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Жаннан қымбат оларға ар,
Мен жастарға сенемін.

Мағжан САНДАР СӨЙЛЕЙДІ

шаршы шақырым. Бұл – 
Қызылорда облысының 

аумағы. Көлемі жағынан ре-
спубликада 4 орында. Халық 
тығыздығы облыс бойынша 
1 шаршы шақырым аумаққа 
3,4 адамнан келеді. Облы-

ста 7 аудан, 3 қала, 2 кент, 
142 ауылдық округ пен 261 

ауылдық елді мекен бар. 
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ДЕПУТАТ МЕКТЕП ОҚУЛЫҒЫН 
ҚОЖАНАСЫРДЫҢ ХАТЫНА ТЕҢЕДІ

– Біздің үйде жағдай қиын. Өйткені менің 3 балам мектепте оқиды. Мен мектепті 
медальмен бітіргенмін. Политехникалық институтты бітірген адам ретінде 
кітапты  түсіне алмаймын. Оқулық Қожанасырдың хаты сияқты. Біз көз алдымыз-
да ұрпақты мүгедек қылып жатырмыз. Кез-келген оқулықты ашсаңыз, қате өріп 
жүр. Оқулық ешқандай сын көтермейді – дедi мәжiлiс депутаты Бекболат Тiлеухан. 

Дәулет ҚЫРДАН

Д.ТҰРСЫНХАН

Құралай РАХЫМБАЙ

Найзасына үкі тағып, өз
ге лерге соқтықпай жай жат
қан елдің өзіндік болмысбі
тімі бөлек. Ұлтқа қатысты 
қай сыбір құндылыққа да зор 
құрметпен қарайды. Өзгелер
мен салыстырсақ, мұны аңға
ру қиын емес. Түбіміз бір Түр
кия мемлекеті мемлекеттік 
рәміздерін әрбір азаматтың өз 
үйінің төріне іліп, кезкелген 
көлігінде қолдануға рұқсат ет
кен. Ол рәміздерге құрметтің өз 
көзқарастарындағы үлгісі. Аме
рика киімкешегіне байрағының 
бейнесін салып, қолдана береді. 
Ал бізде ше?!

Көршілерден көргені есіне 
түсіп кеткен жерлесіміз аула
сына Қазақстанның туын іліп 
қойыпты. Оған құқық қорғау
шылар тарапынан шара көрілген 
еді. Осыдан төртбес жыл бұрын 
жұртшылықтың бұған қарсы 
болып, «ұлтжандылықтың бел
гісі» деп даурыққаны да есі міз
де. Түсінгенге біздің мемлекет
тегі рәміздерді қолданудағы 
тыйымдардың да өзіндік тағы
лымы бар. 

Әрбір қазақстандық мемле
кет тік әнұран айтылғанда қо
лын жүрек тұсына қойып, көк 
байраққа қарап бой түзейді. 
Рә міздерге деген асқан ұлы 
құр мет осындайда байқалады. 
Бәзбіреудің үйінде немесе кө
лі гінің алдына жабыстырылып 
тұрған жоқ. Оның үстіне мем
лекеттік мекемелердің жоғары 
лауазымды басшылары болма
са, кез келгеннің бөлмесінде 
рәміздерге орын жоқ. Осыдан  
келіп, тұрғын үйге ту тігіп 
қою туралы айтудың өзі артық 
шығар?!

Қайсыбір жылдары Ақ
тау да ғы жүк көлігінің үсті не 
мемлекеттік туды жабу ретін де 
қолданғанын ғаламтор қарай
тындар дер кезінде білді. Дүйім 
ел шу көтеріп, наразылығын 
танытты. Көгімізде желбіреп 
тұрған көк байрақты қоқыс 
шығаруға пайдаланғандарды 
да көзіміз шалды. Әсте, олар 
жа за сыз қалған жоқ. Бұл да қа
рапайым халықтың рух сер гек
тігі, тентегін тезге салғаны.

Тіпті өз өңірімізде ұлтжанды 
азаматтар мемлекеттік меке
мелердің кейбірінің ұмыт қал
дырған рәміздерін еске салды. 
Жыртығын бүтіндеп, жа ңа лауды 
ұмытқанын айтты.  Мұның өзі – 
рәмізге деген құр мет.

Қазақ елінің мемлекеттік 
белгілері, яғни рәміздері жасал
ған уақыттан бері қарай жыл
дарды санамалап көріңіз. Көк 
матаның үстінде күн астын
да қалықтаған қыран құстың 
өзі біздің әлемге мәшһүр мем
лекеттігімізді білдірмей ме?! 

Қазақ алғаш шаңырақ көтеріп 
жатқанда бізді сырт ел Ре
сей арқылы танитын. Қазір 
әлем дік картаның Орта Азия 
бөлігінде ойып тұрып орын 
алған Қазақстанды әлем та
ниды. Тудың түсін көк етіп, 
қырағы қыранды салғандағы ар
ман да сол еді ғой... Елтаңбаның 
шаңырақ образды болып, қос 
жағында қос пырақтың тұруы 
да бекерденбекер емес. Бір 
шаңырақ астында талай ұлтқа 
пана да, ана да болған алып 
елдің халқы бейбіт өмір сүріп 
келеді. «Ер қанаты – ат» де
ген баталы елдің аталы ұлдары 
пырақтың да қасиетін ұғынып 
өскен.

Көреген елдің баласы кө сем 
келеді. Мемлекеттік рәміздер
дегі бейнелердің елдің шығар 
шыңын нұсқап тұрғандай әсер
лілігі даусыз. Ендеше, тәуелсіз 
Қазақ елінің асатын асулары әлі 
де алда. Біз қазір де күн астында 
қалықтаған қыранбыз. 

Мерекеңмен, туған ел!

Жер кодексінiң бірқатар баптарына мора-
торий жарияланып, Президенттің пәрменімен 
Үкімет жанынан жер комиссиясы құрылған-
ды. Комиссия құрамына: Үкі мет мүшелері, 
Парламент  депутаттары, азаматтық  бел-
сенділер, заңгерлер, ауылша руашылық ма-
мандары, ша руа қо жалықтарының өкіл-
де рі тартылған. Ұзын саны – 75 адам. 
Комиссияның жұмысын жеңілдету үшін 4 
жұмыс тобы жасақталды. Экономикалық 
бағыттағы жұмыс тобына – бұрынғы Ауыл 

шаруашылығы ми нистрі Ақылбек Күрiшбаев, 
құқықтық жұмыс тобына  –  қоғам қайраткері 
Мұх тар Тайжан, ақпараттық тү сiн дiру тобына  
–  Мұрат Әбе нов, ұйымдастырушылық мақ-
сат тағы жұмыс тобына Дос Көшiм жетекшілік  
етті. Осы уақытқа дейін комиссия мүшелері 
ашық форматта 3 отырыс өткізді. Алғашқы 
отырыс 7 сағатқа созылса, кейінгі екі отырыс 
4 сағаттың айналасында өрбіді. Жиын бары-
сында өз пайымдарын білдірген белсенділер де 
аз болмады.
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РУХ КӨТЕРЕР РӘМІЗДЕР

Өр рухты, бойына ешкімге бермес қажыр-қайрат жиған, дұшпанмын десе қарсыласуға, 
доспын десе құшақтасуға дайын елдің қазақ екенін әлем таниды. Көк байрағы көгінде 
желбіреген елдің елтаңбасы төрінде ілулі. Туына қарап елін танитын заманда әлемге 
нұрын сепкен күн астында қанатын кеңге жайған қыранның бейнесіне қарап, қазақ деп 
таниды. Иә, жүрек түкпіріндегі ұлтқа жанашырлық, елжандылық сезімің тұла бойды кер-
неп, көк аспанның астындағы көгілдір туды көргенде бойыңда бір алапат күш пайда бо-
лады. Рухты батыр-баһадүрлердің ұрпағы Қазақ елінің тәуелсіздігіне, міне, ширек ғасыр 
толды. 

ИНВЕСТФОРУМ:
ИДЕЯЛАР ТОҒЫСЫНДА

Қызылордада осыған дейін алты инвестициялық форум өткенді. Бұл 
игі бастамалар арқылы өңір экономикасына 100 миллиард теңге көлемінде 
инвестиция тартылған. Аймақ экономикасын арттыру мақсатында жы
лына екі мәрте «БайқоңырИнвест» форумы өткізіліп тұрады. Жетінші 
мәрте өткізілген форумның өзі тың идеялардың бастауына айналды. Ре
спублика бойынша 140тан астам қаржы институттарының өкілдері мен 
әлемнің 12 мемлекетінен инвесторлар Сыр еліне жол тартып, ойға алған 
жобаларын форумның пленарлық мәжілісінде ортаға салды.

Форумға ат арытып келген қонақтар елдің тыныстіршілігімен 
Қызылордадағы инвестициялық жобалардың көрмесімен танысты. Сұлу 
Сырдың бойында бұл күнде жүзеге асырылып жатқан 26 жоба аталмыш 
көрмеге қойылған. Одан бөлек үш жобаның негізінде келісімшарт жа
салса, 8 жобаның жұмысы Еуропалық қайта құру және даму банкімен 
жүргізілуде. Алаштың ақ ордасы болған аймақта ұзын саны 31 жоба 
жүзеге асырылуда. Бұл жобалардың құны 333 миллиард теңгені құрайды. 

– Біз экономиканы әртараптандыруда біраз жетістікке қол жеткіздік. 
Оның ішінде атап айта кетерлік ең ірі жетістік – үш жылдың ішінде өңдеу 
өнеркәсібінің 3,5 есеге өсуі. Бұл біріншіден, жаңа жұмыс орындарының 
ашылуына, жұмыссыздық мәселесінің шешілуіне әкеледі. Жоғары 
техникалық өндірістер базасын қалыптастырып, экспорттық әлеуетті 
өсіруге зор мүмкіндік сыйлайды. Биыл жетінші мәрте ұйымдастырылып 
жатқанын ескере, осыған дейінгі форумның нәтижелерін барласақ, 
жетістігіміз жоғары деп айтуға толық негіз бар,  деді облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев. 

Ал «Атамекен» ҰҚП Басқарма төрағасының орынбасары Төлеміс 
Шотанов кәсіпкерлерге барлық жағдай жасалып жатқанын мәлімдеді.

– Қазір арнайы веб портал ашылды. Ғаламтор арқылы әлемнің қай 
елінде болса да порталдан Қазақстанға қандай инвестиция құюға бола
тынын байқауға болады. Оның ішінде, Байқоңырдың, Қызылорданың 
қажетіне жарар дүниелерді әкелуге мүмкіндік зор,  дейді Төлеміс Шо
танов.

Пленарлық мәжілісте сөз алған әрбір азамат елдегі инвесторларға 
жасалған қолайлы жағдайды тиек етті. Қызылорда аймақтар ара
сында барлық талапқа сай. Қаржыландыру несие көлемінің шартта
рын мүлтіксіз орындап келеді. Биыл да «Даму» кәсіпкерлерді қолдау 
қорының тарапынан өңірге 1,5 миллиард теңге бөлінбек.

Жиында сөз алған Байқоңыр қаласы әкімшілігінің басшысы Анато
лий Петренко жер кіндігі атанған шаһарды арайлы Ақмешіттің деңгейіне 
жеткізу керегін баса айтты.

– Қызылорданың ірі инвесторларды тарту, ірі жобаларды қолға 
алудағы мақсаты орындалды. Олардың бірі – Байқоңыр. Деген
мен, Байқоңыр қаласының дамуына ізгі бастамалар қажет. Ол – 
сіздердің қолдарыңызда. Қызылорданың дамыған келбеті сіздердің 
қолдарыңыздан келетінінің басты дәлелі деп айта аламын. Қазақстан 
мен Ресей арасындағы тығыз байланыс Байқоңырды да өркендетеді деп 
сенемін,  деді мәжілісте А.Петренко.

Әлемнің ондаған елдерінен келген меймандар өңірге қажетті 
жобаларға көз тастап, оң жамбасына келер бағытына ойысты. 
«Дағдарыс дәуірі болса да біз қиын да, күрделі жобаларды назардан тыс 
қалдырмаймыз. Инвестициялаудан соңғы орында едік, енді алғашқы 
бестіктеміз»,  деп елдің төбесін көкке жеткізген аймақ басшысы жиын 
соңында бірнеше өзекті жобалар негізінде меморандумға қол қойды.
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ҚАСИЕТІ

NO COMMENT

ЖЕР КОМИССИЯСЫ ЖОЛҒА ШЫҚТЫ

Иісі мұсылман баласы сағынышпен асыға күткен айлардың 
сұлтаны қасиетті Рамазан айы есік қағып тұр. Биыл мүбарак ай 
маусымның 6сында басталады. Күллі адамзатқа Құран түсе бастаған 
ерекше қасиетті ләйлатулҚадір түні шілденің 1інен 2сіне қараған 
түнге сәйкеседі. 567 шілде күндері Рамазан айтын мерекелейміз. 

Қазақстан Мұсылмандары Діни басқармасының төрағасы, Бас 
мүфти Ержан қажы Малғажыұлы Рамазан айына байланысты халыққа 
Үндеу жариялады. Жалпыға ортақ ізгі амалдар маусымында жомарт, 
жанашыр азаматтарды, кәсіпкерлерді мұқтаж адамдарға қамқорлық 
көрсетуге, табиғи апат салдарынан бұзылған үйлерді жөндеуге қол 
ұшын созуға, жетім мен жесірге мейірімділік танытуға, шариғат бой
ынша байлығы нисап мөлшеріне жеткен мұсылмандарды зекет бе
руге шақырды. Қасиетті айдың құрметі үшін азықтүлік, көкөніс пен 
тұрмыстық заттарға жеңілдік жасауға, Құдайы ас пен садақаны ау
ызашар уақытында ұйымдастыруға, тойларды ішімдіксіз өткізуге, 
жамандықтың бастауы болған арақшараптың сатылмауына тілек 
білдірді. Оразаның әр күнінде бір жақсылық жасауды жоспарласақ 
нұр үстіне нұр. Алланың бізге әрдайым үздіксіз беретін нығметтерінен 
садақа беруден де қалыс қалмайық. 

Қадірлі жамағат, ораза ұстауға еткен ниеттеріміз, сауабы еселеніп 
жазылатын қасиетті айдағы амалдарымыз қабыл болғай! 

Қош келдің, Рамазан!



ҚР «Неке және отбасы туралы» кодексінің талабына жүгінсек, ата-аналар өздерінің кәмелетке толмаған балала-
рын асырап-бағуға міндетті. Егер олар кәмелетке толмаған балаларын қамқорлығына алмаса, асырап-бағуға арналған 
қаражат, яғни нәпақа (алимент) ата-аналардан сот тәртібімен өндіріп алынады. Заң талабына сәйкес ата-аналар арасын-
да нәпақа төлеу туралы өзара келісім болмаған жағдайда сот ата-аналардан нәпақаны ай сайын төмендегі мөлшерде 
өндіреді. Егер ата ананың бір баласы болса, онда олардың табысының немесе өзге де кірісінің төрттен бір бөлігі, екі ба-
ласы болса үштен бір бөлігі, үш және одан да көп баласы болса, тең жартысы өндіріп алынады. Ең өкініштісі, ауданда өз 
еркімен балаларына нәпақа төлейтін әкелер саусақпен санарлық. Қалғандары сот орындаушыларының әрекетін қажет 
етеді. Балаларына нәпақа төлеу  жөніндегі сот шешімін өз еркімен орындамағандарға ҚР ӘҚБтК-нің 669-бабының та-
лабына сәйкес, әкімшілік айыппұлдар мен қамау шаралары көріледі. Сонымен, қатар қылмыстық жауапкершілікке 
де тартылады. Анығында отағасы өз балаларын асырап бағудан неге қашады? Біздіңше, бұл жерде ерлі-зайыптылар 
арасындағы кикілжің шаңырақты шайқалтып, кінәсіз балаларды тірі жетім қалдыратын тәрізді. Ал ондай ата-ана 
осы әрекеті арқылы балаларының өміріне қаншалықты ықпал ететінін қаперіне де алмайтын сияқты. Сондықтан сот 
орындаушыларының көп уақыты қашқын әкелерді іздеумен кетеді. Әрине балаларына алимент төлеуден жалтарған 
әкелермен күрес барған сайын қатая түсуде. Қазіргі кезде жыл сайын нәпақа төлеуден жалтарып, сот шешімін орында-
удан қашып жүрген әкелерді іздестіру мен қордаланған қарыздарын мәжбүрлеп өндіру мақсатында айлықтар өткізіліп 

жатыр. Жетімін жебеген, жесірін демеген халық едік. 
Өкініштісі, сан ғасырлар бойы тұрмыстық санада тұғыры 
тозбаған осы қасиетті ұстанымның заман ағымына сай 
көбесі сөгілуде. Әсіресе, жыл сайын өз балалары үшін 
туған әкелерінен нәпақа өндіруді сұраған аналарымыз 
бен қаракөз қыздарымыздың санының артуы жанға бата-
ды. Сондықтан отбасы бірлігін бұзбай, шаңырағыңыздың 
шайқалмауын бақылауда ұстағандарыңыз абзал. Ал, 
ажырастыңыз екен, ренжіскен зайыбыңыз үшін емес 
ұрпағыңыздың қатарынан кем өспеуін ескерген жөн.

С.РҮСТЕМОВ,
Жаңақорған аудандық сотының

бас маманы
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Жалғасы. Басы 1-бетте

«НАРКОМ ЖҮРГЕНОВ» 
ПЬЕСАСЫ САХНАЛАНДЫ
Қызылордада жазушы, драматург, Қа зақ  

стан ның еңбек сіңірген қайраткері, Халық
аралық Айтматов академиясының академигі 
Рахымжан Отарбаевтың «Нарком Жүргенов» 
атты тарихи драмасы сахналанды. 

Қазақ халқына деген шексіз сүйіспен шілігін 
оқу-ағарту, өнер мен мәдениет сала сындағы 
өлшеусіз еңбегімен айшықтаған, ақырында жала-
мен жазықсыз атылған Те мірбек Жүргенов тура-
лы пьесаның 31 мамыр ашаршылық және қуғын-
сүргін құрбандарын еске алу күні сахналануы 
сырбойылықтардың алаш арыстарына жасаған 
айрықша тағзымы болды. Қазақ руханиятының 
көшбасшысы Темірбек Жүргеновтің қилы-қилы 
тағдыры зерттелген том-том дерекнамалық 
кітаптарды оқу бір бөлек те,  көз алдыңызға за-
мана болмысын тосқан, тарихи тұлға өмірінен 
үзік-үзік сыр шерткен, түрлі дауыс ырғағы мен 
қимыл-қозғалысқа толы спектакльді көрудің 
әсері өзгеше. Пьеса сәтті сахналанды. Сахна 
артистеріне деген ықыласын себет толы гүлдер 
арқылы білдірген көрерменнің тарихи драмадан 
тебіренбегені кемде кем. 

Сыр бойылық театр көрермендерімен бірге 
«Нарком Жүргенов» премьерасын пьеса авторы 
Рақымжан Отарбаев пен облыс әкімі Қырымбек 
Елеуұлы тамашалады.

ТАҒЗЫМ

МӘҢГІЛІК ПАРЫЗ
Арай мөлтек ауданындағы қуғынсүргін жә не  ашар

шылық құрбандарының құрметіне қойыл ған ес керт кіш ба
сында жиылған халық ұлылар алдындағы ұлы мұраттың 
орындалғанына марқай ған. Кешегі қанды қырғынмен келген 
тәуелсіздік, оның арғы жағында ел болам деп еншісін алмақ 
болғандарды аяусыз жазалаған қызыл империяның қырғыны. 
Нәубетті жылдардың құрбаны болған атабаба бейнесі көз ал
дымызда. Бүтіндей ұлттың қамын жеген қайраткерлер жатыр 
мұнда.

Өскелең ұрпақ ескерткіш айналасына жиылып, тәуелсіз елдің 
жарқын болашағының келбетін паш етіп тұр. Маржан сөзді тізбектеп, 
сөз құдіретін паш еткен ақындар ел алдына шығып, қаймана қазақ 
үшін қаза болғандардың рухына жыр арнады. Шара барысында ел 
ағалары, ұлт үшін ұлы күресте жанын пида еткен Алаш арыстарының 
ұрпақтары кейінгі жастарға өсиетін жеткізді. Бір минут үнсіздік жа-
риялап, жиылған қауым бір сәт аға ұрпақтың ерлігін еске алды.

«Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл толды. Бұл аз уақыт емес. Осы 
уақыттар ішінде біз өлгенімізді тірілтіп, өшкенімізді жаңғыртып жа-
тырмыз. Бүгінгі 31 мамырды саяси қуғын-сүргін және ашаршылық 
құрбандарын еске алу күні деп бекіткелі де 20 жыл болды. Сыр 
топырағынан жаралып, барша Алаш үшін аянбай еңбек етіп, пара-
сат пен қайраткерліктің биік мысалын көрсеткен Мұстафа Шоқай, 
Темірбек Жүргенов, Сүлеймен Есқараевтар сол қуғын-сүргіннің 
құрбанына айналды. Ол кісілерге тағзым етіп, рухын еске алу 
– кейінгі ұрпақтың парызы», - деді шарада сөз алған облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев.

Дәулет ҚЫРДАН

Қызылорда облысы әкімдігінің мәжіліс залында 
облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен 
халықаралық балалар күні мерекесіне орай дөңге лек 
үстел өтті. 

Сала басшысы Бақытжан Сайлыбаев ҚР Тәуелсіздігі-
нің 25 жылдығын мерекелеу шеңберінде «Қазақстан бала-
лары – нұрлы болашақ» республикалық акциясының ая-
сында аймағымызда өткен бірқатар шараларға тоқталды. 
Айта кету керек, «Кар-Тел» ЖШС Қызылорда филиа-
лы үйден оқытылатын 50 балаға демеушілік жасап, тегін 
интернет орнатып берді. Бұл игілік одан әрі жалғаспақ. 
Білім басқармасының басшысы Бақытжан Сайлыбаев-
пен компания филиалының директоры Анна Передринко 
ынтымақтастық меморандумға қол қойды. 

Бүгінде облыста 1007 жетім бала мен ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған балалар бар. Олардың 859-ы от-

басы тәрбиесінде болса, 148 бала арнайы білім беру 
ұйымдарында тәрбиеленуде. Аймақта балалар үйі жоқ. 
Әйтседе отбасы үлгісіндегі балалар ауылында 57 бала 
тәрбие алуда. Олардың 16-сы – биылғы түлектер. «Атаме-
кен» отбасы үлгісіндегі балалар ауылында тәрбиеленген 
Қызылорда медицина колледжінің түлектері Әзиза 
Иманғалиева мен Гүлнұр Серікбол енді мамандығына сай 
қаладағы медицина мекемелерінің біріне жұмысқа орнала-
сады. Дөңгелек үстелге жиналған әріптестер түлектердің 
білім алуына, жұмысқа орналасуына жәрдемдесуді мақсат 
етіп отыр. Шара соңында Қызылорда облыстық білім 
бас қармасы мен облыстық медицина орталығы, №3, №4 
қалалық емханалар бірлесіп әлеуметтік жобаларды жүзеге 
асыру үшін екіжақты меморандумға қол қойды.   

Гүлбану МАҚАЖАН

МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ

Комиссияның екінші отырысында жерді сату керек пе, 
әлде жалға беру керек деген мәселе талқыланса, үшінші от-
ырыста – ауылшаруашылық мақсатындағы жерлерді шетел-
діктерге жалға беру мәселесі қаралды. Негізі, азаматтар-
ды алаңға шығарған да, қарапайым жұрттың қарсылығына 
ұласқан да – жерді шетелдіктерге жалға беру құқы еді. 

Үкімет басшысының бірінші орынбасары Бақытжан 
Сағынтаев жиын басында: «Біз жерді шетелдіктерге 
жалға береміз бе әлде бермейміз бе, соны бүгінгі отыры-
ста талқылаймыз. Осы үлкен екі тақырып талқыланып 
біткеннен соң, халыққа шығатын шығармыз, ол үшін де 
өзіміздің позициямыз, ұсынысымыз болу керек. Халық біздің 
ұсынысымызды күтіп отыр» - деп әріптестерін ортақ пікір 
мен шешімге келуге шақырды.   

Ал жұмыс тобының жетекшісі Мұхтар Тайжан жерді 
шетелдіктерге сатуға да, жалға беруге де қарсы екенін 
жеткізді. Тек отандық шаруаларға шарт-жағдай жасау арқылы 
пайдалануына беру керектігін айта келе, КТК арнасының 
бұрынғы тележүргізушісі Артур Платоновқа қарата: «Ар-
тур, митингке шыққан азаматтарды жамандауыңды тоқтат! 
Олар – Қазақстан азаматтары. Олар ешқандай бұзақылық 
жасаған жоқ. Митинг үшін ақша төлеп жатыр дейді, 
тағысын тағы. Бәлкім біреу біздің бүгінгі процесімізді 
бұзғысы келетін шығар. Ұлтаралық араздық, ақша үшін, 
біреудің мүддесі дейді, билікті жаулап алғысы келді дейді. 
Ондайға жол бермеу керек» деп батыл үн қатты. Ал Ауыл 
шаруашылық министрі Асқар Мырзахметовтың айтуын-
ша, бүгінде шетелдіктер мен біріккен кәсіпорындарға жалға 
берілген жерлер – 65,1 мың гектар. Оның ішінде біріккен 
кәсіпорындарға берілгені – 44,9 мың гектар жердің нақты 

ауылшаруашылығында пайдаланылғаны – 32,6 мың гектар.  
Заңды тұлғалардың үлесінде – 17,8 мың гектар болса, жеке 
тұлғалардың меншігінде – 2,4 мың гектар екен. 

Жиында Жанұзақ Әкімнің сөздері де батыл шықты: 
«Ертең комиссия мүшелері  жер-жерге шығарда «прессаның» 
алдында жылтырап қайтып келудің қажеті жоқ. Одан халық 
шаршады. Бізге дейін парламент депутаттары да барды 
ғой өңірлерге. Біз, комиссия мүшелері жалпы халықпен 
жүздесудің жолын іздеуіміз керек» деп салды. Сондай-ақ,  
әрбір қазақстандықтарға тиесілі, оның ішінде қалалықтарға 
– 10 сотық,  ауылдықтарға – 25 сотық және саяжайға жер 
беруді айта келіп: «Біз осыны 13  жыл бойы тоқтатып, өз 
халқымызға  жер бермей,  ұстап отырмыз.  Не үшін? Осы-
ны неге шешпейміз?» деп елге барарда нақты мәселелерді 
шешуді комиссия мүшелеріне ескертті. Жер сату мен жалға 
беруге қатысты кейбір күмәнді мәселелерге қатысты Премьер-
министр мен Ұлттық қауіпсіздік орган басшыларының келіп, 
түсіндіруін талап етті.  

Бүгінге дейін 24 мыңнан аса қазақ қыздарының қытай 
азаматтарына тұрмысқа шыққанын айтқан Мұхтар Ша-
ханов «күні ертең қазақ жеріне қытайлық құдалардың 
қаптап кету қаупін» жасырмады. Ал академик Ораза-
лы Сәбден ұрпақтан-ұрпаққа аманат етіп табысталған 
жердің сатылуына басыбайлы қарсы екенін айтып, «қазақ 
жерінің құны жоқ, ал құнсыз обьектіні қалай сатуға бола-
ды?» деді. Жүрсін Ерман да «Қазақстанның бос жатқан 
жерлерін бір жақты қарау үстем болып отыр. Сол бос 
жатқан жерде түрлі емдік және дәрілік өсімдіктер бар. 
Бір ғана мия өсімдігі соңғы бірнеше жылда түп-тамырмен 
қопарылып Қытайға сатылуда. Қытай әлемдік фармацев-

тика саласында ұлы төңкеріс жасап жатыр. Қазақстан, 
Моңғолия секілді табиғи дәрумендерге толы өсімдіктерге 
бай елдердің есебінен. Осыны отандық фармацевтикаға 
орайлы пайдалансақ, миллион гектар жерге егін екпей-ақ, 
миллиардтаған пайда табуға болар еді ғой. Бізде табиғат  
байлығымызды игерудің кешенді бағдарламасы бар ма? 
Бос жатқан жерлердегі дәрілік, емдік шөптерден шетелдік 
инвесторлар оңай олжа таба ма деген қауіп бар бізде» деп 
ойын өз жеткізді. Төрт сағатқа созылған жиын ашық пікір 
алаңына айналғандай болды. Комиссия мүшелері келесі 
отырысты өңірлерден оралған соң өткізуге бел буысты. 
Алдымен, халықпен жүздесуді топ-топқа бөлініп, Ақмола 
облысының аудан-ауылдарынан бастап, бүкіл Қазақстан 
аймағын аралап шығуға ниет білдірді. Өңірлерді ара-
лап болған соң, комиссия мүшелері тағы да бас қосып, 
халықтың талап-тілегін ортаға салып, Парламентке 
ұсыныс әзірлемек. 

Не дегенмен, жұртты қобалжытқан жер дауының шешімі 
комиссия мүшелерінің мойнына артылғаны белгілі. Көпшілік 
халықтың жұмыс тобынан үміті көп. Себебі бабадан жеткен 
жердің тағдырына, атамекеннің болашағына алаңдау – со-
нау ғасырлардан бері қалып тасқан қазақтың жадындағы 
құндылық.

ЖЕР КОМИССИЯСЫ ЖОЛҒА ШЫҚТЫ

ПІТІР САДАҚА ҚҰНЫ – 
200 ТЕҢГЕ

«Сыр Медиа» ЖШС жанындағы облыстық комму
никациялар орталығында Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан 
қажы Малғажыұлы қасиетті Рамазан айына орай 
БАҚ өкілдеріне  брифинг өткізді. 

Рамазан – бірлік, татулық айы. Рамазан айына бар-
лық жағдайлар толық жасалып қойды. Бас имамның 
айтуынша, 30 күнде 30 түрлі шара өткізілетін бола-
ды. «Ораза – тәрбие, сабыр, қайырымдылық, ізгілік 
мектебі. Баршаңызды күллі мұсылман баласы сағына 
күткен, берекелі, қасиетті Рамазан айының келуімен 
құттықтаймын. Бір айта кетерлігі базарларда, сауда 
орталықтарында рамазан айының құрметіне орай тауар-
лар бағасы 10-30 пайызға төмендейтін болады. 30 күнде 
30 ауыз ашар өткізіледі. Тегін құрмалар таратылып, так-
си, автобус тегін қызмет көрсететін болады. Бұл қасиетті 
айдағы үндеуде жетімдермен жесірлерге, қараусыз 
қалған қарттарға, т.б. көмекке мұқтаж жандарға сауабын 
еселеніп жазылатын қасиетті айда мейірімділікпен көмек 
көрсетуге шақырамын. Сонымен қатар пітір садақа құны 
– Қызылорда қаласы бойынша 200 теңге», -деді Бас имам.

Қасиетті рамазан айы маусым айының 6-жұлдызында 
басталып, шілденің 4-інде аяқталады. Яғни, биылғы ораза 
– 29 күн. Қадір түні – шілденің 1-нен 2-сіне қараған түн. 

М.КЕНЖЕҒҰЛОВА

БҮГІН ҰБТ БАСТАЛДЫ
Қызылорда облысының оқушылары Ұлттық бірыңғай 

тестілеуге сақадай сай. Бұл туралы облыстық білім 
басқармасының басшысы Бақытжан Сайлыбаев өңірлік 
коммуникациялар орталығында өткізген брифингте мә-
лім етті. 

Маусымның 2,3,4 аралығында облыстық және қалалық 
мектеп бітіруші түлектер ҰБТ таспырады. Облыс бойын-
ша мектеп бітірушілердің саны – 6564, олардың арасын-
да 4559 бала ҰБТ-ге қатысуға ниет еткен. Халықаралық 
ғылыми жобалар мен олимпиадалардың жеңімпазы атан-
ған 37 түлек тестілеуден босатылған. Олар мемлекеттен 
бөлінетін грант иегері атанады. Жалпы, облыс бойын ша 
«Алтын белгіге» үміткерлер саны – 329, ал үздік аттес-
татқа үміткер 123 оқушы бар. 

Облыс көлемінде  9 ҰБТ өткізу пункті жұмыс жа-
сайды. Оның 2-еуі Қызылорда қаласында, 7-еуі аудан 
орталығында орналасқан. Барлық тестілеу пункттері ере-
же талаптарына сай жабдықталған. Ұзын саны 104 ау-
дитория дайындалған. Әрбір тестілеу орталығына дәрі-
дәрмекпен қамтамасыз етілген медицина мамандары 
жұмылдырылған.  

Алғашқы күні, яғни 2 маусымда 1680 мектеп бітіруші 
тест тапсырады. Олар – Қармақшы, Жаңақорған аудан-
дары және Қызылорда қаласының мектеп бітірушілері. 
3 маусымда  күні 1969 бітіруші ҰБТ-ге қатысады. Олар: 
Арал, Қазалы, Жалағаш, Шиелі аудандары және Ақай 
ауылындағы №99 орта мектепте байқоңырлық оқушылар. 
4 маусымда 910 бітіруші тестілеуден өтеді. Олар, негізінен 
Сырдария ауданы мен қызылордалық мектеп бітірушілер. 
ҰБТ өткізудің мемлекеттік комиссиясы бекітілген. 
Министрлік жанынан бекітілген комиссия мүшелері 31 
мамыр және 1 маусым күндері Астана қаласынан келіп, 
өз жұмыстарын бастап кетті. 

Құралай РАХЫМБАЙ

БРИФИНГ



– Көптеген елдерде 
(мәселен Ресей, Америка т.б 
- авт.) қалдықтармен жұмыс 
істеуді реттейтін арнайы 
заң бар. Сол арқылы 
тұрмыстық қалдықтарды 
реттеп отыру жұмысы 
іске асады. Ал біздің елде 
қалдықтарды бақылау, 
қоршаған ортаны қорғау ісі 
қалай жүзеге асады?

– Қазақстан 
Республикасының 2007 
жылы қабылданған 
экологиялық кодексінде 
өндірістік және тұрмыстық 
қалдықтарды реттеудің 
тиісті баптары көрсетілген. 
Соны басшылыққа ала 
отырып, қалдықтарды 
реттеу, қадағалау 
жұмыстарын жасаймыз. 
Негізінде тұрмыстық қатты 
қалдықтарды басқару 
саласында мемлекеттік 
саясатты жүзеге асыру 
облысқа қарасты Қызылорда 
қаласы және аудан 
әкімдіктерінің құзіретінде. Біз 
жұмысты үйлестірушілерміз. 

Бүгінде облыс көлемінде 
бұл бағытта айтарлықтай 
жұмыстар жүргізіліп, 
полигондар салынып жатыр. 
2013 жылы облыстық 
бюджеттен қаржы бөлініп 

Қармақшы ауданы Жосалы 
кентіне және Ақай ауылдық 
округінде тұрмыстық қатты 
қалдықтарды жинақтауға және 
залалсыздандыруға арналған 
полигондар, сондай-ақ, 2014 
жылы Қазалы ауданы Әйтеке 
би кентіне де полигондар 
салынды.

– Облыста жылына 
қанша қалдық 

шығарылады? 
– Мәліметтер бойынша, 

2015 жылы 141 мың тонна 
тұрмыстық қатты қалдық 
жинақталған. 

– Олардың қаншасы 
кәдеге жаратылады? 
Қаншасы сол күйінде 
қалады? Қалдықтарды 
қайтадан өңдеп шығару 
зауыттары бар ма? 
(Статистикалық мәлімет 
бойынша, елімізде қалған 
қалдықтардың 10 пайызы 
ғана игеріледі, 90 пайызы 
сол күйінде қалады екен – 
авт.).

– Қалдықтарды өңдеу 
ісін жүзеге асыру мәселесі 
жалғыз біздің облысымыздың 
немесе еліміздің ғана емес, 
бүкіл ТМД елдеріндегі 
өзекті мәселе екенін айта 
кеткен жөн. Қызылорда 

облысы бойынша тұрмыстық 
қатты қалдықтарды өңдеу 
және оны екінші қайталама 
ресурс ретінде пайдаланумен 
облыста жалғыз мекеме 
айналысады. Ол – «Ыбрайхан 
және К-ЛТД» серіктестігі. 
Осы кәсіпорынмен өткен 
жылы облыс бойынша 
жинақталған қалдықтың 
2,66 пайызы ғана өңделіп, 
қайталама ресурс ретінде 
пайдаланылды. Қалғаны 
полигондарға көміледі. Яғни, 
бүгінде барлық тұрмыстық 
қалдықтардың 2,66 пайызы 
ғана өңделіп отыр. 

–Өңделген қалдықтар 
қандай мақсатта 
пайдаланылуда? 

– Серіктестік 
қызметкерлері қалдықтарды 
өздері өңдеп, жаяу 
жүргіншілердің жолына 
арналған құрылыс 
материалдарын (брусчатка 
- авт), шатырды жабуға 
арналған жамылғы (черепица 
- авт) өндіріп, сатуда. 
Оған күнделікті шығатын 
қалдықтар пластик және тағы 
да басқа заттар қолданылады. 

– Маман ретінде 
пікіріңіз, қалдықтарды 
игеру, қайтадан өңдеу 
жұмыстарын жандандыру 
бағытында Қызылорданың 
қандай мүмкіндіктері бар?

– 2014 жылы облыс 
әкімдігі, Қызылорда қаласы 
мен Еуразиялық даму және 
қайта құру банкі бірлесіп, 
Қызылорда қаласындағы 
тұрмыстық қатты 
қалдықтарды өңдеу жобасын 
қаржыландыру бойынша 
үш жақты келісім жасалды. 
Осы келісім бойынша қазір 
жұмыстар жүргізілуде. Яғни, 
оның негізгі шарттарының 
бірі – мониторинг 
жүргізу. Банк тарапынан 
Қызылорда облысының 
тұрмыстық қатты қалдықтар 
басқару саласына зерттеу 
жұмыстары жүргізілді. Оған 
Финляндия мемлекетінен 
қайтарымсыз несие 
қаржылары бөлініп, қазір 
ұйымдастыру жұмыстары 

жүргізілуде. Ұйымдастырушы 
– «Байқоңыр» СПК 
компаниясы. Жобалаушы 
мекемелер барлық 
әлем мемлекеттерінің 
тәжірибелерін мысалға 
алып, сондағы жағдаймен 
салыстыра отырып, облыс 
көлемінде талдау жұмыстарын 
жүргізген. Яғни осы жоба 
жүзеге асса, Қызылорда 
қаласы бойынша тұрмыстық 
қатты қалдықтар өңдеудің 
үлесі бірнеше есеге өседі деп 
жоспарлануда. 

– Ал өзіміздің 
ғалымдардың немесе осы 
сала мамандары тарапынан 
қалдықтарды өңдеу ісі 
бағытындағы жобалар 
ұсынылды ма?

– Бүгінге дейін ондай 
жобалар ұсынылған жоқ. 
Егер барлық жұмыс заңнама 
бойынша жүргізілсе, бұл 
бағыттағы жобаларды қарап 
көруге болады. Бірақ әрбір 
жоба дәлелді, дәйекті болу 
керек. Өйткені, ақпараттық 
дамыған заманда ғаламтор 
желісінен көшіріп, «мынау 
менің жобам» деп келетіндер 
бар. Сондықтан біз оны қатты 
қадағалаймыз. 

– Өз бетінше қалдықтар 
төгіп, қоршаған ортаға 
залал келтіретін мекемелер 
бар ма? Оларға қандай 
шара қолданылады?

– Негізінен, қалдықтарды 
жинақтаумен айналысатын 
мекемелерге қала және аудан 
әкімдіктері тарапынан байқау 
жарияланады. Яғни, мұндай 
жұмыстар бәсекелестік ортаға 
берілген. Олар жұмысы 
туралы есеп береді. Айта 
кетейік, 2017 жылдан бастап 
экологиялық кодекске 
өзгеріс енгізу жоспарлануда. 
Яғни, тұрмыстық қатты 
қалдықтарды жинақтаумен 
айналысатын техникаларға 
GPS құрылғыларын 
орнату көзделген. Ал, 
қазір белгіленбеген жерге 
қалдықтар төгіп, қоршаған 
ортаға залал келтіру 
оқиғалары анықталса, 
айыппұл салынады. Дегенмен, 

әзірге бізде ондай ақпар жоқ. 
– Көбіне тұрмыстық 

қалдықтардың, 
қоқыстардың қала 
шеттеріндегі қыстақтарда 
жиналмай, көше жиегінде 
шашылып жатқанын 
байқаймыз. Мәселен, 
Тасбөгет, КБИ мөлтек 
аудандарының шет 
аумақтарында ондай 
жерлер бар. Оларды қалай 
қадағалайсыздар?

– Біздің басқарма 
тарапынан, облыс әкімдігі 
жанынан көркейту-
көгалдандыру жұмыстарын 
қадағалаушы жұмысшы топ 
құрылды. Әрбір ауданда 
мобилдік топтар бар. Олар 
рейдтерге шығып, заңды 
және жеке тұлғалар тазалық 
талаптарын сақтамаса, 
айыппұл салады. Бұған 
дейін де ондай жағдайлар 
анықталды. Негізінен, 
әкімшілік құқық бұзушылық 
баптарына сәйкес, оларға 
айыппұл салу ішкі істер 
органдарының құзырында. 
Біз солармен бірлесе жұмыс 
істейміз. Санитарлық тазалық, 
көркейту-көгалдандыру 
екі айлығы барысында 
әкімдіктермен бірлесе 
отырып, мүлдем төзбеушілік 
қағидасын орнату мақсатында 
профилактикалық шаралар 
жүргіздік. 

– Нәтижесі қандай?
– Соңғы мәліметтерге 

сүйенсек, жыл басынан 
профилактикалық шаралар 
нәтижесінде жеке және заңды 
тұлғаларға 6808 әкімшілік 
шара қолданылып, 36 млн. 
289 мың теңге айыппұл 
салынған, яғни санитарлық 
қағидаларды бұзғаны үшін, 
темекі қалдықтарын тастағаны 
үшін, белгіленбеген орындарда 
сауда жасағаны үшін айыппұл 
салынған. Тазалық, көркейту-
көгалдандыру бағытындағы 
жұмыстар жағынан Қызылорда 
қаласы соңғы бір-екі жылдың 
көлемінде ілгерілегенін де айта 
кеткен жөн.

Әңгімелескен:
Сара ОМАРОВА
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5 МАУСЫМ – ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ КҮНІ
СЕРІК ҰЗАҚ АМАНГЕЛДІҰЛЫ 
1983 ЖЫЛЫ ҚЫЗЫЛОРДА 
ОБЛЫСЫ ҚАЗАЛЫ АУДАНЫНДА 
ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН. 2000-2004 
ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДА 
ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ 
ҚЫЗЫЛОРДА 
МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ 
ОҚЫҒАН. 
МАМАНДЫҒЫ – 
ЭКОНОМИСТ. 

Серік АМАНГЕЛДІҰЛЫ, 
Облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының 
бөлім басшысы:

ҚАЛДЫҚТАРДЫ ӨҢДЕУ – ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ

ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ 
ЖҰМЫСТАРЫ 
ҚАРҚЫНДЫ

Жыл басынан бері облыста 
балық аулау заңдылығын бұзған 
274 факті тіркеліп үлгерді. Оның 
221-іне 2 579,1 мың теңге айыппұл 
салынып, бүгінге дейін 96 пайызы 
өндірілген. Бұл туралы өңірлік комму-
никациялар қызметінде өткен брифинг-
те облыстық орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы басшысының 
орынбасары Марат Нұрмағамбетов мәлімдеді.

Орман шаруашылығын қорғау мамандары бұл күнде ты-
нымсыз тірлік етуде. Балық аулауға сәуір-мамыр айларын-
да екі ай уақыт бойына тыйым салынған. Дегенмен, соған 
қарамастан балық аулап, ау салып жүргендерді айыппұл 
тосып тұр. «Уылдырық – 2016» акциясы шеңберінде 
қарқынды жұмыстар жүруде. Балық аулағандарды 
ұстаған жағдайда әкімшілік айыппұл салынады. Ал 
балықты сот процесі аяқталамын дегенше сақтап, кейін 
базар бағасымен сатуға шығарып, мемлекет меншігіне 
өткіземіз», - дейді инспекция басшысының орынбаса-
ры.

Сондай-ақ, «Таза су айдындары» табиғат қорғау ак-
циясы жүргізілу үстінде. Өзен-көл суының тазалығын 
қамтамасыз ететін акция негізінде арнай жоспарлар 
да құрылған. Бұл өз кезегінде жануарлар дүниесін 
қорғаудағы игі шаралар болмақ.

Дәулет ҚЫРДАН
Сурет: Нұрболат НҰРЖАУБАЙ
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Жерұйықта бәрі бар. Бір ке
мі жоқ. Пайпай қазақ даласы! 
Кеу де ңізді мақтаныш кернеді 
ме? Алпыс екі тамырды идірер 
сөз ді айтқанда құр мақтанмен 
мас тық қылмақ ой жоқ. Кемі 
жоқ дүниенің барына сенбейміз. 
Сен гіміз де келмейді. Мінсіз 
қо ғам түзген ешқандай билік 
жоқ. Бұл өз алдына мәселе. Біз 
Жерұйық деп таныған сайын  
да ланың шаршы метрі үшін жан 
алыстық, жан берістік. Мың 
өліп, мың тірілдік. Қайта келдік 
мәң гі өлмеске. Мүмкін бе? 
Бабам Қор қыт та ажалсыздық 
құдіретін аңсапты. Бірақ ол да 
өлді. Өлмес үшін не қажет? 
Байлық па? Бұл құрғыр бүгін 
бар, ертең жоқ. Бедел ме? Сенен 
де беделді табылар. Дәреже мен 
атақ па? Өзіңнен зор шыққанда 
атақ пен дәреженің орны бір 
уыс топырақ. Енді не бізді мәңгі 
етпек? Идея. Жай идея емес, 
ұлттық идея. 

Идеяның өзегі – мақсат. Ал 
мақ сат орындалу үшін қаре кет 
қажет. Сонда қарекетсіз болған
быз ба дерсіз. Жоқ әркім шама 
шарқынша шабылып бақты.  

Әуелгі сөзді Абайдан баста
йық, өзге ғұламалар Абайдан  
артық сөз айтпаған соң, содан  
бастауды жөн көрдік. Бәлки бар 
да болар, бірақ олар Абай бол
мағасын солай етеміз. «Біріңді 
қазақ бірің дос, көрмесең 
істің бәрі бос». Қазір екі қазақ 
көпір бойында жолықса, жол 
берері табылмайды. Бірі
бірінен өткен. Көлеңкесін де 
зорайтып көрсетеді бірбіріне. 
Жаяу жүргені солай, атталы, 
түйелілері төбе көрсетсе, 
қуырдақтың көкесі сонда. Сый 
мен құрмет мансап пен даңққа 
жолыққанда күмілжіп жанынан 
өтетін жағдай туып тұр солай. 

Бір ақын ағам (атын ата
ма йын): «Қа зіргінің байы 
бұрын ғысынан қайырсыз. 
Бұрынғының байы 
маңайындағыларға жәрдем десіп 
бағушы еді. Жарлысына жұмыс 
беріп, жақыбайын жарыл қайтын. 
Жетімін жылатпай, же сірін 
қаң ғырт пайтын. Қазіргінің 
байы үл кен дуалмен қоршалған 
зәулім үйде тұрғанмен көршісін 
былай қойғанда туғанына ме
йірімі жоқ. Күл болмасаң, бүл 
бол деген қоғам жасадық»,  деп 
еді. Шынын да солай ма деймін. 

Зәулімзәулім үйлерге коңсы 
қонғандар мұны айтпайақ түсі
ніп отырған болар. Көршімен 
қоянқолтық араласпақ түгілі 
сәлемсауқат бі лу ақыретке 
айналды. 

Түнеугүні бір мектептің 
маңа йы нан шу шықты. Жай 
шу емес, айқайшу. Жұрт «А» 
десті де қой ды. Ет үйренген, 
қанға сіңген жай болғасын 

таңырқаудан да жеріп барады. 
Тек «А». Мек теп тің өзінде 
болса, білім саласын дағылар 
шуылдасар еді ұлардай. 
Мектептің маңайында болды 
бұл жағдай. Бір аймақта тұратын 
бозбалалар екінші ай мақ
та тұратын бозбалалармен 

керіскен. Сіз де «А» дедіңіз бе? 
Солай, мейірім дегенің өліп 
бітті ме? Баласын қайырымды 
қалада, қайырымды қоғамда 
өсіруге талпынған қазақтың бұл 
қайткені? Бәзбіреу айтар, бұл 
қазақтың мәселесі емес, бірдің 
ғана шаруасы дер. «Әр қазақ 
менің жалғызым» деген ғой 
халық даналары. Мәселе сонда, 
Ахметше айтқанда, «отбасына 

келерлік бәле болмаса, жұрт 
басына келерлік бәлені ойлап, 
уайымдамайды. Қуанышы, 
қайғысы от басынан аспайды. 
Ұлт намысы дегенді қазақтың 
көбі екі ауылдың, екі таптың я 
екі рудың намысы деп ұғады. 
Басқадан кемшілік көрсе, 

намыстанбайды, кектемейді, 
бірбірінен кемшілік көрсе, кегін 
жібермейді. Ауылын шауып, 
адамдарын сабаса, жауын 
мұқатып, мақсатына жетіп 
болғаны». Біздің жайымыз әлі 
осы. 

Қазір көптеген ауылда белең 
алар бір жайт бар. Рушылдық. 
Бұл рушылдық «у ішсең руың
мен» деген емес, «у ішсең де, 
өз ге рудың адамына берме» 
деген пиғылда. Ру дың ақ са
қалы бар, қарасақалы бар, 
ша лы мен шауқаны бар ша
тақ шық са шоқпар алып, шу 
шы ғар  маққа дайын. Айтқанға 
сен бес едім, көзбен көргенде 
ұят тан көлеңкемді таппадым. Ақ 
сүйек және қара сүйек бөлінген 
ауылдың тірлігі алауыздық. 
Жас тары руға бөлініп төбелессе, 
қариясы үйде отырып тақымын 
қысады. Қысастық деген осы 
емес пе? Қой дейтін қария, әй 
дейтін ақсақалы болмаған соң 
ауылдың болашағы қандай 
болмақ? Он жерден көшесі 
жөнделіп, жаңа ғимараттары бой 
көтерсе де, әлеуметтік жағдай 
ретке келмесе бәрі бекер.

Идея – жүзеге асқанда ғана 
тірлік бітеді. Құр сөзбен ауыз 
сүрткеннен уызға жарымаған 
қозының күйін кешеміз. Мінсіз 
қоғам болмайды. Алайда міні 
аз қоғам түзуге болады ғой. 
Сол қоғамды түзу үшін қайтпек 
керек? Адамы түзелмесе, қоғамы 
түзелмейді. Адам пиғылын өз
гертсе, қоғам сонда түзелмек. 
Қай елдің болмасын, қай жердің 
бол масын бірінші байлығы – 
адам. Арық тоқтыны семірту 
үшін жайлы қора, жайлы 
жайылым қажет болса, елдікті 
сақтау үшін жайлы қоғам, 
жайлы адам қажет. Сондықтан 
пиғылымызды өзгертіп, міні аз 
қоғам түзейік, ағайын.

Соған еті үйренген халық ертелі 
кеш ұлттық арналарымыз таңдау 
жасаған үндінің мәнмағынасы 
жоқ, сапасыз туындыларын көруге 
мәжбүр. Ауылдағы әжелеріміз «Келін» 
телехикаясын ойлап, уайымдайды. 
Кино басталған тұста бәріміз жым

жырт болып, сол киноны қаламасақ та  
көруден басқа амалымыз жоқ. Бұрын 
өмірде шынайы нәрселерге алаңдап, 
соның шешімін табуға тырысар еді. 
Қазір сериалдағы кейіпкер жоғалып, 
не болмаса қиындыққа тап болса 
соның жағдайын білмейінше тыным 

таппаймыз. Инстаграм желісі арқылы да  
артистердің күнделікті тіршіліктерінен 
хабардар боламыз.  

Шыны керек, қазақ халқы 
еліктегіш халық. Жұлдыз болып 
жарқ еткен кейіпкерді біраз уақыт 
көтермелеп, оның қимылын, ісәрекетін 
орындауға ынтықпыз. Белгілі бір әнші 
тұрмысқа шығар алдында бастаңғы  
ұйымдастырды. Оған ең жақын 
құрбылары, шоубизнестегі достары 
қатысты. Болашақ қалыңдықтан 
бастап, құрбыларының барлығы үнді 
елінің ұлттық киімін киді. Биін билеп, 
дәстүрін дәріптеді. Әлеуметтік желі гу 
ете қалды. Бір күнгі кеште үнді халқына 
еліктеді де, қазақтың намысын аяқ 
асты етті. Үлгі тұтар жандар осындай 
әрекетке барса, қарапайым халық не 
істемейді? Біршама уақыттан кейін 
кішкене бүлдіршіннің Кришна құдайға 
сыйынып отырғаны да елжұрттың 
наразылығын тудырды. Одан жастар да 
қалыс қалмауда. Жақында ғана ютуб 
желісіндегі қолына қынамен өрнек 
салдырып,  құлағын екіүш мәрте 
тесіп, сырға тағып, үндінің киімін 
киген  қыздың өзі қазақ халқының 
наразылығын тудырды.  Халық 
ызаланды, ашуланды, налыды. Амал 
нешік. Егер біздің төл телеарналарамыз 
осылай тәрбилесе...

     Таң сәріден көзін тырнап ашқан 
сәбидің үнді сериалын тамашалап 
отырғанын көру күнделікті әдетімізге 
айналды. Сылтауы «барлық арналардан 
үнді сериалдары көрсетіліп жатыр» 
дейді. Сылтау деймізау. Түк те сылтау 

емес, бұл шынайылық. 
 Қазақ халқының тілін, дінін 

насихаттайтын туындылар жеткілікті. 
Қазақ киностудиясы дамып, көптеген 
кино қыруар қаржыға түсірілуде. 
Алайда жергілікті арналардан ауыз 
толтырып айтарлықтай қазақ киносы 
көрсетілмейді. Қазақ батырларының 
ерлігін көрсететін фильмдерді көптеп 
көрсетсе нұр үстіне нұр болар еді. 
Әйтпесе жас артистердің керемет 
туындыларын көре алмауымыз бек 
мүмкін.  

   Қазақстандық телеарналарда үнді 
және түрік телехикаяларын көптен 
бері көрсетеді. Ондағы салтдәстүр, 
дін, мәдениет бәрі сананы уламасына 
кім кепіл? Үнді сериалының ықпалы 
қазақтарға осыншалық әсер етті ме? 
Бірінен ажырасып, екіншісіне тұрмысқа 
шығып жатқан «Келін» киносынан 
қандай тәрбие, қандай өнеге аламыз? 
«Кришна» құдайына сыйынып 
жүрген балақайлардың болашағы 
не болмақ? Қазақтың елінжерін 
ойлап, қасық қаны қалғанша күрескен 
батырларымызды, ақындарымызды пір 
тұтудың орнына түкке тұрғысыз үнді 
артистерін «құдай» санайтындарға 
қалай жол көрсетеміз? Қазақстандағы 
кезкелген арна басшылары 
теледидар тізгінін уысында ұстап, 
билік жүргізіп тұрған сәтте осы 
сұрақтарды ой елегінен өткізсе екен. 
«Көрермендердің сұрауы бойынша» 
деп қарапайым халықты алдапарбап, 
болашағына балта шапқаннан ұтар 
тұсы қайсы? Телеарна басшылары 
алдыңғы орынға қазақтың тағдырын, 
мәдениетін, тәлімтәрбиесін, салт
дәстүрін, қазақи құндылықтарын 
жоғары қойса, кәнеки?! 

Отбасылық әмиян 
кімге тиесілі?

Д.САДЫҚ

МӨЛДІР САБЫРЖАН

ШӨҢГЕ

МҰҢСЫЗ ДА МІНСІЗ ҚОҒАМ

Бұл Құдай қазақты ештеңеден кенде қылмапты. Шүкір! 
Шүкір! Жерасты байлыққа, жерүсті саулыққа толы. Пай-
пай қазақтың даласы! Асан Қайғы Жерұйықты іздеп 
әлекке түсіпті деседі. Адамның көңілі барға да, жоққа да 
толмаған. Күн ыма болса, үн қатпай тұрмайтын халықтың 
данасы Жерұйықта жүрген соң сол Жерұйықты қайдан 
тапсын? Сол Жерұйықтан асқан Жерұйық болмайтынын 
ескерсек, таппайтыны тұр. Қазақтың даласы да, қаласы да 
білгенге Жерұйық. 

ҮНДІЛЕРГЕ ЕЛІКТЕП НЕ ҰТАМЫЗ?
ҰЛТТЫҚ АРНА ДЕП АЙДАР ТАҚҚАН «ҚАЗАҚСТАН» ТЕЛЕАРНАСЫНЫҢ 

ӨЗІ БІРНЕШЕ ЖЫЛ БОЙЫ «КЕЛІН» ТЕЛЕХИКАЯСЫН ҮЗБЕЙ КӨРСЕТІП 
КЕЛЕДІ. АЛ «АСТАНА» ТЕЛЕРНАСЫНА КЕЛЕР БОЛСАҚ «ЖЕТІМ ЖҮРЕК», 
«ӘЛИЯ», «КҮЙЕУ БАЛА» СЫНДЫ ТЕЛЕТУЫНДЫЛАРДЫ КӨРСЕТУГЕ 
ӘУЕС-АҚ.  АНЫҒЫНДА ҮНДІ КИНОЛАРЫНЫҢ БАҒАСЫ ҚАНДАЙ, САНАСЫ-
НА НЕ ДЕР ЕДІҢІЗ?.
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– Ержан аға, біле 
білгенге, уақытында ақпарат 
айдынында өзіндік жол 
қалыптастырған журналиссіз 
әрі саясаттың да о жақ, бұ 
жағында жүрген жансыз. 
Алайда сіз де жас болдыңыз. 
Әңгімеміздің басын сонау 
Отырар ауданындағы жігіт 
Ержанның жайымен бастасақ...

– Журналистерді аса 
қадірлейтін жанмын. Өзім 
журналист болғасын емес, 
олардың «арқалағаны алтын, 
жегені жантақ» екенін 
жүрегіммен сезініп, терімнен 
тіршілігін өткіздім. Оңтүстік 
Қазақстан облысы, Отырар 
ауданы Маяқұм деген елді 
мекенде қарапайым отбасында 
дүниеге келдім. Отырар ауданы 
жұртқа таңсық емес, тарихи 
жер. Ал Маяқұм 9 социалистік 
еңбек ері шыққан ауыл. Бұрын 
Овцевод совхозы аталды. 
Кейін ел тәуелсіздігін алғаннан 
кейін Фараби атанды. Бертінде 
ежелгі атауы берілді. Мектеп 
бітіргеннен кейін ағам екеуміз 
оқуға түспекке ұмтылдық. Сонда 
әкем Убайдулла журналистігіме 
қарсы болды. «Шәуілдірдегі 
редакторларды көріп жүрмін. 
Қағаз кеміріп отыр. Есепші 
болсаңшы» деген еді. Алған 
бетімнен қайтпай, жазатынымды 
алға тартып, ҚазҰУ-ға оқуға 
түстім ғой. Мектепті алтын 
медалмен бітіргенімді де 
айтайын. Университетте 
академик Тауман Амандосов 
дәріс берді. Ол кісі екінші 
курстан жұмыс істеңдер, 
ортаға бейімделіңдер деген. 
Дауысым зор әрі телерадио 
саласына ындыным оянған 
еді. Ол уақта елімізде екі 
телеарна көрсетіледі: бірі 
Мәскеуден, екіншісі Алматыдан 
хабар таратады. Ауылдан 
шыққан социалистік еңбек 
ері Нұсқабай Құлымбетовтың 
баласы Жарылқасын Әнуарбек 
Байжанбасовқа кіргізіп, 
таныстырды. Содан жұмысқа 
орналасып, журналистік 
жолымды бастадым. Бозбала 
күнімде ел кезіп, жер көргенді 
ұнатушы едім. Кубада болдым, 
жастар фестивалі өтіп, КСРО-
дан екі мың жас барды. Сондай 
бақытты шақтар еді. 

– Уақытында дипломат та 
болдыңыз. Тілшілікті қойып, 
саяси тіршілікке ойысуға не 
түрткі?

– 1962-1990 жылдары 
журналистікпен айналыстым. 
Мені теледидар халыққа 

таныстырды. «Ержан Уәйісті 
тірі көрдім» дегенді естіген 
кезім де болды. Шыны керек, 
менің танылуыма дауысым 
себепкер болды. Алматыда 
орталық алаңда өтетін ресми 
шараларды жүргізетінмін. 
Одан бөлек шиелілік академик 
Шахмардан Есенов, драматург 
Қалтай Мұхамеджанов сынды 
елге танылған ірі тұлғалармен 
талай мәрте сұқбаттастым. 
Кейін ел тәуелсіздік алды, 
Қазақстан өз алдына отау тігіп, 
егеменді елге айналды. Сол 
уақытта президент сайлауы өтіп, 
Елбасымен сұқбаттастым. Сұқбат 
барлық телеарнадан көрсетіліп, 
газет-журналдың бірінші бетіне 
жарияланды. Бірде Қалтай 
Мұхамеджанов шақыртыпты. 
Қазақстанның тәуелсіздігін 
алғаш таныған Түркиядан 
делегаттар келген. Көпшілігі 
баспасөздің өкілдері екен. 
Қазақстан Республикасының 
премьер-министрі Ұзақбай 
Қарамановтың орынбасары 
Мырзатай Жолдасбеков түрік 
ағайындарды қабылдады. 
Жиында түріктер Орта Азияда 
және Қазақстанда «Заман» 
газетінің бөлімшесін және түрік 
лицейлерін ашуды ұсынды. 
Одан өзге Түркияда «Заман-
Қазақстан» газетінің тілшісі 
болуы керектігін сөз етті. 
Сонда Мырзатай Жолдасбеков 
«Ержан Уәйіс жер көрген, 
ел көрген білікті журналист. 
Тілші дайын» деген еді. 
Елбасы батасын беріп, тілшілік 
қызметіме жіберді. ҚазТАГ 
агенттігінің, «Егемен Қазақстан» 
газетінің, Германиядан шығатын 
«Азаттық» радиосының 
тілшісі болдым. Жай тілші 
емес, шетелдегі Қазақстанның 
алғаш акредиттелген тілшісі 
едім. Ақпаратты не бейне 
жазылған таспаны аптасына 
бір қатынайтын ұшақтан сап 
жіберетінмін. Арада бір жыл 
өткеннен кейін Түркияда елшілік 
ашылып, Қанат Саудабаев елші 
боп келді. Мені Стамбулдағы 
консулы етті. Кейін бас консул 
болдым. 3 ай сайын түбі бір түркі 
елдерінің басшылары Түркияда 
бас қосады. Сондай жиындарды 
ұйымдастырып, басы-қасында 
жүретінбіз. 

– Кейін дипломат 
қызметінен ойысып, Сыр 
өңіріне келдіңіз. Бұл жақта та 
саяси аренадан көріндіңіз...

– Иә. Сыр өңірінің 
басшылығына Мұхтар Құл-
Мұхаммед келген шақта 

шақырылдым. Сыртта жүргеніме 
тура сегіз жылдың жүзі болған 
еді. Ата-бабам шыққан өңірге 
қалайша келмеске?! Атам Уәйіс 
Сыр бойында Арыстанбабтың 
шырақшысы болды. Атамның 

әкесі Төрежан ахун Жаңақорған 
ауданындағы Хорасан атаның 
маңында жатыр. Ол кісі Шоқан 
Уәлихановтың есімін қойды. 
Мұхаммед-Ханафияның анасы 
Айғаным Төрежан ахунмен 
туыс, бір атаның ұрпақтары. 
Бірді айтып, бірге кеттік, 
Мұхтардың шақыртуына 
жүрексіндім. Алайда «Өзге 
елде сұлтан болғанша, өз 
еліңде ұлтан бол» деген, облыс 
әкімінің кеңесшісі болдым, 
кейін арнайы тапсырмалар 
жөніндегі кеңесшісі ретінде 
қабылдандым. 2012 жылы облыс 
әкімінің орынбасары қызметіне 
тағайындалдым. 

– Ержан аға, біршама 
қызметтің басын қайырдыңыз. 
Сіз үшін адамға қымбаты 
қайсы? 

– Бір басымда атақ та, дәреже 
де жеткілікті болды. «Қазақ 
АКСР-ның Еңбек сіңірген 
қайраткері», Қазақстанның 
мәдениет қайраткері атандым. 
Қазақстан Журналистер одағы 
сыйлығының лауреаты, 2008 
жылдың желтоқсанында 
«Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері» атандым. Ал 
сауалыңа оралсақ, адам үшін 
маңыздысы – тәуелсіздік. 
Қымбаты да сол. Түркияда 
елшілікте жүргенімде бір жайт 
орын алған еді. Сол елдегі 
ұйғырлар келіп, жылап тұрып, 
Қазақстанның байрағын сүйді. 
Айтқаны: «Қазақтардың тәуелсіз 
елі бар, жері бар, байрағы мен 
болашағы бар. Қандай бақытты 
едіңдер. Ал бізде түк жоқ». 

Содан бері мен үшін құндысы – 
Тәуелсіздік. 

– Журналистерді билік 
пен халық арасындағы алтын 
көпір дейді. Шын мәнінде, 
журналист мемлекеттік 

қызметшілер секілді 
халық қызметшісі. Алайда 
журналистердің көп жағдайдан 
қағылып жүрген жайы бар. 
Мәселен, мемлекеттік тұрғын 
үйге қол жеткізу... Бұған не 
дейсіз?

– Журналистер – төртінші 
билік өкілі. Бұл статусты 
берген билік басындағылар 
емес, зиялы қауым өкілдері. 
Елдегі ақпараттық кеңістіктің 
иесі билік емес, журналистер. 
Шыны керек, әкім кірмеген 
жерге журналист кіре алады, 
әкім көре алмағанды журналист 
көреді. Мәселен, қоғамдағы 
орын алған жайтты журналист 
жария етпесе, қоғам білмес еді. 
Жуырда болған саяси жағдайды 
шетелдік телеарналардан 
көрдік. Журналистер 
болмағанда шетелдіктер 
болған жайдан бейхабар 
отыратын. Журналистердің қай 
қайсысы да елдік мәселені сөз 
етеді, қазақтың болашағына 
алаңдайды. Мінберлерде 
мұғалімдердің, мемлекеттік 
қызметшілердің, дәрігерлердің 
статусын жоғарылату жиі сөз 
болады. Меніңше, бар жағдай 
журналистерге жасалуы тиіс. 
Үйді де тілшілерге, көлікті де 
тілшілерге беру қажет. «Аш 
баламен тоқ бала ойнамайды» 
дегенді ескерген абзал. 

– Қазір ішінара рушылдық 
жайы сөз боп жатады. Сыр 
өңірінің кей ауылдарында 
мұндай мәселе жоқ емес, 
бар. Тіпті, ушыққан. Ел 
тізгінін ұстаған кісілердің 

қатарындасыз. Бұл мәселені 
қалай шешуге болады?

– Шынын айту керек, кеңес 
үкіметінде идеология мықты 
болды. Қазір бұл жағынан 
осалмыз. Қазаққа қажеттісі – 
бірлік. Бір қазақ – бар қазақ. 
Руға бөлінуге болмайды. 
Имандылық ұя салғанда 
елдің болашағы зор. Елдегі 
ардагерлердің арасында көп 
боламын. Сонда қынжылатын 
бір жайт, олардың сөзі жастарға 
өтпейді. Ел ақсақалдары елдің 
арасында болу керек. Солардың 
базынасын тыңдау қажет. Бізді 
құртып жүрген құр мақтан. 
Елдегі мәселеге тек басшы 
емес, көзі ашық әр азамат бей-
жай қарамағаны абзал. Тағы 
бір жайт, кемшіліксіз қоғам 
болмайды. Алайда сынды 
да көтере білген жөн. Қазір 
бір құйтырқы жағдайға өз 
пікіріңді білдіріп, көптің сөзін 
сөйлесең, билікке қарсы адам 
деген ой қалыптасады. Билік 
басындағылар да адам ғой. Сын 
болмай тірлік оңбайды.

– Шығармашылық адамы 
қарап жатпайды ғой. Кітап 
жазып жүрген жоқсыз ба?

– Аракідік естелік жазатыным 
бар. Көптеген ірі тұлғалармен 
әріптес болдым. Шаруамыз 
ортақ болды. Сол кісілер 
туралы жазып жүрмін ішінара. 
Одан бөлек Қазақстан мен 
Түркияның достығы жайында, 
егемен еліміз жайында түсірген 
телевизиялық жобаларым, 
бірнеше фотоальбомым бар. 
Нағыз шығармашылыққа әлі 
ойысқаным жоқ. Алайда негіз 
бар. 

– Ел болашағын көз 
алдыңызға қалай елестетесіз?

– Қазақстан – Орта Азиядағы 
көшбасшы мемлекет. Дамудың 
даңғыл жолына түсті. Мына 
жайды ескеру қажет, қоғам 
байыған сайын көкейтесті 
мәселелер көбейе түседі. 
Қайтадан Түркияға оралайын, 
сол елдегі мемлекеттік 
ғимаратты былай қойғанда, ірі 
орталықтардағы басшылардың, 
не қызметкерлердің кабинетіне 
бас сұқсаң төрінде Ататүріктің 
суреті ілініп тұрады. Бұл – нағыз 
патриотизм. Елді сүюге көзқарас 
шынайы болу қажет. Одан өзге 
имандылық басты орында тұруы 
тиіс. Ал өзгесі уақыт еншісімен 
шешіле түспек. Қазақстан 
Мәңгілік елге айналады. 

– Әңгімеңізге рақмет!
Сұқбаттасқан:

Дастанбек САДЫҚ

Осы пьеса мені қартайтты

Ержан Убайдуллаұлы 
Уәйіс – елге еңбегі сіңген тұлғаның 
бірі. Қазақстаннан шетелге шыққан 
тұңғыш акредиттелген журналист. 

Дипломат. Қазақстан мен Түр
кия арасындағы достықтың 

ны ғаюына атсалысқан саяси 
тұл ға. Бірнеше жыл Сыр өңірі 
басшы ларының кеңесшісі, 
орын басары қызметтерінде 
бол ды. Қызылорда облысы әкі
мі нің жанындағы «Қоғам
дық келісім» мемлекеттік 
мекемесінің бөлім бас
шы сы қызметін ат
қа руда.

Ержан УӘЙІС, журналист-дипломат:
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«ҰЛТ ЖОСПАРЫ – ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АРМАНҒА БАСТАЙТЫН ЖОЛ»

КӨКТЕМ ЖЫР

МӘҢГІЛІК ҰМЫТЫЛМАС ОТТЫ ЖЫЛДАР

25 ЖЫЛ: ЗАМАНДАС

1 МАУСЫМ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ КҮНІ

БАР МЕЙІРІМІМІЗ – БАЛАЛАРҒА
1 маусым – баларды  

қорғау күніне орай  
Қызылор да облысының 
Қазақстан хал қы ассам-
блеясы хатшылығы және 
мемлекеттік “Қоғамдық 
келісім” мекемесінің 
ұйым дас тырумен “Бар 
мейірімі міз – балаларға” 
атты мере ке лік шара 
өткізді. Оған Қы зыл
орда облысының әкі мі 
аппаратының “Қоғам дық 
келісім” мекемесі ди рек
то рының орынбасары  
Р.Ахметова және облыс
тық өзбек этномәдени 

бірлес тігінің төрағасы А.Халилов қатысып,   лебіз білдірді. Ісшараға 
жалпы мектептерден 160тан аса, ал этнос мәдени бірлестігінен 100
ге жуық бала келді. Балаларға арналған  түрлі сайыстар, ойындар 
және өзге  ұлт өкілдерінің қатысумен мерекелік кеш өтті. Белсенділік 
танытқан бүлдіршіндер арнайы сыйлықтармен марапатталды. 

Гүлзат БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

«БАЛА ДАУЫСЫНЫҢ» АЙМАҚТЫҚ 
СЫНЫ ӨТТІ 

«Бала дауысы» I ұлттық 
балалар ән байқауының 
аймақтық іріктеу сыны 
А.Тоқмағамбетов атында
ғы мәдениет үйінде өтті.

Ұлттық ән байқауының 
талабы да зор. Әр об-
лыс тын бір ғана өнерпаз 
таңдап алынады. Жеңімпаз 
Астана қаласындағы 
«Бөбек» өнер мектебіне  
шақырту алады. Оқу ор-
нында 2 апта бойы балалар   
сольфеджиосы, хорео
графия, артистік шеберлік сияқты бағыттар бойынша сауат ашады. 
Сондайақ, жеңімпаз бала еліміздегі ең танымал өнер мектебінің 
біріне грант иеленіп, жеке бейнебаян түсіру құқығына ие болады. 
«Бала дауысы» I ұлттық балалар ән байқауының ақтық сынында 
бүлдіршіндер танымал эстрада жұлдыздарымен жұптасып ән сала-
ды. Байқауы жеңімпазы әділқазылар бағасымен қоса, көрерменнің  
СМС арқылы дауыс беруімен  анықталады.

Сыр елінен 7 жас пен 13 жас аралығында 93 жас өнерпаз бақ сы-
нады. Талантты балалар акапелла жанрында ән  айтты . Нәтижесінде 
№42 К.Баймағамбетов атындағы мектептің 3 сынып оқушысы Ду-
лат Әбдікәрім ақтық сынға жолдама алды. Тыңдауға келген әрбір 
бүлдіршінге естелік сыйлықтар тарту етілді. 

                                                                              Лаура ШҰҒЛАН  

ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫС КӨҢІЛДІ ӨТПЕК
Бүлдіршіндердің жазғы уақытының тиімді өту мәселесі «Арай

Санрайз» балалар демалыс лагеріндегі семинарда талқыланды. Об-
лыс әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлының басшылығымен 
өткен жиында жазғы демалысқа бөлінер қаржының көлемі мен 
оқушыларға жасалар жағдай сөз етілді.

Қызылорда қаласындағы балалар сауықтыру ұйымдарының 
2016 жылғы жаз маусымына дайындығы туралы облыстық бі
лім басқармасының басшысы Бақытжан Сайлыбаев мектеп 
оқушыларының  89,2 пайызын, яғни 111 547 баланы қамту жоспар
лан ғанын жеткізді. Облыстан тыс жазғы демалыс лагерлеріне 
«Балдәурен», «АқсуЖабағылы», «Ерке», «Байшешек» жазғы де-
малыс орындарында 1 200 оқушы демалады деп күтілуде. Барлық 
жазғы демалыс орындары тіс емханасымен қамтылады. Семинар 
соңында меморандумға қол қойылды.

Лаура ШҰҒЛАН

БАЛАЛАР АУЫЛЫНДАҒЫ МЕРЕКЕ
Халықаралық балаларды қорғау күніне орай Қызылорда 

қаласында былтыр отбасы үлгісінде бой көтерген “Атамекен” бала-
лар ауылында “Балалықтың мініп кемесін, Бақытқа қарай жүземіз” 
атты 1 жылдық қорытынды кеш өтті. Шараға аймақ басшысы 
Қырымбек Көшербаев қатысып, жас жеткіншектердің қуанышымен 
бөлісіп, мерекелерімен құттықтады.

  “Еліміздің болашағы жастардың ертеңіне нық қадам басып, 
үкілі үміті мен асыл арманын іске асыру мақсатында Елбасымыз 
өзінің сарабдал саясатын шебер жүргізуде. Осыған орай былтыр осы 
күні республикамызда алғаш болып, балалар үйін жауып,  «Атаме-
кен” балалар ауылын аштық. Ондағы мақсатымыз отбасылық жылу-
ды сезініп өскен, ешкімнен кем емес толыққанды азамат тәрбиелеп 
шығару. Бұл біздің міндетіміз әрі әрқайсысымыз осы балалардың 
болашағына жауаптымыз», деді облыс әкімі Қ. Көшербаев.

  Айтулы мерекеде “Таңшолпан” республикалық шығармашылық 
фестивалінің лауреаты Рано Сабанқұлова есімді тәрбиеленушісі 
“Бақытты балалық шақ”  әнімен шараны шырқау шегіне жеткізсе, 
одан бөлек жігерлі де талапты, білімді де өнерлі балалар мере-
кеге келген  қала тұрғындарына өз өнерлерін көрсетті. Балалар 
ауылындағы әрбір үйге қамқорлық жасаушы демеушілер балаларға 
арналған сыйлықтарын табыстады.

Әйгерім ӘБДІРАХМАН

Қуаныш Нұрпейісов 1991 жылы қантар айының 1 жұлдызында 
дүниеге келген. Қасиетті Сыр өңірінің тумасы, № 217 мектептің 
түлегі. Әскери салада қызмет ететін ағасына еліктеп өскен жігіт  9 сы-
ныптан соң Алматы қаласындағы Бауыржан Момышұлы атындағы 
әскери оқу орнының тасымалдау және транспорттық қозғалыс бөлімін 
бітіреді. Талабы жоғары, жауапкершілігі мол бұл мамандықтың 
өзіндік қиындығы жетіп артылады.      

«Бұл мамандықты бала кезден армандадым. Халыққа қызмет 
етуді, өзгеге қол үшін беруді өзіме парыз санадым. Осы кезге 
дейінгі мамандығымның арқасында алған жетістіктеріме қуанамын. 
Төраға Ә. Беккердің алғыс хатын алдым, қаламызды газ түтінінен 
қорғағанымыз үшін марапат биігіне көтеріліп,  мемлекет тарапы-
нан үй алдым» дейді ол. Бойында өрт сөндірушіге тән шапшаңдық, 
жүректілік пен қайсарлық ұштасқан – Қуаныш  тәуелсіздіктің төл 
құрдасы.

 Гүлзат БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

Қызылорда облысының Қазақстан халқы ассамб
леясы хатшылығы және облыс мұрағатының ұйым
дастыруымен «ХХ ғасырдың 3040 жылдардағы 
қуғынсүргін құрбандарын» еске алу мақсатында 
«Ортақ тағдыр – ортақ тарих» атты дөңгелек үстел 
өтті. Оған Қорқыт Ата атындағы ҚМУдың Қазақстан 
халқы ассамблеясы кафедрасының меңгерушісі, та-
рих ғылымдарының кандидаты Нұрлыбек Мыңжас, 
облыстық ассамблея хатшылығының басшысы Ме-
руерт Аңсатова,  Қызылорда облысының мемлекеттік 
мұрағатының бөлім басшысы Жанат Алтынбаева, та-
рих ғылымдарың докторы Дастан Сәтбай қатысты. 
Жиынның басты мақсаты – зұлмат жылдардың 
жазықсыз құрбаны болған азаматтарды еске алу, 
есімдерін жадымызда сақтау, жастарды патриоттыққа 
баулу. Сондайақ жиналғандар сая си қуғынсүргін 

мен қолдан жасалған ашаршылықтың пайда болу 
себептері, оның салдары және тарихта алар орны-
на байланысты баяндама жасады. 1992 жылы 31 ма-
мыр «Ашаршылық саяси қуғынсүргін құрбандарын 
еске алу күні» деп жарияланғаны белгілі.  «Қазақ халқы 
үшін бұл күннің тарихи маңызы зор. Өйткені бұл күн 
ұлт үшін қасіретке толы болса, екінші жағынан, қазақ 
елі жер аударылған миллиондаған халыққа пана бол-
ды. Ендігі біздің борышымыз – осы қанқұйлы оқиғаның 
жазықсыз құрбандарын ұмытпай мәңгі есте сақтау», 
деді  Нұрлыбек Мыңжас. Жанат Алтынбаеваның ай-
туынша, Ә.Тәжібаев атындағы облыстық кітапханаға 
Астана қаласы Ұлттық мұрағатынан 19311933 
жылдардағы аштық жайлы, сол кезде жазылған хаттар, 
аштық құрбандары туралы құнды мұрағаттар әкелінген.

Г. БОЛАТБЕКОВА

Қызылордада елімізге еңбегі сіңген тұлға, қоғам 
қайраткері, ақын Олжас Сүлейменовтың 80 жылдық 
мерейтойына орай қылқалам шеберлері арасында сурет 
көрмесі өтті. Көрмеге Қазақстанның галерея қорында 
сақталған 50ден астам туынды қойылды. Олардың 
қатарында А.Қастеев, А.Ғалымбаева, Г.Ысмайлова 
сынды танымал суретшілердің шығар маларымен жас 
жеткіншектердің де еңбек тері бар. Көрменің ашылу-
ында ҚР  Еңбек сіңірген қайраткер Қ.Зәкіров айтулы 
шараның маңызы төңірегінде біршама сөз қозғады. 

– Олжас Сүлейменов заманынан оза туған 
ақын. Бір ғана «Азия» оның қаламының оты барын 
аңғартты. Қыран ақын биыл 80 жасқа толды. Соған 
орай ұйымдастырылған көрмеге ризашылығымды 
білдіремін. Бұл шарадан жастар қанаттанады,  деді ол. 

Көрмені тамашалауға Сыр өңірінің зиялы 

қауымы мен жоғары оқу орындарының студенттері 
келді. Сондайақ, Алматы және Астана қалаларынан 
шақырылған қонақтар болды. Олардың қатарында 
ҚР Көркем сурет академиясының вицепрезиденті 
Ермұхан Жүнісхан бар. 

– Мұндай шара Республикамыздың өзге 
өңірлерінде де, атап айтар болсақ, Астана, Атырау 
және Талдықорған қалаларында да өткізілді. Одан 
бөлек Олжас ақынның мерейтойын түркі мемлекеттері 
де атап өтуде. «Шебердің қолы ортақ» дегендей, 
ақынның да сөзі ортақ. Олжас – түркі әлеміне серпіліс 
әкелген ақын,  деді Ермұхан Жүнісхан. 

Көрме көрермендердің көңілінен шықты. Шараға 
келушілер тың шабытпен тарасты. 

Әйгерім ӘБДІРАХМАН 

Абылайхан атындағы колледждің спорттық сауық
тыру орталығында «WorldSkills Kazahkstan» Ұлттық 
чемпионатының аймақтық іріктеу байқауы өтті. 

Байқау жеңімпаздарын облыс әкімінің орын-
басары, «WorldSkills Kazahkstan» аймақтық іріктеу 
байқауын ұйымдастыру комитетінің төрағасы Рауан 
Кенжеханұлы құттықтады. «Байқауға облыс тық тех
ни калық және кәсіптік білім беру оқу орын дарының 
білгір, үздік студенттері қатысып өз білімдерін сынады. 
Сайыскерлер 8 кәсіп бойынша сынға түсті. Сыр өңірінің 
мәртебесін көтерді. Жеңім паздарды шын жүректен 
құттықтаймын»,деді ол.

2015 жылы «Кәсіпқор Холдинг» акционерлік қо
ғамы «WorldSkills Kazahkstan» ұлттық чемпионатын 
алғаш рет өткізген. Аталмыш байқауға 4 жеңімпаз 

қатысып, «Кірпіш қалау» мамандығы бойынша Қазалы 
аграрлытехникалық колледжінің студенті Қасым 
Ерсұлтан жүлделі 3 орын иеленген. Биылғы көрсеткіш 
одан жоғары. Облысымыздағы 97 мамандық 160 
біліктілік бойынша кадрлар даярлап келе жатқан 31 
колледж, оның ішінде жұмысшы мамандарды даярлай-
тын колледжден 40 студент қатысты. Олар «Дәнекерлеу 
технологиясы», «Аспазшы», «Кірпіш қалау», «Электро-
монтажды жұмыс», «Ақпараттық жүйелерді басқару», 
«Мектепке дейінгі білім беру», «Шаштараз ісі», 
«Тігінші» мамандықтары бойынша өткізілді. Сонымен 
қатар іріктеуден сүрінбей өткен 8 қатысушы Ұлттық 
чемпионатқа жолдама алды.  Жеңімпаздар бағалы сый
лықтармен, алғыс хаттармен марапатталды. 

      Мөлдір САБЫРЖАН

Жастар еңбек жасақтары білек сыбана іске 
кірісті. Өткен аптаның соңында қалалық демалыс 
саябағында ресми ашылған маусымда «Жасыл ел», 
«Жас құрылысшылар» еңбек жасақтарына жолда-
ма табысталды.

Шара барысында облыстық ішкі саясат 
басқармасы басшысының орынбасары Еркебұлан 
Меңлібаев жалынды жастарға сәттілік тіледі. 
Өңірдегі белсенді жастардан құралған әрбір 
жасақтың қоғамға тигізер пайдасы зор. Мәселен, 
бір ғана «Жас құрылысшылар» жасағының 2013 
жылы құрылғаннан бастап 150 қатысушысы 
тұрақты жұмысқа орналасқан. Бүгінге дейін 
жасақ құрамындағы 900 жас түрлі әлеуметтік 

нысандардың сапалы құрылысына өз үлестерін 
қосты.

Ал шаһарды көркейтукөгалдандыру жұмыс
тары мен айналысатын «Жасыл ел» еңбек жаса
ғының құрамында 2005 жылдан бастап 9 мыңға 
жуық жас тер төккен.

Әсем ән мен мың бұралған биге тәнті болған 
жұртшылық мұнан әрі концерттік бағдарламаның 
куәсі болды. Айта кетейік, 2000 жылдан бері 
бүлдіршіндердің тынығу лагерлерінде көңіл 
көтеріп, бос уақытының тиімді өтуіне ықпал 
етіп жүрген «Ұлағат ұландары» педагогикалық 
жасағының мүшелері де жолдама алды.

Дәулет ҚЫРДАН

ӨРТ СӨНДІРУШІ ҚУАНЫШ
Демде лаулап, қызыл жалынға айналатын өртті тілсіз 

жау деп ата-бабаларымыз бекер айтпаса керек-ті. Өрт 
саласындағы жандардың барлығы да халықтың игілігі 
үшін, олардың амандығы үшін қызмет ететіні анық. Сондай 
жандардың бірі – № 11 қалалық өрт сөндіру қызметі бөлімінің 
өрт сөндірушісі Қуаныш Нұрпейісов. Жалындаған жас жігіт 3 
жыл бұрын осы мекемедегі жұмысын бастаған.  

ОРТАҚ ТАҒДЫР – ОРТАҚ ТАРИХ

КӨРЕРМЕНІН ШАБЫТТАНДЫРҒАН КӨРМЕ

Аймақтық «WorldSkills Kazahkstan»

ЕҢБЕК ЖАСАҚТАРЫ ІСКЕ КІРІСТІ
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«ҰЛТ ЖОСПАРЫ – ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АРМАНҒА БАСТАЙТЫН ЖОЛ»

КӨКТЕМ ЖЫР

Дәулет ҚЫРДАН

«МЕНІҢ БОЙЫМДА 
ЕРЕКШЕ КҮШ ПАЙДА 

БОЛҒАНДАЙ ЕДІ...»
Шиелілік Тамара Ақмағам

бето  ваның өмірді сүйетіні не, 
ар манының биік екеніне көз 
жеткіз ген көпшілік апайдың 
рухының мықтылығына 
тәнті болған. Ар ба ға таңылса 
да, қажыған жоқ. Қайраты 
қатайып, өмірдің сына ғы на 
төзе білді.

– Талсуаттағы оңалту орта
лы  ғын да ем қабылдап жатыр  
едім. «Даму» қорынан Анар 
Қо жаниязова есімді қызымыз 
келіп, біздің рухымызды 
оятатын әңгімелер айтты. 

«Бастарыңды көтеріңдер. 
Сіздер неге өздері ңізді мүгедек 
санайсыздар!» деп бізге жақсы 
сөздер айтты. Ұй қы да жатқан 
кезімізден түртіп оят қандай 
болды,  деп бастады әңгімесін 
Тамара апай.

Талсуатта екі жыл 
қатарынан ем алған Тамара 
Ақмағамбетова екін ші жылы 
емге барғанда қолаяғы 
қимылдай бастайды. Бұл жолы 
өмірге көзқарасы өзгеріп, кәсіп 
ашуға құлшынысы артады. 
Дереу Анар Қожаниязоваға 
хабарласып, ұсыныстың әлі 
де болса күшінде екеніне 
көз жеткізген ол облыстық 
жұмыспен қамту орталығы, 
«Даму» қоры, Кә сіп керлер 
палатасы секілді меке мелерді 
аралап, кәсіпкер атанады. 
Кәсіпкер атану үшін жаңа 
жоба, тың идеяның қажет 
екенін естіпбіліп, көп 
ойланбастан өз ұсынысын 
жолдайды.

– Ауруханаларда 
жатқанымда үнемі ой 
үстінде жүрдім. Біз жататын 
жастықтың иісі қолқаны алады. 
Осыларды жаңартып, жөн
деп, тазартуды қалай қолға 
алсақ деген ойдың мазалағаны 
да шындық. Дереу, жастық 
тазалау, жаңарту жұмыстарын 
жүргізуді қолға алу үшін 
қыздармен бірігіп, жақсы 

бір жоба ұсындық. Арнайы 
аппараты Ресейде сатылады 
екен. Оны да біліп алдық. 
Жобам мақұлданғанда мені кә
сіп керлер палатасындағы оқуға 
жіберді. Мен кәсіпкерліктің 
не екенін білдім, қалай жұмыс 
істеу керегін үйрендім,  дейді 
жасы егде тартқан кәсіпкер.

«Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» демей ме 
қазақ. Мына суық көрінетін 
қоғамда өмір сүріп жүрген 
бізге қамқор жандар аз 
көрінеді. Олардың кейде 
жанымызда жүргенін де 
байқай бермейміз. Тамара 
Ақмағамбетова қоларбамен 

кәсіпкерлер палатасына кіріп 
барғанда күзетші жігіттер ол 
кісіні қажет жеріне жеткізіп, 
сабақ біткен соң төмен түсіріп, 
көмегін тигізеді. Қоғамның 
мейіріміне шомылған Тамара 
апайдың кәсіпкер атануға деген 
ынтаықыласы одан сайын арта 
түсті. 

Оқудан келген 
Тамара Ақмағамбетова 
жұмыспен қамту орталығы 
мамандарының көмегімен 
дайын жоба ұсынады және 
ол жобаны қорғап шығады. 
Тіпті алғашында күмәнданған 
комиссия мүшелерінің 
Тамара апайға деген сенімі 
молаяды. Жасы 62де, өзі 
қоларбада отырса да кәсіп 
ашуға жоғары ұмтылыс иесі 
болуы комиссияны таңтамаша 
қалдырды. Тың идеяның 

соңында жүрген жанның 
бойына жаңа қуат енгендей 
болды. Ол ендігі қоларбаны 
ысырып қойып, арнайы 
құралдарды пайдаланып, 
жүруге талпына бастады.

– Менің бойымда ерекше 
күш пайда болып, мен мүлдем 
басқа жанға айналдым. Тіпті 
жобам жеңімпаз болып, 1 
миллион теңге грантқа қол 
жеткізгенімде қуанышым 
қойныма сыймады. Бизнес 
жобамның ары қарай 
өзектілігін арттырып, 
аппараттар мен құрал
жабдықтарды алдырдық. 
Осылайша жұмысты бастап, 
кәсіпкер атанып кеттім,  дейді 
Тамара апай. 

Бұл күндері тұрақты 
жұмысқа қолы жетпей, 
әрбіреудің есегінің артын 

жуып мал табуға, жан бағуға 
талпынып жүргендердің 
қатары азайғанмен, әлі 
де бұрышбұрыштарда 
ащысуды сіміріп, темекі 
түтінін будақтатып, әкенің 
малына арқа сүйеп жүрген 
жастар жетерлік. Тамара апай 
ондайларды көрсе, ақылын 
айтудан шаршаған емес. Өзінің 
жеткен жетістігіне өзгенің де 
жеткенін қалайды. Бұл күнде 
Шиелі кентінің орталығынан 
«Мамық» салонын ашып, 
жұмысын жүйелі жүргізіп келе 
жатқан Тамара Ақмағамбетова 
жиындардан қалыс қалмайды. 
Барған жерде батасын беріп, 
ақылын айту оның әдеттегі 
ісіне айналған.

– Барлығы дереу ауқатты 
болғысы келеді. Олар дүниенің 
еңбекпен келетініне көз 
жеткізу керек. Жастардың 
намысын жанып, жігерін 
қайрайтын сөздерді айтамын. 
Одан нәтиже түйіп жатқандар 
жоқ емес. Менің грант ұтып 
алғанымды естіп, ақылкеңес 
сұрап келген Ортақшыл 
ауылындағы жас қыз тары 
егіп, талқан, сөк істейтін 
диірмен ашуға грант ұтып 
алды. Мен оның жетістігіне 
өзім жеткендей қуандым. Біз 
кейінгілер үшін өмір сүреміз 
ғой,  дейді Тамара апай. 

КӨПЖЫЛДЫҚ ИДЕЯ – 
ЖЕМІСТІ ЕҢБЕК

Жасы алпыс екіден асқан 
Шолпан Тәженова Қызылорда 
қаласында тұрады. Ол облыс 
орталығынан италиялық 
технологиямен жұмыс істейтін 
химиялық тазалау цехын 
ашты. Табысты кәсіптің кілтін 
тапқан ол өз бизнесін ашу 
жолында «Даму» қорының 
көмегіне қол жеткізді. Қордың 
кепілдендіруі арқылы «Банк 
Центр Кредит» АҚ несие 

рәсімдеу үшін Шолпан 
Тәженоваға «Бизнестің жол 
картасы 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында 70% 
кепілдік берілді. 

Шолпан Тәженова аталған 
бизнесжоспарды ұзақ 
ойластырған. Көп жылғы 
еңбектің нәтижесі бұл күнде 
шынайы жүзеге асуда. 
Зейнетке шыққанға дейін 
бастау алған жоба кәсіпкердің 
ойында әбден пісіпжетілгенде, 
нәтижесін көрсетіп, жемісін 
беруде. Өзгеде жоқ идеяны 
туындатып, нарықта өзіндік 
орны бар химиялық тазалау 
цехын қолданысқа енгізді. 

– Қала тұрғындарына 
химиялық тазалау қызметін 
санаулы салон көрсетіп отыр, 
сондықтан мен өз цехымды 
ашып, несие қаражатына жаңа 
заманғы италиялық құрал
жабдықтар сатып алдым.  
Біздің мекемеміз өз қызметін 
көрсеткелі аз ғана уақыт болса 
да, сапалы әрі кәсіби қызмет 
көрсететін тұрақты дамушы 
компания ретінде нарықтағы 
орнымызды алып үлгердік. 
Біздің басты мақсатымыз – 
тұтынушыларлың көңілінен 
шығу,   дейді  Шолпан 
Тәженова.

Келушілерге сапалы 
қызмет көрсетуді алдыңғы 
орынға қойған мекеме 
қарқынды жұмыс істеуде. 
Басшысының айтуынша, 
алдымен сапалы қызмет, 
бағасын халықтың қалтасын 
қақпайтын деңгейде қою, 
елмен етене байланысу. Бұл 
үдені алдына мақсат еткен 
мекеменің шоқтығы биік 
болары да анық. Әсіресе, 
мемлекеттік бағдарламалар 
арқылы кәсіпкер атанған 
зейнеткерлердің күшжігері 
кісі қызығарлықтай.

«БИЗНЕСТІҢ 
ЖОЛ КАРТАСЫ 

– 2020» МЕМЛЕКЕТТІК 
БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА 

ӨҢІРІМІЗДЕ ЖАЛПЫ СОМАСЫ 
346 МИЛЛИОН ТЕҢГЕНІ ҚҰРАЙТЫН 

БИЗНЕС-ЖОБАЛАРДЫҢ 20-ДАН 
АСТАМЫН ЗЕЙНЕТ ЖАСЫНДАҒЫ 
КӘСІПКЕРЛЕР ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫП 

КЕЛЕДІ. БҰЛ ҚУАНАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ. 
ҚАСЫНА ҚАРТТЫҚ КЕЛІП ТҮСТЕНГЕНДЕ 

ОЛАР ЖАНТАЯ ЖАТЫП ҚАЛҒАН ЖОҚ. 
КЕРІСІНШЕ, АЯҒЫНАН ТІК ТҰРЫП, 

ӨЗ ЖОБАСЫН НЫҚ ҚЫЛЫП, 
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҰСЫНҒАН 
МҮМКІНДІГІН ПАЙДАЛАНУ 

ҮСТІНДЕ. МҰНДАЙДА 
ҚУАНАСЫҢ!

ТҮЙІН
Әрбір адам баласының мақсаты менмұндалап, айы 

оңынан туатын кезеңдері бар. Бұл біреуге жастайында, 
біреуге қартайғанда келер мүмкіндік. Оны біреулер 
дер кезінде пайдаланса, тағы біреулер мүмкіндікті 
жіберіп алып жатады. Бастысы бұл емес. Мәселенің 
мәнісі ата-ананың мойнына масыл болып, әке-шешенің 
зейнетақысын күтіп отыратын талай жастың тура 
жолға түсуіне үлгі екенінде. Жасы алпыстың асқар 
шыңын бағындырған көп жанның кәсіпкерлер қатарынан 
есімін тауып алсаңыз, таңданбаңыз. Өйткені, олардың 
өмірге құлшынысы жоғары.

БЕТТІҢ ӘЗІЛІ:
Шешемнің «пенсиәсі» 

екеумізге де жетіп жатыр.
Жұмыстан босап қалған танысым көлігін 
сайлап, таксишілікті кәсіп етіп жүр екен. 

Жолда кезіктіріп қалып:
– Бауырым, амансың ба? Не тірлік қылып жатырсың? 

Анау бос жұмыс орындары жәрмеңкесіне барсаңшы, 
бір бос орын бұйырар, - дегенмін ғой. Әлгім 

саспастан:
– Ә, жоғ, ә, қажеті жоқ. Шешемнің «пенсиәсі» 

екеумізге де жетіп жатыр ғой, шүкір, - 
деп қа-а-ра-рап тұр.



Сырт көрген жан әлгі 
жігітті томаға тұйық кісі деп 
ойлап қалары тұр. Бидай 
өңінде байсалдылықтың табы 
байқалады. Жанарында жалт 
еткен жалын болғанмен бәрін 
сабырға сап отырғандай. Алайда 
ішкі жан дүниесін білмекке 
ұмтылғанымда өзін оқшаулап 
алған қамалының қақпасын 
ашып тастады. Бәлкім пошымы 
сондай болғанмен, ішкі дүниесі 
ашық жан екен. 

Сөйлесе келе білдім, дәрігер 
екен. Қалалық ауруханада 
дәрігер-ревматолог қызметін 
атқарады. Есімі – Еркебұлан 
Мақсұтов. Журналистік қасиет 
десем бе, әлде жұрттың шынайы 
бейнесін білуге талпынғанда 
қолданатын тәсіл ме, әуелгі 
әңгімені құйтырқы сұрақпен 
бастадым. «Гипократтың антына 
адалсың ба?» Ағашқа ұшы 
кіріп тұрған шегені балғамен 
бір ұрып, тиісті орнына 
жеткізген ұстадай «Әрине» 
дегені. Аң-таңмын. Әдетте 
адалдық тұрғысына келгенде 
көпшілігіміз мүдіріп жауап 
қатамыз ғой. Сол сауалдан 
кейін біраз шаруаның басын 
шалып тастадық. Қоғамдық 
мәселенің талайын шешіп, 
біршамасын шешуге тырыстық. 
Елдік тұрғыдағы шаруалардың 
басын шалдық. Сөйткенше 
болған жоқ, көліктің іші қызу 
талқы алаңына айналды. 
«Азамат» бағдарламасы. 
Мен жүргізушімін, өзгелер 

пікірін ортаға салмаққа келген 
бағдарлама қатысушылары. 
Ішінара даурығысып аламыз, 
сосын бір мәмілеге келеміз. 
Сондай сәтте тағы бір мәселенің 
ұшын шығара қоямын. «Бақсақ 
бақа» дегендей Тереңөзекке 
қалай жетіп барғанымызды 
аңғармай қалдық. 

Еркебұланның үйі мен 
бармақ болған ғимараттың 
маңайында екен. Көліктен 
түскеннен кейін таныстығымыз 
арта түссін деген ниетпен одан 
әрі әңгімелесе түстік. Еркебұлан 
– осы ауылдың тумасы. 1985 
жылы дүние есігін ашыпты. 
Анасы мектептің мұғалімі 

болған соң мұның оқымауға 
мүмкіндігі болмапты. Ал 
әкесі – жергілікті атқамінер. 
Мақсұт Нұртазаев қазіргі таңда 
Сырдария ауданына қарасты 
Қалжан ахун ауылында әкім 
екен. Бес ағайынды болған соң, 
үйі базарлы екен. 

Ата-анасының нұсқауымен 
мектеп бітіргеннен кейін 
Оңтүстік Қазақстан Медицина 
академиясына оқуға түседі. 
Бұл жақта білім алу барысында 
жан саулығының қаншалықты 
маңызды екенін ескерсе 
керек. Жоғары оқу орнын 
тәмамдағаннан кейін туған 
жерге оралып, Қызылорда 

қалалық №1 емханаға 
дәрігер-терапевт жұмысына 
орналасады. Жас та болса, 
жалындап тұрған маманды 
қай жерде де құр қоймайды 
ғой. Оның алған білімін 
қоғам игілігі үшін пайдалану 
қажет. Содан арада жеті ай 
өткен соң қалалық ауруханаға 
шақыртылып, мұнда жұмысқа 
кірісіп кетеді. Содан бері 
орталықтың ірі денсаулық 
үйінде дәрігер-ревматолог 
қызметін атқаруда.

Еркебұлан қазір екі бала 
тәрбиелеп отыр, ұл мен 
қыз. Ал жан жары мұғалім 
екен. Анасына ұқсатқан соң 
оны өзіне жар етуді мақсат 
етіпті уақытында. Мақсат 
орындалды. Дәрігердің мұнан 
кейінгі мақсаты – алдына 
келген денсаулығы сыр 
берген жанға жәрдемдесу. 
Әрине, қай дәрігердің арманы 
мен мақсаты сондай болса 
керек. Ал Еркебұлан үшін 
білім жетілдіру заманауи 
кәсіби жаңалықтарға 
сергектік – 
ең басты ұстаным. 
Мен тиісті орныма 
жеттім. Еркебұланның үйі 
әріде екен. Бар тілегімді 
жаудырып, қанатың 
талмасын дедім. Өйткені 
адам жанына араша 
түсетін дәрігер еш уақытта 
мұқалмау керек қой. 

Мені тәнті еткен 
жайт, оның өз жұмысына 
сүйіспеншілікпен 
қарайтыны.

Адам өміріне араша түсетін 
мейіргерлік мамандық үлкен 
жауапкершілікті жүктейді. 
Себебі олар адам анатомиясын 
өте терең білумен қатар, кез-
келген жағдайдағы науқасқа 
қол ұшын соза алатын, 
қаннан қорықпайтын, адам 

тағдырына немқұрайлы 
қарамайтын, жауапкершілігі 
жоғары, күйзеліске төзімді, 
жүйкесі мықты жан болу 
керек. Бойында осындай дара 
қасиеттері бар жас маманның 
бірі, бүгінгі кейіпкеріміз – 
Мұхаммед Маханбетжанов 

Ғалымжанұлы. 
Ол 1996 жылы Сыр 

өңірінде дүниеге келген. 
№23 мектепте оқыған. 
Медициналық колледжде 
емдеу ісі мамандығы бойынша 
білім алған. Қазіргі таңда 
қалалық №6 емханада 
терапия бөлімінде мейіргер 
болып жұмыс атқарады. 
Мұхаммедтің алға қойған 
жоспарлары өте көп. Жоғары 
білім алып, білікті дәрігер 
болуды армандайды. «Білім 
инемен құдық қазғандай» 
демекші, кедергілерге төтеп 
беруден тайсалмайды. Өзінің 
жүрегіне жақын мамандықты 
тандағанына өкінбейді. «Ата-
анама қандай көзқараспен 
қарасам, науқастарға да 
дәл сондай сүйіспеншілік 
танытамын. Бір адамның 
өмірі біз үшін маңызды. 
Күн-түн демей адал еңбек 
атқаруға міндеттіміз. Біреудің 
өмірін арашалап қалуға 
мүмкіндігінше қолғабыс 
етеміз»,-дейді жас маман.

Мұхаммед әр емделушіге 

жеке көзқарас табады. 
Олармен тез тіл табыса біледі. 
Ұжымда абыройлы, өз ісіне 
жауапты. Қиындықтардың 
кез келгеніне дайын 
тұрады. Достары оны кәсіби 
зейінділігі мен зерделілігі 
үшін сыйлайды. «Менің 
міндетім – науқастың 
жағдайын күту, оларға 
қамқор болу. Шынын айтсам, 
жұмысқа деген құлшынысым 
күшті. Шаршап-шалдығуды 
ойлайтын уақыт жоқ. Біз 
үшін әр минут бағалы.  
Науқастарды және 
сауықтыру іс-шараларын 
қажет ететін мүгедектерді 
жоспарлы түрде бірыңғай 
госпитализация порталына 
тіркеп, аурухана мен 
сауықтыру орындарына 
жолдама береміз. 
Науқастарға қажетті 
түрлі анықтамалар 
мен тексерулерді 
дайындаймыз. Сырт көзге 
көрінбеуі мүмкін, бірақ 
жауапкершілігі жоғары»-
дейді ол.
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ИС-

ВАЛЯ АПАЙ

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫН 
ҰТЫМСЫЗ ЖҰМСАУҒА 

ЖОЛ ЖОҚ 

Мүмкіндігі 
мол 

құлтемірлер

М.КЕНЖЕҒҰЛОВА

М.МАҒМАР

БІЗДІҢ ҮЙ

ХАБАРЛАНДЫРУ

ДЕНСАУЛЫҚ 
ФЕСТИВАЛІ ӨТЕДІ
Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақ-

стан – 2030» бағдарламасындағы 
ұзақ мерзімді басымдықтардың бірі 
– мемлекетіміздегі азаматтардың 
денсаулығы, білім мен әл-ауқаты 
және дене шынықтыру мен спорт-
ты дамытуға айрықша көңіл 
бөлу. Осы бағытта 6-11 маусым 
аралығында «Біз саламатты өмір 
салтын ұстанамыз!» ұранымен 
Қызылорда қаласының орталық 
алаңында және аудандар мен 
елді мекендерде бір мезетте 
«Денсаулық фестивалі – 2016» 
кең ауқымды шарасы өтеді.

ҚЫЗДАРҒА 
ПАЙДАЛЫ 

КЕҢЕС
Айнұр ӘЛИ

Үй жағдайында шашты қалай 
күтеміз? Кем дегенде аптасы-
на бір рет шашыңызға арнайы 
күтім жасауыңыз керек. Көптеген 
қыздар үй жағдайындағы шаш 
күтімінен бейхабар. Сол себепті 
назарларыңызға пайдалы әрі оңай 
кеңестерді  ұсынамыз: 

1-тәсіл: Жұмыртқаның сары-
сын бірнеше ас қасық коньякпен 
араластырыңыз. Шашқа жағып, 
20 минуттан кейін жуып тастаңыз. 
2-тәсіл: Шашқа, бас терісіне айран, 
майонез немесе простокваша жағуға 
болады. Содан соң полиэтиленді па-
кетпен, жылы орамалмен орап, 20 ми-
нут күту керек. Қоспаны шөптерден 
жасалған қайнатпамен жуып, шаюға 
болады. Бұл маска шашыңызды та-
зартып, нәрлендіреді. 3-тәсіл: Әдетте 
пайдаланатын сусабыныңызға 1 жұ-
мыртқа, 1 ас қасық құрғақ жела тин 
мен 1 шай қасық коньяк қосыңыз. 
Ақырындап көпіршітіп, бір тұтас 
қоспа болғанынша араласты рыңыз. 
Бұл қоспамен басыңызды жуы ңыз. 
Желатин мен жұмыртқаның құра-
мындағы ағуыз  шашыңызды қалың 
әрі жылтыр етеді. 

Бет теріңіз сәбидікіндей нәзік 
болғанын қаласаңыз, мына кеңесті 
жадыңызда сақтаңыз. Бір банан-
ды жақсылап езесіз. Оған 1 ас қасық 
қаймақ және 1 жұмыртқаның сарысын 
қосасыз. Масканы жуылған таза бет-
ке жағып шығасыз. 15 минуттан кейін 
жылы сумен жуып тастайсыз. 

Жуынатын суға не қосуға болады? 
Келбетке жасалған күтім ең алдымен 
өзіңізге деген сенім мен махаббатты 
білдіреді. SPA процедурасын ваннадан 
бастаған жөн. Суға түсер алдында оған 
не қосуға болады? Әрине, теңіз тұзы. 
Ол теріні жасартады. Тершеңдіктен 
және целлюлиттен арыласыз. Ол үшін 
теңіз тұзының бір қалташасын ыстық 
су ағынының астына қойыңыз. Мұндай 
ваннаны аптасына екі рет қабылдаған 
жөн. Тұзды ванна ауыр күннен соң 
денені босаңсытады әрі артық салмақтан 
арылуға көмектеседі.

АҚ ХАЛАТҚА АДАЛДЫҚ

ЖАНЫҢДА ЖҮР ЖАҚСЫ АДАМ

ЖАС МАМАН

ЖУРНАЛИСТ БОЛҒАН СОҢ ЕЛ КЕЗІП ЖҮРУГЕ ТУРА КЕЛЕДІ. «БӨРІ МЕН ЖУРНАЛИСТІ АЯҒЫ АСЫРАЙДЫ» 
ДЕГЕНГЕ СОНДАЙДА КӨЗ ЖЕТКІЗЕМІЗ. БІРДЕ СЫРДАРИЯ АУДАНЫНА ЖОЛЫМ ТҮСТІ. ШАРУАМДЫ КҮН ЫСЫМАЙ 
ТЫНДЫРЫП, ТҮСКЕ ДЕЙІН ҚАЛАҒА ОРАЛМАҚ НИЕТТЕМІН. ТЕРЕҢӨЗЕККЕ ЖОЛАУШЫ ТАСЫМАЛДАЙТЫН ТАКСИЛЕР 
ТҰРАҒЫНА КЕЛДІМ. МЕНІ КҮТКЕНДЕЙ ШОПЫР КӨЛІГІН ОТ АЛДЫРДЫ ДА, ТАЛАЙ ДҮЛДІЛ ШЫҚҚАН СЫРДАРИЯ 
АУДАНЫНА ТАРТЫП ОТЫРДЫ. КӨЛІК ІШІНДЕ ШОПЫРДЫ ЕСЕПТЕГЕНДЕ ЕКІ ЖАС ЖІГІТ, БІР ЕГДЕ ТАРТҚАН КІСІ 
МЕН БОЙЖЕТКЕН БАР. МЕН АСЫҚҚАСЫН БА, ӘЛДЕ КӨЛІК ЖҮРГІЗУШІСІ КӨЛІКТІ ЖАЙ ЖҮРГІЗЕ МЕ, ӘЙТЕУІР ЖОЛ 
ӨНБЕЙ ҚОЙДЫ. ҚАСЫМЫЗДАН ҚАНША КӨЛІК ЗАУЛАП ӨТУДЕ. МҰНДАЙ СӘТТЕ УАҚЫТТЫ «ӨЛТІРЕТІН» БІР ҒАНА 
ТӘСІЛ БАР – ӘҢГІМЕ АЙТУ. ЖАЙЛАП ҚАСЫМДАҒЫЛАРДЫ ӘҢГІМЕГЕ ТАРТА БАСТАДЫМ. АЛҒАШЫНДА ЕСІМІН 
БІЛДІМ, РУЫН СҰРАДЫМ, КЕЙІН ЖҰМЫС ОРНЫН БІЛМЕККЕ ТЫРЫСТЫМ. МЕНІҢ ОЙЫМДЫ ОҚЫҒАНДАЙ ЖАНЫМДА 
ОТЫРҒАН ЖІГІТ ТЕ СӨЙЛЕП БІР ЖІБЕРСІН. 
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БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫН 
ҰТЫМСЫЗ ЖҰМСАУҒА 

ЖОЛ ЖОҚ 

АЛЫП ТАНК «ТЫШҚАН»
Гитлер соғыстың басты қа

руы қорқыныш деп шешті. Қар
сыластың рухын әлсіретсе, жау
ды жеңу оңайға түспек. Ал олар

ды қалай қорқытпақ? Үлкен 
қа ру жасау. Мәселен, алып танк 
құрастыру. Үшінші Рейх бірнеше 
танктың жобасын жасақтады: 
Е100, «КруппМаус» (VK 7001 
(К), «Ваr» (Аю) және «Маус» 
(Тышқан). Тек соның соңғысы 
құрастырылды. 1942 жылы «Пор
ше» фирмасы салмағы 160 тонна
ны құрайтын жобаның сызбасын 
даярлады. Танктың қабырғасы 
200 миллиметр болаттан құрасты
рылуы тиістін. «Порше» фир

масы Штутгартта орналасқан за
уытта жобаны жүзеге асыруды 
бас тап кетті. Жоба «205 нысан» 
және «Тышқан баласы» атауын 
иеленді. Алайда жобаның негізі 
Адольф Гитлерге ұнай қоймады. 
Басшының ойынша, бұл танк 
әдеттегі танктерден жетісегіз 
есе үлкен, жолындағыны жай
пап өтер алып құрылым болуы 
тиістін. 1943 жылы сәуір айында 
Штутгартқа Германияның қару
жарақ министрі А.Шпеер келіп, 
Гитлердің тапсырмасымен ағаш 
макеттің біршама бөлігіне өзгеріс 
енгізуді бұйырды. 1944 жылы 
танктің алғашқы екі нұсқасы даяр 
болды. Алғашқы нысан  Цоссен 

аймағындағы Куммерсдорф сынақ 
алаңында сыналды. «Тышқан1» 
артиллериялық ұңғымен жарақ
танған жоюшы қондырғы еді. Ал 
екінші тышқан сол жылы қыр

күйекте сынақтан өтті. Оның құ
рылысы кәдуілгі танктың жо
басында жасақталған. Қос ны
сан сынақтан мүдірмеді. Алай
да «Тышқан2» басшылықтан 
мақұлданып, сериялық құрасты
рылымға жіберілгенмен сол 
уа қытта Германияның әскери 
әлеуеті 180 тонналық қаруды 
құрастыру мүмкіндігін көтермеді. 
Оның үстіне «Тигр» танкісін 
құрастыру немістердің қалтасын 
жұқартып тастағанды. Соғыс 

аяқталу шағына жақындап, кеңес 
әскері Куммерсдорф жеріне жа
қын дағанда неміс басшылығы 
«Тышқанды» жоюға бұйрық бер
ді. Алайда жергілікті сарбаздар 
қаруды жоюға үлгермей, алып 
танк кеңес әскерінің еншісіне ти
ді. 

ЖАУҒА ШҮЙЛІККЕН ФАУ
Неміс әскерилері алып қару 

құрастырудан жалықпады. Со
лар дың бірі – Фау1, Фау2, 
Фау3 еді. Бұл зеңбіректер «кек 
қайтару қаруы» деп аталды. 
Кейін «ағылшын зеңбірегі» де
ген атқа ие болды. Жартасқа ор
наласқан қанатты зымыран ат

қы лайтын қондырғы ЛаМанш 
бұғазы арқылы ағылшындардың 
ірі орталықтарының күл талқа
нын шығаруы тиістін. Көлемі 
мен орналасқан аумағына қа рап, 
құдды «өлім машинасы» Бри
танияға төніп тұрғандай көрінеді 
екен. Алайда Фау1 және Фау
2 жобасы жүзеге аспай, Фау3 
оң нәтиже берді. Алғашында 
атылған оқдәрі 88 шақырымнан 
табылса, 1944 жылы шілдеде 
оның қашықтығы 93 шақырымға 
жетті. Құрастырылғын қос Фау
3тің біреуі ғана соғысқа аралас
ты. 1945 жылдың 11 ақпанында 
жау қолындағы Люксембургке 
183 снаряд атылды. Ал күтілген 
шығын Фаудың жауға тосқауыл 
болмасын көрсетті. Атылған оқ
тан 10 адам қаза болып, 35 адам 
ғана жарақат алды. 

ДОРА ЖӘНЕ ГУСТАВ
Зеңбірек жасауда немістер ал

дына жан салмады. Осы уақытқа 
дейін жасалған зеңбіректердің 
алыбын да солар жасаған. Гитлер

дің бұйрығымен конструктор
лар пойыз жолдың бойында 
жү рер Дора мен Гус тав атауы 
берілген екі зеңбірек құрастырды. 
Зеңбіректер 4,8 тонна снаряд  ат
қылайтын. Алғаш рет Густав 1942 
жылы Севастопольды атқылады. 
Бір снаряд 30 метр жер астындағы 
қоймалардың көбін жойды. Алай
да қаружарақ зерттеушісі Алек
сандр Людек бұл зеңбірек металл 
мен адам күшінің текке шашылуы 
деп есептеді.

ЖАРЫЛҒЫШ ТЫШҚАНДАР
Қару жасауда достас мемле

кеттер де артта қалмады. Алып 
қарулар жасамаса да, шама шар
қынша тырысып бақты. Мәселен, 
ағылшындықтар жарылғыш 
тыш қандарды пайдаланды. Қа
лай дейсіз бе? Алғашында ағыл
шын тыңшылары жарылғыш қол 
сөмкелерді пайдаланып көр ді. 
Әрине, оң нәтиже болма ды. Неміс 
әскерилері оларды тез құрық

тайтын. Кейін тышқан дар ды 
пай  да ланды. Алдымен тыш қан
дар өлтіріліп, сойылады. Ішіне 
жарылғыш зат салынып, қоймалар 
мен ірі орталықтарға тасталынып 
отырды. Алайда, бұл нәтижесіз 
болмады. Шығын жағынан емес, 
неміс әскерилерінде үрей туды. 
Әскерилерді қайта оқытып, бом
балы жануарлар туралы дәрістер 
өткізілді. 

ТАНК ЖОЙҒЫШ ИТТЕР
Кеңес әскерлері шығыс фронт

та әбден титықтады. Вермахттың 
әскері қызыл армияны тізерлету
дің алдында тұрды. Техника  жө
нінен немістер бар күшін осын
да жұмылдырды десек болады.  
Адам шығынына ұшыраған орыс

тар танк жою үшін иттерді пай
даланбаққа көшті. Қызыл әскер
лер алғашында итке бомбаны 
неміс танкісінің астына апарып 
тастауға үйретіп бақты. Алай
да адамның өзі қауқарсыз шару
аны ит екен қалай үйренсін? Со
дан иттерге «камикадзе» жасауға 

бейімдеді. Ит 10 келі жарылғыш 
затты танктің астына апару керек. 
Сол уақытта иттің арқасындағы 
жарылғыш зат танктың астыңғы 
бөлігіне үйкеліп жарылады. Осы
лайша 40 мың ит өлтірілген екен. 

Ал немістердің 300 танкісі қира
тылған. Анаумынау емес, бір өзі 
ағылшындардың Черчиль тан кі
сінің отызын жайратуға қау қарлы 
Тигр еді. 

ГОЛИАФ
Алыстан басқару құралын 

біздер сонау тәуелсіздік алған 
жылдары пайдаландық. Сол ке
зеңде көрдік. Пульт. Ал немістер 
бұл технологияны екінші дү
ниежүзілік соғыста пайдаланыпты. 
Голиаф. Орыстар танк жою үшін 
иттерді пайдаланса, немістер Голи
афты пайдаланды. Бұл – сол кездің 
роботы еді. Бомба салынған шағын 
танк алып танктің астына барып 
бомбасын тастайды. Гүрс еткен 
дыбыс шығады. Голиафты алыс
тан басқару арқылы тиісті орынға 
қайтарады. Бұл қондырғының ең 
кемшін тұсы басқару оңай болмады 
әрі бомба салатын бөлігі жиі істен 
шығатын. Алайда қазіргі алыстан 
басқарылатын қондырғылар мен 
роботтардың тарихы немістерден 
басталады. 

ЕРГЕЖЕЙЛІ СҮҢГУІР 
ҚАЙЫҚТАР

Мұндай су асты қайықтарын 
ағыл шындар шығарды. 1900 ша
қы рым радиуста, 100 метр терең
дікте жүзетін шағын сүңгуірлер 
алып сүңгуір қайықтардың 
бөл  ше гі ретінде қолданылды. 
Олар  дың басты мақсаты – неміс 
кеме леріне мина жапсыру. Ең 
қиыны, қайықта жалғыз есік 
болды, апатты жағдай орын 
алғанда адамның шығуы қиын 
еді. Алайда, соғыс аяқталғаннан 
кейін немістердің бұл өнерін 
мұхиттарды зерттеуші лер иге
ріп, су түбіне түсуге мүм кіндік 
алды.

БІЗДІҢ ҮЙ

Дастанбек САДЫҚ

ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК
СОҒЫС ҚАРУЛАРЫ

ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫС – АДАМЗАТ ҒҰМЫРЫНДАҒЫ ЕҢ 
АУЫР ҚАЙҒЫ ЕДІ. МИЛЛИОНДАҒАН АДАМ ЖАПА ШЕКТІ, ӨРКЕНИЕТТІҢ 
ОРТАЛЫҒЫНА АЙНАЛҒАН ҚАЛАЛАР ҚИРАТЫЛДЫ. ЖЕР ШАРЫ ЖЕТІМДЕР 
ҮНІНЕ ТОЛДЫ. ЖЕСІРЛЕР КӨБЕЙДІ. ЗҰЛМАТТЫ, ҚАСІРЕТТІ СОҒЫС ЕДІ БҰЛ. 
АЛАЙДА СОҒЫС БЕЙБІТ ӨМІРГЕ ОРАСАН ШЫҒЫН КЕЛТІРГЕНМЕН, ТЕХНОЛОГИЯ 
МЕН ҒЫЛЫМҒА СЕРПІЛІС ТУДЫРАТЫНЫ ЖАСЫРЫН ЕМЕС. АДАМЗАТ ТАРИХЫНДА 
ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫС ҚАНДАЙ ҚАСІРЕТТІ БОЛСА, ҒЫЛЫМҒА МОЛ 
ЖАҢАЛЫҒЫМЕН КЕЛДІ. МӘСЕЛЕН, СОЛ СОҒЫСТА РЕАКТИВТІ ДВИГАТЕЛЬДЕР, 
РАКЕТАЛАР, ЗАМАНАУИ ҚАРУЛАРДЫҢ АРҒЫ ТЕГІ ПАЙДА БОЛДЫ. АТОМ 
БОМБАСЫНЫҢ ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН СӘТІ ДЕ СОЛ СОҒЫС. МІНЕ, СОЛ ЗҰЛМАТТА 
ПАЙДА БОЛҒАН ҚАРУ ТҮРЛЕРІН ТАНЫСТЫРУДЫ ОЙЛАДЫҚ. СОНЫМЕН...



ШІРКІН, АУЫЛДЫҢ ТАҢЫ!
Жансая ҚЫДЫРБАЙ 

 Ауыл туралы әңгіме басталса болды жүрегім 
елжіреп қоя береді. Кішкентай кезім есіме түсіп, сол 
шақтарды еріксіз аңсаймын. Әрқайсысымыз үшін 
өскен жеріміз қымбат. 

Кішкентай ғана болса да, менің көзіме үлкен көрінетін, 
әжеме еркелеп өскен жерім – Қармақшы ауданы. Мен 
үшін ыстық, теңдесі жоқ мекен. Қармақшы – киелі жер. 
Қорқыт атадай бабамыз мекендеген, қасиетті орын. Дәл 
осы жерде менің көңілді де, шаттыққа толы, уайымсыз, 
балалық шағым өтті. Әжеме еріп көшеге шыққанда аулада 
серуендеп жүрген адамдар көп болатын.  Иә... Туған ауылың 
ұзаққа қиып жібермейді. Сен әрқашан өзің бармасаң да, 
оймен қиялдап, туған көшені, есіктің алдын, «Қызым, 
үйге кір...» деген әжеңнің сөздерін еске түсіресің. Қазір 
бойжеттім, бірақ  өмір бойы мен үшін балалық шақтағы 
туған аула мен көше – менің кішкентай Отаным болып қала 
береді. Міне, осындай жанға жылы, жүрекке жақын тұрған 
жер – ауылымды сағынамын. Бала кезімде ауылға барғанда: 
талдың түбін көлеңкелеген сиырлар мен ешкі-қойларды 
қызықтап, көзін жұмып, күйіс қайтарғанына қарап: «Мынау 
ұйықтап кетті. Түсінде не көріп жатыр екен?» - деп күле қарап 
отырушы едік. Ауыл балаларымен ойнап, биікке шығып, 
желмен жарыса жүгіретінбіз. Ойын қызығына түсіп кеткен 
кездері тоңып қалушы едік. Ондайда ойынды да қимаймыз. 
Тоңып қалғанымыз өз алдына, “сайда түнде жүруге болмайды” 
деген үлкендердің сөзіне сеніп, қараңғыға қалмай, үйге 
жетуге асығушы едік. Қораға келе сала сүйкімді көжектер мен 
балапандарды  көрмей үйге кірмейтінбіз. Кешкісін әжеміздің 
күні бойы жасаған құртын жеп, сүтін ішіп алған соң, ертегі 
кейде тіпті мектепте жаттаған өлеңдерімізді айтып, жұмбақ 
жасырып жатып, ұйқыға кететінбіз. Ауылда түнгі ұйқы тыныш, 
алаңсыз ұйықтайсың. Ал, қалада олай емес, бірде көшеден 
естілген дауыс, бірде көліктердің дауысы мазалап, ұйқы 
бермейді. Ал, ауылдың таңын айтсаңызшы?! Салқын, тап-таза 
ауа айналаны тегіс жайлап алады. Бір жерде әтеш шақырып, ит 
үре бастайды. Бірақ үйреніп кеткесін бе, оған селт етер біз жоқ. 
Кейде қаладағы шулы дауыстан шаршағанда, осы дауыстарды 
аңсаймын. Тура сол кезде киімдерімді жинап алып, ауылыма 
тартып кеткім келеді. Кейде көкем таң сәріден жұмысқа бара 
жатып: «Бұзауды өріске жіберіңдер, сиырды қарап қойыңдар, 
үйдің айналасын таза ұстаңдар» десе әжем: «балаларға 
сонша жұмыс тапсырғаның не, тиіспе, ойнай берсін, мен-ақ 
жасаймын» деуші еді жарықтық. Жалпы ауыл дегенде  есіңе 
көп нәрсе түседі. 

Қазір ауылға барғанда бәрі көзіме оттай басылып, ыс-
тық көрінеді. Ауыл адамдарының «өсіп кетіпсің, бұрын 
көз алдымызда кіп-кішкентай болып жүгіріп жүретін 
едің, әй, уақыт-ай» дейтін сөздері жүрегіңді елжіретеді. 
Ал, бұрын бірге ойнаған балаларды көргенде тіпті күлкің 
келеді, балалық шағымызды еске түсіріп, сол шақтарға 
саяхаттап қайтамыз. Қазір бәрі өзгерген. Талай бірге 
ойнаған қыздар бойжетіп, жігіттер ер жеткен. Тіпті 
танымай қалардай... Ауыл да қазір қатты өзгерген. Бұ-
рын асыр салып ойнаған ашық даланың орнына түрлі 
мұражайлар, мектептер, зәулім үйлер, үлкен дүкендер 
салынған. Жаңадан салынған ғимараттар қанша әдемі 
болғанымен, баяғы ашық дала, кең көше мен үшін 
қымбат. Қармақшы күннен-күнге дамып, гүлденіп 
келеді. Ауылдың гүлденгені, әрине, жақсы бірақ мен 
сол балалық шақтағы ауылымды сағынамын...
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Әлемдегі ең биік 
орналасқан теннис корты 

– Дубай 

қаласындағы «Бурдж аль-
Араб» қонақ үйінде. Теннис 

корты шеңбер тәріздес. Алаң 
тікұшақ қонатын жер ретінде 

де пайдаланылады. Қонақ 

тыныштық 

М.КЕНЖЕҒҰЛОВА

 Гүлзат БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

Бауыржан САЛАЙДІН

Айнұр ӘЛИ

Айнұр ӘЛИ

Су жайы

БІЗДІҢ МӨЛДІР ӘЛЕМ

ШЫЛЫМҚОРҒА

Шылым   шегу  сананы  аздырады,
Қабіріңді  қолыңмен  қаздырады.
Тағдырыңның тамырын  босаңсытып,
Өміріңе өшпес  із  жаздырады.

Денсаулығы  жоқ адам  бола  алмаймыз,
Темекіге   ешқашан  жоламаймыз.
Саламатты   сақтаймыз өмір салтын,
Спортты серік еткен толағаймыз.

Мөлдір ТӨЛЕГЕНОВА,  
Қармақшы ауданы,

№183  орта мектептің  9 сынып оқушысы,

ТЕМЕКІ – АДАМЗАТТЫҢ  
ҚАС ЖАУЫ

Ей,  адамзат,  парызың жақсы өмір сүр,
Жас күніңде жалында, ойна да күл.
Өксуменен өмірің өтпес үшін,
Темекінің таусылмас зиянын біл.

Аружан  АТАБАЕВА,                      
№183 орта мектептің  10 сынып оқушысы 

Ол шамамен жарты жыл бұрын пайда болды. Оны 
қалай атауымды да білмеймін. Мүмкін бұл менің ойымнан 
құрап алған қиялым, мүмкін тылсым күш иесі.

Ол кезде көктемнің алғашқы күндері еді. Универ ситетке 
барар жолда автобус күтіп тұрғанмын. Айнала толы адамдар 
бір-біріне соқтығысып өз шаруаларымен әлек. Қарсы жолда  
маған көз алмай қарап тұрған бір бейнеге көзім түсті. 
Өзгелерден ерекше. Ал бет әлпеті есте қаларлықтай емес. 
Үстінде тозығы жеткен қоңыр жейде, түрі сұсты, көздері 
кекке толы. Оны елемесем де, кездейсоқ кездесуіміз жиілей 
берді. Мен оны дүкеннен, саябақтан, тіпті кинотеатрдан да 
көрдім. Оң қапталымда, бірер орын алыста отырды. Басында 
мән бермедім, бірақ...

Жаз... Күн жылы... Нағашыларымды қуантпақ бо лып 
ауылға да жеттім. Бала күнімдегі құрбыларыммен біраз 
уақыт өткен күндерді еске алдық. Ауыл шетінде Қамбаш деп 
аталатын көл бар еді. Суға түсуге бел будық. Кеш қарайып 
қалған шақ. Айнала тынық. Көл ортасына дейін ауыл иісін 
сезіп, рахат күй кешіп жүзіп барамын. Ол... Тағы да ол қарсы 
бетте маған қарап тұрды. Киімі, бейнесі, тура сол. Мен баяу 
артқа бұрылып, жағалауға қарай бар күшімді жиып, әрең 
жеттім. Асығыс киініп әр секунд сайын көзімнің қиы ғымен 
қарап қоямын. Ал ол жай ғана қарап тұрды. Жағдайым мәз 

емес еді. 
Бір күні көше ортасында оны жеңіл көлік қатты күшпен 

қағып кетті. Ышқынған дауысы, қанға малынған айнала 
есімнен кетер емес.

Осылай болғаны мен үшін жақсы да еді. Бір апта көлемінде 
көзден ғайып болды. Қуандым. Бірақ енді ол мені түсімде, 
көк жәшікте, қалтафон экранында тіпті терезеден көрініп 
мазалауын тоқтатпады. Ұйқым азайып, әлдекімнің маған 
жақындағанын сезіп оянып кетуді жиілеттім. Шыны атауының 
бәрін сындырып, терезелерді қараңғылап жауып тастадым.

Түн... Сағат 03:16 шамасы. Шытырлап сынған әйнек дауы-
сынан оянып кеттім. Ұйқылы ояу сүйретіліп, ортаңғы бөлмеге 
бардым. Үлкен айна сынған екен. Ал маған қарсы үсті қанға 
малынған бейне тұр. Бұл ол еді... Иә ол осында...

Құлағына құлаққап тағып, жайсыз жағдайларға ұшы рап 
жатқандар күн санап көбеюде. Себебі, әсем әуеннің ырғағына 
тербеліп, тұңғиығына батып, сыртпен қарым-қатынасын 
үзеді. Өзгелерді тыңдамайды, тыңдағысы да келмейді. 
Қиялмен өз әлемін ойлап тауып, айналасындағы адамдармен 
араласпайтын дертке шалдығады. Қазіргі таңда қоғамдық 
көлікте, асханада, оқу орындарында тіпті сабақ үстінде, үйде, 
көшеде құлағы сымсыз жүрген жас буындарды байқамаймыз. 

АҚШ отоларингологы, Бостондағы Brigham and Women 
емханасының дәрігері Джозеф Шаргородскидің зерттеуінше, 
бұл елдің әрбір бесінші жасөспірімінің есту қабілеті нашар. 
Сандар мынадай: 6,5 миллион балада кінәрат бар. Мұны АҚШ 
ғалымдары екі рет тәжірибеден өткізген. Біріншісін, қалта 

плеерлер шыққан 1988-1995 жылдар аралығында, ал екіншісін 
2008-2015 жылдары жүргізген. Көрсеткіштері төбе құйқаңды 
шымырлатады. Алғашқыда жеткіншектердің есту қабілетінің 
төмендеуі 30 пайызға жетсе, ауыр деңгейдегі құлақ аурулары 
60 пайызға дейін артқан. Қыздарға қарағанда, ұлдардың есту 
қабілетінен айырылу қаупі басымырақ екені дәлелденіп отыр. 
Жастар музыканы қаншалықты қатты дауыста тыңдап жатқанына 
аса мән бермейді екен. Ол құлақтағы сезімтал талшықты 
жасушаларға зиян келтіреді. «Бұл – таскереңдікке апаратын 
тікелей жол» -  дейді АҚШ  университетінің профессоры 
Маргарет Чизман. Құлаққа қауіпсіз дыбыстың деңгейі 80-85 
децибел болуы керек, ал 100-ден асқан жағдайда бұл сөзсіз 
денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Мамандардың пікірінше, күніне 
құлаққапты бір жарым сағаттан артық пайдаланбаған жөн.

«Құлақтан кіріп, бойды алар жақсы ән мен тәтті күй» деп 
күмбірлеген домбыраның дауысы мен түрлі әуендердің шынайы 
адам жанына әсер етуін айтамыз. Тек құлаққаптың көңілімізді 
көтерсе де, денсаулығымызға зиян екенін ұмытпағанымыз абзал.

Қала көшелерімен жүре қалсаң, сол мәдениеттің 
өкілдерімен жолығасың. Түрлі-түсті киінген, опа-далапты 
баттастыра жаққан, құйтырқы қылықтарымен жүреді 
олар. Тіпті кейбірінің санаға сыйымсыз болмысы таңдай 
қақтырмағанмен, қынжылтады. Айналып келгенде, қазақтың 
қызы не жігіті солай жүрсе іштартпай қайтпексің? 

Субмәдениет – қоғамнан оқшауланған өзіндік өмір 
сүру дағдысы бар, қоғамдағы мәдениеттен өзгелеу, тіпті 
кейде оған наразы жастардың құрылымы. Қаламыздың 
биік ғимараттарының қабырғаларында еріксіз қарататын 
түрлі-түсті жазулар мен суреттерді көріп жүрген боларсыз. 
Бұл да субмәдениеттің лаңы. Бұл көше өнерінің көкжиегін 
кеңейткен граффити өнері. Субмәдениеттің негізгі тірегі – 
жастар. Олардың негізгі пайымы үлкендер әлеміне, қоғамның 

ережелері мен құндылықтарына өзіндік қарсылық таныту.
Алғашқы кезде субмәдениеттiң қалыптасуына музыкалық 

топтар әсер еттi. Мәселен, 1980 жылдан бастап Америкада 
роктың жаңа бағыты готик-рок өмiрге келдi. Нәтижесiнде 
готтар субмәдениетi қалыптасты. Бұл мәдениеттiң басты 
өзгешелiктерi – киiмдерi қара түстi, металл бұйымдарды 
тағуы және өздерiне тән макияж жасауында. Ал 90-жылдардан 
бастап жастар арасында эмо-кидтер мен киберпанктер 
субмәдениеті кең етек жайды.

Қазіргі таңда мұндай жайттар қазақ жастарын да баурап 
барады. Мойнына қарғыбау салған, қолына шынжыр таққан 
жастарды қоғамнан аластамай, өз ортамызға тарту қажет. 
Олардың саламатты жас болып қалыптасуына септесуіміз 
керек. Ұмыт қалған салт-дәстүрімізді қайта жаңғыртып, 
жастарға насихаттау қажет. Жат ағымға әрбір қазақ баласы 
жол бермеуі тиіс.

Әрбір адамның миссиясы қоғамда 
өзінің қажеттілігін сезіну, яғни сол 
қоғамға қажетті маман иесі болу. Ма-
мандық – сенің  болашақта бағыт-
тал  ған жоспарың, алдағы үлкен бе-
лес терің. Мамандық таңдауда өзі ңе 
сенімді болуың қажет. Менің таң да-
ға ным,  өзім бала кезден армандаған 
ма ман дығым – журналист болу. Жур-
налистика – қызығы мен шыжығы 
көп, жан-жақты зерттеуді қажет ете тін 
жауапкершілігі зор мамандық. Журна-
лист  өз мақсатына, өз пікіріне берік 
болу қажет. Онсыз журналистің табыс-
ты болуы екіталай. Журналист әртүрлі 

оқиғаның ортасына тап бо луы мүмкін. 
Сондықтан жан-жақты ақпараттанбаса, 
кей нәрсенің анық-қанығына жету, ақ-
қарасын ажырату оңай емес. Оқиғаға, 
дәйекке жеңіл-желпі қарамай, оның 
түп мәніне, се беп-салдарына назар ау-
дару керек. Ол үшін сол саладағы ар-
найы мамандар мен кездесу қажет. 
Жаңа мәліметтерді салыстырып қарауы 
тиіс. Бәрі анықтал ғанда, нақтыланғанда  
ғана журналист жазу керек. Бұл орай-
да оның бойында жақсы дайындық, 
байқампаздық болу шарт. Сондықтан 
журналист тек тео рия жүзінде бәрін 
игеріп қоймай,  практикалық тұрғыдан 
да  ізденіп, ең бек тенгені жөн.

Менің осы мамандықты таң да-

уым  ның басты себебі – ел ішін дегі 
жа ңа лықтармен халықты са па лы ақпа-
раттандырып, тиісті мәлі мет терді  
жет кізгім келеді. Теле жур на лис ти ка  
саласында еңбек етсем деймін. Кіш-
кен  тайымнан телебағдар лама ларды 
қы  зықтап, дикторларды тыңдап, журна-
листердің зерттеу, сюжеттерін көріп 
өстім. Өзім үлгі тұтатын тележурналис-
тика майталмандары – Қымбат Дос жан, 
Дана Нұржігіт, Нұрбек Бекбау, Гүлназ 
Әлімгерей және т.б, оның ішінде  Сыр 
тележурналистикасының жұлдызы – 
Сағитжан Бермағанбетов.  Мен де осы 
аға-әпкелерім секілді болашақта мықты 
журналист болғым келеді, бұл арманы-
ма жетемін деп ойлаймын.

ОЛ

МАМАНДЫҒЫМ – МАҚТАНЫШЫМ

ЖАТ МӘДЕНИЕТКЕ ЖОЛ БЕРМЕЙІК

Жаһандану заманы жастарға жаңа леп, жаңа дем әкелді. Себебі, әлемнің бір шетінде пайда болған құбылыс көп 
ұзамай дүниенің келесі бір бөлігіне оңай көшіп келеді. Бұл бәлкім, жылдам хабар алмасудың әсері болар. Әрине, 
жақсы жайт болса, қандай жай болса да қабылдауға дайынбыз. Ал танымымызға қайшы келер құбылыстарға жол 
жоқ. Дегенмен талғамға талас болмағаннан кейін, жастар жағы батыстан ағылған жақсы болсын, жаман болсын 
құбылыстарға бейім келеді. Мәселен, субмәдениет. 

ҚҰЛАҚТЫ БІТЕГЕН ҚҰЛАҚҚАП Көше бойында келе жатқаным сол еді, қарсы беттен 
«дүрс» еткен дауыс естілді. Жақындап барсам көлік иесі 
екі қолымен басын ұстап не істерін білмей тұр. Ал жерде 
тұла бойы қанға боялған жас жігіттің құлаққаппен бірге 
құлағанына көзім түсті. Бағдаршамға келіп тоқтап жатқан 
көліктермен ілесіп, жаяу жүретін жолға түскен сәтте, ағып 
келе жатқан жеңіл көліктің жанына жеткенін естімей 
қалса керек.
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Ғарышпен тілдескен, елдікпен күн кешкен«БАЙҚОҢЫР» БРЕНДІН ДАМЫТУ ЖАЙЫН ТАЛҚЫЛАДЫ

Әлемдегі ең биік 
орналасқан теннис корты 

– Дубай 

қаласындағы «Бурдж аль-
Араб» қонақ үйінде. Теннис 

корты шеңбер тәріздес. Алаң 
тікұшақ қонатын жер ретінде 

де пайдаланылады. Қонақ 

ТАЛАНТТЫ ТЕННИСШІ – ЖАҚАС

ПАТРИК ЭКЕНГ
Бухарестік «Динамоның» сайыпқы раны «Виито-

рул» командасымен кездесу барысында сұлап түсті. 
Ешкіммен соқтықпады, ешкіммен алыспады. Тең 
нәтижемен аяқталған ойынның 63-минутында алаңға 

шыққан ойыншы бар-жоғы 6 минут ойын көрсетті. Со-
дан соң алқынып жүгіргенде құлады. Ойыншы дереу 
ауруханаға жеткізілді. Камерундық ауруханада жан тап-
сырды. 26 жастағы ойыншының өмірі үшін 10 дәрігер 
ай қасты. Алайда арты қайғыға душар етті. Экенг жүрек 
талмасынан дүниеден озды.

ХОСЕ МАРИН
«Малаганың» әйгілі қақпашысы талайды тамсанды-

рушы еді. Әсіресе оның шеберлігі жанкүйерлерін разы 
ететін. Алайда 1986 жылы Марин «Сельт» командасының 
шабуылшысы Бальтазармен соқтығысып қалды. Бірі – 

гол соғуға ұмтылса, екіншісі – қақпаны сау қалдыруға 
тырысты. Алайда Марин допты құшақтаған күйі орны-

нан тұрмады. Есінен танған күйі ауруханаға жеткізілген 
Маринге дереу ота жасалды. Одан кейін Хосе есін жима-
ды, бірнеше күн комада жатып, артынан жан тапсырды. 

ПЕДРО БЕРУЭЦИО
1973 жылы «Севильяның» шебері «Понтеведрмен» 

кездесудің екінші негізгі уақытында талып құлады. 
Ойыншылар жайды түсінбей аң-таң. Өйткені оның 
маңайында жүрген қарсыластар жоқ-тын. Ұрмай-соқпай 
құлаған ойыншыны дереу ауруханаға жөнелтті. Беруэцо 
ауруханаға барар жолда жедел жәрдем көлігінің ішінде 
жан тапсырды. Себеп – жүрек талмасы. Айтпақшы кез-
десуден бірнеше күн бұрын аяқдоп шебері жүрегінің 
жайсыздығы жайында достарына айтыпты. Сол уақытта 
бір мәрте жүрек алқынған. Ал кездесуде жүрек екінші 
мәрте инфаркт алыпты.

МАРК-ВИВЬЕН ФОЭ
2003 жылы конфедерация Кубогының жартылай фи-

налында Камерун және Колумбия командалары кездесті. 
Алайда  ойын жұрт күткендей болмады, ар ты  трагедияға 
ұласты. Африкандық команда ның капитаны Марк-

Вивьен Фоэ ойын ортасында ентіге жүгіргенде шалқалай 
құлады. Дәрігерлер әйгілі ойыншының жайын білмекке 
алаңға ұмтылғанда Фоэ о дүниеге аттанған еді. 

СЕРГЕЙ ПЕРХУН
Футбол нағыз айқас. Кейде өмір үшін айқасқа  ұласады. 

2001 жылы тамызда күллі Ресейдің жанкүйерлері 
күңіренді. Жас әрі талантты ЦСКА-ның қақпашысы 
Перхун қақпаға лап қойған «Анджидің» шабуылшысы 
Будуновпен соқтығысты. Жай соғысқан жоқ, аяқдопты 
ұршықша иірер шабуылшы допқа жармасқан қақпашыны 
әудем жерге итеріп жіберді. Перхун алғашында түк 
болмағандай орнынан тұрып допты ойынға қосты да, ар-
тынан сұлап түсті. Жанкүйерлер мұндай соқтығыстан 
кейін орнынан тұрған Перхунге құрмет көрсетіп, шу-
ылдасып орнынан тұрған-ды. Артынша жасыл алаң 

күңіреніп қоя берді. Дәрігерлер Перхунның өмірі үшін 
жанталасты. Алғашында Махачкаланың ақхалаттылары, 
кейін Мәскеудің білікті мамандары спортшының өмірін 
сақтап қалуға тырысты. Алайда бәрі кеш еді. Солай Сер-
гей Перхун дүниеден озды.

МИКЛОШ ФЕХЕР
2004 жылдың 26 ақпанында Португалияның ішкі 

біріншілігінде кездескен «Гимарайнш» пен «Бен-
фика» ойыны жанкүйерлерді көп жинады. Әсіресе 
«Бенфиканың» ұрандатқан жанкүйерлері жасыл алаңды 
жаңғырыққа толтырды. Алғашында ойын тартысты бас-
талды. Қос команда өліспей беріспеуге бел буғандай. 
Сол ойында «Бенфиканың» венгерлік легионері Мик-
лош Фехер жасындай жарқырауы керек-тін. Екінші 
таймда алаңға шыққан сәтте Фехер төрешіден ескер-
ту алды. Аладоп үшін айқаста төрешіге күлімдеп бір 
қарады да, жүгіре беріп етпетінен құлады. Аяқдопшыға 
қарсыластар мен командаластары алғашқы көмек бер-
гендей болды, алайда бәрі тым кеш еді. Фехерді құтқару 
мүмкін болмады. Кездесу жасыл алаңды көз жасы жуған 
қайғымен аяқталды. 

ГРЕГОРИ МЕРТЕНС
Былтыр жұлдызды құйрықтай футбол аспаны-

нан бір жұлдыз ағып түсті. Сәуір айында «Локе-
рен» және «Генк» командалары кездесті. Ойын ба-
рысында белгиялық команданың қорғаушысы Грего-
ри Мертенс жасыл алаңға сұлап түсті. Төреші ойынды 
тоқтатып, алаңға дәрігерлерді шақырды. Ақхалаттылар 
қорғаушыны дереу ауруханаға жеткізді. Бұл жағдайға 
Мертенстің жүрегінің тоқтауы себеп болған. Жедел 
жәрдем көлігінің ішінде футболшының жүрегі қайта 
соқты. Дәрігерлер аяқдопшыға барынша көмек көрсетті. 

Алайда спортшының беті бері қарамаған соң, оны жа-
санды комаға түсірді. Ауруханада Мертенске ота жасал-
ды. Жағдайы одан әрі ушыға түсті. Грегоридің отбасы 
футболшының өмірін ұстап тұрған аппаратты өшіруге 
өтініш беріп, бар-жоғы 24 жастағы спортшы одан әрі 
қиналмай о дүниеге аттанды. «Локерен» командасының 
директоры Вилли Рейндерс Мертенстің денсаулығы 
жақсы екенін, медициналық тексеруден жиі өтіп тұра-
тынын айтыпты. Алайда аладоп оны да алқындырып 
тынған ғой.

ОЛИМПИАДАҒА 5 ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚ ҚАТЫСАДЫСПОРТ АҚПАР

ТАҒЫ ДА ДОПИНГ ДАУЫ
Пекин мен Лондон олимпиадасының 

допинг сынамаларын қайта тексергеннен 
кейін он спортшының қанынан допинг 
табылған. Бұл туралы Халықаралық ауыр 
атлетика федерациясы президенті Томаш 
Аян мәлімдеді.

Допинг табылғандар қатарында Лон-
дон олимпиадасының төрт чемпионы және 
Пекин олимпиадасының бір жеңімпазы 
бар. Естеріңізге сала кетейік, Пекинде 
Қазақстан сапынан Илья Ильин олимпиа да 
чемпионы атанса, Лондонда Зүлфия Чин-
шинло, Мая Манеза, Светлана Подобедова 
және Илья Ильин алтын алған. Ал соңғы 
уақытта допинг дауына ілінген Ресей 
елінің ауыл атлеттері Пекин мен Лондонда 
тоғыз күміс, төрт қола еншілеген еді.

Биылғы жылдың басты оқиғасы 
Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында 
өтетін ХХХI жазғы Олимпиада ойын-
дарына облысымыздан 5 спортшы қа-
ты сады. Бұл туралы «Сыр Медиа» 
ЖШС ОКО-да өткен брифингте Қы-
зыл орда облыстық дене шынықтыру 
және спорт басқармасының басшы-
сы Садық Мұстафаев мәлімдеді.  Жазғы 
олимпиадаға қатысушылар қатарында 
ауыр атлетші Илья Илин, әлем чемпионы 
Александр Зайчиков, еркін күрестен әлем 
чемпионы Ғалымжан Өсербаев, таеквон-
дошы Айнұр Есбергенова және стенд 
атудан ҚР құрама командасының мүшесі 
Максим Коломец бар. 

Бұдан өзге басқарма басшысының ай-
туынша, облыста дене шынықтыру және 
спортпен шығылданушылар саны – 192 
885 адам. Бұл жалпы тұрғындар үлесінің 

– 25,3 пайызын құрайды. 

Жансая ҚЫДЫРБАЙ

ФУТБОЛ БІРЕУЛЕР ҮШІН ЖАЙ ОЙЫН БОП КӨРІНЕР. ИӘ, 
СОЛАЙ ЖАЙ ОЙЫН. АЛАЙДА БҰЛ НАҒЫЗ АЙ ҚАС. ЖАН АЛЫ-
СЫП, ЖАН БЕРІСУ. ЖАСЫЛ АЛАҢ ГЛАДИА ТОРЛАРДЫҢ АРЕ-
НАСЫ. МҰНДАЙ АЙҚАСТА АДАМ ӨЛІМІ ТІРКЕЛІП ТҰРАДЫ. 
ЖИІ ЕМЕС, ДЕГЕНМЕН БАР. МЫСАЛЫ...

СӨЗБЕ-СӨЗ
Бас бапкердің міндеті – 
біреулердің гол соққанына жалақы алу. 

Кейси Стенгел, кәсіпқой бейсболшы
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ТОҚТЫ
“Сабыр түбі сары алтын” демекші кез-келген 

қиындыққа шыдап бағыңыз. Ісіңіз алға ба-
суы мүмкін. Сондықтан бәріне түсіністікпен 
қарағаныңыз абзал. Кейбір адамдармен тіл та-
бысу, түсінісу қиындау болады. Бірақ бәрі өткінші.

ТОРПАҚ
Апта басы қауырт тірлікпен басталғанымен, 

ортасына қарай барлығы реттеледі. Қала ара-
лап, қыдырып қайтуыңызға немесе кино көріп, 
уақытыңызды басқа да қызықты етіп өткізуіңізге 
болады.

ЕГІЗ
Басшылық тарапынан қолдау көріп, жал-

ақыңыз өсуі мүмкін. Ол үшін тек еңбек те-
нуіңіз керек. Барлығы өзіңізге байланысты. 
Қиындықтарды тек еңбек ғана жеңетінін 
біліңіз. Сол үшін жұмысты бірінші орынға 
қойыңыз.

ШАЯН
Еңбегіңізді басшылық бағалады екен деп тым 

еркінсіп кетпеңіз. Барыңызды салсаңыз, жеңіп 
шығасыз. Бірақ арасында денсаулығыңызға да 
көңіл бөлуге тырысыңыз. 

АРЫСТАН
Қызмет барысында өзіңізден дәрежесі төмен 

қызметкерлердің сізді басынуына жол бермеңіз. 
Сізді қолбала қылып жұмсағысы келетіндер 
де табылады. Кейбіреулердің сондай пасық 
қылығына күйінбеңіз. 

БИКЕШ
Достарыңыздың сізді қолқалап ортаға қос-

қысы келіп жүргеніне біраз уақыт болды. 
Бірақ үнемі бас тартып жүре бермей, арасында 
басқосуға баруға тырысыңыз. Әйтпесе олардың 

арасында қадіріңіз қалмауы да мүмкін.

ТАРАЗЫ
Бұл апта іскерлік бастамаларға толы болмақ. 

Сізге жақындарыңыздан естіген жылы сөздер 
қуат беріп келеді. Үнемі осындай жылылықты 
сезініп жүру үшін оларға қамқорлық танытудан 
шаршамаңыз.

САРЫШАЯН
Балаларыңыздың денсаулығына, тамақта-

нуына көптеп көңіл бөліңіз. Жұртқа сене бер-
мей, балаларыңызға қарауға уақыт табыңыз. 
Өйткені олар сіздің өміріңіздің мәні. Оларға 

қатысты мәселеге салғырт қарамаңыз.

МЕРГЕН
Қым-қуыт тірлікте жан жарыңыздың көңіліне 

қарауды ұмыт қалдырып жүргеніңізді ескеріңіз. 
Араларыңыз суып кетпеуіне де көңіл бөліңіз. 
Оның айтқанын орындауға уақыт табыңыз. Сон-
да ғана тату-тәтті отбасы ретінде бақытты ғұмыр кешесіз.

ТАУЕШКІ
Өзіңізге қолайлы жағдай туғызу үшін, ар-

ман дарыңызға қол жеткізу үшін аянбай еңбек-
тенуіңіз керек. Әсіресе қаржы мәселесіне кел-
генде, ұқыптылықпен қарағаныңыз жөн. 

Маң дай теріңізбен тапқан қаржыңызды өзіңіз басқаруға 
тырысыңыз.

СУҚҰЙҒЫШ
Басшыңызға ұсыныстарды айтуға қысыл-

маңыз. Ұжымыңыздың ісі алға басуына ұйытқы 
болсаңыз, бастығыңыз сізді қолдайтынына се-
німді болыңыз. Тек әріптестеріңізге күйе жағып 
алудан аулақ болыңыз.

БАЛЫҚ
Балық белгісінде туғандар бұл аптада той-

томалаққа барып көңіл көтеруі мүмкін. Соның 
арқасында көптен көрмеген ескі танысыңызды 
кезіктіріп, тың жобаларды жүзеге асыруға бола-
ды.

2 – 8 маусым
ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ

ЕРЕЖЕ

І. Жалпы ереже
Тәуелсіздік күніне арналған жас журналис тер 

арасындағы байқау (бұдан әрі – Байқау) Қызылорда 
облысының ішкі саясат басқармасы, «Ақмешіт жа-
стары» газеті және «Жас журналистер клубы» 
қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткізіледі.

ІІ. Байқаудың мақсаты
Ширек ғасыр толған Қазақ елінің жетістіктерін 

жас тар арасында кеңінен насихаттау, жас 
журналистерді ынталандыру; 

Жастардың бойында қазақстандық патриотизмді 
және  отансүйгіштік қасиетті қалыптастыру, шығар-
машыл тұлғаны дамыту.

ІІІ. Байқаудың міндеттері
Байқаудың жеңімпаздарын анықтау облыстық 

ішкі саясат басқармасымен бекітілген конкурстық 
комиссияның (қазылар алқасы) шешімімен жүзеге 
асырылады;

Қазылар алқасының құрамына БАҚ өкілдері, 
белгілі ақын-жазушылар кіреді;

Осы Ереже байқауға қатысуға үміткер барлық 
мүдделі тұлғалардың танысуы үшін ұсынылады.

IV. Қатысу шарттары
Байқауға қатысуға 14 пен 29 жас аралығындағы 

мектеп оқушылары мен жоғары және кәсіптік-
техникалық білім беру ұйымдарының студенттері, 
жас талапкер ақын-жазушылар, журналистер 
шақырылады. 

Байқау үш бағытта (поэзия, проза, публи-
цистикалық мақала) өтеді және поэзия, проза, 
публицистикалық мақала жүлдегерлері аталған 
бағыттар бойынша бөлек-бөлек анықталады. 
Байқауға қатысатын материалдар наурыздың 

22-сінен бастап 16 қараша аралығында қабыл да-
нады. 

Бір автордан бір ғана шығармашылық жұмыс 
қабылданады. Мақала А4 форматында Times New 
Roman қарпімен терілген, 2 беттен аспау қажет. 
Шығармашылық жұмыспен қоса авторы  тура-
лы қысқаша мәлімет «Байқауға» деген бел гімен 
aqmeshit_zhastary.kz@mail.ru электрон ды  пошта-
сы арқылы мемлекеттік және орыс тіл де рінде 
қабылданады немесе «Сыр Медиа» ЖШС, «Ақмешіт 
жастары» газетінің редакциясы (Қызылорда қаласы, 
С.Бейбарыс көшесі, 4 үй, Т.Жүргенов атындағы 
Шығармашылық үйі) 3-қабат, 312, 313, 314, 315 ка-
бинеттерге жолдауға болады. Қосымша сұрақтар 
үшін тел.: 8(7242) 40-06-71. Байқау нәтижесі бойын-
ша үздік деп танылған туындылар газет бетіне (не-
месе жинақ болып) шығады.  

Жеңімпаздар саны – төртеу. Бас жүлде І, ІІ, ІІІ 
орын және қосымша ынталандыру сыйлығы таға-
йындалады.

V.Конкурстық жұмыстарды бағалау өлшем
дері

Конкурстың материалдарын бағалау кезінде 
төмендегі өлшемдер назарға алынады:

– автордың идеясы;
– стильдік көркемдік;
– оқырманға эмоционалды әсері;
– авторлық ұстаным.

VI. Ұйымдастыру комитеті
Ұйымдастыру комитеті байқауды ұйымдас ты ру-

шы лар және қазылар алқасынан тұрады. Бай қау-
ды дайындау мен өткізу жөніндегі жұмысты жос-
парлайды және үйлестіреді, сонымен қатар оның 
орындалуын қадағалайды. 

Байқау туралы ережені және конкурстың қазы-
лар алқасы құрамын бекітеді. 

БАЙҚАУ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ІШКІ САЯСАТ БАСҚАРМАСЫ, ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ 
«АҚМЕШІТ ЖАСТАРЫ» ГАЗЕТІ ЖӘНЕ «ЖАС ЖУРНАЛИСТЕР КЛУБЫ» ҚОҒАМДЫҚ 

БІРЛЕСТІГІ АЙМАҚ ЖАСТАРЫ АРАСЫНДА ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БАЙҚАУ ЖАРИЯЛАЙДЫ

Жүгерінің баласы Нәрік,
Өзі сондай бәдік.
Қасына біреу жантайса,
Кетеді оған жағып.
Қолданысында оның,
Жүрер мыңдаған әріп.
Ауылды былай қойғанда,
Дүйім ел білген танып.
Әңгімені соғып,
Тұрғаны сыра сорып.
Келген еді ауылға,
Кетуге пішен орып.
Ерте көктемде келді,
Елге сәлем берді.
Қаладағы ата-ана,
Шөп орарына сенді.
Ала жаздай тырбанды,
Ұзын терек ырғалды.
Жаз бойы оның аузынан,
Талай «өсек» тыңдалды.
Боз ала таң атысы,
Қара кештің батысы.
Өтіп жатыр зымырап,
Ал Бәдіктің жайлы жатысы.
Бір ай өтер-өтпестен,
Елден хабар жетпестен.
Анасы қоңырау шалды:
– Балам-ау барсың ба?
– Есенмін апа! Хал қалай?
– Шүкір жақсы, өзің ше?
– Жеп жүрмін ас талғамай,
Жағып алып нанға май.
Еңгезердей болдым мен,
Қол-аяғым балғадай.
Еңбек етіп еміп жүрм(ін),
Мұрным піскен жармадай.
Уайымдама, апатай,
Пішен орам, жатпаймын,
Үмітіңді ақтаймын, - 
Деді-дағы тағы да,
Әңгімеге кірісті,
«Ауыл – рахат», - деп қояды,

«Ашып жатыр тынысты».
Тағы бір ай өткенде,
Хабарласты әкесі.
«Бір мәшине шөп орды», - 
Деп мақтады көкесі.
Бір мәшине дегенде,
Нәріктің терлед(і) шекесі.
Шөп басына барып ап,
Балбыраған ерніне,
Насыбайды салып ап,
Ұйықтағаны шықты енді...
Қаладан келіп ата-ана,
Көмді ұлын батаға.
Мәшинемен келіпті,
Пішен жайсыз жата ма?!
Егіске бәрі беттеді,
Көкесі мен баласы,
Қызарып қалды беттері.

Орылмапты бір бау да,
Нәрік барып жүгіріп,
Менікі ғой деп әуре,
Көкесінің шөбін ұрлауда.
Ол да аз-маз шөп еді,
Ауызбен айтқаны көп еді...
Ана атыздың басында,
Мына атыздың басында,
Шөптің жоғын көреді.
Әкесі мен шешесі
Қызарып төмен қарады...
Көкесі болса, тәуірлеп,
Сыбап алды баланы.
Найза кірпік төменде,
Ақша жүзі албырап.
Жаз бойы айтқан әңгіме,
Нәрік кетті салбырап...

Қошқарбай

БӘДІК
ӘЗІЛ ҚОРЖЫН


