңілінен табы-
луда.

Бизнесті, қазақша айтқанда, 
кәсіпті бастау оңай емес. Егер 
де бұл бағыттағы бастамаңыз 
сәтсіздіктерге ұшырап жатса, 

әлем тарихында аты қалған 
кәсіпкерлердің тәжірибесіне зер 

салыңыз. Ол сізге күш-жігер берер. 
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«Адам баласы айналып өтпейтiн 
екi өткел бар: бірі – махаббат, 

екіншісі – өлім».
Әлихан БӨКЕЙХАНОВ.

КӨКТЕМДЕ
Алланың пендесіне мейірімі түсейін десе, 

демде екен. Мені де бір айлық бостандыққа 
жіберетін болды. Аласапыраннан тірі 
қалмаспын дегендей жаман ойым болған. 
Оның бәрі бір күнгідей болмай өте шықты. 
Енді Тәңірімнің жарылқауын қара. Пойызға 
сыбағамнан құр қалатындай өте тым асығып 
отырдым. Кеудем күмбірлеген күйге толы. 
Жол ұзақ. Берлиннен – Мәскеу, Мәскеуден – 
Арал. Жол үстінде көңілім лепіріп, әр тарапқа 
ала қашумен болды. Маған көк пойыздың 
шабысы өнбей келе жатқандай. Қолтығыма 
қос қанат біткен болса, ұшып шыққан болар 
ма едім. Ауылымның ақ жарма адамдары 
ертең бір күн алдымнан жамырап, дабыр-
ласып шыға келетіндей. Астан кейін бата 
бергенде: «Я, Құдай-ай, бере гөр» деп бас-
тайтын ақтеке Сарғұлақ атам, тілге жүйрік 
Құлжан әкем, айтулы ірі молда Ілияс атам, 
шаңқылдап сөйлейтін жәдік Қазыбай атам 
(ауылда жас Қазыбай деген де аттас ағамыз 
болды), қыздай қосылған қосағы о дүниелік 
болғасын жеңгелерінің бірімен некелестіре 
жаздағанда, «ойнас жасайтын қатыннан аулақ, 
аулақ» деп беттетпеген Қалнияз атам, төрде 
отырғанда табан астынан өлеңді зулатып қоя 
беретін қара Төлеу (оның кемиек Төлеу де-
ген де кличкасы бар), мақтанғанда гүмпіп 
сөйлейтін Төлеу (оны ауылда гүппан Төлеу 
дейді), домбырасы қырық жамау есірік ша-
тыс Сайлыбай, дәулескер Байсын күйші, пат-
ша заманында бір аймақтың айтулы зергері 
болған, енді колхоздың сынған, тозған көне-
көскі құрал-саймандарын жамап жөндеуден 
талығып қолы тимейтін Өтеміс ұста, «көзімнің 
тірісінде Сәйке мен Дүйсемнің іргесін ажы-
ратып кетемін» деп (Сәйке мен Дүйсем бір 
туған, Бәйімбет аталығынан) сөйлегенде, 
аппақ сақалы желбіреп отыратын Төлеу атам 
(оның ақбас Төлеу, жалпылдақ Төлеу және 
жалаңбас Төлеу деген үш кличкасы бар), тағы 
басқалары көз алдымда көлеңдеп тұрып алды. 

– Аз болса, жатсын! - деп күліп жіберді 
журналист.

– Байқап отырмысың, балам. Бірі біріне 
ұқсамайтын кілең уникальный адамдар. Ел 
іші оларға жанама атын бекер қоймаған, жа-
ратылыс қалыбына қарай қойған. Я, менің 
туған ауылым қалыбы бірінен бірі өткен 
кісілерден қай заманда да кенде болмаған. 
Айталық, Шаңдыбай атамыздың Омарқа-
лиы мен Достың Жолдасы деген ағаларымыз 
жандай құрдас. Омекеңнің әзіл-оспағы 
кісі өлтіретіндей еді. Жас дәуреннің буына 
ішпей-жемей мас болып жүрген ақ жарма 
күндері ғой. Бір күні колхоздың ескі кавасак 
қайығының (біздің ауылда кемені де қайық 
дей береді) бұзылған моторын жөндеуге Арал-
дан бір көккөз келеді. Оны қалқоз бастық 
Жөкеңнің үйіне жатқызады. Қос құрдас жолда 
кәдімгідей шүйіркелесіп, бірін-бірі мақұлдап 
келе жатқанда, Омекең тұра қалып:

– Әй, сен осы ештеңе сезбедің бе? - дейді 
досына. – Ал мен сездім.

– Нені сездің? - деп Жөкең де тұра қалған.
– Аяғын апыл-тапыл басып жүрген ана 

ұлыңды қатының кімнен туған? Соны сездің 
бе?

– Жоқ. Кімнен туғаны қалай?! Өзімнің ба-
лам емес пе? - дейді Жөкең алабұртып.

– Өй-и... сен де бір. Сенің балаң емес ол.
– Не дейт? Енді кімнің баласы?!
– Қатының оны үйіңде он күн жатқан ана 

аузы түкті кәпірден туған. Соны да білмейсің 
бе? Ө-өй-и...

– Не дейт, рас па?! - дейді Жөкең шошып.
– Рас! Көрмейсің бе, сап-сары сол кәпірден 

аумай қалған...
Содан Жөкең алды-артына қарамай тар-

тып кетеді. Омекең досының екпіндеген 
жүрісіне ере алмай кейінде қалып қояды. Ал 
Жөкең бұрқырап үйге келгесін баласын ал-
дына алып отырып, оған әрі қарайды, бері 
қарайды. Шынында ұлы не өзіне, не шешесіне 
тартпаған, қазақта жоқ былшық сары; өзінің 
әке-шешесіне, нағашы және қайын жұртына 
да маңайламайды. Қазақтың «бесік баласы 
бес түлейді» дейтіні тарс есінен шығып кет-
кен. Күдік кеулейді шақша басын. Маңайына 
қараса, қасында қартайған әжеміз отыр жүн 
түтіп. Жөкең:

– Апа! Осы бала кімге ұсаған, қарашы? 
- дейді, баласын шешесінің көзіне тосып. 
Әжеміз қапелімде не десін:

– Құдай, қайдағыны айтатының не? Маған 
десе итке ұсасын. Амандығын тіле, одан да, - 
дейді. Жөкең енді тоқтай ма:

– Жоқ, апа, дұрыстап қарашы мына балаға, 
- деп өршелене түседі. Болмағасын әжеміз:

– Кімге ұсағанын мен қайдан білейін. 
Шешесінен сұра, - дейді. 

Жөкең қазан-аяқта жүрген жеңгемізге ен-
телеп барып:

– Жаныңның барында айт! Мына баланы 
кімнен тудың? Менен туған болсаң неге маған 
ұқсамайды? - деп зіркілдейді. Жеңгеміз:

– Кімнен туатын едім. Өзіңнің балаң емес 
пе? - дейді.

– Жоқ! Сен бұл баланы ойнастан туғансың!
– Оны кім айтты?
– Омарқали айтты.
– Ол айтса, дұрыс айтқан, - деп жеңгеміз 

күйеуінің аңқаулығына мәз-мейрам болып 
күлген буыны босап. – Бәсе, бір рет үстімнен 
аударып алып еді...

Күйіп кеткен Жөкең:
– Мә, саған! Аударып алғанды көрсетейін, 

- деп жеңгемізді өріп салған. Содан жеңгеміз: 
«Өзіме де сол керек. Өтірік айтсаң да, ер-
тек айтсаң да сенетін Барахаттың көкесімен 
әзілдесіп нем бар еді» деп көпке дейін 
күліп жүрді. Ал Сәнтай деген атамыз (оны 
ауылдағылар Жампақай сары дейді), Қайыр, 
Сыдық деген ағаларымыз балықтың кеспесін 
тікенінен ажыратпай солайымен асап жіберіп, 
қылқандарын тілімен талмап, екі езуінен 
кезекпе-кезек шығарып отыратын. Қалай 
қылқандап қалмайтындарына ауылымыз бо-
лып таңқалатын едік.

– Қызығын-ай... - деді журналист. – Қалай 
қорықпайды?!

– Менің Жаңабай деген құрдасым болған. 
Қызығын-ай дедің ғой. Соның да айтқан бір 
әңгімесі есіме түсіп отыр. Айтайын ба?

– Айтыңыз-айтыңыз, ата.
– Немере ағасы Жөкеңнің әскерден кел-

ген баласы Семейдің бір қызын ауылға алып 
қашып келеді. Құдалардан кешірім сұрауға 
бала, баланың әкесі Жөкең, Жаңабай үшеуі 
жолға шығады. Ағасының дастарханда арақ-
тан қайтпай болдырып қалатыны бар еді. 
Жаңабай: «Көке, ауылға қайтқанша іше 
көрмеңіз. Қайтар жолда қанша ішкің келсе де 
еркің» деп жалынып өтінеді. Жөкең інісіне: 
«Айналайын, айтқаның болсын. Арағы құры-
сын» деп елбектейді. Барғасын қыз жағы ал 
құда деп Жөкеңді ортаға алмай ма, алқалап. 
Қыз алған құда: «Қарақтарым, мына Жаңабай 
болмаса, мені қинамаңдар. Аузымды арамдап 
көрмеппін осы жасыма дейін» деп басын ара-
шалап алыпты.

– Ағама риза болып қуанып отырдым, - деп 
Жаңабай мырс-мырс күліп алды. Неге күлді? 
Күлкісінен бір қызықтың болғанын ойлап 
отырғанмын.

– Үзілісте жасымыз қарайлас азаматтар мені 
«Семейдің экзотикалық жерлерін көрсетеміз» 
деп далаға алып кеткен. Біраз сейілдеп келсек, 
ағам құдаларының ортасында: «Сол соғыста 
немістің де, орыстың да арағын ішкенбіз, 
шошқасын да жегенбіз таласып, тармасып» 
деп бөсіп отыр екен, албырап, жалбырап. Аһ, 
ағамды Құдай атқан екен дедім. Жөкеңнің «ау-
зымды арамдап көрмеппін» дегеніне Құдайдай 
сенген құдалар: «Ай, Жаңабай құда, тым 
болмаса, өзіңмен серіктес болатын тағы бір 

құданы ала шықпаған екенсің» деп өкінген. 
Мен де өкіндім, - деп еді сонда Жәкең.

Сол жарықтықтар және тай-құлындай 
тебісіп өскен замандас қатар-құрбыларым да 
жол үстінде көз алдымда елестеді де отыр-
ды. Жүздері қандай ыстық?! Көңілім байыз 
табатын емес. Тілімнің ұшында көкейімді 
тескен Ақмоншақ. Мен елден он бес жасқа 
қарағанымда кеттім бел асып, ол он үш жа-
сында қалды. Енді мен жиырма төртке, ол жи-
ырма екіге шығамыз. Ол мені күтемін деп кәрі 
қыздың жасына келді, ал мен болсам, кәдімгі 
айта беретін сүр бойдақпын. Арада өткен сегіз 
жылда ол өзгерді ме екен, өзгерсе қандай бо-
лып өзгерді екен деп бір ойландым. Менің айта 
беретін алғашқы махаббатым кім? Ақмоншақ 
па, Құндыз ба? - деп тағы ойландым. Алғашқы 
махаббатым Ақмоншақ дейін десем, оның 
алдында жігіт болып бір ашыла алмаппын. 
Ол да, мен де бұйығы едік. Енді оны өлердей 
сағынып, бір көрсем деп алабұртып келемін.

Қамысы Әупілдектің мүше-мүше,
Сарғайдым осынау көлдің суын іше.
Қос қанат құсқа біткен маған бітсе,
Бармас па ем саулетайға әлде неше... - де-

ген Әсеттің осы «Әпитөк» әні кеудемді қалай 
жарып шыққанын өзім де аңдамай ыңылдап 
отыр екенмін. Ал Құндызды бір көргеннен 
ұнатып қалғаным рас. Анығында оның өзі ғой, 
мені қылығымен баурап алған. Қылықты қыз. 
Дегенде мен ол екеуіне жазған хаттарымда 
махаббат деп үздігіп жататын сүйіспеншілік 
жайында сыр ашып көрмеппін. Ол екеуі де 
амандық-саулық, жаңалық айтумен ғана 
шектелетін. Ал менің күмбірлеген кеудемде 
ол екеуіне деген бір сарқылмайтын сағыныш 
толқыны үдемесе, үзілген емес. Күй болып 
күмбірлейді, ән болып шалқиды.

Берлиннен шыққалы бірнеше пойызға ау-
ысып отырумен келеміз. Жүргеннен жүріп 
отырып Мәскеуге де жеттік. Астананы бірінші 
көруім.

Тағы да жүріс. Салдыртып отырып ел 
қарасына да жеттік. Байтақ елім, жайқалған 

жерім көзіме оттай басылды. Армандай болып 
сағындырған Аралға жақындап келе бердік.

Мәскеуден шығарда әскерден елге менен 
бұрын келген Әділбекке телеграмма жолдап 
жіберген едім. Ол қолына тиуіне  құстай ұшып 
Аралға жеткен. Теміржол вокзалынан күтіп 
алды. Шыдамы шыдатпай тыпыршып тұр 
екен. Құшағымыз айқаса кетті. Ол да, мен де 
ерік-жігерімізге ие бола алмай көңіліміз босап 
кетті. Боталаған көз жасымызды сығымдап 
алдық. От пен судан аман өтіп, туған жерге 
табанымыз тигеніне шүкіршілік еттік. До-
сымды Прагада болған соңғы шайқаста алған 
жарақатынан айыққасын әскерден босатқан. 
Ауылға келуіне қалыңдығына үйленген. 
Өте көңілді. Асығып сөйлейді, табаны сайға 
тимей құлдилап жүгіріп жүр. Оның осы 
жолғыдай көңіл-күйі судай тасып жүргенін 
бұрын байқамайтын ба едім, әлде байқасам 
да ұмытып қалдым ба, әйтеуір ерекше шабыт-
ты. Мені еш жерге аялдатпастан жүр-жүрлеп: 
«Атам мен әжем Ай қарағандай күтіп отыр» 
деп, теңіз портына дедектетіп алып барды. 
Кеме капитанымен алдын-ала келісіп, жол 
пұлды да төлеп қойыпты. Капитан бізді тосып 
кідіріп тұр екен. Табанымыз палубаға тиісімен 
кідірмей жүріп кеттік.

Айналамыз көкжиегі көрінбейтін көк 
теңіз. Керіліп-созылып шалқып жатқан ай-
дын шалқардан Көкаралға жеткенше көзімді 
ала-алсамшы. Баяғы бала кезіміздегідей 
шешініп тастап сүңгіп кеткім келді. Кеудемді 
кернеген бір оттай ыстық толқын. Әділбек 
досымның құшағында капитанның домбыра-
сы. Палубаға төселген төсектің үстіне молда-
сын құрып отырып алған: «Көкарал, көрінесің 
сағымданып» деп басталатын толғауды бозда-
тып келеді. Бұл ертеректе біздің Көкаралдан 
Сырдың аяғындағы елге ұзатылған жақайым 
апамыздың төркін жұртын сағынып шығарған 
толғауы екен. Бұрынырақта мен де білетін едім. 
Ішімнен айтып отырғанымда ұзын ырғағынан 
жаңылыса бердім, көңілім толқындай толқып. 
Әділбек апамыздың өлеңін мүдірмей төгіп 
келеді. Жадының беріктігіне сүйсіндім. Сыр 
бойы шайырларының термелерін, Арқаның 
асқақ әндерін кезегімен толғады. Және мен 
бұрын есітпеген бір жырды бастады. Бұл 
толғау «Майданнан хат» деп аталады деді 
де, арынды дауысын, ой, пәлі-ай, ашық теңіз 
төрінде, айдай аспан астында құйқылжытып 
аңыратты сері досым.

Хат жазамын майданнан
Мейірімді ғазиз анама,
Жақыным, жарым дегенмен,
Анадан жақын бола ма?
Көңіліңде тілек, көзің жас,
Екі қолың жағаңда,
Қасірет-қайғы қан жұтып,
Сарғайдың ба санамен? 
Уһілейсің не үшін,
Жүрегің оттай жана ма?
Ет бауырың елжіреп,
Қайғыра берме балаңа.
Сабырдың суын себе бер
Көкірегіңдегі жараңа.
Ажалсыз пенде өлмейді,
Мезгілсіз шөлмек сына ма?
Қар жамылып, мұз төсеп,
Біз жатырмыз далада.
Ойнатып қызыл от шашып,
Майданмен екі арада.
Қолыңда қалған бөбектің
Тілегін тіле шыда да.
Мен үшін сүйіп бетінен,
Баға бер жасын сана да.
Арғымақ кетсе тайың бар,
Үкілі құйрық қораңда.
Қаз-қаздаған қарашық,
Жеткізер бір күн қараға.
Мақсатым бітпей қайтпаймын,
Отаным үшін жан пида.
Шанышамын қызыл ту
Берлин деген қалаға!
Ерегіскен дұшпанды
Келтіремін тобаға... - деп тыныс созғанда, 

көзіміз жасаурап, сілтідей тынып қалыппыз. 
Капитан көз шырымын беторамалымен сүр тіп 
отырып:

– Япыр-ай, бұл толғаудың егесі кім болды 
екен? - деді Әділбекке.

– Егесінің кім екенін мен де білмеймін, 
кездеспеген адамым. Фронтта жүргенімде 
қарындасым артымнан салып жіберіпті. Елде-
гілерден есітуімше, бұл толғаудың егесі май-
данға Қармақшы жағынан кеткен бір ақын 
ағамыз көрінеді. Европаны адақтап келіп, 
Қиыр Шығыс майданында қаза тауыпты.

– Әттеген-ай! Әттеген-ай... - деді капитан 
көкірегі қарсы айырылып.

Ерлерше киініп алған кеме аспазы Ақтеңге 
апай қаяз бен бекіренің кеспелерін аралас-
тырып асқан екен. Айта беретін деликатес. 
Аңсап келген басым, терлеп-тепшіп құныға 
жеп, бал татыған сорпасын тойғанша іштім. 

Базарлығым болсын деп ала шыққан қос 
бөтелке спирттің бірін капитан бастаған кеме 
көкжалдары су қосып ішіп, «битін бір сығып» 
алды. Ой, еңіреген ерлерім-ай, қайбір жетісіп 
жүр дейсің деп Нар-көкем айтқандай, ішімнен 
егіліп елжіредім.

Қайбір жетісіп жүр дейсің деп қалай айт-
пайын, ауылға жан жүрегім алып-ұшып 
келгенімде, көңілім су сепкендей басылды. 
Мен сотталып кеткенде аса байып кетпе-
генімен, өздеріне боларлық дөңгелек шаруасы 
бар қайран ағайын-жұрт тапқан-таянғандарын 
майданға бере-бере өздері тұралап қалыпты. 
Ық етуге шамалары жоқ, тек қарсы базар 
өлмешінің күні, мені ақұдайлап қарсы алған 
кәрі-құртаңдардың ыпыны кеткен, киімдеріне 
жамау түскен, жұпыны, көңілдері қаяу, кімді 
көрсең де жүздері сынық. Тек, таңнан кешке 
дейін бір Аллаға сиыну, тілек тілеу.

Араларында ауылдың шала сауатты бас-
шы ларының қырсыздығынан аштан қатып 
өлгендер де бар екен. Қара жерді қарыштап 
басқан баяғы қарағайдай ағаларымыз жоқ. 
Олар майданда опат болған. Олар тірі бол-
ғанда ауыл осыншалықты күйзелер ме еді. 
Көптен бері көріспеген ағайындармен дидар-
ласып сәлем берейін деген ниетпен үй-үйді 
аралағанымда, ойпырмай балам, екі үйдің бірі 
дауыс салып жоқтаумен қарсы алды. Саған 
өтірік, маған шын, сай-сүйегімді сырқыратып, 
жан-дүниемді шайқап жіберді. Көзіме жас ал-
майын, берік болайын десем де, еркім кетіп, 
буыным босап өксіп жіберемін. Менің де ішкі 
тейімде қордаланып қалған шер-шеменім бір 
кеудеге жетерлік екен... - деген Медет атаң 
сақалы дір-дір етіп отырып қалды кемсеңдеп.

* * *
– Ой, дүние-е... Жалғыз жапырағын сегіз 

жыл сарғая зарығып, қамығып күткен әке-
шешемде ес жоқ. Шыбын жаны менің үстім де. 
Көзінің қарашығынан несін аянып қалсын, бір 
мен деп кебежеге сақтаған жылы-жұмсағын 
жарыққа шығарып шашылды. Маған деп 

атаған, қолда үкілеп бағып-қағып семірткен 
бір мүйізді аша тұяқ ірі қарасын жығып, ақ 
түйенің қарнын жарып тастаған әкем ауылдың 
бір де бірін қалдырмай түгел шақырды. Ба-
бадан қалған қара шаңырақта ертеден қара 
кешке дейін буы бұрқыраған қара қазан от-
тан түспеді. Ағайын-туыс, ауыл болып жина-
лып, «көбік қарда бір тойдым, көктем туып 
бір тойдым» дегендей, былбырап піскен ет 
жеп, ыстықтай майлы сорпа ішіп, той тойлап, 
бір жасап арқа-жарқа болып қалды. Тойға 
Ақмоншақтан басқаның бәрі келді. Оның 
сыбағасын болашақ енесі Ақжамалдан беріп 
жіберді. Ағайын ағынан жарыла баталарын 
беріп, ризалық пейілде тарады. Бұрынғылар: 
«Екі тойың қабат болсын, екі дүниең абат бол-
сын» дейді екен. Алланың жарылқағаны, бір 
айда екі тойымыз қабат болды. 

Айтарың не, әке-шешемнің көз алдын-
да мен бір ақ патшамын. Шешем жарықтық, 
сүйегі қатып зеңгіттей болған жігітті баяғы 
он төрттегі баласындай көреді. Расында, ер 
жетіп кетсек те, ана алдында баламыз ғой. 
Дегенде, біздің жұртымыз: «Ананың көңілі 
балада, баланың көңілі далада» деп бекер 
айтпаған-ау. Менің көңілім қол созым жердегі 
Ақмоншақта. Бар ойым онымен оңашада 
кездесіп тілдесу. Ал апам жалғыз ұлын әбден 
сағынып қалған. Кете-кеткенімше көз алды-
нан ұзатқысы жоқ. Ай, қайран ана көкірек-ай! 

Сәтін салғанда, Әділбек – Ақжамал «бір 
кешті бірге өткізейік, отауымыздан дәм 
ауыз ти» деп шақырды. Енді не жатыс. Кеш-
ке қарай солдатский адыммен салып ұрып 
жетіп бардым. Мәссаған, алдымда Ақмоншақ 
отыр мөлдіреп. А, Құдай деп адымымды ат-
тай бергенім, ол орнынан көгершіндей ұшып 
тұрып, сол он үштегі кезіндегідей жымиып 
күлді. Ай, жастық-ай десеңші, қанша сабыр-
лы болайын десең де шыдамайды екенсің. 
Ішімнен жаным-ай дедім, жүрек түкпірімнен 
ынтығып. Дүниеде бар-ау, Ақмоншақтың сол 
жымиып күлгені-ақ әдемі. Күлгенде ажары 
ашылып, сымбатты сұлудай жайнап шыға 
келетін. Құданың құдыреті, алдымда шам-
шырақ жанып тұрғандай болды.

Шыным, ілкіде не дерімді білмей іркіліп 
қалдым. Тілім байланып күрмеуге келмейді. 
Ол маған қарай жай-жай жылжып жақындай 
берді. Мен сол сәтте ғана ілгері ұша ұмтылдым, 
құшағымды жайып. Көзім бұлдырап кетті жа-
саурап. Ақмоншақ:

– Елге аман-есен келуіңмен, - деп аман-
дасуға қос қолын ұсынды. Мен дәт тұтып 
амандасудың орнына оны құшақтай алып, 
бауырыма басып тұрып қалыппын. Баяғы ұяң 
бозым емес, тәттінің дәмін татып беті ашылған 
мұндармын ғой, күнәға белшесінен батып 
келген. Бет жоқ, біреудің әлпештеп өсірген 
періштесін құшақтап тұрмын. Сол сәтте, 
әлбетте менде ес жоқ еді. Әділбек – Ақжамал 
енді ажырамастай болып айқасып қалған 
құшағымызды жазып, бетімізден шөпілдетіп 
сүйіп, апыл-ғұпыл құттықтады. Құшағымнан 
ажыраған Ақмоншақтың көз жасы құйылып 
жүре берген екен. Оған еріп Ақжамал да көз 
жасын бұлап алды. Мен «шегесі» босап кеткен 
әл-дәрменіме еге бола алмай тұрсам да:

– Бәрекелде-е, мұғалім апайға болайын, 
- деп әзілдеген болдым, «ұялған тек тұрмас» 
деген, бас салып құшақтай алғанымды жуып-
шайғаным шығар.

Сәрсенбінің сәтті күні еді. Төртеуміздің 
көңілді әңгімеміз таң бозарып атқанша тау-
сылмады. Әділбек екеуміз дүние тірлікті 
ұмытып, ел шетінде жүргенде көрген-
білгенімізді айтып ұшына шыға алмадық. 
Ақжамал мен Ақмоншақты Арыстанғали 
ағайдың педучилищеге қалай түсіргені де бір 
алуан жыр болды. Әділбек екеуміз кезектесіп 
күй тарттық, кезектесіп жыр тиегін ағытып 
термелеттік. Ол Қозы мен Баянды, мен Жібек 
пен Төлегенді жырладық. Төртеуміз қосылып 
білетін әндерімізді шырқадық. Менің қолым 
домбырадан шығыңқырап қалған екен. Күй 
тартқанда пернелерді басудан да, қағыстан 
да жаңылысып қалып отырдым. Көп-көп 
ғазабаттан, көп-көп қиянаттан кейін зарығып, 
сағынысып қауышқан алғашқы кешіміз осы-
лай өтті.

Асыл досым Әділбек әңгімелесіп отыр-
ғанымызда негізгі мәселені төтесінен қойды.

– Медет, қыз балаға ел-жұрттың көз ал-
дында кәрі қыз атанып жүру оңай деймісің. 
Мына қос құрбы төрт жыл жырақта оқып 
жүргенде біреулермен сөз байласып өкше 
көтеріп кетуді білмеді дейсің бе? Көздің 
құртындай әп-әдемі екеуіне сөз салғандар да 
болған шығар. Көріктіге кімнің көзі түспеген. 
Жоқ, бұл екеуі бір біз үшін кәрі қыз атанып 
жүруге қайлы болды. Екеумізді, ел қорғауға 
кеткен ерлерін күткен баяғының аруларындай 
жұп жазбастан күтті. Бізді сұрапыл тозақтан 
аман келетінімізді түс көріп білгендей 
күткендеріне не дерсің. Сөзім жоқ тіпті. Ата-

аналарымыздың е дескен ақ баталарын аттап 
кетпей шыдаған осындай ақ нұрдан жаралған 
адал жарды бұйыртқан Тәңірге мың да бір 
шүкір дейік, Медет. Енді біз екеумізде ар-
ман жоқ. Солай емес пе, а? - деді дауысы 
қалтыраңқырап. Мен не дейін:

– Әлбетте, - дедім, досымның ақ ниетін жан 
дүниеммен құптап.

–  Ендігі шаруа, - деді ол одан әрі, – менің 
тілімді алсаң, осы жолы мына қалыңдығыңды 
құтты жеріне қондырып кет. Балжан шеше-
міздің қолы ұзарып қалсын, келін жұмсап. 
Жасы ұлғайып келгенде бір үйде бір өзі су 
тасып, отын жарып от жағып, қазан көтеріп 
ас пісіріп, келіннің орнына келін болып жүру 
оңай деймісің.

– Бұл мәселеге Ақмоншақтың өзі қалай 
қарайды екен? - дедім басқа сөз таппай.

– Ойбай-ау, Ақмоншақ қанатын қомдап 
дайын отырған жоқ па? Солай емес пе, 
Ақмоншақ? Моншақ! Моншақ! - деді Әділ-
бек күлімдеп. Бәріміз де күліп жібердік. 
Күлгеніміз: бастауышта оқып жүрген кезі-
мізде, Әділбек сабақ арасындағы үзілісте 
«Ақмоншақ! Моншақ! Моншақ!» деп жүгіріп 
жүретін. Сол қылығы санамызда жаңғырып, 
балалық шаққа барып қайтқандай болдық. Сол 
Ақмоншақ – енді бойжетіп қыз салтын құрған 
Ақмоншақ:

– Жігіт дайын болса, біз оның жолын то-
сып отырған мұңлық емеспіз бе... - деді сол 
әдеттегідей әдемі жымиып.

Сонымен, Алла қолдап ақ қанат құсымды 
қолыма қондырдым. Ілияс атам некемізді 
қиды. Екеуміз қол ұстасып, аяқты қатар ба-
сып ақ шымылдық ішіне кірдік. Біз не білеміз, 
нені қасиет тұттық, кімнің қадірін білдік. О 
дүниедегі ұшпақ дейді. Бастан кештік, кім 
болса да бозбала жігіт кезінде шамалы ау-
ыштау болады. Сол ауыштау кезімізде біл-
мей жүрсек, о дүниені қайдам, оған кім ба-
рып келіпті, түбі баянсыз болса да, жарық 
жалғанның ұшпағы келін болып түскен пәк 
қыздың шымылдығы ішінде екен ғой. Міне, 

кімді қадір тұту керек? Дегенде, біз Ақмоншақ 
екеуміз ақ некелі төсегіміздің қызығын бары-
жоғы екі-ақ жеті көре алдық. Одан арыға 
уақыт көтермейді. Берлинге жүретін уақытым 
таяп қалды. Кешіксем, тәртіп сұмдық қатты, 
әскери трибуналдан қорқасың.

Ата-анамның ақ батасын алып жолға шық-
тым. Ақмоншағым, Әділбек Ақжамалы мен 
шығарып салды. Жан тыныштығына, көңілдің 
қоштығына бойым үйреніп қалыпты. Ыстық 
ұямды қимай аттандым.

Арал портына жеткен бойда балық комби-
натына соғып, директорына жағдайымды ай-
тып, сүрленіп майы сорғалаған он қаяз сатып 
алдым, қазынаның бағасына. Қанды көйлек 
қаруластарыма Арал теңізінің деликатесі, 
келіншегімнің сәлемдемесі деп тарту етпекпін. 
Қойны-қонышым толы қуаныш үстінде 
жүргенде, олардан немді аяйын.

Алматы-Мәскеу пойызына билет алып көңі-
лім байыз тапқасын, стансадан әудем жердегі 
дүкенге қарай аяңдадым. Ойым: бар болса 
жолда оқитын кітап сатып алу (ол заманда 
газет-журнал, кітап дегендер қазіргідей бөлек 
дүңгіршекте сатылмайтын). Жеделдетіп келе 
жатқанымда, оң жақ тұсымнан ойбай деп баж 
еткен әйел дауысы шықты. Сол оң жағымда 
биік тақтай шарбақпен қоршалған ауқымды 
алап бар-тын. Сол алапқа маңайдағылардың 
көне-көскілері мен қоқыстарын тастайтынын 
білетінбіз. Ойбай-ай, албасты-ай деген әлгі 
әйелдің баж-баж еткен дауысы тағы шықты. 
Анық есіттім. Жақындап барып шарбақ 
саңылауынан сығаласам, масқара, бір еркек  
бір әйелді тарпа бас салған. Бірден түсіне 
қойдым. Байғұс әйел бір қолымен еркектің 
иегін тіреп, екінші қолымен шашын жұлмалап 
беріспей жатыр, ойбайлаған дауысы тұншыға 
бөлініп. Шарбақтың ішіне қарғып түсіп, әлгіні 
көк желкесінен бүркітше бүріп көтердім. Көзім 
көзіне түскенде шырамыттым, мені айдатып 
жіберген баяғы сұмырай. Ө-ө, нағылет! Екі 
жүзді арсызбен Құдай-тағаланың кездестірген 
жерін қара. Жұмысынан ши шыға бергесін 
оны органнан аластап, ат қылып жібергенін 
Арыстанғали ағайдан білгенмін. Қазір қайда 
жүр екен? - дегенімде, «ауданда жүн-жұрқа, 
көне-көскі жинайтын агент» деп еді.

Бұл нағылет жатсам-тұрсам ойымнан бір 
кетпейтін. Ей, Алла, осыдан елге аман-есен 
жететін күн болса, бір кездесермін-ау деп, 
ұзында өшім, қысқада кегім кеткендей кіжініп 
жүруші едім. Енді көрмейсің бе, Құдай оңдап 
оңбағандай жерде кездесіп қалғанымызды. 
Шамасы, бұл нағылет бұл жерге шоқпыт жи-
нау үшін келіп тұратын болса керек. Байсы-
рап, тусырап жүргендердің аша бұтын осы 
бүгінгідей арамдап дәніккен болса да менен 
көрме. Қоқыстың дәл ортасында жалғыз 
дөңгелекті бір тачканың көзіме түскені, 
қайнаған қаным басыма тепті. Оны жеп 
жіберердей ширығып:

– Әй, нағылет, мені танисың ба? - дедім 
желкесінен бүре ұстап тұрып.

– Жж...жо...қ-қ, - деді қырылдап.
– Танымасаң, танытайын әкеңді. Мәһ! – 

деп коренной ударыммен қақ тұмсығынан 
бірді тура прямой соғып жібергенімде, қасқа 
қалпақтай ұшты. Өте қатты ұрған екенмін, 
екі бірдей күрек тісінен айырылып, үстіңгі 
еріні қанжоса болып тілініп кеткен екен. 
Тоңқалаң асқан жерінен тұра алмай шік 
түсіп жатты. Халықтың заң білмейтін, надан 
кезінде талайларды зарлатқан арамқор жаза-
сын осылай алды. Әскерден біржола босанып 
келгенімде білдім, баяғы айғырдай азынаған 
қызыл жағалы «жырық Жахан» атаныпты. 
Өзіне сол керек! Батагөйлеріміздің: «Біреудің 
біреуге қылған қиянаты тіріде өзіңді, жоқ де-
генде ұрпағыңды табады» дейтіні рас болды. 
Білмесе, бұрынғылар неге айтқан, білгесін 
айтқан ғой.

Енді байқадым, әлгі әйел уыздай келіншек 
екен. Дал-дұлы шыққан дамбалының ышқыр 
бауын байғұс қос қолымен қысып ұстап, есі 
кіресілі-шығасылы ербиіп тұр.

– Ей, сен неғып тұрсың селтиіп? Мына 
қарғыс атқан жерді қимай тұрсың ба? - десем:

– Сізге қарайлап тұрғаным ғой, - дейді.
– Қарайлағаның қалай? Тез кет бұл жерден! 

Мына оңбағанның жаласына қаларсың...
– Кешіргейсіз. Құр кете бермей сізге 

алғысымды айтқым келген.
– Рахмет. Мен асығыспын. Сенің 

ойбайлаған дауысыңды есіткесін келгем. Сау 
болыңыз! - деп шарбақтан қарғып кетуге 
оқтала бергенімде, ол:

– Осы жақсылығыңды өле-өлгенше 
ұмытпаспын. Әскерден екен сияғың. Алла 
сіз бен бізді кездесуге жазғай, - деп отыра 
қалып, еңіреп қоя берді. – Менің де азаматым 
әскерде еді. Осыдан үш жыл бұрын аттанған. 
Бір хабары болар деп Алладан күндіз-түні 
тілеп, жалбарынып жүргенімде, мынадай 
абыройсыздыққа ұшырадым...м... ғой! Ө, 

жексұрын! Тіпә бәлекет! Құдай бар болса, 
ақ жұмыртқа қызыңды өзіңдей бір оңбаған 
қорласын! Бүгін таңнан шықпа! - деп төгіп 
үлгірмеген шелегі толы қоқысты әлгінің 
үстіне шашып жіберді де зыта жөнелді.

Шарбақтан қарғып мен де тайып тұрдым. 
Ентігіп вокзалға келгенімде пойыз да жылжи 
берді. Енді болмағанда қалып қояды екенмін. 
Абырой болғанда жетіп үлгірдім. Содан 
жүргеннен жүріп отырып Мәскеу жеттік. Одан 
да өтіп Берлин бардық.

Бәрі дұрыс болды. Күлшелі бала қайда да 
сүйкімді ғой. Ондай бала әскерилерге де ке-
рек. Өйткені, жұрттың бәрінің де тамағы тесік. 
Отыз келідей базарлығыма бәрі таңғалысып 
жамырасты. Мен бір Аралдың бары мен база-
рын көшіріп әкелгендей болдым. Бәрі жабыр-
ласып, жол-жөнекей көрген-білгендерімді, 
елдің жағдайын, Арал теңізінде қаяздан 
басқа тағы қандай балық болатынын сұрап 
болар емес. Бір сұрағандарын қайтадан тағы 
сұрайды. Мен де тартынғаным жоқ, көрген-
білгендерімді тілімнің жеткенінше көсілтіп 
айттым.

Командаластарым менің кімнің қиянатынан 
істі болғанымды білетін. Аралдан пойызға 
отырар алдында болған оқиғаны айтқанымда:

– Әп, бәлем! Кегіңді бір алған екенсің.
– Ол оңбағанның өзіне сол керек! - деп 

күпілдесті. Өздерінің күні кеше Еуропаның 
қыз-қырқындарына не істегендері ойларында 
жоқ.

– Молодец, Құлманов! - деп дабырласты. 
Ал полк командирінің Берлиндегі орынбасары 
болған қу тілді Лебединский:

– Қап, сенің ол «досыңа» обал болатын 
болды-ау, - деді басын шайқап. Бәріміз оған 
қарап аңтарылып қалыппыз, неге деп. Ол: – 
Бекер істегенсің, енді ол «досыңның» екі аяғы 
тең болмайтын болды-ау.

– Неге, неге?! - дедік тағы да жабырласып.
– Негесі сол, сен оны бір-ақ рет соғыпсың. 

Екі рет ударить еткеніңде, оның екі аяғы 
тең болатын еді, - деді өзі де күліп, бізді де 
күлдіріп.

Ой, табаны тайдай ерлерім-ай, сондай да 
бір көңілді кеш өткізіп едік-ау...

* * *
Қырық алты мен қырық жетінің қысын 

Берлинде өткіздік. Алмания астанасын қалай 
қиратсақ, жөндеуіне де аянып қалмадық. 
Жауды жеңу үшін қиратыппыз, бейбіт өмір 
үшін жөндеппіз. Бітіргеннен бітірмегеніміз 
ырғын көп. Бір кем дүние дегендей, шашылып 
қалғандарын жинап тазалау да оңай болма-
ды. Кеше бес қаруы сай жаужүрек жауынгер 
болсақ, енді жұмысшылар батальонымыз. 
Дегенде, бізді қашанғы қинай берсін. Жаңа 
көктемнің көкек айында әскерден біржола 
босатып, елге қайтаратын болды. Әлгі бір 
әнде айтылатынындай, «Бұл не деген бақыт, 
бұл не деген қуаныш!». Түрменің тозағы мен 
соғыстың сұрапыл лаңынан аман қалу расын-
да бақыт емес пе?

Жазып тұрған хаттарынан білдім, ақ 
шымылдық ішінде болған екі-ақ жеті – он 
төрт күнде Ақмоншағымның аяғы ауырлап 
қалыпты. Қуанышым қойныма сиар емес. 
Елге жеткенше тағатым болмай талпындым. 
Келіншегім де сағынған екен, көзі боталап 
қарсы алды. Мен елге аман-есен келгесін ма-
мыр айы жарымынан ауа бере Ақмоншақтың 
толғататын уақытына да жеттік. Құдай сақта-
ғай, тұмсаның толғағы тым ауыр болды. Ау-
ылда маман гинеколог қайда ол кезде, акушер 
де жоқ. Көп жерлердегідей біздің ауылдың 
әйелдері де үйлерінде босанып келген. Олар-
ды баяғыдан «акушер» әжелеріміз айналып-
толғанып жүріп, Аллаға сиынып босандыра-
тынын білеміз. Өйтпегенде ше, Арал қаласы 
көз жетпес алыста, ал біз теңіздің бір бұйығы 
түкпіріндеміз. Бізге бір Алла жар болғай деп 
Тәңірге табынып, әулие-әмбиелерден медет 
тілеп отыра беретін тобашыл жұрттанбыз ғой. 
Сондай ортадан озып біз қайда барып оңайық. 
Ақылымыздың да, мүмкіндігіміздің де бар 
жеткен жері балықшылардың ескі кавасагына 
ұрынып, соқыр тәуекелмен Аралға тарттық. 
Әділбек Ақмоншаққа ес болсын деп қасына 
Ақжамалды қосты.

Әке-шешем қалды боз қасқалап. Зәре жоқ 
менде. Түрі қашып, қаралтымданып қиналған 
келіншегіме дәт тұтып қарай алмай қор бол-
дым, қамығып. Ақжамал құрбысымен бірге 
толғатып өбектегенімен шарана жарыққа 
шыға алатын болмады. Мен ішімнен өзімді 
жазғырып, жанымды қоярға жер таппай безек-
теп кеттім білем. Екі өкіну – дегбірімді алды. 
Бірі келіншегімді Аралға осы кавасакпен неге 
ертерек жеткізбедім деп, екінші – әжелерді 
неге ала шықпадым деп. «Жаманның ақылы 
түстен кейін келеді» деген ғой.

Құдай-ау, келіншегіме қандай қасіреттің 
тап болғанын қайдан білейін, құдыретке 
қанша жалбарынсам да, тілегім қабыл болма-
ды. Аяулым жары жолға жеткенде... жұлдыз 
шыға... ауыр азаптан демі үзіліп жүре берді, 
кірпік қақпастан. Бұл не деген сұмдық?! 
Жұбайлық өмірді енді бастаған жас жан дүние 
әлемнің есігін ашты да жапты. Мұндай қиямет 
болады-ау деп кім ойлаған. Ата-анасы ақ ба-
тасымен атастырған адамын кірпік қақпай 
күтіп, аңсағанына енді жеттім бе дегенде, тас 
бауыр тағдырға неден жазықты бола қалды 
екен?! Ашылып жылай да алмайды екенсің. 
Тәмам жұрттың көзінше еркек басыңмен 
қалай жылайсың күңіреніп. Есімізден танып 
кері қайттық.

Тағдырымнан шығар, мен жас басым-
мен өлімді түрмеде де, соғыста да көрген 
мұндармын. Өлім маған таңсық емес. Көзімнің 
жеткені, өлім өмірді жағаласып аңдумен бола-
ды екен. Алла өмірді өткінші, өлімді мәңгілікке 
бұйырыпты. Өлім қашанда өмірдің жалғасы 
болумен келеді. Мәңгілік дейтіні содан шығар. 
Өмірің ұзақ па, қысқа ма, өлімге бәрібір. Өмір 
өлімнің алдында дәрменсіз, ажалдан қашып 
құтыла алмайды. Өмірдің дәурені біткен күні 
жан шіркін өлімнің дегенімен бақиға ғайып 
болады. Енді қайтып жарық жалғанға оралу 
жоқ. Менің түрмеде, әскерде көрген-білгенім, 
көңілге түйгенім, пенде өмірге тек өлу үшін 
келеді екен. Тек біреуге ерте, біреуге кеш. 
Мына жарық жалғанда айналаң қыж-қыж 
қайнаған өмір, ал анау қабырыстанда тыл-
сым тыныштық. Қайран қалқам-ай, сенің 
ендігі тұрағың сол қабырыстан қорымы бола 
ма?! Күні кеше еді ғой, ақ шымылдық ішіне 
енгенің. Құлдығым-ай, арманда кеттің-ау, ақ 
төсегің жиналмай. Менің әуелден-ақ жолым 
болмап еді. Өмір жолымды сотталып бастап 
едім. Жолыма жуа біткен жан мен болдым. 
Кесірім өзімнен өтіп саған ауысты ма екен. 
Шын солай болған болса, мені кешіргейсің, ақ 

дидарлым, - деп өкіріп жылай да алмай, деміме 
тұншығып, жан дүнием күңіреніп кірдім үйге.

Жалғыз мен бе екем күңіренген. Бүкіл ауыл 
болып азалады. Құрсын, не айтатыны бар, 
қаралы күндер еңсемді көтертпей, тұла бой-
ымды бір ауыртпалық албастыдан бетер ба-
сып алды. Сыртымнан түгім тікірейіп, бөрідей 
болып тірі жүргеніммен ішкі тейім бос, қуыс 
кеудем қаңырап, баяғы көңіл құлазып қалды. 
Ақмоншағым есіме түссе, іші-бауырым сөгіліп 
қоя береді. Ал қолдан келер қайран жоқ. Аяу-
лымды арулап бетін жасырғасын бөлмемде 
бүк түсіп жатып алдым. Тірі жанмен тілдескім 
келмейді. Қу тіземді құшақтап жатып алған 
сол күндерде мен бір тұңғиық ойға баттым. 
Сондағым, Ақмоншағымның қабырын қалай 
қарайтсам екен деймін, өзегім өртеніп. Ау-
ылда ағаш-тас деген атымен жоқ. Мынау 
қиырдағы теңіз тұйығында ондай керек-жарақ 
бабаларымыздың заманында да болмаған. 
Әзіретіңе мағұлым, содан бергі уақытта да бо-
лып жарығаны шамалы.

Бұрынғы патша заманында дәулеттілер кісі 
өмірден баз кешкенде, оның қабірін Қаратөс 
шыңының тұтасқан жақпар тас кемерін уатып, 
қалақ тастармен қоршап қарайтады екен. Де-
генде, оңай емес, күшке тиетін жұмыс. Ол кез-
де берік құлпытас та таптыра бермеген. Күші 
жеткендер әлгі айтыла беретін Самарқанның 
көк тасын арнайы сенімді кісілерін жіберіп ал-
дыратын болған.

Ондай әупірімге күші келмейтіндер бейітті 
шикі кірпіштен жұмбаздап қарайтқан. Бірақ, 
ондай бейіт қар мен жаңбырдың әсерінен 
мүжіле-мүжіле жермен-жексен болып құриды. 
Арада жылдар жылжып дәуір алмасқанда, 
марқұмның ұрпағы бабасының орнын таба 
алмай жер сипап қалады. Ал, бейіттің екінші 
түрін қамыс, жыңғыл, шеңгел, саз балшықпен 
айнала қоршап, ішіне мал түспейтіндей дең-
гейге биіктетіп қарайтады. Әуелі қамыс 
төсейді, үстін саз балшықпен бекемдейді, со-
сын жыңғыл, тағы да балшық, сосын шеңгел, 
тағы да балшық, осылай қабаттап соғады. 
Құлпытастың орнына сырық қадайды. Оны 
сайғақ дейді. Осындай бейіт анағұрлым ұзақ 
мерзімге төтеп бере алады.

Менің ойым осы екі түрлі бейіттің екеуін 
де қаламайды. Көкейімді тескен ойым: сенің 
Ақмоншағың бұл өмірден не көріп кетті... 
- деп маза бермей бұлқынады азалы жүрек. 
Басына кемі жүз жылға шыдайтын берік 
бейіт тұрғызғым келіп, күйзеліп жүрмін. Ой-
лана келе тоқтағаным – қыш кірпіш болды. 
Оның беріктігін түрмеде білгенмін. Дұрыс-
ау, бірақ оған қаржы қайда? Менде жоқ. Қу 
кедейміз. Неғылсам екен деген дәмегөй ойдан 
басым істі. Сөйтіп басым қатып жүргенімде 
бір күні түс көрдім. Түсімде Қаратөстің 
баурайындағы мың жылдық қорымды аралап 
жүр екенмін деймін. Алдымнан үлбіреген 
ақ шымылдық керіліп тұра қалды. Ішінде 
қырық шырақ жарқырап жанып тұр. Ішімнен 
Ақмоншағымның қырық шырағы-ау, өзі 
ұйықтап жатқан болар, - деп ойладым. Кіріп 
барғым келеді, бірақ табаным жерге жабысып 
қалғандай тұрып қалыппын.

Солай дағдарып тұрғанымда, біреу 
«бері, бері қара» деді. Бұрылып қарасам, 
«Тасқорған» қамауында бірге болған адамдар 
ығы-жығы. Су тасып, балшық илеп, қалыппен 
кірпіш басып, оны жер қазып көміп, үстінен 
лаулатып от жағып жатыр. 

Адамдар арасында мен де жүрмін кірпіш 
басып, отын тасып...

Оянып кеткенімде таң алды екен. Көрген 
түсіме қайран қалып төсегімде отырып 
қалыппын ойға батып. Үлкендеріміз таң алды 
көрген түс – шын түс, оны кездейсоқ кісіге 
жорытуға болмайды деуші еді. Мен түсімді 
ешкімге жорытқаным жоқ. Өзімнің бір құпиям 
болып қалсын деп тоқтадым. Содан, сол түсім 
мені тыншытпады. Ақыры бір іске бекіндім.

Әкемнен  ұрықсат алып, қақыра үйіміздің 
есігіне есігін қаратып тіккен ауладағы алты 
қанат киіз үйімізді апарып қорымның басына 
қондырдым. Жақын маңда бұрынғылардан 
қалған шегенді құдық болатын. Суы бал-
дай, күндіз-түні бір ортаймай әукіп тұрады. 
Тәуекел деп белді бекем будым. Құдыққа 
жақын саздақ жерді қазуға кірістім. Ойым: 
қыш кірпіштен үш мүрде қатар жататын бейіт 
тұрғызу. Оны Ақмоншағымның жылына дейін 
бітірмекпін. Тек Алла қолдағай деп...

Менің талабыма тілектестер ниетіме көз-
дері жеткесін малы қоралас, жаны  аралас 
жұрағаттар да әредік көмектесіп тұрды. 
Әсіресе, асыл досым Әділбекте тағат жоқ. 
Мойнында жоспары бар балықшы ғой, теңіз-
дің малын қуалап кеткенінде болмаса, қолы 
тиген-тигенде қасымнан табылып жүрді. Жәй 
келмейді, талаптас, тағдырлас жарандарын 
көмектесуге ерітіп келеді. 

Саз балшықтың илеуі әбден қанып піскесін 
оны қалыпқа салып тегіс жерге құясың. Кеп-
кесін күні бұрын қазылған кең алапқа ұқыпты 
орналастырасың. Сосын топырақпен көмесің. 
Үстіне сексеуілді үйіп өртейсің. Қышты солай 
жасайды. 

Сонымен, «Тасқорған» қамауында үйрен-
генімдей бір қалыптан бірдей болып шыққан 
қыш кірпіштер үш мүрделік бейітке молынан 
жетті. Ақмоншақ былтырғы көктемде қайтып 
еді ғой. Жылы қарсаңында мен де бейітті 
қарайттым. Ескі қорымның шетінде төрт 
құлақты биік бейіт өлілер «елінде» жалғыз 
өзі алыстан көз тартып тұр. Жақыннан да, 
алыстан да күн салып қараймын. Біткен іске 
көңілім толды. Өмірімде алғаш рет өзіме өзім 
риза болған шығармын деймін. Маған бәрінен 
де Ақмоншағымның рухы риза болғаны керек.

Жарықтық, біздің Арал аймағының ыс-
тығы жазда жаныңды қуырып жібере жаз-
дайды ғой. Ұлы сәскеден ымырт үйірілгенше 
өртеніп тұрып алады. Қоржын-қолабымды 
арқалап үйге келгесін айнаға қарасам, Құдай 
сақтасын, өзімді өзім танымай қалдым. 
Кескінім африкалықтардың өңіндей қарайып 
кеткен; сақал-шашым Миклухо Маклайдың 
папуастарынікіндей тұтасып өскен. Шашым-
ды тарайын дегенімде тарақ батпады. Әбден 
титықтаған екенмін. Қанша ұйықтасам да 
ұйқым қанар болмады. Ұйықтай бергім келе 
бергесін мен де ұйықтай бердім. Сондай бір 
бойкүйез күйден көпке дейін арыла алмай сан-
сырап жүрдім.

– Ата, мен сіздің бейітті үш мүрдеге арнап 
салғаныңызға таң қалып отырмын, - деді жур-
налист.

– Қарағым, бір уақыттар болғанда, мен 
де мәңгілікке шым батармын. Оған дейін 
сопа басым құрдан-құр қалай жүремін. Төсек 
жаңғыртармын. Алла соған жазса, Ақмон-
шағым мен екінші қосағым үшеуміз қатар жа-
тармыз деген ой болды ғой. Оның мәнісі сол 
еді.

– Дегендей дұрыс ойластырған екенсіз.
– Қайтейін қарағым. Өзімнің ізгі ниетім 

ғой. Ақмоншағым дүние салғаннан кейін, 
арада жылдар ағып өткенде бір ән шықты ғой 
дүние жарыққа. «Есіңе мені алғайсың» деген. 
Сол ән менің қай-қайдағымды қозғайды.

Нұр жауып тұрған көктемде,
Гүл тере барсаң бөктерге,
Қоңыраулатқан аспанды
Найзағай шарпып өткенде,
Есіңе мені алғасың, - деп басталады.
– Әңгіме жоқ, ән керемет! - деді журналист. 

Сосын ән сазын өзі әрі қарай жалғастырып 
әкетті әндетіп:

Қазбауыр бұлттар маңғанда,
Орманға жазда барғанда,
Арманда мені арманда,
Мен бар деп мына жалғанда,
Есіңе мені алғайсың...
Я, Ақмоншағым кетті амалсыз, мына 

басы сайран, соңы ойран дүниені қия алмай. 
Мені арманда қалдырып. Сарқылмайтын 
сағынышқа, таусылмайтын арманға кенелтіп. 
Сайрандап та үлгірмеді қарағым, өзі де кетті 
арманда. Жүректі қозғайтын осы бір әнді 
Ақмоншағым маған арнап айтып кеткен-
дей болады да тұрады көңіліме. Өмір жасым 
қарыштап ұлғайса да, армандауды қоя алма-
дым, қарағым...

О, дүние-е... қайтейін...
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Айжарық СӘДІБЕКҰЛЫ

ӨЛЕРМЕН 
ӨМІРРоманнан үзінді

Қазақстан Жазушылар одағының съезі қарсаңында



Әбекеңді сонау жастық шағымыздан білеміз. Әнші
лігі бір басқа, ақындығы айтарлықтай азамат. Әуен тер
беген сазгерлігі қандай! Кезінде спорт мектебінде жас 
палуандарды күрес өнеріне баулыған бапкерлігі ше?! Топ 
жара сөйлейтін шешендігіне де еріксіз сүйсінесіз. Осын
шама өнерді бір бойына тоғыстырған ағамыз, барынша 
қарапайым, достыққа адал, кішіпейіл. Нағыз сегіз қырлы, 
бір сырлы, өнегелі жан десек, артық айтқандығымыз 
емес. Адамның өнерлі болуы, әрине, Алла берген қасиет, 
дегенде жұрт әуелі кімді де болса адамгершілігіне қарап 
бағалайды. Міне, осы тараптан алғанда Аманбай ағамыз 
көп замандастарымыздан озық тұр. Өзі туылған өңірді 
барынша сүйетін Әбекең күні кешеге дейін туып, өскен 
ортасынан алыстамады. «Ауылым – алтын бесігім» деп 
түсінген ол қазақтың қара шаңырағының тозбайтыны
на, кешегі күні кеткен селкеуліктердің қайта қалпына 
келетіндігіне барынша сеніп жүрді, өзгелерді де осыған 
иландырды. Елбасының 20032005 жылдарды ауылды 
көтеру жылдары деп арнайы бағдарлама қабылдағанда 
тіптен қуанышы үдей түскені әлі есімізде. Сол кездері 
болашаққа деген сенімі нығайып, шабыты шалқи 
түскендей көрінді.  Бұл енді жүрегінде иманы мол, 
болашаққа батыл сеніммен қарайтын жасампаз кісінің 
қасиеті. 

– Екі мыңыншы жылдары Төменарықтағы мәдениет 
үйі қандай еді, шатыры шұрқ тесік, есіктерезесі опы
райып, сұрқы қашып тұратын. Міне, Үкіметтің ауылға 
көзқарасы түзелгелі, біраз кемкетігі орнына келтірілді. 
Алдағы уақытта мұнан да жақсы бола береді, өйткені 
Қазақстан болашағы зор мемлекет, – дейтін  сонда 
өнерпаз аға, өзі меңгеруші болып қызмет істейтін мәде
ниет ошағына сүйсіне көз салып. Көрегендік демейақ, 
қоялық, сол айтқандарының барлығы дерлік қазір жүзеге 
асырылып келеді. Ауылдың жолы анау – асфальтталған, 
қалай қарай жолға шықсаң да сайрап жатыр, таза ауыз
су, аяқсу әр үйге, әр аулаға жеткізілген. Көшелердің 
түнгі жарығы самаладай жарқырап тұр. Жаңа мектеп, 
бала бақшалар қатары мол. Денсаулық саласы ғима
раттары да қаладағыдан бірде кем емес. Яғни, әлеуметтік 
мәселелердің көпшілігі шешілген деп айтуға әбден бола
ды. 

Аманбай Өтебаевтың алғашқы әні осыдан қырық жыл 
бұрын жарық көрді, содан бері елуден астам ән жазды. 
Аса талғампаз сазгердің әуенге, оның сөзіне сақтықпен 
қарап, төрт аяғын бірдей тигізгенше тыным таппайтыны 
бар. «Ана жүрегі», «Мен өмірді сен деуші ем», «Гүлнар 

қыз» әндерінің өзінің 
ерекшеліктері бар. Сек
сенінші жылдары шиелі
лік әнші Сәрсенбек 
Баймағанбетов орын
дауында тыңдарманын 
тап қан «Түнді де біреу түн 
дейді»» әні үлкен ілтипатқа ие болды. Радиодан да, 
теледидардан да сол ән жиі шырқалатын. Бұл туынды 
сазгерге де, әншіге де абырой әперді. Абырой, атақтың 
шабыт шақыратын қасиеті бар. Әбекең осыдан соң тіпті 
үдете жазды. «Анашым – арайым менің», «Сағынам», 
«Гүлсара» әндері шартарапқа тарап, тойжиындарда жиі 
шырқалатын. Ол кездері шығармалар қазіргі нарық зама
нындай шытырлаған ақшамен бағаланбайтын. Әйтпесе, 
Әбекең осы саз, әуендеріменақ материалдық жағынан 
байып кететін адам. Көпшілік әндерінің сөзін өзі жазған. 
Көңілі құлаған тәуір дүниелерге де ән өрнектейтін 
де кездері бар. Ақиық ақын Мұқағалидың сөзіне ән 
шығарды. Сол ән кезінде Роза Рымбаеваның реперту
арына енді, атақты әнші біраз жыл сол әнді орындап 
жүргені әлі күнге көпшілік жадында. «НұрМұқасан» 
тобының орындауындағы «Бақытым менің» әні де Аман
бай Өтебаевтың туындысы екендігін біреу білсе, біреу 
білмейді. Өйткені, ауылдың ақкөңіл азаматы өзінөзі 
жарнамалаудан, орынсыз мақтаныштан бойын аулақ 
ұстайды. 

Әбекең талай мәрте ақындар айтысына да қаты
сып, оза шапты. Сыр бойы сүлейінің бірі Манап 
Көкенов,  талантты өнерпаз Есіркеп Қоңқабаев, Әмір 
Мәжитовтермен қатар еңбек етіп, олардың тәрбиесін де 
алды. Өзгелермен кейде санаса бермейтін өршіл мінезді 
Мәкең Аманбайды зор құрметтеп, сөзіне мән беретінді. 
Бірде, «Үсенбай бауында» деректі кинофильмге түсіп 
жүргенінде Манап Көкеновтің ордені түсіп қалыпты. Көк 
шөп пен қалың жапырақ арасынан кішкене темір қайдан 
көзге шалына қойсын, айналасындағылар онысын тез 
арада таба алмай қалысады. Шартпұрт ашуланған ақын 
арнайы дайындалған асқа қарамай кетпекші болғанда:

̶  Мәке, дәмнен ұлық емессіз, кідіріңіз. Орденіңіз де 
халықтың ықыласымен алынған нәрсе ғой, көптің тілегін 
аяқасты етпеңіз, – деген тілеулес інісі Аманбайдың 
бірауыз сөзінен кейін ғана аттан түскені кешегідей есте. 
Айта берсек, осындай хикаяттар жетерлік. Бәрін баяндай 
беру шарт емес, азаматтың адамдық болмысын көрсетсек 
жеткілікті деп ойлаймыз. «Аманбай Өтебаевтың айтқан 

термелері мен әндері әлі күнге дейін елдің 
құлағында. Ол жастайынан кітапқұмар болды. 
Кешкілік ауылдың үлкендеріне «Мұңлық
Зарлық», «РүстемДастан», «Қырық қыз», 
«Көрұғлы» қиссаларын түннің бір уағына 

дейін оқып беретін. Өзі де шетелдік 
жазушылардың «Су астына саяхат», 

«Он бес жасар капитан», «Капитан 
Немо», «Цуцима», «Том Сойердің 
басынан кешкендері», «Аралдағы 
қазына» кітаптары мен Әуезовтің 
«Абай жолы» мен Шолоховтың 

«Тынық Дон», «Дон повестері», 
Әзілхан Нұршайықовтың «Ма
хаббат, қызық мол жылдар», 
Саттар Ерубаевтың «Менің 
құрдастарым» шығармаларын 
сүйіп оқыды. Осы оқығандарын 
тамылжыта айтып та беретін» 
деп жазады белгілі журналист 
Берік Бейсен өзінің жуырдағы 
мақаласында. Әбекең «дене 
шынықтыру және әнкүй 

сабағы ның мұғалімі болып жұмыс істеді. Ауыл бала
ларын спортқа баулыды, күрес үйірмесін ашты. Екіүш 
жылдың көлемінде, ауыл спорты дамып, өз нәтижесін 
берді. Төменарық елді мекенінде Кеңес Одағының Ба
тыры Романов атындағы жүлде тағайындалып, жылда 
облыстық жарыс өткізу дәстүрге айналғаны да сол кез. 
Аманбай ағаның баптаған шәкірттері ауылдың атын 
шығарды, аудан, облыс, республикалық жарыстарға 
дейін қатысты.          

Адамға өмір бірақ рет беріледі. Оны мағыналы да, 
мазмұнды өткізу әуелі жаратушы қолдаса әр пенденің 
өз қолында. Бұл орайда сан қырлы өнер иесі Аманбай 
Өтебаевтың еңбегін ешкім жоққа шығара алмас. Жар
ты ғасырдан астам уақыт ауыл мәдениетінің көркеюіне, 
шеткі елді мекен балаларының спортқа бейімделуіне 
аянбай тер төккені өзінше бір тарих. Алайда, қайраткер 
ағамызға еңбегіне сай бір атақ беру ешкімнің ойы
на да келмепті, өзі де сұраншақтанып, ешкімнің есігін 
аша қоймапты. Баяғы Аманбай әлі сол Аманбай! Бұл 
күндері өнерпаз ағамыз Астана қаласында тұрады. 
Ұлы Сағыныш өзі секілді өнерлі де ізденімпаз болып 
жетілді. Қазақ радиосында қызмет атқарады. Орта
сына абыройлы, өнерден де құралақан емес, арагідік 
өз шығармашылығынан да хабар беріп қоятыны бар. 
Әбекең Тәрбие жеңгеміз екеуі немерелерін бағыпқағып, 
тәуелсіз еліміздің ұландарын шыңдай түсуде. Өнер десе 
елеңдеп отыратын ол бұл күндері де өзі тұратын ауданда 
ардагерлердің басын қосып, түрлі мерекелерде концерт
тер ұйымдастырып отырады. Басқа да шаралардың бел 
ортасында өзі жүреді. 

    – Бір өлеңдер жинағымды ілгеріректе шығарғанмын, 
«Сағыныш» атты. Тағы бір топтамам дайын тұр. Сәтін 
салса, оқырмандарыма ұсынармын деп ойлаймын. Күн 
жылына елге барып, кеш өткізсем деп те қоямын. Өз 
қолымыздан келгенінен тартынбай, көпшілікке ұсынып 
отыру азаматтық парызымыз емес пе?! – дейді жетпісінші 
белесіне көтерілетін өнердің өнегелі өкілі. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ, 
ҚР Ақпарат  саласының үздігі.
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Отыздан астам кітаптың, бес 
жүзден астам саз сөзінің авто
ры, Арал перзенті, ақиық ақын 
Шөмішбай Сариев жуырда  «Халық
тың сүйіктісі» сыйлығын иеленіп, 
тағы бір марапат шыңына көтерілді. 
Нақты айтсақ, халықаралық ата
лым бойынша бұл сыйлықты беру 
– Астанада үлкен оқиғаға айналып 
келеді. Биыл оған ұсынылған 150 
тұлғаның 15і ғана лауреат атан
ды. Бұл  іске электрондық жүйеден 
басқа лауреаттарды анықтауға 
Халықаралық ұйым – Радиотеле
арналардың Еуразиялық академия
сы да атсалысыпты. 

«Халықтың сүйіктісі» атағын 
беру рәсімі Аста нада  осымен 
жетінші рет өткізіліп отыр. Бұрын 
көрнекті мемлекет, қоғам қайрат
керлеріне, депутаттарға, бизнес
мендерге, дәрігерлер мен ұстаз
дарға, танымал спортшыларға 
беріліп келсе, биыл әдебиет саласы 
енгізіліп, «Алтын дәуір» аталымы 
бойынша жерлесіміз Шөмішбай Са
риев еліміздің ақынжазушылары 
арасында алғашқы болып лауреат 
атанды. Сонымен бірге жас талант
ты әнші  Даниэлия Төлешова, «Дара 
жол» жобасын жүргізушісі теле
журналист Дана Нұржігіт, Халық 
қаһарманы С.Нұрмағамбетов атын
дағы халықаралық қордың төр
ағасы, іскер азамат Махмут Нәлі
баевтар да марапатталды. 

Алғашқы жылдары бұл мара
паттар мемлекет қайраткерлері 
Иманғали Тасмағамбетов, Дариға 
Назарбаева, Әсет Исекешов,  Ерлан 
Қарин, Айгүл Соловьева, жел тоқ
сан қаһармандарының бірі  Нұрлан 
Сабильяновтарға де беріл ген бола
тын. 

– Тағдырыма ризамын, – дейді 
ақын Шөмішбай Сариев, – ақын бо
лып қазақ атты қаһарман халықтың 
өткені мен бүгінін жырлап келемін. 
Дүниежүзілік ақындар фестиваліне 
барғанымда Парижде «Дала желі» 
кітабым француз тілінде  басылып 
шықты. Америкада жарық көрген 
«Ұлы дала энциклопедиясына» 
жеті ақынның бірі болып еніп, 
өзім көрмеген жерге өлеңім жетті. 
«Теңізден соққан жел» атты кі
табым Үнді елінде хинди тілінде 
жарық көрді. 

Иә, осындай атақты адамдардың 
қатарында тұру мәртебесі Сыр 
перзенті Шөмішбай Сариевке де 
бұйырғаны, ол жерлестері, біздер 
үшін де үлкен мақтаныш. 

Олай болса, шығармашылық ша
быт шалқарын дағы Шөмішбайды 
айтулы  атағымен құттықтай оты
рып, марапат шыңына қанатың тал
май қырандай шарықтап шыға бер 
демекпіз.

Жұмабай ЖАҚЫП, 
Қазақстанның 

құрметті журналисі.

ШЫҢЫ
Шөмішбай

Он үш жасында сол кездегі 
аудандық «Социалистік Қазақстан» 
газетінде «Ана» атты өлеңімен 
ақындық жолға түскен 
Шөміш бай Сариев содан бері 
қаламы қолынан түспей, 
өлең өлке сінде өзгеге 
ұқса май тын өзіндік 
тіл, өзіндік жыр 
байлы ғымен өзгеше 
өрнек салып, әдебиет 
әлемінде өрлеп те, 
ерлеп те келеді.

Тұлға

АҚЫН, САЗГЕР ӘРІ ӘНШІ
Өнер туындысының бағасын халық береді. Түрлі байқаулардың нәтижесі шындығында 

шартты ғана нәрсе. Талай жүлдені иемденген шығармалардың ел ішінде өз соқпағын 
таппай «ұлыған күшік секілді адасып, кері қайтуы» өмірде аз кездесіп жүр ме? Пәленбай 
жерде топ жарды деген туынды сол атағынан алыстамай, айтылмай қала беретіні 
де шындық. Көпшіліктің көңіліне қона кететін өнер шуағын дүниеге келтіру үшін де 
орталықта тұру міндет емес, алыстағы ауылда өмір сүріп те таңғажайыптарымен 
таңқалдыратын таланттылар аз кездеспейді. Тасқа өскен қына секілді талғампаз 
жандардың ауылдың қою шаңының арасынан-ақ жүріп топ жаруы әбден 
ықтимал. Сондай өнер иесінің бірі – ақын, әнші, сазгер Аманбай Өтебаев.

«Халықтың сүйіктісі»

ЖОБА

Субсидияланатын өсімдіктерді қорғау 
құралдары түрлерінің тізбесін және 

1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, 
данаға) арналған субсидиялар 

нормаларын бекіту туралы
«Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын 

өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) 
және био пре па раттардың құнын субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Респуб ликасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 5 
мамырдағы №204 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 13717 нөмірімен тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдары 
түрлерінің тізбесі және 1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) 
арналған субсидиялар нормалары бекітілсін.

2. «Субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдары түрлерінің тізбесін 
және 1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) арналған субсидиялар 
нормаларын бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 12 
маусымдағы №813 қаулысының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5891 нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 4 шілдеде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының
                әкімі                                                                  Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «___ » __________ №____ қаулысымен

бекітілген

Субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдары түрлерінің тізбесін 
және 1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) 

арналған субсидиялар нормалары

№ Белсенді заттар мен гербицидтер 
топтары

 Гербицидтердің 
(тектестердің) 

ең төменгі 
бағасы, теңге 

 Гербицидтердің 
(тектестердің) 
субсидиялар 

нормасы, теңге 
 2,4Д диметиламинді тұз, 720 г/л   
1 Диамин 72% с.е. 2 400,00 1 200,00
2 Стриг 72 % с.е. 2 750,00 1 375,00

 
2этилгексилді эфир түріндегі 

2,4Д дихлорфеноксиуксус 
қышқылы, 600 г/л

  

3 Эстет э.к. 3 070,00 1 535,00
4 Гроза 60% э.к. 3 900,00 1 950,00

 
Күрделі 2этилгексилді эфир 

түріндегі 2,4Д қышқылы, 
410 г/л+флорасулам, 7,4 г/л

  

5 Балерина с.э. 4 900,00 2 450,00
6 Дискатор э.к. 5 845,00 2 922,50

 2этилгексилді эфир түріндегі 
2,4Д қышқылы, 500 г/л   

7 Зерномакс э.к. 3 500,00 1 750,00

 2этилгексилді эфир түріндегі 
2,4Д қышқылы, 850 г/л   

8 Эскадрон 70 э.к. 2 950,00 1 475,00
9 Эстерон э.к. 2 510,00 1 255,00

 2этилгексилді эфир түріндегі 
2,4Д қышқылы, 905 г/л   

10 Прогресс э.к. 2 940,00 1 470,00

 Аз ұшпалы эфирлер түріндегі 
2,4Д қышқылы, 500 г/л   

11 Эфирам э.к. 3 850,00 1 925,00

 
Диметиламинді, калийлі, натрийлі 
тұзар түріндегі МЦПА қышқылы 

500 г/л
  

12 Гербитокс с.е.к. 3 400,00 1 700,00
 Азимсульфурон, 500 г/кг   
13 Азимекс с.д.т. 410 000,00 205 000,00
14 Гулливер с.д.т. 450 000,00 225 000,00
 Аминопиралид, 240 г/л   
15 ЛАНС, с.е. 33 225,00 16 612,50
 Ацетохлор, 900 г/л   
16 Ацетохлор э.к. 5 500,00 2 750,00
17 Трофи э.к. 4 910,00 2 455,00

 Бентазон 25% + МСРА 
натрийкалийлі тұз, 12, 5%   

18 Базагарн м 37% с.е. 4 680,00 2 340,00
 Бентазон, 480 г/л   
19 Базагран 48% с.е. 4 217,67 2 108,84
20 Корсар с.е.к. 5 400,00 2 700,00
 Биспирибак натрия, 400 г/л   
21 Номини 400 с.к. 140 000,00 70 000,00
 Галаксифоп  п  метил, 108 г/л   
22 Зеллек супер э.к. 10 400,00 5 200,00
 Галоксифоп  п  метил, 104 г/л   
23 Рамон супер э.к. 7 150,00 3 575,00
 Галоксифоп  п  метил, 240 г/л   
24 Импульс форте э.к. 14 700,00 7 350,00
 Глифосат, 360 г/л   
25 Буран 36% с.е. 2 400,00 1 200,00
26 Жойқын с.е. 2 250,00 1 125,00
27 Сонраунд 48% с.е. 2 075,76 1 037,88
28 Стирап 360 36% с.е. 3 150,00 1 575,00
 Глифосат, 500 г/л   
29 Торнадо 500 с.е. 3 150,00 1 575,00
 Глифосат, 540 г/л   
30 Гранд экстра 540, с.е. 2 850,00 1 425,00
31 Раундап экстра 54% с.е. 3 045,00 1 522,50
32 Смерч, с.е. 2 200,00 1 100,00
33 Терекс с.е. 2 695,00 1 347,50
34 Торнадо 540 с.е. 3 150,00 1 575,00
35 Хит с.е. 2 905,00 1 452,50

 Калийлі тұз түріндегі глифосат, 
500 г/л   

36 Тачдаун 500 вс.е. 4 355,00 2 177,50
37 Ураган форте 500, с.е.  2 750,00 1 375,00
 Глифосат, 747 г/кг   
38 Жойқын дара 75% с.д.т. 3 755,00 1 877,50

 Глифосат, 750 г/кг   
39 Буран экстра 75 % с.т.д. 3 600,00 1 800,00
 Аммоний глюфосинаті, 150 г/л   
40 Баста 15% с.е. 4 500,00 2 250,00
 Дикамба, 124 г/л + 2, 4 Д, 357 г/л   
41 ВидмастерР 480 с.е. 1 180,00 590,00

 Диметеламинді тұз түріндегі 
дикамба қышқылы, 480г/л   

42 Дианат 48% с.е. 4 840,65 2 420,33

 Дикамба, 540 г/кг + 
метсульфурон  метил, 28 г/кг   

43 ДМ супер в.д.г. 8 200,00 4 100,00
 Дикват, 200 г/л   
44 Реглон форте 200 с.е. 6 300,00 3 150,00

 Диметиламинді тұз 2, 4  Д, 357 
г/л + дикамба, 124 г/л   

45 Диален супер 480 с.е. 2 850,00 1 425,00
46 Стриг экстра 480 с.е. 4 550,00 2 275,00

 Диметиламинді тұз 2, 4  Д, 
860 г/л   

47 Прогресс 860 с.е. 2 520,00 1 260,00
 Диметиламинді тұз МСРА   
48 2 М4Х 750 75 % с.е.к. 3 050,00 1 525,00
 Имазамокс, 40 г/л   
49 Легомин 4% с.е. 9 950,00 4 975,00
50 Пульсар 4% с.е. 13 015,00 6 507,50
 Имазапир, 250 г/л   
51 Грейдер с.г.е. 26 250,00 13 125,00
 Имазетапир, 100 г/л   
52 Агура 10% с.к. 5 950,00 2 975,00
53 Пивот 10% с.к. 10 970,00 5 485,00
54 Тапир 10 % с.к. 6 060,00 3 030,00

 Имазетапир, 450 г/кг + 
хлоримурон  этил, 150 г/кг   

55 Фабиан с.д.т. 78 360,00 39 180,00
 Клетодим, 120 г/л   
56 Селект э.к. 6 800,00 3 400,00

 Клетодим, 130 г/л + 
галоксифоп  п  метил, 80 г/л   

57 Суприм э.к. 12 530,00 6 265,00
 Клетодим, 240 г/л   
58 Кинетик э.к. 14 245,00 7 122,50

 Клодинафоп  пропаргил 240 г/л + 
клоквинтоцет  мексил 60 г/л   

59 Леггеро форте э.к. 16 975,00 8 487,50

 Клодинафоп–пропаргил, 80 г/л + 
клоксинтоцет  мексил, 20 г/л   

60 Тердок 8% э.к. 8 220,00 4 110,00
 Клопиралид, 300 г/л   
61 Татрел с.е. 15 950,00 7 975,00
 Клопиралид, 750 г/кг   
62 Виртуоз с.д.т. 25 725,00 12 862,50
63 Ллонтрел гранд 75 с.д.т. 45 800,00 22 900,00
64 Питон гранд с.д.т. 28 000,00 14 000,00
65 Спирит с.д.т. 40 950,00 20 475,00
66 Хакер с.т. 52 500,00 26 250,00

 Мезотрион, 75 г/л + 
никосульфурон, 30 г/л   

67 Элюмис 105 м.д. 9 500,00 4 750,00

 Метазахлор, 375 г/л + 
измазамокс, 25 г/л   

68 Нопасаран 40% с.к. 13 765,00 6 882,50
 Метазахлор, 400 г/л   
69 Бутизан 400 КС 40% к.c. 5 160,00 2 580,00
 Метолахлор, 960 г/л   
70 Акцент прима 96% э.к. 6 500,00 3 250,00
 Метрибузин, 250 г/л   
71 Лазурит супер, н.э.к. 12 910,00 6 455,00
 Метрибузин, 600 г/л   
72 Зенкор ультра с.к. 13 430,00 6 715,00
73 Линкор, с.к. 9 500,00 4 750,00
74 Пролайн э.к. 10 500,00 5 250,00
 Метрибузин, 700 г/кг   
75 Баргузин 70% с.д.т. 11 900,00 5 950,00
76 Рендор 70% с.п. 8 900,00 4 450,00

 Метсульфурон  метил, 125 г/кг + 
трибенурон  метил, 625 г/кг   

77 Плуггер с.д.т. 80 500,00 40 250,00

 метсульфурон  метил, 300 г/кг + 
трибенурон  метил, 450 г/кг   

78 Магнуи супер с.д.т. 77 000,00 38 500,00

 Метсульфурон  метил, 391 г/кг + 
трибенурон  метил, 261 г/кг   

79 Эдванс с.д.т. 101 500,00 50 750,00
80 Эллай лайт в.д.г. 122 062,00 61 031,00
 Метсульфурон  метил, 600 г/кг   
81 Вулкан 60% с.д.т. 28 000,00 14 000,00
82 Грейз 60% с.д.т 35 000,00 17 500,00
83 Ларен про, с.д.т. 69 982,00 34 991,00
84 Магнум с.д.т. 62 700,00 31 350,00
85 Меццо, 60% с.д.т. 34 000,00 17 000,00
86 Монитор, с.д.т. 44 450,00 22 225,00
87 Родар 60% ы.ұ. 34 000,00 17 000,00

 Диметиламинді тұз түріндегі 
МЦПА, 750 г/л   

88 Хвастокс 750 с.е. 5 415,00 2 707,50

 МЦПА, 500 г/л + 
клопиралид, 100 г/л   

89 Спирит гранд э.к. 6 720,00 3 360,00

 Никосульфурон, 600 г/кг + 
тифенсульфурон  метил, 150 г/кг   

90 Дублон голд с.д.т. 122 500,00 61 250,00
 Оксифлуорфен 240 г/л   
91 Гоал 2Е э.к. 9 700,00 4 850,00
92 Гол э.к. 9 700,00 4 850,00
93 Готрил 24% э.к. 7 000,00 3 500,00
 Пендиметалин, 330 г/л   
94 Стомп 33% э.к. 2 850,00 1 425,00
 Пендиметалин, 350 г/л   
95 Старт 35% э.к. 3 700,00 1 850,00
 Пеноксулам, 25 г/л   
96 Рейнбоу 25 ОД м.д. 20 900,00 10 450,00
 Пиклорам, 150 г/л + 

МЦПА, 350 г/л   

97 Горган с.е.к. 8 925,00 4 462,50

 Претилахлор, 300 г/л + 
пирибензоксим, 20 г/л   

98 Солито 320 к.э. 12 950,00 6 475,00

 Прометрин, 500 г/л   
99 Гезагард 500 с.к. 4 920,00 2 460,00
 пропизамид, 50%   

100 Керб W ы.ұ. 27 690,00 13 845,00
 Просульфокарб, 800 г/л   

101 Боксер 800 э.к. 5 500,00 2 750,00
 Римсульфурон, 250 г/кг   

102 Титус 25% қ.а.с. 244 125,00 122 062,50
 Римсульфурон, 500 г/кг   

103 Эскудо с.д.т. 199 500,00 99 750,00
 С  метолахлор, 960 г/л   

104 Доал э.к. 6 900,00 3 450,00
105 Дуал голд 960, э.к. 8 500,00 4 250,00

 Тифенсульфурон  метил 680 г/кг 
+ метсульфурон  метил 70 г/кг   

106 Канонир дуо с.т.с. 82 200,00 41 100,00

 Тифенсульфурон  метил, 545 г/кг 
+ метсульфурон  метила, 164 г/кг   

107 Рестрикт с.д.т. 115 552,00 57 776,00
 Тифенсульфурон  метил, 750 г/кг   

108 Канонир қ.а.с. 91 000,00 45 500,00
109 Хармони 75% қ.а.с. 135 500,00 67 750,00
110 Хармони про с.д.т. 155 500,00 77 750,00

 Трибенурон  метил, 261 г/кг + 
метсульфурон  метил, 391 г/кг   

111 Тримекс плюс с.д.т. 68 000,00 34 000,00

 Трибенурон  метил, 375 г/кг + 
тифенсульфурон  метил, 375 г/кг   

112 Активо с.д.т. 87 500,00 43 750,00

 Трибенурон  метил, 563 г/кг + 
флорасулам, 187 г/кг   

113 Москит премиум, с.д.т. 126 000,00 63 000,00
 Трибенурон  метил, 750 г/кг   

114 Галантный 75% қ.а.с. 39 200,00 19 600,00
115 Гранстар про с.д.т. 113 925,00 56 962,50
116 Москит, с.д.т 73 500,00 36 750,00
117 Мустанг 75% с.д.т. 36 000,00 18 000,00
118 Экспресс с.д.т. 118 807,00 59 403,50
119 Трифлюр 48 % к.э. 5 500,00 2 750,00

 
Феноксапроп  п  этил, 140 г/л + 
клодинафоп  прапаргил, 90 г/л + 

клоквинтоцет  мексил, 72 г/л 
  

120 Скаут форте к.э. 13 475,00 6 737,50

 
Ффеноксапроп  п  этил, 100 г/л 
+ мефенпир  диэтил (антидот), 

27 г/л 
  

121 Грами супер к.э. 8 850,00 4 425,00
122 Пума супер 100 10% к.э. 8 850,00 4 425,00

 
Феноксапроппэтил, 100 г/л 

+ фенклоразолэтил (антидот), 
30 г/л

  

123 Клинч 100 10 % к.э. 7 350,00 3 675,00

 
Феноксапроппэтил, 100 г/л 

+ фенклоразолэтил (антидот), 
50 г/л 

  

124 Авестар 10% к.э. 6 320,00 3 160,00
 Феноксапроп  п  этил, 120 г/л   

125 Ореол 12% к.э. 4 500,00 2 250,00

 
Феноксапроп  п  этил, 140 г/л + 
клоквинтоцет  мексил  (антидот), 

50 г/л
  

126 Беллисимо э.м.в. 8 225,00 4 112,50

 Феноксапроппэтил, 69 г/л + 
клоквинтоцетмексил, 35 г/л   

127 Смарагд к.э. 6 055,00 3 027,50

 
Феноксапроппэтил, 70 г/л + 

клоквинтосетмексил (антидот), 
40 г/л

  

128 Ластик экстра, к.э. 6 270,00 3 135,00

 Феноксапроп  п  этил, 70 г/л + 
фенхлоразол (антидот), 70 г/л   

129 Ластик, э.м.в. 7 315,00 3 657,50

 
Феноксапроп  п  этил, 90 г/л + 
клодинафоп  пропагил, 45 г/л + 
клоквинтосет  мексил, 34, 5 г/л

  

130 Клодимекс плюс к.э. 7 412,00 3 706,00

 
Феноксапроп  П  этил, 90 г/л + 
клодинафоп  пропаргил, 60 г/л + 

клоквинтосет  мексил, 40 г/л
  

131 Ластик топ, м.к.э. 12 600,00 6 300,00
132 Фюзилад форте 150 к.э. 5 850,00 2 925,00

 Флуроксипир, 333 г/л   
133 Старане премиум 330 к.э. 11 500,00 5 750,00

 Флуроксипир, 350 г/л   
134 Деметра к.э. 10 000,00 5 000,00

 

форамсульфурон, 31, 5 г/л + 
иодосульфурон  метил  натрия, 
1, 0 г/л + тиенкарбазон  метил, 

10 г/л + ципросульфид  антидот, 
15 г/л

  

135 Майестер пауэр, м.д. 9 500,00 4 750,00
 Хизалофоп  п  этил, 125 г/л   

136 Миура, к.э. 8 700,00 4 350,00

 Хлорсульфурон, 333, 75 г/кг + 
метсульфурон  метил, 333 г/кг   

137 Балерина с.э. 4 900,00 2 450,00
 Циклоксидим, 100 г/л   

138 Стратос ультра 10 % к.э. 5 267,00 2 633,50

 
Этофумезат, 110 г/л + 
десмедифам, 70 г/л + 
фенмедифам, 90 г/л

  

139 Биценс гарант к.э. 9 090,00 4 545,00

Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:
г/кг – грамм/килограмм; с.к. – суспензиялы концентрат;
г/л – грамм/литр; с.к. – сулы концентрат;
қ.а.с. – құрғақ аққыш суспензия; с.к. – суспензия концентраты;
л (кг) – литр (килограмм);  с.м.э. – сулымайлы эмульсия;
м.д. – майлы дисперсия; с.т. – суда еритін түйіршіктер;
м.э.к. – микрокапсулды эмульсия; с.э. – суспензиялы эмульсия;
н.э.к. – наноэмульсия концентраты; ы.ұ. – ылғалданатын ұнтақ;
с.е. – сулы ерітінді; э.к. – эмульсия концентраты;  
с.е.к. – суда еритін концентрат; м.к – майлы концентрат;
с.д.т. – сулы дисперленген түйіршіктер; к.е.к. – коллоидтық ерітіндінің  

            концентраты;
з.б.қ. – зауттық бинарлық қаптама; м.э.к. – майлы эмульсия 

              концентрары;
с.е.ұ. – суда еритін ұнтақ; с.г.е. – сулы гликолді ерітінді;
с.э. – сулы эмульсия; %  пайыз.

ХАБАРЛАМА
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор

сиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212ІІІ Қазақстан Республикасының 
Экология кодексінің 57бабының 
талаптарына сәйкес «Батыс Тұзкөл 
кенішінен мұнайды бөлектеп 
қабылдау үшін Құмкөл МДАЦқа 
құбыр тарту», «Қарабұлақ кен орнын
да мұнай жинау жүйесі. №10, 11, 33, 
36, 37, 49, 61, 62, 69, 70 ұңғымалардан 
аралық құбыр тарту» және «Арысқұм 
кенішіндегі №№233, 251, 254, 255, 
256, 259, 274 ұңғымаларға кірме ав
тожолдар тарту» жұмыс жобалары 
жөніндегі құжаттаманың мем ле
кеттік экологиялық сараптамаға жол
данғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өзде
рінің ойпікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 
29-92-11.

МҰРАЛЫҚ ІС АШЫЛДЫ
Қармақшы ауданы, Төретам кентінің жеке нота

риусы  Сұрағанова Күлшат Төлеуқызы  2007 жыл
дың  21 қарашасында қайтыс болған, Қармақшы ау
даны, Төретам кенті, Қорқыт ата көшесі №26 үйде 
тұрған азаматша Урналиева Акдарының атынан 
мұралық істің ашылғанын хабарлайды.

Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабар-
ласуын сұраймыз: Қармақшы ауданы, Төретам 
кенті, Жанқожа батыр көшесі №18 Б. Байланыс 
тел.: 87774529818.

Облыстық ішкі саясат басқармасы мен «Сыр 
медиа» ЖШС ұжымы облыстық ішкі саясат бас
қар масының бөлім басшысы Мұсаева Ақмарал 
Қостайқызына әкесі 

Мұсаұлы Қостайдың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туғантуыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады.

* * *
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мем лекеттік 

университетінің ректораты мен ұжымы Қазақстан 
халқы облыстық Ассамблея хатшы лығының басшы
сы Төрешова Ляйля Бегалықызына анасы

Роза Қылышбайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ тасып, 
көңіл айтады.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Назар аударыңыздар! «СамұрықҚазына» жыл

жымайтын мүлік қоры» АҚ Қызылорда қ., Жаппас
бай батыр көшесі, 76 мекенжайында орналасқан 
пәтерлердің сатып алу құқығымен жалға беру жо
лымен өткізілуі басталғаны туралы жариялайды.
Өтінімдер 2018 жылғы 1430 наурыз аралығында 
www.fnsk.kz. сайты арқылы қабылданады. Кон
сультациялар  88008000111 телефоны арқылы 
беріледі.

«Сыр бойы», 
«Кызылординские вести», 

«Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» 

және ауданның барлық 
басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52  
 телефон да ры арқылы 
байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru

Конкурсқа қойылатын балық шаруашылығы су айдындары және 
(немесе) учаскелерінің тізбесі

№
Су 

айдындарының 
атауы

Ауданы
(га)

Бекітіп беру 
мерзімі

Балық шаруашылығын 
жүргізу мақсаты

Жыл сайынғы 
балықтандыру 

көлемі, дана

1 Борықты 60 20 жыл көлдетауарлық балық өсіру 
шаруашылығы 10 500

2 Қалғандария 150 20 жыл көлдетауарлық балық өсіру 
шаруашылығы 26 250

3 Қожакент 7 20 жыл көлдетауарлық балық өсіру 
шаруашылығы 1 225

4 Халал 120 20 жыл көлдетауарлық балық өсіру 
шаруашылығы 21 000

ХАБАРЛАНДЫРУ
Жаңақорған ауданының әкімдігі Қазақстан 

Респуб ликасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 19 наурыздағы №1804/245 бұй
рығымен бекітілген «Аңшылық алқаптар мен 
балық шаруашылығы су айдындарын және 
(немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде кон курс 
өткiзу» қағидаларына сәйкес  резерв те тұрған балық 

шаруашылығына маңызы бар су айдындарын 
бекітіп беруге конкурс жария лайды.

Конкурстың өткізілетін уақыты мен орны:
Конкурс 2018  жылы 27  наурызда, сағат 10.00

де өткізіледі.
Өтетін орны: Жаңақорған кенті, М.Көкенов  

көшесі № 44 үй, «Жаңақорған  ауданының ауыл 
шаруашылығы бөлімі» коммуналдық мем лекеттік 
мекемесі, байланыс телефондары  8\72435\223
72,  22402; электронды адрес: sel-khoz2@mail.ru

Конкурстық құжаттар топтамасын Жаңақорған 
кенті, М.Көкенов көшесі №44 үй «Жаңақорған  
ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» комму
налдық мемлекеттік мекемесінен алуға болады.

Сонымен қатар, конкурстың тәртібі Қызылорда 
облысының табиғи ресурстар және табиғат пай
далануды реттеу басқармасының ғаламторре
сурсында (www.tabigat.e-kyzylorda.gov.kz) жария 
ланады.

Конкурстық өтінімдерді қабылдау мерзімі: 2018 
жылғы  26  наурыз   сағат    13.00ге дейін.

Өтінім тігілген күйінде, нөмірленген беттерімен 
беріледі және соңғы беті қол қою арқылы және 
мөрмен куәландырылады (егер болса, жеке тұлға 
үшін).

Жеке немесе заңды тұлғалар әрбір мәлімделетін 
балық шаруашылығы су айдынына және (немесе) 
учаскесіне жеке конкурстық өтінім дайындап, оны 
хабарландыруда көрсетілген мекенжай бойынша 
ұсынады:

Конкурстық құжаттар қатысушының толық 
атауы мен мекенжайы, конкурсты ұйымдас
тырушының мекенжайы және «Балық шаруа
шылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін 
бекітіп беру жөніндегі конкурс» деген сөздер 
көрсетілген мөр басылған конвертте ұсынады. 

Конкурстық өтінім тіркелген сәттен бастап 
өтінім берген тұлға конкурсқа қатысушы болады.

Конкурстық комиссия.



«Ақмешіт»
бекінісі

Бір деректерде қазіргі Қызылорданың 
орнында Қамысқала, Құмқала атты мекен-
дер болған делінген. Ақмешіт бекінісі ша-
мамен 1817 жылы Сырдария өзенінің сол 
жағалауындағы Ташкенттен, Бұхара мен 
Хиуадан Атбасар арқылы Батыс Сібірге, 
Торғай арқылы Троицкке, Орын бор гу-
берниясына баратын керуен жолдарының 
қиылысына, тоғыз жолдың торабы тоғыс
қан жерге салынған. Оның айналасында 
көне заманның қоныстары мен қалалар 
болған. Бір жылдан соң бекініс өзеннің оң 
жағалауына көшірілді. 

«Ақмешіт» жанжағына қамыс пен 
бұта өскен, ойпатты аралда орналасты. Бұл 
ойпат Бақалықопа деген атқа ие болды. 
Солтүстікке қарай ойпатты болғандықтан, 
су тасқыны кезінде Сырдария өзенінің 
Қараөзек сағасы арқылы суға толтырылып 
отырды. 

Өзеннің оң жағалауынан 270 метр жер-
де тұрған «Ақмешіт» бекінісі – саз бал
шыққа майда сабан араластыра отырып, 
салынған құрылыс. Оның қабырғаларының 
төменгі жағы – 10,5 метр, ал жоғарысы 4 
метр ден аса қалыңдықта болса, биіктігі 
11,5 метрге дейін барды. Қабырғаларда 
ұзын тісті қорғаныштар, әр бұрышта және 
сыртқы беттің ортасында зеңбіректер 
орналастырылған дөңгелек мұнаралар бол-
ды. Қамалдың барлық бөлігі 300 метр жерді 
алып жатқан еді. Бекіністің өзен жағындағы 
мұнарасына темірмен құрсауланған мықты 
қақпа орнатылды. Ішінде тұщы суы бар үш 
құдық, екі мешіт, медресе және 50ге жуық 

балшықтан салынған үй болды. Орданың 
айналасы 11 метрге  дейінгі ендіктегі ор-
лармен қоршалып, ол суға толтырылды. 
Әйелдер мен балаларды қоспағанда 400ге 
жуық қоқандықтар мен қазақтар тұрған. 

Тағы бір деректерде «бекіністің ішінде 
негізінен жаппас, алтын, бағаналы, та-
бын, керей сияқты рулардан құралған 
450ге жуық қазақ үйлері орналасып, ішкі 
қорғанда 50ге жуық саздан соғылған 
үйлерде Ақмешіт бегі мен 150ге жуық 
түркімендер мен сарттар тұрған» делінген.

Кейін «Ақмешіт» бекінісін алуға кел-
ген генерал Бларамбергтің естеліктерінде 
бірталай  дерек бар. Алыстан барлағанда 
бекініс ішінде көптеген үйлер, сауда жа-

сайтын орындар, жылқы ұстайтын қора, 
басшы отыратын сарай, әскерилер тұратын 
үйлер орын тепкені байқалған. Генерал 
«бекіністің биік те қалың қабырғаларын 
бұза алмағандықтан, 21 күн бойы оның жан
жағын қоршаған орға дейін жер қаздық. 
Қабырғаларды миналап, гальваникалық 
батареяның көмегімен таңға жуықтағанда 
ғана жардық» деп жазыпты. Бұл бекіністегі 
қорғаныстың мықтылығына дәлел бола ала-
ды.    

Қоқан хандығы «Ақмешіт» бекінісін 
біртебірте сауда керуен жолдары үстіндегі 
аса ірі әскери нысанның біріне айналдырды. 
Бұл жерден Ташкент, Бұхара және Хиуадан 
Троицк, Атбасарға, Батыс Сібір қалаларына 

өтетін көпестердің керуендері бақыланды. 
Қоқандықтардың «Ақмешіттің», тағы 

басқа бекіністердің маңайында көшіп
қонып жүрген қазақтардан жиналатын 
алымсалықтарының ауыртпалығы Сыр 
бойындағы ірі соғыстарға себеп болғаны 
тарихтан мәлім. Қоқан өктемдігіне қарсы 
Қасым сұлтан мен оның ұлы Саржан 
сұлтанның, Кенесары ханның көтерілістері 
болды. Бір жағынан  Хиуа хандығының 
да қазақтардан зекет, ұшыр және басқа да 
алымсалық түрлерін жинауы, бас тартқан 
жағдайда жазалаушы жасақтар жіберіп, ау-
ылдарды қырыпжойып, тонауы халықты 
ашындырмай қоймады. Осы кезеңдегі 
даңқты Жаңқожа батырдың жорықтары 
ұлтазаттық көтеріліс деңгейіне жетті.  
Жанқожа батыр Хиуа бекіністерін, Кене
сары ханның өтініші бойынша Созақ 
әскери бекінісін басып алуға қатысты. 
Кейіні рек батыр Қоқан хандығымен арпа-
лысып, «Ақме шітке» дейін жорық жасады. 
Жергілікті қазақтарды езгіден құтқарды. 

Бұл кезде Ресей империясының әскери 
жасақтары Ақмешітті бетке алып, ілгері 
жылжып келе жатты.
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Бүгінгі медицина тұрғысынан алып қарасақ, 
«Саган Дали» өсімдігінен жасалған  бальзам 
керемет қуаттандырғыш зат. Ол адам ағза
сына күшқуат беріп, әлсіздіктен арылтады, 
түрлі аурусырқаудан қорғайды.  

«Саган Дали» бальзамы көне Сібір ем
ші лерінің білімі негізінде айрықша  рецепт 
бойынша дайындалған. Заманауи техноло
гия ларды қолдану арқылы жасалған баль
замның құрамында өсімдіктің барлық табиғи 
компоненттері мен пайдалы қасиеттері 
сақталуымен қатар, ағзаға кері әсер тигізуі 

ықтимал спирт, қант және өзге де консер
ванттар жоқ.  Бальзам құрамындағы табиғи 
композицияның негізгі компоненті – «Саган
Дали» дәрілік шөбі болып табылады.

«Саган Дали» бальзамын арнайы түзіл
ген схема негізінде қабылдау арқылы ағзаны 
энергиямен қуаттандырып, ұйқыны тыныш
тандырып, ауруға қарсы тұратын иммунитет 
қалыптастыруға болады. Сондайақ, ағзаны 
табиғи дәрумендерге байытып, оның қалыпты 
жұмыс істеуіне ықпал ететін қажетті микроэле
менттермен қамтамасыз етеді.  

Оны тіпті қатерлі ісік (онкологиялық) ауру
ларының алдын алуға және қосымша емдом 
ретінде де қолданады. «Саган Дали» табиғи 
композициясы адам ағзасындағы ауру дың 
негізгі себебін анықтап, соған қарсы әсер ету
мен бірге, көптеген жанама кеселдерге де 
көмектеседі.

«САГАН ДАЛИ»  БАЛЬЗАМЫН 
МЫНАДАЙ АУРУ ТҮРЛЕРІНЕ 

ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ:
- қан қысымын реттеу үшін, тіпті 

 созыл малы гипертонияда да;
- қан айналымын реттеу және қалпына 

келтіру; 
- жас ұлғаюына байланысты түрлі өзге ріс-

терге қарсы;
- қант диабетіне;
- ми қызметінің бұзылуына;

- жүрек-қан тамыры қызметі бұзы луына 
қарсы, атап айтқанда, атеросклероз, ин-
фаркт пен инсульт алу мүмкіндігін жояды; 

- ісіктік өзгерістердің алдын алады;
- қалқанша безі қызметінің бұзы луына;
- ағзадағы зақымданған жасушалардың 

қалпына келуін қамтамасыз етеді;
- белсіздікке қарсы, қалпына келтіру әсері 

жоғары;
- көздің көру қабілетінің төмендеуіне;
- өкпе мен тыныс жолы мүшелерінің 

өзгерістеріне;
- тірек-қимыл аппараты кеселдері мен ар-

трит, ревматизмге;
- жыныс және зәр шығару жүйесі;
- бауыр өзгерістері;
- ас қорыту органдары мен ұйқы безі 

қызметінің бұзылуына;
- терідегі өзгерістерге (ақтаңдақ, безеу, 

аллергия, дерматит, псориаз);
- ұйқының бұзылуы мен ашушаңдыққа;
- ұмытшақтық пен аутоиммунды ауру-

ларға (эпилепсия, полиартрит, т.б.).
«САГАН ДАЛИ» ТАБИҒИ 

КОМПОНЕНТТЕР ЖИЫН ТЫҒЫ АУРУ 
АҒЗАҒА САУЛЫҚ ДӘНІН СЕУІП, 

НАУҚАСТЫҢ ӘРБІР ЖАСУШАСЫНА 
ЖАҢА ӨМІР СЫЙЛАЙДЫ.

Биологиялық активті қоспалар 
дәрілік зат болып табылмайды.

Ел ішінде айтылған аңыздарға сенер 
болсақ, жауды жеңіп, жеңіспен оралған 
жауынгерлер Саян қыратына найзаларын 
қадап, өз бойындағы күш-жігерлерін жер-
ге береді екен. Көп ұзамай, нақ осы жерге 
адам ағзасына күш пен саулық сыйлайтын 
саган-дайл өсімдігі өсіп шығады. Оның 
ерекше сиқырлы әсері бар екені жиі ай-
тылады. Сондай-ақ, шамандар мен халық 
емшілері бұл өсімдікті  түрлі ауруларды 
емдеуде науқастарға арналған арнайы ри-
туалдарында қолданып келеді.

Сәйкестік сертификаты 
№РОСС RU.MH08.H29129. 

04.02.2016 жылдан 
03.02.2019 жылға 
дейін жарамды.

«САГАН ДАЛИ» ТАБИҒИ БАЛЬЗАМЫ –  
ӨМІРІҢІЗДІ САҚТАП, ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗДЫ НЫҒАЙТАДЫ!

«Кудзу» алкоблокаторы туралы
Белсенді тамшы түріндегі «Кудзу» алко

блокаторы – алкогольге психикалық және 
физикалық тәуелділіктен арылтатын, қайта
ланбас табиғи өнім. 

1. Масаю мен ішімдіктен кейінгі бас 
ауруды басады;

2. Спиртті ішімдіктердің адам 
ағзасына жа ғым сыз әсер етуін тудырады;

3. Алкогольді ішімдікке жек көрініш 
сезімін оятады;

4. Алкогольдің жағымсыз әсерін 
тыйып, ағза дағы токсиндерді шығарады, 
ішімдікке қарсы иммунитетті көтереді.

«Кудзу» 
тамшылары
Маскүнемдікке 

ЖОҚ де!

 Кудзу тамшысы – бұл ішімдіктен 
психологиялык, физикалық 
тәуелділіктен құтқаратын 
қайталанбас табиғи өнім.

МАСКҮНЕМ ОТБАСЫҢЫЗДЫ 
ОЙРАНДАДЫ МА?

Маскүнемге байқатпай спирттік 
ішімдікке тәуелділіктен 

құтылу кепілдемесі

3 қорапша 

алсаңыз, 

4-ші қорапша

ТЕГІН

Мына телефондар арқылы 
маманнан кеңес алып, 
тапсырыс беруге болады:
8 702 911 55 55, 8 777 114 13 20, 
8 727 327 88 02

Сәйкестік сертификаты №РОСС RU.AД44.Н01464 
26.05.2017 жылдан 25.05.2020 жылға дейін жарамды

БІЗДІҢ ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ БІЗ ТУРАЛЫ:

қорабын 
қабылдау 
ұсынылады.8

Бір курсқа 
бальзамның

«Саган Дали» бальзамының қасиеті және «Кудзу»  тамшылары туралы 
СІЗ МЫНА КҮНІ ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ БІЛЕ АЛАСЫЗ: 

Қызылорда қаласында 16 наурыз күні сағат 10.00-11.00 аралы ғында 
Ә.Тәжібаев атындағы кітапханада. 

Абай даңғылы, 53 Д, 1-қабат, конференц зал.

қорабын 
қабылдау 
ұсынылады.6

Бір курсқа 
тамшының Бір қораптың    

   бағасы – 
     3500 теңге.

 Бір 
    қораптың     
      бағасы – 
        4000 теңге.

Көп жылдар бойы қан қысымым көтеріліп, 
басым ауырып, қатты мазаландым. Соның 
әсерінен жүйкем сыр беріп, жұмыс істеу 
қабілетім төмендеп, ұйқым бұзылды. «Саган 
Дали» жайлы оқып, 2 курсын қабылдадым. Қан 
қысымым қалпына келіп, ұйқым дұрысталып, 
денсаулығыма қуат енгенін сездім. Жан
жағымдағы адамдар менің бойымдағы жақсы 
өзгерістерді көріп, сұрай бастады. Сіздерге көп 
рахмет.

Сүйеубергенов Рашид, 49 жаста, 
Маңғыстау облысы.

Жұбайыммен ажырасқаннан кейін ұзақ уақытқа созылған 
 депрессия басталды. Үнемі болмашы нәрседен қорқуды шығардым. 
Түнде тыныш ұйықтай алмайтындықтан, күн мен түн араласып 
кеткендей әсерде жүретінмін. Маған «невроз» деген диагноз қойып,  
транквилизаторлар жазып берді. Оларды ішуге қорқып, басқа жолын 
қарастыра бастадым.  Сондықтан «Саган Дали» бальзамы мен үшін 
ең дұрыс шешім болды. Соңғы 2 жылда әбден әлсіреген ағзам қалпына 
келгелі өзімді жақсы сезініп жүрмін.  Мені аяққа тұрғызған бұл табиғи 
өнімнің арқасында қазір 8 сағат бойы тыныш ұйықтаймын. Жанымды 
тыныштандырып, бойыма өмір қуатын берген бұл бальзамның енді 
тұрақты тұтынушысымын.  

Марина Петрова, 68 жаста.

Екі ғасырлық тарихы бар Қызылорда қаласы 
туралы ежелгі дәуірлерден бүгінге дейін жеткен 
деректер мен суреттер –  баға жетпес құндылық. 
Сарғайған құжаттар мен ақ-қара суреттердегі  
иіріміне тартып кететін тарихи оқиғалар қызық-
тырмай қоймайды. Осындай дүниелердің бір па-
расын жинақтап отырған «Ақмешіт» музейі 
Қызыл орда қаласының астана болғанына 80 жыл 
толғанда ашылған еді. Музей ұсынған  материал-
дар бізді қаламыздың тарихына тереңнен бойлауға 
мүмкіндік берді. Оған қосымша тарихшылардың 
жазбаларына, ғылыми зерттеулерге сүйене оты-
рып, Елбасы «Алаштың анасы» атаған Сыр 
бойындағы бас қаланың бағзы дәуірі мен бүгінінің 
арасын жалғайтын мақалалар топтамасын ұсына 
бастаймыз.

«АҚМЕШІТ – ПЕРОВСК – 
ҚЫЗЫЛОРДА»

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА, 
«Сыр бойы».

 Қоқандықтардың  
бұрынғы мешіті, 
кейін пәтерге айналдырылған. 
Қазан айы, 1858 жыл.

Сол  жағалаудағы 
«Ақмешіттің» ішкі көрінісі. P.S. Дереккөздер 

«Ақмешіт» бекінісінің 
1817 жылы Сырдарияның 

сол жағалауына салынып, бір 
жылдан кейін оң жағалауына 
көшірілгенін көрсетіп отыр. 

Тура екі ғасырдан соң, 
яғни 2017 жылы бекіністің 

орнындағы Қызылорда қаласы 
Сырдарияның сол жағалауына 

қарай ойыса бастады. Ара-
да екі ғасыр өткен соң, яғни  

2018 жылы Сырдарияның сол 
жағалауына қоныс тепкен жаңа 

қала  алғашқы тұрғындарын 
қабылдамақ. 

3-4 

Наурыз Тарихта 
осы күні

3 наурыз
1876 жылы – Қоқан хандығы Россияға қосылды. Оның орнына 

Ферғана облысы құрылды.
1917 жылы – ұлы князь Михаил Александрович 

Россия тағынан бас тартатынын мәлімдеді. Оған ел 
тағын ағасы Николай ІІ ұсынған болатын. Россияда 
уақытша үкімет құрылды.

1921 жылы – канадалық фи-
зиолог Фредерик Грант Бантинг 
инсулин гормонын ойлап тапты. 
Сол жаңалығы үшін 1923 жылы 
Нобель сыйлығын алған.

1924 жылы – Түркияда халифат таратылып, Ос-
ман әулетінің барлық мүшелері елден қуылды.

1992 жылы – Қазақстан Республикасы Біріккен 
Ұлттар Ұйымына қабылданды.

4 наурыз
1238 жылы – моңғол шапқыншылығы кезіндегі ірі ұрыстың бірі – 

Сит шайқасы болды. Владимир князі Юрий Всеволодович басқарған 
орыс қолы қирай жеңілді.

1678 жылы – итальянның тамаша ком-
позиторы, сиқыр сазды скрипкашы Анто-
нио Вивальди дүниеге келді. 1725 жылы 
жазылған «Жыл мезгілдері» циклы – әлем 
музыкасындағы ең танымал әуендердің бірі. 

1870 жылы – электрмен балқыту 
ісінде аса ірі табыстарға қол жеткізген 
көр некті ғалым 
Евгений Оскаро-
вич Патон дүниеге 
келді. Оның бас

шылығымен Киевте Днепр үстінен әлем дегі 
тұңғыш тұтас құйылған көпір тартылған. Әке 
ісін оның ұлы – академик Борис Евгенье-
вич Патон жалғастырды. Электрмен балқыту 
саласындағы табыстары үшін Лениндік (1957), 
Мемлекеттік сыйлықтар (1950) алған. 

1877 жылы – американдық өнертабушы 
Э.Берлинер микрофон ойлап шығарды. Вокаль 
өнерінде бетбұрыс жасаған оқиға. Енді ән айтуға 
күшті дауыс шарт болмай қалды.

1961 жылы – атмосфераның жоғарғы қабатын
да зулап бара жатқан баллистикалық ракетаның бас 
блогы ұстап алынды. Ракета сол кез үшін ғаламат 
жылдамдықпен – секундына 1000 метрмен самғап 

бара жатқан болатын. Ракетаға қарсы кешеннің бас конструкторы – 
Григорий Косунько.

«Адамзат күнтізбесі» кітабынан.

«БАРШАНЫҢ НАЗАРЫНА!» 
тұрғындарды құлақтандырудың 

бірыңғай дабылы
Құрметті облыс тұрғындары 

мен қонақтары! 
Ағымдағы жылдың 56 нау

рыз аралығында «2018 жылғы 
көктемгі су тасқыны кезеңі 
шарт тарындағы төтенше жағ
дай ларды жою кезіндегі ісқи
мылдарға азаматтық қорғау 
мем лекеттік кіші жүйесінің 
(бұ дан әрі – АҚМЖ) басқару 
ор гандарын, күштері мен құ
рал  дарын дайындау» тақы ры
бында «Көк тем-2018» респуб
ликалық командалықштабтық 
оқужаттығуын өткізу аясында 
«Баршаның назарына!» тұр
ғын дарды құлақтандырудың бір
ыңғай жүйесін іске қоса отырып, 
облыс аумағындағы төтенше 
жағдайлардың қаупі туралы тұр
ғындарды құлақтандыру жүйе
сіне тәжірибелік пысықтау жұ
мыс тарын жүргізу жоспарлануда. 

Құлақтандыру жүйесіне тек-
серу жүргізу кезінде алаңдау

шылық тудырмай, тыныштық 
сақтауларыңызды сұраймыз.

«Баршаның назарына!» – 
бұл ескерту дабылы. Бұл дабыл  
авариялар, зілзалалар, табиғи 
апаттар, қарсыластардың шабу-
ыл қаупі туралы тұрғындардың 
назарын аударту мақсатында 
беріледі. Дабыл сиренаны, үзіліп 
шығатын дыбыс (гудок), көліктегі 
және басқа да құралдардағы дау-
ыс зорайтқыштарды қосу арқылы 
беріледі. Дабыл берілген кездегі 
халықтың ісәрекеті: сиренаны, 
үзіліп шығатын дыбысты (гу-
док) немесе т.б. естіген кезде 
тез арада радионы, теледидар-
ды қосып, облыстық төтенше 
жағдайлар департаментінің іс
әрекет тәртібі туралы хабарла-
масын тыңдаңыздар. Алынған 
ақпаратты көршілеріңізге жеткі
зіп, естіген ісәрекет тәртібі бой-
ынша әрекет етіңіздер. 

Облыстық төтенше 
жағдайлар департаменті.

Жалпы, мектеп оқушылары
ның тағам рационы  бойынша 
бірыңғай стандарттарды ен гі зу  
тағамның қа  уіпсіздігін, сапасы 
мен қол жетімділігін қамта ма  сыз 
ету арқылы жалпы білім беретін 
ұйымдарда тағам ды ұйым дас
тыруға сәйкестен дірілген талап-
тарды белгілеуді көздейді.

Бүгінгі таңда  мектеп оқушы
ларының сауатты тамақтануы 
– Қазақстан азаматтарының 
денсаулық жағдайын және 
бола шағын анықтайтын ұлт тық 
басымдық. Балалардың денсау
лығын сақтау және нығайту 
бойынша негізгі бағыттардың 
бірі – мектеп тағамын дұрыс 

ұйым  дастыру. Мектепте бала 
лар дың ыстық тағам ішуі 
– олардың денсаулығы мен 
тиімді қабілетін қолдаудың ма  
ңыз ды шарттарының бірі. Се
бебі, 617 жас аралығындағы 
кезеңді бала мектепте өткізеді, 
нақты осы уақытта организмнің 
қарқынды соматикалық өсуі 
орын алады. Мектеп асхана
сын да тамақтануды ұтымды ету 
өскелең ұрпақтын денсау лығы
ның дұрыс қалыптасуына ықпал 
етпек.

Сондықтан бұл мәселе өте 
маңызды дейді сала мамандары.

Барлыбек БАТЫР.

ДҰРЫС ТАМАҚТАНҒАНЫҢ — 
АУРУДЫҢ АЛДЫН АЛҒАНЫҢ

Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының ұйым дас тыруымен 
жуырда «Мектеп оқушыларының 
тағам рационы бойынша бірыңғай 
стандарттарын енгізу» тақырыбында 
жиын өтті. Тиісті сала мамандары 
қатысқан басқосуда 
тақырыпқа байланысты жан-
жақты талқыланып, ой-
пікірлер ортаға салынды.


