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«НҰРЛЫ ЖЕР»

Қымбатты отандастар!
Қадірлі достар!

Өздеріңіз білетіндей, коронавирус 
инфекциясының қатерлі пандемиясы 
әлемнің көптеген елін, соның 
ішінде Қазақстанды да шарпыды. 
Миллиондаған адам осы ауыр дертпен 
сырқаттанды, ол мені де айналып 
өткен жоқ. Бірқатар шет мемлекеттер 
мен үкіметтер басшыларының, 
көр  некті саясаткерлер мен қоғам 
қайраткерлерінің шынайы жана
шырлығын танытып, маған мораль
дық қолдау көрсеткені көңілімді 
тебірентті. Баршасы қалтқысыз 
ниеттестігін жеткізіп, сергектік тілеп, 
тезірек сауығып кетуіме тілектестігін 
жолдады, сол үшін бәріне зор 
ризашылығымды білдіремін.

Олардың қатарында Ресей 
Президенті Владимир Путин, Қытай 
Халық Республикасының Төрағасы 
Си Цзиньпин, Қырғызстан Президенті 
Сооронбай Жээнбеков, Өзбекстан 
Президенті Шавкат Мирзиёев, 
Тәжікстан Президенті Эмомали 
Рахмон, Түркіменстан Президенті 
Гурбангулы Бердымухамедов, 
Түр кия Президенті Реджеп 
Тайип Ердоған, Америка Құрама 
Штаттарының Мемлекеттік хатшысы 
Майкл Помпео, Біріккен Араб 
Әмірліктерінің Президенті Халифа 
Заид Әл Нахаян, Үндістанның 
Премьерминистрі Нарендра Моди, 
Жапония Премьерминистрі Синдзо 
Абэ, Иордания Королі ІІ Абдалла бен 
әлХусейн, Әзербайжан Президенті 
Ильхам Әлиев, Армения Президенті 
Армен Саркисян, Украина Прези
денті Владимир Зеленский, Корея 
Республикасының Президенті 
Мун Чже Ин, Пәкістан Президенті 
Ариф Алви, Израиль Президенті 
Реувен Ривлин, Сербия Президенті 
Александр Вучич, Хорватия Прези
денті Зоран Миланович және т.б. 
бар. Бәрін түгел атап шығу мүмкін 
емес, бірақ мен олардың барлығының 
жолдаған хатхабарымен таныстым. 
Қымбатты достар, сіздердің шын 
көңілден шыққан тілектеріңіз, 
ыстық ықыластарыңыз маған күш 
беріп, өмірге құлшынысқуатымды 
арттырды. Баршаңызға басымды иіп, 
зор денсаулық пен табыс тілеймін!

Мен еліміздің көптеген өндіріс 
ұжымдарынан, еңбек ардагерлерінен, 
әскери қызметшілерден, студенттер 
мен оқушылардан – өз қолдауы мен 
тілектестіктерін жеткізіп, маған 
мықты денсаулық тілеп, толық 
сауығып кетуіме ниеттестік білдірген 
көп қазақстандықтардан хаттар мен 
жеделхаттар, сондайақ әлеуметтік 
желі арқылы жолданған хатхабарлар 
алдым.

Маған шынайы жанашырлығы 
мен қолдауын ғылыми қоғамдастық 
пен шығармашылық зиялы қауым
ның өкілдері де білдіргенін ризашы
лықпен айта кеткім келеді. Олардың 
арасында Серік Қирабаев пен Әлия 
Бейсенова, Бибігүл Төлегенова, 
Төрегелді Шарманов, Мырзатай Жол
дасбеков, Сұлтан Оразалин, Ғари
фолла Есім, Несіпбек Айтұлы, Жан
дарбек Мәлібеков, Талғат Теменов 
және басқа да Қазақстанға кеңінен 
танымал қайраткерлер болды.

Менің атыма Ольга Рыпакова, 
Дмитрий Баландин, Илья Ильин, 

Әлия Юсупова, Зарина Диас сияқты 
белгілі спортшыларымыз ізгі 
тілектерін білдірді. Баршаңызға көп 
рахмет айтамын! Мен бәріңізді де 
білемін. Сіздер және басқа да жастар 
– тәуелсіздік перзенттерісіздер. 
Денсаулық пен бақыт тілеймін!

Дәрігерлердің күшжігері және 
олардың талаптарын мүлтіксіз 
орындаудың, сондайақ баршаның 
қолдауы мен жылы сөздерінің 
арқасында мен сырқаттан сауығып 
шықтым, қазір өзімді жақсы сезінемін, 
толыққанды жұмысқа кіріскелі 
отырмын. Халқыммен бірге бұл 
сырқаттың бүкіл ауыртпашылығын 
сезіндім, қазір емделіп жатқандардың 
бәріне төзім мен қажырқайрат және 
тезірек сауығып кетулерін тілеймін.

Біз өткеріп жатқан күрделі кезең 
– бүкіл адамзаттың басына түскен 
сын сағат. Сырқатпен күрестің ең 
алдыңғы шебінде жүрген дәрігерлер 
адамдарды аман алып қалу үшін 
барлық күшін жұмсауда. Бұл 
ретте медицина қызметкерлерінің 
еңбегіне баға жетпейді – мұны 
қазіргі уақыт айқын көрсетіп отыр. 
Болашақта да отандық денсаулық 
сақтау саласына баса көңіл аударып, 
оны дамытуға қажетті қаржылық 
және материалдық ресурстар бөлу 
керек. Осы орайлы сәтте еліміздің 
медицина қызметкерлеріне ерекше 
ризашылығымды білдіремін.

Естеріңізде болар, тәуелсіздіктің 
бастапқы жылдары менің 
шешіміммен арнаулы Ұлттық қор 
құрылып, алтынвалюта резерві 
жасалды. Бұл бізге әлемдік екі бірдей 
дағдарысты жеңіп шығуға септігін 
тигізді және сол қаражат қазір 
Үкіметке пандемияға қарсы ауқымды 
жұмыс пен тұрмысы төмендерге 
қолдау көрсету барысында көмегін 
тигізуде. Егер алдағы уақытта 
оны ақылмен, үнемдеп пайдалана 
білсек, өзге сынқатерлерді де тиімді 
еңсере аламыз. Қазақстанның басқа 
елдер алдында қарызы ең төмен 
мемлекеттің бірі екені де біздің 
артықшылығымыз.

Еліміздің Президенті мен Үкіметі 
қалыптасқан жағдайды түзету үшін 
қажетті барлық шараны қабылдауда. 
Бірақ көп нәрсе өзімізге байланысты. 
Дәрігерлер біз үшін қолдарынан 
келгеннің бәрін жасап жатыр. 
Алайда бұл ауруды жұқтырудан 
сақтану көбінесе әр адамның өзіне 
байланысты. Төзімді болу керек, 
әсіресе жастарға. Қажетті гигиена 
талаптарын орындап, тезірек вакцина 
пайда боларына үміттене отырып, 
ауру жұқтырудан барынша ұзағырақ 
уақыт сау болуға тырысқан жөн. 
Тәртіп сақтап, өз денсаулығымызды, 
туғантуыстар мен жақындардың 
амандығын ойлауымыз қажет, 
дәрігерлерге сену керек.

Халқымыз басқа түскен 
қиындықты өзінің қайратжігері, 
ұйымшылдығы, болашаққа 
деген ұмтылысы арқылы бүкіл 
халықаралық қоғамдастықпен бірге 
лайықты түрде еңсеріп, аманесен 
шығарына сенімдімін. Біз тағы 
да жеңімпаз боламыз. Еліміздің 
жақсы күндері алда. Біз біргеміз! Біз 
жеңеміз! Біздің ұранымыз осы.

Барлық отандастарымызға мықты 
денсаулық пен игілік, елімізге бақ
береке тілеймін!

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ 
ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ҮНДЕУІ

Осы бір мерейлі миссияны 
орындау мемлекетіміздің негізін 
қалаушы ұлы перзенті, тәуелсіз 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті, 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың маңдайына жазылғаны 
– әлемде аумағы жағынан алып 
елдердің алғашқы ондығына енетін, 
ұланбайтақ жерінің асты да, үсті 
де табиғи ресурстарға бай, кешегі 
Кеңес Одағынан ірге бөліп шыққан 
кезде қолында жалын атқан от 
қаруы бар стратегиялық маңызы зор 
елге уақыттың өзі сыйлаған ерекше 
бағы. «Ақылды басшы алдырмас» 
деген, өткен ғасырдың тоқсаныншы 
жылдары әлем картасында орын 
алған тектоникалық үлкен саяси 
өзгерістердің салмағын саралай 
отырып, Қазақстанның ұлттық 
мүддесін сыналап енгізе білген 
Елбасы осы бір отыз жылдың 
ішінде жас мемлекетті әлемнің 
дамыған 30 елінің қатарына қосу 
мақсатымен көш бастады. Көшіміз 
көлікті болды. Ұлтымызда «Бас 
болмақ оңай, бастамақ қиын» деген 
сөз бар. Бұл орайда Қазақстан – 
қалыптасқан қоғамдық құрылыстар 
ауысқан алмағайып кезеңде кемеңгер 
басшысын таба білген ел.

Тарих жолы тақтайдай тегіс, 
түзу бола бермейді. Бұрылысы мен 
қалтарысы жиі кездесетін дәуірдің 
сыншысы да көп. Ал нақты әрі батыл 
ісәрекетке бара алатын адамдар 

сирек. Мұндай тұлғалар тарихты 
түзеді, жаңа заманды алға жетелейді. 
Міне, Нұрсұлтан Әбішұлы – осындай 
айрықша ерікжігерімен ертеңгі 
көкжиекке батыл қарай білген бірегей 
реформатор, әлем мойындаған 
мемлекет қайраткері! Ол – тәуелсіз 
елдің төл тарихын өз қолымен 
жасаған тегеурінді тұлға! Елбасымыз 
әлемнің ең азулы елдерінің 
басшылары мен саяси қайраткерлері 
құрмет тұтатын биікке көтеріліп, 
еліміз халықаралық қоғамдастықтың 
белді де беделді мүшесіне айналды. 
Бұл – күрмеуі қиын күрделі кездерде 
халықты ауызбіршілік пен татулыққа 
жұмылдырып, ескі түсініктен нарық
тық қоғамға өткізген және әлемдік 
экономиканың белсенді қатысу
шысына айналдырған Нұрсұлтан 
Назарбаев феномені.

Менің Елбасын алғаш көргеніме 
де 35 жылдың жүзі болыпты. Нұр
сұлтан Әбішұлы 1985 жылдың 
қыркүйегінде Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесінің Төрағасы кезінде Қытайға 
келген еді. Ол кезде елшілікте 
жұмыс істейтінмін. Сонда Үкімет 
басшысының қытайлықтармен келіс
сөздер барысында байқалған мол 
біліміне, тоталитаризм тұсында 
қалып тасқан жайлар жөніндегі 
батыл ойларына, сөзінің жүйелілігіне 
бәріміз қатты разы болғанбыз. 
Елшілік қызметкерлерімен басаяғы 
екі жарым сағатқа созылған бейресми 

әңгімеден кейін бас қосқанымызда 
мен әріптестеріме қарап: «Тегінде, біз 
Қазақстанның болашақ басшысымен 
сөйлескен шығармыз» дедім. Арада 
бес жыл өткенде Нұрсұлтан Назарбаев 
еліміздің басшылығына келді.

Қазақстанның Тұңғыш Прези
дентінің тәуелсіздік таңындағы алғашқы 
кадрлық шешімдерінің бірі менің де 
тағдырымды айқындап берді. «Беласу» 
атты кітабымда: «Бұл үлкен жүректі 
адам менің қабілетіме сенді, сенді де 
оны өзім туыпөскен Қазақстан игілігі 
үшін аямай жұмсауыма жол ашты» деп 
жазған болатынмын.

Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас хатшы
сының орынбасары бол ған жыл
дарымда әлемге әйгілі саясат керлердің 
Нұрсұлтан Назарбаевқа биік баға берген 
сөздерін талай естідім. Халқымыз үшін 
мерейлендім.

Елдің Президентіне ғана емес, 
еміренген етене перзентіне айнала 
білген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
қарапайым еңбек адамдарының 
отбасында дүниеге келді, қазақ 
мектебінде білім алды, еңбек жолының 
бастауында шойын қорытып шыңдалды. 
Өзі туыпөскен Алатаудың асқақ 
шыңдарындай асқаралы арманына ерте 
қол созды. Жастайынан жұрттың жайын 
ойлады, өзі де домбыра шертіп, халық 
мұрасын жақсы білгендіктен, зиялы 
қауымға жақын болды. 

ТАРИХИ ТҰЛҒА
ТАҒЫЛЫМЫ

Ел қуатты болса, 
қуаныш тұрақты бола-
ды. Ғасырларды уақыт 
ұршығында иірген 
мыңжылдықтар 
тоғысында Ұлы 
дала төсінде жаңа 
тұрпатты жас мем-
лекет құрылды. Ата-
сы Алаш, керегесі 
ағаш қазақтың зар 
заманда жоғалтқан 
құндылықтары 
қайтарылды, 
бары бүтінделді, 
азаттықпен бірге 
сәулелі сәттерге толы 
шуақты шежіресі 
түзіле бастады.

Қасым-Жомарт 
ТОҚАЕВ,
Қазақстан 

Республикасының 
Президенті

– Жуырда ғана осы аумақта 180 
отбасы қоныс тойын тойлаған еді. 
Бүгін үй кезегінде тұрған көпбалалы, 
толық емес, мүмкіндігі шектеулі 
бала тәрбиелеуші отбасылар мен ата
анасының қамқорлығынан айырылған 
азаматтарға 160 пәтердің кілтін 
табыстағалы тұрмыз. Қоныс құтты 
болсын, шаңырақтарыңызға шаттық 
ұяласын! – деді аймақ басшысы. 

Тұрғындар атынан көпбалалы ана 
Ләззат Жұбаниязова лебіз білдірді. 

– Мерейлі мереке қарсаңында 
отбасымыздың, көршілеріміздің 
қуа нышы еселеніп отыр. Бүгін
гідей жаңалықты біз ұзақ күттік. 
Арманымның жақын арада орын
далатынына сенбеген едім. Күмәнді 
ой сейіліп, пәтер кілтіне қолымыз 
жеткеніне ризамын, – деді ол. 

Атаанасының қамқорлығынан 
айырылған 22 жастағы Әйгерім 
Төремұрат жуырда оқуын аяқтады. 
Бала күнінен бері үй кезегінде тұрған 
еді. Енді, міне, екі бөлмелі қонысқа 
орналасып жатыр. Арманының 
орындалғаны үшін жауапты жұмыс
тың басықасында жүрген аға ларына 
Әйгерімнің алғысы шексіз. 

Салтанатты шара бары
сында әсем әрі зәулім үй
лерді салуға еңбек сіңірген 
«Жабдықтау», «Сапақ», 
«НұрТалап және К», 
«АстанаСервис» ком пания
лары ның бас шы лары облыс 
әкімінің Алғыс хатымен 
мара  патталды. 

– 40 пәтерлі үйді мер
зімінен бұрын са лып бітірдік. 
Не гі зі нен отандық құры лыс 
материалдары қол  да  нылды, 
– деді «НұрТалап және К» 
ЖШС директоры Қанат бек 
Керейтбаев. 

Соңғы жылдары облыс 
орталығында 12 жаңа 
шағын аудан, 7 тұрғын үй 
кешені бой көтеріп, 8,5 
мыңға жуық адам баспаналы 
болды. Сырдария өзенінің 
сол жағалауындағы жаңа 
қалада кейінгі екі жылда 
республикалық, облыстық 
бюджеттер есебінен 620 пәтерлік 13 
көпқабатты арендалық, 240 пәтерлік 
4 көпқабатты несиелік, жеке құрылыс 
салушылардың қаржысы есебінен 604 

пәтерлік 14 көпқабатты үй салынды. 
Биыл жыл соңына дейін 560 

пәтерлік арендалық 11, 590 пәтерлік 
несиелік 13 тұрғын үйдің құрылысын 
аяқтау жоспарланып отыр.

СОЛ ЖАҒАЛАУДАҒЫ ҚОНЫС ТОЙЫ

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы».Sb

Елорда және Ұлттық домбыра күні қарсаңында 
көптеген қызылордалық отбасы сәні мен салтанаты 
жарасқан сол жағалаудан «Нұрлы жер» бағдарламасы 
аясында салынған үйлерден баспаналы болды. 
Олардың қуанышына облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова ортақтасты.

МЫҢ АЛҒЫС СІЗГЕ, ДӘРІГЕР!
6 шілде – Елорда күні қарсаңында облыс әкімі Гүлшара 

Әбдіқалықова Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығына сәйкес денсаулық сақтау саласының бірқатар 
қызметкеріне мемлекеттік наградалар табыстады.

Ауырмаудың жолы қайсы?
Қазір емханаға күніне 250-ден астам 

қоңырау түсуде. Шағымданушылардың 
басым көпшілігінде дене қызуы көтеріліп, 
басы ауырып, буындары сырқырап, әлсіздік 
байқалған. Ыстығы жоғарылап, іші өтіп, 
тамағы ісіп, жөтелген балаларға да дәрігерлер 

ем-дом жасауда. Емхана мамандары шамасы 
келгенше қызмет көрсетіп жатыр. Жұмыс 
режимі қауырт. Дегенмен, ауырып ем 
іздегенше ауырмаудың жолын ізденген артық 
етпейді. 
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SAIASAT

Ұйымдастырушылық қабілеті мен 
еңбекке деген ерен сүйіспеншілігі жас 
жетекшіні басқару жүйесінің ең биік 
шыңына алып келді. 1989 жылы маусым 
айында ол Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің бірінші хатшысы 
болды, ал 1990 жылы сәуір айында 
Жоғарғы Кеңес оны Қазақстан Рес
публикасының Тұңғыш Президенті етіп 
сайлады. Осылайша, сол кездегі әлемдік 
геосаясаттағы ең ықпалды елдің бірі 
саналатын КСРО көлеміндегі ең жас әрі 
ықпалды басшы ретінде көзге түсті.

Нұрсұлтан Назарбаев кәнігі саясаткер 
ретінде алып елдің кетеуі кетіп, шаңырағы 
шайқалып тұрғанын жақсы сезінді. 
Сондықтан да сол сындарлы шақта Одақ 
басшылары ортасында жүріп жатқан 
ойыннан тыс болып, интеграциялық 
үрдістердің жақтаушысы ретінде көрінді. 
Бұл ұстанымы қаһарлы елдің қабырғасы 
сөгілген кезде ТМД ұйымын құруға 
негіз болды. Жаңа мемлекеттердің 
құрылуына байланысты «югославиялық 
сценарийдің» болғанын ескерсек, бұл 
шын мәнінде ықтимал қантөгістің алдын 
алған сарабдал шешім болатын.

Тәуелсіздік алған Қазақстанның 
алдында тағдыршешті таңдау тұрды. Жас 
мемлекет әлемдік геосаясаттағы орнын 
анықтап алуға тиіс еді. Бұл туралы Елбасы 
былай деп еске алады: «Қазақстан қандай 
ел болады? Азия мен Еуропаның арасына 
көпір бола ма? Немесе «Солтүстік – 
Оңтүстік» осіне айнала ма?

Мемлекет басшысы жүргізген қайта 
құрулардың маңызы мен тарихи ауқымын 
түсіну үшін сол кездегі елдің ахуалын көз 
алдымызға елестетіп көрсек те жеткілікті. 
Кеңестік қоғамнан тәуелсіз Қазақ 
еліне тұралаған экономика, тоқтаған 
кәсіпорындар мен ауыл шаруашылығы, 
кедейшілік, жұмыссыздық мәселелері 
«мұраға» қалғанды. Мұның бәрі 
әлеуметтік қысымды күшейте түсті, кез 
келген уақытта ел ішінде тұрақсыздық 
белең алуы әбден мүмкін болатын. Сондай
ақ сол кездегі көптеген саясаткерлер 
мен сарапшылар еліміздің болашағына 
үлкен күмәнмен қарағаны да шындық. 
Олардың пайымынша, Қазақстандағы 
экономикалық, демографиялық қиын
дықтар мен шекараның заңды түрде 
бекітілмеуі елдің шынайы тәуелсіздігіне 
нұқсан келтіредіміс. Алайда Тұңғыш 
Президенттің парасатпен жүргізген 
пәрменді саясаты әлгіндей сенімсіздік 
танытқан тұжырымдардың тасталқанын 
шығарды. Бір ғана шекара белдеуін 
шегендеп берудің өзі қаншама қажыр
қайратты қажет етті десеңізші.

Әлбетте, Нұрсұлтан Әбішұлын 
жаһандық саясатта танымал еткен ең 
алғашқы қадамдардың бірі – Семей 
ядролық сынақ алаңын жабу туралы 
Жарлығы болды. Сол жылдары КСРО 
сияқты әскери әлеуеті зор мемлекеттің 
ядролық қаружарағына ие болып қалу 
Қазақстанға қаншалықты артықшылық 
бермек, әлде жаңа бір шиеленістің ошағы 
тұтана ма деген сауалдар күн тәртібінде 
тұрғанды. Өйткені еліміздің қолындағы 
ядролық арсенал осы санатта әлемнің 
алғашқы төрттігіне қосылуға мүмкіндік 
беретін еді. Алайда, Елбасының саяси 
ерікжігері арқылы қазақ ұлты әлемде 
ядролық сынақтан қатты зардап шеккен 
халық ретінде жойқын қаруды таратпау 
туралы бастама көтерді.

Тұңғыш Президенттің тоқтамын 
халықаралық қауымдастық та оң қа
былдады. Бүгінге дейін Қазақ станның 
бастамасын қуаттаған бірқатар мем
лекеттер ашық күнді тозаққа айналдырған 
ядролық поли гон  дарын жауып, қолдау 
көрсетіп келеді.

Айталық, Семей полигоны жабыл
ғаннан кейін Ресейдің Жаңа жердегі 
сынақ полигоны, АҚШ аумағындағы 
«Невада» полигоны, француздардың 
Тынық мұхиттағы полигоны және 
Қытайдың Лобнор ядролық сынақ алаңы 
жұмысын тоқтатты. Жер шарының кез 
келген нүктесіне жетерлік бір мың екі жүз 
ядролық оқтұмсығы бар 110нан астам 
баллистикалық зымыранды құрайтын 
мөлшері жағынан әлемдегі төртінші 
ядролық әлеует АҚШ және Ресеймен 
бірлесе отырып, залалсыздандырылды. 
2006 жылдың қыркүйегінде аймақтағы 
өзге де елдермен бірге Орталық Азияны 
ядросыз аймақ деп жариялаған Семей 
келісіміне қол қойылды. Келісімге қазірдің 
өзінде 200ге жуық мемлекет қосылып, 
150ден астамы ратификацияланды. 
Қазақстанның бұл бейбітшіл идеясы 
негізінде Президент Жарлыққа қол қойған 
29 тамыз – Дүниежүзілік ядролық қаруға 
қарсы ісқимыл күні ретінде аталып өтеді. 
Осы бейбіт бастаманы әлі де белсенді 
жалғастыруымыз қажет.

Елбасы – БҰҰ мінберінен әріптестерін 
атомды бейбіт мақсатқа қолдануға 
үндеген салиқалы саясаткер. Бұл 
мәселе 1946 жылы алғаш шақырылған 
Бас Ассамблеяда қозғалғанымен 
әлем елдері жанталаса қарулануын 
тоқтатпаған болатын. Сондықтан Тұңғыш 

Президенттің тегеурінді сөзі мен ісі 
бір арнадан табылып, ол жаһандағы 
жойқын қаруды таратпау жолындағы 
жүйелі жұмысты бастап берді. Сондайақ 
Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдық жылыну 
мәселесіне де бейжай қарамай, әлем 
назарын Орталық Азияның ғана емес, 
адамзаттың бас ауруына айналған Арал 
проблемасына аударды. Өйткені теңіздің 
құрғаған табанынан ұшқан тұз солтүстік 
жарты шарға жеткен болатын. Бүгінде 
кіші Аралдың арнасы толып, тұздылығы 
азайып, балық шаруашылықтарына 
қайтадан қан жүгірді, теңіз табанынан 
көшкен құмды тоқтату үшін үлкен 
аумаққа сексеуіл ормандары егілуде. 
Ол осы орайда экологиялық апаттармен 
күресуге жәрдемдесу мақсатында әлемдік 
экономикалық мәселелердің реестрін 
дайындау сынды өте өзекті ұсыныс 
білдірді. Сол арқылы БҰҰның әлемдік 
қарымқатынастарды, адамзатқа ортақ 
мәселелерді реттеудегі орнын күшейтуге 
де үлес қосты.

Ол ұлтты біріктіруші ұлы тұлға 
ретінде тәуелсіздік тұжырымын бекітуге 
және нығайтуға бар күшжігерін арнады. 
Еуразия құрлығындағы алыптардың 
ортасында отырып, достық рәуішті 
дипломатия арқылы мәмілегерлік жолды 
ұстанды. «Ел ұстама, ел ұстасаң, кек 
ұстама» деген бабалар сөзімен берік 
байлам жасады. Әлбетте, дүниенің екі 
бөлігі – Еуропа мен Азияның арасынан, 
екі өркениет – батыс пен шығыс 
мәде ниетінің ортасынан, екі жүйе – 
тота литаризм мен демократияның 
ара лығынан жол тауып шыға білу – 
сұңғылалықпен, көрегендікпен сипат
та латын саяси зор қабілет. Елбасы осы 
бір алшақ дүниетанымдардың ара сынан 
қоғамға ортақ қасиеттер – азиялық дәстүр 
мен батыс жаңашыл дығын жымдастыра 
отырып, жаңа тұрпатты мемлекеттің 
ұстынын қа лып тастырды. Бүгінде барша 
әлем Қазақстанды қарқынды инте
грация ның қатысушысы және бейбіт ел 
ретінде біледі. Бұл – Елбасының ерен 
еңбегі мен ерекше көрегенділігінің 
нәтижесі. Осы жолда ол АҚШ, Ресей, 
Қытай сияқты алпауыт елдердің, Еуропа, 
Азия елдері басшыларының бірнеше 
буынымен ресмибейресми байланыс 
орнатып, Қазақстанның халықаралық 
қауымдастықтағы орнын айқындауға 
айрықша еңбек сіңірді.

Нұрсұлтан Назарбаев барлық 
реформаның қозғаушы күші де, кепілі 
де өзі болды. Сондықтан да қолға алған 
ісқимылының дені сәтімен жүзеге 
асырылды. Оның бастамасымен еліміз 
жоспарлы экономикадан нарық тық 
эко номикаға көшті. Барлық мемле
кеттік құрылымдарда түбегейлі рефор
малар жүргізілді. Демократия дәстүр
лері орнықпаған, құқықтық тәртіп 
беки қоймаған елде қатаң орталық тан
дырылған жүйеден еркін нарыққа көшу 
үздіксоздық, ауыр әрі күрделі болды. Бұл 
Нұрсұлтан Әбішұлы тара пы нан жасалған 
тәуекелі зор, үлкен қадам еді.

НАТОның Бас хатшысы Дж. 
Робертсон бұл туралы кейін: «Президент 
Назарбаевқа өткенді бұзу және ел ішінде 
шынайы реформаларды жалғастыру, 
тез өзгеретін халықаралық жағдайға 
бейімделудің қаншалықты қиынға 
түскенін жақсы түсінеміз» деп еске 
алады. Міне, осындай өтпелі кезеңде 
Елбасына бір мезгілде бірбіріне қайшы 
келетін мәселелерді шешуге тура келді. 
Ол бір жағынан халықтың күнделікті өмір 
сүруіне қажетті нәрселермен – қалалар 
мен елді мекендердегі жылу, жарық 
мәселелерін шешумен, екінші жағынан 
мемлекеттің ұзақ мерзімді стратегиялық 
даму жоспарларын айқындаумен 
айналысты. Бірінші кезеңде қатаң 
билік жүйесімен астасқан экономиканы 
либералдандыру міндеті тұрды. Өйткені 
мейлінше аз шығын мен күш жұмсай 
отырып, жоспарланған өзгерістерді 
жасау үшін қуатты атқарушы билік және 
халық алдындағы, тарих алдындағы 
жеке жауапкершілік керек екенін жақсы 
түсінді. Ең қиын реформалар осы 
уақытта жүргізілді. Жекешелендірудің 
бірнеше кезеңі өткізілді. Нәтижесінде 
өндіріске жан бітті, қаржылық және 
макроэкономикалық тұрақтандыру 
іске асырылды, бюджет пен салық 
жүйесі құрылды, инфляция жүгенделді, 
халықтың өмір сүру сапасының ең төменгі 
жеткілікті деңгейі қамтамасыз етілді.

Президенттің бас болып атқарған 
үлкен бір қызметі – ұлттық валютаның 
қолданысқа енуі. Өзіндік қаржылық
экономикалық жүйе құрылды, биліктің 
атқарушы органдарының бірыңғай 
вертикалы бекітілді, Қарулы күштер және 
басқа да күштік құрылымдар жасақталды, 
мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі нығая 
түсті. Сонымен қатар көппартиялы жүйе 
жасалып, азаматтық қоғамның негізі 
қаланды, баспасөздің еркіндігіне жол 
ашылды. Қазақстан өзінің өркениетті 
даму жолын таңдады.

Қол жеткізілген жетістіктер мемле
кеттік дамуды жоспарлаудың келесі 

кезеңіне өтуге, стратегиялық сипаттағы 
міндеттерді шешуге мүмкіндік берді. 
Осылайша Президенттің бастамасымен 
Қазақстанды дамытудың 2030 жылға 
дейінгі жоспары жасалды. Бұл құжат 
елімізді жаһандық дамудың күрделі 
өткелдерінен, сындарлы сәттері мен 
дағдарыстарынан аман алып өтуге жол 
сілтеді деп нық сеніммен айта аламыз. 2012 
жылы еліміздің жаңа «Қазақстан2050» 
стратегиясы қабылданды. Осы арқылы 
ХХІ ғасырдағы жаһандық он сынқатерге 
дайын болу жөніндегі негізгі бағыттар 
белгіленіп, еліміздің алдына әлемнің 
дамыған 30 мемлекетінің қатарына 
қосылу міндеті қойылды.

Негізгі жетістіктерге сыртқы 
байланыс саласында көптеп қол 
жеткізгенімізді айтуға болады. Жетекші 
елдердің арасындағы теңгерімді саясатқа 
негізделген дипломатия арқылы еліміз 
ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік алды. Елбасы әлемде жан
жақты байланысты жүргізе отырып, 
көпвекторлы саясаттың негізін қалады, 
оның авторы атанды. Ол бұрынғы КСРО 
мен ТМД кеңістігіндегі әріптестерінің 
арасынан жаһандық деңгейде 
мойындалған әлемдік көшбасшылардың 
санатына енді. Бұл жөнінде «Президент 
Назарбаев – кеңестік саясаттағы жарық 
жұлдыз, түрлі республикалар арасындағы 
ірі тұлға. Қазақстан лидері – белгілі 
деңгейде қатал, тәжірибелі, жедел шешім 
қабылдай алатын адам. Одақтың басқа 
республикаларының өзі мойындаған 
жылы шырайлы, талантты және табанды 
басшы. Назарбаев елді басқарып тұр
ғанда, Қазақстанның табыстарға жету 
мүмкіндігі анағұрлым мол болады» 
деген Сингапурдың бірінші Премьер
министрі, көрнекті саяси тұлға Ли Куан 
Юдың бағасы әділ болғанын тарихтың өзі 
дәлелдеп отыр.

Нұрсұлтан Назарбаев әртүрлі мінезге 
ие адамдармен жарасым таба алады. 
Әрине, оның харизматикалық болмысы 
туралы аз айтылмайды. Мұндай сирек 
қасиет әркімге беріле бермейді, бұл – 
расында да ең әуелі табиғат сыйы, содан 
кейін адамның өзін өзі үнемі дамытуына 
тікелей байланысты қасиет. Ұзақ жылдар 
бойы Елбасының еңбегіне шәкірті ретінде 
де, серіктесі ретінде де, үзеңгілесі ретінде 
де көңіл аудара жүріп, әр кез қабілетіне 
таңғалатынымды жасырмаймын. Ол 
көп оқиды, ұлттық әдебиетке ғана емес, 
шетел әдебиетіне де көңіл бөледі, барлық 
оқиғадан хабардар болып отырады, елдің 
тарихы мен мәдениетін жетік біледі, 
әсіресе экономикалық ақпаратқа жіті ден 
қояды.

Сыртқы саясатта қызмет еткен адам 
ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың шетелдік 
басшылармен кездесуге өте тыңғылықты 
әзірленетінін білемін. Ол Сыртқы істер 
министрлігі мен басқа да ведомстволар 
дайындаған ақпараттық материалдармен 
мұқият танысқан, содан соң жеке қойын 
дәптеріне өзінің тезистерін жазған 
еді. Оны барлық нәрсе қызықтырған 
деуге болады: сол елдің экономикалық 
жағдайы, кездесетін тұлғаның мінезіндегі 
ерекшеліктер, іскерлік қасиеттері және 
басқалар. Осының бәрін мықтап көңілге 
түйетін Тұңғыш Президент барлық 
әріптестері, тіпті БАҚ өкілдері үшін де 
тартымды, қызғылықты әңгімелесушіге 
айналады. Ең ерекше қасиетінің бірі әзіл 
сөзді орынды қолданады. Елбасының 
тауып айтатын әзілқалжыңы әр кездесу 
соңынан әлемдік саясат өкілдері арасына 
бірден тарап кетеді. Оның тапқырлығын 
шетел саясаткерлері үнемі жоғары 
бағалайды.

Бұл қасиеттері оны ұдайы жетістікке 
жеткізіп келеді. Дегенмен, саяси тұлға
сының жөні бөлек. Ол әлемдік оқиғалар 
туралы, оны өз еліне өлшеппішу арқылы 
заманауи қарымқатынастағы құрылымға 
үйлестіру туралы үнемі ойланады. Иә, 
Елбасы Қазақстанның әлемдік саясаттан 
шеткері қалмауы үшін де шетелдерге 
көбірек шыққан, резиденциясында 
шетелдік қонақтарды жиі қабылдаған.

Нұрсұлтан Әбішұлы Уинстон 
Черчилльдің «Қиын уақытта елді 
мықты басшы басқаруы керек» деген 
сөзін басшылыққа алады. Қазақстанға 
қатысты қарасақ, саясат алыбының бұл 
тұжырымы өте өзекті, өйткені мұндай 
басшылықсыз ел оң өзгерістер жасай 
алмас еді. Елбасы өзі атап өткендей, 
реформалардың нәтижесінде ең басты 
мақсатқа – адамдардың психологиясын 
өзгертуге қол жетті. Сондықтан Фран
цияның экспрезиденті, көрнекті 
саясаткер Жак Ширак: «Франция 1991 
жылдан бергі өзгерістерді өте маңызды 
әрі шешуші өзгерістер санайды. 
Белгісіздік және күрделілік жағдайында 
Сіздің еліңіз мемлекеттік құрылыстың 
кері айналмайтын жолына түсті, 
өзінің ұлттық құндылықтары мен ұзақ 
тарихына адалдық танытып, адамзаттың 
ортақ демократиялық қағидаттары 
мен құқықтық мемлекетке бейілділігін 
көрсетті» деп зор бағасын бере отырып, 
Нұрсұлтан Әбішұлының Азиядағы өзара 

ықпалдастық және сенім шаралары 
жөніндегі кеңесін шақыру, дін мен 
мәдениеттер арасындағы диалогтарды 
дамыту іспетті бастамаларын 
қолдайтынын жеткізді.

Елбасының арқасында Қазақстан 
интеграциялық үдерістерге ашық ел 
ретінде танылды. Мәселен, Шанхай 
ынты мақтастық ұйымы, Еуразия лық эко
номикалық одақ, Ислам ынтымақтастығы 
ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және 
ынтымақтастық ұйымы, Ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шарт ұйымы, Түркі 
кеңесі және т.б. халықаралық ұйымдардың 
белсенді мүшесі әрі бастамашысы ретінде 
еліміз аймақаралық, мемлекетаралық 
қарымқатынастарды тиімді дамытудың 
жақтаушысы болып келеді.

Елбасының ел астанасын Арқа төсіне 
көшіру туралы идеясы Қазақстанның 
дамуындағы маңызы зор тарихи 
бетбұрыс болды. Оның елорданы Есілдің 
жағасынан салу жөніндегі бастамасы 
еліміздің қоғамдықсаяси өміріне де, 
әлемдік қауымдастық алдындағы беделіне 
де айтарлықтай серпіліс әкелді. Бұл 
еліміздің геосаяси бағытын нығайтуға 
үлкен үлес қосты. Қазақстанның біртұтас 
ел ретіндегі дамуын айқындай түсті. 
Астананы көшіру идеясы елді біріктіруші 
факторға айналды. Бүгінде елордамыз – 
халқымыздың мақтанышы һәм сүйікті 
шаһары. Былтыр мен астана авторының 
елорданы салып, дамытуға қосқан 
орасан зор үлесін әділ бағалай отырып, 
қалаға НұрСұлтан атауын беру туралы 
шешім қабылдадым. Бұл дұрыс шешім 
болғанына еш күмән жоқ. Бұл қадам 
Қазақстанның жаңа тарихы мен Елбасы 
есімінің біртұтас ұғымға айналғанын 
білдіреді.

Жаңа астанамыз әлемде бейбітсүйгіш 
қала ретінде ЮНЕСКОның арнайы 
бағасына ие болды. НұрСұлтан қаласы 
қазір Қазақ елінің ғана емес, әлемдік 
ойталқылардың орталығы, халықаралық 
басқосулардың айтулы алаңы ретінде 
қалыптасты. Астанамызда 2010 жылы 
ЕҚЫҰ саммиті өтіп, әлем елдерінің 
басшылары бас қосты. Елорда 2011 
жылы Қысқы Азия ойындарын Алматы 
қаласымен бірлесіп ұйымдастырды. 2017 
жылы ЭКСПО халықаралық көрмесі 
көз алдымызда зор табыспен өтті. Қазақ 
елі аталған көрмеде әлемдегі өзгермелі 
жағдайды ескере отырып, баламалы 
қуат көздерін дамыту туралы бастама 
көтергені мәлім. Бүгінде бұл бағытта 
жаңа технологиялар қолданысқа кеңінен 
енгізілуде. Осылайша жас мемлекетіміз 
Жер шарының табиғи ресурстарын 
тиімді пайдалануға және қоршаған 
ортаны барынша қорғауға өзіндік үлесін 
қосты. Әлемдегі дәстүрлі діндер мен 
конфессиялар көшбасшыларының съезі 
тұрақты түрде өтіп келеді. Жаһандық 
деңгейдегі саясаткерлер Қазақстанның 
этносаралық татулық үлгісін «Назарбаев 
моделі» деп атайды. Олар Қазақстанның 
бұл тараптағы тәжірибесін жіті зерделеп, 
басқа елдерге таратуға да ықыласты 
болып отыр. Елордамыз Сирия дағдарысы 
бойынша Астана процесі атауымен 
бітімгершілік миссиясына қызмет 
етті. Осының бәрі шаһардың шынайы 
келбетін қалыптастырып, шын мәніндегі 
бейбітшілік қаласы екенін жаһан жұртына 
дәлелдей түсті.

Нұрсұлтан Назарбаевтың басшы
лығымен ел экономикасы қарыштап 
алға басты, индустрияландыру бағдар
ламалары бойынша жемісті жұмыс 
жүргізілді. Көптеген кәсіпорын 
құрылып, бәсекелестікке төтеп бер
гендері ел игілігіне қызмет етуде. 
Табиғи ресурстарды игеруге әлемнің 
маңдайалды корпорациялары жұмылып, 
Қазақстан экономикасына қомақты 
инвестиция құйды. Олар бүгінде 
бюджетке айтарлықтай салық түсімін 
қамтамасыз етіп отыр. Бизнестің әлеу
меттік жауапкершілігі тұрғысынан да 
ел инфрақұрылымына қажетті нысандар 
көптеп салынды. Мұның бәрі ең әуелі 
халыққа жұмыс тауып беруге жол ашты.

Негізі, бизнес нағыз бәсекелестік 
ортада дамитыны белгілі. Ол үшін 
қолайлы орта құрылып, қажетті заң
намалыққұқықтық қолдаулар жасалуға 
тиіс. Яғни салынған инвес ти цияның 
қорғалатынына, әділ бәсе келестік ортада 
жұмыс жүргізілетініне сенім болуы 
қажет. Мемлекет кепілдігі осы арада 
керек. Бұл міндеттемені мемлекеттік 
институт жоғары деңгейде орындады. 
Қазір Қазақстанға инвестиция салуға 
мүдделі шетелдік инвесторларға қажетті 
жағдайдың бәрі бар. Жыл сайын елге 
тартылған инвестиция көлемі артып 
келеді. Бұл үрдіс халықтың әлауқатының 
артуына, тұрақтылығының нығаюына 
септігін тигізуде.

Қазіргідей аумалытөкпелі заманда 
кез келген өзгеріске даяр болу, үнемі 
ізденісте жүру, өзінөзі жетілдіру 
өте маңызды. Бұл ретте Елбасының 
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
атты мақаласы Қазақстан қоғамының ой
санасын прагматизмге үндеуге зор үлес 

қосты. Ел руханиятының айнасы іспеттес 
осы бағдарлама арқылы мәдениетіміз 
бен өнеріміздің жоғы түгенделіп, бары 
бағасын алды. «Рухани жаңғыруда» 
мемлекетіміздің жаңа сапалық деңгейге 
көтерілуіне мүмкіндік беретін қажетті 
қадамдар нақты белгіленді.

«Елу жылда ел жаңа, жүз жылда 
– қазан» дейді халқымыз. Нұрсұлтан 
Назарбаев еліміздің билігін қолға алған 30 
жылдың ішінде жаңа мемлекет құрудың 
барлық қиындығын бастан өткерді. Еңселі 
мұраттарды еңсеріп, толағай табысқа қол 
жеткізді. Қазақ жұртын төрткүл дүниеге 
танытып, барша әлемге мойындата білді.

Мен Елбасынан көп нәрсе үйрендім, 
өмірлік өнеге алдым. «Төрелі жерге ел 
тоқтайды, төбелі жерге мал тоқтайды». 
Былтыр еліміздің тарихында үлкен 
бетбұрыс болды. Тұңғыш Президент 
биліктің ауысуы барысында маған 
өлшеусіз сенім артты. Бұл тағы да Елбасы 
ел мүддесі жолында кез келген шешімге 
бара алатын ерекше батылдығын 
байқатты. Ең бастысы, біз биліктің 
ауысуын тұрақтылық жағдайында өткізе 
білдік. Бұл – Елбасының парасаты мен 
көрегенділігін көрсеткен тарихи оқиға. 
Былтырғы Президент сайлауында халық 
Елбасының стратегиялық бағдарын 
қолдап дауыс берді. Сондықтан бұл жеңіс 
– халқымыздың жеңісі!

Менің «Игілік – баршаға! Сабақ
тастық. Әділдік. Өрлеу» атты сайлауалды 
бағдарламам Елбасының баста масы мен 
қол жеткізген жетістік терді есе леуге, 
Тұңғыш Президенттің бағытын жал
ғастыруға негізделген. Осылайша елімізде 
сабақтастық салтанат құрды. Бұл бағытта 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын жүзеге асырудамыз. 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі ел ішіндегі 
күрделі мәселелерді билік тармағына 
жеткізуші алаңға айналды.

Биылғы алғашқы жартыжылдық 
барлық әлем елдері секілді Қазақстанға 
да оңай тимеді. Жаһанды әбігерге салған 
пандемия бізді де айналып өтпеді. Бұл 
сынқатерлер халқымызды біріктіре 
түсті. Нұрсұлтан Назарбаевтың «Біз 
тәуелсіздікті сәт сайын қорғауымыз 
керек!» деген қанатты сөзі бар. Жер 
шарының тұрғындарына қауіп төндірген 
қатерлі дерттен азаматтарымызды қорғау 
– тәуелсіздігімізді де қорғау деп білемін.

Індетпен күрес шаралары әлі 
жалғасады. Елбасы осы сындарлы кезеңде 
де елімен етене екенін білдіріп, өзі 
жетекшілік ететін Nur Otan партиясының 
жалпыхалықтық «Біз біргеміз!» акциясын 
жариялады. Үндеу тастап, үнемі бір
бірімізге қолдау көрсетуге шақырды. 
Күллі ел Елбасының ізгілікке шақыруын 
қабыл алып, күрделі кезеңде береке
бірліктің үлгісін көрсетуде. Бұл игі 
бастама Нұрсұлтан Әбішұлының халықты 
мемлекеттік мүддеге жұмылдырушы 
тұлға екенін тағы да айқын танытты.

Елдегі әлеуметтік ахуалды оңалту 
– біздің негізгі міндетіміз. Әлеуметтік 
қолдаумен бірге халықты еңбекке 
тартудың маңызы зор. Сондықтан 
жаңа жұмыс орындарын құруға күш 
салатын боламыз. Қазақстанның білімі 
мен ғылымын дамытуға ден қоямыз. 
Бұл – ел экономикасы мен келешегі 
жолындағы нақты қадам. Болашақта 
қазақстандықтардың адами әлеуеті 
жоғары болуы қажет.

Елбасы – еліміздің негізін қалаушы, 
елдігіміздің символы, тәуелсіз Қазақ
стан ның төл тарихының бастауында тұр
ған тұғырлы тұлға! Қазақ елі қарымды 
қайрат керге үнемі құрмет көрсетіп 
келеді. Сек сеннің сеңгіріне сергек жеткен 
саясаткердің ел мен жер алдындағы ұшан
теңіз еңбегі – ұрпаққа үлгі, баршаға өнеге! 
Тәуелсіздіктің бастауындағы ұйқы сыз 
түндер мен тынымсыз күндердегі атқа
рылған істерді кейінгі буын келешекте әлі 
талай рет зерделейді, әділ бағасын береді.

Нұрсұлтан Назарбаевтың бар 
ғұмыры тәуелсіздіктің елеңалаңынан 
бастап бүгінге дейін Қазақ мемлекетін 
нығайту ісімен біте қайнасып 
келеді. Шетелдіктер оны заманауи 
Қазақстанның негізін қалаушы және 
көшбасшысы ретінде жақсы біледі, 
сыйлайды. Тұңғыш Президентіміздің 
мемлекет қайраткері ретіндегі қарым
қабілеті талассыз мойындалған. Мен 
Елбасымыз бен шетелдіктер арасындағы 
көптеген халықаралық кездесулер мен 
келіссөздердің куәсі болғандықтан, осыны 
зор жауапкершілікпен айтуға хақым бар 
деп ойлаймын. Ол – шын мәнінде жаһан 
жұртына кең танымал, халықаралық 
қауымдастықта айрықша беделді, әлемдік 
деңгейдегі саясат сардары. Елбасы бұл 
биікке қажырлы еңбегімен, парасат
пайымымен, маңдай терімен жетті.

Ендеше, біз өскелең ұрпақты барша 
жұрт мақтан тұтатын тарихи тұлғаның 
тағылымы арқылы тәрбиелеуіміз керек.
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ТАРИХИ ТҰЛҒА ТАҒЫЛЫМЫ

Ширек ғасырдан сәл ғана 
астам уақытта бір елді қуатты 
мемлекетке айналдыру – ерлікпен 
парапар. Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұр сұлтан 
Әбішұлы Назарбаев саналы ғұ
мырын ел дамуына арнаған тұлға. 
Ел Президенті ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың тарихи тұлғадан алған 
тағылымын тілге тиек еткен 
мақаласында Тұң ғыш Президент 
туралы тың деректер мен оның 
болмы сын айқындайтын тұщымды 
дүниеге қанықтым.

«Бас болмақ оңай, бастамақ 
қиын» дейді халық даналығы. «Көш 
жүре түзеледі» деп бейқам отырсақ, біз бұл 
деңгейге жетпес те едік. Елдің ел болуы ерінің 
еңбегіне қарай орындалатын миссия. Бірлікті ту 
етіп, ынтымақты күн кешсек, біздің алар асуымыз 
әлі алда. ҚасымЖомарт Кемелұлы «Бұл үлкен 
жүректі адам менің қабілетіме сенді, сенді де 
өзім туыпөскен Қазақстан игілігі үшін аямай 
жұмсауыма жол ашты» дейді «Тарихи тұлға 
тағылымы» атты мақаласында. Н.Назарбаев 
талай жанға даңғыл жол ашты. Мемлекеттің 
абыройын асқақтатып, әлемдік дамуға тыңнан 

түрең салды. Отыз жылға жуық 
кезеңде ойға келмес жетістіктерге 
қол жеткіздік. Елбасы сара жол 
салмаса, Еуропа мен Азияны жалғап, 
Еуразияның жүрегіне айналар ма 
едік?! Мемлекет қабылдаған түрлі 
бағдарламалар мен стратегиялық 
жоспарлар мезгілінен бұрын орын
далып, көшіміз ілгері жүрді. Міне, 
Президент мақаласында елімен етене 
Елбасының осы қырларына ерекше 
мән берілген.

Елі сүйген, елін сүйген Елбасының 
батыл қадамдары қазақ халқына аян. 
Дегенмен, Президент мақаласында 
дерек пен дәйекті тоғыстырып, ұлы 

мұрат жолындағы қадамдар айқын жазылады. 
Біз ойсанамызға сілкініс берген осы мақаланың 
ішінде ел дамуы үшін қайнаған оттың ортасында 
өз мүддесінен мемлекет мүддесін биік қойып, 
тәуелсіз елдің тұғырының биіктеуіне тер 
төккен тұлғаны тағы бір мәрте жаңа қырынан 
танығандаймыз.

Орынбай ҚУАНЫШБАЕВ,
С.Ысқақов атындағы Қызылорда 

құрылыс және бизнес колледжінің директоры

Қазақстанды қуатты мемлекетке 
айналдырды

Мемлекет бас шы
сының «Егемен Қа
зақстан» газетінде 
жария ланған Қазақ стан
ның Тұңғыш Президенті 
– Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев ту
ралы мақаласын оқы
дым.

Президент Ел басы
мен таныстығына 35 
жылдың жүзі болғанын 
айта келе: «Тарих 
жолы тақтайдай тегіс, 
түзу бола бермейді. 
Бұрылысы мен қал
тарысы жиі кездесетін дәуірдің 
сыншысы да көп. Ал нақты әрі батыл 
ісәрекетке бара алатын адамдар 
сирек. Мұндай тұлғалар тарихты 
түзеді, жаңа заманды алға жетелейді. 
Міне, Нұрсұлтан Әбішұлы – осындай 
айрықша ерікжігерімен ертеңгі 
көкжиекке батыл қарай білген бірегей 
реформатор, әлем мойындаған 
мемлекет қайраткері! Ол – тәуелсіз 
елдің төл тарихын өз қолымен 

жасаған тегеурінді 
тұлға!» – деп баға береді.

Расымен, Ұлт Көш
басшысы – әлем тари
хындағы кемең гер тұлға, 
оның бастамасымен тәу
ел  сіздік жылдарында 
эко номикалық, саяси, 
әлеу меттік реформалар 
жүзеге асырылды. Стра
тегиялық бастамалары, 
болашақты болжай біле
тін көрегенділігі, сараб
дал саясаткерлігінің 
арқасында көпэтносты 
мемлекетіміз дамудың 

даңғыл жолына түсті. Елбaсының 
жолы – Қaзақстан тәуелсіздігінің 
жолымен ұштаса өрілген жол, eл 
тарихында болған әр сәтте, қол 
жеткізгeн әр жетістіктe мемлекет 
қайраткерінің шешімі, ықпалы, 
қолтаңбасы бар.

Қазақстан халқын бір шаңырақ 
астына біріктіріп, олардың әрқайсы
сына туған тілін, дінін, мәдениетінің 
гүлденуі мен ұлт ретінде ұйыса 

дамуына еркіндік беріп, осылай 
қанаттандырып отырды. Халық 
ынты мақтастығы тұрғысынан алған
да сарабдал саясаткердің еңбегі ерен. 
Сонымен қатар, көреген көшбасшы 
бүкіләлемдік тыныштыққа, әлем 
халықтары мен мемлекеттері 
арасындағы келісімге, дүниежүзілік 
мәдениетті, бейбітшілікті арттыруға 
зор үлес қосып келеді.

Мемлекет басшысы тәуел сіз
діктің алғашқы күндерінде: «Күшіміз 
– жауап кершілікте, бірлігіміз – әр
алуан дықта, еркіндігіміз – келі
сімде, абыройымыз – игілікте, 
қауіп  сіздігіміз – ашықтықта, тәуел  
сіздігіміз – серіктестікте, бо ла
шағымыз – бүгінде», – деді. Біз күні 
бүгінге дейін осы ұстанымды темір
қазық тұттық. Осы ұстаным бізді 
адастырған жоқ, адастырмайды да!

Ләйлә ТӨРЕШОВА,
«Nur Otan» партиясы 

облыстық филиалы
төрағасының бірінші 

орынбасары

Ұлт Көшбасшысының ұстанымы – 
темірқазық
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MEREKESb

Әр жылы мереке есебінде 
тойланып келе жатқан Елорда күні – 
бейбітшіл еліміздің әлем алдындағы 
айбынын асырып, беделін асқақтата 
түседі.

Өйткені, ел астанасында болып 
жататын халықаралық жиындар 
мен маңызды оқиғалардың негізгі 
мақсаты барлық елдердің өзара 
ынтымақтастығын нығайтуға негіз 
болатынын барша жұрт мойындайды.

Ел астанасының осылайша 
пайдалы келіссөздер өткізетін алаңға 
айналғаны ең біріншіден, қазақ ұлты 
мәртебесінің биіктегені деп білемін.

Қазір ақпарат құралдары арқылы 
кейбір елдерде бүлік болып, оқ 
атылып жатқанын естіп отырмыз. 
Біз адамзатқа төнген нәубетті көр
ген буынбыз, қиындықтың қандай 
болатынын ұмытқан жоқпыз, 
сондықтан соғыс деген суық сөзді 
ұрпақ естімесе екен деп тілейміз. 

Еліміздің тәуелсіздігін бекітіп, 
бейбіт дамуын қалыптастыру 
кезеңінде аянбаған Елбасы, Ұлт 
көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың ерлік пен ұлылыққа 
тән еңбегі – бүгін үшін де, келешек 
үшін де аса бағалы. Араздасқанды 

татуластырып, алыстағанды жақын
датып, қазақтың ғана емес, барлық 
халықтың бейбітшілігін баянды 
етуге күш жұмсаған тұлғаның 
атымен Елорданың  НұрСұлтан 
аталуы тарих пен тағылым жолында 
жасалған шешім болды. Мәңгілік 
Ел ұрпақтары өз тарихын таразылай 
біліп, өткенінен сабақ алуы тиіс.

Мен бір ғасырлық ғұмырымды 
еліміздің болашағы жарқын болса 
екен, балаларым бақытты болса екен 
деген арманмен еңсерген жанмын. 
Бүгін сол арманға жетіп отырған 
қартпын.

Елордамыздың көркем келбеті 
жарқырай берсін, елорда келбеті – 
еліміздің бейнесі. Әр адам өз елінің 
астанасын мақтаныш етеді. Өйткені, 
ол – әрбіріміздің ақ ордамыз, жү
регіміздің алтын сарайы. Алтын 
сарайымыздан бақыттың ақ сәулесі 
шартарапқа тарасын.

Ақ батамды берейін, халқымыз 
аман болсын, келешегіміз кемел 
болсын, Елордамыздың еңсесі 
биіктей берсін!

Бөрібай ҚҰЛМАНОВ,
соғыс және еңбек ардагері

Есіл бойындағы еңселі 
Елорда елдің бағын еселеп, 
бірлігін бекемдеген құтты 
мекенге айналды. Иә, бүгінде 
Арқа төсіндегі сәулеті мен 
дәулеті келіскен НұрСұлтан 
– Алаштың рухын көтерген 
бас қаласы, бағаналы орда, бақ 
ордасы. 

Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұр
сұлтан Назарбаевтың батыл 
шешімімен бой көтерген Елорда 
– Елбасының төл туындысы. 
Заманауи Қазақстанның негізін 
қалаған тарихи тұлғаның 
алмағайып уақытта қабылдаған 
бұл шешімі қалай қарасақ та 
дұрыс болғанын уақыттың өзі 
дәлелдеді. 

Елорда – саяси шешімдер 
сараланатын, әлем елдерінің 
көшбасшылары бас қосатын, 
ұтқыр идеялар жүзеге асатын 
қала. Жаһандағы ең жас 
астаналар қатарындағы Нұр
Сұлтан бізге ғана солай 
көрінбейді, әлем осылай 
таниды. Бұл – әрине, ұлт 
көшбасшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың бір кездегі батыл 
шешім, пәрменді саясатының 
нәтижесі. Экономика тұралап, 
кәсіпорындар тоқтаған, жұ
мыссыздар саны көбейген 
егемендіктен кейінгі елең
алаң уақытта  елді алға бас
таған, тарихта тұңғыш рет 
атом қаруынан бас тартқан, 
ядросыз әлемге жол ашқан 
елдің Тұңғыш Президенті 
шекараны шегендеп, халық
аралық құжаттармен бекітіп, 
тәуелсіздікті тұғырлы ету 
жолында айтулы, жарқын 
жеңіске қол жеткізді. Бұл іргелі 
істердің маңыздылығын бүгінгі 
буын ғана емес, келер ұрпақ та 
айқын сезінері сөзсіз.

Ал, Арқа төсінде жаңа 
заманның қаласындай бой 
түзеген Елорда елдің жарқын 
болашағын елестетеді,  ертеңге 
деген сенімді еселей түседі.

Абзал ЕРАЛИЕВ, 
ҚР Парламент 

Мәжілісінің депутаты,
 Қазақстанның Еңбек Ері

КӨРІКТІ ҚАЛАНЫҢ 
КӨРКЕМ КЕЙПІ

Бүгінде НұрСұлтан қаласы ән мен жырдың 
қайнар бұлағына айналды. Шырайлы шаһарды 
мәңгілік тақырыпқа арқау еткен талай жыр 
жазылды. Осылайша ақындар көркем ой түйді. 
Әрбірі қаланың көркем кейпін қазқалпында 
керемет айшықтаған. 

Мен қазір Қазақстаннан сырт жерде 
тұрғанмен, әрдайым елімізде болып жатқан 
әр жаңалықты бос жібермеуге тырысамын. 
Жиырма жылдан астам уақыт бұрын тәуелсіз 
мемлекетіміздің төрінде іргесі қаланған 
Елордамыз бүгінде сәнсалтанаты жарасқан, 
зәулім ғимараттары зеңгір көкпен таласқан 
айшықты мекенге айналды. Қазір Елорда жұмыр 
жердегі көркем шаһарлардың қатарына қосылды. 
Бұл – біз үшін үлкен мақтаныш. Өзге азаматтар 
Қазақстан жайында жылы лебіз білдіріп жатса, 
жүрегімізде мақтаныш сезімі кернеп, мерейіміз 
өсе түседі. 

Осылайша Арқа төсінде ақиқатқа ұласқан 
армандар салтанат құрды. Ізгі мұратымыз  жұлдыз 
болып жарқырай түсті. Оған ерекше құрметпен 
қараймыз. Бұл күнде шырайлы шаһар – еліміздің 
саяси орталығы ғана емес, ұлт мәдениеті мен 
әдебиетінің де жаңа дәуірге қанат қағып, рухани 
жаңғыру белесіндегі алтын ошағына айналды.

Элизабет ТҰРСЫНБАЕВА,
мәнерлеп сырғанаудан әлемнің 

күміс жүлдегері

Қазақтың ордасын Сарыарқаның 
төріне орнықтыру идеясы Алаш 
зиялыларының арманы болатын. Бір 
ғасырдан астам уақыт бұрын бұл 
идеяны алғаш Алаш қозғалысының 
көшбасшысы Әлихан Бөкейхан өзінің 
«Григорий Николаевич Потанин» 
атты мақаласында «Қазақты 
автономия қылсақ, Қараөткел – 
Алаштың ортасы, сонда университет 
салып, қазақтың ұлқызын оқытсақ 
«Қозы КөрпешБаянды» шығарған, 
Шоқан, Абай, Ахмет, Міржақыпты 
тапқан қазақтың кім екенін Еуропа 
сонда білер едіау» деген арман
тілегін келтіреді. Өкінішке қарай, 
сол кезде қалыптасқан саяси ахуал 
қазақтың туын Қараөткелге (қазіргі 
аудан орталығы – Ақмол ауылынан 
солтүстікшығысқа қарай 18 
шақырымдай жерде) тігуге мүмкіндік 
бермеді. Бұл Әлихан Бөкейханның 
сөзімен айтқанда «Мемлекеті жоқ 
халық – жетім халық» күйін кешкен 
уақыт болатын. 

Алаш зиялылары жүзеге асыра 
алмаған мүмкіндік, ХХ ғасыр
дың 90шы жылдарындағы 
азаттықпен бірге келді. Сан ғасыр
лық ұрпақ армандаған тәуел
сіздікке қол жеткіздік. Сары арқаның 
төріне көшірілген Ел  ор даға жаңа 
Қазақстанды қалып тастыру миссиясы 
бұйырды. Бұл жетістіктердің барлығы 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың ерікжігері мен алысты 
болжағыш саяси қайраткерлігімен 
тікелей байланысты.

Еліміздің ХХ ғасырдағы аста
наларының тарихына көз жүгіртсек, 
әрбір қала өзіндік миссияны орындап 
шыққанын байқаймыз. 1920 жылы 
26 тамызда Бүкілресейлік ОАК 
мен РКФСР ХКК «Қырғыз (қазақ) 
автономиялы социалистік кеңес 
республикасын құру туралы» Декрет 
қабылданып, 192025 жылдары 
Орынбор қаласы Қырғыз (Қазақ) 
авто номиялы социалистік кеңес 
респуб ликасының астанасы болды. 
Патшалық отарлық кезеңнен кейінгі 
мемлекеттік дәстүрлердің қайта жаң
ғыруының, ұлттық әкімшілік эли
таның қалыптасу бастауында тұрды. 

1925 жылы Орта Азиядағы 
ұлттықаумақтық межелеуден соң, 
Түркістан АКСРнің құрамында 
болып келген Сырдария мен Жетісу 
облыстары Қырғыз (Қазақ) АКСР
нің құрамына енуімен республика 
астанасы Ақмешітке ауыстырылды. 
Сол жылдың 1519 сәуір аралығында 
Ақмешітте өткен Кеңестердің 
Бүкіл қазақстандық V съезінде 
мем лекетіміздің «Қырғыз» атауы 
«Қазақ» деп өзгертіліп, халқымыздың 
тарихи атауы қайтарылды. Ақмешіт 
қаласының атауы Қызылорда деп 
өзгертілді.

1929 жылы ел астанасы Сыр 
өңірінен Жетісуға ауысты. Бұл 
шешімнің қабылдануына Түркістан
Сібір темір жолының іске қосылуы да 
өз әсерін тигізді. Ауа райы қолайлы, 
табиғаты көркем ірі әкімшілік шаһар 
– Алматы қаласы аз уақыт ішінде 
елдің саяси, экономикалық және 
мәдени орталығына айналып, 1936 
жылы одақтас республика болдық.

Алматы қаласы жетпіс жылға 

жуық республиканың бас қаласы 
миссиясын атқарды. Мемлекеттік 
тәуелсіздік туралы Декларацияға 
қол қойылып, бабалар аманаты 
орындалды. Тәуелсіздіктің нышан
дары  қабылданды. Бұл қалалар өз 
тарихи миссияларын орындады.

1997 жылдың желтоқсанында 
ұлы көш Жетісудан Сарыарқаға 
бет түзеді. Елбасымыз Н.Назарбаев 
Елорданы НұрСұлтанға көшіру 
бастамасымен тәуелсіз еліміздің 
дамуына жаңа серпін беріп, бүгінде 
Есіл өзенінің бойында орналасқан 
бұл қала озық идеялар мен нақты 
істердің ұйытқысына айналып отыр.

Елорданы ауыстыру идеясы 
турасында Елбасы: «Жаңа астанаға 
көшу және оны салу туралы ой 
менде ертеректе, сонау алыстағы 
1992 жылы туған еді, бірақ мен ол 
кезде мұны аузымнан шығармадым, 
өйткені Қазақстанның экономикасы 
ойлағанды іске асыруға мүмкіндік 
бермеді» деген болатын. Ел 
дамуының жаңа кезеңіндегі Нұр
Сұлтан қазақстандықтарды бірік
тіретін еліміздің бас қаласы ғана 
болып қалмауы керек, сонымен 
қатар қарқыны қауырт экономикалық 
белсенділікті қамтамасыз ететін 
ел экономикасының локомотивіне 
айналуы тиістін.

Елбасы астананы ауыстырудың 
негізгі себептерін былайша 
түйген еді: Біріншіден, астананы 
ауыстыру Қазақстанды геосаяси 
жағынан күшейтудің қажеттілігінен 
туындады. Сондықтан елдің бас 
қаласының орнын анықтауға ерекше 
көңіл бөлінді. НұрСұлтан – өзіне 
еуропалық және азиялық озық 
дәстүрлерді сіңіріп отырған Еуразия 
құрлығының орталығы. Қала төрт 
тарапқа: Оңтүстікке, Солтүстікке, 
Батысқа, Шығысқа бірдей ашық.

Екіншіден, бұл шешімді 
қабылдағанда қауіпсіздік мәселесі 
де ескерілді. Тәуелсіз мемлекеттің 
астанасы, мүмкіндігінше, сыртқы 
шекаралардан жырақта және елдің 
ортасында орналасуы тиіс.

Үшіншіден, астананың орнын 
ауыстыру Қазақстанның эконо
микасын сауықтыру қажеттілігінен 
де туындады. Ол елдің экономикасы 
үшін тиімділікті қамтамасыз 
етті. Өңірлердің дамуына серпін 
беріп,  экономиканың, құрылыс 
ма  териалдары өндірісі, жол төсе
ніштері, энергетика және машина 
жасау сияқты салалары аяғынан тұр
ды. Тұрғын үй құрылысы дамыды.

Төртіншіден, астананы Солтүстік 
аймаққа қарай көшіре отырып, 
онда титулды ұлт өкілдері санының 
артуына оң ықпалын тигізді. Бұл 
этносаралық қарымқатынастың 
дамуына септігін тигізіп, қоғамдық 
келісімнің дамуына жағдай  жасады.

Әрине, астананы әсем Алматыдан 
Ақмолаға ауыстыру шешіміне бару 
Елбасы үшін қиынға соқты. Оны 
қолдаған, түсінген әріптестері де аз 
болған. 1994 жылдың 6 шілдесінде 
Жоғарғы Кеңес сессиясының пле
нарлық мәжілісінде астананы Алматы 
қаласынан Ақмолаға ауыс тыру 
туралы идеясын ұсынады. Ұзаққа 
созылған пікірталастан соң, ұсы ныс 
басым дауыспен қолдауға ие болады.

Бұл сәттер туралы Елбасы: 
«Елорданы ауыстыру туралы менің 
идеямды психологиялық жағынан 
қолдағандар көп болған жоқ. Тіпті 
менің жанұямның өзінде де мұны 
барлықтары «иә» дей қойған жоқ. 
Сөйтіп, бар лығын іс жү зінде, таза ақ 
парақтың бет терінен бастауға тиіс 
болдық» дей келіп, «Оған Алма
тының несі ұна май қалыпты? Одан 
да жалақы мен зейнетақыны уақы
тында берсін де!» деген шымшыма 
сөздерді жиі естідім» деп еске алады.

Насихаттық жұ мыс тың кеңінен 
жүр гізілгеніне қарамастан, 
халықтың басым бөлігіне астананы 
ауыстырудың себебі жұмбақ күйінде 
қалды. Көптеген басы лымдарда 
ресми себеп тер қабылданған ше
шімді түсіндіруге жет кі ліксіз болды. 
Ірге лес мемлекеттердің көз қа
растары да белгілі болып қалды. 
Мәселен, «Коммерсантъ» газетіндегі 
«Персональная столица Президента 
Назарбаева» деген мақалада «демо
кратия болмаған жағдайда, ешкімге 
түсініксіз, дәуір лік жобалар пайда 
болуы мүмкін. Ешқандай да 
стратегиялық ойлау, орасан зор 
қаржыны еңбекақы мен зейнет
ақыны төлеуден, ел азаматтарының 
басқа да проблемаларын ше шуден 
бұрып әкетуді ақтай алмайды» де
лінген. Сондайақ, егер бұл 
көшу ауыл дан келетін 
қазақ мигранттарын адас
ты ратын, олардың 
көңілдерін Алматыдан 
басқа жаққа 
а у д а р у ғ а 
және оң
түс   тіктің ке
дей хал қы ның 
тас қынын сол
түс тікке қарай 
бұ ратын аса зор 
ал даусырату бол
маса, бұл әрекет қа
зіргі саяси режимнің 
жойылуының басы 
болады деген болжамдар 
мен түрлі алыпқашпа 
әңгімелер де таралды. 

Бүгінгі уақыт биігінен 
бағамдасақ, Елбасының 
астананы көшіру идеясы 
дұрыс әрі дер кезінде 
жүзеге асырылған шешім 
болғанын байқаймыз. Қазіргі 
таңда қала халқының 80%
ке жуығы титулды этнос 
өкілдері, Солтүстік өңірлерде 
қазақ халқының үлесі 50%н 
асты. НұрСұлтан ЮНЕСКО
ның арнайы бейбітсүйгіш 
қала деген бағасына ие 
болды. Қазіргі таңда әлемдік 
диалог алаңы ретінде 
қалыптасты. 2010 жылы 
Еуропа қауіпсіздік және 
ынтымақтастық ұйымының 
саммиті, 2011 жылы Қысқы 
Азия ойындары, 2017 жылы 
ЭКСПО халықаралық 
көрмесі өткізілді. Дәстүрлі 
діндер мен конфессиялар 
көшбасшыларының съезі 
тұрақты түрде өткізіліп, 
Сирия дағдарысы бойынша 
Астана процесі атауымен 
бітімгершілік алаң ретінде 
қызмет етті. 

Президент Қасым
Жомарт Тоқаев «Тарихи 
тұлға тағылымы» мақа
ласында «Елбасының 
елорданы Есілдің жаға
сынан салу жөніндегі 
бастамасы еліміздің гео
саяси бағытын нығайтуға 
үлкен үлес қосты және 

біртұтас ел ретіндегі дамуымызды 
айқындай түсіп, елді біріктіруші 
факторға айналды» деді. Сонымен 
қатар, «Былтыр мен астана авторының 
елорданы салып, дамытуға қосқан 
орасан зор үлесін әділ бағалай 
отырып, қалаға НұрСұлтан атауын 
беру туралы шешім қабылдадым. Бұл 
дұрыс шешім болғанына еш күмән 
жоқ. Бұл қадам Қазақстанның жаңа 
тарихы мен Елбасы есімінің біртұтас 
ұғымға айналғанын білдіреді» деп 
өте орынды атап өтті.

НұрСұлтан қаласы – әрбір 
қазақстандықтың армантілегінің 
нақты жүзеге асуының белгісіндей. 
Бұл – Ұлы Дала Елі көгінде жүздеген 
жылдар бойы бостандық пен тәуел
сіздік идеясы қалықтап жүрген ата
бабаларымыздың асыл мұратының 
орындалғаны. Бүгінде мыңдаған 
жыл дар бойы уақыт керуенімен бір
ге тыныстаған Қазақстанның ұлан
ғайыр даласында мемлекеттік ше
шімдер мен әлемдік бейбітшілік 
бастамалары қабылданып, жүзеге 
асырылуда.

Уалихан ИБРАЕВ, 
облыстық «Рухани жаңғыру»

 орталығының директоры, 
тарих ғылымдарының 

кандидаты

Астаналардың тарихи 
миссиясы

Астана – әлемнің екінші ұстазы, данышпан әл Фарабидің 
пайымы бойынша «қайырымды қала». Ол «Асқан игілік пен 
ең биік кемелділік дәрежесіне ең алдымен жоғары дәрежелі 
дамыған қоғамның қайырымды қаласы – астанасы жетеді» 
деп санаған.

Қайырымды қала – мін-ақауы аз, тұрғындары заңға 
ден қойған, адамдарының пендешіліктерінен гөрі рухани 
сипаты басым, әділеттілік пен парасаттылық жайлаған 
бейбіт қала.

ӘР ҚАЗАҚТЫҢ ЖҮРЕГІНДЕГІ 
АЛТЫН САРАЙ

ЕРТЕҢГЕ ДЕГЕН 
СЕНІМДІ ЕСЕЛЕЙДІ

БАҒЫНА 
ТУҒАН
Алақаныңда азат күн,
Арындап түстің сынға көп.
Бағына қалың қазақтың,
Туғансың таудай тұлға боп.

«Есімхан салған ескі жол,
Қасымхан салған қасқа жол.»
Ізіңнен ерген көшті көр,
Нұрсұлтанымен асқақ ол.

Аттан бір түспей, арымай,
Алашың шыққан шың қандай!
Армандап өткен Абылай,
Арқаңнан қағып тұрғандай.

Жерұйық күнге ұмтылдың,
Жүрекке жолдап, жөн сілтеп,
Жаңа әлемдегі жұртымның,
Жамалы жарық болсын деп.

Күлтегін сөзі шарттайақ,
Дәрпіңді көкке асырды.
Шіреніп садақ тартпайақ,
Шартарап Сізге бас ұрды.

Дінқарындастан өрт тұтап,
Дүниені шарпып жүрер деп,
Аспаннан түскен төрт кітап,
Оны да қойдың түгендеп.

Бітімі бұлтты жасқаған,
Өзіңе ғана сыңардай,
Айдындап тұрған Астанам,
Омырауыңдағы тұмардай.

Тегіңе теңдік әперіп,
Көрсеттің солай көп қызық.
Қазақты күлден көтеріп,
Төбесін күнге жеткізіп.

Бірбірін, ойхой, ағалап,
Найқалсын елдің Нұрқұты!
Көк астындағы қағанат,
Біздікі емей, кімдікі?!

Шаһизада ӘБДІКӘРІМОВ,
ақын, Қазақстан 

Жазушылар 
одағының мүшесі 
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«ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ ЖОЛ КАРТАСЫ»

Бүгінде мәдениет саласы қызмет
керлері тарапынан Ұлттық домбыра 
және Елорда күнін мерекелеу 
мақсатында ісшаралар жоспары 
дайындалып, тиісті жұмыстар жүр
гізілуде. Сала бойынша түрлі фор
матта 14 мәдени ісшара ұйымдас
тырылады.

Осы орайда, аталған шаралар 
онлайн форматта өткізіліп, Facebook, 
Instagram, Youtube, Сыр шаңырағы 
желілері арқылы насихатталады.

Облыстық халық шығар машы
лығын дамыту және мәденипродю
серлік орта лығы, мәдениет үйлері мен 
клубтар ақындық, жыршыжыраулық, 
шешендік өнерді дәріптеу мақсатында 
ескі де есті әңгімелерді жариялайтын 
«Тау тұлға – Тұрмағамбет», соны
мен бірге Сыр бойы билері мен 
батырларының тарихын, әңгі мелерін, 
тарихи оқиға ларын, шешендік сөз
дерін, жыраулардың дауысын, ақын 
өлеңдерін жұртшылық назарына 
салатын «Бабалар тарауы» атты 
айдарлар ашып, халық көңілін серпіл
туге өз септігін тигізуде. 

Ұлттық домбыра күніне 
орай «Ғасырлар пернесі» атты 
республикалық онлайн күйшілер 
байқауы өткізіледі. Байқауға Нұр
Сұлтан, Алматы, Тал дықорған, Тараз, 
Шымкент қалалары мен өңіріміздің 
Арал, Қазалы, Шиелі аудандарынан 
17 талапкер қатысып, Қазанғап, 
Әлшекей Бектібайұлы, Құрақтың 
Досжаны, Шал Мырза күйлерінен өзге 

Қаратау, Арқа, АлтайТарбағатай, 
Маңғыстау өңірлерінің күй қазынасы 
көрермен назарына ұсынылады.

Жыл сайын тойланатын домбыра 
думаны аясында «Даламның үні, 
бабамның тілі  – домбыра» атты 
домбырашылар шеруі өтеді. Әлеу
меттік желілер арқылы өңірдің түкпір
түкпіріндегі таланттарды ұлттық 
рухты оятатын Құрманғазының 
«Балбырауын» күйі бір ме зетте 
орындалады.

Жыр думан облыстық филар
монияның Тұрмағам бет атындағы 
халық ас паптар оркестрі және «Қорқыт 
қобыз» қобыз шылар ансамблінің 
«Күй күмбірі», «Домбырадас тан», 
«Тек домбыра – күй ғалам» атты 
концерттеріне ұласатын болады.

Облыс музейлері мен кітап
ханалары да әлеу меттік желілерге 
«Асыл мұра» тележобасы аясында 
музей қорындағы құнды экс
понаттарды, оның ішін де домбыра 
жайлы бейне таныстырылымдар, кітап 
және фотокөрмелерді орна ластырады.

Сонымен қатар, «Әлем таныған 
Елбасы», «Ұлтымыздың рухани орда
сы» атты виртуалды кітап көрмесі, 
«Астанам – мақтанышым» атты фо
то көрмелері, «Ән тер беткен Астана», 
«Асқақта, Алашымның астанасы» 
атты онлайн мерекелік концерттер 
халық назарына ұсынылады.

«СБ» ақпарат

Ж.Қизатов атындағы №23 орта 
мектеп «Жұмыспен қамту – 2020» 
бағдарламасы шеңберінде күрделі 
жөндеуден өткізілуде. Білім 
ошағы 1985 жылы салынған. Одан 
бері ғимаратқа күрделі жөндеу 
жүргізілмепті. Бүгінде есік
терезе ескіріп, қабырғаның сұрқы 
қашқан. Ауызсу, кәріз, жылу 
жүйелерінің де тозығы жеткен. 
Мердігер мекеме тамыз айының 
соңында жұмыс толық аяқталады 
деп отыр. Қала әкімі барлық 
жұмыстың сапалы әрі жылдам 
орындалу керегін ескертті.

– Ең бастысы, істеріңізде 
сапа болсын. Құрылыс 
материалдарының әрбірі талапқа 
сай болған жөн. Бұған дейін 
күрделі жөндеу көрмеген білім 
ошағы бұл. Мемлекет дағдарысқа, 
қиын жағдайға қарамастан 
қаражат бөліп жатыр. Сол себепті, 
берілген мүмкіндікті пайдаланып, 
ел игілігіне жұмыс істейік. Әрбір 
тиын тиімді пайдаланылсын. 
Артымыздан жақсы сөз ерсін. 
Шындап келгенде, бұл мектептің 
жөндеуіне бөлінген қаржыға 
400 орындық бір мектеп салуға 
болады. Жұмыстарыңыз қада
ғаланып отырады. Арнайы 
комиссия келіп тексереді, – деді 
қала басшысы.

Мұнан соң Нұрлыбек 
Машбекұлы Қ.Мұхамеджанов 
атын дағы №1 мектепгимна зия
сында болды. Жапон мемлекетінен 
халықаралық жобалар грантын 
жеңіп алған білім ошағының 
шатыры ауыстырылуда. Жөндеу 
жұмыстары грант қаржысына 
жүргізілуде. Айта кетейік, бұл 
грант есебінен 72 млн теңге 
бөлініп, қала бойынша 3 білім 
ошағы жөнделіп жатыр. Сонымен 
қатар, Нұрлыбек Нәлібаев №173 
орта мектептегі жұмыстармен 
танысты. Айта кетейік, қалада 54 
мектеп бар. Бүгінде барлық білім 
ошағының жағдайы зерделеніп, 
12 жобаның сметалық құжаттары 
дайындалып, бюджетке өтінім 
берілген.

– Мектептердің жағдайы 
зерттелді. Біреуінде есіктерезе, 
бірінде шатыр ауыстыру керек. 
Одан бөлек, «Бәйтерек» шағын 
ауданында «Жұмыспен қамту – 
2020» бағдарламасы бойынша 
600 орындық білім ошағы бой 
көтеріп жатыр. Келер жылы 
пайдаланылуға берілмек. Бұл 
аумақтағы балалар әл Фараби 
шағын ауданы мен Досан 
ауылындағы мектептерге қатынап 
оқиды. Аталған бағдарламамен 
4 мектеп, 1 балабақша жөнделсе, 
«Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы 
бойынша Ақсуат ауылдық 
округіндегі №143 орта мектепке 
күрделі жөндеу жүргізілуде. 
«Арай», «Саяхат», «СПМК70» 
шағын аудандарына мектеп қажет. 
Оны біз жеке кәсіпкерлер арқылы 
шешу жолдарын қарастырып 
жатырмыз, – дейді қалалық білім 
бөлімінің міндетін атқарушы 
Парасат Жаңабергенов.

Қазір қала көшелерінде 
жол жөндеу жұмыстары да 
қызу жүргізілуде. Мәселен, 
И.Журба көшесінен бөлек 
жаяу жүргіншілер жолы да 
жаңартылуда. «Жұмыспен қамту – 
2020» бағдарламасы аясында жол 
жөндеу жұмыстарына 30 адам, 
жаяу жүргіншілер жолын салуға 
14 адам қосымша жұмыспен 
қамтылған.

– Қазір арнайы комиссия 
жұмыс істейді. Лаборатория 
зерттеуге келеді. Жұмыс сапасыз 
болса, қабылданбайды. Қайтадан 
істейсіз. Екі рет жол салғаннан бір 
рет сапалы жұмыс істеген сізге 
де, бізге де қолайлы. Қаланың 
шет аймағында бір емес екі 
көше қайта жасалып жатыр. Бұл 
кәсіпкер шығындалды деген 
сөз. Сондықтан, ісіміз мығым, 
тірлігіміз тиянақты болсын, – деді 
қала әкімі нысан басында.

Шет аймақтар да 
шеттетілмейді. Темір жолдың арғы 
бетіндегі М.Көкенов атындағы 
көшеде жаяу жүргіншілер жолы 
заманауи үлгіде жарақталуда.

Қыс шананы жаз сайлауға 
кіріскен қала басшылығы осы 
күні жылу жүйелері құбырларын 
да ауыстыруда. Іргелі істің 
бір парасы А.Тоқмағамбетов 
көшесінде басталып кеткен. Десе 
де, мұнда жұмысшылар саны аз 
болғандықтан баяу жүруде. Қала 
әкімі бұл жеңіл қарайтын мәселе 
емес екенін айтты. Естеріңізде 
болса, өткен жылу маусымында 
да қиындықтар болған еді.

– Тендерден ұтып алған соң, 
жұмыс істеу керек. Кәсіпкерлердің 
жұмысына кедергі болып тұрсыз. 
Бұл көшенің бойында сұлулық 
салондары, қызмет көрсету 
орындары, дүкендер жиі салынған. 
Алыс ауыл емес, орталық көше, 
қаланың жүрегі. Сондықтан 24 
сағат үш ауысыммен жұмыс 
істеңіздер. Тез әрі сапалы жұмыс 
болсын. Барлығын қазып, 
жайратып тастауға да болмайды. 
Бір бөлікті қазып, құбырды 
ауыстырып болған соң келесі 
бөлікті қазып әрі қарай жұмыс 
істеу керек. Адам қауіпсіздігін 

назарда ұстап, жауапкершілікпен 
жұмыс істеңіздер, – деп тапсырды 
Н.Нәлібаев.

«Қызылорда жылу электр 
орталығы» мекемесінің жылу 
жүйелері филиалының басшысы 
Бақытжан Молдимановтың 
айтуынша, бұл жердегі құбырлар 
кемінде 25 жыл қызмет атқарған. 
Көнерген соң қажетті жылуды 
жеткізуде мәселе туындайды әрі 
апаттық жағдайлар жиілейді. 
Ал жаңа құбыр – Қарағандыдан 
әкелінген сапалы тауар. Ол 
30 жылға жарамды деп отыр 
мамандар.

Биыл қала бойынша 7 
ша қырым жылу құбыры 
ауыстырылады. Ал «Жұмыспен 
қамту – 2020» бағдарламасы 
шеңберінде 6 жобада 193 адам 
жұмыспен қамтылды. Барлық 
жұмыс 1 қазанға дейін бітіп, 
сынақ жұмыстары жүргізіліп, 
15 қазанға дайын отыруымыз 
керек. Біздің меже – осы, – дейді 
Б.Молдиманов.

– Биылғы жылы Елорда күнін 
мерекелеу коронавирус пан
демиясына байланысты күрделі 
эпидемиологиялық ахуал жағ
дайында өтуде. Коронавирус 
індетімен күресте еліміздегі дәрі
герлердің көмегімен ауқым ды 
жұмыстар атқарылып жат қандығын 
ерекше айтқым келеді. Ақ халатты 
абзал жандар халық игілігіне қызмет 
етіп, қайсарлық пен мейірімділіктің 
нақ көрінісін көрсетуде, – деді 
облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова.

Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау 

саласының мамандарын ерекше 
назарда ұстап, жанжақты қолдау 
білдіріп келеді.

Осы орайда, облысымызда 
медицина саласының 15 қыз мет
керіне мемлекеттік наградалар 
тағайындалды. Атап айтсақ, азамат
тардың денсаулығын сақ тау да 
жанкешті еңбек етіп, тынымсыз 
жұмыс істегені үшін көпбейінді 
облыстық ауру ха на ның директоры 
Н.Әмитов «Парасат» орденімен, 
облыстық фтизиопульмонология 
орта лы ғы ның директоры 
Ә.Әбләзім, облыс тық жұқпалы 
аурулар ауру ханасының дәрігері 
М.Әлма  ханова, облыстық жұқ

палы аурулар ауруханасының 
мейір  гері Р.Нұрымбетова «Құр
мет» орденімен, облыстық жұқ
па лы аурулар ауруханасының 
дә рігері З.Айдарбекова, облыс
тық медициналық жедел жәр
дем стансасының дәрігері 
Ж.Жұмалиев, облыстық пери на
тал дық орталығының акушер
гине кологы Д.Нұртазаева, көп
бейінді облыстық аурухананың 
дәрігері Г.Ысқақова «Ерен еңбегі 
үшін» медалімен, көпбейінді 
облыс тық ауруханасының дә
рі  гері Ж.Жақыпова, Жаңа қор
ған ауданаралық ауру хана сы  ның 
бөлімше меңгерушісі А.Дайрабаева, 

Шиелі аудан аралық ауруханасының 
дәрігері А.Ізтілеуова «Шапағат» 
медалі мен,  көпбейінді қалалық 
ау ру хананың аға мейіргері Н.Мам
бекова, облыстық жұқпалы 
аурулар ауруханасының мейіргері 
Т.Нұржанова, көпбейінді облыс
тық аурухананың аға мейіргері 
С.Өтегенова, Арал ауданаралық 
ауруханасының бас мейіргері 
Ж.Қалмағамбетова Қазақстан 
Республикасының Құрмет грамо
тасымен марапатталады. 

«СБ» ақпарат

МЫҢ АЛҒЫС СІЗГЕ, ДӘРІГЕР!

БРИФИНГТАҒАЙЫНДАУ

1-бет

ЖҰМЫС НӘТИЖЕСІ 
САПАСЫМЕН БАҒАЛАНАДЫ

Премьер-Министр Асқар Маминнің 
төрағалығымен өткен Мемлекеттік 
комиссия отырысында Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес 
Қазақстандағы эпидемиялық ахуалды 
тұрақтандыру шаралары қаралды. Жаңа 
шектеу шараларын талқылауға орталық 
мемлекеттік және жергілікті атқарушы 
органдардың басшылары, Парламент 
Мәжілісінің депутаттары, «Атамекен» ҰКП 
басшылығы және т.б. қатысты.

Елдегі санитарлықэпидемиялық жағ дай және 
коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу 
мақсатында шектеу шараларын енгізу бойынша 
ұсынылатын шаралар туралы Денсаулық сақтау министрі 
А.Цой баяндады.

Қазақстанда эпидемиялық ахуалдың өршуін және 
коронавирус инфекциясымен сырқаттанудың өсуін ескере 
отырып, Мемлекеттік комиссия биылғы 5 шілдеден 
бастап 14 күнге келесі шектеу шараларын енгізу туралы 
шешім қабылдады:

Көлік қатынасы бойынша:
1. Елдер тізімін көбейтпей, халықаралық әуе 

қатынасын сақтау;
2. Өңірлер арасындағы әуе қатынасын, темір жол 

қатынасын сақтау (шектеулермен);
3. Өңірлер арасындағы жолаушылар автобусы 

қатынасын уақытша тоқтату;
4. Қоғамдық көліктің жұмысын уақыт бойынша 

шектеу.
Азаматтардың жүріптұруы бойынша:
1. Ойынсауық, спорт және басқа да бұқаралық іс

шараларды, сондайақ отбасылық, еске алу шараларын 
өткізуге тыйым салу;

2. Ашық ауада жаттығулар жасауға рұқсат ету;
3. Тұрғындардың көшелерде, саябақтарда, скверлерде 

3 адамнан артық серуендеуін шектеу;
4. 65 жастан асқан адамдардың сыртқа шығуын 

шектеу.
Мына нысандардың қызметіне тыйым салу керек:
1. Сұлулық салондары, шаштараз, спорт залдары, 

фитнес орталықтар, бассейндер, азықтүлік және азық
түліктік емес жабық базарлар, жағажайлар, аквапарктер, 
мәдениет нысандары, музейлер, көрмелер, форумдар, 
конференциялар және өзге де ұйымдастырылған 
бұқаралық ісшаралар, ойынсауық орталықтары, 
мектепке дейінгі балалар мекемелері (кезекші топтардан 
басқа), діни нысандар және т.б. (СОСОдағы ойын
сауық орталықтары, ойынсауық нысандары (караоке, 
бильярд, компьютер клубтары, боулинг орталықтары), 
кинотеатрлар, балаларды сауықтыру лагерьлері, 
фудкорттар, банкет залдары).

2. Мемлекеттік органдардың (ұйымдар дың), 
кеңселердің, ұлттық компаниялардың және өзге де 
ұйымдардың қызметкерлерінің кемінде 80%ның 
қашықтан жұмыс істеу режімін сақтау;

3. Алдын ала жазылу бойынша медицина 
орталықтарының қызметін сақтау;

4. Дәріханалардың, азықтүлік дүкен дерінің, ашық 
базарлардың қызметін сақтау;

5. Күшейтілген санитарлықдезин фекциялық 
режімді сақтай отырып, келесі нысандардың қызметін 
сақтау: ашық ауада қоғамдық тамақтану нысандары; 
үздіксіз өндірістік айналымы бар құрылыс, өнеркәсіп 
кәсіпорындары; ашық ауадағы құрылыс жұмыстары; 
ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы және мал 
шаруашылығы жұмыстары; халыққа қызмет көрсету 
салалары, оның ішінде авто жуу, автомобильдерді және 
тұрмыстық техниканы жөндеу, ХҚОлар, екінші деңгейлі 
банктер (уақыт бойынша шектеу енгізумен).

Үкімет басшысы еліміздегі эпидемиялық ахуалдың 
алдағы уақытта қалай өзгеретініне байланысты 
аталған шектеу шаралары 2 аптаға ұзартылуы немесе 
қатаңдатылуы мүмкін екенін атап өтті.

Қызылорда қаласында биыл 9 білім нысаны 
жөнделіп жатыр. Ал «Бәйтерек» шағын ауданында жаңа 
мектептің құрылысы жүргізілуде. Одан бөлек, қала 
көшелерінде жылу жүйелері де жаңартылу үстінде. 
Қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев аталған нысандардағы 
жұмыстың жай-күйімен танысты.

Sb
Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»
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Жанжағын жайпап, жан алқымнан алып тұрған 
тәжтажалдың алдын алу маңызды. Ескеретін нәрсе, 
жабық, желдетілмейтін, күн сәулесі түспейтін, адам көп 
шоғырланған жерлерде аурудың жұғу қаупі жоғары. Сол 
себепті аурудың алдын алып, жұқтырмау мүмкіндігін 
қарастырыңыз. Майлы тағамнан гөрі жылы сұйықтықты 
(су, сорпа, шәй, компот) көптеп ішу керек. Мұрынды 
физерітіндімен күніне 3 рет, тамақты фурациллинмен 
күніне 67 рет шаю қажет. Науқасты қарағаннан кейін 
емді дәрігер тағайындағаны жөн.

Коронавирус алдымен өкпені зақымдайтын 
болғандықтан асқынса, пневмонияға әкеп соғады. 
Аурудың алдын алу үшін мынадай шаралар қабылдаған 
дұрыс:

 үйді үнемі желдетіп отыру және таза ұстау;
 таза ауада серуендеп, қалыпты дене қозғалысын 

сақтау;
 массаж, дене шынықтыру, су процедуралары сияқты 

иммунитетті нығайтатын шараларға көңіл бөлу;
 салауатты өмір салтын ұстану;
 бойды үнемі жылы ұстау;
 тыныс алу органдарының созылмалы ауруларынан 

уақытылы емделу.
Коронавирус симптомдары өткір респираторлық 

инфекция мен тұмау белгілеріне ұқсайды. Бірақ 
көптеген жағдайда бұл кәдімгі респираторлық жұқпаның 
симптомдары болуы әбден мүмкін:

 түшкіру;
 әлсіздік;
 бас ауру;
 дене қызуының көтерілуі;
 тамақтың жыбырлауы;
 кеуде қуысының ауыруы;
 жүрек қағысының жиілеуі;
 тыныс алудың жиілеуі.
COVID2019 вирусы екі түрлі жолмен таралады: 

жөтелгенде, түшкіргенде, ауру адаммен сөйлескенде 
ауа арқылы және тұрмыстық заттар арқылы. Сол 
себепті, ең алдымен, әр адам санитарлықгигиеналық 
талаптарды сақтауы тиіс. Көпшілік тамақтанатын 
жерлерге, қоғамдық орындарға, базарларға барудан 
бас тартқан жөн. Қолды жиі сабындап жуыңыз, арнайы 
антисептикалық құралдарды пайдаланыңыз. Үйіңізді 
(жұмыс орныңызды) таза ұстауға тырысыңыз. Сумен жиі 
жуып, ауаны тазартып отырыңыз. Түшкіргенде, жөтелген 
кезде мұрныңыз бен аузыңызды бір реттік сулықтармен 
жабыңыз. Ортақ тұрмыстық құралдарды пайдаланбаңыз. 
Осы күндері дұрыс тамақтанып, жеміскөкөніс жеген 
дұрыс. Қоғамдық жерлерден тамақтанбай, үйдің тамағын 
жеу қажет. 

Ал ауырған адам үй жағдайындағы карантинде 
болғанда дәрігердің талаптарын бұлжытпай орындауы 
тиіс. Ешқайда шығуға болмайды. Гигиеналық талаптарды 
сақтап, бетперде киіп жүрсе, жеке ыдысаяқ пайдаланса, 
қолын сабынмен жуып, зарарсыздандыратын құралдарды 
қолданса, бөлменің ауасын жиі жаңартып отырса, 
вирусты отбасы мүшелеріне жұқтыру қаупі төмендейді. 
Карантин 14 күнге созылады. Кейін пациенттер емхана 
дәрігерлерінің бақылауында болады. Сондықтан 
сақтанайық! 

 Г.МАҚСҰТОВА,
№3 Қызылорда қалалық емханасының

бас дәрігері

Ауырмаудың 
жолы қайсы?

«БАЛБЫРАУЫН» КҮЙІ
БІР МЕЗЕТТЕ ОРЫНДАЛАДЫ

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы басшысының орынбасары 
Нұршат Наурызбаева Ұлттық домбыра және Елорда 
күніне арналған іс-шаралар онлайн форматта өтетінін 
мәлімдеді.

Төреахмет Сайлаубайұлы 
1976 жылы туған. 

Қорқыт ата атындағы Қы
зылорда гуманитарлық уни 
вер ситетін «Экономистшы
ғыс  танушы, түрік тілінің 
а у  д а р   м а ш ы с ы  р е ф е р е н т і » , 
Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ 
ұлттық техникалық университетін 
«Инженер» мамандықтары 
бойынша бітірген. Экономика 
ғылымдарының кандидаты.

Еңбек жолын Алматы қала
сындағы Қазақстанның Даму 
институты экономикалық 
зерттеулер орталығының стажер
зерттеушісі ретінде бастаған.

20032004 жылдары Қызыл
орда облыстық мине ралдық 
ресурстардың энергетикалық 
инфрақұрылымы басқармасы
жетекші маманы, 20042006 
жылдары облыс әкімі аппа ра
тының ұйымдастыру бақылау 
бөлімінің бас маманы, бас 
инспекторы қызметтерін атқарған.

20072012 жылдары Зей
нетақы төлеу мемлекеттік орта
лығы Қызылорда облыстық 
фи лиалының директорының 
орын  басары, «Құрылыс Базис 
Қы зылорда» жауапкершілігі шек

теулі серіктестігінің директоры 
болды.  Ал, 20122014 жылдары 
Қызылорда облысы бойынша 
Бақылау және әлеуметтік қорғау 
департаменті директорының 
әлеу меттік мәселелері жөніндегі 
орынбасары болған.

20142017 жылдары Бақылау 
және әлеуметтік комитетінің  
Қызылорда облысы бойынша 
Бақылау және әлеуметтік қорғау 
департаментінің, ҚР Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі Еңбек, әлеуметтік 
қорғау және көшіқон комитетінің 
облыс бойынша департаментінің 
басшысы қызметінде болған.

2017 жылдың наурыз 
айынан бастап осы кезге дейін 
Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі Еңбек, әлеу
меттік қорғау және көшіқон 
комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша департаменті басшысы 
лауазымында қызмет атқарып 
келді.

Басқарма басшысы 
тағайындалды

Қызылорда облысы 
әкімінің өкімімен 
облыстың еңбек 
саласындағы бақылау 
басқармасының 
басшысы қызметіне 
Жолымбетов Төреахмет 
Сайлаубайұлы 
тағайындалды.



Шаруашылықтар 
субсидиядан 
тыс қалмайды

Облыста 51 шаруа 
қожалық «Nur Otan» 
партиясының араласуымен 
субсидияға қол жеткізетін 
болды. Олардың қатарында 
Шиелі ауданындағы «Ақмая» 
шаруа қожалығы бар.

 
«Ақмая» шаруа қожалығы 

өткен жылы 1420 гектарға күріштің 
«Янтарь», «Лидер», «Сыр сылуы» 
сорттарын екті. Орташа есеппен әр 
гектарына 65 центнерден өнім алып, 
қамбаны толтыруы – жер жырту, 
тегістеу, тұқым себу жұмыстарының 
соны технологиялармен жүргізіл
генінің нәтижесі. Десе де, шаруа
шылық өткен жылы егілген 1420 
гектар күріш өнімінің 400 гектарына 
ғана субсидия алған. Бұл мәселені 
шаруашылық басшысы жыл басында 
өңірге сапарлаған «Nur Otan» 
партиясы Төрағасының Бірінші 
орынбасары Бауыржан Байбекпен 
болған кездесуде көтерді. Нәтижесінде 
«Nur Otan» партиясының араласуымен 
«Ақмаяның» ғана емес, облыстағы 51 
шаруа қожалықтың мәселесі шешіліп, 
160 млн теңге субсидия алатын болады.

– Біздің шаруа қожалық 14 млн 
теңгедей субсидия алатын болды. 
Шаруашылықтың дамып ілгерілеп 
кетуіне субсидияның көмегі көп. 
Техника парктерімізді жаңалап 
жатырмыз. «Claas», «John Deere» 
комбайндарын, лазерлік жер тегіс
теу құралын алдық: барлығы шаруа
шылыққа керек нәрсе. Барлық 
шаруашылық өкілдері атынан алғы
сымызды айтамыз, – дейді «Ақмая» 
шаруа қожалығының төрағасы Дәулет 
Жұмбеков.

– Былтыр Сыр диқандары 88 мың 
гектар жерге күріш еккен. Оның 13 мың 
гектарға жуығы шиелілік шаруаларға 
тиесілі. Ауданда 80нен астам қожалық 
күріш егумен айналысады. Соның 
алтауы мемлекеттік қолдаудан құр 
қалды, – дейді Шиелі аудан дық ауыл 
шаруашылығы бөлі мі нің басшысы 
Мұрат Әшірбеков. 

«Nur Otan» партиясы облыстық 
филиалының заңгеркеңесшісі, пар
тиялық бақылау комиссиясының 
мүшесі Сәбитбек Алшынбековтің 
айтуынша, аудандық ауыл шаруа
шылығы бөлімі басшысының сөзін 
мәселені шешуге араласқан партия 
өкілдері де растап отыр. Өткен жылы 
облыста 285 шаруа қожалығына 1 
миллиард 371 миллион теңге субсидия 
берілген. Бөлінген қаражат толық 
игерілген соң 51 қожалық бұл көмектен 
құр қалған. Шаруаларға субсидияның 
қаражаты шілде айында аударылады.
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КӘСІП

СЫР МАРЖАНЫ

Өткен ғасырда астық 
өнімдері комбинатының 
күріш ақтау цехында өзім де 
жұмыс істеген болатынмын. 
Сол кездегі қондырғыларды  
қазіргі заманауи техноло
гиялармен еш салыстыра 
алмайсың, әрине. Ол уақытта 
көңілге қаяу түсіретін бір 
жағдай күріш қауызын 
(лузга) өртейтіндігі еді. 
Комбинатқа жақын маңда 
таутау болып үйілген күріш 
қауызы үздіксіз бықсып жа
нып жататын. Негізі күріш 
қауызы мал жемейтін, жерге 
тастаса шірімейтін, құры
лысқа жарамайтын дүние 
болғандықтан басқа амал да 
жоқ еді.

Ал бүгінгі жергілікті 
күріш ақтау кәсіпорын дары
ның арасында бірінші бо
лып бұл мәселені шешкен 
«Абай Дәулет» ЖШС болып 
отыр. Облыс орталығында 
орналасқан зауыттың жұмыс 
процесімен танысу бары
сында осыған көз жеткіздік. 
Мұнда қалдықсыз өнім 
өндіру жүйесіне көшкен. 
Бел гілі кәсіпкер Мұрат 
Сәр сенбаев басқаратын 
серік тестік ұжымы күріш 
қауызын кәдеге асырудың 
жолдарын іздеп, шетелдік 
тәжірибелерді зерттейді. 
Олар Австралия мен Жаңа 
Зеландия елдерінде күріш 
және күріш қалдықтары 
қосылған құрама жем жоғары 
бағаланатынын білді. Ол 
үшін күріш қауызы арнайы 
аппараттармен туралуы не
месе қатты қысыммен май
далануы қажет. Кәсіпорын 
шетелдерге тапсырыс беріп 
қажетті қондырғыларды ал
дыртқаннан кейін  бұрын 
пайдаланылмай келген кү
ріш қауызын кәдеге жарата 
бас тады.

Ол үшін Оңтүстік Қа
зақстан облысындағы «Қа
ра бұлақ» құрама жем за
уытымен және басқа да 
мал шаруашылығы бас
шылары және мамандары
мен кездесіп, түсіндірме 
жұмыстары жүр гізілген. 
Бастапқыда негізгі жемге 5 
процент қосып көру туралы 

ұсыныс қабылданса, олар 
бүгінгі күні 50 процентке 
дейін қосатын болыпты. 
Арпа, сұлы, бидай және 
басқа да дақылдар қосылған 
жем малға ауырлық қылып, 
көтере алмай, соның сал
дарынан өлімжітім көптеп 
кездескен екен. 

– Күріш құрама жемін 
пайдаланғалы бері мұндай 
жағдайлар біраз азайғанын 
мал шаруашылығы маман
дары растап отыр, – дейді 
«Абай Дәулет» ЖШС ди
ректоры Мұрат Сәрсенбаев. 
Міне, осылайша бұрын 
күріш қауызын тастауға 
мәжбүр болып келген 
серіктестік бүгінде оны са
тып пайда тауып отырған 
жайы бар.

Серіктестіктің облыс ор
талы ғында заманауи, жо
ғары автомат тандырылған 
екі күріш зауыты бар.  Ал
ғаш қысы 10 жыл бойы 
қараусыз қалған зауытты 
күрделі жөндеуден өткізген 
соң іске қосылды.  Зауыт
та 78 адам жұмыс баста
са, қазір жұмысшылардың 
саны 80ге жеткен. Мұндағы 
технологиялық жұмыс ба
рысында Сыр маржаны 
қауызынан тазартылады, 
содан кейін барып ақтауға 
түседі. Ақталған күріштің өзі 
бірнеше електен өткізіліп, 
майдалары бөлек қалады. 
Одан әрі дайын болған өнім 
жуылып, кептірілген соң 
арнайы әртүрлі көлемдегі 
қаптарға салынады. За
уытта өңделетін негізінен 
«Лидер», «Янтарь» сорт
тары. Өнім Қазақстанның 
барлық облыстары мен 
Қырғызстан, Өзбекстан, Ре
сей, Тәжікстан, Әзербайжан, 
Моңғолия, Украина елдеріне 
экспортталады. Күріш салы
сын ақтау барысындағы пай
да болатын ұнтақ  малға жем 
ретінде беріледі. Ал майда 
күріштер  кондитерлік өнім 
әзірлейтіндер сұранысын 
өтеп тұр. 

Сондайақ зауыттың ке
лесі өнімі май бүркеген 
күрішке – камолинаға да 
сұраныс  жоғары. Осылайша 

«Абай Дәулет» зауыттары 
қалдықсыз өнім процесін 
жолға қойған. 

Мұнан бөлек серіктестік 
менеджерлері алдағы уа
қытта күріш сабанынан 
гранула түріндегі отын жа
сауды жоспарлап отыр. 
Шаруа шылықтар егін ора 
ғынан кейін егістікте қал
ған күріш сабанын өртеп 
жүр. Мұның басты зияны 
– топырақ құрамындағы 
органикалық  минералдар 
жоғалады. Егер сол күріш 
сабанынан жасалған грану
ла түріндегі отын жасауды 
қолға алса, қызуы жағынан 
көмірден кем түспейтін 
отын болар еді. Оның 
тиімділігі көп, әлбетте. 
Біріншіден, ауылдарда жаңа 
жұмыс орындары ашылады. 
Екіншіден, қымбат бағамен 
келетін көмірдің орнын ар
зан өніммен алмастыруға 
болады. Сонымен қатар, 
сексеуіл, жыңғыл және басқа 
да ағаштардың бейберекет 
шабылуы азайып, қоршаған 
ортаның сақталуына сеп
тігін тигізеді. Топырақтың 
құнарлығы сақ талып, 
ауаның ластанбауына да се
беп болар еді. 

Жалпы «Абай Дәулет» 
– көпсалалы аграрлық ком
пания. Ағайынды Мұрат, 
Марат және Дәулет Сәрсен
баевтар бастамасымен 2016 
жылы құрылған мекеме 
күріш өндірісімен, мал өсіру
мен және баубақша шаруа
шы лығымен айналысады.  
Кәсіпорында бизнестің 
толық циклі – өсіру, өңдеу 
және өткізу жолға қойылған. 
Жыл сайын өнім көлемі ар
тып келеді. Бүгінгі таңда 
жылдық көлемі 15 мың 
тоннаға жетті.

Бүгінде «Абай Дәулет» 
ЖШС Шиелі, Сырдария, 
Жалағаш, Қармақшы аудан
дарындағы отыз шақ ты 

шаруа шылықпен бірлесіп 
жұмыс жүргізіп жатыр. 
Соның ішінде Бесарық,  ІІІ 
Интернационал ауылдары
мен, Бұқарбай ауылындағы 
«Байтабын» шаруа шы лы
ғымен тығыз байланыс 
орна тылған. Аталған елді 
мекендердің әлеуметтік 
жағ дайын жақсартып, бір
қатар жұмыстарды атқарып 
келеді. Қазіргі күндері «Бай
табын» шаруа шылы ғында 
спорт кешенін тұрғызуда.

Мал шаруашылығын да
мыту,  ет және сүт өнімдерін 
арттыру бағытында көптеген 
тірлік атқарылғанын да 
айта кету керек. Бесарық 
елді мекенінде 5 мың 
аналық қой алынып, 10 
мың қозыны бордақылау 
алаңы салынды. 1500 бас 
қозы бордақылайтын қора, 
2500 басқа арналған жабық 
қора, 2 бастырма, мал 
тоғытпасы сағатына 5 тон
на шығаратын гранулалық 
құрама жем зауыты, зерт
хана, 5 мың тонна жем 
сақтайтын қойма, жылыжай, 
мал сою пункті оның ішінде 
ет сақтайтын тоңазытқыш, 
экспортқа сай вакуумдық 
қаптамамен қапталатын ап
парат қойылды. Таза ауыз
су скважинасы бұрғыланып 
пайдалануға берілді. Жо
баның жалпы құны 300 млн 
теңгені құрады.  Алдағы 
уақытта табиғи жайылым 
қолға алынып, тері, жүн 
өңдейтін цех ашу жоспар
да бар. Сондайақ қосымша 
ауыл шаруашылық техника
лары алынды (трактор, само
свал, тіркемелер).

Серіктестік түйе шаруа
шылығын да өрістетіп келеді. 
Облыс орталығындағы оның 
сүт өнімдері мен қой шаруа
шылығынан жетіп жатқан ет 
өнімдерін сататын  дүкендер 
тұтынушылар көңілінен шы
ғып тұр. Сондайақ  алма 

бағының келешегінен үмітті. 
Міне, осындай жұмыстармен 
қамтылған адам саны 160
тан асса, оның ішінде екі 
күріш ақтау зауытында 
жұмыс ат қарып жатқандар – 
80 адам. 

Компания өздерінде 
еңбек етіп жатқан адамдарға 
барлық жағдайды жасау
да. Арнайы тасымал көлігін 
ұйымдастырып, тегін түскі 
аспен қамтамасыз етеді. 
Салауатты өмір салтын 
ұстану мақсатында трена
жер, теннис, спорт залдары
мен қамтып отыр.  Еңбекті 
бағалау мақсатында жылдың 
үздік жұмысшылары сый
сияпаттармен марапаттала
ды.

Өткен жылы «Абай 
Дәулет» ЖШС «Ұлы дала 
елі» брендінің жеңімпазы 
атанды. Сонымен қатар, 
«Атамекен» Ұлттық палата
сының «Қазақстанның үз
дік тауары2019» бірінші 
дәре желі дипломын, Ауыл 
шаруашылығы өнімдерін 
өңдеу саласындағы жоғары 
көрсеткіштері үшін «Үздік 
өңдеуші кәсіпорын» номин
циясын, «Агрофирма2019» 
атақтарын иемденді. Одан 
бұрынырақ «Best Trade  
2017» республикалық кон
курсында «Жылдың үздік 
лидері» номинациясында 
бірінші орын беріліп, гран
при дипломы табыс етілді 
және «Қазақстаннның үздік 
тауары2017» конкурсының 
Алғыс хаты табысталды.

«Біткен істің міні 
жоқ, бітірген ердің кемі 
жоқ» дегендей, ағайынды  
Сәрсенбаевтар құрған ком
панияның жетістіктері осын
дай. Ал компанияның бас 
директоры Мұрат Сәрсен
баевтың өзі әр жылдары 
«Сыр жанашыры», «Жыл 
меценаты»,  «Жылдың үздік  
басшысы» секілді тағы басқа 
көптеген номинациялар иесі 
атанды. Бұл тек өндірістегі 
көрсеткіштер үшін ғана емес, 
түрлі демеушілік шараларға 
белсене қатысқаны үшін 
беріліп отырғаны анық.  
Бұған дейін де кеудесіне 
мемлекеттік наградалар – 1 
дәрежелі «Еңбек даңқы», 
«Құрмет» ордендерін таққан 
азаматқа күні кеше «Халық 
алғысы» мерекелік медалі 
табыс етілді. 

Иә, халық алғысына 
лайық  азамат басқарған 
компания алдағы кезеңдерде 
де ойға алған жоспарла
рын сәтімен жүзеге асы
рып, облыстың әлеуметтік
экономикалық дамуына 
өзіндік үлес қоса береді деп 
сенеміз.

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»Sb

Қалдықсыз өнім шығарудың 
қызылордалық үлгісі

Күріш – Сыр елінің басты байлығы. Жаз 
бойы атыз жағалап тер төккен егінжай ерлері 
еңбегінің өтеуі қайтып, ақ күріштен тау 
тұрғызып, қамбаларды толтырады. Ал онан соң 
жыл он екі ай күріш ақтау жұмысы тоқтамайды. 
Кеңес Одағы кезінде, одан кейін тәуелсіздікке 
қол жеткізген тұстары өңірімізде бірлі жарым 
ғана күріш ақтау зауыттары жұмыс істесе, 
қазіргі күні олардың саны жиырмаға жуықтады. 
Олардың барлығы да әлемдік стандарттарға 
сәйкес күріш ақтайды. 

 Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 26 маусымдағы
№62 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 29.06.2020 жылы №7551 тіркелген

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек 

сауда бағаларының мөлшерін бекіту 
туралы

«Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 
2004 жылғы 12 сәуірдегі Заңының 8бабына, «Әлеуметтік маңызы 
бар азықтүлік тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті 
мәндерін және оларға бөлшек сауда бағаларының шекті рұқсат 
етілген мөлшерін белгілеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 30 наурыздағы №282 бұйрығына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11245 нөмірімен тіркелген) 
және Әлеуметтік маңызы бар азықтүлік тауарларына бөлшек 
сауда бағаларының шекті рұқсат етілген мөлшерін бекіту жөніндегі 
комиссия отырысының 2020 жылғы 19 мамырдағы № 02/16/2829 
хаттамасына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған әлеуметтік маңызы бар азықтүлік 
тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшері 
бекітілсін.

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

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Б.Д.Жахановқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысының 
                әкімі                                                                   Г.Әбдіқалықова

№ Әлеуметтік маңызы бар азықтүлік 
тауарының атауы

Өлшем бірлігі Мөлшері Мерзімі

1 Тауық жұмыртқасы (І санатты) 10 дана 284 теңге 90 күн

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «26» маусымдағы №62 қаулысымен

бекітілген

Әлеуметтік маңызы бар азықтүлік тауарларына рұқсат етілген 
шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшері

Арал  ауданы Сексеуіл 
кентінің тұрғыны, теміржолда 
еңбек ететін Ақылбек Ияров 
биыл өз қаржысына шағын 
жылыжай салды. Бұл іске 
оған ағасы көмектескен. 
Бұрыннан бақша өсіруге 
қызығушылығы мол шар
уақор жігіт жылыжай 
салудың, өсірудің қырсырын 
ғаламтордан оқыпбілгенін 
айтады. 

– Әр жаңа істі бас
тау қашан да оңай емес. 
Тәуекелге бел буып,  қияр 
мен қызанақ өсіруді қолға 
алдым. Бұл топырақ пен 
ауа температурасының тең
герімін, сондайақ ылғал
дылық деңгейін бақылауды 
талап етеді. Биыл сәуір 
айын да еккен қиярдан 
қазіргі уақытта күніне 40
50 келіге дейін өнім жинап 
алып отырмын. Тамшы
латып суару әдісін пайда

ланамыз. Қызанақ та өнім 
беруде. Жұмыстан бос 
уақытымның барлығы жы

лыжай өнімдерін күтіп
баптаумен өтеді. Жарымның 
да қызығушылығы болған
дықтан, көмегі көп, – дейді 
ол. 

Айтуынша, жылыжайда 
өскен өнімдердің біршама 
артықшылығы бар. Яғни 
өнімге қоршаған ортаның 
зияны тимейді, көкөніс жыл
дам өніп, сырты далада өскен 
көкөніске қарағанда көз 

тартарлықтай жылтыр бо
лады. Сонымен бірге ылғал 
мен жылу бүкіл аумаққа 

бірдей таралады. Сондықтан 
дәмі жағынан далада өскен 
көкөністен айырмашылығы 
бар. Құрамында қажетті 
дәрумендер мен минералдар 
жеткілікті. 

Сұраныс мол бол ған дық
тан, кенттегі супермаркетке 
қолжетімді бағада өткізуде. 
Кент тұрғындары қияр мен 
қызанақтың дәмділігін жиі 
айтуда, яғни базардағы 
өнім дерден дәмі ерекше. 
Себебі жылыжайда өсірілген 
өнімдер автоматтандырылған 
қон дырғысыз, ешқандай хи
мия лық қоспасыз, тек күн нің 
қуатымен, қара топырақтың 
құнарымен мерзімінде пісіп
жетілуде. Еңбекқор жігіт 
алдағы уақытта қияр мен 
қызанақты 100 келіге де йін 
өт кізуге мүмкіндік бар екен
дігін айтты. 

Осылайша өз еңбегімен 
шағын жылыжайын жай
қалтып отырған Ақылбек 
Ияров алдағы уақытта қар
жылай қолдау берілсе, 
көлемді жылыжай салуды 
жос пар лайтынын айтады. 
Себебі жылыжайды жылу
мен, сумен және жарықпен 
қамтамасыз ету үшін аз 
шығын шықпайтыны анық. 
Талапты жігіттің кәсібіне бе
реке тілейміз. 

«СБ» ақпарат

Жылыжай – 
табыс көзі

Жылыжай салу – бизнестің табысты бағыты 
әрі халықты таза азық-түлік өнімдерімен 
қамтамасыз етудің бірден-бір жолы. Сол арқылы 
сүйікті кәсібімен жыл он екі ай айналысуға 
болады. Жаз айында еліміз бойынша көкөніске 
деген сұраныс екі жарым миллион тоннаға дейін 
барса, қыс айында – 115 тонна. Агроөнеркәсіп 
саласын кешенді дамытудың 2021 жылға дейінгі 
бағдарламасы аясында еліміздегі жылыжайлар 
көлемін арттыру міндеттелген еді.
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Өзінің үш жарым ғасырлық 
тарихында Алтын Орда  өзінен 
бөлініп шыққан – Қырым, Қазан, 
Сібір, Астрахан хандықтары, 
Ақ Орда, Қазақ  хандығы мен 
Ноғай Ордасы секілді кейінгі 
ортағасырлық мемлекеттердің 
тарихында зор маңызға ие болды. 
Алтын Орда XVI ғасыр басын-
да тарих көшінде қалса да, оның 
өзінен кейін құрылған  мемле-
кеттер тарихында, сол аумақтағы 
этностардың тарихында алар 
маңызы қазіргі күнде артып 
отыр. Алтын Орда тарихындағы 
әрбір мәселенің бүгінгі күндері 
өзектілігі өте жоғары. Сондай 
мәселелердің қатарына Алтын 
Орда хандарының ислам дініне 
қатысты ұстанған көзқарастары 
мен жүргізген саясаттары жата-
ды. Соған байланысты біз бұл 
мақаламызда XIII ғасырдың  II 
жартысы мен  XIV ғасырдың 
I жартысындағы  Алтын Орда 
хандарының ислам дініне қатысты 
саясаттарын қарастыруды мақсат 
етіп отырмыз.

Жошы ханның екінші ұлы, 
әрі мұрагері Батый ханның 
батысқа жасаған жеті жылдық 
жорығының нәтижесінде Моң
ғол империясының аумағы ба-
тыста Дунайға дейін кеңейеді. 
Оның құрамындағы  Жошы 
ұлысы империяның ең аумағы зор 
бөлігіне айналады. 

Жошы Ұлысы немесе Алтын 
Орда алғашқы құрылған күнінен 
бастап Қарақорымдағы Ұлы 
қағанға бағынбай, дербес саясат 
жүргізгені белгілі.    

Ұлы қаған Гүйіктің діни 
ұста   нымына қарамастан, Жошы 
ұлысының ханы Батый қолас
тындағы және тәуелді халықтар 
мен елдерге қатысты өзіндік 
саясат, оның ішінде діни сая
сат ұстанады. Батыйдың сая
саты жөнінде сол дәуірдің 
тарихшыларының бірі мы-
надай сипаттама береді: «Ол 
(Бату) өте әділетті адам және 
мұсылмандардың досы болды, 
оның қамқорлығы арқа сында 
мұсылмандар өздерін еркін 
сезінді. Оның ордасы мен жа-
нында мешіт салынып, имамы, 
муэззины, намазға жығылатын 
қауымы болды. Оның патшалығы 
тұсында және оның тірі кезінде 
мұсылман елдеріне ол жағынан, 
оның қоластындағылар тара-
пынан, оның әскері тарапынан 
ешқандай жаманшылық болған 
жоқ. Түркістан мұсылмандары 
оның қорғаштауы арқасында 
тыныштық пен қауіпсіздікте өмір 
сүрді». Келесі бір араб авторы 
Батый туралы: «Ол ешбір дінге, 
ешбір сектаға кірмеген билеуші 
еді, ол оларды тек құдайшылықты 
танудың жолы деп түсінді, 
сөйтіп, ешбір секта мен дін 
ағымының жолын қумады», – деп 
жазады. Ал ХІІІ ғасырдағы ар-
мян тарихшысы Киракос Ганд-
закеций өз дерегінде Батыйдың 
тек мұсылмандарға ғана емес, 
сонымен бірге басқа да діндегі 
адамдарға, оның ішінде сауда-
герлерге жақсы қарағандығын 
айтады. Бұл келтірілген дерек-
тер Алтын Орданың негізін 
қалаушы әрі алғашқы ханы Батый 
ханның дінге қатысты көзқарасы 
мен ұстанымын көрсетеді. Егер 
де Қарақорымда Ұлы қаған 
Гүйік христиан дініне бет 
бұрып, мұсылмандарға қолдау 
көрсетпесе, Сарайда, керісінше, 
мұсылмандар хан тарапынан 
қысымшылықтар көрмейді. Дәл 
сол секілді басқа діндегілер де 
ешқандай шетқақпай көрмейді. 
Бұл Батыйдың нақты бір дінді 
қабылдамаса да, оның діни 
сабырлылығын, шыдамдылығын 
көрсетеді. Жазба деректер Батый 
ханның әкесі Жошының жаулап 
алушы болса да, діни ұстанымдар 
жағынан келгенде, оның «мұсыл
мандарға көмек көрсетуді қол
дайтынын» жазған болатын. 

Алтын Ордада Батый хан 
тұсында діни еркіндіктің бол
ған дығын ханның ұлдары мен 
інілерінің әртүрлі дінге кір ген
дігінен көруге болады. Мысалы, 
Батыйдың үлкен ұлы – Сартақ 
христиан дініне енсе, туған інісі 
Берке мұсылман дінінде болады. 

Алтын Ордада Батый хан-
нан кейін христиандық жолды 
ұстанған оның ұлдары Сартақ 
пен Ұлақшыны Қарақорым 
қолдаса да, олардың билікке 
келе алмауын, ең алдымен, 
Сарайдағы басқарушы топ ара-
сында мұсылмандық топтың 
күшейгенінен деп түсінеміз. 

Алтын Орданың билеуші 
тобы арасында мұсылмандық 
топтың күшеюі нәтижесінде 
билікке Берке хан келеді. Оның 
тақты иеленуіне басқа да фактор-
лар әсер етуі мүмкін, бірақ та біз 
ислам факторын солардың ішінде 
алдыңғы қатарлардың біріне 
қоямыз. 

Беркенің Сарайда хан бол
уымен исламның бүкіл Алтын 
Орда аумағында кең түрде та-
ралуына, билеуші тап арасында 
оның ықпалының күшеюіне жол 
ашылады. Берке ханның жеке 
басының мұсылманшылдығы ту-

ралы сол заманның тарихшылары 
мен ХVІІ ғасырға дейінгі автор-
лар тек жағымды пікірлер айта-
ды. Солардың бірнешеуінің 
пікірлеріне назар аударып 
көрсек. 

12791333 жылдары өмір 
сүрген араб тарихшысы ан
Нувейри: «Ол – Солтүстік 
мемлекетінің (Алтын Ор-
даны айтып отыр – Б.К.) 
төртінші билеушісі. Берке 
мұсылман дықты қабылдады 
және оның мұсыл ман
шыл дығы керемет болатын. 
Ол сенім туын жоғары ұстап, 
мұсылмандық дәстүрді енгізді, 
дін басыларына құрмет көрсетті, 
оларды өзіне жақын тартып, жа-
нында ұстады, олармен достасты, 
мемлекетінде мешіттер мен мед
реселер салдырды. Ол Шыңғыс 
хан ұрпақтары ішінде бірінші 
болып исламды қабылдады, 
олардың ішінде исламды оған 
дейін қабылдаған адам тура-
лы ешкім ештеңе айтқан жоқ. 
Ол мұсылман болғанда, оның 
халқының көп бөлігі де исламды 
қабылдады. Оның әйелі Джид-
жекхатун да мұсылман болды, 
ол өзіне шатырдан мешіт салды-
рып, өзімен бірге алып жүрді», – 
деп жазады. 12451325 жылдары  
өмір сүрген келесі бір араб тарих-
шысы Рукнеддин Бейбарыс: «661 
жылы (1262 ж. қараша – 1263 ж. 
қараша) Татар патшасы Беркенің 
елшілері, (Египетке) келіп, 
оның исламды қабылдағандығы 
жөнінде хабар әкеледі», – деген 
дерек береді. Одан әрі деректе 
Беркенің хаты туралы айтылып, 
онда мұсылман дінін қабылдаған 
адамдардың атыжөндері, ру
тайпалары, олардың балаша
ғаларымен, қызметкерлері мен 
қарауындағы адамдармен ислам-
ды қабылдағаны, мысалы, Кут-
лугтимур, Аджи өзінің балала-
рымен, Дурбай және Хорасанға 
аттанған 10 мыңдық әскер бәрі 
түгелімен мұсылмандыққа өтіп, 
өздері исламның заңдары мен 
ережелерін қабылдағандығы 
баян далады. Сондайақ, осы де
рек тің келесі бір жерінде Беркенің 
жақтастарының алға шында 
Хулагудың қарамағында болып, 
екі ел билеушісі ара сындағы 
қарымқатынас бұ зыл ғаннан 
кейін олардың Египетке қашып 
барып, исламға бой ұрғандығы 
айтылады. Ибнабдеззахр 1263 
жылы Берке ханның араб 
елшілігін қабылдау және Берке 
ханның 5060тай әмірлері тура-
лы айта келе, «Оның (жанындағы) 
әрбір әмірдің муэззині мен има-
мы, әрбір хатунның да муэззині, 
имамы болды. Балалар медре
селерде қасиетті Құранды 
оқиды», – деп жазады. Араб та-
рихшылары Берке ханның жеке 
басының мұсылмандығы мен 
оның билігі тұсындағы Алтын 
Ордадағы исламның жағдайын 
осылай деп баяндаса, парсы 
тарих шы ларының пікірлері олар-
дан артық болмаса, кем емес. 
Джузджанидың Берке ханның 
мұсылманшылығы туралы дерек
терін төмендегіше топтас тырып 
беруге болады: 

1) Берке туылғанда әкесі 
оның кіндігін мұсылман әйелге 
кестіріп, мұсылман әйелдің сүтін 
ішкізген, 

2) Берке жас кезінен имамның 
тәрбиесінде болып, Құранды 
оқыған, Ходжентте діни оқуда 
дәріс алған; 

3) Ер жетіп, қол бастағанда, 
оның әскері тек мұсылмандардан 
тұрған; оның әскерінде 30000 
мұсылман болған; әскерде жұма 
намаз енгізілген;

4) Беркенің жанында Құ
ранды, хадистерді, мұсылман 
ере желері мен заңдарын жақсы 
білетін адамдар үнемі болған, 
кітапханасы бай болып, сарайда 
шариат заңына байланысты пікір 
айтыстар үнемі болып тұрған.

Өтеміс қажының еңбегінде 
де Берке хан және оның мұсыл
маншылдығы туралы көп айты-
лады. Онда жоғарыда келтірілген 
деректерден басқа, Беркенің 
діни ұстаздары туралы, Алланың 
көмегімен жалғыз өзінің Хулагу 
әскерін жеңуі туралы ұзақ әңгіме 
айтылады. «Дешті уалайаты 
Берке ханның қолына өткенде, 
ол дінсіздердің көбін исламға 
кіргізді», – деп Берке хан туралы 
деректерін тәмамдайды Өтеміс 
қажы. Берке хан халифпен де 
қатынас орнатып, Батыйдың 
тірі кезінде одан қымбат ба
ғалы киімдерді сыйға алған. 
Міне, осылайша Берке ханның 
мұсылмандығы мен оның билігі 
тұсында ислам дінінің Алтын Ор-
дада үлкен қолдауға ие болып, кең 
қанат жаюы туралы деректерді 
жалғастыра беруге болады.

Жоғарыда келтірген дерек-
терден байқағанымыздай, Берке 
ханның өзі әйелімен, билеуші 
әулеттің, жоғарғы биліктегі 
әмірлердің басым бөлігі хан 
секілді исламды қабылдайды. 
Сол сияқты Дешті Қыпшақтың 
тұрғындары да бұл процестен 
тыс қалмайды. Алтын Ордадағы 
тұрғындардың қанша пайызы 

Берке хан тұсында мұсылман 
болғандығын дәл айта алмасақ 
та, біз жергілікті халық арасында 
исламның рөлі өсіп, ықпалының 
артқандығын байқаймыз. Берке 
ханның діни саясаты Алтын Ор-
дада ислам дінінің орнығуы мен 
бекуіне мықты негіз қалайды. 
«Процестің күшті болғаны сон-
дай, оны кейіннен билікте болған 
несториандар мен шамандық 
бағыттағылары тоқтата алмай-
ды».

Ислам дінінің Дешті Қыпшақ 
аумағында күшеюі оның құнды
лық тарының бас қа рухани құнды
лықтардан жоғары тұруына, 
оның басқа лардан үстем бо-
луына алып келді. Үстемдікке 
жеткен ислам діні бүкіл Дешті 
Қып шақ аумағындағы барлық 
тұрғындар үшін, көшпелі тайпа-
лар үшін де, қалалық тұрғындар 
үшін де ортақ, біртұтас руха-
ни кеңістік қалыптастырады. 
Бұл рухани кеңістіктің ортақ 
құндылықтарына: Алла, Мұхам
мед пайғамбар, Құран,  шариат, 
хадистер, Мекке, Медине, 
Қағба және тағы басқа ислам 
дініндегі қасиетті ұғымдар жат-
ты. Мұсылмандықты қа былдау 
арқы лы көптеген тайпалар 
бұрынғы шамандық негіздегі 
дүние танымынан, этикадан, мо-
ральдан ажырап, жаңа ислам 
өркениетіндегі құндылықтарға 
ие болады. Географиялық жағы
нан ал ғанда, ХІІІ ғасырдағы 
Жошы Ұлысының шығысы мен 
батысы аралығында өмір сүр
ген тайпалар жалпылама атау-
мен қыпшақтар деп аталса да, 
шаруашылық, аймақтық, тілдік
диалектілік ерекшеліктерге сай 
өзіндік, өздеріне ғана тән, дүние
таныммен өмір сүрген болатын. 
Оған Моң ғолия аумағынан кел-
ген түрік тілдес және моңғол 
тілдес тайпалардың рухани 
дүние танымы, рухани өмірі 
келіп қосылса, сонда ислам 
діні орныққанға дейінгі Жошы 
Ұлысындағы тайпалардың ру-
хани өмірін алақұла затпен, әр 
түстегі нәрсемен салыстыруға 
болады. Этникалық жағынан 
алғанда барлық тайпалар үшін 
қыпшақтану процесі белең алып 
жатса да, ХІІІ ғасырдың екінші 
жартысында осы процестің 
исламдық фактордың ықпалымен 
жүруі, рухани өмірде исламның 
жетекші орынға шығуы, барлық 
тайпалар үшін бір ғана рухани 
кеңістіктің қалыптаса баста-
уы – міне, осылардың бәрі ХІV 
ғасырдың басында қып шақтану 
процесін өзінің мәресіне дейін 
жеткізеді. Берке хан тұсында 
Алтын Ордада ислам дінінің 
осылайша, биліктің ең жоғарғы 
тұрғысынан қолдау табуы – 
исламның бұл мемлекетте ең бас
ты дінге айналуына негіз қалап, 
жергілікті қыпшақ этносының 
жаңадан келген этноэлементтерді 
өз бойына сіңіруінде маңызды 
рөл атқарады. 

1266 жылы Берке хан қайтыс 
болғаннан Алтын Ордада Өзбек 
хан таққа келгенге дейінгі уақыт 
ішінде исламға Берке хандай 
қолдау көрсеткен хан болмады. 
12661282 жылдары  хан болған 
Мөңке Темірдің (Менгу Темір) 
діни көзқарасы жөнінде араб 
деректері ешқандай мәлімет 
бермейді. Бірақ та Берке хан 
тұсында кең дамыған Алтын Орда 
мен Египет арасындағы қарым
қатынастар жалғаса бе реді. Араб 
деректерінің Мөңке Темір хан 
туралы өте аз мәлі меттер беруін 
біз, оның мұсылман дініне 
кірмегендігінен деп білеміз. 
Сондайақ деректер Мөңке Темір 
ханның мұсылмандарға қарсы 
жасаған ісәрекеттері жөнінде 
ештеңе айтпайды. Рукнаддин 
Бейбарыста Мөңке Темірдің 
мұсылман болмағандығын көр
сететін мы надай бір дерек 
кездеседі. Берке хан тұсынан бері 
Алтын Ордада тұтқында жатқан 
Румның сұлтаны Иззеддин Кей-
каус 1278/1279 жылы қайтыс 
болғанда Мөңке Темір оның ұлы 
Масуд сұлтанды әкесінің әйелі 
Урбай хатунға үйлендірмек бо-
лады. Бірақ Масуд мұны адам
гершілікке жатпайтын, ешбір 
ережеге сай келмейтін ұсыныс 
деп одан қашуға мәжбүр болады. 
Мұсылмандық тұрғыдан ханның 
бұл ұсынысы өте ұятты, өте жа-
байы, ешбір ақылға сыймайтын 
болса, дінсіздер тұрғысынан 
алғанда ол кәдімгі, қарапайым 
шаруа секілді болып көрінеді. 
Мөңке Темір ханның бұл әрекеті 
оның қандай дінді ұстанса да, 
тек мұсылман болмағандығын 
көрсетеді.

Одан кейін билікке келген 
Туда Менгу ханның мұсыл
мандықты қабыл дағанын араб 
тарихшысы Рукнеддин Бейбарыс 
хабарлайды. Бес жыл хан болып, 
сопылық жолға түсуіне байланыс
ты ол биліктен өз еркімен бас 
тартады да орнына Тула Бұқаны 
қалдырады.

Осылайша, 1312 жылы тақ 
билігіне Өзбек хан келгенге 

дейін Алтын Ордада ислам 
діні жоғарғы билік тарапы-
нан кең қолдауға ие болмаса 
да, жекелеген билеуші әулет 
өкілдерінің ықпал етуімен 
тарала береді, өзінің рухани 
өмірдегі маңызын арттыра 
түседі.

Алтын Ордада ислам
ның толығымен және түп
кілікті түрде жеңіске жетіп, 

мемлекеттің ресми дініне 
айналуы – тікелей Өзбек хан
ның есімімен байланысты. Бұл 
туралы араб және парсы тілде
рін дегі деректердің көбі жа-
зады. Өзбектің билікке келер 
қарсаңында Сарайдағы билеуші 
топ арасында діни мәселелер 
бойынша екі топ болған секілді. 
М.Г.Сафаргалиевтың дә лел деуі 
бойынша бірінші топ – шаман
дықты ту еткен дін басыла-
ры мен қалалық саудагерлер 
тобының өкілдері болған. Ра-
шид аддиннің «Жылнамалар 
жинағы» жалғасының анонимді 
авторының жазуы бойынша, 
Өзбектің билікке келуі былайша 
баяндалады: «Сол кезде Дешті 
Қыпшақтың, Хорезмнің және 
басқа да өлкелердің билігі Өзбек 
ханға ауысты. Ол былай болған 
еді. Сол елдің ханы Тоқтай бо-
латын. ... ол (9.VІІІ. 1312) жылы 
Сарай маңында Еділ өзенінде 
кемеде қайтыс болды. ... әмірлер 
мен нойандар билік мәселесіне 
келгенде дауласа бастады. Сарай 
әмірлерінің бірі Кутлук Темір: 
«Таққа Тоқтайдың ұлы оты-
руы тиіс, бірақ ол үшін Өзбекті 
ұстап алуы керек, өйткені ол 
(біздің) жауымыз, ал содан кейін 
ғана Тоқтайдың ұлын билікке 
әкелуге болады», – деп айтады. 
Ол (әмірлер) мұнымен келіседі. 
Тоқтайдың өлімін естіген Өзбек 
Сарайға келеді, ол әмірлердің 
жасырын әрекеттерінен хабарсыз 
болатын. Сол әмірлердің арасын-
да Құтлұқ Темір деген тағы бір 
әмір (болып), ол әмірлердің ойын 
Өзбекке білдіреді. Әмірлердің 
Өзбекке жаулығының себебі мы-
нада болатын. Өзбек үнемі оларды 
ислам дінін қабылдауға үгіттеуші 
еді. Ал әмірлер болса: «Сен бізден 
бағыну мен жарлыққа құлақ асу-
ды күт, ал біздің сенімімізде, 
қандай дінге қарайтынымызда 
шаруаң болмасын, қалайша біз 
Шыңғыс ханның заңы (тура) мен 
жарғысынан (ясак) бас тартып, 
арабтар дініне кіреміз»? – деп 
жауап қайтаратын. Ол (Өзбек) өз 
дегенінен қайтпайтын, соған бай-
ланысты әмірлер оны жек көріп, 
оның көзін құртпақ болды. Сол 
мақсатпен ол той ұйымдастырып, 
сонда оны өлтіруді ойластырады. 
Өзбек тойға келгенде, сол баяғы 
әмірлердің жоспарын естірткен 
Құтлық Темір оған белгі береді. 
Өзбек (қауіпті) сезіп, дәрет алу-
ды сылтауратып, далаға шығады. 
Сол әмір (Құтлұқ Темір) ере 
шығып, әмірлердің жоспарын 
айтып береді. Өзбек бірден аты-
на мініп, қашып кетеді. Әскерін 
жиып әкеліп, (оларды) жеңіп 
шығады. Тоқтайдың ұлын және 
Шыңғыс хан ұрпақтарының 
120сын өлтіреді... Өзбек Дешті 
Қыпшақтың тағына келіп, өте 
күшті билеуші болады. Ол сыртқы 
сұлулығы мен адам гершілігін, 
діншілдігін бір өзіне ұштастыра 
білген, мұсыл мандықты нығайт
қан ханзада болды».

Басқа деректерде Тоқтай 
ханнан бұрын оның мұрагер 
етіп тағайындаған ұлының 
қайтыс болғандығы айтылады. 
Біз бұл жерде Өзбек ханның 
дінге қатысты саясаты жөнінде 
қарастырып, отырғандықтан, 
сондайақ оның Алтын Ордадағы 
басқа да жүргізген саясатына 
оның билікке келуі мәселесіне 
терең бармаймыз.

Сонымен деректерде Өзбек 
хан билікке келгеннен соң, оның 
жүргізген діни сая саты туралы 
«әмірлер мен қызметкерлерді, 
көптеген ұйғыр ларды, яғни лама-
лар мен сиқыр шыларды өлтіріп, 
«өз жеріне исламды жариялап 
дінсіз болған көптеген әмірлерді 
өлтіргендігі, исламды басқа 
діндерден жоғары қойғандығы», 
«Алланың жауларының көзін 
құртушы, дін жолындағы кү
рескер екендігі», «өзіне қарсы 
шыққандардың көзін жой
ғандығы» жөнінде айтылады. Ибн 
Кесирдің «Мұхаммедтің заңы 
басқа заңдардан жоғары тұрды» 
деген дерегі Өзбек ханның ислам-
ды мемлекеттің ресми діні етіп 
жариялағанын білдіреді. 

Ислам дініне қатысты көз
қарастар мен саясатты Жошы 
ұлысының сол қанатындағы  та-
рихи  дамулардан да байқауға 
бо  лады. Орда Ежен ұлысының 
би леушілері Орда Еженнің, Күн
қыранның, Қонышаның (Куйнд
жи), Баянның қандай дінде бо-
лып, қай дінге қолдау көр сет кенін 
дерек мәліметтері атап айт пайды. 
Дегенменде, олар Батый, Мөңке 
Темір, Тоқтай хандар секілді 
ислам дінін қабыл дамайақ, 

мұсылмандарға қол  дау көрсеткен 
деуге болады. Оған ұлыстың 
Жошы ұлы сының бір бөлігі бола 
тұрып, Са райдағы хандардың 
билігіне толық мойынсұнуы және 
ХІІІ ғасырдың екінші жартысынан 
бастап, ұлыстың құрамындағы 
Сыр бойы қалаларының қай
тадан қалпына келтіріліп, 
гүлдене бастауы жатады. Бұған 
дейін айтылғандай, Батыйдың 
мұсылман саудагерлеріне қолдау 
көрсетуі, Беркенің исламға 
өтіп, оған кең қолдау жаса-
уы тек Алтын Орданың батыс 
бөлігіне ғана емес, бүкіл Ал-
тын Ордаға қатысты болды. Ал 
Сыр бойындағы қалалардың 
қалпына келтіріліп, гүлдене бас
тауы – ұлыс билеушілерінің 
сол өңірдегі тұрғындарға қам
қорлығынан деп түсінуге болады. 
Өңір тұрғындары моңғол жаулап 
алушылығына дейін мұсылмандар 
болған дықтан, өңір дің гүлденуіне 
ордае жен діктердің дінді қол
дауының да қатысы бар дейміз. 
Алтын Ордадағы Тоқтай мен 
Өзбек хандардың тұсында Орда 
Ежен ұлысын басқарған Сасы 
Бұқа ханның (13201321 жылы 
қайтыс болған) Сыр бойындағы 
әскери, әкімшілік және діни 
орталық болған қала – Сауранда 
жерленуі, оның ислам дініне өте 
жақын болғандығын көрсетеді. 
Ал оның ұлы Ерзен хан тура-
лы Муин аддин Натанзи: «Ол 
өте ақылды, діндар, алғыр және 
дінді құрметтейтін патша бол-
ды. Отырар, Сауран, Женд және 
Барышкенттегі медреселердің, 
ханакалардың, мешіттердің, басқа 
да қайы рым дылық ғимараттардың 
көбін ол салғызды. ... Ол 745 
жылы (1344/1345) қайтыс болып, 
денесі Сығанақ қаласында жер-
ленген», – деп сипаттама береді. 
Ерзен ханның ислам дініне 
қолдау ретінде жүргізген бұл іс
әрекеттеріне қарап, оны Орда 
Ежен ұлысының «Өзбегі» деуге 
болады. 

Жалпы алғанда біз, Орда Ежен 
ұлысындағы ХІІІХІV ғасырдың 
басындағы тарихи дамуды Алтын 
Ордадан бөліп қарамаймыз. Осы 
кезеңде Алтын Ордада болған 
барлық процестер, оның ішінде 
ислам дініне қатысты мәселелер 
де Орда Ежен ұлысына да ортақ 
болған деп санаймыз.

Осылайша, біз Дешті 
Қыпшақ аумағындағы моң
ғолдық және Моңғолия аума
ғынан қоныс аударған түріктік 
этнокомпоненттердің ХІІІХІV 
ғасырлардағы қыпшақтану про
цесіне ислам дінінің ық палын 
анықтау барысында, алдымен, 
ислам дініне Жошы ұлысындағы 
билеушілердің қаты насын көр
сетуге тырыс тық. Жаз ба дерек
тердегі мәліметтерге талдау 
жасай келе, біз Батый ханнан 
Өзбек ханға дейінгі Алтын Орда 
билеушілерінің исламға деген 
көз қарастарын бірнеше топқа 
бөлеміз.

1) Мұсылмандықты қабыл
дамаса да, ислам дінінің Алтын 
Орда аума ғында таралуына қарсы 
болма ғандар. Олар – Батый, 
Мөңке Темір, Тула Бұқа, Тоқтай 
хандар. 

2) Мұсылманшылдықты қа
былдап, ислам дінінің Алтын 
Ордада орнығып, кең таралуы-
на ықпал еткен хандар. Олар – 
Берке, Туда Мөңке және Өзбек 
хандар. Біз бұл топқа Орда 
Ежен ұлысынан Ерзен ханды 
жатқызамыз. 

ХІІІ ғасырдың басынан ХІV 
ға сырдың ортасына дейінгі бір 
ғасырлық тарихи кезеңде ислам 
дінінің Алтын Ордада орнығуына, 
таралуына және ресми мәртебе 
алуына хандардың ислам дініне 
қатысты көзқарастары мен 
жүргізген сая саттары маңызды 
рөл атқарды деген қорытындыға 
келеміз.

Исламның Жошы Ұлысында 
жетекші дінге айналуына ресми 
хандармен бірге билеуші әулет 
өкіл дерінің де өз ұлыстарында 
ұстанған саясаты аса шешуші 
болмаса да өзіндік рөл атқарады. 
Алтын Орда тарихынан билеуші 
әулет өкілдерінің дінге қатысты 
көзқарастарын айқын байқауға 
болады. Оған дәлел ретінде Өзбек 
ханның Шыңғыс әулетінің 120 
өкілін өлім жазасына кесуі жата-
ды. Сондайақ араб тарихшылары 
ибн Дукмак пен АлАйни билеуші 
әулет өкілдері мен жоғарғы 
билікке жақын тұрған әмірлер 
– Тунгуз бен Мунджуктың ұлы 
Таздың Өзбек ханның дінге 
қатысты саясатына қарсы шығып, 
оларды және солармен бірге 
жақтастарын өлтіргендігін хабар-
лайды.

Орда Ежен ұлысында мұндай 
сипаттағы оқиғалар туралы айтыл-
майды. Бірақ та біз ислам дінінің 
Орда Ежен әулетінің өкілдері ара-
сында таралуын, олардың мұсыл
мандықты қабылдауын мынадай 
жолмен біле аламыз.

Жошы ұрпақтарының, оның 
ішінде Орда Ежен ұр пақтарының 
да тарқатылуын таратқан Ра-
шид аддин олардың шежіресін 
ХІІІ ғасыр дың соңына дейін 
жеткізеді. Сол тарқатылымдағы 
есімдерге қарап, исламның 
билеуші әулеттің арасында қалай 
таралғанын байқауға болады. 
Жошы ұрпақтарының шежіресін 
Рашид аддин бес буынға дейін 
олардың есімдерімен көрсетеді. 
Бірінші буынға – Жошының 

ұлдары жатады. Олардың есімдері 
– Орда, Бату (Батый), Берке, Бер-
кечар, Шейбан, Тангут, Буал, 
Чилакун, Шингкур, Чимпай, 
Мұхаммед, Удур, ТукаТимур, 
Шингкум. Жошының өзі 1179 
жылы Шыңғыс ханның 18 жа-
сында дүниеге келгенін, ал қалған 
ұлдар – Шағатай әкесінің 22 жа-
сында, Үгедей – 25, Төлей 32 жа-
сында туылғанын ескеріп, орта 
есеппен әкесі мен ұлдарының ара-
сын 24 жыл деп есептейміз.

Жоғарыда келтірілген Жо
шының ұлдары шамамен, 1200
1220 жылдары яғни, Дешті 
Қыпшақты жаулап алғанға 
дейін туған. Біз оларды  бірінші 
буынға жатқызамыз. Жошының 
14 ұлының біреуі – Мұхаммедтің 
ғана есімі ислам дінімен 
байланыс ты.

Екінші буын өкілдері: Орда 
Еженнің ұлдары – Сартақтай, 
Құли, Құрмиши, Күнқыран, Чур-
макай, Кутуку, Хулағулар – ша-
мамен 12201230 жж. туғандар. 
Есімдердің бәрі түріктік және 
моңғолдық есімдерге жатады. 

Үшінші буынға жататын-
дар Орда Еженнің немерелері 
шамамен 12401250 жылдары  
туғандар. Олардың есімдері – Ку-
инджи, Тумакан, Туман, Мынг-
кан, Аячи, Мұсылман, Темір Бұқа, 
Үшбұқа, Бесқұртұқа, Бұқатемір, 
Дерк. Батыйдың ұрпақтары ара-
сында Барақ, Ахмед, Сабыр деген 
есімдер кездеседі. Біз бұлардан 
исламға қатысты бірнеше есімді 
көріп отырмыз.

Төртінші буын өкілдерін 
12601270 жылдары туылғандар 
деп, ал олардың арасынан – Му-
барак, Хәлил, Ходжа, Ильяс, ал 
одан кейінгі буын өкілдерінен – 
Данишменд, Хасан, Мәлік, Туев
кет (Тәуекел), Бахтияр, Адил, 
Қарақожа, Абай сынды есімдерді 
кездестіреміз.

Үшінші, төртінші буын 
өкілдері ХІІІ ғасырдың екін ші 
жартысында дүниеге келген
діктен, ислам дінінің Шыңғыс 
ұрпақтары арасында таралуына 
байланысты Жошы ұлысындағы 
билеуші әулеттің өкілдері өз 
ұрпақтарына өздерінің бұрынғы, 
дәстүрлі есімдермен қатар, мұ
сылманша және араб, парсы 
тілдеріндегі есімдерді көптеп 
қоя бастайды. Мұның өзі ислам 
дінінің, мұсылмандық дәстүрдің, 
араб, парсы тілдеріндегі сөз дердің 
билеуші әулет арасына тереңдеп 
еніп кеткендігін көрсетеді.

Ал ХІV ғасырдың бірінші 
жартысында Жошы ұлысында 
дүниеге келген Жошы ұрпақтары 
арасында Ильяс, Тавакулходжа, 
Махмұдхожа, Ибрахим, Арабшах, 
ТимурШайх, Әли, Хасан, Ахмед 
және т.б. көптеген мұсылманша 
атаулар ұшырасады.

ХІV ғасырдың ортасынан бас
тап билеуші әулет өкіл дері ара-
сында мұсылманша есімдердің 
өте көп ұшырасуын біз ислам 
дінінің, шариаттың, мұсылмандық 
әдетғұрып тар   дың, Жошы ұлысы 
аума ғында толығымен жеңіске 
жет кендігін көрсететін факт деп 
түсінеміз. Билеуші әулет ара-
сында мұсылманша есімдер қою 
дәстүрін жергілікті қарапайым 
халық та тез қабылдаған деп 
ұғынуымыз қажет. Өйткені, жаңа 
әдетғұрыптардың билеуші әулет 
арасында тез сіңісуі қарапайым 
халыққа да қатты әсер етіп, олар 
да бұл әдетғұрыптарды тез 
қабылдайды. 

Осылайша, жоғарыда ай
тылған ойларымызды түйіндей 
келе, мынадай қорытындылар жа-
саймыз.

Біріншіден, Батый хан-
нан Өзбек ханға дейінгі Алтын 
Орда хандарын ислам дініне де-
ген көзқарастарына қарай екі 
топқа бөлуге болады. Бірін – 
мұсылмандықты қабылдамаса да, 
исламға зиянын тигізбегендер, 
екіншісін – мұсылмандықты қа
былдап, исламға кең қолдау 
көрсеткендер дейміз.  Бірінші 
топқа – Батый, Мөңке Темір, Тула 
Бұқа, Тоқтай, ал екінші топқа – 
Берке, Туда Мөңке, Өзбек хандар 
жатады. 

Екіншіден, Алтын Орда дағы 
секілді оның сол қанаты немесе 
бір бөлігі болып саналған Орда 
Ежен ұлысында да ислам діні 
ұлыс билеушілері тарапынан зор 
қолдауға ие болады. Ол, әсіресе, 
Өзбек ханның тұсында ұлыста 
билік құрған Ерзен ханның кезінде 
қатты байқалады. ХІІІ ғасырдың 
ортасынан ХІV ғасырдың ортасы-
на дейінгі Жошы ұрпақтарының 
шежіресіндегі жеке тұлғалардың 
есімдеріне бұ рынғы түріктік
моңғолдық атаулармен бірге 
мұсылманша есімдер көбейе 
бастайды. Бұл дерек исламның 
билеуші әулеті арасында да кең 
таралып, мұсылмандық дәстүр 
олардың өмір сүру заңына 
айналғандығын дәлелдейді.

Осылайша, Алтын Орда хан
да рының ислам дініне көзқарас
тарының оң болуы – империяның 
жаңа сатыға көтеріліп, Еуразия 
аумағындағы ең қуатты мемле-
кет болуына тікелей ықпалын 
тигізеді. 

Берекет КӘРІБАЕВ,
ҚР ҰҒА 

академигі, 
әл Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық 
университетінің 

профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы

Алтын Орда хандары және Ислам
XIII ғасырдың 40-шы жылдарының басында 

құрылып, XVI ғасырдың алғашқы жылдарына дейін 
өмір сүрген Алтын Орда империясының Еуразия 
құрлығының шығыс бөлігіндегі халықтардың тари-
хында алар орны ерекше. 
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Қызылорда облысының әкімдігі мен 
мәслихаты, «Nur Otan» партиясы облыстық 
филиалы және облыстық Қоғамдық кеңес пен 
Ардагерлер кеңесі «Қызылорда Евразия Пресс» 
ЖШС директоры 

Егіншібаев Қаршыға Күзенбайұлы
мен жұбайы Сартаева Аралкүл 

Қазиқызының
қайтыс болуына байланысты марқұмдардың 
отбасының қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы 

және облыстық қоғамдық кеңесі ҚР Мәдениет 
қайраткері, облыстық қоғамдық кеңесінің 
мүшесі, Шиелі аудандық қоғамдық кеңесінің 
хатшысы 

Оспанов Әшімхан Орынбасарұлының 
қайтыс болуына байланысты марқұмның 
отбасының қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Нартай Бекежанов атындағы Қызылорда 

облыстық қазақ академиялық музыкалық драма 

театрының ұжымы ҚР еңбек сіңірген артисі, 
аяулы ұстаз

Ақдәулетова Қаракөз Ақжігітқызының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облыстық сотының ұжымы мен 

ҚР Судьялар Одағының Қызылорда облыстық 
филиалы Қызылорда қалалық сотының судьясы 
Меруерт Тоғызбаеваға әкесі

Қожабек Тоғызбаевтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облыстық сотының ұжымы мен 

ҚР Судьялар Одағының Қызылорда облыстық 
филиалы Қызылорда қалалық сотының судьясы 
Гүлжан Мырзатаеваға әкесі

Жалғасбай Мырзатайұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***

Қызылорда облыстық сотының ұжымы мен 
ҚР Судьялар Одағының Қызылорда облыстық 
филиалы Жаңақорған аудандық сотының 
төрағасы Әлия Түбекбаеваға анасы

Жүрсін Әбләкімқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ-
тасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысының денсаулық сақтау 

басқармасы және көпбейінді облыстық 
ауруханасының ұжымы медицина саласының 
ардагері, дәрігер офтальмолог

Садықов Ислам Садықұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Көпбейінді облыстық ауруханасының 

ұжымы аурухана дәріханасының провизоры
Қосназаров Алиасқар Жамалұлының

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысы бойынша ішкі 

мемлекеттік аудит департаментінің ұжымы 
және ардагерлер кеңесі Керейбаева Мадина 
Юсупназарқызына анасы

Лиза Әбназарқызының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Транс Азия Констракшн» ЖШС  ұжымы 

серіктестіктің маркетинг  бөлімінің инженері 
Құлбаева Айнұрға әкесі 

Айтбайдың
қайтыс болуына байланысты  қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облыстық кеңес беру диаг нос-

тикалық орталығының ұжымы орталық дәрігері 
Әбенов Досбол Оразбекұлына 

әкесі Оразбек Әбенов пен апасы 
Гаухар Оразбекқызының

қайтыс болуына байланысты қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Ол 1930 жылы 15 шіл-
деде Жаңақорған ауданы, 
«Төменарық» ауылында дү-
ниеге келген. Осыдан 8 жыл 
бұрын ұзақ науқастан кейін 
қайтыс болды. Орынбасар 
ағаның ел алдындағы атқарған 
игі ісі, қызмет жолындағы 
еңбекқорлығы, сый ласты ғы-
мыз, өнегелі тәрбиесі көз ал-
дымда.

Балалық шағы ел басына 
күн туған Ұлы Отан соғысы 
жылдарына тап келді. Әкесі 
Биімбет өз еркімен соғысқа 
аттанып, екі аяқсыз елге 
оралады.  Отбасындағы 
бар ауыртпалық, әкесінің 
мүгедектігі Орекеңді бала 
күнінен еңбекке араласуға 
мәжбүр етті. Қиындықтарға 
қарамай 1947 жылы Қа-
залы қаласындағы зоове-
теринарлық техникумға оқуға 
түсіп, оны үздік дипломмен 
1949 жылы бітіріп шықты.

Мамандығы бойынша Жа-
ңақорған ауданында жұмыс 
істеп, Алматы қаласындағы 
зоотехникалық-малдәрігерлік 
институтына оқуға түседі. 
Оны  «ғалым мал дәрігері» 
маман дығы бойынша бітіріп 
шығады.

Туған ауылына оралып, өз 
мамандығымен қызмет істеп 
жүргенде, Орекеңді 1961 
жылы Жаңақорған аудандық 
кеңесі атқару комитеті  
төрағасының бірінші орынба-
сары қызметіне ауыстырды. 
Талапты жастың іскерлігін 
байқаған облыс басшылары 

1962 жылы жаңадан ашылған 
Сырдария ауданы, «1 Май» 
кеңшарына директорлық 
қыз метке тағайындады. Екі 
колхоз қосылған, іргелі кең -
шардың жұмысын құры-
лыстан, мал тұқымын асыл-
дандырудан бастады. Сауын 
сиыр 3000 бас, жылқы 2000, 
қой басы 50 мыңнан асты.

Осы шаруашылықты бас-
қарған жылдары Жоғарғы 
Кеңеске депутат, Қазақстан 
Орталық партия комитетінің 
мүшесі, Қазақстанға еңбегі 
сіңген  мал дәрігері, Социа лис-
тік Еңбек Ері атақтарын алды. 
Осылайша тұралап қалған 
кеңшар Одақтың маңдайалды 
шаруашылықтарының біріне 
айналды.

1967 жылы Орекең облыс-

тық ауыл шаруашылығы бас-
қармасының бастығы және 
облыстық партия коми теті-
нің бюро мүшесі болды. 
Ауыл шаруашылығы сала-
сына облыстың бар активін 
жұмылдыра білді. Сол жыл-
дары ауылға «шефтік көмек» 
деген қаулылар қабылдап, 
сүрлемге траншеялар, күріш 
егетін шаруашылықтарға 
асфальт талған астық қабыл-
дайтын алаңдар салуды 

ұйым дастырып отырды. Мал 
қоралар, тұрғын үйлер салып 
жұмысшылар мен малшылар-
ды жер кепеден шығару басты 
назарында болды.

1970 жылы Шиелі аудандық 
партия комитетіне бірінші 
хатшы болып ауысты. Ау-
данда да ауқымды жұмыстар 
атқарылды. Көрсеткіштері 
жақсы болғасын шығар Шиелі 
ауданында 15-тен астам 
адам Социалистік Еңбек Ері 
атағын алды. Қой өсіретін 
шаруашылықтарда әр-
қайсысы 5000 басқа арналған 
бордақылау алаңы салынып, 
пайдалануға берілді. Шиелі 
жеміс-жидек кеңшарында 
жылына 1 миллион банкі 
көкөніс консервілейтін 

зауыт салынып, іске 
қосылды. Шаруашылық 
орталықтарында мектептер, 
балабақшалар типтік жобада 
салынды, ауызсу құбырлары 
жүргізілді.

1983 жылы Орекең Шиелі 
ауданынан облыстық агро-
өнеркәсіптік комитетіне мал 
шаруашылығы жөніндегі 
орын басары болып қызметке 
ауы сып, біз бір мекеме-
де қайта табыстық. Ет, сүт 
бағытындағы құрылыс 
кешендерін салу және 
оны өңдеу саласындағы 
мәселелерді бірге ақылдасып 
шешіп отырдық.

Орекеңнің облыстың эко-
номикасын көтеруге қос қан 
үлесі зор. 1991 жылы об-
лыстың ауыл шаруашылығы 
бас қармасынан  зейнетке шық-
ты. Отанға сіңірген еңбегі 
ескерусіз қалған жоқ. Социа-
листік Еңбек Ері атағы берілді. 
«Ленин», «Еңбек Қызыл Ту», 
«Даңқ» ордендерімен және  
медальдарымен марапаттал-
ды.

Қызылорда облысының 
«Құрметті қайраткері» атағы, 
Жаңақорған ауданының «ХХ 
Ғасыр адамы» деп танылды.

Қайтыс болғанына 8 жыл 
болса да, абзал ағамызға 
Қызыл орда қаласынан бір 
көшенің атын беру шешімін 
таппай отыр. Туып-өскен 
Төменарық ауылынан мектеп-
тің атын берсе де артық болмас 
еді. Әрине бұл ұсыныстарды 
ономастикалық комиссия 
шешеді, еске салу азаматтық 
және қоғамдық борышым. Бұл 
ұсынысты облыс ардагерлері 
қолдап отыр.   

Нұрлыбай 
ҰЛЫҚБАНҰЛЫ,

Қазақстанның құрметті 
құрылысшысы,
облыстық ауыл 

шаруашылығы басқармасы 
ардагерлер кеңесінің 

төрағасы.

Ауылды көркейткен азамат
Орынбасар Биімбетұлы Бәйімбетов еңбек 

жолын қарапайым жұмысшыдан бастап, сов
хоз директоры, облыстық ауылшаруашылығы 
басқармасының басшысы, Шиелі аудандық пар
тия комитетінің бірінші хатшысы қызметтерін 
атқарды. Социалистік Еңбек Ері, Қазақ ССР 
жоғарғы кеңесінің екі мәрте депутуты болған, 
республикаға танымал азамат. Ол ұзақ жылдар 
Қазақстан орталық партия комитетінің пленум 
мүшесі болды. 

Жыл басынан бері Қы-
зылорда қаласының су айдын-
дарында 3 адамның (оның 2-і 
жасөспірім) суға кету фактісі 
тіркелді. Мұндай оқиғалар 
ересектердің ба лаларды қа-
раусыз қалды руынан, шо-
мылу  шылардың өз күші мен 
мүмкіндіктерін артық бағалау 
салдарынан, қарапайым судағы 
ережелерге немқұрайлы қарауы 
себебінен болып жатады. 
Осыған орай тұрғындарды 
масаң күйде суға шомылмауға, 
арнайы жабдықталмаған орын-
дарда суға түспеуге, жүзуге 
арналмаған құрал дарды пай-
даланбауға ша қы  рамыз.  

Адам шомылуға баратын су 
айдынының қауіпті орындары 
мен ерекшеліктерін білуі 
тиіс. Себебі жабдықталмаған 
жерлерде иірім, су басқан 

бөрене, темір, шыны және 
басқа да заттар болуы мүмкін. 
Өтіп бара жатқан моторлы 
қайықтарға жақын жүзу өте 
қауіпті, өйткені  ол жүзіп келе 
жатқан адамды тартып кетуі 
мүмкін. Сондай-ақ жүрек 
ауруы бар, талып қалу, құлап 
қалуға бейім, құлақтың дабыл 
жарғағының жарақаты бар 
адамдарға шомылуға болмайды. 

Ағза қатты шаршағанда, 
ашық қанда, мас күйінде тезірек 
салқындайды. Сондықтан суық 
суда әрбір секунд қымбат.

Қала тұрғын да рынан, қонақ-
тарынан суға шомылу кезіндегі 
қауіпсіздікті қатаң сақтауларын 
сұраймыз. 

Д.ПІРІМЖАН,  
Қызылорда қалалық 

төтенше жағдайлар 
басқармасының курсанты

Суға түсудің тәртібі бар

Осы жұмада Сыр жұрт-
шылығы ауыр қайғыға ду-
шар болды. 64 жасқа қараған 
шағында мәдениет майталманы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
артисі, Қызылорда қаласының 
құрметті азаматы Ақдәулетова 
Қаракөз Ақжігіт қызы өмірден 
озды. 

Қаракөз Ақжігітқызы 1956 
жылы Қызылорда облысы, Сыр-
дария ауданында дүниеге келген. 
1977 жылы Қызылорда педаго-
гика институтын, 1985 жылы 
Құрманғазы атындағы Алматы 
мемлекеттік консерваториясын 
«Концерттік әнші, оқытушы» 
мамандығы бойынша тәмамдаған. 

Қаракөз Ақжігітқызы – киелі 
де қастерлі, сырлы да сұлу өнердің 
өркендеуі және оның ұрпақ сана-
сына сіңуі жолында аянбай еңбек 
еткен ұлағатты ұстаз, халқының 
қалаулысына айналып, бо йын-
дағыны өзгеге өнеге ете білген 
әнші еді. 

Сыр өңірінің балалары-
на 6 жастан бастап музыкалық 
тәрбие беріп, жастар шығар-
машы лығының дамуына зор 
үлесін қосты. Соның нәти-
жесінде шәкірттері Еуропа сах-
насында өнер көрсетіп, еліміздің 
мәртебесін өсіріп келеді.

Қазақ және батыс, шығыс 
композиторларының клас сикалық 
шығармаларын өз геден ерекше 
өзіне ғана тән бөлек мәнермен 
шырқап, халықтың жүрегінен 
орын алған Қаракөз Ақжігіт қызы-
ның бұл саладағы еңбегі бір төбе. 

Музыка саласындағы же-
тістігі және ағартушылық 
қызметі, Сыр өңірінің мәде ниеті 
мен өнеріне қосқан зор үлесі 
үшін Қ.Ақдәулетова 1996 жылы 
«Қазақстанның еңбек сіңірген 
артисі» құр метті атағымен, 2011 
жылы «Шапағат» медалімен, 2016 
жылы «Қызылорда қаласының 
құрметті азаматы» атағымен және 
2018 жылы «Астана – 20 жыл», 
«Қызылорда қаласына – 200 жыл» 
мерекелік медалі, 2019 жылы 
«Құрмет» ордендерімен марапат-
талды.

Сыр елінің перзенті, облы-
сымыздың таңдаулы өнер иесі, 
әнші, ұстаз Қаракөз Ақжігіт қы-
зының ғибратты ғұмыры, өнегелі 
өмір жолы, жасаған еңбегі мен 
жарқын бейнесі ел жадында ұзақ 
сақталатын болады.  

Қызылорда облысының 
әкімдігі мен мәслихаты,

«Nur Otan» партиясының 
облыстық филиалы, облыстық 

Қоғамдық кеңес пен 
Ардагерлер кеңесі

Қазанама

Қаракөз Ақдәулетова

Нақтырақ айтсақ, Жаңа-
қорған ауданында 5 РТС, 
Арал ауданында 4 РТС, 
Қармақшы ауданында 4 
РТС және Жалағаш, Қазалы, 
Шиелі аудандарында бір-бір 
радиостанциядан іске қосылды. 
Айта кетерлік жайт, 2018-2019 
жылдары Қазақстанның алты 
өңірі: Маңғыстау, Түркістан, 
Жамбыл, Алматы, Қостанай 
және Павлодар облыстары 
цифр лық эфирлік телехабар 
тара ту желісіне толықтай кө-
шіп, аналогтық желі өші-
рілген болатын. Облыс орта-
лығы Қызылорда қаласында 
цифрлық телевизия еліміздің 
барлық облыс орталықтары 
желіге қосылған сәт – 2013 
жылдан бастап жұмыс 
істеп келеді. «Қызылорда» 
радиотелевизиялық станциясы 
7 жыл бойы аймақ халқының 38 
процентін цифрлық сападағы 
отандық телеарналармен қам-
тамасыз етіп, 36 елді мекенге 
цифрлық эфирлік телехабар 
таратып келеді. 

Енді Қызылорда облысы-
ның шалғай орналасқан елді 

мекендерінің тұрғындары 
– 11, облыс орталығында 26 
қазақстандық телеарнаны 
сан дық сапада тамашалай 
алады. Арналар топтамасының 
құрамында жоғары сапалы HD 
форматындағы арналар да бар. 
Цифрлық эфирлік телехабар 
тарату желісінің артықшылығы 

сол – бір рет қосылған соң 
тегін көре бересіз,  абоненттік 
төлем ақының қажеті жоқ. 
Сонымен қатар, заманауи теле -
дидар ларға қызметті деци -
метрлік антеннаның көме   гімен 
қосуға болады, ал ескі үлгідегі 
теледидар үшін цифрлық 
қабылдағыш сатып алу керек, 

оның бағасы 4000 теңгеден 
басталады. 

Барлығы өңірде DVB-T2 
форматында 31 цифрлық 
таратқыш қосылатын 30 
радио телевизиялық станция 
тұрғызып, модернизациядан 
өткізу жоспарланған. Қа зақстан 
теле визиясын цифр  ландыру 

бойынша бағ дарламаны жү-
зеге асыру аясында, 2022 
жылы облыста ЦЭТВ қамту 
аумағы 91 пайызды құрайтын 
болады. Цифрлық эфирлік 
телехабар сигналының қам-
ту аумағына енбейтін 15 
елді мекенде жерсеріктік 
«OTAU TV» желісіне қосылу 
мүмкіндігі қамтамасыз етілген. 
Нақтырақ айтсақ, осы елді 
мекендерде тұрып жатқан 893 
үй шаруашылығының барлығы 
қазірдің өзінде «OTAU TV» 
қызметіне қосылған. 

Сондай-ақ, облыста әлеу-
меттік әлсіз тұрғындарды 
цифрлық қабылдағыштармен 
қамтамасыз ету жұмыстары 
жүргізілуде. Осы жылдың 
наурыз айындағы жағдай 
бойынша, атаулы әлеуметтік 
көмек алатын 8 мыңға 
жуық отбасының 7293-і 
ЦЭТВ қызметіне қосылған. 
Биылғы жылдың соңына 
дейін осы санаттағы тағы 50 
үй шаруашылығын цифр-
лық қабылдағыштармен қам-
тамасыз ету жоспарланған. 

Цифрлық эфирлік теле-
хабар тарату желісін енгізу 
жобасы «Цифрлы Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасының 
аясында жүзеге  асырылып 
жатыр. Осы бағдарламаға 
сәйкес, 2022 жылы Қазақстан 
толықтай аналогтық желіден 
бас тартуы тиіс. 

Р.АРЫСТАНБАЙ

Сандық телевизияның 
артықшылықтары

Облыс тұрғындары енді теледидарды ең жоғары 
сапада тегін көре алады. Өйткені, биылғы жылдың 
1 шілдесінен бастап облыста 16 радиотелевизиялық 
станция (РТС) қолданысқа енгізілді. Осылайша, 
аумақтағы цифр лық эфирлік телехабар тарату 
желісі халықтың 81 процентін қамтитын болды. Ал 
бұл 183 елді мекенде 551 мың адам тұрып жатыр. 

Сыр өнері мен мәдениеті ауыр 
қайғыға душар болды. 

Қазақстанның еңбек сіңірген 
артисі, «Құрмет» орденінің, 
«Шапағат» медалінің иегері, 
Қызылорда қаласының құрметті 
азаматы, мәдениет майталманы, 
әнші-ұстаз Қаракөз Ақжігітқызы 
Ақдәулетова 64 жасында өмірден 
озды. 

Қ.Ақдәулетова 1956 жылы 3 
наурызда Сырдария ауданының 
Иіркөл ауылында дүниеге келген. 
Қызылорда педагогикалық инсти-
тутын, Алматы мемлекеттік кон-
серваториясын бітірген. 

Өмірінің соңына дейін облыс-
тық халық шығарма шы лығын да-
мыту және мәдени-продюсерлік 
орталығы Балалар студиясының 
жетекшісі, облыстық филармо-
нияның вокал жөніндегі репети-
торы болып еңбек етті. Қазанғап 
атындағы Қызылорда музыкалық 
колледжінде жұмыс жасады. 
Ол талай таланттың бұлақ көзін 
ашты, тұсауын кесті. Өнегелі 

ұстаздан дәріс алып шыңдалған 
шәкірттері көптеген мемлекет-
терде өткен халықаралық өнер 
сайыстарынан жүлделі орындар 
алып, қазақ елінің мәртебесін 
асқақтатуда. 

Сахнаға сән берген туабітті 
дара дарын иесі Қаракөз Ақжі-
гіт қызы қазақ және шетел 
композиторларының классикалық 
әндері мен романстарын ешкімге 
ұқсамайтын мәнермен орын-
дап, бұлбұл әнші Бибігүл 
Төлегеновадан алған тәлімін 
биікке көтерді. Оның қайталанбас 
дауысы қазақ руханиятының 
қазынасына қымбат байлық бо-
лып қосылды. «Қаракөз әнші дау-
сын созғанда бақшадағы күміс 
көмей құстар қосыла шырқайтын» 
деген қаламгерлер теңеуі дара 
дарынның анық бағасы еді. Осы 
бір дауылпаз дауыстың қазақтың 
ән көгінде қалықтап тұра беретіні 
ақиқат. 

Сыр мәдениетіне тың 
серпін әкеліп, музыкалық білім 
беру ісінде ерекше мектеп 
қалыптастырып, еліміздің рухани 
жаңғыруына мол үлес қосқан Сыр 
елінің аяулы перзенті Қаракөз 
Ақжігітқызының ерен еңбегі 
мен жарқын бейнесі, өнегелі 
өмір жолы ел жадында әрқашан 
сақталады.  

Аяулы жанның отбасына, 
жақындарына қайғырып көңіл ай-
тамыз.  

Облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама 

басқармасы, Сыр бойының 
мәдениет қайраткерлері 

мен өнер иелері, облыстық 
мәдениет, өнер және архив 

ұжымдары

Бақұл бол, 
қазақ өнерінің бұлбұлы
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Шығыс Қазақстан 
ауылшаруашылық 

колледжі
2020-2021 оқу жылына 9-11 сынып негізінде төмендегі 

мамандықтар бойынша оқушылар қабылдайды:

Ветеринария; Агрономия; Ауыл шаруашылығын 
механикаландыру; Ауыл шаруашылығы техникасына 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу. 

Тегін оқу,  тегін жатақхана, бір мезгіл ыстық тамақ беріледі, 
шәкіртақы төленеді.

Мекен-жайымыз: Өскемен қаласы, Ұлан ауданы, 
Саратовка ауылы, Молодежная көшесі 4. Анықтама 
телефоны: 8(72334)38-132, 8-771-987-74-62.

(Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасынан 19.01. 2009ж. 
№0067074 Серия АБ лицензиясы берілген) 

ТАЛАПКЕР – 2020

5 ШІЛДЕ – ҰЛТТЫҚ ДОМБЫРА КҮНІ

Шиелі ауданы Тұрсынбай 
датқа ауылдық мәдениет 
үйінің меңгерушісі Батыр-
хан Махановты дәл осы бір 
суреттеудің төл кейіпкері де-
сек, дөп түсеміз.

Қара домбыраның үнін 
естісе қарадай есі кететін 
баласының қабілетін байқаған 
әкесі Бектұрған ағаш шебері 
Әбсаттар ақсақалға домбы-
ра жасатып ұстатқанда Ба-
тырхан әлі алты жасқа да 
толмаған еді. Әкесі совхоздың 
қойын бағатын. Сондықтан 
Батырханды бірінші класқа 
Қызылордадағы малшылардың 
балаларына арналған Гагарин 
атындағы мектеп-интернатқа 
берген. Домбырамен «Ақжа-
йықты» аңыратып келген 
шы нашақтай баланы көрген 
мұғалімдері таңғалысты. Осы 
кезде ел ішіндегі дарынды 
балаларды жинап жүрген Ал-
матыдағы А.Жұбанов атын-
дағы музыка мектебі мұғалім-
де рінің көзіне түсті. Бірақ, 
Батырхан Алматы дегенді 
барса келмейтін жер түбі деп 
түсінді, әке-шешесін сағынып 
жүрген бала ауылдан келген 
кісілердің шалғайына жабы-
сып, алыс сапардан қашып 
кетті.

Содан қайтып қалаға 
келмеді, мектепті ауылдан 
бітірді. Мектепте жүріп «Ба-
лауса» вокалды аспаптар 
ансамблін құрды. ВИА-лар сол 
кездің үрдісі еді. Осы ансамбль 
құрамында ол аудан асып, 
облысқа танылды. Мектептен 

соң баяғы өзі қашқан Алматыға 
аттанды, Құрманғазы атын-
дағы консерваторияның да-
йын дық бөліміне түсті. Ауа 
райы жақпады ма, ақыры 
тұрақтамады.

Домбыраны дүрілдетеді, 
гитараның құлағында ойнай-
ды, аккордионды аңыратады, 
осы маған музыканың оқуы 
не керек деп ойлады сосын. 
Түркістандағы ағасының үйі-
не келіп, техникумға түсті. 
Бола шақта мұнаралы кран 
жүргізушісі болмақ. Жаны 
биіктікті қалайтын, мына 
мамандық өзіне ұнап-ақ 
қалды. Осы техникумда жүріп, 
«Юность» вокалды аспаптар 
ансамбліне жетекшілік етті. 
1981 жылдың күзінде Барнаул 
қаласында өткен бүкілодақтық 
жастар фестиваліне қатысты. 
Домбырамен жеке ән орын-
дап, фестивальдің 1-ші орнын 
алды. Мұны естіген облыстық 
партия комитетінің идеологта-
ры Батырханды бірден Шым-
кент музыкалық училищесіне 
шақырды. Осы училищеде 
бүгінде елге белгілі эстрада 
жұлдыздары Жеңіс Сейдулла, 
Ұлықпан Жолдасов үшеуінің 
бірге оқығаны бар.

Училищеден соң жалғыз ба-
ланы сыртта қалдырғысы кел-
меген әкесі оны Тартоғайдағы 
совхоз клубына жұмысқа 
тұрғызды. 1989 жылы Тар-
тоғайдан Сұлутөбедегі му-
зыка мектебінің филиалы 
ашы лып, осы филиалдың 
меңгерушісі болды. Сол кезде 

өзінен сабақ алған Сламбек 
Жүсіпбеков қазір Президент 
оркестрінде қызмет етеді, ал, 
Кәмшат Рахматуллақызы – 
Қызылордадағы Тұрмағамбет 
оркестрінің мүшесі.

Батырхан 1996 жылы 
Ә.Бөріқұлақов атындағы об-
лыстық термеші-жыршы, күй-
шілер байқауында бас бәйгеге 
лайық болды. Мұнан әрі ол Ал-
матыда өткен республикалық 
байқаудың бас бәйгесін ие-
леніп, Иранда өтетін Түркі 
халықтары фольклорлық фес-
ти валінің жолдамасын жеңіп 
алды. Бірақ, қаржы тапшы-
лығына байланысты осы 
фести вальға бармай қалды.

Сонан кейін алысқа ұзап 
шыққан жоқ, ауыл мәдениетіне 
қызмет етумен келе жатыр. 
Домбырасы жанында, кей-
де бір тылсым әлемге еніп 
кететіні бар. Қазір байқауларға 
өзі емес, сондай шақта туған 
күйлері мен әндері қатысып, 
жүлдемен оралып жүр. Ком-
позитор Кеңес Дүйсекеевтің 
ерекше назарын аударған 
«Ғасыр пернесі» күйі онлайн 
түрінде өткен республикалық 

байқаудан 2-орын алса, тағы 
бір шығармасы аудандық 
байқаудан бас бәйге алды. 

Бала күнімнен бірге өскен 
досым жайында әңгімелегенде 
менің ойыма мына бір нәрсе 
оралады.

Моңғол Алтай тауы сілемі 
жотасынан табылған домбыра 
тектес екі ішекті, тоғыз пернелі 
көне саз аспабын ғалымдар 
біздің заманымызға дейінгі 5-6 
ғасыр жәдігері деп санайды. 
Аспаптың шанағына бұғының, 
бұланның бейнелері ойылып 
салынған, ежелгі түркінің руна 
жазуы бар. Осы жазуды алғаш 
берлиндік түркітанушы ғалым 
Питер Сим оқыған. Ол «Жұпар 
күй әуені бізді сүйіспеншілікке 
бөлейді» деген сөз екен.

Батырханның болмысы 
сол бір жұпар күй әуеннің 
жұбындай сезіледі. Ол 
ешқашан домбыра үнінен 
ажыраған емес. Қанша қашса 
да оны домбыра киесі қуып 
жүріп, ақыры өзінің қасиетіне 
қаратып алған.

Батырханның бұл жұмбақ 
күйін жазу үшін ұзақ сөз ке-
рек...

Жұпар күй әуенінің жұбы
Домбырамен егіз туғандай жандар болады. Осы 

бір киелі аспап олардың қолына тигенде безілдеп 
бар мұңын төгеді, қанат байлап көкке көтеріліп 
кетеді, бір сәт сіз тыңдаушы есебінде төменде 
қалып бара жатқаныңызды сезінесіз.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Елорда – еңсең биік, көзің көркем,
Ақылың – айдын шалқар, 

сөзің желкен.
Өлшеймін өрге тартқан өн-бойыңнан,
Бүгінгі өрлігіңмен өзімді ертең.

Сәулелi санаң – сара, жүрегiң – нұр,
Тартқан тiн тектiлiктен тiрегiң – бұл.
Бетке алып бәйтеректiң бекзаттығын,
Төрiңнен төксiн сұлу тiлегiм жыр.

Бақыттың бесiгiндей Есiл еркем,
Керiмсал жел ойнаса төсi көркем.
Тәкаппар триумфтар сүйедi оны,
Аймаңдай келбетiне қосып өркен.

Жайнаған, жадыраған мiне, сенi,
Аймалап жаз самалы жылы еседi.
Ұлтымның исi сiңген ұлтарағы,
Қараөткел қабырғамның сүбесi едi.

Осынау ұлы өлкенi еттiм мекен,
Көрмедiң көлденеңдi тектiм, бөтен.
Түйенiң өркешiнде өскен ел ем,
Киенiң ұшпағына жеттiм бе екен.

Көк көркі жерге көшіп жарқылдаған,
Өрнегi шалқыған күй, шарпылған ән.
Аспан астын астана қылған бабам,
Ақ ордаң құтты болсын алтындаған.

Iргесi iзгiлiктен шаңырағым,
Басқұрын бойтұмар ғып тағынамын.
Көгiмде күн жанарлы қыран қалқып,
Көмейде сайра да тұр, әнұраным!

Бейнеңдi сипаттайын жанып, құшып,
Тұлғаңды тау жасырмас алып, кiшiк.
Арқадан көрдiм шырай шашылғанын,
Аспаннан темiрқазық ағып түсiп...

ЕЛОРДАМ

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ

Ауылдастары оған ірі 
шаруашылық құрылымның 
тізгінін берумен қатар ау-
дандық мәслихатқа да депутат 
етіп сайлады. Өз ора йында 
Дәулет жұртшылық сенімінен 
үнемі шығып келеді. Оның 
іскерлігі, жұртты со ңына 
ерте білетін қасиеті шар-
уашылықтың пайдалы жүр-
гізілуінен бөлек, ауылдың 
әлеуметтік нысандарының 
да жаңара түсуіне игі әсерін 
тигізіп келеді. 

Жуырда Дәулет Жұм-
беков тағы бір жақсылық 
жасап, Ақмая ауылының 
тұрғыны көпбалалы ана Зоя 
Өмірбековаға жаңа үйдің 
кілтін табыстады. Осыған 
дейін апатты жағдайдағы 
үйде тұрып келген отбасы 

мүшелерінің қуанышында 
шек болмады. Әсіресе қарт 
ана қайырымды жанға 
алғысын жаудырды. 

– Бес бөлмелі үйдің кілтін 
табыстағанда не дерімді 
білмедім, жаратушы ықпал 
еткен шығар, Дәулеттің 
отбасына амандық, еңбегінің 
жана беруіне тілектеспін,–
дейді ақ жаулықты ана шын 
ниетімен. 

Қайырымдылық – шын 
мұқтаж жандарға көрсетілер 
көмек,ізгіліктің анық көрінісі,  
адамның асыл қасиеті. Осын-
дай өнегелі жандар мол 
болсын. 

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ, 
Шиелі ауданы

Көп балалы 
анаға – жаңа үй

Тіршілігіңде сауап жина дейтін тәмсілді есіне 
берік ұстаған азаматтың бірі – Шиелі ауданы, 
Ақмая ауылының тұрғыны Дәулет Жұмбеков. 
Қарапайым да кішіпейіл азаматтың дақпырт-
даңғазасыз жасайтын қайырымды істері оны көп 
құрметіне бөлеп келеді.

Биылғы Ұлттық домбыра 
күніне арналған «Ғасырлар 
пернесі» атты республикалық 
онлайн күйшілер байқауына 
Нұрсұлтан, Алматы, Талды-
қорған, Тараз қалалары 
мен Қызылорда облысынан 
барлығы 13 талапкер қатысты. 

Күйшілер Қазанғап, Әлшекей 
Бектібайұлы, Құрақтың Дос  -
жаны, Шал Мырза күй ле рінен, 
сол секілді, Қара тау, Арқа, 
Алтай-Тарбағатай, Маң ғыстау 
өңір лерінің күйлерін орын-
дады.

Байқауға күйші, Құрман-

ғазы атындағы Қазақ Ұлттық 
консерваториясының про-
фес  соры Төлепберген Тоқ-
жанов төрағалық жасаса, 
күйші, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері, А.Жұбанов атын-
дағы дарынды балаларға ар-
налған республикалық ма-
ман дандырылған музыка 
мек теп-интернатының 
ди   рек торы Нұркен 
Аши ров, халық ара-
лық, рес пуб ли-
калық кон курс-
тардың лауре аты 
Алдияр Шағ да-
тов он лайн ре-
жимде қа  зы лық 
етті. 

Бұған қо са, 
Ұлттық өне рі міз 

бен төл ас пабымыз – 
домбыраның мәр те -

бесін биіктетуге, ке-
ңінен наси хаттауға 

ар налған «Тек домбыра 
– күй ғалам» атты об-
лыс тық филар мония күй -

шілерінің жеке орындау-
дағы онлайн-кон церті өтті. 
Сондай-ақ, мерекелік 
шараға об лыстың жас 
өркен – та лантты өрендері 
де үн қосып, онлайн күй 
сәлемдемесін ұсынды. 
Құр ман ғазының әйгі-
лі «Бал бырауын» кү-
йін нақы шына кел  тіре 
орындаған өнер  паздарға 

елдің кө ңілі разы болды. 

«СБ» ақпарат.

Ғасырлар пернесі
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Н.Назарбаевтың қоғамда 
ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау мен 
қайта жаңғырту идеясының аясында 2018 жылдың 
13 маусымындағы Жарлығымен шілде айының 
бірінші жек сенбісі «Ұлттық домбыра күні» болып 
мемлекеттік мерекелер тізіміне енді. Айта кетейік, 
халық шығар машылығы мен дәстүрлі өнерді 
дамытуда Ұлттық домбыра күнінің маңызы 
ерекше. Сондықтан бүгінгі таңда бұл мереке 
жалпы халықтық сипат ала бастады.


