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Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»

Елшімен елдік мәселелер 
сөз болды

Олар Семейдегі «СемАЗ» 
зауытында құрастырылған. Іші кең 
әрі жайлы. 55 адамды тасымалдауға 
мүмкіндігі бар. Маршрут жыл дам
дығын шектеу, қозғалыс интервалын 
бақылау жүйесімен жабдықталған. 
Жергілікті климат жағдайына бе
йім делген. Экологиялық таза газ 
тұтынады. Жолаушының автобусқа 
мініптүскені бейнебақылау каме
расына жазылады. Әсіресе, жүріп

тұруы қиын адамдар үшін 
қолайлы. 

– Қызылорда автобус 
паркі құрылғалы бері авто
парктің техникалық базасын 
қалыптастыру мақсатында 
122 дана жаңа автобус 
алынды. Енді Сырдың бас 
шаһарына «СемАЗ» зауы
тында құрастырылған 
автобустар әкелініп отыр. 

Қала тұрғын дарын үлкен сыйым
ды лық тағы қоғамдық көліктермен 
қамтамасыз ету мақсатында облыстық 
бюджеттен – 209, автобус паркінің өз 
қаражаты есебінен 242 миллион теңге 
бөлінді, – деді аймақ басшысы. 

Бүгінде қала іші мен маңына 
қатынайтын бағыттардағы 600ден 
астам көлік екі ауысым бойынша 
қызмет көрсетіп келеді.

Салтанатты рәсімде облыстық 
жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы жанындағы ар
дагерлер кеңесінің төрағасы Жәнібек 
Нұрқышұлы жолаушы та сымалы 
жүйесін жаңғыртудағы жұ  мыстың 
маңызына тоқталып, мем лекет 
қолдауы үшін ризашылық білдірді.

Пандемия кезінде медицина 
саласында жұмыс қыза түскені рас. 
Коронавируспен күрестің алдыңғы 
шебінде ақхалаттылар жүрді. Ауру 
асқынғанда жедел жәрдем өкілдеріне 
тыным болған жоқ. Қоңырау шалу
шылар қатары көбейіп, жүктеме 
артты. COVID19 ғаламның ортақ 
проблемасына айналған тұста оның 
маңызы артпаса, кемімек емес. 

Аймақ басшысы жедел жәрдем 
қызметін орталықтандырудың арқа 
сын да Қызылорда қаласы мен аудан
дарда бір деңгейде қызмет көрселіп 
келе жатқанын жеткізді. Бүгінде об
лыс тық меди циналық жедел жәрдем 
стан сасы еліміздегі ұлттық шұғыл 
меди  ци наны үйлестіру орта лығының 
ба  ға лау рейтингінде алдыңғы орында 
тұр. 

– Алыс елді мекендердің халқы 
сапалы, уақытылы көмектің қол же
тімділігін анық сезініп отыр. Сон
дайақ, республикалық маңызы бар 
трас салардағы жолкөлік оқиға сын
да зардап шеккен жолау шыларға 
алғашқы көмек көрсетіп келеміз. Оны 
дер кезінде орындауда сани тарлық 
көліктердің техникалық жағдайы әсер 
ететіні сөзсіз. Сапалы көрсет кіштерге 
тоқталсақ, биыл ша қыруға кешігу 
көрсеткіші 2,5%тен 1,9%ке, жедел 
жәрдем тобының көз алдындағы өлім 
көрсеткіші 3,2%тен 1,6%ке азайды. 
Нәтижелі реа   нимация деңгейі 47,2%
тен 56,3%ке көтерілді, – деді облыс 
әкімі. 

Өңір басшысы 40 реанимобиль 
кілтін облыстық медициналық жедел 
жәрдем стансасына, Арал, Қазалы, 
Қармақшы, Сырдария, Шиелі, Жаңа
қорған аудандары мен Төретам бөлім
деріне үлестірді. Қармақшы мен Жала
ғаш қа жылжымалы меди циналық 
ке шенді табыстады. Арал ауданаралық 
ауру ханасына 2 реанимобиль көлігін 
«Аралтұз» акцио нерлік қоғамы алып 
берді. 

Сала ардагері Тұрғанбай 
Маханов адам өміріне араша түсуде 
ақхалаттылардың ролі жоғары екенін 
айшықтады. Әсіресе, жедел жәрдем 
өкілдерінің әбжіл қимылы мен сапалы 
қызметі талайдың жанын сақтап 
қалуға сеп. Ол мемлекет қолдауы 
үшін ризашылығын жеткі зіп, алдағы 
жұмысқа сәттілік тіледі.

Аймақтың денсаулық сақтау 
жүйесінде атқарылып жатқан ілкімді 
істер аз емес. Жергілікті тұрғындарға 
2423 дәрігер, орта буынды 9528 маман 
қызмет көрсетіп келеді. 2016 жылдан 
бастап қажетті мамандықтар бойынша 
91 резидентке облыс әкімінің гранты 
тағайындалды. 

Сонымен қатар 2018 жылдан бастап 
М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 
медицина универ ситетімен арадағы 
келісімге сәйкес өңір басшысының 
арнайы гранты бөлінді. Бүгінде жалпы 
тәжірибелік 100 дәрігер жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен даярланып 
жатыр.

ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ 
АВТОПАРКІ ЖАҢАРДЫ

Жексенбі күні жұмысқа 
шақыру сирек кездесетін 
жағдай. Сол күні қарашаның 
ызғарлы суығы өңменіңді 
тесіп жіберетіндей, редак
ция ның сыртқы есігін ашып
жапқанда сарт еткен дыбыс 
барлық бөлмелерге естілетін. 
Шақырылғандар – ҰҚҚ қыз
меткерлері, облыстық әкім
шіліктің бөлім бастығы, бас 
редактор, бас редактордың 
орын басары және мен пакет
тегі құжаттармен таныстық. 
Сол кездегі облыс әкімі 
Сейілбек Шаухаманов іс са

парда болғасын арнайы пакетті 
қабылдап, бізге тап сырған 
әкімнің бірінші орын басары 
Нәжмадин Мұсабаев екен. 

Пакеттегі құжатта Пре
зи  денттің жарлығы және 
Үкіметтің қаулысы, не гізгі 
азықтүлік баға лары  ның шекті 
мөлшері жария ланыпты. Ша
масы асығыс тықтан, мә се
ленің қауырт тығынан болса 
керек, газетке жариялануға 
тиісті материал дардың жар
тысына жуығы орыс тілінде 
жіберіліпті.

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ БОЙТҰМАРЫНДАЙ ТӨЛ ТЕҢГЕ

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

Ұлттық валюта – теңгенің енгізілу күні қарсаңындағы 
оқиға әлі күнге жадымнан шыға қойған жоқ. Күн жексенбі 
еді. «Сыр бойы» газетінің бас редакторы Әскербек 
Рахымбеков телефон шалып, жоғарыдан тапсырма 
алғанын, облыстық әкімшіліктен редакцияға арнайы 
Үкімет пакеті келгенін айтып, жұмысқа тездетіп жетуімді 
өтінді.

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдарының автопаркі толықты. 
Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 44 көліктің кілтін ұйым 
басшыларына салтанатты түрде табыс етті. 

Қызылордадағы №1 маршрут жолаушылары су жаңа 
көліктермен жүреді. 13 автобустың кілтін көлік жүргізушілеріне 
облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова табыс етті. 

«СемАЗ» АВТОБУСТАРЫ 
ҚЫЗЫЛОРДАДА ЖҮРЕДІ

Сонымен қатар, «Жылдың үздік 
фотосуреті» аталымында тәуелсіз 
экологиялық шолушы Сәкен 
Ділдахмет жеңімпаз атанды.

«Жылдың үздік аналитикалық 
материалы» аталымы Strategy2050.
kz порталы журналисі Қайрат Жан
дыбаевқа, «Жылдың үздік жур
налистік зерттеуі» «Время» газетінен 
Михаил Козачковқа бұйырды. Ал 
«Егемен Қазақстан» газе тінің тілшісі 
Гүлбаршын Сабаева «Жылдың үздік 
сұхбаты», ата лы мында, «Sputnik 
Казахстан» агент тігінің тілшісі Тимур 
Ниталиев «Жылдың үздік танымдық 
материалы» аталымында жеңімпаз 
болды.

«Радиостанциядағы үздік жоба» 
аталымы «Atyray» радио стан 
циясының «Эфирде 102 FM» бағ
дарламасына бұйырса, TengriNews 

порталы «Жылдың үздік жаңалықтар 
порталы» аталымында жеңімпаз 
болды. «Жылдың үздік газеті» сыйлы
ғы Жамбыл облыстық «AQ JOL» 
газетіне берілді.

Сонымен қатар «Жылдың үздік 
журналы» аталымында «Жұлдыз» 
жур налы жеңімпаз деп танылды. Ал 
Шерхан Мұртаза атындағы номина
ция Қайнар Олжайға бұйырды. Мұнан 
бөлек, «Kazinform» халықаралық 
ақпараттық агенттігінің арнайы 
сыйлығы «ТАСС» агенттігі мен «Ka
znews» Моңғолиядағы қазақтілді 
порталға берілсе, «Казахстанская 
правда» газетінің арнайы сыйлығы 
ардагер журналист Татьяна Костинаға 
табысталды.

Айта кетерлігі, 2020 жылдың 2 
қазаны мен 5 қарашасы аралығында 
ұйымдастырылған «Үркер» ұлттық 

сыйлығының 11 аталым бойынша 
қатысушыларынан 470 өтінім келіп 
түсті. Бүгін әр аталым үздігіне 
«Үркер» естелік мүсіншесі және бір 
миллион теңге ақшалай сыйлық табыс 
етілді.

Ұлттық бәйгені ҚР Ақпарат және 
қоғамдық даму министрлігі мен 
«Медиа дамыту қоры» корпоративтік 
қоры ұйымдастырды.

«СБ ақпарат»

ӘРІПТЕСІМІЗ – «ҮРКЕР-2020» 
ҰЛТТЫҚ СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ИЕГЕРІ

Кеше Нұр-Сұлтан қаласында «Үркер-2020» ұлттық сыйлығының 
жеңімпаздары марапатталды. Олардың қатарында әріптесіміз, «Сыр 
Медиа» ЖШС-на қарасты «Kyzylorda-news.kz» ақпарат агенттігінің бас 
редакторы Нұрсұлтан Мықтыбаев та бар.

Тұрсынбайдың тұғыры
тағы бір саты көтерілді

ҚАЗАЛЫ: дамуға демеу 
жаңа бастамалар

БИЗНЕС-ҚОҒАМДАСТЫҚ 
ӨКІЛДЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова бизнес қоғамдастық 
өкілдерімен кездесу өткізді. «Байқоңыр» ӘКК» АҚ бастамасымен 
ұйымдастырылған шараға кәсіпкерлер, мемлекеттік мекемелер мен 
қаржы институттарының басшылары қатысты.
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ҚАБЫЛДАУ

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

Аймақ

1-бет 

– Қазақстан мен Корея Рес публикасы 
көптеген жылдар бойы ашық және сенімді 
қарым-қатынас орнатқан стра  те гиялық 
серіктестер екен  дігі белгілі. Екі ел ара сын дағы 
дипломатиялық қарым-қатынастардың ор на-
ғанына биыл 28 жыл толып отыр. Қазіргі таң-
дағы жоғары деңгейдегі тұрақты байланыстар, 
сау да-экономикалық қа ты нас тар дың қарқынды 
өсуі және бірлескен мәдени іс-шаралар өзара 
қарым-қатынастардың айқын дәлелі болып 
табылады. Тарихи деректерге сәйкес елімізге 
депортацияланған корейлер қазақ халқының 
бауырлас көмегіне сүйенді. Шиелі ауданында 
корей этносының 29 өкілі Социалистік Еңбек 
ері атанды. Облыс аумағында Хон Бом До, 
Ге Бон У, Цай Ден Хак, Ким Ман Сан сынды 
корей диаспорасының атақты өкілдері жемісті 
қызмет атқарған. Сол уақыттан бері елімізде, 
оның ішінде Қы зылорда облысында ко рейлердің 
біршама ұрпақ тары қоныстанып, бүгінгі күнге 
дейін тату-тәтті өмір сүріп келеді, – деді облыс 
әкімі. 

Елші Ку Хонг Сок осы сапарында ауыл-
шаруашылық саласында, оның ішінде күріш 
өсіруде Сыр өңірінің же тістіктерге жеткеніне 
таң данысын білдірді. Күріш өсіру технологиясын 
дамытуда екі ел шаруаларының тәжірибе алмасу 
шарасын өткізуге ұсыныс білдірді.

– Мен осы сапарымда Қы зылорда облысының 
тыныс-тіршілігімен таныстым. Қорқыт ата 
атындағы уни вер ситетте болдым, Хон Бом 
До атындағы мемориалын көрдім. Өздеріңіз 
білесіздер, Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
Қы зыл ордада жерленген генерал Хон Бом Доның 
сүйегін тарихи отанына қайтару туралы Корея 
Президенті Мун Чже Иннің сұранысына қатысты 
оң шешім қабылдады. Хон Бом До – Корея тәуел-
сіздігі үшін күрескен даңқ ты ұл. Сондықтан екі 
ел басшылары келіскен бұл істі атқаруға сіздің 
қолдау білдіруіңізді сұраймын. Соны мен, қатар 
бұл өңір мұнай-газ саласымен қатар, Байқоңыр 
ғарыш айлағымен де әйгілі. Ауылшаруашылық 
саласында, әсіресе, күріш өндіруде толағай 
табыстарға жетіп келесіздер. Біз жергілікті 
диқандардың күріш өсіру технологиясын мең-
гергіміз келеді. Осы бағытта екі ел шаруалары 
тәжірибе алмасса деген ұсынысым бар. Коро-
навирус инфекциясымен күресте де ынты-
мақтастығымызды арттыра береміз деп сенемін, 
– деді Корея Республикасының Қазақстандағы 
Төтенше және өкілетті елшісі Ку Хонг Сок.

Кездесуде аймақ басшысы Хон Бом Доның 
сүйегін тарихи отанына қайтару ісінде қолдау 
көрсететінін жеткізді. Пан демиямен күрес мә-
се лесінде Корея Рес пуб ликасымен ынты мақ-
тастықты арттырудың маңызы зор екендігін 
айтты. Ауыл шаруа   шылық саласында да әріп-
тестікті арттырып, екі ел ма мандарының 
тәжірибе алмасу ұсынысы іске асаты нын 
білдірді. 

«СБ» ақпарат

Праймериз Ережесіне сәй кес Қазақстан Респуб ли      касы 
Парламенті Мәжі лі     сі нің партиялық тізіміне кан     ди даттар 
облыстық кон фе рен   цияда өткізілетін дебат қа қаты сып, 
іріктелуі тиіс. Пар тия филиалдарының кон  фе рен   цияларын 
өткізу жө нін дегі нұсқаулыққа сәйкес әрбір аудан Мәжілістің 
пар тия лық тізі міне дебатқа 1 қатысушыны ұсынады.

Тізімге аудандық және қалалық конференциялардағы 
дебаттардың жеңім паз дарымен қатар Мәжілістің 
қызметтегі депутаттары да  қосыла ала тындығы айтылды. 

Бүгінгі күні ау дан дық және қалалық кон ференциялардағы 
дебат тар дың жеңімпаздары анық талып, Мәжіліске үміт кер 
ретінде дебатқа қатысуға 10 аза мат ұсынылды. Олардың 
7-і аудандардан және облыс ор та  лығы өңір өкілдігінің кво-
тасына сәйкес қаладан 3 аза мат,  сондай-ақ, Мәжілістің 
қыз  мет тегі депутаты Балайым Кесе баева дебатқа қатысуға 
өті ніш беріп отыр. Облыстық конференцияда Мәжілістің  
пар  тиялық тізіміне үміткер 11 азамат дебатқа түседі, – деді  
облыс  тық партия филиалының төрағасы.

Жиында аталған үміт керлерді партия филиалы төр-
ағасының бірінші орын басары Ләйлә Төрешова та-
ныстырды.

Саяси кеңес Бюросының күн тәртібіндегі мәселелер то-
лық қаралып, тиісті қау лылар қабылданды.

ЕЛШІМЕН 
ЕЛДІК 
МӘСЕЛЕЛЕР 
СӨЗ БОЛДЫ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
Корея Республикасының Қазақстандағы 
Төтенше және өкілетті елшісі Ку Хонг 
Сокпен кездесті. Кездесуде аймақ 
басшысы алдымен мейманды Корея 
Республикасының Қазақстандағы 
Төтенше және өкілетті елшісі қызметіне 
тағайындалуымен құттықтап, екі 
ел арасындағы дипломатиялық 
байланыстың нығая түскенін жеткізді. 
Сонымен қатар, қос мемлекеттің 
бауырластығы, достық қарым-қатынасы 
бүгінде берік ынтымақтастыққа 
ұласқандығын айтты, – деп хабарлайды 
облыс әкімінің баспасөз қызметі.

Қазір еліміздің бірнеше 
облысы қауіпті – «қызыл» 
және өте қауіптілікке жақын 
ескерту – «сары» аймаққа 
еніп отыр. Бұл соңғы кезде 
еліміздегі эпидахуалдың бір-
шама күрделене бастағанын 
білдіреді. 

– Пнев монияның кө-
беюі байқалады және бір-
неше адамның өз үйінде 

емделіп, ауруын асқын дырып, 
жансақтау бөлі міне түсуі бізді 
қатты алаңдатып отыр. Күн 
сал қын дауына байланысты 
тұмау белгілері де артуда. 
Сон дықтан әр азамат аурудың 
белгілері білінгенде үйде ем 
қабылдамай, бірден емханаға, 
дәрігерге хабарласуын сұ-
раймыз. Мемлекет басшы-
сының індеттің жаппай та-

ралуының алдын алуға 
қа тысты тапсырмаларына 
байла  нысты облыс әкімінің 
бақылауымен арнайы іс-
шара лар қабылданып, жұмыс 
жүргізілуде, – деді облыс 
әкімінің орынбасары.

Жыл басында тапшылығы 
байқалған өкпені жел дету 
аппараттары бүгінде 244-
ке жеткізілген. Тыныс алу 
жолдары ауруларының кө-
беюі кезінде оттегіні жыл-
дам жет кізудің өте маңыз-
ды екені белгілі. Ал дағы 
уақытта «Петро Қазақ стан» 
компаниясының демеу ші-
лі гі мен Қазалы ауда нында 
оттегі станциясы салы натын 
болады. Осы станциядан 
Арал және Қармақшы аудан-
дарын, Байқоңыр қаласын 
оттегімен қамтамасыз ете 

алады. Екінші оттегі стан-
циясы «ҚазГермұнай» ком-
паниясының демеушілігімен 
Көпбейінді облыстық ауру-
ханасы базасынан бой кө-

тереді. Бұл қала аума-
ғын дағы ауруханаларды 
және Сырдария, Жалағаш 
аудандарын қамтамасыз етеді. 

Қысылтаяң уақыт тақап, 

әр минут маңызды болатын 
уақытта жедел жәрдем қыз-
метінің жылдам жетуіне 
автокөліктерінің техникалық 
жағдайы әсер ететіні сөзсіз.  
Облыста 79 жедел жәрдем 
бригадасы жұмыс істейтін 
болса, оның жартысынан 
астамының тозығы жеткен 
болатын. Облыс әкімінің 
қолдауымен бейсенбі күні 
лизинг арқылы 40 санитарлық 
автокөлік облысқа жеткізіліп, 
облыс көлеміне таратылды. 
Сонымен қатар, «Аралтұз» 
АҚ демеушілігімен екі арнайы 
автокөлік сыйға тартылды.

Жиын барысында облыс-
тық денсаулық сақтау басқар-
масының басшысы Сәбит 
Пазылов тілшілер сауалына 
жауап берді.

КОРОНАВИРУС КҮШЕЙІП КЕЛЕДІ

Sb
Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»

Ғаламның ортақ проблемасына айналған COVID – 19 
пандемиясы қайта күшеюде. Індет ілмегіне іліккендер 
көбейіп, коронавирустың зертханалық расталған деректері 
күн санап артып келеді. Өңірлік коммуникациялар 
қызметінде брифинг өтіп, облыс әкімінің орынбасары 
Наурызбай Байқадамов облыстағы эпидахуал және 
болжамды екінші толқынға дайындық жұмыстары туралы 
айтты.

ДЕБАТҚА  
ТҮСЕТІНДЕР ТІЗІМІ 
БЕКІТІЛДІ

«Nur Otan» партиясы облыстық филиалының 
төрағасы, облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен партия филиалы Саяси 
кеңесі Бюросының отырысы өтті. Жиында 
партия филиалының кезектен тыс XXVII 
конференциясының күн тәртібі мен облыс бойынша 
Мәжіліске үміткер ретінде дебатқа түсетін 
қатысушылар тізімі бекітілді.

Бүгінде Парламент Мәжі лісі  мен 
мәслихаттар депу тат тарының кезекті 
сайлауын әзірлеу мен өткізу жөнінде 
негізгі іс-шара лардың күнтізбелік жос-
пары бекітілді. Сондай-ақ, Қызылорда 
қаласы мен ау дан дарда сайлау округ-
терін құру туралы аумақтық сайлау 
комиссияларының қаулылары қабыл-
данған.  Жоспарға сәйкес Парламент 
Мәжілісіне кан дидаттарды ұсыну 10 қара-
шада басталып, 30 қара шада жергілікті 
уақытпен сағат 18:00-де аяқталса, мәсли-
хат депутаттығына канди даттарды ұсыну 
10 қараша мен 4 желтоқсан аралығында 
жүреді. Ал партиялық тізім дерді тіркеу 
10 қараша мен 10 желтоқсан аралығында 
жүргізіледі.

Сонымен бірге партиялық тізімдер 
бойынша сайланатын Парламент 
Мәжілісінің депу тат тарын сайлаудың 
қорытын дыларын сайлау өткізілген 
күннен бастап жеті күндік мерзімінен 
кешіктірмей, яғни 2021 жылғы 17 
қаңтарда ҚР Орталық сайлау комиссиясы 
анықтайды. Мәслихат де пут таттарын 
сайлау қоры тындысы өткізілген 
күннен бастап бес күннен кешік тірмей 

15 қаңтарда тиісті ау мақтық сайлау 
комиссиясы анықтайды.

Жалпы сайлауда «Ақ жол» демо-
кратиялық партия сы, «Ауыл» халық-
тық-демо кратиялық патриоттық пар -
тиясы, «Бірлік» партиясы, Қа зақстанның 
халық пар тиясы, «Nur Otan» партиясы, 
Жалпыұлттық социал-демо  кратиялық 
партиясы бақ сынайтын болады. Олар 
сайлау кезінде өз кан дидаттарын 
партиялық тізім мен ұсынады. Бірлескен 
сайлауда облыс, қалалар мен аудандарда 
дауыс беретін азаматтарға үш бюллетень 
беріледі.  Біреуі – мәжіліс, екіншісі 
– облыстық мәслихат, ал, үшінші 
бюллетень қалалық немесе аудандық 
мәслихат депутаттарын партиялық 
тізіммен таңдауға арналған. Осылайша, 
үш бюллетень бөлек саналып, нәтижесі 
де бөлек шығарылады.

Айта кетейік, мәслихат депу-
таттығына сайланатын депуттаттар 
саны 11 қыр күйекте Орталық сайлау 
комиссиясының қаулысымен бекітіліп, 
облыс, қала және аудан мәслихаттарына 
сайла натын депутаттар саны 152 болып 
айқындалды.

САЙЛАУҒА ӘЗІРЛІК 
ТЫҢҒЫЛЫҚТЫ ЖҮРУДЕ

Кеше облыстық сайлау комиссиясының отырысы өтті. Белгілі болғандай 
ҚР Парламентінің Мәжілісі  және мәслихат депутаттарын сайлау 10 қаңтарда  
өтеді.  Сайлау комиссиясының хатшысы Аягөз Сырлыбаеваның айтуынша, 
саяси науқанға әзірлік жоспарға сай жүруде. 

Өңір кәсіпкерлеріне «бір 
терезе» қағидатымен қызметтер 
көрсету мақсатында кәсіпкерлік 
саласындағы бірқатар мекемелер 
орталықтандырылып, «Бизнеске 
арналған Үкімет» кеңсесіне 
шоғырландырылған. Бұл жөнінде 
облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасының басшысы 
Фердоуси Қожабергенов аймақ 
басшысын кеңсе жұмысымен 
таныстыру барысында мәлімдеді. 

«Бизнеске арналған Үкімет» 
кеңсесінің жұмысымен таныстыру 
алдымен «Атамекен» өңірлік 
кәсіпкерлер палатасының 
жанынан ашылған Кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталығынан 
басталды. Орталықтың негізгі 
қызметі туралы палата директоры 
Ғалымбек Жақсылықов айтып 
берді.

Одан кейін аймақ басшысына 
«Бизнеске арналған Үкімет» 

платформасының жұмысы баян-
далды. Айта кету қажет, «Бизнеске 
арналған Үкімет» платформасы – 

бизнеске барынша қолайлы жағдай 
жасау бағытында Мемлекет 
басшысының ағымдағы жылдың 

24 қаңтарындағы Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында берген 
тапсырмасы аясында іске 
асырылды. 

Мекеме директоры Батыржан 
Аймағамбетов бүгінге дейін 
Платформа аясында өңір кә-
сіпкерлері мен инвесторларға 
31 мыңға жуық қызметтер көр-
сетілгендігін атап өтті.

Одан әрі облыс әкімі «Биз-
неске арналған Үкімет» ғима-
ратында орналасқан облыстық 
кәсіп керлік және туризм басқар-
масы, «Қызылорда» Өңірлік инвес-
тициялық орталығы», сондай-
ақ «Халық банкі» және «ВТБ 
банкі» Қызылорда филиалы және 
«Азаматтарға арналған Үкімет» 
мекемесінің жұмыстарымен та-
нысты.

Таныстырылым соңында облыс 
әкімі сала басшыларына қиын 
кезеңде кәсіпкерлерге барынша 
қолдау көрсетілу керек екенін атап 
өтіп, «Бизнеске арналған Үкімет» 
кеңсесінің жұмысын тиімді 
ұйымдастыруды тапсырды.

«СБ» ақпарат

КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ҚОЛАЙЛЫ ОРТА
Облыс әкімі Гүлшара 

Әбдіқалықова «Бизнеске 
арналған Үкімет» 
кеңсесінің жұмысымен 
танысты.

Аймақ басшысы пандемия 
кезінде экономикалық табыс көле-
мін сақтап қалу үшін биз несті 
әртараптандыру, жаңа инвес-
тициялық жобалар тарту арқылы 
кәсіпкерлермен бірлесіп жұмыс 
істеудің тиімділігін атап өтті. 

– Шағын және орта бизнес 
иелері кәсібінің тоқтап қалуы, 
мұнай өндірісі көлемінің азаюы 
эко номикаға әсер етеді. Бұл 
жағдайдан шығу үшін әртүрлі 
қадамдар жасауға тиіспіз. Биыл 
біз 270-ке жуық әртүрлі жобалар 
қамтылған арнайы экономикалық 
даму картасын жасадық. Оның 
ішінде биыл 71 жоба басталып 
та кетті. Инвесторларды тарту 
арқылы да әртүрлі жобаларға 
қаржы бөлінбек. «Байқоңыр» ӘКК» 
АҚ барлық қаржы институттары 
мен екінші деңгейдегі банктерге 
әлеуетті жобаларды ұсынады, 

сондай-ақ өңір кәсіпкерлерінің 
проблемалық мәселелерін ше-
шуге ықпал ететін болады. Бұл 
ретте банктердің назарынан тыс 
қалған жобаларды қолдау мақ-
сатында ауыл кәсіпкерлерін жеңіл-
дікпен несиелендіруге бағыт талған 
«Қызылорда» өңірлік инвес-
тициялық орталығының қыз ме-
тін 2025 жылға дейін ұзарттық. 
Аймақтың дамуына, жаңа жұмыс 
орындардың ашылуына ықпал 
жасайтын жобаларды қолдайтын 
боламыз, – деді облыс әкімі. 

Кездесуде облыс әкіміне өн-
діріс, ауыл және балық шаруашы-
лығы, халыққа қызмет көрсету 
салаларын дамытуды көздейтін 
ірі және шағын 12 инвестициялық 
жоба таныстырылып, 2 жоба қайта 
толықтырылуға берілді. Жалпы 
сомасы 3 613 млн теңгені құрайтын 
бұл жобалар 262 жаңа тұрақты 
жұмыс орнын құруды көздейді. 

Жиынға шақырылған әрбір 

кәсіпкер өз жобаларының маңыз-
дылығын қорғап, банк арқылы 
қаржыландыру тетіктеріне тоқ-
талып, облыс әкімінің назарына 
ұсынды. Мәселен, арнайы техника 
сатып алу,  құрылыс дүкенін ашу, 
сантехникалық бұйымдар өндірісі, 
мектеп оқушылары арасында 
барлық пәндер бойынша турнирлер 
ұйымдастыру сынды жобалар 
қаралды. Сонымен бірге өңірдің 
өнді рістік әлеуетін көтеруге арнал-
ған әйнек өндірісі мен мұнай 
қалдықтарын өңдеу, жиһаз цехын 
іске қосатын жобалар қолға 
алынбақ. Ауыл шаруашылығы 
сала сында да бірқатар жобалар 
таныс тырылды. Атап айтқанда, 
кәсіп керлер түйе және ірі қара мал 
өсіру, бал өндіру, жылыжай салу, 
балық шаруашылығын дамыту 
жоба ларына қаржылай қолдау 
сұрады. 

Мәселен, «Мырзабай» шаруа 
қожалығы 20 жылдан бері егін, 

мал шаруашылығымен айна-
лысып келеді. Жақында олар бал 
арасын өсіру ісін қолға алды. 
Енді экспортқа өнім шығаруды 
көздеп отыр. Оған сұраныс 
барын да жеткізді. Қожалық иесі 
шаруашылығын дамыту мақ-
сатында қолдау күтетінін айтты.

Кездесу барысында екінші 
деңгейдегі банктер мен «Байқоңыр» 
ӘКК» АҚ бизнес-жобаларды одан 
әрі қаржыландыру және іске асыру 
үшін инвестициялық жобаларды 
іріктеп алып, кәсіпкерлердің 
бірқатар ұсынысын қолдады. 

Облыс әкімі жиын соңында 
«Байқоңыр» ӘКК» АҚ барлық қар-
жы институттарының инте г ра торы 
және өңірдегі әлеуетті жо  баларды 
қолдау жөніндегі оператор бо-
латынын атап өтіп, бірқатар 
тапсырма берді.

«СБ» ақпарат

БИЗНЕС-ҚОҒАМДАСТЫҚ 
ӨКІЛДЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ
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Ж.А: – Оразбек Әмірәліұлы, 
Қазақстан Президенті кейін
гі Жолдауында ауыл шаруа
шы лығын дамытпай, бәсеке
ге қабілетті экономика құру 
мүмкін еместігін, елімізде ет, 
жемісжидек, көкөніс, қант, 
бидай, майлы дақылдар, сүт 
өнім дерін өндіру үшін 7 ірі эко
жүйе қалыптас тыруға бола ты
нын атап көрсетті. Ауыл ша р
уашылығында еңбек өнімділігін 
екі есе арттыру, оның экспортын 
еселеу туралы да осы Жолдауда  
мәлімдеді. Байқайсыз ба, міндет 
өте күр делі. Екі есе дегеніміз, 
ауыл өндірісінде қыруар жұмыс 
ат қаруды меңзейді. Бұл үлкен 
қажырқайрат, сонымен бірге 
қыруар қаржы талап етеді. Қалай 
ойлайсыз, бұл межелі міндетке 
қысқа уақытта жету мүмкін бе? 

О.Б: – Иә, міндет ауқымы 
күрделі. Біз несін жасырамыз, 
ырғалыпжырғалып жүріп уа
қыттың қандай жылдам екенін 
сезбей қалдық. Ұзақ уақыт 
мұнайға үміт артып келдік. Ал 
заман жаңа талаптарды алға 
тартуда. Қазір талап мүлдем 
өзгерді. Әлемде бәсекелестік 
өте күшті. Сол әлемдік сарап
шылар ендігі жерде мұнай дың 
қажеттілігі барынша азая тынын 
мәлімдеуде. Тіпті мұ най бағасы 
алдағы уақытта 100 долларға 
жетуі екіталай деген де айтылып 
жатыр.

Демек, біз енді қалыптасқан 
жағдайға қарай әрекет етуге 
дағдылануымыз қажет. Өмір 
бізді осыған мәжбүрлейтін бо
лады. Біршама уақыт бұрын 
Қазақстанның Тұңғыш Прези
денті біздің ауыл шаруа шы
лығы саласындағы әлеуеті
міз  дің орасан зор екенін атап 
айт қан болатын. Бұл орайда мал 
өнімдерін экспортқа шығару 
мүмкіндіктері кеңінен ай тыл
ды. Алғашқы жылдың өзін де 
сыртқа 60 мың тоннаға дейін 
ет сату туралы атап көрсетілді. 
Қойылған міндетке сәйкес 
ауыл шаруашылығы саласының 
құрылымдары бірнеше мәр
те өзгерді. Ең қажетті деген 
сала – ветеринария өз алдына 
шаңырақ құрып, бөлек шық ты. 
2011 жылы құрылған инс пекция 
бастығының бірін ші орынбасары 
болып тағайын далдым. Міне, сол 
сәттен бас тап бірнеше жыл бойы 
мал басын арттыру бойынша 
мем лекеттік саясаттың өзекті 
буын  дарында қызмет жасадым. 

Ж.А: – Сөзіңізді бөлейін, 
есіңізде болса, сонау 1995 жы
лы сол кездегі Қазақстан Пре
мьері Әкежан Қажыгелдин 
етті өндіру үшін Қазақстанда 
тер төгіп бейнет жасаудың 
қажеті жоқ. Қойды, ірі қараны 
Австралия, Аргентина, Уругвай 
дейсіз бе, солардан сатып алуға 
болады. Өзіндік құны арзан 
десті. Мен егер жаңылыспасам, 
шетелдік өнім  осыдан бірекі 
жыл бұрын өзіміздің «SMALL» 
сияқты супермаркетінде сатыла 
бастады. Шамасы, Аргенти на дан 
жеткізген болуы керек... 

О.Б: – Ондай әңгіменің бол 
ғаны рас. Кәсіпкерлер әдет
те жылдам келеді ғой, әлде
біреулердің мүддесі болды ма, 
кім білсін, сауда сөрелерінде 
мұхит асып әкелінген өнім
дер сатыла бастады. Егер Қа
зақстан халқының 40 про цен
тінен астамы ауылда тұ  ра тынын 
ескерсек, аталған мә  селе 
саясатты меңзейді. Біз ешқашан 
елді тіршіліксіз қал ды рып, ондай 
жобаларға бар мау қа жет тігін көп 
ұзамай түсіндік. 

Білесіз бе, Кеңес Одағы ке
зінде Қазақстанда 50 млн қой 
өсіру туралы әңгіме болды. 
Цифр көтеріңкі болуы мүмкін, 
бірақ біз қой санын 30 млн 
басқа жеткізгеніміз анық. Сол 
сияқты бізге қазір белгілі бір 
мақсат, меже қажет. Бағдар 
болған жерде межеге жетуге 

болады. Жаңа өзіңіз айтқан 
Қазақстан Президенті Қасым
Жомарт Тоқаев атап көрсеткен 
7 экожүйенің ішінде 5і ті келей 
мал өнімдерін өндіруге қатысты. 
Нақты айтсақ, аталған ет, бидай, 
майлы дақылдар, сүт өнімдері 
бірбірімен тығыз байланысты. 
Себебі бірінсіз бі рінің күні 
жоқ, бидай – әрі астық, әрі мал 
азығы, майлы дақылдар тағы мал 
азығы дегендей. Қазақстанның 
орасан жер көлемі осындай 
экожүйелерді қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. Қаншама 
бағ дарламалар қабылданып 
жатыр. Субсидиялаудың мүм
кін дігі мүлдем кеңейді. Прези
дент стратегиялық жоспар лау 
агент тігін не үшін құрды? Жос
парсыз экономика болмайды. 
Біз кешегі кеңес жүйесінің жос
парлау жүйесіне ішінара еніп 
жатқан жағдайымыз бар. Бірақ 
ол бұрынғы уақыттың сипатын 
білдірмейді. Біз жоспарлы жү йе
нің қажетті дегендерін ға на алып 
отырмыз.

Ж.А: – Қазір ветеринария
ның проблемалары туралы көп 
айтылатын болды. Мемлекет 
ке  шегі кеңес үкіметі тарағаннан 
ке йін құлдыраған саланы қайта 
қал пына келтіруде. Көпшілік 
бұл қолдауға ризашылығын біл 
дірсе, кей тұстары тіпті бю ро
кра тиядан арыла алмай жатқан 
жағдайымыз бар. Соны мен про б
ле маның басты түйт кілі неде деп 
ойлайсыз? 

О.Б: – Жаңа айттым ғой, 
мемлекет мал өнімдерін өнді
руге үлкен мән бере баста ды. 
Бірақ халықаралық ұйым дар
дың өздерінің құқықтары бар. 
Кез келген өнім ветеринарлық 
талаптарға сай болуы керек. 
Бү кіләлемдік сауда ұйымы 
деген бар. Талап күшті. Оның 
үдесінен шығу үшін үлкен жа
уапкершілікті талап етеді. Ай
талық, әр облыстың мал және 
құстарына тән тиісті ауру ті
зімдері жасалған. Осы ауруға 
қатысты мемлекет тегін дәрі
дәрмек бөледі. Шаруа қожа
лықтары, жеке мал иелері бол
сын оларды тегін пайда лана ды. 
Проблема басқада. Әлгі дәрі
лерді, яғни вакцинаны алу үшін 
тендер өткізеді. Бар түйткіл 
бүгінге дейін оны өткізу, яғни 
талап ережесіне қатысты болып 
отыр. Тендерге түскендер арзан 
дәрідәрмек алып келеді. Оларға 
тендерден ұтып шықса болды. Ал 
малға қаншалықты әсері болады, 
ол жағын ешкім ойламайды. 
Малдан сұрай ал майсыз. Дәрінің 
тиімділігін тілі жоқ мал сізге айта 
алмайды. Міне, бұл проблема 
көтерілгелі біраз болды. Маман 
ретінде менің пікірімше, дәріге 
қатыс ты тендер мүмкіндігінше 
тиім ді вакцинамен қамтамасыз 
еті луге байланысты өткізілуі ке
рек. Оның басқаша жолын ойлап 
табуға болады. 

Тағы бір маңызды мәселе 
туралы айтқым келеді. Қазір 
мал дәрігеріне деген сұраныс 
жоғары. Олардың бірқатары ай
лығы тәуір болған соң шаруа 
қожалықтарына кетіп жатыр. 
Мемлекеттік қызметте жалақы 
төмен. Міне, бұл да ойланатын 
мәселе.

Ж.А: – Ореке, қазақ кездес
кен жақынына: «үй ішің, мал
жаның аман ба?» деген сауал 
қояды. Өмірлік тыныстір ші лігі 
малмен етене жақын болған соң 
осылай айтатын шығар. Осыдан 
біршама жыл бұрын Қызылорда 
облысы мал саны жөнінен 1991 
жылдың деңгейіне жетті деген 
цифрлар көлбеңдеп алдымыздан 
шық қан болатын. Қазір көпші
лік арасында оның саны аталған 
деңгейден жоғары деген ой 
ай тылуда. Қоғамдық пікірді 
теріске шығара алмаймыз. Бұл 
жоғарыда айтқан мемлекеттік 
стратегия үшін маңызды. Де
мек, мал санын дәл айқын дау 

қажеттігі туындап отыр. Осы 
орайда малдарды сырғалау, таң
балау алдыңғы кезекке шы ға
тыны даусыз. Қазіргі жұмыс 
барысы туралы не айтасыз? 

О.Б: – Бұл – маңызды мәселе. 
Сырғалаудан қашқалақтап жүр
ген жағдайымыз болды. Бая
ғы  дан орнығып қалған малым 
көбейіп кетіп бір пәлеге душар 
болмаймын ба деген қор
қыныштан туған сақтық. Қазір 
шаруа қожалықтарына мемлекет 
көп жеңілдік жасап жатыр. Мал 
санына салық төлемейді. Бірақ 
қазір ел сырғалаудың, таң ба
лау дың қажет екенін түсіне бас
тады. Бұрынғыдай емес, ынта 
жоғары. Бізде қой, ірі қара 
және түйеге сырға тағылып, 
жылқыға таңба салынады. Әрбір 
сырғада әр ауданның коды жа
зылады. Сырғаланған малға ве
теринарлық кітапша беріліп, мал 
дәрігерлерінің есебіне алынады. 
Сырғалау малдың ұрлығы болған 
жағдайда оны іздестірудің оң
тайлы тәсілі болып табылады. 
Ұрықарыға да жан керек,  сақ
танады. Қазір жылқы малына 
чип аппаратын салу қолға алына 
бастады.  Малшы үйінде отырып, 
сол чип арқылы келген белгімен 
малының қайда жүргенін біле 
алады. Бұл дегеніңіз сақтық үшін 
және керек. 

Қорыта айтқанда, таңбалау 
мемлекетке де, мал иесіне де 
пай далы. Бүгінгі күнге өмір өзі
нің осындай тиімді тәсілдерін 
енгізуде. 

Ж.А: – Әлі есімде, сіз осы
дан 40 жыл бұрын облыстық ма
териалдықтехникалық базаның 
жапжас директоры болдыңыз. 
Кабинетіңізге кірудің өзі көп 
адамға оңай соқпайтын. Кезекке 
тұрған аудан хатшыларын, біл
дей мекеме директорларын көре
тінбіз. Сізді жұрт бағалайтын. 
Асы лыптөгіліп жатпайтын сыр 
мінезділігіңіз үшін шығар бәл
кім...

О.Б: – Жас кезімде бұл мен 
үшін үлкен сынақ мектебі болды. 
Алдымен келешегімді ойладым. 
Елмен тіл табысып, көпшіліктің 
көңілінен шықсам деген арман
нан туған еді. Облыстың 92 
сов хозын техникалық жағынан 
қамтамасыз ету, одақтың түкпір
түкпіріне тапсырыс беру, «К
700» алып тракторынан бастап 
ұсақтүйек қосалқы бөлшектерге 
дейін жеткізу қыруар есептен 
тұрады. Өзің білесің, жоспарлы 
экономиканың жетілмеген тұс
тары жеткілікті еді ғой. Егін 
орағынан келесі көктемгі егіске 
дейін, қой қырқымы дейсіз бе, 
жауапкершілік барлығына ортақ. 
Жоспарлы экономикада ине
жіпке дейін есепке алынады. 
Бізге айтылатын сын көп. Бірақ 
бар кемшілік сол жүйенің өз 
ішінде жатқанын барлығына 
түсіндіріп айту  қиын еді. 
Тынымсыз жұмыс істейтінбіз. 

Кейде жанашыр дегендердің 
өзі соншама байлықтың ішінде 
отырып кейінгі тағдырыңды 
ойламағансын ба деген пікірлерін 
сездіріп қалады. Ойларын түсі
немін. Бұл жүйе менің басшы 
кезімде жекешелендірілді. Көп 
нәрсені иеленіп қалуға болатын 
еді. Өйткені мемлекеттің өзі 
мүмкіндік берді. Саналы түрде 
бармадым. Адам болмысы қызық 
қой, барлығына ұмтыла бергісі 
келеді. Менің ойымша, ниет 
тазалығына ештеңе жетпейтін 
сыңайлы. Ертеде бір данышпан: 
«ниетіңе орай жаза аласың, 
өлшеміңе қарай үлес аласың» 
депті. Сол айтпақшы, өмірден 
бұйырған несібемді алған адамға 
ұқсаймын. Ұлқыздан немере 
бар, құдажекжатпен, жоражол
даспен сыйластыққа не жетсін?! 
Бар тапқаным осы, ал осыдан 
артық бақыт бар ма?... 

                              Әңгімелескен
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,

«Сыр бойы»

СЫР-СҰХБАТ Оразбек Батырханов – облыстық ауыл шаруашылығы 
саласының материалдық-техникалық жабдықтау, кейін 
зейнетке шыққанға дейін ветеринария саласына басшылық 
жасаған білікті де, білімді мамандардың бірі. Ұзақ жыл 
басшылық қызметте отырудың жүгі әрдайым салмақты 
болатыны заңдылық. Әсіресе, қоғамдық формацияның екі 
бірдей кезеңінде осындай ауыр жүкті абыроймен атқарудың 
жауапкершілігі мүлдем бөлек екенін және атап өткіміз 
келеді. Соңғы жылдары денсаулық күтімімен жүрген белгілі 
азаматтың үйіне арнайы барып, сұхбат құрудағы мақсатымыз 
– бүгінде ауыл өндірісінің түйткілді деген мәселелерін талқы 
өзегіне салу болатын. 

Әуелі шартарапты дүрбе
леңге салған пандемияның 
жайы сөз болды.

– Осы жылы  көптен 
бері шешімін таппай келе 
жатқан Әйтеке би кентіндегі 
емхана құрылысын қаржы
ландыруға қол жеткізілді. 
Соның нәтижесінде ауы
сымына 250 келушіге ар
налған емхана құрылысы 
басталды. Ол үшін  об лыс
тық бюджеттен 505 млн 
теңге бөлінді. «Жол кар
тасы» бағдарламасы ая
сында аудандық емхана 
мен аудандық ауруханаға 
қа расты жұқпалы аурулар 
бө лімінің ғимаратына, оған 
қоса, 6 дәрігерлік амбула то
рия, 7 медициналық пун кт  ке 
ағымдағы жөндеу жұ мыс
тары жүргізілуде. 

Әлемді дүрліктірген 
жұқ палы індет біздің жер
лестерімізге де оңай тиген 
жоқ. Сындарлы сәтте дә рі
герлер күндізтүні науқас
тардың жанынан табылды. 
Аянбай  еңбек етті. Қиын 
кезде  барлық медициналық 
көмекті көрсетті. Ауданда 
пневмония диагнозы бо
йын ша жалпы 499 адам 
есеп ке алынған. Оның 443і 
ауруынан жазылып шықты. 
Біз азаматтардың өмірін 
жә не денсаулығын қорғау 
үшін бар күшжігерімізді 
бірік тірдік. Коронавирус 
ин фекцияның алдын алу, 
емдеу мақсатында жұқпа лы 
аурулар бөлімінен 35 про
визорлық, 20 инфек циялық 
төсекорны жасақталған. 
Эпи демиологиялық ахуал 
ке зінде бұрынғы туберку
лезге қарсы диспансер ғима
ратынан 150 инфекциялық 
төсекорын бейімделді. Ау
дандық бюджет есебінен 
және демеушілік жолмен 
емдеу мекемелеріне барлы
ғы 32 оттегі концентраторы 
алынып берілді. Әлі де бол
са, бізге 10 дана ИВЛ ап
па раты мен қажетті қорға
ныс құралдары жетіспейді. 
Соған орай, облыстық бюд
жеттен 797,9 мың теңге бөлу 
жөнінде ұсыныс берілді, – 
деді Мұрат Нәлхожаұлы. 

Айтуға тиіспіз, пандемия 
кезінде ел ағалары бастап, 
қалың көпшілік қоштап, 
сырқат жандарға қолұшын 
созғандар аз болған жоқ. 
Елдің  елдігі сынақта білінді. 
Мұндай игі істен мекеме 
ұжымдары,  кәсіпкерлер, қо
ғамдық ұйымдар мен жеке

леген азаматтар да қалыс 
қалмады.

Кездесуде аудан әкімі 
әлеу меттік салалардағы не
гіз гі басымдықтарды сөз 
етті. «Халықты сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз ету де 
күн тәртібінен түскен емес. 
Аудандағы барлық ауылға 
таза ауызсу жеткізілген. 
Дегенмен, 3 ауылда сер
вис тік желі тартылмаған 
болатын. «Ауыл – ел бесігі» 
бағдарламасы аясында Бек
арыстан би ауылында жалпы 
құны 845,8 мың теңгені 
құрайтын 17 жоба жүзеге 
асырылуда. Оның ішінде 
ауылға сервистік ауызсу 
же лісін тарту, мектеп ғима
ратына күрделі жөндеу, 7 
көшеге орташа жөндеу, 8 
көшені жарықтандыру жұ
мыс тары қаралған. Қараша 
айы туысымен Жанқожа 
ба тыр және Майдакөл 
ауыл дарында құрылыс жұ
мыс тары басталып кетті. 
Бай қожа локалды су құбы
рын қайта жаңғырту үшін 
облыстық бюджеттен 35,8 
млн теңге бөлініп, жоба
сме талық құжаттары әзір
ленуде» деп бір ширатып 
өтті аудан басшысы. 

Жасыратыны жоқ, жоға
рыда айтылған 3 ауылды 
сервистік желіге қосу көптің 
көңілін 2013 жылдан бері  
күпті еткен мәселе болатын. 
Содан бері қаншама уақыт 
өтіп, бірнеше әкім қыз метін 
жаңартты. Тіпті, дайын дал
ған жобасметалық құжат
тары мерзімі өтуіне байла
нысты бір мәрте қайта 
жа са лыпты. Бұл туралы 
БАҚ беттерінде дабыл қақ
қан мақала да жария лан ды. 
Ендігі жерде мәселе ше
шімін табуға бет бұрса, неге 
қуанбасқа?! 

«Газ келді дегенше, жаз 
келді десейші». Осы сөз
дің қазалылықтардың сана
сына сіңгелі біршама жыл 
болды. Оңтүстік өңірлерге 
қарағанда аталған аудан 
ның өзіндік табиғи ерекше
лігі бар. Қысы қытымыр 
әрі шұбалыңқы келеді. Об
лыстың солтүстік беткейін
де орналасқан, екі күннің 
бірінде қарлы дауылы көз 
аштырмайтын Арал, Қаза
лы аудандарында жылу дың 
маңызы өте жоғары. Са
қылдаған сары аязда үйіңді 
қолдан от жағу тәсілімен 
жылыту да оңайға соқпайды. 
Ал газдың өзіндік  орны бар.

Қазалы ауданында бұл 

төңіректе толымды тірліктер 
тындырылған сынды. Әй
теке би кентіндегі тұрғын 
үйлердің 85 пайызы табиғи 
газ желісіне қосылған. Енді 
көгілдір отынның таралу 
аймағын аудан көлемінде 
ұлғайтуға нақты қадам жа
са луда.

– Биыл «Жұмыспен қам
тудың Жол картасы» бағ
дарламасымен Ғ.Мұратбаев 
ауылына газ апаруға 239,5 
млн теңге қаралды. Қазіргі 
таңда құрылыс жұмыстары 
жүргізілуде. Ал Қазалы қа
ласын газдандыру жұмыс
тарын бастауға аудандық 
бюджеттен 3,7 млн теңге 
бөлінді. 

Сонымен қатар, Жалаң
төс батыр мен Қ.Пірімов 
ауылдарын газдан дыру үшін 
жоба жасауға 16 млн теңге 
бөлініп, жеңімпаз меке ме 
анықталып, жобасы әзір ле
нуде, – деді ендігі сөзінде 
Мұрат Нәлхожаұлы. 

Қазалы ауданы – ауыл 
шаруашылығы саласына 
бейімделген өңір. Қырында 
төрт түлік төлдетіп, Сыр 
бет кейінде егін салған ау
дан жұртшы лығы өзге де кә
сіптің қырсырына қанық. 

Дерекке жүгінсек, Қаза
лы ауданында 9 айда салаға 
тартылған негізгі инвес ти
ция көлемі 906,3 млн теңгені 
құрады. Есепті кезеңде 10 
млрд 948,9 млн теңге көле
мінде өнім өндіріліп, 718,6 
млн теңге субсидия тө лен
ген.

Биыл 17 675 гектар жер
ге ауыл шаруашылығы да
қылдары егілді. Әртарап
тандыру бағытына мән 
бе  ріліп, нәтижесінде өткен 
жыл мен салыстырғанда 
атал ған дақылдар көлемі 
452 гектарға артты.

Мал басында да өсім 
бар. Төрт түліктің 68,3 па
йы зы жеке тұлғалар, 29 па
йызы ауылшаруашылық 
кә    сіпорындарының, 2,7 
па   йызы шаруа қожалық та
ры  ның үле сінде екен. Ал 
би ылғы «Алтын дән» мере
кесінде «Агро бизнес2020» 
бағдарламасы аясында 9 
айда 297 млн теңге несиеге 
2026 бас мал алынған. 

Қазалы облыста  өңдеу 
саласы бойынша «Озат ау
дан» атанды. 

Аудан басшысымен кез
десуде өңірдің дамуы мен 
өзге де шешімін күткен мә
селелер талқыға салынды.

Қазалы ауданы.

ӘКІММЕН ӘҢГІМЕ

ҚАЗАЛЫ: дамуға 
демеу жаңа бастамалар

Қазалы ауданының әкімі Мұрат 
Ергешбаев жергілікті және облыстық 
БАҚ өкілдерімен кездесті. Онда 
көпшілік көкейіндегі сан сауалдарға 
нақты жауап берілді.

Мәселен, журналистер тарапынан 
қозғалған ауыл тұрғындарын 
мазалаған  жайылымдық жерлердің 
ахуалы, Сырдария өзеніндегі су 
тапшылығы, елді мекендерді 
газдандыру бағыты, көшелерді 
жарықтандыру, жол мәселесі, өзге де 
сұрақтарға аудан әкімі толыққанды 
жауап қайтарды. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің облыс бойынша 
департаменті басшысы Рафхат 
Бисенов пен Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университеті ректоры 
Бейбіткүл Кәрімова әріптестік 
меморандумына қол қойды.

Басқосуда университет ректоры әріп тестік 
бағытта жұмыс істеудің тиім ділігін және өткен 
жылы іргелі оқу орнын тәмамдаған түлектердің 
90 проценті жұмысқа орналасу мүмкіндігіне 
ие бол ғанын атап өтті. Ал, Рафхат Бисенов 
келісім аясында 3 негізгі бағыт қамтыл атынын 
баяндады.

– Бірінші, мемлекеттік қызметке кадрларды 
дайындау сапасын көтеру, кадр әлеуетін 
пайдаланудың тиімділігін арттыру мақсатында 
университетте «Мемлекеттік қызмет мек
тебі» жобасын жүзеге асыру керек. Жаңа 
фор маттағы кадр қызметкерлерін дайындау 
мақсатында HRмамандарды оқытуды қолға 
ала аламыз. Бұл үшін университет базасында 
«Адам ресурстарын басқару» бағдарламасын 
жүзеге асыруға болады. Бұл бағдарлама жаңа 
жылдан бастап енгізіледі, алдағы уақытта 
арнайы мамандық ретінде де ашу мүмкіндігі 
қаралады. Үшіншіден, мемлекеттік қызметтерді 
көрсету сапасы мен қолжетімділігін арттыру, 
электронды форматта көрсетілетін қызметтердің 

үлесін көбейту және тұрғындардың мемлекеттік 
қызметтерді алуына қолайлы жағдай жасау 
мақсатында университетте «Өзінеөзі қызмет 
көрсету бұрыштарын» ашу көзделуде, – деді 
департамент басшысы.

Меморандумға сәйкес, университетті біті
руші курс студенттерінің ҚР Прези денті
нің жанындағы Мемлекеттік басқару акаде
миясының Қызылорда облысы бойынша 
фи лиалы базасында шеберлік сабақтарынан 
өтіп, мемлекеттік органдарда өндірістік тәжіри
беден өтуі де жоспарда.

М.СНАДИНҚЫЗЫ

Мемлекеттік қызмет мектебі 
ӘРІПТЕСТІК

Оразбек Батырханов: 
«Ветеринария ауыл 
өндірісінің өзекті 
саласына айналды»
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Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

– Биыл коронавирус ін деті 
филиалдың жұмысына қалай 
әсер етті? Карантин кезінде 
салымшылар мен алу шыларға 
қалай қызмет көр сете алды
ңыздар?

– Наурыз-сәуір айларында 
коронавирус індетінің тара луы-
на байланысты қалыптасқан жағ-
дайды ескере отырып, «БЖЗҚ» 
АҚ азаматтардың өмірі мен 
денсаулығын қорғау мақсатында 
бірқатар шектеу шараларын 
алғашқылардың бірі болып ен-
гізді. Осыған байланысты Қор-
дың барлық бөлімшелері қыз-
мет көрсетудің жаңартылған 
ре  жиміне көшті: кейбір бөлім-
шелер қашықтықтан жұмыс істе-
се, қалған бөлімшелерде ал дын 
ала жазылу бойынша құ жат -
тарды байланыссыз қабыл   дауды 
жүргізген кезек ші қызмет  кер лер 
жұмыс атқарды. Құжат  тарды 
байла ныссыз қабыл дау зей нет-
ақы қызмет  те рі нің қашықтық тан 
алу мүмкін емес, яғни кейінге 
қал дырыл  майтын түрлері бо-
йын ша жүзеге асырылды: са-
лым  шының/ алушының қайтыс 
бо луына байланысты зей нет-
ақы төлемдерін тағайын дау 
ту  ралы өтініштерді ресім деу 
(жер леу және мұра); Қа зақстан 
Рес публикасынан тыс жер лер-
ге тұрақты тұруға кетуі не бай-
ланысты зейнетақы төлемдерін 
тағайындау туралы өтініштерді 
ресімдеу және басқалар. Қордың 
өзге қызмет түрлерін біз ENPF 
ұялы қосымшасы және Қордың 
www.enpf.kz корпоративтік сай-
тындағы Жеке кабинет арқылы 
онлайн режимде алуға табанды 
түрде талап қойып, ұсыныс 
жасадық.

Алайда эпидемиологиялық 
жағдай біршама жақсарған та-
мыз, қыркүйек айларында  бар-
лық филиалдарымыз әлеуметтік 
қашықтық шараларын сақтай 
отырып, салымшылар үшін есі-
гін айқара ашты. Олардың көп-
шілігінің бізге үнемі қоңырау 
шалып, қашан ашылатынымыз 
туралы біліп отырғандары қу ан-
тады.

Шектеу шараларына қара-
мас тан біздің филиал осы жыл-
дың 1 қантары мен 1 қазаны 
аралығында 64 976 адамға қыз-
мет көрсетті. Оның ішінде:

- жеке зейнетақы шотынан 
үзінді көшірме алу – 25 652;

- зейнетақы жинақтарын тө-
леу  ге арналған өтініштер – 2624;

- деректемелерді өзгерту ту-
ралы өтініш – 14 837;

- хабарлау тәсілін өзгерту 
туралы келісім – 8 678 дана.

Осы аралықта Қызылорда 
облыстық филиалының қызмет-
керлері Қордың байланыс орта-
лығының операторы қызметін 
атқарды.

– Қордың бүгінгі күндегі 
негізгі көрсеткіштері туралы 
баяндап берсеңіз? 

– 2020 жылдың 1 қазанындағы 
жағдай бойынша Бірыңғай жи-
нақтаушы зейнетақы қоры 
салымшыларының шоттарында 
12,5 триллион теңге мөлшерінде 
зейнетақы жинақтары қалып-
тасты. 01.10.2019 жылдан бастап 
01.10.2020 жылға дейінгі бір 
жыл ішінде бұл сома шамамен 
1,9 триллион теңгеге немесе 
20%-ға ұлғайды. Осындай әжеп-
тәуір көрсеткішке, яғни, өткен 
2019 жылдың сәйкес кезе-
ңімен салыстырғанда 598,6 
млрд теңгеге артық өсімге не-
гізінен БЖЗҚ салымшыла-
ры ның шоттарына 1,08 трил-
лион теңгеден астам таза 
ин вестициялық табыс есептел-
ген  нің арқасында қол жеткізілді.

Зейнетақы жинақтарының 
негізгі сомасы міндетті зей-
нет ақы жарналары (МЗЖ) есе-
бінен қалыптасып, 12,2 трлн 
теңгені құрады. Міндетті кә-
сіп тік зейнетақы жарналары 
(МКЗЖ) бойынша зейнетақы 
жи нақтарының сомасы 301,9 
млрд теңге, ал ерікті зейнетақы 
жарналары (ЕЗЖ) бойынша зей-
нетақы жинақтарының сомасы 
2,14 млрд теңгеге жетті.

2020 жылғы 1 қазандағы 
жағдай бойынша БЖЗҚ-дағы 
жеке зейнетақы шоттарының 

саны 2019 жылдың сәйкес кезе-
ңімен салыстырғанда 1,2 мил-
лионға жуық бірлікке көбейді. 

Шоттардың ең көп саны 
міндетті зейнетақы жарналары 
(МЗЖ) бойынша ашылған, олар 
шамамен 11 миллион, дәлірек 
айтқанда, 10982963 (жыл ба-
сынан бергі өсім – 11%). Одан 
әрі міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары (МКЗЖ) есебінен 
қалыптасқан шоттар – 521 681 
(өсім – 2%), ерікті зейнетақы 
жарналарының (ЕЗЖ) саны да 
біртіндеп өсуде, қазір БЖЗҚ-
дағы осындай шоттар саны – 56 
517 (өсім – 4%).

Қызылорда облысында 
01.10.2020 жылғы жағдай бо-
йынша:

- міндетті зейнетақы шотта-
рының саны – 412 526, зейнетақы 
жинақтарының мөлшері – 372,4 
млрд теңге;

- міндетті қәсіптік зейнетақы 
шоттарының саны – 15 514, зей-
нетақы жинақтарының мөлшері 
– 8,3 млрд теңге;

- ерікті зейнетақы шоттары-
ның саны – 654, зейнетақы жи-
нақтарының мөлшері – 30,4 млн 
теңге.

– БЖЗҚда шотты қалай 
ашуға болады?

– Қазір БЖЗҚ-да міндетті 
зейнетақы жарналарын есепке 
алу бойынша жеке зейнетақы 
шотын ашу үшін жеке тұлғаға 
өтінішті ресімдеу мақсатында 
Қорға келудің қажеті жоқ. Ал-
ғашқы жарна келіп түскен 
кез де шот БЖЗҚ ақпараттық 
жү йесінде автоматты түрде 
ашылады. Бұл ретте жеке тұл-
ғаны сәйкестендіру зейнет-
ақы жарнасын аудару кезін дегі 
(сіздің жұмыс берушіңіз жі-
берген) төлем тапсырмасының 
элек трондық форматында көр-
сетілген дербес деректер бо-
йынша жүзеге асырылады. 
БЖЗҚ салымшының қолданыс-
тағы құжатының деректемелері 
туралы барлық қажетті мәлімет-
терді мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінен алады.

– Зейнетақы жинақтары
ның жайкүйін қалай тексе
руге болады? 

– Жинақтарыңыздың жай-
күйі туралы ақпаратты бірнеше 
тәсілмен біле аласыз:

- электрондық тәсілдер:
- БЖЗҚ-ға ұсынылған элек -

трондық пошта арқылы;
- электрондық цифрлық қол-

таңбаны (ЭЦҚ) немесе логин 
мен парольді пайдалана отырып, 
БЖЗҚ Жеке кабинеті (сайтта 
немесе мобильді қосымшада) 
арқылы;

- ЭЦҚ пайдалана оты рып, 
электрондық үкімет порта лын-
дағы Жеке кабинет арқылы 
немесе мобильді азаматтар ба-
засында тіркелген салым шының 
ұялы телефон нөміріне келетін 
бір реттік sms-пароль арқылы;

- БЖЗҚ-ға тікелей хабар-
ласқан кезде;

- пошта байланысы қызмет-
тері арқылы (пошта хабар ла-
рын ақпарат алудың осы тә сілін 
таңдаған және БЖЗҚ дерек-
қорындағы пошта мекенжайы 
өзекті болып қала беретін са лым-
шылар алады).

Әрине, ең жедел тәсіл – 
БЖЗҚ-ның жеке кабинеті ар-
қы лы ақпарат алу. Сондай-ақ, 
БЖЗҚ-ның смартфондар мен 
планшеттерге арналған жаңар-
тылған ұялы қосымшасын да 
пайдалануға болады.

– Смартфон арқылы зей
нетақы шотының жайкүйін 
қалай қадағалауға болады? 
БЖЗҚ ұялы қосымшасына қа
лай тіркелуге болады?

– ENPF ұялы қосымшасы 
– Қордың өзі әзірлеген жоба, 
оның көмегімен жеке зейнетақы 
шотыңыздан үзінді көшірме 
ғана алып қоймай, зей нетақы 
активтері бойынша ағымдағы 
көрсеткіштерді, шарт тар дың 
де ректемелерін, жаңа лық тар -
ды, бар лық фи лиал дар мен қыз-
мет көрсету орталық тары ның 
ме кен жайлары мен байла ныс 
нө  мірлерін де көруге болады. 
Сондай-ақ, бұл жерде сіздерге 
арналған зейнетақы кальку-

ля  торы да орналастырылған, 
оның көмегімен өзіңіздің бола-
шақ зейнетақыңызды есеп теу-
ге болады. Онлайн-бот ең көп 
қойылатын сұрақтарға жауап 
береді, ал халықтың әлеу мет-
тік осал топтарына жата тын 
тұлғалар мұнда өтініш жол дау 
және басқа да көптеген мәсе-
лелерін шешу мүмкіндігіне ие.

БЖЗҚ-ның ұялы қосымша-
сын өз телефоныңызға Google 
Play немесе AppStore арқылы 
тегін жүктеп алсаңыз болады. 
Ұялы қосымшаға тіркелу үшін 
Сіздің ұялы телефоныңызға 
смс-хабарламамен жіберілетін 
біржолғы парольді пайдалана-
сыз.  

Өз парақшаңызға кіру үшін 
қосымшада авторланудың да екі 
тәсілі бар: ЖСН және пароль 
енгізу немесе электрондық ци-
фр лық қолтаңбаңызды пайда-
лану, сондай-ақ, ұялы құрылғы-
сында бар болса, пайдаланушы 
Android үшін Touch ID және IOS 
үшін Face ID арқылы кіре алады.  

ЖСН-ді логин ретінде пай-
далану зейнетақы жинақтары 
туралы ақпарат алу тәсілі ре-
тінде міндетті түрде интернет-
ақпараттандыруды таңдауды 
көз дейді. Ол үшін жеке басын 
куәландыратын құжатпен БЖЗҚ 
кеңсесіне бір рет барып, қо-
сымша келісімге қол қойып, 
enpf.kz сайтында тіркеуден өту 
қажет.

Сондай-ақ, ENPF ұялы қо-
сым шасында Push хабарлама-
лар бар. Бұл қызметті пай далану 
үшін Сіз қосымшаға кіріп, 
бап таулардағы «push хабар-
лан дыруларын қосу/өшіру» 
қыз  метін қосуыңыз керек. Осы-
ның бәрін жасаған соң, смарт-
фоныңыздың экранында қысқа 
қал қымалы хабарламалар пайда 
болады, олар міндетті және 
міндетті кәсіптік зейнет ақы 
жарналарының түсуі туралы 
уақытылы еске салып отырады.

– Салымшыларға өз бола
шағын жоспарлау бойынша 
қандай ақылкеңес берер 
едіңіз?

– «БЖЗҚ» АҚ салымшылары 
үшін қамсыз қарттықты жос-
парлау құралдары ретінде пай-
далана алатын тәсілдер алуан 
түрлі. Бірінші кезекте, әрине, 
тұрақты зейнетақы аударым-
дары, себебі, ол – қомақты зей-
нетақы кепілі. Екінші кеңес – 
еңбек қызметін бастай отырып, 
өзінің еңбек қатынастарын рес-
ми түрде, яғни, еңбек шарты 
бойынша (егер ол тұрақты жұ-
мыс болса) немесе азаматтық-
құқықтық сипаттағы шарт бо-
йынша (егер жұмыс уақытша 
болса, мысалы, жобалық режим, 
штаттан тыс) рәсімдеу. Бірінші 
жағдайда жұмыс беруші (заңды 
тұлға, жарналарды аудару жө-
ніндегі агент) қызметкердің 
табысынан 10% мөлшерінде зей-
нетақы жарналарын аударуға 
міндетті, екінші жағдайда, егер 
сіз АҚС шарты бойынша жұмыс 
істесеңіз, жұмыс беруші биылғы 
жылғы табысыңыздың 5% ау-
даруы тиіс. Бұл жарналардың 
түсуін ұдайы бақылап отыру 
керек. Оның үстіне БЖЗҚ 
осы тұрғыда барлық мүмкін-
дік терді жасап отыр: элек-
трондық жіберілім, enpf.kz сай-
тындағы жеке кабинет, үнемі 
жаңартылып отыратын ұялы 
қо сымша, оған дәлел, тағы да 
қайталап өткім келіп отыр – 
жақында жарналардың түскені 
туралы push-хабарлама қажетті 
функциясы іске қосылды. 

Сонымен қатар Қорда ЖЗШ 
ашып, өзіңізге ыңғайлы со-
ма ны белгілеп, ерікті зейнет-
ақы жарналарын ай сайын өз 
шо тыңызға салып отыруға 
бо ла ды. Бұл жерде аударым-
дар  дың мөлшері соншалықты 
ма ңызды емес, өйткені,түптеп 
келгенде, сіздің зейнетақы қор-
жы ныңыздың қаншалықты то-
лық екендігі олардың тұрақты 
аударылуына байланысты бо-
лады.

Әңгімелескен 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА

Зейнетақымен қамсыздандыру – 
қазіргі зейнеткерлер арасында ғана емес, 
жалпы халықтың белсенді түрде жұмыс 
істеп жүрген бөлігін де қызықтыратын 
өзекті мәселе. Адамдар өз болашағын 
жоспарлауға сауатты қарай бастады, 
тиісінше, қазыналы қарттыққа, берекелі 
болашаққа деген талпыныс та күшейді. 
Осыған байланысты біз бүгін «БЖЗҚ» 
АҚ Қызылорда облыстық филиалының 
директоры Арнұр Дәденұлы Құрманғали 
мырзаға сұрақтар қойдық.

Тұрақты зейнетақы 
аударымдары – қомақты 
зейнетақының кепілі 

Ертеңгі газетке оларды қазақшаладық, 
жиналғандардың барлығы сауатты жігіт тер, 
бір-бірімізді сүйемелдеп, қорытып деген дей, 
айналасы 2-3 сағатта баспаханаға жібердік. 
Мен үшін 1993 жылдың 14 қараша күні 
осындай айтулы оқиғалармен есте қалған 
болатын. 

1993 жылдың 12 қарашасында Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Назарбаев 
«Қазақстан Республикасында Ұлттық валю-
та енгізу туралы» Жарлық шығарды. Ұлттық 
валютаны «теңге», ал оның жүзден бір 
бөлігін «тиын» деп атауды сол кездегі ҚР 
Жоғарғы кеңесі комитетінің төрағасы Сауық 
Тәкежанов ұсынған еді.

Теңгенің де өз шығу тарихы бар. Ұлттық 
теңгені жасауға екі жыл уақыт қажет 
болды. Қазақстан өз төл ақшасын шығару 
үшін 1990 жылы теңгенің алғашқы үлгісін 
жасайтын арнайы жұмысшы тобын құрды. 
Тәуелсіз елдің ұлттық валютасын жасап 
шығарған Тимур Сүлейменов, Меңдібай 
Әлин, Ағымсалы Дүзелханов, Хайролла 
Ғабжәлелов еді. Олар жұмыстарын Қа зақстан 
мәдениетінің тарихи даму аспек тілерін 
зерттеуден бастаған.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті-Елбасы Н.Назарбаев: «Біз ұлттық 
ақшамызды бір-ақ рет және бір атаумен 
шығаруымыз керек. Екінші қайтара оның аты 
өзгермейді. Сондықтан оны әбден зерттеп 
барып, бір шешімге келуіміз қажет» деді.

Теңге әлемдік биржада 2006 жылдан 
бастап төбесінде сызығы бар Т әрпімен 
белгіленіп келеді. Ұлттық банк жариялаған 
үлкен байқаудың қорытындысы бойынша 
осы символ үздік деп танылып, оны ойлап 
шығарушылар миллион теңге сыйақы алды.

Ең алғашқы теңге партиясы Англияның 
ең көне әрі әйгілі «Харрисон және оның 
ұлдары» фабрикасында басылып шықты. 
Алғашқы партияны сақтау үшін арнайы 
жерасты қоймалары дайындалған. Оларды 
төрт ИЛ-86 ұшағы тасыды. Бір аптаның 
ішінде олар Лондонға 18 рет ұшып барып-
қайтып келген. Жаңа валютаның айналысқа 
енгізілуінің көрші елдерден құпия ұсталғаны 
сонша барлық құжаттарда Президент 
резиденциясының құрылысы үшін құрал-
жабдықтар тасылуда деп жазылған.

Алғашқы теңгелер жерасты қоймасынан 
елдің барлық банктеріне 8 күн ішінде жет-
кізілген. 1993 жылы қазан-қараша ай ла-
рында Қазақстан рубль аймағынан толықтай 
шықты. Қарашаның 12-сіндегі Пре зи-
дент Жарлығынан 3 күннен кейін теңге 
айналымға енді. Ескі ақшаны қазақстандық 
теңге айырбастау 1993 жылы 15 қарашада 
таңғы 8.00-де басталып, 20 қараша күні 
20.00-де аяқталды. Ұлттық банк алғашқыда 
1 теңгені сол кездегі 1000 рубльге баға-
лаған. Кейін еліміздің саяси және әлеу-
меттік, мемлекетаралық қатынастары еске-
ріліп 1 теңге 500 рубль болды. Ал бірін ші 
айналымға енген 1 теңгенің АҚШ дол ларына 
шаққандағы құны 4,35 теңге болды.

1992 жылы теңге дизайнындағы бейнелер 
бекітілді. Ең алғашқы теңгемізде белгілі 
тарихи тұлғалардың портреттері, Алатау 
мен Көкшетау көріністері, Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесінің бейнесі, Маңғыстаудан 

табылған тастағы таңбалар пайдаланылды. 
Бір теңгелік банкнотқа Әбу Насыр әл Фараби, 
үш теңгелікте – Сүйінбай, бес теңгелікте 
– Құрманғазы, он теңгелікте – Шоқан, 
жиырма теңгелікте – Абай, елу теңгелікте – 
Әбілқайыр хан, жүз теңгелікте Абылайхан 
бейнесі салынған. Теңге дизайнерлерінің бірі 
Прага сәулет институтының түлегі, бірнеше 
халықаралық конкурстардың жеңімпазы 
Х.Ғабжалеловтың пікірінше, ақшада айтулы 
азаматтардың бейнесін берудің бірнеше 
себебі бар. Біріншіден, қосымша күрделі 
бедер-бейнелер банкноттарды қолдан жа -
саудан қорғайды, екіншіден тарихи тұлға -
ларымыздың суреттері біздің жас мемле-
кетіміздің өз тарихы мен болмысын танытады 
және қазақ ақшаларын әлемдегі басқа 
валюталардан даралап, айшықтап тұрады.

Қазақстанның ақша сарайы металл 
тиындарды шығаруға дайын болмаған дық тан 
жедел қағаз түрінде шығарды, бірақ 1 жылдан 
соң оларды металл тиын дарға ауыстырды. 
1994 жылы қағаз тиындар жезден жасалған 
монеталармен алмасты.

1993 жылы құрылысы басталған банкнот 
фабрикасы 1995 жылы толық аяқталды. 
19 мамыр 1995 жылы ресми ашылу рәсімі 
өтті. Бұл стратегиялық нысанға осынша көп 
журналистке кіруге алғаш рет рұқсат берілді. 
Н.Назарбаев осында басылып шыққан 
алғашқы миллион теңгені бүкіл Қазақстанға 
көрсетеді.

1995 жылы Алматыда өз банкнот фабри-
камыздың тұсауы кесілді. Қазір Тәуелсіз 
Қазақстан төл валютасын өз елімізде басып 
шығарады. Теңге 2006 жылы өз бейнесін 
өзгертті. 2006 жылғы үлгідегі банкноталар 
бірыңғай стильде орындалған,  суреттер бет 
жағында негізінен тігінен, сырт жағында 
көлденеңінен орналасқан. Тұтастай алғанда, 
дизайн Қазақстанның қазіргі бейнесін 
көрсетеді. Барлық мемлекеттік нышандар, 
сәулет объектілерінің және елдің табиғат 
нышандарының бейнелері кіреді.

Банкноттардың бет жағында, ортаңғы 
бөлігінде «Астана-Бәйтерек» монументі қа-
зіргі заманғы сәулеттің конструкторлық 
жә не инженерлік ойдың жетістігі, тәуел сіз 
Қа зақстанның даму нышаны орналас ты-
рылған. Банкноттың ортасында түр  лі-түсті 
жолақтарда Қазақстан Респуб ли ка сы ның 
әнұраны ноталарының фрагмент тері бей-
неленген, оларға номиналды сандық белгісі 
жазылған. «Бәйтерек» ескерт кішінің сол 
жағында бір түспен Қазақстан Рес пуб ли-
касының мемлекеттік елтаңбасы салынған. 
Оң жақ жоғарғы бөлігінде – мем лекеттік 
жалау бейнеленген. Банкноттың төменгі 
бөлігінде сенімді, шынайылықты және 
әділеттілікті білдіретін классикалық гераль-
дика ашық алақан бейнеленген.

Ұлттық валютаның бүгінгі тұғыры бір-
қалыпты. Жалпы, ұлттық валютаның құны 
ел экономикасының өсімімен белгіленіп 
отырады. Басқа валютаның қатынасына 
қарай құны белгіленеді. Жалпы көршілерде 
теңгені сатып алуға құқы бар, ендеше қазақ 
валютасына да сұраныс бар. Теңге – дербестік 
тірегі, экономикалық дербестіктің кепілі. 
Теңге өзінің тарихи функциясын толығымен 
орындап шықты, әлі де өз құндылығын 
дәлелдей беретін болады. 

Тәуелсіздіктің 
бойтұмарындай 
төл теңге

1бет

Осыдан 27 жыл бұрын ұлттық 
валюта қолданысқа еніп, төл теңге 
айналымға шықты. Бұл еліміздің 
тәуелсіз экономикасының дамуына 
жол ашып, ұлттық қаржы жүйесінің 
құрылуына мүмкіндік берді.

Ұлттық валюта енгізілгеннен кейін 
облыстың бюджеті 1993 жылдың қоры-
тындысы бойынша небәрі 135 млн теңгені 
құраса, 1995 жылға қарай 5,4 млрд теңгеге 
жетті. Мұнан кейінгі жылдар көрсеткішін 
бағамдасақ, бюджет көлемінің арта түскенін 
байқаймыз. Бүгінгі күні облыс бюджетінің 
көлемі – 377 млрд теңге. Бұл туралы 
өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық қаржы басқармасының 
басшысы Елена Шаврова айтты.

Осы жылдың 1 қарашасындағы жағдай 
бойынша өңірдің жергілікті бюджетіне 
45,6 млрд салық пен төлем түсті. Бұл 2000 
жылдың көрсеткішінен 5,8 есе артық. 

Ұлттық валютаның енгізілу тарихына 
келсек, еліміз үшін 1992-1993 жылдары оны 
дайындау ең жауапты әрі шұғыл атқарылуы 
тиіс міндет болды. Ол кезде елімізде ақша 
бастыратын фабрика болмады. Сондықтан 
төл теңге Ұлыбританиядағы «Харрисон және 
оның ұлдары» деп аталатын 400 жылдан 
астам тарихы бар банкнот фабрикасында 
басылып шықты. Бұл ел тарихындағы 
ең бір айтулы дата болатын. Осылайша 
1993 жылдың 15-і күні ұлттық валюта 
қаржы нарығында айналымға енді. Елбасы 
Жарлығымен бұл күн төл валютаның туған 
күні әрі Қаржыгерлер күні болып белгіленді.

–  1995 жылдан бері теңге Алматыдағы 
Банкнот фабрикасында басылып шығады. 
Ал темір ақшалар Өскемендегі Монета 

сарайында соғылады. Қазір Қазақстан 
Республикасының Ұлттық банкі елдегі 
ұлттық валютаның жалғыз эмитенті бола 
отырып, ежелгі ақша сарайлары мен қазіргі 
технология дәстүрлерін үйлестіру ісін 
табысты жалғастыруда. 

Айта кету керек, жақын арада Қазақстан 
Ұлттық банкі «Дала қазынасы» сериясымен 
«Жеті қазына» монеталарын айналымға 
шығарады. Бұл монета жобасында номиналы 
100 теңгелік биколорлы айналыстағы 
монеталар және алтын, күмістен дайындалған 
коллекциялық монеталар ұсынылған, – деді 
ҚР Ұлттық банкі облыстық филиалының 
директоры Әсет Мұстафин.

Қазір облыста уәкілетті банктердің 12 
филиалы, «Қазпошта» акционерлік қоғамы-
ның филиалы, 22 микроқаржы ұйымы, 
коллекторлық агенттігі қызмет атқаруда. Осы 
жылдың 9 айында банктердің экономиканы 
несиелеу көлемі 30,2 процентке өсіп, 282,4 
млрд теңгені құрады. Жеке тұлғаларға 
берілген несие көлемі – 24,3 процентке, 
заңды тұлғалардың несиелері 53,7 процентке 
артқан. Тұтынушылық мақсатында берілген 
несие көлемі 163,8 млрд теңгеге 23,5 
процентке өсіп, жалпы қарыздан үлес 
салмағы 58 процентті құрады. 

Қаржы нарығы
қарқынды дамуда

БРИФИНГ
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БАСПАСӨЗ  ТУРЫ

Осы орайда БАҚ өкілдері Бәйгеқұм 
ауылының тұсында орналасқан «Шиелі» 
медициналық құтқару пунктінің 
жұмысымен танысып қайтты.   

Қазір медициналық құтқару 
пунктінде 5 адам қызмет етуде. Оның 
үшеуі фельдшер, құтқарушы және 
жүргізуші. Бұл – бірінші бригада. Екінші 
топта да осындай құрам бар. Мамандар 
вахталық әдіспен жұмыс істейді. Пункт 
толық құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілген. Дәрі-дәрмек қоймасында дәрі 
қоры жеткілікті. Науқастарға арналған 
4 төсек-орын бар. Медициналық көлікте  
заманауи құрылғылар қолданылады. 
Атап айтар болсақ, жасанды тыныс 
алу аппараты, тыныс жолдарын та-
зарту, ЭКГ, мойын омыртқасы, аяқты 
бекіту шиналары, дәрі-дәрмектің доза-
сын анықтау құрылғылары мен өзге де 
құралдар жеткілікті. Мұнан өзге жедел 
жәрдем көлігінде  жол апаты кезінде 
көлікке қысылған науқастарды шығаруға 
арналған, кесу құралы – «Holmatra» да 
бар.  

Жалпы, мұнда келушілер – жол 
бойындағы жолаушылар мен жүр-
гізушілер. Олардың қатарында жер-
гілікті тұрғындар да, шетел азаматтары 
да бар. 

– Науқас жолда жағдайы 
нашарлағанда, қан қысымы, қызуы 
көтерілгенде біздің қызметке жүгінеді. 
Алғашқы медициналық көмек 
көрсетілгеннен кейін бақылауға алы-
нады. Жағдайы бірқалыпқа түскеннен 
кейін барып, жолға қайта шығуға болады. 
Үлкен жол болғаннан кейін көлік апаты 
да орын алады. Қоңырау қабылданған 
мезетте оқиға орнына жедел жетеміз. 
Біздің аумаққа Сунақата мен Сұлутөбе 
аралығы енеді. Бірақ кейде өзге де 
аумаққа өтіп, көмек көрсетуге тура 
келеді. Ауыр, жеңіл, орташа жол апаты-
нан зардап шеккендерге жедел жетеміз. 
Нәтижесінде қайғылы жағдайлардың 
көрсеткіші төмендеп отыр, – дейді 
фельд шер Қадыржан Балғанбаев. 

Медициналық құтқару пункті 
ашылғалы жұмыс жасап келе жатқан 
фельдшер Шынтас Асқабов та  талай 
жанның өміріне араша түскен. Суға 
түсу маусымы кезінде оқыс оқиғалар 
жиі орын алады. Сондай жағдайдың 
бірінде ол суға кеткен адамға алғашқы 
медициналық қызмет көрсетіп, өмірін 
құтқарып қалды. 

– Біз оқиға орнына жедел жеттік. 
Науқас ес-түссіз жатқан болатын. Көп 
су жұтып қойған. Дереу іске кірістік. 
Алдымен оның тыныс жолдарын ашып, 
емдік шаралар жасадық. Науқас қалыпқа 
келгеннен кейін аудандық ауруханаға 
жеткіздік, – дейді Шынтас. 

Шұғыл әрекет ету бригадасының 
жедел шаралары арқасында жол апаты 
оқиғаларынан зардап шеккендер саны 
азайып келеді. Осы орайда сала ма-
мандары тиісті орындарға тағы да үш 
медициналық құтқару пунктін ашу ту-
ралы ұсыныс жолдапты. Егер ұсыныс 
қолдау тапса, Қызылорда мен Жезқазған 
қалалары арасындағы «Қыздың шұбары» 
тас жолында, Арал ауданындағы 
Қамыстыбас елді мекенінде, Жаңақорған 
ауданындағы Бірлік пен Манап ауылда-
ры ортасынан ашылатын болады. 

Құтқару қызметін қалтқысыз атқарып 
жүрген мамандардың әрбір күні босқа 
өтпейді.  Бұған біз сапар барысында  көз 
жеткіздік.

Құтқару 
қызметінің 
сақшылары

Жыл сайын елімізде жол-
көлік оқиғалары салдарынан 
қаншама адам  зардап шегеді.  
Денсаулығына зақым келіп, 
мүгедек атанады. Өңірде күре 
жолдағы қайғылы жағдайлардың 
алдын алу және жедел ден 
қою мақсатында, «Саламатты 
Қазақстан» бағдарламасы аясын-
да   «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
жолының бойынан 3 медициналық 
құтқару пункті ашылған болатын. 
Бүгінде Бәйгеқұм ауылының жаны-
нан «Шиелі», Иіркөл елді мекенінің 
тұсынан «Жосалы» және Әйтеке би 
елді мекенінен «Әйтеке би» пункті 
жұмыс істеп, оң нәтиже беруде. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb Қыпшақ даласының 

гавані
Қызылордадан Түркістан қа-

ласына бағыт алған жолаушы 
Жаңақорған ауданы аумағына 
енген сәтте Қаратау етегіндегі 
Сығанақ қалашығын бағамдайды. 
Көне шаһар Еуропа мен Азия ара-
сын жалғаған күре жолдан екі-үш 
шақырым қашықта орналасқан. Ар-
найы ат басын бұрған адам түркі 
және қазақ тарихын түгендейтін 
қаншама жауһар дүниеге көз салып, 
ата-бабамыздың жауынгерлік және 
өркениетті өмір өрнектеріне көз са-
лып қайтар еді. 

Жаңақорған жеріндегі жауһар 
қазыналарды түгендеген сапар ба-
рысында алғашқы аялдамамыз – 
Сығанақ шаһары болды. Көне қала 
аумағында халқымыздың өткеніне 
көз салып, біз үшін баға жетпес 
қазына саналған талай дүниенің 
жарыққа шығуына ұйтқы болған 
мамандармен жолықтық. Руха-
ният әлеміне жаны жақын аудан 
әкімі Руслан Рүстемовті осында 
жолықтырдық. 

– Сыр өңірі жайында еліміздегі 
белгілі ғалымдар талай құнды 
пікір айтып, зерделі зерттеуді бізге 
мұра етті. Түбі бір түркінің түпкі 
мекені – Түркістан өңірімен іргелес 
жатқан Жаңақорған топырағында да 
қаншама көне шаһар, ел арасында 
абыздық қасиетімен танылған әзиз 
әулиелер бар. Қазір өзіміз тұрған 
Сығанақ шаһары кезінде Ұлы 
Жібек жолы бойындағы маңызды 
сауда орталығы болған. Одан бергі 
уақытта қыпшақ мемлекеті мен 
Ақорданың бас қаласы атанды. 
Қазақ хандығының астанасы ретінде 
айбынын асырды. Қазіргі уақытта 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында киелі мекенде игілікті істер 
қолға алынғанын білеміз. Алдағы 
уақытта Сығанақ елдің көп келетін 
туристік және тарихи нысанына ай-
налады деген сенімдеміз, – деді ау-
дан әкімі. 

2003 жылдан бері тарихи 
шаһарда зерттеу шаралары қолға 
алынып отыр. Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы қазақ-түрік университеті 
археологиялық ғылыми-зерттеу 
инс титутының ғалымдары бұл ба-
ғыт та көптеген жұмыстар атқарды. 
Оған профессор Сейден Жолдас-
баев жетекшілік жасап келеді. 
Негізгі зерттеу нысаны қаланың 
шахрис тан бөлігінде жасалған. Ар-
хеолог ғалымдардың еселі еңбегінің 
нәтижесінде екі мұнаралы шығыс 
қақпасы ашылды. Соңғы екі жылдың 
көлемінде шаһардың шахристан 
бөлігінде бір әулеттің жерлеу орны 
анықталған. Одан бірнеше адамның 
сүйегі табылды. 

– Біздің зерттеуімізше, жерлеу 
орны ХV-ХVІ ғасырға тән. Мұнда 
мүрделерді табытпен жерлеуге мән 
берілген. Осындай тағы бір жер-
леу орны қаланың рабат бөлігінде 
орналасқан. Онда кесене ішінде 
сағана орнатылған. Оның ішінен бес 
адамның қатар қойылған мәйіті та-
былды. Кесене көпбұрышты екенін 
аңғардық. Іші күйдірілген кірпішпен 
қаланып, қам кесекпен өрілген. 2003 
жылғы қазба жұмыстары барысында 
қаланың шығыс бөлігінен осындай 
тағы бір үлкен ғимарат табылған бо-
латын. Онда бір әулеттің адамдары 
жерленген. Жергілікті жұртшылық 
Сығанақты киелі тұтады. Көне 
бұйымдарға олардың тарапынан 
жанашырлық бар, – деді археолог 
Қуаныш Арынов.

Орталықта қызмет атқаратын 
PhD доктор Бақдәулет Сыз-
дықовтың айтуынша, тарихи мекен 
кезінде қаншама құн дылығымен 
ерекшеленді. Ол өзінің зерттеуі 
барысында мешіт тің орнын тап-
ты. Тағы бір айта кетерлігі, көне 

шаһардың айналасында пантеондар, 
кесенелер көп орналасқан. Себебі, 
орта ғасырларда бұл жер  Сырдария 
өзенінің ортаңғы ағысындағы саяси-
мәдени орталықтың бірі болды. 
Сондықтан сол заманда өмір сүрген 
билеушілер, хандар мен сұлтандар 
жерленгені археологиялық зерттеу 
барысында анықталып отыр. 

Қала туралы алғашқы дерек X 
ғасырдағы парсы шығармасы «Ху-
дуд әл Әламда» кездеседі. Көшпелі 
халық Сығанаққа мал, ет, тері, жүн 
және өзге де дүниелерді жеткізіп, 
өздеріне қажетті заттарын алған. 
Сол кездегі тарихшылар Сығанақты 
«Қыпшақ даласының гавані» деп 
атаған.

Қазақтың арғы-бергі тарихын 
түгендеген ғалым Әлкей Марғұлан 
«Орта ғасырдағы Сығанақтың сая-
си тіршілігін, мәдениетін, ұлан-
байтақ базарын, қала құрылысын, 
үйлерін, толығырақ зерттеген 
ғалымдар Шараффуддин Иазди, 
Фазулулла Ибн Рузбихан» деп жа-
зады. Ол кісі Сығанақ қыр даланың 
іргесінде әдемілеп салынған шаһар 
екеніне тоқталады. Ескі дәуірлерде 
ол өте гүлденіп тұрған ірі мекеннің 
бірі болған. Сәулетті салынған 
шаһардың халқы да көп болған 
екен. «Қала базарында күн сайын 
500 түйеге артылған тауар саты-
лып отырған. Оның маңайы толған 
егіндік, бақша, арық, тоған еді. Бұл 
қалаға Арқадан (Дешті Қыпшақ), 
Хажы – Тархан (Астрахань) жағынан 
қаншама бай дүние келетін, олардың 
ішінде мыңдаған қой, жылқы, түйе, 
қымбат ішіктер, тондар, қару-жарақ, 
қайыңның безінен жасалған жебе-
лер, жібек маталар болатын» дейді 
Әлкей Марғұлан.

Имандылыққа 
шақырған 
Айқожа ишан
Жаңақорған жеріндегі тағы бір 

киелі орын – Айқожа ишан кесенесі. 
Асқан білімділігімен елге танылған 
ишан Сыр өңірінде Ислам дінін на-
сихаттау жолында ерен еңбек сіңірді. 
Алғашқыда қазіргі аудан орталығы 
– Жаңақорған кентіне 10 шақырым 
жердегі Қарасопы қонысында 
мешіт-медресе ашып, ағартушылық 
жұмыспен айналысады. Одан кейін 
сол аудандағы Бесарық станциясы-
на жақын аймақтағы Сарықамыс 
аталған аумаққа келеді. 

Сапар барысында елімізге 
белгілі кинорежиссер Қалила Ома-
ровпен жолығып, туған өлке тари-
хы жөнінде кеңінен пікір алмастық. 
Қазақтың деректі фильм түсіру 
өнеріне сүбелі үлес қосып жүрген 
режиссер Айқожа ишанның ұрпағы 
екен. Ол кісі бізбен әңгімесінде ал-
дымен ишан сөзінің қандай мағына 
беретініне тоқталды.

– Парсы тілінен тәржіма лағанда, 
ишан, олардың қайы рымдылығы, 
шапағаты деген мағынаны білдіреді. 
Бұл – елдің арасындағы елеулі 
тұлғаларға құрметпен, ізетпен ай-
тылатын сөз. Орта Азия елдері 
терминінде ол «ишон», «эшон», 
«эшен» деген атауға ие болған, 
қасиетті және құрметті дін иелеріне 
берілген. Айқожа ишан 1773 жылы 
Жаңақорған өңірінде дүниеге 
келген. Есейген соң Ташкент, 
Бұқара шаһарларында медреселік 
ілімді үйренеді. Одан кейін 
Ауғанстандағы атақты ғұлама, 
қара суды теріс ағызатын  Ислам 
Шайхқа барып, оның қолында 
төрт жылдай жоғары білім алды. 
Сол медреседе оқып, ишан атанған 
Құлболды Тереңөзекке, Марал 
Қармақшыға, Қосым Қазалыға, 
Айқожа Жаңақорғанға ишан бо-
лып оралады. Тарихи деректерде 
Айқожа ишанның зеректігі және 

білімдарлығы жа йында кеңінен ай-
тылады. Оған қоса бойында адам 
сезе бермейтін бір тылсым күш бар 
екенін оны ұстазы Ислам Шайх  
мед реседе оқып жүрген кезінде 
білген, – деді Қалила ағамыз.

Осындай ерекше қасиетін сез-
ген ұстазы оны сынау мақсатында 
өзіне шақыртады. Ұстазының 
үйіне келген сәтінде Айқожа 
ишан табалдырықтан аттамай 
тұрып қалады. Ислам Шайх оның 
себебін сұрайды. Сол сәтте ишан 
«Мына табалдырықтың астындағы 
қасиетті затты қалай басып өтіп, 
күнәһар боламын? Соны алдырып 
тастасаңыз, өтемін» дейді. Расын-
да, табалдырықтың астында Құран 
Кәрім жасырылған екен.  

– Елдің аузында жүрген мына бір 
әңгіме де ол кісінің ерекше қасиетін 
айқындай түседі. Айқожа ишан 
жасы келген шағында «таңдайым 
таңдайыма тимеген ақын едім, 
жауы рыным жерге тимеген бал-
уан едім, теңдесі жоқ шабандоз 
едім. Бірақ, имандылықпен сол үш 
қасиетімнің біреуін де көрсете ал-
май барамын» деп отырады екен. 
2008 жылы Айқожа ишанның 
дүниеге келгеніне 235 жыл толу-
ына орай «Айқожа ишан және Ис-
лам діні» тақырыбында мәдени 
шара өткізіліп, үлкен ас берілді, 
– деді аудандық тарихи-өлкетану 
музейінің қызметкері Бақдәулет 
Тәждинов. 

Айқожа ишан 1857 жылы сол 
аумақта дүние салады. Мәйітін 
Ақтас әулиенің қасына әкеліп 
жерлейді. Бабаның басындағы 
күмбезді кесене үлкен бала-
сы Ибаділланың басшылығымен 
салынған. 1884 жылы Айқожаның 
немересі Ата мағзұм оны қайта 
жаңғыртып қалпына келтірген. 

Бабаның жамбасы жерге ти-
ген қасиетті мекен ұрпақтың ардақ 
тұтатын орнына айналды. Ақтас 
мешіті мен Айқожа ишан кесенесі 
басына тас жол салынды. Жолаушы-
лар демалатын орындар бой көтерді.

Әзиз әулиелер әлемі
Жаңақорған кентінен 50 ша-

қырымдай қашықта орналасқан 
Қылышты ата және Төлегетай 
кешенді мазарынан адам аяғы 
үзілген емес. Қазір бұл қасиетті 
орынға жол салынып, келген 
адамның қиналмай жетуіне қолайлы 
жағдай жасалған. Кешен басында 
қонақтар ас-су ішетін орындар бой 
көтерген. 

ХІ-ХІІ ғасырларда ғұмыр кеш-
кен Қылышты ата ерекше қасиетке 
ие әулие адам болған деседі. Басына 
түнеп дертіне дауа іздеген ағайынға 
Алланың күшімен шипа беріп оты-
рады. Қылышты ата өскенде аспан-
нан қылыш пен ақбоз ат түсіп, мың 
бір бәлеге қарсы тұрған. Уәзірлері 
мен билері алдына келгенде 
қылышы күн сәулесіне шағылысып 
тұрады екен. Жүзіне қонған шыбын 
екіге бөлініп түсе беретін болыпты.

Ал Төлегетай баба өз заманын-
да қол бастаған батыр, елдің қамын 
жеп, бірлігін ойлаған қайраткер 
болған. Қазақ даласында жеке ұлыс 
болып қалыптасқан наймандарға 
басшылық жасаған. Ол кісі жер 
жадысына жүйрік болған деседі. 
Жері құмшауыт, суы тапшы келетін 
өңірде «Мына жерден су шығады» 
деп таяғымен нұсқаған орыннан су 
шығады екен. Халықтың  бірлігі 
мен тұтастығын нығайту жолында 
үлкен еңбек сіңірген. 

Қылышты ата Төлегетайдың 
ерекше қасиетін бағалап, оны өкіл 
бала ретінде бауырына басады. 
Дүниеден өтерінде қасына қоюды 
сұрайды. Зияратқа келген адам ал-
дымен Төлегетайға дұға оқып, одан 
кейін Қылышты атаға барады. 

Аталған кешеннен сәл әрірек 
Қырөзгент шаһары жатыр. Бұл қала 
зерттеушілер назарынан тыс қалып 
келеді. Осы күнге дейін мұнда 
кең ауқымда археологиялық қазба 
жұмыстары жүргізілмеген. 

– Қала орнында кішігірім зерт-
теу жүргізген едік. Айта кетерлігі, 
Өзгент Сығанақ секілді екі қатар, 
ішкі және сыртқы бекініс қорған 
қабырғаларынан тұрады. Қазіргі 
таңда бекініс қорған қабырғалары 
толығымен бұзылып, тек төмпешік 
ретінде іздері ғана қалған. Соған 
қарамастан қаланың жалпы көрінісін 
аңғаруға болады. Сығанақта да, 
Өзгентте де қала қақпасының 
орны шығыс бетінде көрінеді. 
Өзгент қаласының солтүстік-батыс 
жағында тағы бір қақпаның іздері 
аңғарылады. Сығанақ қаласынан 
үлкенірек. Біздің пайымдауымыз-
ша, сыртқы көлемі үлкен қала XIII-
XIV ғасырларда дамыған.  Кейін 
XV-XVI ғасырларда халқы азайып, 
қала үстінен көлемі кіші қосымша 
бекініс қорған соғылған. Себебі кіші 
бекініс қорғанның қабырғаларының 
іргесінде қорғасыннан құйылған 
мылтық оқтары көп кездеседі,  – 
деді жергілікті тарихшы Әлімжан 
Ержанов. 

Қаланың іргесінде Үшата 
кесенесі орналасқан. Оған зияратқа 
келушілер Өзгенттен мыс, күміс 
теңгелер тапқан. Мұндай деректі 
осы жерге ХІХ ғасырдың аяғында 
келген зерттеуші И.Кастанье де 
келтірген.

Өткенге көз салып, қалың 
қатпарлы тарихқа қайта оралтқан 
сапар шын есімі – Әбдіжәлил баб 
пен баласы Хұсейін жерленген 
Қорасан ата кесенесінде аяқталды. 
Әбдіжәлил баб – Әзірет Әлінің 
жетінші ұрпағы. 

Бабаның Қорасан аталуының 
себебі бар. Ол кісі шешек шыққан 
жанның үстінен аттаса, ауру адам 
көп ұзамай сауығып кеткен екен. 
Мұнда зиярат етуге келушілер ал-
дымен Қорасан атаның басына 
тоқтап, Құран бағыштайды. 

1995 жылы Жаңақорған 
жұрт  шылығы әулиенің өмірден 
өткеніне 1100 жыл толуына ар-
нап шара өткізді. Оған Өзбекстан, 
Қырғызстан, Ауғанстандағы ұр-
пақтары келіп қатысқан.  2007 
жылы қарашада қалпына келті-
рілген Қорасан ата кесенесінің 
қайта ашылу рәсімі өтіп, үлкен ас 
берілген. Сол жолы «Орта Азия мен 
Қазақстанға Исламның келуі және 
ондағы Қорасанның рөлі» атты 
аймақтық ғылыми-теориялық кон-
ференция өткізілді.

Қасиетті жерімізде ата-баба-
мыздың тарихы аттың тұя ғымен 
жазылған. Түп шежіресі көне за-
маннан бастау алатын қазақ  халқы 
қашанда іргелі ел, жоралы жұрт 
ретінде қалпын сақтап қалған. 
Халқымыздың еркіндік сүйгіш 
ерік-жігері, асқақ рухы ешқашан 
мұқалған емес. Дархан даламызда 
даналық дәнін сепкен Ислам дінін 
таратуға үлкен еңбек сіңірген әзиз 
жандар күні бүгінге дейін ел ара-
сында зор құрметке ие. Сапар бары-
сында көңілге осындай орамды ой 
түйіп қайттық.

Құпиясы мол 
құт мекен

Топырағын түртсең қалың қатпарлы тарихтың беті ашыла кететін 
қазақ даласы қадым заманнан бергі талай құпияны бауырына 
басып жатыр. Алаш тарихында Сыр өңірінің алатын орны ерекше. 
Түп-төркініміз түркі заманынан бастап сан алуан құндылықтар күні 
бүгінге дейін өз маңызын жоғалтқан емес. Бұл орайда Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы аясында 
ауқымды жұмыстар атқарылды. Осындай оң істер облыстың 
оңтүстігіндегі Жаңақорған ауданы аумағындағы тарихи орындарды 
қайта жаңғырту бағытында қолға алынып отыр.

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb
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Бұл аймақтың табиғаты 
мен климаты өзіндік түрлі 
сипатқа ие. Оның жер бетін
дегі «ақтаңдақтары» бел
гілі бір дәрежеде атап көр
сетілді де. Мұның барлығы 
оның орналасуына байланыс
ты. Мәселен, Шымкенттің 
шеткері жағынан Қаратау 
сілемдеріне дейін тек бірқатар 
табиғи шыңдық пен құбылыс 
байқалады. Ал, Қаратаудың 
батыс сілемдерінен Аралдың 
жағалауларына дейін өзгеше 
көрініс үстемдік құрған. 
Алғашқысының  жері жо
март әрі құнарлы. Себебі, 
Қаратаудың биігінен көптеген 
өзен мен бастаулар төменге 
қарай құлап ағады. Таудың 
етегіне жаңбыр көп жауа
ды. Осылайша, ылғалдың 
көп түсуі бұл өлкеге тіршілік 
нәрін беріп, оның мол мүм
кіндіктерін ашатыны дау
сыз. Соның арқасында 
ЖерАнаның төсі әртүрлі 
шөп термен, дала гүлдерімен 
жасыл кілемдей көмкеріледі. 
Диқаншылықпен,  мал шар уа
шылығымен ай налысуға өте 
ыңғайлы.

Қаратаудың батыс сілем
дерінен басталатын Аралға 
дейінгі жерлер басқаша 
суретті көз алдыңа әкеледі. 
Мұндағы жерлер құмдауыт 
әрі қурай, сексеуіл ғана өседі. 
Тек Сырдарияның төменгі 
жағынан ғана өмір сүрудің 
белгісі байқалады. 

Еліміздің оңтүстік ба
тыс бөлігінің кең ауқымында 
адамзат өркениетінің қуатты 
ошағы айқын аңғарылады. 
Сондықтан, мұнда түрлі 
халықтың ежелгі қалалары 
мен аты аңызға айналған 
астаналары орын тепті. Бұл 
– таңқаларлық құбылыс, та
рихи шындық. Олдағы та
рихи процестерге серпін 
беріп, аймақтың ерекшелігін 
шынайы түрде көрсетсе ке
рек. Аталған ау мақ та адам
дар ежелгі уақыт тан бері 
өмір сүріп келеді. Архео
логтар Қаратаудың етегінде 
ежелгі тас ғасырлары – па
леолит, мезолит және неолит 
кезеңдерінен бастап осында 
адамдардың орнығып, өмір 
сүргенін атап көрсетеді. 
Бұған археологиялық қазба 
жұмыстарының арқасында 
табылған жұмыс құралдары, 
ежелгі адамдардың тұрмыс
тіршілік іздері жарқын дәлел.

Ежелгі отырықшылар қо
ла және темір дәуірлері кезе
ңінде Қаратауды одан әрі 
игеруді жалғастырды. Бұл 
жөнінде ғалымдар сол кез
дегі адамдардың тасқа қашап 
салған суреттерін (зерт
теушілер М.Қадырбаев, З.Са
машев, А.Марьяшев) алға 
тартып, дәлелдейді. Қой 
бағар, Арпаөзен, Майдан
тал, Үлкентұра, Қысан, 
Жыңғылшақ, Қошқарата, 
Сүйін  діксай (Қаратаудың 
ете   гінде ораналасқан) жар
қа бақтарында қашалған көп

теген петроглифтердің та
былуы сө зімізді нақтылай 
түсері анық. Тек біздің 
заманымызға дейінгі 21 
мыңжылдықтарға жататын 
Арпаөзен петроглифтері 
ежелгі адамдардың тұрмысы 
мен айналысқан шаруасы
нан, олардың діни сенімі мен 
дәстүрінен, әдетғұрпынан ха
бар беретін құнды тарихи бас
таулар.

Біздің заманымызға дейінгі 
ІІ және І мыңжылдықтарда 
мұнда арийлер өмір сүрді. 
Рас, солар ғана бұл өлкенің 

отырықшы тұрғындары болған 
жоқ. «Авеста» кітабында 
тур  лардың, сайримдардың, 
саи нилардың, дахтардың, 
кан  халардың тайпалары ту
ралы хабарланады. Арийлер 
өздерін Ариан Вайджаның 
елі деп атаған. Ол өзінің 
иелігіне ұланғайыр жерді 
қосып алды. Оның құрамына 
тіпті Датья (Сырдария), Ард
ви (Әмудария) өзендері кірді. 
Қаратау петроглифтеріне 
сәй кес, арийлердің анау айт
қандай материалдық және ру
хани алға басушылыққа қол 
жеткізгенін айтуға болады.

І мыңжылдықтарда бұл 
өңірде этникалық реңк өзгерді, 
бұл неғұрлым әртүрлі сипатқа 
ие болды. Бұл жаққа қарай 
түркілік тайпалар ене баста
ды. Олар келісімен біртебірте 
аталған аумақта өз ықпалын 
жүргізді. Сондықтан, Иранның 
Тұранға қарсы шығуы бекер 
емес. 

Рас, өлкенің тарихында 
сақтардың жарқын із қалдыр
ғанын айта кеткен жөн. Сыр
дария мен Аралдың төменге 
құяр сағасында сақтар – масса
геттер өмір сүрді. Бұл ержүрек 
халық туралы біз грек тарих
шыларынан бірқатар мәлімет 
алуға қол жеткіздік. Қазіргі 
адамдардың көпшілігі масса
геттер мен олардың әйел пат
шасы Томиристің ержүрек та
рихын құрметтеп, бас иеді.

Сақтар – көшпелілер 

еді. Олар диқаншылықпен 
айна лысып, қала салуды, 
тұрғызуды меңгерді. Сондай 
елді мекендердің бірі – Шірік 
Рабат қаласы (Қармақшы ау
даны) болып саналды. Оның 
негізін біздің заманымызға 
дейінгі XIV ғасырда дах тайпа
лары қалады. Аталған елді ме
кен – Қазақстан аумағындағы 
ең байырғы қалалардың 
бірі. Біздіңше, Шірік Рабат – 
аталған тайпалардың ең ежелгі 
астанасы. Оның байырғы 
тұр  ғын дарының өркениет 
дам уына қосқан құмыра жа

сау, ұсталық және металл 
құю ісін өркендетуі дәлел 
бола алады. Шірік Рабаттың 
мәдени саладағы ең қызықты 
әрі таңдандыратын тірлігі – 
кітапхана болатын. Осының 
өзіненақ мұнда жазу өнерінің 
дамығанын аңғарамыз. Архео
логиялық ізденістің арқасында 
табылған бұл дүние – әлемдік 
деңгейдегі құбылыс! Бұл 
жаңалық сол кездің өзінде
ақ аталған өлкеде Сырдария 
жағалауы жерінің даңқын 
шығарған болашақ ғылымның 
негізі қаланғанын айқындай 
түссе керек. Орта ғасырлар 
кезеңдерінде Шірік Рабат 
оғыздардың астанасы болып 
саналды. Айтқандай, ежелгі 
қалашықты зерттеуге белгілі 
археолог С.П.Толстов үлкен 
үлес қосты. 

Ұзақ уақыт бойы (біздің 
заманымызға дейінгі ІІІ 
ғасырдан V б.з. ғасырларға 
дейін) бұл аумақ Кангюй 
мемлекетінің құрамына кірді. 
Бастапқы кезде оның аста
насы Канха, содан кейін 
Битянь қалалары деп атал
ды. Бірқатар деректер осы 
қалалардың екіншісін Оты
рар және Ташкент деп си
паттайды. Кангюйліктер 
– үнді еуропалық халық еді. 
Ғалым А.Н.Бернштамның 
пікірінше, кангюйліктер 
біз дің заманымыздың ше
гінде түркітілдес халық 
ретінде саналған. Бұл мем

лекеттің тарихын зерттеуге 
А.М.Бернштам, С.П.Толс тов, 
Б.А.Литвинский, А.Г.Маляв
кин, А.Н.По душкин секілді 
ғалымдар зор үлес қосты.

Өңірдің өркендеуіне Ұлы 
Жібек жолы ұланғайыр рөл 
атқарды. Қала салу, сауда, 
түрлі кәсіптің кең қанат жаюы 
өңір өмірінің барлық жағынан 
гүлденуімен тығыз байланыс
ты екені талас тудырмай
ды. Ұлы Жібек жолының 
тамырына қан жүгірткен 
ежелгі қаланың бірі – Янги
кент (Қазалы ауданы) бола
тын. Аталған шаһар біздің 
заманымыздың І ғасырында 
бой көтерді. XXI ғасырларда 
оғыздардың астанасы болды. 
Мұнда оғыздар билеушісінің 
сарайы, әскери гарнизон, 
храмдар мен базарлар орна
ласты. Янгикент қалашығын 
зерттеуге ғалымдар П.И.Лерх, 
М.К.Приоров, В.В.Верещагин, 
В.В.Бартольд, С.П.Толстов 
белсенді түрде атсалысты. 

Сырдарияның төменгі са
ғасына тағы бірқатар оғыз
дар қаласы орналасты. Со
лардың қатарында Жент, 
Жаңакент, Хувара қалалары 
бар еді. Бұлардың ішінде 
Жент қаласының ықпалы зор 
болды. Ол оғыздардың аста

насы, басты шаһарларының 
бірі ретінде саналды. Қала 
сондайақ, өзінің көптеген 
атақты ғалымдарымен ерек
шеленді. Мысалы, филоло
гия ғылымдарының докторы 
Әбдісаттар Дербісәлі аталған 
қаланың ғылым әлеміне 
белгілі 18 өкілінің есімін ата
ды. 

Ал Отырар әлемдік дәре
жедегі қала атанды. Сонымен 
қатар, оның даңқының әлемдік 
деңгейге жетуі ежелгі қаланың 
көпшілікке белгілі болуымен 
байланысты дер едік. Отырар 
– ұлы ойшыл, философ, мате
матик әл Фарабидің, астроном 
(жұлдызшы), математик Аббас 
Жауһаридің, лингвист және 
географ Исках әл Фарабидің 
туған отаны. Осында белгілі 
сопылық ілімді таратушы 
Арыс тан баб өмір сүріп, еңбек 
етті. Оған қоса бірнеше ондаған 
ғалым зерттеу жұмыстарымен 
шұғылданып, атақдаңқтары 
алысқа кетті. Мұнда бүкіл 
әлемге танымал болған 
кітапхана жұмыс істеді. Оты
рар біздің заманымызға дейінгі 
І ғасырдан XІІІ ғасырға дейін 
өркендеп, гүлденді. Шыңғыс 
хан әскерінің жорығы кезінде 
қала толықтай талқандалды. 
Тек XV ғасырда қайта са
лынып, бой кө терді. Қаланы 
екінші мәрте жоңғарлар 
талқандаған еді. 

Отырардың жанынан орта
ғасырлық көптеген елді мекен

дер орын тепкен. Бұл сөзімізге 
Құйрықтөбе, Көкмардан, Ал
тынтөбе, Марданкүйік қала
шықтары жарқын дәлел. Шаһар 
өзінің саяси ажаркелбетін 
жиі өзгертті. Оған түрлі  
мемлекеттердің билеушілері 
иелік етті. VІІІ ғасырда Оң
түстік Қазақстанның аума ғына 
арабтар табан тигізді. Олар ис
лам дінін насихаттап, енгізді. 
Сондайақ, арабтар осындағы 
басқа діни сенімді біртебірте 
тықсыра бастады. Түркілік 
және соғдиалық жазуларды 
араб жазулары алмастырды.

Исламды таратуда Түр кіс
тан қаласы зор рөл атқарды. 
Бұл іске бірінші кезекте 
сопылық ілімді таратушы 
Қожа Ахмет Ясауи үлкен үлес 
қосты. Ал 13961398 жылдар 
аралығында қаһарлы Темірдің 
бұйрығы  бойынша атақты 
сопылық ілімді таратушының 
қабірінің үстінен бүкіл әлемге 
танымал болған кесене са
лына бастады. Міне, содан 
бері Түркістан шаһары діни 
орталықтың баршаға мәлім 
даңқын, атағын иеленіп келеді.

Ұлы дін таратушы көпші
лікке жақсы мәлім «Диуа
ни Хикмет», «МиратулКу
луб», «Пақырнама» секілді 
еңбектерді жазды. Мансұр 
ата, Сайид ата Хорезми, 
Сүлеймен Бақырғани секілді 
шәкірттері оның ілімін, ізін 
жалғастырушылар ретінде 
аталады. Осы даңқты қалада 
көптеген белгілі ғалымдар мен 
дін өкілдері өмір сүріп, атақты 
ғылыми жұмыстарды жүзеге 
асырды.

Түркістан Х ғасырда Шав
гар деп аталса, ХІІ ғасырдан 
Ясы (Яссы) деп белгілі болды. 
Ал 1599 жылдан 1729 жылға 
дейін Қазақ хандығының аста
насы аталды. 

Сауран қаласы (Түркістан 
облысы) да ежелгі қалалардың 
санатына жатады. Біздің 
заманымызға дейін І ғасырда 
іргетасы қаланған. Махмуд 
Қашқаридің мәліметінше, 
мұн да ятук тайпасының өкіл
дері өмір сүрген. Шаһар XIV 
ғасырдың бірінші жартысын
да Ақ Орданың орталығы 
болып саналды. Ал Сау
ран қалашығын зерттеумен 
П.И.Лерх, А.Н.Бернштам, 
К.А.Ақышев секілді ғалымдар 
айналысты.

Осы аймақта орын теп
кен белгілі қалалардың 
қатарына Сығанақ шаһарын 
(Жаңақорған ауданы) жат
қызуға болады. Оның негізі 
шамамен VVIII ғасырларда 
қаланған. Қала стратегиялық 
мәнге ие еді. 14691551 және 
15211599 жылдары Қазақ 
хандығының астанасы болды. 
Бұрындары бұл қала Сырдария 
маңындағы қыпшақтардың 
астанасы атанған. Ал XIV 
ғасырда оған Алтын Орданың 
астанасы атану бақыты 
бұйырды. Сығанақта ойшыл 
әрі ақын Хиссамиддин әл 
Сығанақ, ақын Хафиз Хо
резми өмір сүріп, еңбектерін 
жазды. Бірқатар ғалымдар аты 
аңызға айналған Қорқыт ата 
осы жерде өмірге келгендігін 
айтады. Қалашықты зерттеу
ге П.И.Лерх, В.В.Бартольд, 
В.А.Калаур сияқты ғалымдар 
көп үлес қосты.

Оңтүстік Қазақстанның 
шы ғыс бөлігінде Қазақ хан
дығының астанасы болған 
Созақ (14651469 жылда
ры) орын тепкен. Аталған 
хандықтың астанасы сондай
ақ, Ташкент шаһары (1729
1781 жылдар) болғандығы 
тарихтан белгілі. Кеңестік 
кезеңде, яғни 1925 жылдан 
1929 жылға дейін Қазақ АССР
нің астанасы болып Қызылорда 

қаласы айқындалады. Бұрын 
бұл шаһар Ақмешіт, Пе
ровск болып аталды. Аталған 
аймақтың тағы бір ерекшелігі 
– осында ғарышкерлердің аста
насы атанған Байқоңыр қаласы 
орналасқан. Бұрындары бұл 
аумақты қазақтар әулие санап, 
Жеркіндік деп атаған.

Түркиялықтар тарихи 
орындарға қызығушылық та
нытып отыр. Әрине, бұл бе
кер емес. Өйткені, Сырдария 
өзенінің құяр сағасы мен қарт 
Қаратаудың етегі – олардың 
атабабаларының ежелгі Ота
ны. Олар осы жерден Кіші 
Азияға қоныс аударып, сол 
жақта Селжүк, одан соң Осман 
империяларын құрған.

Сонымен, аталған аймақ
тарда 11 астана орын тепті. 
Олар – Шірік Рабат, Кан
ха, Битянь, Янгикент, Жент, 
Түркістан, Сауран, Сығанақ, 
Созақ, Ташкент, Қызылорда 
қалалары еді. Астаналардың 
көп болуы аймақтың стра те
гиялық ерекшелігін дәлел
дейді.

Бүгінгі таңда бұл аймақ 
өзінің келбетімен, үлгі
өнегесімен көп өзгерісті бас
тан кешіп жатыр. Соның 
нақты дәлеліндей, шындық 
сахнасына ол өркениеттің 
жаңа бетбейнесімен, мол 
мүмкіндіктерімен шығып 
отыр. Бірінші кезекте Түркіс
тан ның жаңа мәртебеге ие бол
уымен, яғни облыс орталығы 
атануымен ерекше сипатқа ие. 
Қала көз алдымызда күн санап 
өзгеріп, жасара түсті. Сөйтіп, 
ол Қазақстанның таңдаулы, 
көрікті қалаларының қатарына 
қосылды. Экономикасында 
да үлкен өрлеу байқалады. 
Мәселен, Созақ ауданы уран 
өндірудің орталығы ретінде 
мойындалды. Түркістан об
лысы стратегиялық шикізат – 
мақта өсіреді. Ал, Қызылорда 
облысы күріш өсіру және 
мұнай өндірумен даңқы 
шықты. Екі облыста да суар
малы жерлердің ауқымы 
ұлғайып, мал саны күрт артып 
келеді. 

Ұлы Жібек жолының 
қазіргі заманғы баламасы 
ретіндегі «Батыс Еуропа
Батыс Қытай» автожолын
да жүк тасымалының үлесі 
артқаны айқын аңғарылады. 
Сондайақ, «АқтөбеАлматы» 
бағытындағы теміржолдың 
жұмысы тұрақты. Жұрт
шылық Түркістандағы жаңа 
әуежайға үлкен үміт арта
ды. Оған қоса шағын және 
орта бизнестің мүмкіндіктері, 
халықтың әлауқаты бірте
бірте артып келеді. Өңірдің 
даңқын осында тұрып, өмір 
сүретін адамдар шығаратыны 
даусыз. Міне, сондай тұл
ғалардың көшбасында Мұс
тафа Шоқайдың, Нұр маған
бет Мұратбаевтың, Асқар 
Тоқмағамбетовтың, Ғани 
Мұрат баевтың, Саттар 
 Еру баев  тың, Ыбырай Жақаев
тың тұрғаны баршаға белгілі. 
Ал, Илья Ильиннің және Бекзат 
Саттархановтың атақдаңқын 
кім білмейді?! Бұларды бүкіл 
әлем таниды, құрмет тұтады!

Өңірдің келешегі зор. 
Ол күн санап өзінің мол 
мүмкіндіктерін көрсете баста
ды. Түлеудің, өркен жаюдың 
жаңа, даңғыл, сара бағытына 
түскенін айта кетсек жарасады. 

Әбдіқадыр 
ДӘУІТБЕКОВ, 

Чувашия Ғылымдар 
академиясының академигі, 

Ресей және Чувашия 
Жазушылар одағының 

мүшесі, М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ-дың ғылыми 

қызметкері

Аты аңызға айналған астаналар
Ежелгі Сайрамнан 

(Исфиджаб) және 
көршілес Шымкенттен 

Ұлы Жібек жолы одан 
әрі бағытын батысқа – 

тұрандық Атлантидаға қарай 
көш түзейді. Енді керуен өзіндік 

стратегиялық маңызға ие аймаққа 
қарап бағыт алды. Ол үш ерекшелік 

белгіден тұратын, айтарлықтай географиялық 
бет-бейнесі айшықталған, атап айтқанда Қаратау тауы 
мен Сырдария өзені және Арал теңізінің маңынан орын 
тепкен. Бір-бірімен жарысқандай тау мен өзеннің батыс 
бағытына, күннің батар жағына қарай созылып, көлбеп 
жатуының өзі көңілге сәуле себезгілетеді. Үнсіз ағып 
жатқан өзеннің маңдайына бұйыртқаны – Арал теңізіне 
жетіп қосылуы еді. 
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Тағзым

Осы мақаланы жазбақ ой
мен қолыма қалам алғанда 
Әбе кеңнің өзі ерекше құрмет 
тұт қан Мұстафа Шоқайдың 
«Ұлт тық зиялы» атты мақаласы 
еріксіз еске түсті.  Автор «Ұлт 
зиялысы деген кім?» деп бірден 
сұрақ қояды да, нақты жауабын 
береді. «Оқығанның барлығын 
олардың біліміне және белгілі 
бір ұлттың өкілі болғанына 
қарап, оны сол ұлттың зиялысы 
деуге болмайды» деп кесіп 
айтады да, белгілі бір ортақ 
идеяларды жете түсінген және 
сонымен өзара байланысқа түс
кен білімділерді, сол сияқты 
саяси, қоғамдық немесе мәдени 
салалардың қайсысында бол
масын өз халқына қызмет ету 
идеясын терең ұғынғанды  ұлт
тық зиялы дейді. Осы қағи
даттарды берік ұстансақ, күр
делі өмірден көргені мен түрлі 
тірліктен түйгені мол, сергек 
саналы, зерек зерделі Әбекеңді 
бүгінгі зиялы қауымымыздың 
нағыз белді мүшесі еді деуге 
толық болады. 

1952 жылы Қызылорда мем 
лекеттік педагогикалық инс
титутының тарих факуль тетін 
үздік бітірген Әбекең са на лы 
ғұмы  рының алғашқы жыл дарын 
мектеп жаста ры ның тәрбиесіне 
арнаса, 1957 жылдан партия 
кеңес жұмы сында болып, бар 
қажырлы да қайратты қызметін 
Сыр өңірінің дамуына жұмсады. 
Тағы бір ерекшелік, өзі өс кен 
ортасы туралы, туған өлке міз
дің өркендеуіне ерекше үлес 
қосқан алдыңғы толқын ағалар, 
замандас, тағдырлас тұл ғалар 
мен азаматтар туралы сыр лы 
шығарма, қызғылықты кітап
тардың да қарымды иесі болды. 

Сонау тарихымыздың аса 
бір күрделі кезеңі, өткен ғасыр
дың отызыншы жылдары қа
рапайым колхозшы шаруа 
Дәу   лет ақсақалдың отбасында 
дү ние есігін ашқан  Әбекең, 
Абдолла ағамыз жасынан ма
ңайының ауызбірлігі мен ең
бекке жүгінген құтберекесін 
көріп өсті. Өзіне өмірлік серік 
еткен бұл шынайы адами қа
сиеттер Әбекеңді шыңдады, 
ши ратты, абзал азамат етіп қа
лыптастырды. Әбекең кейін 
об лыстық партия комитетінде 
жиырма жылдай қызмет ет
кенде де өзіне тән стильдің бірі 
– облыстық партия комитетінің 
күрделі жұмыстарына жас кадр
ларды ұйыстыра жүру бо латын. 
Ондағы мақсаты – пар тиялық 
қызмет бабы мен мұратын ап
параттағы өзінен ке йінгілерге 
ертерек байқату, ертерек таныту 
еді. Бірақ осы ны жете түсіне 
бермеген кез деріміз де болмай 
қалмады. Шындығына келгенде, 
бұл қыз мет бабында ертерек 
өсу дің де әдемі кепілі болатын. 
Осындай шыңдаудан өткен 
жас  тар кейін өз қабілеттеріне 
ла йықты қызметтерін алып 
жат ты. Сондай шәкірттерінің 
бірі болғанымды мен де мақ
таныш етемін. Осы ойды кейін 
әлде қалай сөз арасында айтып 
қалсам, келісе қоймай, бірге 
қыз меттес болдық қой деп ылғи  
қара пайымдылық танытатын еді. 

Әбекең әділ сөзге тұратын 
түсінігі мол абыз ақсақал бо
латын. Бірде арамызда  биыл 
туғанына 90 жыл толған Сыр 

бойына ерен еңбек еткен Ер
кін Нұржанұлы Әуелбеков ту
ралы  әңгіме болды. Сол кезде  
Ас танада тұратын Ерекеңнің 
ке зінде облыс партия комите
тінде қызмет еткен бір топ аза 
маттар оның есімін есте қал
дыру мақсатында облыстың бір 
мектебіне атын беру туралы өті
ніш жазған болатынбыз. Мұны 
облыстағы кейбір аза маттар 
орын сыз санап, осы дан пәлен 
жыл бұрын марқұм болған кісіге  
ренішін қайта тұ татып, өтінішке 
өріс бер мепті. Мен осыларды 
айта ке ліп: «Осындай жағдайда 
Әбе ке, ағайындар, Әуелбеков 
сіз бен біздің талқылауы мыз дан 
жоғары тұрған қайраткер ғой деп 
бір ауыз сөз айта алма ғаныңызға 
таң қалдым» дедім. Бетіме 
қарады да: «Ен дігі ұсы нысқа 
өзім де қол қойып бере мін» деді. 
Кейін мәселе шешімін тапты ғой. 

Тағдыр облыстық комсомол 
және партия комитеттерінде 
жиырма жылдай қызмет еткі
зіп, бір ғимаратта тұруды жа
зыпты. Талай алдыңғы толқын 
ағалардың сөзін естідік, қызме
тін таныдық. Солар дың ішінде 
айтулы іскер, талап қойғыш, 
жұмысқа жауапкершілігі жо
ға  ры, жаңалыққа жаны жа қын 
болған Абдол ла Дәулетұлы бөлек 
жан, ай тулы қызметкер болды 
де сем, артық айта қоймаспын. 
1957 жылы Шиелі аудандық 
партия комитетінің қарапайым 
насихатшысынан бастап, 
19721979 жылдары облыстық 
пар тия комитетінің насихат 
және үгіт бөлімі меңгерушісі 
қызметін  жарқырата жүргізді, 
сан салалы жұмысты барынша 
көрсете білді. Идеологиялық 
жұ мыстың барлық дерлік бу
ындарынан өткен, оның  жүйелі 
де күрделі қырсырын жетік 
білу, одақтық, республикалық 
партия орталықтарымен тікелей 
байланыс жасау, пікірлесу, сан 
салалы ғылымитәжірибелік 
кон ференцияларға қатысу бел
сенді бөлім меңгерушісін идео
логия саласының өзің ара лас
пай байқата бермейтін та лай 
қалтарыстарын аңғаруға көмек
тесті, алынбаған асуларға жете
леді.  

 Өткен ғасырдың жетпісінші 
жылдары Одақ көлеміндегі ең
бек ұжымдарының әлеу мет тік
экономикалық ке шен ді даму 
жоспарын жасау респуб ликаның 
қай жерінде жалғасын тапқанын 
баспасөзден оқи қой ғаным жоқ. 
Ал шынында осы маңызды 
мәселе Сыр бойында жалғасын 
тауып, Одақпен үн десіп жатса, 
бұл тікелей Әбе кеңнің өзіндік 
қайраткерлік еңбегі болатын. Ол 
осы тәжірибені облыста ендіруге 
күш салып, мұндай жоспарлар 
Жалағаш ауданы «Мәдениет» 

кеңшарында, Қызылорда қала
сындағы 2585 автоколонна 
ұжымында жасалып, ол кейін 
об комның бю росында арнайы 
ма құлданды. Өндірістің тиім
ділігін арттыру мен тәрбие 
жұмысын жақсартуда еңбек 
ұжымдарының рөлін одан әрі 
көтеру мәселелері 1975 жылы 
облыстық партия комитетінің 
пленумында талқыланды. Бұл 
бағыттағы облыста жүзеге ас
қан жұмыстар кейін «Еңбек 
ұжымдарының дамуын ке шен
ді жоспарлау әлеуметтік эко  но
микалық міндеттерді же  місті 
шешудің маңызды фак  то ры» 
деген ғылымитәжі рибелік кон
ференцияда  қоры тын дыланды. 
Сол сияқты об лыстық партия 
комитетінің ар найы бюросында 
КПСС Орск қалалық комитетінің 
идея лықтәрбие жұмысының 
мә  селелерін кешенді шешу ту
ралы тәжірибесін облыс өмі
ріне ендіру қаралған болатын. 
Мұн дай күрделі шараларды да
йындау мен өткізуде де Абдолла 
Дәулетов айрықша белсен ділік 
танытты. Бұлардың бар лығы 
белгілі жағдайда Әбекең нің 
іскерлік өресін, өзіндік ізде
німпаздығын, саяси танымын, 
қажырлы қызметін айғақтаған 
факторлар болатын. Ашығын 
айту керек, осылардың бар лығы 
ойдағыдай болып жат паса да, 
ұжымдағы әлеуметтік мәселелер 
мен экономи калық салалар тығыз 
қарымқатынасқа түсетіндей ке
шенді жоспарлау әдісі жалпы 
кадрлардың әлеу меттік өресі 
мен тәрбиесіне сөзсіз игі әсер 
ететін факторлар болатын. Бірақ 
бұл жұмыстар Одақ көлемінде 
жаппай өріс алып кете алмады, 
мерзімдік тірлік болып қалды. 
Оның өзіндік себептері болды. 
Қо ғамды қайта құрамыз деп 
жүріп, көптеген адам тәрбиесі 
үшін асыл қазыналарымыздан 
айырылдық та ғой. 

Несін жасырайық, 20 жыл
дан астам облыстық партия 
ұйымының идеологиялық май
данының алдыңғы шебін де 
болған, қайраткерлік болмы
сын жақсы таныған біз сияқты 
шәкірттері Әбекеңді келесі 
биіктен көргіміз келгені рас. 
Ондай мүмкіндіктер болмады 
емес. Бірақ ол кезде де қабілет, 
іскерлікпен өсе бермейтін жағ
дайлар аз болған жоқ. Рес
ми құжаттарда ең таза  деп 
саналған партиялық жүйеде де 
кейбір басшылардың күрделі 
деген мәселелерді жеке би леп, 
жеке төстеп жататын кез дері 
жеткілікті болды ғой. Қазір де 
бұл күшейе түспесе, әсте әлсірей 
қойған жоқ. Ал шын дығына 
келгенде, мұн дай ұстанымдар 
жалпы жұ мысымызды ақсатып, 
қоғам ның серпінді дамуына 

тұсау болып келе жатыр. Алда да 
тұсау бола береді.

Арал ауданының бірінші 
хатшысы болған Тәкей Есетов 
обкомға басшылыққа келді де, 
аудандық, облыстық партия 
комитеттеріндегі аппараттық 
қызметте көп жыл ысылған, 
кәсіби партия жұмысының май
талман маманына айналған 
А.Дәулетұлын басқа қызметке, 
партиялық ұйымдастыру бө лі
мінің меңгерушілігіне бе кітті. 
Әбекең жаңа қызметте де қамшы 
салдырмай алда жүр ді, шабысты 
да табысты бол ды. Басшылар 
мен жас кадр лардың арасына 
қамқор көпір бола алды. Көп 
жастарға болашаққа жолдама 
берді. Осы кездері облыстық 
партия комитеті басшылығының 
тіке лей қолдауымен бірсыпыра 
жас кадрлардың қызмет ба
бында өсіп, мәртебелері көтеріл
ген дерін де айта кеткен артық 
болмас. Бұл, шын мәнісінде, 
ізгілікті істер болатын. 

А.Дәулетұлы Одақ тара ғанша 
1982 жылдан 1991 жылға дейін 
облыстық халықтық ба қылау 
комитетінің төрағасы болды. 
Облыстық партия ко ми тетінің 
бюро мүшесі бо лып табылатын 
бұл беделді қыз метте де халыққа 
тиесілі қаржы мен мүліктің 
сақталуы, қорғалуы ойдағыдай 
жүзеге асырылып, адал өмір сүру 
салтының орнығуына қарай же
місті қадамдар жасалды. Іс керлік, 
мәселеге кеңінен, биі гінен қарау, 
өзіндік ерекше жа уапкершілік 
бұл кезде де серік бола алды. 
Жоғары буын мен қоянқолтық 
қызмет етті. Сондай жұмыстың 
бірін оқырман назарына сала 
кет сек, артық болмас. КСРО Ха
лықтық бақылау комитетінің 
бастамасымен Орта Азия және 
Қазақстан халықтық бақылау 
органдары басшыларының біз
дің облыстағы кең көлем дегі 
басқосуы болды. Мәс кеу ден 
денсаулық сақтау, су шаруа шы
лығы, қаржы министр лік тері 
мен ведомстволарының өкіл
дері келді. Олар Арал өңі рін, 
елді мекендерді тікұшақпен 
ара лап, қалған қонақтар жақын 
ау дандарда болып, халықтың 
тыныстіршілігімен танысып, 
бас қосуларда кең ауқымды пі
кір алмасып, проблемалық мә се
лелер ортаға салынды. Со ңында 
Аралға байланысты зерт  теу, 
тексеру, талдау жұ мыс та рын 
жақ сартуға бағыт талған ұсы
ныс тар қабылданды. Мұның 
бәрі кейін Арал ай мағының эко
логиялық мәрте бесін айқын да
ғанда қажетті құжат тарға негіз 
болғанын айта кету керек. 

Абдолла Дәулетұлы Одақ
тық дәрежедегі дербес зей нет
керлікке шыққан соң 2001 жылға 
дейін облыстық ке ңесте жауапты 

қызметтер ат қарды. Әбекеңнің 
жетпіске де йін қызмет етуі өзінің 
қалауы емес, қажеттіліктен туды. 
Көр гені көп, көзі танитын, білгені 
мол, қабілеті қайтпаған зерделі 
зейнеткер қарап отыра алмады. 
Көргені қытықтап, естігені елес
теп, түйгені түрткілеп, осы дан 
алпыс жыл бұрын қолға алған, 
кешегі аз ғана оқы  тушылық 
жұмыста да,  партия қызметінде 
де күндізтүні серік болған қа
ламы енді басқа сүрлеуге тарт
қылады, басқа бағытқа сал
ды. Мұның сәті де түсіп еді. 
Қазақстан Рес публикасының 
Ақ парат жә не қоғамдық келісім 
ми нистр лігі 1998 жылды – 
Халық бірлігі мен ұлттық тарих 
жы лы атауы табиғатында та
рихшы, ауызбірлікті ертеден 
өмірлік қағида еткен, екі тілге де 
жүйрік Әбекең Ахас Тажутовтың 
«Куманы, полов цы, кипчаки 
и казахи» атты орыс тіліндегі 
кітаптың қазақ ша нұсқасын 
«Қып шақтар мен қазақтар» де
ген атпен дайын дады. Бұл оқыр
мандарды қазақ этносының 
қалыптасу бары сындағы тарихи 
оқиғалармен нанымды және қыз
ғылықты та ныстыратын тағы
лымды туынды болды.  

Ойдағыдай шыққан алғаш қы 
еңбек келесіге шабыт ша қырды. 
Көптен ойда жүрген, кейбір 
мәселелер еске түсіп мазалаған, 
кейде ақ қағазға түртіп те қоятын 
өмірбаяндық деректер, басынан 
өткенді ой елегіне салып, екшеп, 
«мұны мен айтпасам, кім айтпақ, 
кейін гіге білгенімді мирас ет
пе сем, білгендігім қайсы?» деп 
берік түйін түюмен  Әбекең 2001 
жылы «Өмір өрнектері» атты 
кітабын баспадан шығар ды. Өзім 
де оқып, рухани ләззат алған 
«Тарих тағылымдары» атты кі
таптың кіріспесіндегі мына бір 
сөздерді назарлары ңызға сала 
кетейін: «Ғалам тарихын ой 
елегінен өткізген әрбір азаматқа 
шежіре  – аса қастерлі, ұрпақтан 
ұрпаққа аманат етіп қалдырып 
келе жатқан атамұра, халық 
қазы насы. Құс қанатсыз, ағаш 
жа пырақсыз болмайтыны тәрізді 
адамзаттың да ататексіз бо луы 
мүмкін емес». Осылай басталған 
қызғылықты да тағы лымды ту
ындыда автор өзінің ататегін, 
туған елін, балғын балалық кезі, 
қуанышы мен қызықшылығы мол 
жастық шағын, ұстаздық әлемін, 
пар тия, мемлекет қызметкері ре
тін де қалыптасу кезеңдерін жү
йелі де қызғылықты баяндаған.  

Алаштың анасы атанған Сыр 
бойының қай өңірі болмасын 
қасиетті, қадірлі. Дегенмен, әр
кімге туған жері ыстық, туған 
топырағы киелі. Бақ құсы қон
ған Ыбырай еңбек еткен, тұ
ғырлы тұлғалар – мұраты биік 
Мұстафа, тұлпар ақын Әб

діл да, даңқы қазақ қауымына 
кең тараған Иманжүсіп, хал
қы  ның Қалқаманы, ғұлама 
ғалым Шахмардан, академик 
Мұхаметжан Қаратаев, халық 
ақыны Нартай Бекежанов, т.б. 
дүние есігін ашқан Шиелі өңірі 
Абдолла Дәулетұлы үшін ерекше 
ыстық. Сондықтан да Әбекеңнің 
айрықша шабытпен жазылған 
«Нұрлы жол» атты кітабы та
рихишежірелік си паттағы киелі  
өлкесінен түлеп ұшқан алып 
ұландардың бейнебаяны іспетті. 

Міне, осылай екінші өмір
ді, шығармашылық өмірді сәт
ті бастаған Әбекеңнің жүй рік 
қаламынан «Мәуелі әулет» 
(2002 ж.), «Ыбырай тағы лым
дары» (2002 ж.) (2010 ж.), 
«Сыр саңлақтар» (2010 ж.), 
«Иман ұялаған мекен» (2011 
ж.), «Ардагерлер – ел тірегі» 
(2011 ж.), «Толымды тұлғалар» 
(2011 ж.), «Қорқыт Қойлыбай» 
(2015 ж.) атты кітаптар шықты. 
Қолдарыңызға енді тиетін, бір 
кезде осы Мурад Аджидің шы
ғармасынан бастаған, енді оның  
«Кипчаки. История великой 
степи и древних тюрков» атты 
еңбегінің аудармасымен Әбе
кең қаламгерлік қызметке нүкте 
қойып еді. Өмірлік қыз меттің 
күнделікті қалам ұстат қаны зая 
кеткен жоқ, ол мол мұраның 
иесі, тамаша тарих шы, қажырлы 
қаламгер атанды.  

Әбекең кітаптарын оқып 
отырып, таңғалмасқа бол май  тын 
бір мәселені айта ке тейін. Сыр 
бойына қажырлы қызметтерімен, 
ақылпарасат тарымен белгілі 
болған отыз ға тарта партияке
ңес қызмет  керлері туралы сү
белі еңбектері өңіріміздің тари
хын зерттеген ғалымдар үшін 
таптырмайтын дүниелер. Шы
нына келгенде, Сырдария ның 
сол жағасын игеруді алғаш 
мә селе етіп қойған, кезінде 
облысты қалыптасқан қиын
шылықтан шығару үшін оның 
мәселелеріне Мәскеудің, пар
тияның Орталық комитеті 
мен Үкіметінің бетін бұрып, 
Республиканың отыз алты тар
мақ, жетпіс екі тармақшадан 
тұратын қаулыларын шығарт
қан М.Ә.Сужиков, Сыр бойы
ның кезінде бірденбір байлығы 
болған күріш егістігіне шынайы 
реформа жасаған, қажырлы 
қайраткер М.Б.Ықсанов, облыс 
жұртшылығы тәуелсіздіктің ты
нысындай қабылдаған, ерен іс
терімен ел есінде қалған Еркін 
Нұржанұлы Әуелбеков, т.б. қай
раткерлер туралы мақа лаларды 
тебірен бей, толғанбай оқи ал
майсың.  

Міне, кешегі Кеңестік ке
зең де облыстың билік эшело
нын да қажырлы қызмет ат
қар ған, белсенді азаматтық 
по зи циясын әрқашан берік ұс
тан ған, Сыр еліне сыйлы болған 
Абдолла Дәулетұлы ағамыз 
жа сы ұлғайған шағында төбе 
бидей төрде ақылкеңесін айтып, 
жақынжуықты жақсылыққа 
ұйытып отыратын еді. Құдайға 
шү кір, аз жасаған жоқ. Адами 
да, азаматтық та, қайраткерлік 
те парызын адал атқарды. Өзі 
өмір сүрген қоғамға қарыз болып 
кеткен жоқ. Барын бере алды, 
аянбады. Әбекең үлкен әулеттің 
де иесі болатын. Ар тында не
мерешөберелі ұрпағы, оларға 
қайталана бермейтін үлгіөнегесі 
қалды. Енді жары Сыздыққызы 
Елена апамыз солардың қызығын 
молырақ көрсін дегіміз келеді. 

 Әбдіжәлел БӘКІР, 
саяси ғылымдарының 

докторы, профессор

АЗАМАТ. 
ИДЕОЛОГ. 
ҚАЙРАТКЕР

Уақыттан жүйрік не бар? Кеше ғана ортамызда жүрген  
Сыр бойының абзал азаматы, тамаша идеолог, қажырлы 
қайраткер Әбекеңнің, Абдолла Дәулетұлының соңғы 
сапарға аттанғанына да бір жылдан асып қалыпты. Егер 
тірі болғанда сексенді толтырып, тоқсанға аяқ басып, 
қауымымыздың көркі болып отыратын еді. Тағдыр оны 
жазбады. 

Асфальтталған түзутүзу көшелері, 
түнде алыстан көрінетін самаладай 
жарықтары, әсем ғимараттары, айнала
дағы жасыл желегі көздің жауын алады. 
Қазіргі Жаңақорған, мұнан қырық 
жылғы Жаңақорған емес,  жаңарған 
Жаңақорған, жазиралы Жаңақорған! 
Адам ның мәртебесін көтеріп, мерейін 
өсіретін киелі мекен. Бұрынғысы біз
дің жүрегімізге жылылық сыйласа, қа
зіргісі мақтаныш сезімін туғызады. 
Сонау жылдары алыс ауылда тұрсақ 
та, мұнда келгенде қалаға келгендей 
желпініп, жадырап, құрбықұрдастармен 
қыдырыстаған, спорттық жарыстар мен 
түрлі шаралардың ортасында жүріп, 
үлкендердің өнегесін көрген ыстық орда 
бұл. Сондықтан да толқымай, тебіренбей 
әңгіме айта алмаймыз. 

Аудан орталығының түстік беткейін
де Сүйіндік Молдалиев атындағы көше 
бар. Ал облыстағы ең халқы көп аудан 
орталығында салалы көшелердің бірін 
иемденген Сүйіндік Молдалиев кім? 
Мұны кейінгі жастардың есіне салу, 
тұрғындарға таныстыра жүру бұл күндері 
аға ұрпақ қатарындағы біз үшін міндет. 

...Өткен ғасырдың сексенінші 
жылының жазы еді. Аудандық мәдениет 
үйіндегі үлкен жиынның бел ортасында 
сөз алған халық ақыны Манап Көкенов 
мінберге шығып, саңқылдап қоя берді: 

– Кім білмейді бұл күнде Сүйіндікті,
Жеңе білген еңбекпен қиындықты.
Қырды төлге толтырып, 

сыр алдырмай,
Таңдандырып келесің дүйім жұртты! 

– дегенде залдағы отырғандар түгел 
тұрып қол соқты. Бұл біздің бүгінгі 
әңгімеге тиек етіп отырған Сүйіндік 
Молдалиевке көрсетілген құрмет еді. 
«Құрмет белгісі», «Еңбек Қызыл Ту», 
«Халықтар достығы» ордендерінің иегері 
майталман шопанға бұл жолы КСРО
дағы ең жоғары марапат – «Ленин» ордені 
– тапсырылып, Алматыдан оралған беті 
болатынды. Жоғарыда айтылғандай, 
еңбектің қиындығынан тайсалмайтын 

қажырлы ағамыз кейіннен Қазақ Респуб
ликасы Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты атағын да иемденді. Бұл Үкімет 
тарапынан еңбек адамына көрсетілген 
зор құрмет болатын. 

«Түркістан» қаракөлқой совхозының 
№2 фермасында 1965 жылдан, кешегі 
жекешелендіру кезіндегі шаруашылық 
тараған 1994 жылға дейінгі аралықта 
аға шопаны болған Сүйіндік Молдалиев 
«Социалистік Еңбек Ері» атағына екі 
рет ұсынылып, сол жоғары атаққа еңбегі 
лайық бола тұра, бұйырмады. Бір кем 
дүние деген осы!

19681969 жылдың қысы өте қатты 
болғанын көнекөздер біледі. Сол 
жылы желтоқсан айының ортасында 
бір тәу лікте қалыңдығы бір метрден 
астам қар жауып, барлық жерді басып 
қалды. Жыңғыл қоралардың басы ғана 
қылтиыпқылтиып көрінетіні әлі көз 
алдымда. Буырқанған аязы мен үскірігін 
айтсаңызшы! Жерді жапқан қалың қар 
сәуір айының 14ші жұлдызында бірден 
еріп, айналаның бәрін көлкөсір су басты. 
Сол қаһарлы қыста қоғамның да, жекенің 
де малы қырылып қалды. Ал Молдалиев 
отарындағы малынан барынша аз шығын 
шығарып, әр 100 саулыққа 140тан 
төл өргізді. Мұндағы қиыншылық пен 
жанкешті еңбекті «Қияға қонған қыран» 

атты деректі кітабымда баяндағанмын, 
әңгімені ұзартпау үшін оқиғаларды 
тәптіштемейақ, қояйын. Алайда, Сүйін
дік Молдалиевтің әр бесжылдықта жүз 
саулықтан орта есеппен 170тен қозы 
алып, екі мыңнан астам тірі төл қо
сып отырғандығын, жүн өндіруде де 
жоғары көрсеткішке жеткенін еске 
салайын. Сонымен бірге, майталман 
еңбек озатының Социалистік Еңбек Ері 
атағына ұсынылғандағы өзім куә болған 
бір эпизодты айтып өтпесем, әңгімеміз 
жалаң болатын секілді.    

Жетпіс сегіз не жетпіс тоғызыншы 
жылдың қысы. Қызылордадан кештетіп 
оралған «Түркістан» совхозының дирек
торы Әбсадық Әбсеметов түн ішінде 
активтің бәрін түгел жинады. Өзінің 
көлігін жіберіп, құм ішіндегі аға шо
панды да алдырды. – Жағдай былай, 
– деді директор. – Обкомның бірінші 
хатшысы И.Әбдікәрімов жолдас Мол
далиев Сүйіндіктің кандидатурасын Со
циалистік Еңбек Еріне ұсынуға тап сырма 
берді. Жанжақты көрсет кіштері сай 
келетін көрінеді. Бесжыл дық жоспарды 
уақытынан бұрын орын дал ғандығы ту
ралы КПСС Орталық ко митетінің Бас 
хатшысы Брежневтің атына берген ра
портына қоса қажетті құжаттарды түгел 
дайындауымыз керек, – деді ол. Осының 

бәрі ертең сәскеде сақадай сай әзірленіп, 
ауданға, одан әрі түстен кешіктірілмей 
облысқа, обкомның бірінші хатшысы
ның қолына тиюі тиіс екенін тағы нық
тады. Бас экономист Жұмашев пен бас 
бухгалтер Төлепбаев түнімен қар баласып 
дайын даған мәліметтер бойынша 1976 
жылдан басталатын бес жылдықтың осы 
мерзіміне Сүйіндік әр жүз бас аналыққа 
орта есеппен 180нен қозы алып, бес 
жылдықты мерзімінен бұрын орындапты. 
Қозының 60 пайызын тірі өсіріп, бір 
отардың өзінен екі жарым мыңға тарта 
төл өргізген. Бұл шамамен төрт отар 
болады. Ақшалай шаруашылыққа 
түсірген пайдасы болса да шаш етектен. 
Осы құжаттарды обкомға уақытылы 
апарып тапсыруды басшылар комсомол 
хатшысы қыз метіндегі маған жүктеп, 
арнайы жеңіл көлік босатты. Ертесіне 

райкомнан ұсыныс қоса алынып, 
тиісті құжаттар бесін ауа Қызылордаға 
жеткізілді. Бізді обком ғимаратының 
екінші қабатында бірінші хатшының 
көмекшісі күтіп алды. Кейіннен хабардар 
болдық, Молдалиевтің  бесжылдықты 
3 жарым жылда орындады деген ра
порты екі күннен соң Қонаев арқылы 
Брежнеевтің өз қолына тиген. Бұл 
партияның кезекті съезі алдындағы 
қарбалас еді. Осы жағдайдан хабардар 
болғандар Сүйекеңді алдын ала «Герой 
болуыңмен» деп құттықтап жатты. Алай
да, мемлекет басшысы жоғары награ даны 
сол облысқа жауапты өкілі нің ұсынысы 
негізінде бекітеді екен. Осы жерде бір 
кәкір болды ма, алғаш қы межеленген 
Еңбек Ері атағы өзгер тіліп, сол жолы 
оған «Ленин» ордені тапсырылды. 

Озат шопанның жары Әлима апай 
да – отағасына сай бейнеткеш. Ол кісі
нің қоржын басы толы қозыларды бір
біріне шатастырмай, енебала жасап 
табыстырып жатқанына куә болған 
өкілдер жырдай етіп айтып жүретінді. 
Мал шаруашылығындағы қиын жұмыста 
жүріп, он баласын аманесен өсірді. 
Ұрпақтары еліміздің әр саласында аянбай 
жұмыс жасап, ата жолын жалғастырып 
келеді.  

Иә, қоғам үшін қажымай еңбек етіп, 
өнегелі өмір сүрген асыл азамат Сүйіндік 
Молдалиев. 2002 жылы бақилық болды. 
Аудандық ауылшаруашылық бас қар
ма сының бастығы болған Срайл Скен
діровтің ұсынысы, ардагерлердің қол
дауымен еңбек саңлағына Жаңақор ған 
ауданы орталығынан көше атауы бе
рілді. Отан алдындағы парызын адам
гершілікпен орындаған адамдар, әрине, 
үлкен құрметке қашанда лайық. Кенттегі 
С.Молдалиев атындағы көше – соның 
дәлелі. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ, 
жазушы-журналист, 

Шиелі ауданының Құрметті 
азаматы.

ҚИЯҒА ҚОНҒАН
ҚЫРАН

Келер жылы Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл толады. 
Әрине, аз уақыт емес, сол кезде дүние дидарын ашқан бала бұл күндері 
орда бұзар отыз жасқа жақындады. Осы уақыт аралығында облысымыздың 
оңтүстігіндегі Жаңақорған ауданының орталығы жылдан-жылға көркіне көрік 
қоса түсуде. 
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жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)
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жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, қолжазба өңделеді және 
қайтарылмайды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.
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Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
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«Сыр бойы», «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт 

жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе: 70-00-52 
 телефон ы арқылы байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru
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SERGEK

БӘРЕКЕЛДІ!

Қазақстандық боксшы, Сыр перзенті 
Тұрсынбай Құлахмет бірінші орта 
салмақтағы WBC International бос белбеуі 
үшін Ұлыбританияның Уэйкфилд қаласында 
жекпе-жек өткізді.

MTK Fight Night бокс кешінде жерлесіміз 
жеңіліп көрмеген британиялық Маколей Мак-
гоуэнмен жұдырықтасып, ел намысын қор ғады. 
ESPN мә ліметінше, Құлах мет – Макгоуэн жек
пежегі кештің екінші басты ай қасы мәртебесін 
ие ленген. Осыған қарағанда бұл жек пежекке 
баса мән берілгені бай қалады. Мұның се бебі 
британдық бұған дейін кәсіпқой рингте 14 рет 
жеңіске жетсе, жерлесіміз 1 рет қана кездесу 
өткізген. Ол биылғы жылдың 23 тамыз күні Ал-
матыда отандасы Сағадат Рахманқұловты ұтқан 
еді. Мамандарды осы жағдай да қызықтырған 
болуы мүмкін, ал, жергілікті жанкүйерлер 
Макгоуэнның жеңетініне сенген.

Бұл жекпежек 9 раундқа жоспарланған 
болатын. Жетінші раундта британдық бокс
шы Тұрсынбайдың тегеурінді соққысынан 
нокдаунға түсті. Бетаузынан аяусыз соққы 
алған тұманды Альбион тарланы осылайша 
алғашқы жеңілістің ащы дәмін татты. Атой 
салған жерлесіміз сәл қателік жіберіп, рефе-
ри қазақстандық боксшының есебінен бір ұпай 
шегеріп тастаған еді. Бірақ, мұндай «артқа 
тартушылық» Тұрсынбайдың тұғырын аласарт-
пады. Жерлесіміз, әлем чемпионатының қола 
жүлдегері, Азия чемпионы енді құрлықтың 
менмін деген кәсіпқойларына күш атасын таны-
майтынын дәлелдемек.

Бұл – жеңістердің басы, жерлесіміздің мерейі 
үстем болсын, ағайын!

Тұрсынбайдың 
тұғыры тағы 
бір саты көтерілді

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акцио
нерлік қоға мының басшылығы «СаутсОйл» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Прези
денті Сейітжанов Серікжан Сейітжанұлына апасы 

Мархаба Сейітжанқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ
тасып, көңіл қосын білдіреді.

Жарамсыз деп есептелсін
Қазақ гуманитарлық заң және техникалық 

жоғары колледжі мемлекеттік емес білім беру 
мекемесінің (БСН 040540002932) негізгі мөрі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Искаков Расул Сабировичтің атына Қызылорда 

облысы, Қызылорда қаласы, Аманхан Сәдуақасов 
көшесі №35 үйге (Аманхан Сәдуақасов көшесі 
№37, бұрынғы Фурманов тұйығы №37 В) берілген 
жер учаскесіне меншік құқығын, тұрақты жер 
пайдалану құқығын беретін актісінің (кадастрлық 
№10156006511, №0031752) түпнұсқасы жоға
луына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ХАБАРЛАМАЛАР
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 

қаңтардағы №212ІІІ Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57бабының талаптарына сәйкес (2104). «Арысқұм 
кенішіндегі су айдау жүйесі. №188, 242, 262, 271 ұңғымаларға ай-
дау желілерін жүргізу» жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы ха-
барлайды. 

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

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 299192.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 
қаңтардағы №212ІІІ Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57бабының талаптарына сәйкес (2108). «Құмкөл 
кенішінің оңтүстік шығыс бөлігінде су айдау жүйесі. №333 
ұңғымаға айдау желісін жүргізу» жұмыс жобасы жөніндегі 
құжаттаманың мемлекеттік экологиялық сараптамаға 
жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

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

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 299192.

«Көлжан» ЖШС 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология Кодексінің 57бабының талаптарына 
сәйкес  (210901) «Солтүстік Батыс Қызылқия кенішінде мұнай 
жинау жүйесі. №103, 104, 105 ұңғымаларынан аралық құбырлар 
тарту» жоба жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

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

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 299192.

Аталған жарысқа Алматы, Шым-
кент қалалары және еліміздің 12 
облысынан 469 спортшы қатысты. 
Ауыр атлеттер 20 салмақ дәрежесінде 
шеберлік байқасты. 

Жарыс нәтижесінде  қызыл
ордалық спортшылар екі жас 
ерекшелігі бойынша барлығы 7 ал-
тын, 9 күміс, 4 қола медаль иеленді. 
Осылайша жалпыкомандалық есепте 
екінші орынға табан тіреді. 

Жекелей есепте 59 келі 
салмақта Аяжан Нұржан (59 келі), 
Есенгелді Сәпи (81 келі) мен Динара 
Қыпшақбай (81 келі) және Арыстан-
бек Жаханша (89 келі)  Қазақстан 
чемпионы атанды. Ал Мақсат 
Қуантхан (55 келі), Дінмұхаммед Да-
нышпан (61 келі), Нұрай Құрманбай 
(64 келі), Нұрдәулет Қалдыбек (89 
келі), Бағдәулет Камал (102 келі) сер-
пе және жұлқа көтеру жаттығулары 
бойынша күміс жүлдеге ие болды. 
Сондайақ,Таңшолпан Қаюпова (49 
келі), Ерасыл Ергенбай (61 келі) 
және  Əлішер Оразбек (109 келі) 
қола жүлдені еншіледі.

Енді Азамат Төлеген (61 келі), 
Мейрамбек Əбдіхалық (73 келі), 
Айсамал Сансызбаева (+81 келі) 
және Рахат Бекболат (96 келі) сын-
ды жерлестеріміз жасөспірімдер 
арасындағы онлайн Əлем кубо
гінде бақ сынайды. Бұл жарыс Перу 
мемлекетінде өткізіледі.

«СБ» ақпарат

Қызылордалық атлеттер 
жеңімпаз атанды

Ауыр атлетикадан 20-23 жасқа дейінгі жастар арасын-
да Қазақстан чемпионаты онлайн жүйеде өтті. Оған ZOOM 
бағдарламасы қолданылды. 

– Кей тұста, әсіресе бүгінгідей жаһандану 
кезеңінде ұлттық спорттың кенжелеп 
қалып жататыны жасырын емес. Ай ты
ңызшы,  салауатты өмір салтын насихат
тау, ат спортына деген қызы ғушылықты 
арттыруда біздің деңгейіміз қандай?

– Ұлт өнерінің қайнар бұлағы – ауыл. 
Сондықтан құндылықты сонан іздейміз. 
Өңірде ұлттық спорт түрлері 2005 жыл-
дары қолға алынды. Алғашқыда көкпарға 
қызығушылық танытып жүрген ауыл 
азаматтарының демеуімен жастардың ба-
сын біріктірдім. Оларға көкпар ойынының 
ережесі мен қырсырын үйреттім. Құрамада 
10 бала болды. Қалааралық турнирлерге 
қатысып, жетістіктерге жете бастағаннан кейін 
командалық жұмысты жетілдіруге талпындық.
Сонымен қатар 2007 жылдан бастап 
аударыспақ, теңге ілу, қыз қуу және жамбы ату 
спортына жастарды дайындадық. 2007 жылы 
облыста республикалық деңгейде фестиваль 
өтіп, көкпардан 14 команда қатысты. Сайыста 
біздің құрама 6орынды еншіледі. Бұл бірінші 
жеңіс болатын. Өйткені нәтиже бар. 2008 
жылы облыстық құрама толық жасақталды. 
Оралда өткен алғашқы Қазақстан чемпиона-
тында бірінші лигада 1орынды жеңіп алды. 
Бұл ересектер құрамасы болатын. 2010 жылы 
жастар құрамасын аштық. Құрамада 19 шабан-
доз өнер көрсетті. Жастар құрамасы Ақтөбе 
қаласында өткен көкпарға қатысып, алдыңғы 
орыннан көрініп, мықты лық тарын дәлелдеді. 
2014 жылы жастар арасындағы чемпионат 
Жаңақорған ауданында өтті. Онда көкпардан 
финалист болса, аударыспақтан 1 чемпион, 
2 финалист және теңге ілуден 1орынға қол 
жеткізді. Енді біздің ойымыз жасөспірімдер 
құрамасын жасақтау еді. 2016 жылы ойы-
мыз іске асып, жасөспірімдер командасын 
шығардық. Жасөспірімдер арасындағы көкпар 
сайысынан  Шымкент, Жамбылда өткен чем-
пионаттарда құрама жеңіс тұғырынан көрінді. 
Сонымен қатар екі жыл қатар өткен жамбы 
атудан Қазақстан чемпионатында Өміртай 
Ғалымжан рекорд жаңартты.

Жалпы, облыстық құрама ұлттық спорт 
түрлерінен шың далып келеді. Бүгінде 
көкпардан 100ден аса шабандоз бар. Қосалқы 
құрамда толығып отыр. 

Соңғы жылдары ұлттық спорт түрлерін жан-
дандыру мақсатында біршама шаралар қолға 
алынды. Ат құлағында ойнауға әуес жастар 
көбейгені көңіл қуантады. Ауданда екі үлкен 
көкпар алаңы бар. 18 ат алдық.  Жемшөбі, ат
әбзелдері қоса бөлінеді. Жаттықтырушылар 
саны артты. Шабандоздарға облыстық спорт 
басқармасы тарапынан  стипендия таға йын
далды. Мұның бәрі де ұлттық спорт түрлерін 
дамытуға арналған жұмыстар деп білемін.

– Этнограф ғалым Ақселеу Сейдімбектің 
«Көкпар – бұл қазақтың ұлттық ойыны, 
төл мұрасы, ойынның ең мықтысы. Бұған 
жүректі жігіттер ғана қатысқан. Көкпар 
– атабаба мыз дың асыл аманаты. Ол біз 
барда өзімізбен бірге мәңгі жасасып, бірге 
дамып отырады. Әлем спортында фут
бол, волейбол, баскетбол дегендер бар ғой. 
Сол сияқты, көкпар деп ат қойып, айдар 
таққан біздің бабаларымыз» деген сөздері 
еске түсіп отыр. Жалпы, мықты жылқы 
мен епті шабандоз бабында болуы үшін не 
істеу керек?

–  Атқа мінгеннің бәрі шабандоз емес. 
Себебі атқа отырудың да тәртібі бар. Құрамаға 
алынатын жастар алдымен іріктеледі. Ынтасы 
мен ебі бар жастарды таңдаймыз. Көпшілігі 
өздері көкпарға қызығып, бала күнінен ат 
жалын тартып мінгендер. Расында, көкпар – 
рухы мықты жігіттердің ойыны. 

Жалпы, құрама 3 топқа бөлінеді. Ересек-
тер, жастар және жасөспірімдер болып. Со-
нымен қатар қосалқы құрам бар. Күнделікті 
жаттығулар уақытылы жасалады. Ат пен ша-
бандоз бірбірін түсініп,  бағындыра алуы тиіс. 
Сондықтан көкпаршының шеберлігіне қарап, 
ат таңдалады. Мәселен, біздің белді ойын
шымыз Наурызқожа Əмзеевтің мінетін аты 
«Найза». Бұл екеуі құраманың бетке тұтары. 
«Найза» еліміздегі жекпежектен нөмірі 
бірінші тұлпар. Мықтылығы мен ақылдығы 
бөлек. Кеудесі кең, тұяғы берік. Оның бас
ты артықшылығы жекпежек алаңында 
қарсыласын бірден танып, бірінші соққы жа-
сайды. Және де соққыдан кейін шабандозға 
мүмкіндік береді. Олар әбден бірге қимыл 
жасауға үйренген. Бірінбірі сөзсіз түсінеді. 
«Найза» өзінің қайсарлығы мен шапшаңдығын 
дәлелдеген. Талай додаларда топ жаруға 
ықпал жасады. Қазір олар ұлттық құрама 
сапында өнер көрсетеді. Еліміздің атын 
халықаралық сайыстарда қорғап жүр. Бұдан 
бөлек, «Бойтұмар», «Бақторы», «Кербез» 
атты тұлпарларымыз қорғаныш тәсілін жетік 
меңгерген. 

Жүйріктер де бабында болуы үшін өлшеніп 
жемшөбі беріледі. Жаттығу үздіксіз жүріп, 
бақыланады. Көкпарға көбіне 7 жасқа толған, 
сүйегі бекіп толысқан аттар таңдалады. Осы 
кезге дейін көкпарға жергілікті тұқымдар 

тартылған еді. 2018 жылдан 
бас тап «Рухани жаңғыру» бағ

дарламасының арқасында ұлт тық 
ат спортына қолдау артты. Соның 

нәтижесінде көршілес қырғыз елінен «ара-
лас қанды» жылқы түрлері әкелінді. Бұл 
аттардың ерекшелігі тәрбиеге тез көнеді. 
Сондайақ, Алтай аттары да көкпарға бейім. 
Ал, өзге өңірлерде өтетін сайыстарға жылқыны 
апару үшін арнайы көліктер бөлінеді. Бұл да 
маңызды. Себебі, ат көлікте  6 сағаттан артық 
тұрмауы тиіс.

– Облыс құрамасында өнер көр сетіп, 
қазіргі кезде ұлт тық құрама сапында 
жоғары жетіс тікке  жетіп жүрген спортшы
ларды айта аласыз ба?

– Əрине, шәкірттің жетістікке жеткені – 
ұстаздың жемісі. Біздің жігіттер бала күнінен 
көкпар тартып өскендіктен, ұлттық спорт 
түрлерін жетік меңгерді. Ұлттық құрама са-
пына алынып, сырт елдерде өнер көрсеткен 
шабандоздар арасында Нұрлыбек Асқар мен 
Наурызқожа Əмзеев бар. Ал, жастар арасын-
да Абылайхан Құлмағанбетұлы, Кемеңгер 
Сағымбай, Дәулет Ағайдар және Азамат 
Сағымбекұлы ұлттық құрама мүшелері. 

– Ұлттық спортта  қай түрінен кенжелеу 
бар?

– Ежелден елге таныс бәйге, көкпар, 
қыз қуу, теңге ілу, аударыспақ, қазақ 
күресі, тоғызқұмалақ ұлттық ойындары 
өз  деңгейінде дәріптеліп келеді. Дегенмен, 
мыңдаған жылдық тарихы бар, бірақ өткен 
ғасырда ұмыт болып, тәуелсіздік алғаннан 
кейін қайта жанданған спорт түрлері де 
бар. Облыста ат спорты белсенді дамып, 
түрлі жарыстар ұйымдастырылып, жағдай 
жасалғанымен, өзге аудандардан шабандоз 
шығуы бәсең. Қазір Жаңақорған мен Шиелі 
көкпаршылары ғана облыстық құрамада өнер 
көрсетеді. Осыған байланысты барлық аудан-
да ат спорты бөлімшелері ашылса, құбақұп 
болар еді. Себебі, қазақ – ат жалында өскен 
халық. Кез келген қазақ баласының атқа 
икемделуі оңай. Сонымен қатар біздің спорт-
шылар аударыспақ, теңге ілу, жамбы атудан 
да жоғары жетістікке жетіп, чемпионаттарға 
қатысуда. Бұл ойын түрлерінен ересектер және 
жастар арасында топ жарған жеңімпаздар 
көбейіп келеді. Көршілес Өзбекстан және 
Қырғызстан елдерінде ұлттық спорт түрлері 
айтарлықтай дамыған. Ипподромдар салы-
нып, жылқылар сатып алынады.  Нәтижесінде 
жоғары деңгейдегі жарыстар өткізуге, мықты 
спортшылар дайындауға мүмкіндік мол. 

Айта кетерлігі, ҚР Ұлттық ат спорты 
қауымдастығы тарапынан ұлттық спорт 
түрлерінің дамуына қолдау көрсетіледі. Кен-
желеп қалған спорт түрлерінен сайыстар, 
фестивальдар ұйымдастыру қолға алынды. 
Ойын ережелерін нықтап, толықтырып оты-
рады. Өйткені, ұлттық спорт ойындары – 
біздің өткен тарихымыз, салтдәстүріміз бен 
әдетғұрпымыз, мәдениетіміз. Халық көнесін 
ұмытпайды, жандандырады.

– Алда қандай жос пар ларыңыз бар?
– Құрама көптеген сайыстарға қатысу ке-

рек болатын. Бірақ пандемияға байланыс
ты өзге рістер орын алды. Мәселен, әлемдік 
көшпенділер этноспорт түрлері ойынынан 
Түркияда әлем чемпионаты өтуі тиіс еді. 
Оған облыс атынан спортшылар қатысатын. 
Сондайақ, этноспорт түрлерінен Украинада 
фестиваль ұйымдастырылатын болған. Əзірге 
ешқандай хабар жоқ. Себебі, әлемде жұқпалы 
індетпен күрес жүріп жатыр. Дегенде келер 
жылы аймақта жоғары лига өткізуге ұсыныс 
білдіріп отырмыз. 

Əңгімелескен
Сара АДАЙБАЕВА, 

«Сыр бойы»

Ұлт өнері – ұлт өрісінің өлшемі. Ал 
оның ішінде ұлттық ат спорты қазақтың 
дара дәстүрі! Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы  
Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты мақаласында ел азаматтарын 
көшпенді халықтың салт-дәстүрін, ұлттық 
құндылықтарын бағалауға және жылқы 
шаруашылығын дамытуға ден қою 
керектігін айтты. Шын мәнінде, біздің бүгінгі 
беталысымыз қалай? Облыстық ұлттық ат 
спорты түрлерінің аға жаттықтырушысы 
Сламхан Боранбаевпен сұхбатта осыған 
жауап іздеп көрген едік. 

Ұлт өнері ат үстінде 
сыналады

СЕНБІЛІК СҰХБАТ


