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• 1992 жылы Қазақстан 
Республикасының Шетел 
инвестициялары жөніндегі 
ұлттық агенттігі құрылды.

• 1998 жылы елордада Төле 
би, Қазыбек би, Әйтеке би 
ескерткіштерінің ашылу рәсімі 
болды. Ескерткіш авторы –   
мүсінші Мұрат Мансұров.

• 2005 жылы Қазақ Ұлттық 
уни верситетінде «Қозы Көр
пешБаян сұлу»  жырының нұс
қаларыатты кітаптың таныс
тырылымы болды. Бүгінде 
«Қозы КөрпешБаян сұлу» 
жырының 20дан астам үлгісі 
бар. Бұл жинаққа жырдың ХІХ
ХХ ғасырларда Петерборда, 
Қазан мен Орынборда араб 
әліпбиімен терілген бірнеше 
нұсқасы енгізілген. 

• 2012 жылы Таразда 
террористті тоқтатып, қаза тап
қан Халық Қаһарманы, полиция 
капитаны Ғазиз Байтасовтың 
бюсті ашылды.

• 2017 жылы елордада 
Шанхай ынтымақтастық ұйы
мының саммиті өтті. Оның бары
сында ШЫҰның қазіргі қыз
меті талқыланып, Үндістан мен 
Пәкістан Ұйымның толыққанды 
мүшесі болып қабылданды. 
Саммит тен кейін Шанхай ынты 
мақ тастық ұйы мының төр
ағалығы Қазақ станнан Қытайға 
өтті.

• 1993 жылы Алматыдағы 
«Достық үйінде» Каспий теңізі 
айдынының Қазақстанға қарасты 
қайраңында геологиялық бар
лау бағдарламасы жөнін де 
Халықаралық мұнай ком  па
ниялары консорциумы құ рыл  
ды. Оның құрамына Қазақ
стан, Италия, АҚШ, Фран ция, 
Норвегия, Нидер ланды, Ұлы
британия мұнай компания лары 
кірді. 

• 2006 жылы Алматыда 
курорт мәртебесіне ие жаңа 
«Жайлау» гольфклубы ашылды. 

• 2009 жылы Ақмола облысы 
Ерейментау ауданындағы Тор
ғай ауылының маңынан түркі 
дәуірінің «Қос батыр» ғұрыптық 
ескерткіші табылды.

• 2017 жылы ҚР Президенті 
Халықаралық маман дан дырыл
ған «EXPО2017» көрмесін 
ашық деп жариялады. 

• 2019 жылы НұрСұлтан 
уақытымен 20.00де Қазақстанда 
кезектен тыс Президент сай
лауы на дауыс беру аяқталды. 
Сайлау шылардың 77,5%і да
уыс беруге қатысты. «Nur 
Otan» партиясының атынан ҚР 
Пре зи денті кандидаттығына 
түскен ҚасымЖомарт Тоқаевқа 
сайлау шылардың 70,96%і 
дауыс берген.

БІР АУЫЗ СӨЗ 
СЕЛТ ЕТКІЗДІ
Бұл аймаққа белгілі кәсіпкердің аузынан 

шыққан еді. Жас кезінде лауазымды қызмет 
атқарса да, Тәуелсіздік табалдырығын қиын
дықпен аттаған оның сөзінде бүгінгі буынға 
керек кеңес көп.

Ерманов десе, көбі «Бабас» ЖШС арқылы 
таниды. Нұрмұрат ағамен бұрын кездеспеген 
едік. Бұл жолы мүмкіндігі шектеулі кәсіпкердің 
мүмкін болуы тиіс нәрселеріне құлақ астық.

– Кеңестік заманда әртүрлі қызмет істедік. 
Мына Тасбөгеттегі бұрынғы ағаш өңдеу 
зауытында да бас инженер болдым. Әлі есімде, 
1979 жылы 28 сәуірде ауылым Қармақшыға 
бара жатқанымда жол апатына түстім. 
Қасымдағы қарындасым қайтыс болды. Менің 
қолым бірнеше сағат көлікке бастырылып, 
ақыры жарамсыз күйде болған соң, дәрігерлер 
кесіп тынды.

ДИПЛОМ 
ДӘРЕЖЕ
ЕМЕС
немесе 
талаптының 
тауы 
шағылмайды

Ескі базардың жанындағы аялдамада 
автобус біткен кемі 10 минут тұратын 
шығар. Сонда сіз де байқайтын боларсыз, 
өзбек әлде тәжіктің жас жігіттері «учеуи 
юуз тенгә» деп көлік ішіне кіріп, иісін 
бұрқырата тандыр нан сатып жүреді. 

Ал ілгеріде ұялы телефон немесе 
тұрмыстық техника жөндейтін 
орындарда да корей не орыс ағайынды 
көп байқайтынбыз. Ау, неге олар қазақ 
азаматтары емес деп ойлағанмен, мұндай 
жұмыс біздікілерге «жараспайтындай» 
көрінгенін қалай жасырайық?!  Қазаққа 
қара жұмыс пен таксист болу ғана 
бұйырып тұр ма деп «күн жаумай су 
қылар» әдетіміз де жоқ. Бірақ, әлдекімдер 
ұлтқа таңып жүрген жалқаулық пен 
аңқаулықтың көбесін біртіндеп сөгіп келе 
жатқандар жетеді бізде...

– Әріптестік негізінде кәсіп
керге қаржы беру наурыз айында 
толық іске асты. Қазір «Қызылорда 
Сельхозпродукт» ЖШС алғашқы 
өнімін сынақтан өткізіп болды. 
Ендігі жұмыс – санитарлықэпиде
миологиялық бақылау департаменті 
тарапынан рұқсат пен мемлекеттік 

стандартқа сәйкес құжаттарын 
рәсімдеу, – дейді «Байқоңыр «ӘКК» 
АҚ жобаларды талдау және іске 
асыру басқармасының басшысы 
Жеңісбек Ахметов.

Шұжық өндіретін шағын 
кәсіпорын қажетті ресейлік 
құрылғыларды толық сатып алған. 

– Ұсынып отырған өнімді 
нағыз жергілікті деп айтуға 
болады. Шұжықтың 10 шақты 
түрін шығаруға толық дайынбыз. 
Өйткені, дәл қазір аймақ бойынша 
шұжық шығару мәселесі кенжелеп 
қалған. Өзге облыстан тасығаннан, 
өз жерімізде өндірілгені тұтыну шы
ларға да арзанға түседі. Цех толық 
іске қосылса, 1015 адамға дейін 
тұрақты жұмысқа орналасады, – 
дейді жоба жетекшісі Олег Ким.

«СБ» ақпарат

ӨҢІР ӨНІМІ

Дәмді шұжық 
өзімізде өндіріледі

Қызылордалық Олег Ким жылқы етінен шұжық өндірмекші. 
Дайын өнім «Халал» технологиясы бойынша шығарылады. 
Жобаны «Байқоңыр» ӘКК» АҚ қаржыландырған. Жоба құны – 
110,9 млн теңге.

Бұл тақырыпты сол кезде көтерудегі 
міндет – қоғамдық пікір туғызу, оқырман
дар санасында «ее, мына тірліктің 
сыңайы осындай екен ғой» деген секілді 
ойды қозғау болды. Ал онан қорытынды 
шы ғарушығармау жағы әрбір салаға 
жауапты құзырлы органдардағы лауа зым
ды тұлғалардың арұятына, жанашыр лы
ғына байланысты тіршілік деп сана дым. 
Өйткені нақты іс пен статистика ара сын
дағы сәйкессіздік жер мен көктей еді.

Кейін күрішті қойып, картоп 
тақырыбына ауысуға тура келді. Өйткені 
осыдан бірнеше жыл бұрын статистикада 
логикаға бағынбайтын цифрлар пайда 
болды. Ойымызды кезекпен баяндайық. 
Республика Статистика агенттігінің ресми 
дерегі бойынша Қазақстанда 2013 жылы 
бесіктегі баладан еңкейген қарияға дейін 
48,7 келіден картоп тұтыныпты, 2011
2012 жылдарда да осы шамалас болған. 
Бір қарағанда ақылға сыйымды, көңілге 
қонымды деректер сияқты. Статистика 
органындағылар есепке жүгінгенде 
аспанға қарап отырып ойға келгенін 
шатпақтап жатса не болғаны деп ойладық. 
Қалай болғанда да айтылған, көпшілікке 
жария етілген цифрлар шындыққа, логи
каға жанасымды болуы керек емес пе?

Ендігі қызықты қараңыз. Қызылорда 
облысында 2013 жылы 124000 (бір нөлі 
артық жазылып кетіпті десеңіз, жазумен 
келтірейік – бір жүз жиырма төрт мың) 
тонна картоп өндіріліпті! Сол жылы 
көздің жауын алатындай осы цифрға 
қарап отырып есімізден танып қала 
жаздағанбыз. Енді әлгі санды сол кездегі 
облыстағы 700 мың халықтың жан 
басына шаққанда, шамамен 177 келіден 
келеді екен. Ал облыстың жыл сайын 
«Байқоңыр» әлеуметтіккәсіпкерлік кор
по рациясы арқылы сатып алатын өнім
дері, біздің білуімізде, бұл деректерге 
қосыл майды. Сонда Қызылорда облысы 
картоп өндіруде әпсәтте Голландияға 
айналып шыға келгені ме? 

Сол жылдары статистикаға жүгініп, 
онда ғылардан осы цифрдың қаншалықты 
шындыққа жанасатынын сұрадық.  Мұны

мен қоса, жылдағы әкімдердің есеп беру 
жиындары кезінде осы саланың байырғы 
мамандары да әкімдерге сауал қойып, 
түсінік берулерін өтінгенді. Әлбетте, 
мұндай аспандағы цифрға ешкім де нақты 
жауабын бере алмаған. 

Арада жылдар өтті. 2018 жылдың өнім 
қорытындысын білгіміз келді. Сол  жылы 
облыста 61200 тонна картоп өндіріліпті. 
Міне қызық, айналасы бес жылдың ішінде 
статистика дерегі екі есеге кеміген. Сонда 
қалай, барлық салада статистиканың көл
бең деген цифрлары өсіп жатқанда, бізде 
қағаз жүзіндегі деректерді төмен детуге 
кім жол берген? Бұл біздің тарапы мыз дан 
мүлдем күдік туғызды. Сол 2013 жылы 
газетте көтерілген цифрлардың шын 
дыққа жанаспайтынын білген шенеу нік
тер бейнебір: «бұнымыз дұрыс бол мады, 
цифр өтірік болса да шындыққа жана суы 
керек» деп нұсқау беріп әлгі дерек терді 
біршама күзеп, түзеткенге ұқсайды. 

Бірақ бұл цифр да шындыққа жанасып 
тұрған жоқ. Қызылорда облысының 
бүгінгі халқының жан басына шаққанда 
картоп өнімі 80 келіден асып түсіп 
тұр. Жай қазақша есепке жүгінсек, бір 
шаңырақта 4 жан болса, олар жылына 
320 келі картоп тұтынуы керек екен. Сол 
статистика 2018 жылы облыс халқы жан 
басына 40 келіден аса картоп тұтынғанын 
айтады. Қалған өнім қайда кеткен сонда? 
Қазақстанның басқа өңірлеріне немесе 
ТМД елдеріне экспорттадық па? Жоқ. 
Керісінше жетіспейді. 

Сондықтан оның жетіспейтін 
мөлшерін қаңтар айынан бастапақ, Қазақ
станның солтүстік өңірлерінен, Қырғыз
станнан, кейде Қытайдан тасымалдайды. 
Шындығына келсек, суармалы егіншілік 
болғандықтан, бізде осыншалықты 
картоп өндірілуі мүмкін емес. Ол ақылға 
сыйымсыз!

Жылда көктем айында Қызылорда 
нарығында картоптың келісі 200250 
теңгеге дейін шарықтайды. Әсіресе 
2017 жылдың көктемінде осылай болды. 
2018 жылы біршама бәсеңсігенімен, 
қымбатшылықтан көз аша алмадық. 2020, 

2021 жылдары да осындай болды. Егер 
жоғарыда айтылған цифрлар шындыққа 
жанасып, осынша картопты өзімізде 
өндіретін болсақ, мұндай қымбатшылық 
болар ма еді? Өзіміз күмән келтіретін 
деректердің неге ресми есептерге 
енетінінің себепсалдарын білгіміз келіп, 
ауыл шаруашылығы басқармасына сұрау 
салдық. 2013 жылы облыста картоп 
өндірушілерге 1,6 млн теңге, 20142016 
жылдары 33 млн теңге, бұған қосымша 
тамшылатып суару әдісімен осы жылдары 
13 млн теңгеден астам субсидия төленіпті. 

Енді республикада орын алып 
отырған көкөніс өнімдеріне қатысты 
маңызды мәселені назарға салғымыз 
келеді. Статистика дерегі бойынша 2013 
жылы Қазақстан халқы жан басына 
шаққанда 87,8 келі өнім тұтыныпты. 
Қызылорда облысындағы деректер 
осы шамалас. Ал 2018 жылы тұтынған 
өнімдердің көлемі де осының маңайында. 
Өткен 2020 жылы облыста жан басына 
84 келі көкөніс, 80 келі жеміс, 41 келі 
картоп тұтынылды. Таңғаларлығы, арада 
5 жыл өтті. Әлемді және оның бір бөлігі 
Қазақстанды дағдарыс шарпып, еңбек 
нарығында көптеген адам жұмыссыз 
қалды немесе табысы төмендеді. Әсіресе 
20152018 жылдары көптеген жұмыс 
орны қысқарды. 20202021 жылдары 
пандемия. Ал статистика деректерінде 
өзгеріс байқалмайды. Қағаз барлығын 
көтеретін болған соң, жобалап жаза 
беретінге ұқсайды. Сонда бұл есептер 
нендей дәйектерге құрылған? Есептеу 
механизмі неге сүйеніп жасалған? Тұтыну 
рыногын зерттеу нәтижесі ме, әлде 
бұрынғы көрсеткіштерге қарап отырып, 
«шерімбет шамамен» алынған цифрлар 
ма? Қалай болғанда да, бірбіріне 
егіз қозыдай ұқсас цифрлар күмәнді 
ойларға жетелейді. Ал бұл, айналып 
келгенде, шынайы зерттеу жүргізу үшін 
журналистерден бастап өздерінің тікелей 
міндетіне кіретін мемлекеттің жоспарлау 
стратегиясына жауап беретін тиісті 
органдардың жұмысына кедергі келтіріп 
отырғанын жасырғымыз келмейді. 

Мал өнімдеріне қатысты Қазақстан 
аграршыларының ұсынған көтеріңкі 
деректері осыдан бірнеше жыл бұрын 
үлкен мінберлерде айтылып, кейін ол 
меже орындалмаған соң шенеуніктер 
Елбасынан ескерту алды дегенді естідік. 
Соның салдарынан шығар, кейін ол 
цифрлар қайталанбайтын болды. Жуырда 
респуб ликалық газеттердің бірінде 
Қазақстанда сиыр санының басы есепте 
едәуір артық көрсетілетіні айтылып 
қалды. Не үшін екенін аңғара беріңіз, 
біздіңше, мемлекеттің тегін берілетін 
әртүрлі қолдау қаржысын иемденудің 
амалы емес пе екен деген ойда қалдық. 
Біздіңше, бар гәп осында жатқан сыңайлы.

Өзім жиі хабарласатын статистика 
органдарының басшылары біз өнім 
өндірудің шынайылығына жауап беріп, 
шаруашылық субъектілерінің жұмысын 
тексере алмаймыз деген уәжді алға 
тартады. Заңда қаралмаған. Меніңше, 
бұл тұрғыда бұрынғы заңдарға өзгерістер 
енгізу қажеттігі туындап отырған сияқты. 

Қазақстан 2020 жылы Бүкілдүние
жүзілік сауда ұйымының толық мүшесі 
болды. Бұл ұйымның бірқатар өнімдерді 
субсидиялауға қатысты шектеулері де 
бар. Сарапшылардың атап өткеніндей, 
күрішке қатысты субсидия енді 
тыңайтқышқа және су шығынын өтеу 
үшін ғана беріледі. Ал биыл су мүлде 
тапшы. Демек, біз үшін енді «рекордтық» 
өнім жөнінде цифр қуалаудың ыңғайы 
қалай болар екен? Енді мұны шынайы 
нарық реттейді.

ЛОГИКАҒА БАҒЫНБАЙТЫН 
АРИФМЕТИКА

Sb
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы» 

...Мен бұл тақырыпты 2008 жылы газетте көтерген болатынмын. Әңгіме 
облыста өндірілген күріштің өнімділігіне қатысты болды. Мақала қоғамдық 
пікірдің талқылауына түсе қоймаса да, сала мамандарының арасындағы 
ауызекі сөздерде, сыпсың әңгімелердің сыңайында жиі айтылды.

Қызылорда-Шымкент- 
“Набат” операциясы

Жанкенттен жеткен 
жәдігерлер

Құнды қазына
іздесең...
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#BIRGETAZAQAZAQSTAN

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ НАЗАР

Саясат

Сенбі күні «Birge Taza 
Qazaqstan» экологиялық 
акциясы аясында облыстық 
«Ақмешіт-Сырдария» 
орталық мешіті, Жалаңтөс 
баһадүр ескерткішінің 
маңайы тазаланды. 
5 маусым – Дүниежүзілік 
қоршаған ортаны қорғау 
күніне орай мұндай 
шаралар облыс бойынша 
ұйымдастырылды.

Осыдан екі жыл бұрын 
Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрі Мағзұм 
Мырзағалиев бастаған акцияның 
мақсаты тұрғындардың бойында 
экологиялық мәдениетті қалып
тастыру, қоршаған ортаны 
қорғау жұмысына еріктілерді 
тарту болатын. Содан бері эко

челлендж елімізде тұрақты 
ұйымдастырылып келеді. 

Бұл күні мешіт пен ескерткіш 

маңайын Қызылорда орман 
және жануарлар дүниесін қор
ғау жөніндегі мемлекеттік инс

пекциясының қыз меткерлері таза
лады. Олар біркісідей жұмылып, 
осы маңға күтіммен қарап, ағаш 
егуді дәстүрге айналдырған. 
Соның айқын дәлеліндей, бірнеше 
жыл бұрын еккен шыбықтары 
қазір бой көтеріп, жайқалып тұр. 

Айта кету керек, ауқымды ак
цияға облыстық табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды рет теу 
басқармасы, облыстық экология 
департаменті, ҚазСуШар РМК 
облыстық филиалы, «Арал
Сырдария» бассейндік балық 
инспекциясы, Қызылорда орман 
және жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі аумақтық инспекциясы, 
Қызылорда орман және жануарлар 
дүниесін қорғау жөніндегі мем
лекеттік мекемесі, «Табиғат» 
мекемесі қызметкерлері қатысты.

«СБ» ақпарат

Қазақстан 
Республикасының 

Президенті
Қасым-Жомарт 

ТОҚАЕВҚА
Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы!

Ғалам үш іргелі негізден тұрады – жер, су, 
ауа. Барша тіршілік кепілі – осы үш негіз. Осы 
құндылықтардан біз, бірінші кезекте, жеріміз 
шекарасын бекемдеп, мемлекетіміз аумағын 
бекітіп алдық. Бұған ризашылық сезімі бүгін әр 
қазақстандықтың жүрегінде.

Өмірдің екінші шарты – су. Қазақстан су, 
оның ішінде, тұщы су қорларынан кенде емес. 
Әйтсе де, арналы суларымыздың біразы бізге 
сырт жерлерден келеді. Ауқымды өлкеміздің 
тыныстіршілігі сол суларға байланған. 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылында осы – еларалық 
сулар мәселесі түбегейлі шешімін таппай келеді. 

Соның ішінде, оңтүстігіміздің өмір арнасы – 
Сырдария өзенінің жағдайы аса күрделі.

1. Осы күні Сырдария өзені трансшекаралық 
сулар қатарынан ең қиын халге жетті. 
Табиғаттың құрғақшылық кезеңі бар, жоғарғы 
жақтарда жаңа су қоймалары салынуы бар, суды 
көп тұтынатын егіс көлемінің жылда ұлғаюы бар 
– бәрі қосылып, Сырдарияның төменгі алабын 
мүшкіл халге келтірді. Бұл өзен ежелден төрт 
ел және Арал теңізінің ортақ игілігі еді. Алайда, 
Орталық Азия елдерінің ішінде су тақсыретін 
тартып отырған – бір Қазақстан ғана.  

2. Қазақстан әлем климатына әсері бар Арал 
теңізінің Солтүстік бөлігін қайта тірілтуді 
қолға алды. «Кіші Арал» айдыны – жасанды су 
қоймасы емес, әлем алаңдатқан Арал теңізінің 
елеулі акваториясы. Қазақстандық бұл алып 
жобаның планетарлық маңызы зор.

Елбасы Н.Назарбаевтың қолдауымен жүзеге 
асып жатқан бұл бастама «Ғасыр жобасы» 
аталып, тарихқа енді. Көп еңбек, қаржы салынған 
осы игілікті бастама да дария суына тәуелді.

3. Жоғарыдағы жайттар ортақ өзеннің суын 
әділетті бөлуді және заңдастыруды талап етеді. 
Сырдарияда кешегі КСРО тәжірибесінен қалған 
су бөлісу дәстүрі бар еді. Ол дәстүр осы күні 
сақталмайды. Проблемалар сонан туындауда. 
Сол тәжірибе бойынша, Сырдарияның 34 млрд 
текше шақырым шамасы жылдық ағынының, 
ең кем дегенде, 12 млрд т. шмы Қазақстанға 
тиесілі болатын. 

Жаңа тарих талабында, Сырдариядағы 
еліміздің сыбағалы суын анықтап, бекітіп, 
заңдастырып алатын уақыт жетті деп ойлаймыз.

4. Заңды бекітілген су көлемі табиғат 
ырғағына қарай өзгеріп отыруы мүмкін. Яғни, әр 
жылдың ылғалдылығына орай, бізге тиесілі су 
көлемі пропорциясы болады. Мұны бастауынан 
– сағасына дейін дария суына үйлесімді 
мониторинг жүргізетін тиісті қызметтер 
ойдағыдай атқара алады деп сенеміз. 

5. «СырдарияАрал» табиғи кешені – 
әлемдік маңызы бар  экологиялық дәліз еді. Бұл 
дәстүрді «ІлеБалқаш экоренессансы» үлгісінде 
жандандыру қажет. Сырдария өзенін оңалту 
мен Солтүстік Аралды көтерудің осындай да 
гуманитарлық мәні бар.

6. Үлесті суымыздан Қызылорда облысына 
тиесілі лимит – егіс алқаптарына және «Кіші 
Аралға» қажет су ескеріліп, заңдастырылуы 
қажет. 840 мың халқы бар Сыр өңірінің тек қана 
Сырдария суына қарап отырған аграрлық аймақ 
екені үнемі назарда болмағы абзал. 

7. Су мәселесін шешу жолында қолға алына 
бастаған төменгі Сырдағы ауыл шаруашылығын 
әртараптандыру, суды көп тұтынатын 
күріштікті шектеу және осы игі бастаманы 
мақталы Оңтүстік өлкелерде де жалғастыру ісін 
қолдауыңызды сұраймыз. Бұл кешегі тарихтан 
қалған ескі аграрлық көзқарас пен экстенсивті 
тәжірибеден арылуға қол жеткіздіретін 
прогрессивті жол болмақ. Аймаққа жаңа 
үрдістер, озық технологиялар, экологиялық 
мәдениет қажет.

8. Трансшекаралық өзендердегі біздің 
үлесті суымыз – аманатигілік. Көршілердің 
ол аманатқа түсіністікпен қарағанын қалар 
едік. Сол көрші елдердің өмірлік мүдделері – 
электр желілері, құбырлар, автокөлік, пойыз, 
ұшақ дәліздері – біздің жерімізден өтіп жатыр. 
Ол аманаттарға қиянатымыз жоқ, қызметіміз 
дайын және мүлтіксіз. Осындай өмірлік 
коммуникациялар үлгісінде, көршілер де біздің 
аманат суға оң көзбен қараса дейміз. Жақсы 
көршілік өзара тиімді ынтымақтастықтан 
тұратынын ұмытпасақ екен. 

9. Елдерге ортақ сулар – стратегиялық 
факторға айналды. Әлемде бар үлгімен, Біріккен 
Ұлттар Ұйымының әділ бөлуші, қадағалаушы 
миссиясын Сырдария бойына келтіру қажет 
деп санаймыз. Бұл – бір шетін амаләрекет 
емес, әлемдік өркениет жолы. «Есепті дос 
айырылыспас» деген халқымыз даналығы 
осыған саяды.

10. Әлемдік әділ су бөлісу тәжірибе
принципімен Ертіс, Есіл, Тобыл өзендерінің 50 
процент ағынын Қазақстанда игеру қажеттігі 
еліміз үшін өткір де маңызды өмір талабы 
деңгейіне көтеріліп келе жатыр.

11. Жоғарыдағы мәселелер кешенін Сіздің 
құзыретіңізге жеткізе отырып, Қазақстан сияқты 
іргелі елге Су шаруашылығы министрлігі немесе 
Су басқару агенттігі қажет деп білеміз.

Тарихи дәстүрлі ортақ су қорларын әділетті 
бөлуді халықаралық заңды негізде шешу – 
еліміз алдында тұрған аса зор өзекті міндет. 
Трансшекаралық суларға тағдыры қатысты 
өлке тұрғындары, Парламент депутаттары бұл 
жайтты ұсынып, айтып келе жатыр.

Еліміз үшін стратегиялық су қауіпсіздігі 
қажет. 

Қазақстанның су саясаты Республика 
Президентінің тікелей қадағалауына алынса 
деген халық тілегі бар.

Жоғарыдағы ел тілегі биік қолдауда жүзеге 
асады деп сенеміз.

Құрметпен, 
Сайлаубай ЖҰБАТЫРҰЛЫ

жазушы, эколог, қоғам қайраткері, 
«Парасат» орденінің иегері

Кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл мәселелері жөніндегі 
облыстық комиссия 
отырысы өтті.

Күн тәртібінде «Бизнес қоғам
дастығы мен мемлекеттік органдар 
арасында тиімді әріптестікті 
дамыту үшін қолайлы жағдайлар 
жасау» және «Құрылыс қызметі 
саласында сыбайлас жемқорлық 
көріністеріне жол бермеу туралы» 
мәселелер қаралды.  Ал ғаш
қы мә селе бойынша облыс тық 
кә сіп  керлер палатасы дирек
торы ның міндетін атқарушы 
Пір мұхаммед Сыздықов пен 
облыс   тық кәсіпкерлік және ту
ризм басқармасының басшысы 
Фер доуси Қожабергенов баян
дады. 

– Өткен жылдан бері «Биз
нестің жол картасы  – 2025» мем
лекеттік бағдарламасы аясында 
кәсіпкерлермен банктерге несие 
алуға өтінім жолдау және шешімін 
алу тәртібі банк менеджерлерінің 
қатысуынсыз авто мат тан дырыл
ған «скоринг» бағдар ламасына 
ауыстырылды. Жаңа жүйе арқылы 
кәсіпкерлерге несие беру жөнінде 
шешім қосымша құжат сұратусыз 
1015 минут уақыт ішінде 
жасалады. Биыл бағдарлама 
аясында 7,9 млрд теңгеге несие
лендірілген 666 жобаның ішінде 
2,5 млрд теңгені құрайтын 528 
жобаға мақұлдама «скоринг» 
бағдарламасымен берілген, –  деді 
басқарма басшысы Фердоуси 
Қожабергенов. 

Облыс басшысы әкімшілік 
кедергілерді азайтуда кәсіпкерлік 

және туризм басқармасы мүдделі 
мемлекеттік органдармен бірлесіп 
жұмыс атқару қажеттігін айтты.

– Пандемияға қарамастан, 
аймақтағы кәсіпкерлік субъек
тілеріне бірқатар әлеуметтік 
жеңілдіктер көрсетіліп келеді. 
Қазіргі жағдайда тіркелген 
шағын және орта кәсіп субъек
тілерінің саны 7,7%ке ұлғайды. 
Тұрақты жұмыс жасап тұрған 
кәсіпкерлердің саны 7,5 

процентке өсті. 2021 жылы 
мемлекеттік бағдарламалар ая
сын да шағын және орта бизнесті 
қаржылай қолдау үшін бюджеттен 
8,1 млрд теңге бөлінді. Бірақ 
соған қарамастан, әлі де болса, 
әкімшілік кедергілердің бары рас. 
Сондықтан облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы мүдделі 
мемлекеттік органдармен бір
лесіп, мемлекеттік бағдар лама
лар арқылы жеке кәсіпкерлік 

субъектілерін қолдау шараларын 
қамтамасыз етуі тиіс. Кәсіп кер
лікті қолдау және қорғау үшін 
әкімшілік кедергілерді азайту бо
йынша мемлекеттік орган дардың 
функцияларына мони торинг 
жүргізсін, – деді облыс әкімі.

Мұнан соң екінші мәселе 
бойынша облыстық құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы 
бас қармасының басшысы 
Бердияр Пірімбетов пен облыс
тық жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқар
масының басшысы Мұрат 
Тілеум бетов мәлімдеме жасады. 
Басқарма басшылары сыбайлас 
жем қорлық тәуекелдеріне ішкі 
талдау жүргізудің үлгілік қағи да
ларына сәйкес заң бұзушылықты 
болдырмау, құрылыс саласына 
бөлінген қаражатты мақсатты әрі 
тиімді жұмсау, қаржы игеруді 
жоспарлау және құрылыс 
нысандарының бекітілген жобаға 
сәйкес жүргізілуі қатаң бақылауға 
алынғандығын жеткізді.

Облыс әкімі басқарма басшысы 
Бердияр Пірімбетовке  жүргізіліп 
жатқан құрылыс объектілерін қол
даныстағы заңнамаларға сәйкес 
уақы тында аяқтауды, құрылыс 
компа ния ларын ашық іріктеу 
және олар жүргізетін жұмыстарға 
бақылау жасауды және мердігер 
мен тапсырыс берушілерге 
бақылау жүргізу мүмкіндіктерін 
қарастыруды жүктеді. Ал, Мұрат 
Тілеумбетовке автомобиль 
жолдарына қатысты анықталған 
кемшіліктерді қалпына келтіруді, 
Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдерімен бірлесіп жол 
құрылысының сапасына қатысты 
кемшіліктерге жол берген тұл
ғалардың жауапкершілігін қарау
ды тапсырды.

ОБЛЫСТЫҚ КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АКЦИЯҒА ҚАТЫСТЫ

ЖАҢА ЖАҒАЖАЙ 
АШЫЛАДЫ

Қызылорда.  Қала тұрғындары 
биылғы суға түсу маусымында жаңа 
жағажайда суға шомыла алады. Жазғы 
демалыс орны «Эдельвейс» саяжайы 
аумағында ашылады деп жоспарлануда. 

Коммуналдық жағажайды жақын күндері іске 
қосылады деген қала әкімі Ғанибек Қазантаев 
Ең бірінші суға түсу маусымындағы қауіпсіздік 
мәселесін назарға алдық. Бұл жерде тұрғындарға 
барлық жағдай жасалып, келушілер қолшатыр, 
керует, биоәжетхана, киім ауыстыратын орын 
сынды қажеттіліктермен толық қамтылатын 
болады», – деді. Сонымен қатар бұл жағажай 
халыққа тегін қызмет көрсететіндігін атап өтті.

Қазір қала аумағындағы су айдындарында 
«Сыр самалы» қалалық жағажайы, «Абай» ШҚ 
қарасты демалыс аймағы мен 12 демалыс орны 
бар. 

ЖЕМ-ШӨП ЖӘРМЕҢКЕСІ
Арал. Ауданға Сырдария, Жалағаш, 

Қармақшы, Қазалы аудандарынан 207 
тонна (10350 дана пресс) жоңышқа және 
20 тонна жем жеткізілді. Жоңышқа 12 
елді мекен тұрғындарына 1000 теңгеден 
сатылды.

Сонымен бірге қазалылық кәсіпкер 
М.Есқожаевтың қолдауымен Аманөткел ауылы 
тұрғындарына 250 дана жоңышқа пресі тегін 
үлестірілді. Жемшөп тасымалдаушы шаруа
шылықтармен жергілікті кәсіпкерлер өзара 
келісім жасап, алдағы уақытта мал азығымен 
қамтамасыз ету бағытында бірлескен шаралар 
атқармақ. 

Ауданда 234 мың  бас мал тіркелсе, оған 
қажетті шөп қорының көлемі 7520 тоннаны құрап 
отыр. Қазір көршілес Ақтөбе облысының Ырғыз 
ауданы мен Сырдария, Жалағаш, Қармақшы, 
Қазалы аудандарындағы шаруашылықтармен 
шөп тасу бағытында тиісті келісім бар. 

Соңғы апта ішінде ауданға қажетті 7520 
тоннаның 423 тоннасы жеткізілді. 

АУЫЛДАРДЫ АРАЛАДЫ
Қазалы. Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев 

Абай, Басықара, Қ.Пірімов, Жалаңтөс 
батыр, Ғ.Мұратбаев, Ақтан батыр, 
Жанқожа батыр, Ү.Түктібаев, Майдакөл 
және Бекарыстан би елді мекендерін 
аралап, әлеуметтік маңызы бар нысандар 
жұмысымен танысты.
 
Ауыл халқы ауданда атқарылып жатқан ауқым

ды жұмыстар мол екенін,  игілікті істер елді мекен
дерде де  жалғасын тапса деген  тілектерін жеткізді. 

Аудан басшысы Ә.Тыныбаев атындағы су 
торабына да арнайы барып, мамандармен тілдесті. 
Мамандар арнайы дайындалған стендтер арқылы 
аудандағы каналдар жүйесі мен Сырдария өзеніндегі 
қорғаныс бөгеттерін таныстырды.

БАҒДАРЛАМА 
ТҮСІНДІРІЛДІ

Қармақшы.  Аудан әкімдігінде архив 
саласы мамандарының қатысуымен 
«Құжаттардың бірыңғай электронды архиві» 
ақпараттық жүйесі бойынша семинар өтті.

Кездесуге облыстық мемлекеттік архивінің 
ақпараттық технологиялар бөлімінің басшысы 
Сандуғаш Жаңабаева, ҚР Ұлттық архив қорын 
қалыптастыру және ведомстволық сақталуына 
басшылық жасау бөлімінің басшысы Айгүл 
Алпысбаева,  бас қор сақтаушы Майра Кәрібаева  
арнайы қатысып, «Электронды архив» бағдарламасы 
бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді. 

КӘСІПКЕРЛІК 
НЫСАНДАРЫМЕН 
ТАНЫСТЫ

Жалағаш. Аудан әкімінің орынбасары 
Ерлан Бәкіров кент  және Ақсу ауылындағы  
кәсіпкерлік нысандардың  жұмысымен 
танысты. 
 
Ол кәсіпкерлерге аудан тарапынан қолдау 

көрсетуге дайын екенін жеткізді. Сонымен бірге  
шағын және орта бизнес иелеріне жұмыстарын 
одан әрі жандандырып, өнім көлемін арттыруды, 
шығарылатын өнімдерді сапалы әрі стандартқа сай 
етіп өндіру қажеттігін айтты.

СЕНБІЛІК
Сырдария. 5 маусым – Дүниежүзілік 

қоршаған ортаны қорғау күніне орай 
аудан көлемінде сенбілік өтті.

Сенбілікте мемлекеттік мекеме қызметкерлері 
өздеріне бекітілген көше бойына тазарту жұмыс
тарын жүргізіп, шөп  шауып, қоқыстарды 
жинады. 

Бұдан бөлек,  көше бойындағы  ағаштарды 
әктеп, санитарлық тазалық жұмыстарына белсене 
қатысты. 

ХАЛЫҚ САНАҒЫНА 
ДАЙЫНДЫҚ

Шиелі. Аудан әкімінің орынбасары 
Айтбай Жандарбеков  халық санағын 
өткізуге дайындық жұмыстары мен 
берілген тапсырмалардың орындалуын 
пысықтау мақсатында аудандық 
статистика басқармасының жұмысымен 
танысты.

Ауданда 1 кент және 22 ауылдық округ бар, 
оның ішінде 38 елді мекен тұрғындары халық 
санағында қамтылады. Халық саны – биылғы 
1 сәуірдегі мәлімет бойынша  83390 адам.  15 
тіркеу учаскесіне бөлініп, карта бойынша 
жұмыстар жүргізілді. 

Кент бойынша 81 көпқабатты үй және 
160 көше бар. Қазір елді мекендердегі 
тұрғын үйлерді түгендеу жұмыстары мен 
картографиялық материалдарды (елді 
мекендердің карталары мен схемалық 
жоспарларын) дайындау жұмыстары толық 
аяқталды. 

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК!
Жаңақорған. Аудандық ішкі саясат 

бөлімі Жастар ресурстық орталығының 
әлеуметтік тапсырысы аясында «Ашық 
азаматтық қоғам» ақпараттық-ресурстық 
орталығының ұйымдастыруымен «Туған 
жерге туың тік!» велошеруі Сығанақ 
тарихи қалашығында өтті. 

Велошеруге қатысушы жастарды өлкетанушы 
Ә. Ержанов көне қаланың тарихымен таныстырып, 
танымдық экскурсия ұйымдастырды.
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Қараңызшы, 30 жасымда 
болған осы оқиғадан кейін мені 
дүр сілкінткен мына жағдай еді. 
Қысқаша айтсам, содан кейін бір 
жеңім салбырап, көшеге шығудан 
қалдым. Ұялған кескінім ғой. 
Жұмыстан шығып кеттім. Тіпті, 
дарияға өзімді тастап жіберетін 
де жаман ниетім болды. Иә,  он-
дай қиындыққа төзбей, өзіме қол 
жұмсамақ болған кездің болғанын 
қалай жасырайын?! Егер мына 
жайт болмағанда, ол ойым кері 
айналмас па еді, кім білсін?! 
Бірақ, қазір бәрі өзгерді ғой. 

Үлкен ұл есік алдында ой-
нап жүретін. Бірде жылап келді. 
Себебін сұрамаймыз ба? Сондағы 
айтқаны қасындағы қатарластары 
«сенің әкең шолақ» деген мазағы 
екен. Біздікі шыдамай жағасына 
жармасқан ғой. Сол сәттен бас
тап күрт өзгердім. Ойладым, 
егер мен өлсем, ертең мыналар 
әркімнен теперіш көріп, жалтақ 
болары анық, ал мен неге ондайға 
жол беруім керек? Әкелік борыш 
қане?! Осы ойдан кейін бойымды 
жинақтап әрі ұлымның намысты 
екеніне қуанып, өмір сүруге деген 
құлшынысым арта берді. Адам 
тағдыр жүгін көтере алғанда ғана 
көп нәрсеге қол жеткізер, – дейді 
кәсіпкер ағамыз ақтарыла.

Нұрмұрат аға осыдан кейін 
бұрынғы өзі істеген зауытқа қайта 
жұмысқа тұрған. Табан ды лықпен 
өзгелерден кем тұр май, өзін 
көрсетіпті. Жаман әдеттен мүлде 
тыйылып, ащы суды өзінен алыс 
ұстаған ол төрт жылдан кейін 
ағаш өңдеу зауытына директор 
болып сайланды.

Қауыннан басталған 
қарекет

Нарық басталған 90шы жыл-
дары Нұрмұрат Ерманов қауын са-
тып, өзгелердей базарда да жұмыс 
істеген. 1998 жылы қаңырап 
тұрған ғимаратты алып, ағаштан 
бұйым жасайтын алғашқы цехты 
ашты. Ал өзі істеген зауыт бұл 
кезде жұмысын тоқтатқан. 

– Қолымнан келгені ғой. 
Әкемнің әкесінен келе жатқан 
ұсталықтың себі тиген шығар, 
есік, терезе жасау ісін қолға алдық. 
Жақсы ағаш іздеп, түрлі техноло-
гияларын өзіміз үйрендік. Қауын 
саттым дедім ғой, сол қауыннан 
түскен ақшаға станоктар алдық. 
Маң дай тердің арқасында шаруам 
бірден дөңгелене берді, – дейді 
кәсіпкер.

Екінші топтағы мүгедектігі 
бар кәсіпкер «жақсы ниет бол-
са, жалқаулықты жеңе аласың» 
дейді. Қыбырласаң ғана қарекетің 
берекетке айналатынын жиі ай-
татын аға бір кездері өзінің жеке 
цехында талай мектеп бітірген 
жастарды үйреткені бар.

– Осы біздің базарлар-
да сандық, бесік істеп, жиһаз 
құрастырып жүрген жігіттердің 
көбі біздің цехтан алғашқы 
үйренгендер еді. Үлкен цех 
ашып, жұмысын кеңейткендер де 
жеткілікті. Адам өзі ниеттеніп, 
кәсіп бастап, соған тырысса, ал-
дымен үйрену керек. Бір ғана 
мысал, өзбек ұсталары өзінің 
қолынан келетін үй тұрғызу 
құпиясын қазаққа үйретпейді. 
Өзімізді өзіміз дамытпасақ солай. 
Қазақ ұлдары өнер үйренсе, кәсіп 
ашса, біз көштен қалмаймыз, – 
дейді ол.

Қармақшы жерінде ту ған 
ағамыз кейіннен жер алып, егін де 
екті, қазір мал шар уашылығымен 

де айналысады. Кәсіпкер бола 
жүріп, ауылдарға да қол үшін 
созды. Өзінің басында болғасын, 
мүмкіндігі шектеулі жандардың 
жұмысқа тұруына жәрдем етті. 
Депутат болып, талай тартыста 
халық мүддесіне жұмыс істеді. 
Қармақшы ауданындағы «Иір
көл» ауылынан жер алып, күріш 
еккен жылдары инвестор ретінде 
ауылға 200 орындық клуб үйін 
салып берді. Жеке адамға өтіп 
кеткен ғимаратты қайта сатып 
алып, 60 орындық балабақша етті. 
Тапқан табысын халықпен бөлісіп 
жүрген оның алдына көмек сұрап 
көп адам барғанын еститінбіз. 
Олардың барлығы Ермановтың 
алдынан езуі жиылмай шығатын 
дейді көпшілігі.

Олар скрипканы 
бірінші үйренеді

Асылы, баланы жастан шар
уаға бейімдеуде кінәрат бар екені 
рас. Өйткені, жағдайы жақсы ор-
тада жұмыс істейтінін қалаймыз. 
Болмаса «Полицияның айлығы 
жақсы» не «мұғалімдік оқысаң 
өлмейсің» деген түсінік белгілі 
бір кәсіпке деген құл шынысты 
құртыпақ тұр.

Еврей халқында мынадай үрдіс 
бар екен. Мүмкін, олар зобалаң 
мен қуғынды көп көргендікі 
шығар, бала есін біліп, қолаяғы 
қатайған уақытта музыкалық 
аспапты үйрете бастайды. Ал 
аспабыңыз кәдімгі скрипка.

Сондағы ойы – бала өскенде 
тым құрығанда музыка ойнау 
арқылы, табыс тапсын дегені. 
Музыка құдіретін, жалпы өнерді 
жақсы көретін жұрт скрипка 
ойнаған адамның алдына ақша 
қалдыратыны анық. Тіпті, соғыс 
жағдайында да сондай болған.

– Шыны керек, ата-
бабаңнан қалған кәсіп, 
мал бағуды білмейтін 
де көп. Жағдай 
жасалғанның өзінде 
оған келмейтіндер 
бар. Мысалы, малшы 
іздеумен шаршаған 
жұртты көп 
кездестіремін. Амал жоқ, 
арақ ішетін адамдарға 
бақтырады. Тіпті, сонда 
өз малыңды да қосып 
бақшы деп те айтшы 
талай жігітке. Көнбейді, 
одан сыртқа кетіп, 
күзетші болып істегенді 
тәуір көреді. Қазір 
мал шаруашылығына 
мемлекет жақсы 
көмектесіп жатыр. 
Тиімді бағдарламалар 
бар. Көп жастарға соны 
түсіндіріп келемін, 
– дейді Нұрмұрат 
 Ерманов.

Бүгінде техникалық ма мандық 
иелеріне сұраныс көп. Тіпті то-
карь, кран жүргізушісі, трактор-
шы деген мамандық иелерінің 
қаны жерге тамбай тұр. Егіншіден, 
ауылда егін егіп, мал бағатын 
азамат қалмай барады. Осыдан
ақ баланың мамандыққа қарай 
бейімделмейтінін байқайсыз.

– Шектен тыс арман, қиял, 
бастық боламын деу қате. Қандай 
іске бейімің бар, содан баста. 
Бір таңғалатыным, қазіргі жас 
жігіттер жұмы сынан демалысы 
көп осы жұмыстан айырылса, аш 
қалатындай сезінеді. Одан қалды 
екінің бірі таксист болуға құмар. 

Кешегі күнге дейін Қармақшы ау-
данында егін шаруашылығымен 
айналысатын серіктестіктердегі 
ком байндарды 60тан асқан аза-
маттар айдады. Өйткені, ауылда 
жұмысқа жарайтынның  барлығы 
Алматы немесе Астана асып 
кеткен. Бейнеті қалың жұмыста 
жүрсе бірсәрі, көбінің көздегені 
жаңағыдай жеңілжелпі тірліктер. 
Бәріне бірдей жабудан аулақпын, 
бірақ, бұрын баласы әкешешесін 
асырайтын еді, қазір зейнетақы 
алатын шалкемпір үйінде бір
бір дипломды ұлқызын бағып 
отырғаны рас, –дейді Нұрмұрат 
аға.

Бір жақсысы, кешегі пандемия 
кезінде сыртта қара жұмыс істеп 
жүрген жігіттердің бәрі ауылға 
қайтты. Қайтқан соң екі қолы 
алдына сыймаған жігіттердің 
көбі егін шаруашылығында 
техникалық мамандықтарды иге
ріп жүр.

Диплом дәреже емес

Рүстем Кәкішов – облыс 
орта лығындағы сұранысқа ие 
маманның бірі. Дұрысы, оны көлік 
тізгіндегендердің көбі іздейді. 
Мектеп бітіргелі ешқандай жо
ғары оқуынсыз жұмыс істеуге 
бола тынын дәлелдеген ол «мо-
тор майын ауыстыру да – маман
дықтың бірі» дейді.

– 2009 жылы ауылдан қалаға 
тартып кеттім. «Екі қолға бір 
күрек» деген үміттің жетегімен 
келдік қой. «Автонұр» деп ата-
латын май ауыстыру орталығына 
жұмысшы болып кірдім. Бұрын 
«қозғалтқыштың майы ауысты-
рылады» дегенді естісек те, оған 
құятын майдың сапасы, түрінің 
көптігін білмеппіз. «Автолдан» 
басқаны білмейтін ауыл баласы 
осылайша көп нәрсені үйренуге 
тура келді. Қандай көлікке қанша 
литр май немесе қай түрі жарам-
ды деген нәрсені осында жүріп 
білдік қой, –  деп күледі Рүстем.

Май ауыстыру орта лы ғында 
жұмысшы, одан соң қоймашы 
болған жігіттің үнсіз ғана көлік 
майы мен фильтр түрлерін жат-
тап жүргенін ешкім байқамапты. 
Ресейлік не шетелдік жеңіл көлік 
моторына қандай сұйықтық қажет 
екенін іштей зерделеп жүрген 
Рүстем аз уақыттан соң май ауыс
тырушы болып үлгерген.

– Адамда ынта, 
үйренем деген ниет 
болса жеткілікті. Менің 
оқыған достарым 
бар. Бірақ жұмысқа 
тұруға келгенде олар 
көп қиналды. «Ақша 
сұрайды дейді неме-
се таныс керек» деген 
желеу мен кейбіреуі 
көп сылтау айтады. 
Шыны керек, таксист 
болып не вахтаға 
жұмысқа кеткендері 
көп. Кейде ойлаймын, 
неге осындай қажетті 
мамандықтарды 

өз бетінше ізденіп 
үйренбеске?! Маған 
бастапқыда Нұрбек 
есімді азамат бір ай-
дай көрсетіп жүрді. 
Әрі қарай, өзіңнің де 
қолыңнан келеді, – 
дейді ол.

Қаладағы сұранысқа ие «Чем-
пион»  автосервис орта лы ғында 
кез келген көлік тің майын ау-
ыстырып жүрген Рүстемнің 
қызметін тұрақты тұтынушылар 
өте көп. Кейде көліктің тізіліп 
тұрғанын да көруге болады. Тіпті, 
кейбір ауылдас жас жігіттерді өзі 
қасына алып, білгенін үйретіп те 
жіберген.

– Бәлкім, біреулерге универ-
ситет бітіріп, дипломы бар деген 
сөз де жақсы шығар. Бірақ, онсыз 
да отбасымды асырап, баспана 
тұрғызып, ағайынтуғанның той
жиы ны нан қалып жүргенім жоқ. 
Дипломды дәреже көрсек, біразы 
құр босқа жүр емес пе?! Менің 
ойымша, баланы техникалық 
мамандыққа  көп бейімдесек, 
ұтылмаймыз, – деп ағынан жа-
рылды Рүстем.

Темір мен тіршілік

«Авангардтың» алды ығы
жығы. Сапырылысқан көлік. Ке-
зек күтеді. Қызылордада су жаңа 
көлік аз. Жұрт тақымына басқан 
темір тұлпарлардың алды 30 жыл-
дан асқан. Бұзылмай тұрмайтыны 
анық.

«Авангард» автосервисі 
«Жаңа базар» маңында орна
ласқан. Мұнда көбіне көліктің 
электр жүйесіне қарасты көмек 
сұраушылар келеді. Қосымша 
машинаның моторын не кейбір 
жүріс бөлшектері де ауыстыры-
лады.

– Көлік жөндеуді игерген қазақ 
жігіттері көп екенау – дедім мен 
әр көліктің жанында жүрген  ма-
мандарды нұсқап.

– Иә, қазір автоэлектриктер 
баршылық. Өзіміздің жігіттер. 
Екі орыс азаматы бар. Олардың 
өзі қазақшаға судай. Ал көлік 
жөндеуге құмар жігіттерді өзіміз 
үйретіп шығардық, – деп жауап 
қайтарды орталықтың әкімшісі 
Еркін есімді жігіт.

Еркіннің айтуынша, мұн дағы 
жігіттердің жасы 16дан бастала-
ды. Бұрын басқа ұлт өкілі көлік 
жөндесе, жарасатындай көрінген 
біздің көзқарасты өзіміздің 
қызыл ордалық жастар осылай 
бұзды.

– Үйренсе, қуанамыз. 
Әсі ресе, мектеп бітірген 
жас балалар тез игеріп 
кетіп жүр. Шетелдік 
көліктің ток жағында 
мәселесі көптеу бола-
ды. «Автоэлектрик» ма-
мандығын жігіттер осы-
лай тәжірибемен үйреніп 
кетті. Мысалы, біздің 
орталықта 50 адам 
жұмыс істесе, соның 28-і 
көлік жөндейтін жігіт. 
Өзіміздің бауырлары-
мыз. Біріне-бірі үйретіп, 
жақсы табыс тауып жүр, 
– дейді Еркін тағы бір 
сөзінде.

Мұнда бір күнде 100ден аса 
көлік иесі кеңес сұрап келеді. 50
ге жуық машина жөндеуден өтеді. 
Жөндейтін де қазақ жігіттері.

– Бір қуанатыным, бізге өз 
бетінше келетіндер бар. Осында 
23 ай жүріп, көлік бөлшектерін 
ауыстырып, электр жағын әбден 
меңгеріп алады. Ана электриктің 
қасына барып көмектесіп, мына 
механиктің қасында кілтін 
бұрасып, бәрін тегін үйренеді. 
Неге? Оның басты мақсаты – со-
нау Аралдан не Жаңақорғаннан 
жай ғана келмей, көліктің тілін 
табу болатын. Біздің орталықтан 
көргенбілгенін әбден миына 
сіңіріп, өз аудан орталғында көлік 
жөндеу орталықтарын ашып 
жүрген жігіттер де бар, – дейді 
Еркін Әбиев.

Талпынып тіршілігін тү зеген 
мұндай жігіттерді көп теп мысал 
етуге де болады.

Елімізде «Жас маман» жобасы 
жүзеге асып жатыр. Жоба негізінде 
техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарының материалдық-техникалық 
базасы оқу процесіне қажетті заманауи 
құрал-жабдықтармен жарақтандырылуда. 
Оның артықшылығы – еліміздің экономи-
касын дамытуға ең қажетті мамандарға 
басымдық беру. 

Қазалы аграрлытехникалық колледжі «Жас 
маман» жобасының өткен жылғы жеңімпазы. 
Жоба шеңберінде колледжге республикалық бюд-
жеттен 323 312 теңге бөлінген.  Осы қаржыға 
1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану», 1501000 
– «Ауылшаруашылығы  техникасына техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу» мамандықтары 
бойынша төрт зертхана, үш шеберхана және оқу 
алаңы жабдықталып, алғаш рет шетелдік заманауи 
жабдықтар сатып алынды. Бұған дейін еліміздің 
оқу орындары мұндай құралжабдықтармен 
қамтылған емес. Құралжабдықтың дерлігі Гер-
мания, Италия сияқты алпауыт елдерден шыққан. 
Енді студенттер оқуөндірістік шеберханалар-
да осы шетелдік құралжабдықтарды емінеркін 
үйреніп, меңгереді. 

«Жас маман» жобасы шеңберінде екі мамандық 
бойынша құзыреттілік орталығы ашылды. Ашы-
лу салтанатына «СТАгро» ЖШС Қызылорда фи
лиалының директоры Қайрат Абжамалов, «СТА-
гро» Ақтөбе филиалының өкілі Кирилл Юдиков, 
«СТАгро» ЖШС оқыту бөлімінің менеджері Вик-
тор Вутов қатысып, әлеуметтік ынтымақтастықты 
одан әрі нығайту және құзыреттілік орталығының 
жұмысын тиімді ұйымдастыру мақсатында «СТА-
гро» ЖШС мен Қазалы аграрлытехникалық 
колледжі арасында әлеуметтік әріптестік мемо-
рандумына қол қойылды.

Құзыреттілік орталығының басты мақсат
тарының бірі – Worldskills Кazakhstan  чемпионатта-
рына қатысу үшін аймақтық команда мен Қазақстан 
құрамасына бәсекеге қабілетті қаты сушыларды 
даярлау инфра құры лымын қалып тастыру. Оған 
қоса, білім беру ұйымдарының  өндірістік  білім 
беру оқыту шылары мен шеберлері қатарынан са-
рапшылар қауымдастығын қалып тастыру. Оларды 
Worldskills Кazakhstan талаптарына сәйкес оқыту. 
Қызылорда облысы аумағында таңдалған құзыреті 
бойынша Worldskills Кazakhstan стандартта-
рын іске асыру және оқу процесіне WorldSkills 
стандарттары мен модульдікқұзыреттілік 
тәсілін енгізуге ерекше назар аударылуда. Білім 
алушылардың қабілеттілігін, қызығушылығын 
және қажеттілігін, шығармашылық даралығын, 
белсенділігін, өзіне деген сенімділігін арттыру-
ды, бәсекеге қабілетті маман етіп тәрбиелеуді 
мақсат етіп отыр. Осы мақсаттар өз кезегінде дер 
уақытында іске асырылып, нәтиже көрсетуде. 
«Жеңіл автомобильдерді жөндеу және қызмет 
көрсету», «Ауыл шаруашылығы машиналары мен 
тракторларын жөндеушіслесарь» құзыреттілігі  
бойынша Worldskills Кazakhstan  чемпионатының 
облыстық кезеңінің осындай материалдық
техникалық базасы дамыған колледж базасында 
өткізілуі – соның айғағы.  

«Worldskills2021» Ұлттық чемпионатының 
республикалық кезеңіне қатысушыларды іріктеу 
мақсатында өткізілген облыстық чем пионатқа кол-
ледж 5 құзыреттілік бойынша қатысып, «Кірпіш 
қалау» бойынша бірінші орын, «Дәнекерлеу 
технологиясы» бойынша бірінші орын, «Ауыл 
шаруашылығы машиналары мен тракторла-
рын жөндеушіслесарь» бойынша бірінші орын, 
«Жеңіл автомобильдерді жөндеу және қызмет 
көрсету» бойынша екінші орын, «Аспаз ісі» бо
йынша үшінші орынды иеленді. Үш жеңімпаз 
республикалық кезеңге жолдама алды. Бұл өз 
кезегінде заманауи жабдықтарды меңгерген 
болашақ мамандардың да жұмысқа орналасуына 
жол ашары сөзсіз.

Өткен оқу жылында колледж жаңа жіктеуіш 
бойынша 21 мамандық 44 біліктілікке лицензия 
алды. Қазір алдағы оқу жылында оқытылатын 
мамандықтар бойынша оқу бағдарламалары 
әзірленуде. «Жас маман» жобасымен жабдық
талған колледж ұжымы бәсекеге қабілетті маман 
даярлауда аянбай еңбек ете береді.

Арман МУСАЕВ,
Қазалы аграрлы-техникалық 

колледжінің директоры

Төрт зертхана, 
үш шеберхана 
және оқу алаңы

1-бет

ДИПЛОМ ДӘРЕЖЕ ЕМЕС
немесе талпынғанның тауы шағылмайды

Байқайсыз ба, пайдасы жоқ мамандықты 
оқып алып, жұмыс жоқ деп қол қусыру бізде көп. 
Түсініксіз саланы меңгеріп, артынан сенделіп 
жүрген таныс сізде де, менде де жеткілікті. Расы 
сол, оқысам болды деген түсінік әлі де бар екен. Ал 
жоғары білімді деген атақ бізге қаншалықты керек?! 
Әсем кеңседе әдемі киіммен жұмыс істеу бәріне 
бірдей бұйырар ма? Одан гөрі, қарапайым өмірге 
керек, заманға ыңғайлы кәсіпті игерген дұрыс 
шығар...
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– «Қазба қазыналары» 
қандай жоба?

– Көп жағдайда салалық 
журналистика мамандары 
болмағаннан кейін, архео-
логия көп жазыла бермейді. 
Біз саланы жете білеміз және 
журналистикаға бейімдеп, 
халыққа ақпарат береміз. Бұған 
дейін Балапан арнасында 
«Жұмбақ жер» деген хабары-
мыз болды. 2017-2018 жылда-
ры екі жыл қатарынан жүрді. 
Ол кезде де Қызылордаға келіп, 
Жанкент, Қышқала, Сығанаққа 
барып, балаларға арналған ха-
барлар түсірдік. Бір сөзбен, 
болып жатқан зерттеулерді 
өзіміз халыққа жеткіземіз. Биыл 
қазба барысын толық көрсету 
мақсатында 20 түсірілім жос-
парланған. Қазақстанда жү-
ріп жатқан зерттеулерді ба-
рынша көрсететін боламыз. 
Қазір Жанкент, Шірік-Рабат, 
Бәбіш молла қалашықтарын, 
Түгіскен қорымын түсірдік. 
Қышқаланы, ЮНЕСКО-ның ал-
дын ала тізімінде тұр ған бірегей 
ескерткіш – Сауыс қандық петро-
глифтерін тү сіреміз. Облыста 
осы ескерт кіш терді қамтитын 
төрт бағ дарлама жоспарланған. 
Сыр өңірінде ескерткіш көп. 
Бірақ маңыздылығы жа ғынан 
бірегейлері бар. Мысалы, Шірік-
Рабат. Оның ішінде Шірік-
Рабаттың өзі, Қабылдың қамалы, 
Бәбіш молла кесенесі – барлығы 
бір мәдениеттің ескерткіштері. 
Шірік-Рабатта 2000 жылдардан 
бастап зерттеу жүріп жатыр. 
Бірақ әлі де ашылмаған тұстары 
көп. Мысалы, Шірік-Рабатты 
сақтардың астанасы дейміз. 
Бірақ оның ортасында үлкен 
обалар тұр. Ерте замандарда 
тоналған. Бірақ ғылыми тұрғыда 
қазылмаған.

– Ол обаларды қазу бізге не 
береді?

– Ескерткіштің қай мәде-
ниетке жататынын, мерзімін 
анықтауға мүмкіндік береді. 
Біз, мысалы, Шірік-Рабатты 
сақтардың астанасы деп жүрміз. 
Бірақ бұл орындар оның тек 
астана ғана емес, сакралды 
орын болғанын көрсетеді. Олар 
сонда апарып патшаларын жер-
леген, түрлі рәсімдер өткізген. 
Сол обалар неге зерттелмейді? 
Соны қолға алу керек. Бұл об-
лыс тарапынан жүзеге асса тіпті 
жақсы. Қазір облыс тарапынан 
үш ескерткіш зерттеліп жатыр 
– Жанкент, Бәбіш молла, Аса-
нас. Қышқала да – өте қызықты 
ескерткіш. Алтын орда кезеңіне 
жатады. Қазір сол дәуірге мән 
беріп отыр. Алтын орда дегенде 
Жошы хан, Алаша хан секілді 
Ұлытау өңірінің ескерткіштерін 
айтамыз ғой. Нақты археоло-
гияда Алтын орда қабаты деп 
ажыратып алатын ескерткіштер 
өте аз. Ал, Қышқаланы Алпа-
мыс батыр жырындағы Бар-
шынкентпен салыстырады. 
Гүлбаршын анамыздың атымен 
сәйкестендіреді. Қыш қала – Ал-
тын орда дәуірінің Сыр өңіріндегі 
бірден бір ескерткіші. Оған об-
лыс дең гейінде зерттеулерді 
жандандыратын болса, туристік 
нысан ретінде де әлеуеті жоғары. 
Өйткені облыс орта лығына 
жақын.

Бірақ Шірік-Рабат бәрібір 
зерттеуді қажет етеді. Өйткені 
орта ғасыр қалалары сол 
сақ дәуірінен бастау алады. 
Одан әрі Жалағаш ауданын-
да Түгіскен қорымы бар. Қола 
дәуірінің соңғы кезеңіндегі 
тайпалардың, шамамен Бе-
ғазы-Дәндібай мәдениетінің 
ескерткіші. Түгіскен – Беғазы-
Дәндібай – Ертіс жағасындағы 
Қараоба, бұлар сол замандағы 
адамдардың миграциясын 
көрсетеді. Бұл миграция жер-
леу ескерткіштерін салу дәс-
түрі, оларға материал дайын дау, 
олардың ішіндегі жүр гізілген 
рәсімдердің бір-бірімен байла-
нысып жатуынан байқалады. 
Түгіскен солтүстік және оңтүстік 
болып бөлінеді. Түстігі қола, 
оңтүстігі темір дәуіріне тиесілі. 
Кірпіш дайындау әдісі сол жер-
ден басталады. Кейін ол Шірік-
Рабатта, Қышқалада, барлық 
ортағасырлық мәдениеттерде 
кездеседі. Бірақ бастауы сол қола 
дәуірінде жатыр.

– Қазба жұмыстары тура-
лы сөз болғанда жұртшылық 
түсіне бермейтін нәрсенің бірі 
мәдени қабаттарға қатысты. 
Көне қалалардың астыңғы 
деңгейін зерттеу үшін үстіңгі 
қабат бұзыла ма?

– Қаланың барлық аумағын 
қазу міндет емес. Қамалын 
зерттеу үшін бір тілік салы-
нып, астыңғы мәдени қабат қай 
уақыттан басталғанын көріп 
аласың. Сосын орталығындағы 
цитадель, шаһристанға бір қазба 
саласың. Кейде үстіңгі қабатты 
алып тастап, төменгі қабатқа 
түсесің. Бірақ бұл – барлық 

табылған нәрсені ғылыми 
құжаттағаннан кейін жасала-
тын нәрсе. Суретін, сызбасын 
алып, құжатқа енгізген соң ғана. 
Өйткені оның астында қандай 
жәдігер, қандай мәдени қабат 
бар екенін ешкім білмейді. Ол 
үшін барлау қазбасы деген бола-
ды. Ортасына бір тілік салып, не 

бар екенін көріп алады. Егер қазу 
керек болса толық фиксациядан 
кейін үстіңгі қабат алынады.

– Соңғы жылдары жаз-
ба тарихымызға деген көз
қарасты өзгертетіндей архео
логиялық ашулар болды ма?

– Бұл мәселені тас дәуі рінен 
бастасақ. Бұрын зерттелген, бірақ 
мынадай жаңалық бар. Қазақстан 
жеріне адамдардың қашаннан 
бастап қоныстанғандығы. Тас 
дәуірін зерттеушілер 1 млн 
жылға жуық уақыт бұрын адам-
дар осы ел аумағында өмір 
сүрді деген болжам. Қазір Гер-
мания, АҚШ, Франция, Ресей 
ғалымдары Қазақстан терито-
риясында көне адамның сүйегін 
табу бойынша зерт теулерді 
өзекті санап отыр. Мысалы, 
Қырғызстанда Тесік тастан көне 
адам сүйегі, Сібірде, Алтайда Де-
нисов адамының сүйегі табылды. 
Енді екеуінің ортасындағы тау 
сілемдерінде адамның сүйегі бо-
луы мүмкін. Осы мәселе ежелгі 
адамдар миграциясын глобалды 
түрде қарауға мүмкіндік береді. 
Сол тұрғыдан Қазақстан – өте 
перспективалы аймақ. 

Екінші, қола дәуірінің 
соңында орталық Қазақстанда 
қалалар мәдениеті қалып тасады. 
Беғазы-Дәндібай мәде ниетінің 
Кент, Ақкезең, Бұғылы деген 
үлкен қалалары бар. Бұл орындар 
сол кезеңде шаруашылықтың, 
металлур гияның дамығанын 
көрсетеді. Сол кезде үстем тап 
өкілдері, мүлік теңсіздігі, қазіргі 
қоғамның барлық көріністері 
пайда бола бастады. Ол да 
соңғы жылдардағы зерттеулер 
нәтижесінде өзінің дәлел-дәйегін 
тауып отыр. 

Сақтарға келер болсақ, біз 
сақтарды көшпелі деп келдік. 
Бірақ сақтар толық көшпелі 
болмаған. Сыр өңірінде 
отырықшы сақтар болғаны 
өздігінен түсінікті. Арқадағы 
сақтардың да қыстақтары та-
былып жатыр. Демек, толық 
көшпелі болмаған. Бір бөлігі 
ғана көшіп отырған. Бұл да 
соңғы жылдардағы археология-
да ашылып жатқан жаңалықтың 
бірі. Көп жылдар сақ архео-
логиясы жерлеу орындарына 
ғана негізделіп келді. Жерлеу  
дүниетанымнан хабар береді. 
Ал жаңа қоныстардың ашы-
луы шаруашылығы, мәдениеті, 
тұрмыс-тіршілігінен хабар бере 
бастайды.

Орта ғасырдан Алтын орда-
ны айтсақ болады. Алаша хан, 
Жошы ханның айналасында 
алып-қашпа әңгіме көп. Осыған 
байланысты зерттеу жүргіздік. 
Қазір Жошы хан ескерткішінің 
нақты жасын қою, генетикасын 
ажырату бойынша жұмыс жүріп 
жатыр.

– Жошы хан ескерткіші 
бұрын зерттелмеген бе?

– Бұрын зерттелген, 
әрине. Бірақ ол кезде методи-
ка басқа болды. Нақты жасын 
анықтайтын радиометриялық 
әдіс деген сияқтылар болған 
жоқ. Генетиканың өзі енді пай-
да болып жатыр. Маған Әлкей 
Марғұлан сияқтылар буын архео-
логтардың жұмы сын кө леңкеде 
қалдырып жатыр сыңдар деп 
сын айтады. Бірақ қазіргі жаңа 
мүмкіндіктерді пайдалану керек. 
Сол арқылы тарихты саусақпен 
емес, зерттеу нәтижелерімен 
түсіндіретін деңгейге жетуіміз 
керек. Енді бір мәселе – қазақ 
заманының ескерткіштері. Атап 
айтқанда, 17-19 ғасырлар. Ар-
хеологтар көбіне баяғыда қазақ 
ескерткіштеріне мән бермей 
өтетінбіз. Мән бермегенде, 
ғылымда ондай талап болмай-
тын. Қазір 18-19 ғасырдағы 
қазақ қыстақтары қандай де-
рек беретінін ешкім білмейді. 
Бұрынғыдан жеткен әңгіме ғана 
бар. Бірақ оны ғылымға айнал-
дыру бір бөлек нәрсе. Тұрғын 
үйлері, қоралары, тұрмыс-тір-
шіліктері қандай болды? Бұл 
жерлеу ескерткіштерін қазбалау 
деген сөз емес. Қыстақтардың 
шаруашылығы қандай бол-
ды, қанша мал ұстады, мұның 
барлығы – ғылымға айналуы 
керек нәрсе. Бәріне ғылыми 
негіз керек. Негізі археология-
ны саясатқа араластырмайды. 
Дегенмен, Қазақстан террито-
риясында мемлекет бол маған 
деген әңгімелер көп. Мысалы, 
солтүстікте қазақтар баяғыдан 
өмір сүрді. Бірақ қыстақтарын 
зерттемейінше оны дәлелдей 
алмайсың. Бір жағынан ол зерт-
теулер осындай идеологиялық 
негіз болады. Екінші жағынан 
– таза ғылым. Біз сақтарды ай-
тып отырмыз. Қазақтар да сол 
қоныстар үстіне үй салған. Де-
мек, екі жарым мың жыл бұрынғы 
қыстақ салу дәстүрі үзіліп қалса 
да, кейін қайта жалғасқан. Сақтар 
мен қазақтардың шаруашылығы 
шамалас. Үй салу техникасы, 
орын таңдау бойынша ұқсас.

– Археологиялық ескерт
кіш терді қорғау өте өзекті 
мәселенің бірі болып отыр. 
Жақында Арқарлы асуындағы 
петроглифтерге қатысты мә
селе көтерілді. Ол жердің 
қиыршық тас өндіретін кәсіп
орынға бе рілгені, петро
глифтердің та рихи ескерткіш 
ретінде мәр тебесі әлі анық тал
ма ғаны белгілі болды. Осын-
дай жағдайлар көп пе?

– Оған ұқсас жағдай көп 
болып жатыр. Мысалы, сол 
кәсіпорын Арқарлыда ескерткіш 
барын білмеді. Білсе де, оған 
білмеген тиімді болар еді. Біз 

әлі күнге Қазақстанда қанша 
ескерткіш барын білмейміз. 
Мәдениет министрлігінің рес-
публикалық маңызы бар тарихи-
мәдени мұра нысандары тізімі 
бар. Облыс әкімдіктерінде жер-
гілікті маңызы бар орындар 
тізімі болады. Үшінші тізім – ал-
дын ала есепте түрған тарихи-
мәдени нысандар. Көп жағдайда 
осы үш тізімнің ішінде 80 про-
центке жуығы – археологиялық 
ескерткіштер. Тағы бір мәселе 
– ол тізімдердегі бірқатар 
ескерткіштердің бар-жоғы 
белгісіз. Қағаз жүзінде бар, іс 
жүзінде болмай шығуы мүмкін. 
Бұл жұмыс әлі толық атқарылған 
жоқ. Қазір цифрлық дәуірге аяқ 
бастық. Бірақ әлі күнге археоло-
гия ескерткіштерінің электронды 
базасы жасақталмаған. Әңгіме 
Арқарлыдан шығып жатыр ғой. 
Ол мәселе неге туындап отыр? 
Өйткені жер бөлген кезде ол 
жерде ескерткіш барын ешкім 
айтпаған. Ортақ база болып, 
ол архитектура, тағы да басқа 
жауапты жергілікті органдарға 
қолжетімді болса, ондай мәселе 
болмас еді. Қай жерде ескерткіш 
бары, территориясы көрініп 
тұрар еді.

– Ескерткіштердің толық
қанды қорғау аймағы 
бекітілмеген бе?

– Бірінде бар, бірінде жоқ. 
Осы мәселені көзіміз көріп 
тұр ғой. Сондықтан Қазақстан 
археологиясының порталын ашу-
ды өзіміз қолға алдық. Қоғамдық 
бастама ретінде. Жұмыстар 
бітсе, биыл іске қосамыз. 
Порталда барлық ақпарат: 
ескерткіштер, кітап ханалар, 
экспедициялар, энциклопедия, 
археологиялық карта болады. 
Әр кезеңде мемлекет тарапы-
нан түрлі бағдарламалар жүріп 
отырады. Мысалы, «Мәдени 
мұра», «Рухани жаңғыру», оның 
ішінде «Сакралды Қазақстан». 
Осындай бағдарламалар ая-
сында археологияға қаражат 
бөлінеді, адамдар жұмыс істейді, 
кітаптарын шығарады. Еңбектер 
жазады. Бірақ әрі қарай наси-
хаттау мәселесі жетпей жатады. 
Көрсету жағы кемшін. Біз өзіміз 
жасамаған соң басқа біреулер 
келіп істейді. Ол жұртқа қате 
жетіп жатады. Сондықтан 
түсінетін адам жасағаны жөн. 
Бір жағынан ол – заман талабы. 
Ғылымнан да қол үзбеу, наси-
хатын да жүргізу, еңбегіңді де 
жариялап отыру керек. Қазіргі 
мамандар жан-жақты болуы тиіс.

– Цифрлық дәуірге аяқ 
бастық дейміз. Археологияда 
зерттеу жүргізу технологиясы 
қаншалықты жаңарды?

– Ғылым дамуына байланыс-
ты жаңа зерттеу әдіс-тәсілдеріне 
көштік. Жәдігердің жылын, 

жасын анықтау деген сияқты. 
Өкінішке қарай Қазақстанда ла-
боратория жоқ. Біз ДНК тестін 
шетелде жасатамыз. Табылған 
деректі сыртқа неге шығарады 
деп қарсы шығып жатқандар да 
бар. Бірақ бұл қалыпты нәрсе. 
Адам үйінде күрек болмаса да 
көршісінен сұрамай ма? Сол ла-
бораторияны өзімізде де ашуға 
болады. Мүмкін бір жағы мәселе 
кадрға тірелетін де шығар. Бірақ 
сырттан оқып келген мамандар 
да бар. АҚШ-та оқып жатқан 
жастар да бар. Тіпті болмаса, 
өзіміз оқытып, бір лаборатория 
ашып қойсақ, барлық археолог 
табылған нәрсесін соларға зерт-
теуге берер еді. Елімізде жыл са-
йын қаншама экспедиция жүреді. 
Мен өзім жұмыс ыңғайына бай-
ланысты түгендегенімде, 2018 
жылдың өзінде 150-ден астам 
экспедиция болды.

– Ал солармен табылған 
материалдар қайда кетіп жа-
тыр? Оны кім қадағалайды?

– Тарихи-мәдени мұра ны-
сандарын қорғау туралы заң бар. 

Бірақ оның жүзеге асырылуы – 
бөлек мәселе. Бұрын қанша экс-
педиция барын ешкім білмейтін. 
Қазір механизм жасалды. Ар-
хеологтар экспедицияға шығу 
үшін алдын ала Мәдениет 
министрлігіне хабарлама жібе-
реді. Қазба жұмысынан кейін 
не таптың соның барлығын 
тізімдеп, министрлікке өткізуің 
керек.

– Бірақ археолог тізімге 
қоспаған нәрселер де болуы 
мүмкін ғой?

– Ол археологтың ар-
ожданына, кәсібилігі мен 
адамгершілігіне байланысты.

– Бұл өте қиын мәселе ғой?
– Қиын. Бірақ басқа механизм 

жоқ. Басқаша қалай істейсің?
– Мүмкін бір бақылау 

жүргізу керек шығар?
– Бұрын инспекция болған. 

Кейін оны зерттеу-сақтау орта-
лықтарына ауыстырды. Бұл 
орталықтар облыстардағы мә-
дениет басқармаларының ес-
керт кіштерге жауапты ме кемесі. 
Қазбаны кім қалай жүргізіп 
жатқанын солар қада ғалайды. 
Бірақ олардың құзыретінде 
біреудің экспедициясын тексе-
ру жоқ. Сондықтан ол – таза тек 
археологтардың өздеріне байла-
нысты нәрсе. Біреу тапсырып, 
біреу тапсырмауы мүмкін. Бірақ 
мұның өзі бір бөлек, ешкімге 
ескертпей де қазба жүргізіп 
жатқандар қанша?

– Сонда қазбамен алдын 
ала ескертусіз кімдер айналы-
сады?

– Бізде археологияны қар-
жы ландырудың бірнеше көзі 
бар. Біріншісі – Мәдениет 
және спорт немесе Білім және 
ғылым министрліктері. Екеуі 
жұмыстарын бөлек жүргізеді. 
Археологиядан алынған дерек 
ғылым министрлігіне кетеді, 
бірақ ескерткіштерге мәдениет 
министрлігі жауапты. Осын-
дай бір сәйкессіздік болып тұр. 
Бұдан бөлек үлкен кен орында-
рын игеріп жатқан корпорация-
лар бар. Олар өз жерін кеңейткен 
кезде, айталық жаңа карьер 
салу үшін арнайы экспедиция 
жіберіп, экспертиза жүргізеді. 
Археологиялық ескерткіштер 
бар болса, оны қаздырады не-
месе карьер салмайды. Қазба 
жүргізген жағдайда ол – кәдімгі 
археологиялық жұмыс. Ол 
жұмысты бірақ министрлік те, 
жергілікті әкімдік те білмеуі 
мүмкін. Осылайша ескерілмей 
қалады. Жеке кәсіпкерлер, ме-
ценаттар, өз тарихын зерттеуге 
құштар әрі соған жағдайы келетін 
адамдар да археологтарды қар-
жы ландырып, қазба жүргізуі 
мүмкін. Егер мен жеке адамға 
жұмыс жасап жүрген кәсіби эти-
касы бар археолог болсам, ба-
рып министрлікке, басқармаға 
ескертемін. Бірақ ескертпей 
жатқан археологтар да бар шығар. 
Бұл – өте кең проблема. ЮНЕ-
СКО, Жапония, Германияның 
зерттеу институттары сияқты 
халықаралық ұйымдар да бар. 
Олар да Қазақстанда зерттеулерді 
қаржыландырып, жеке археолог-
тармен шығып жұмыс істей беруі 
мүмкін. Оған қоса ешқандай 
қаржыландырусыз, заңсыз жұмыс 
жасайтындар бар. Олар да металл 
іздегішін алып, ескерткіштерді 
қопарып қазып жатыр. Оларға 
қатысты Қылмыстық кодексте 
арнайы бап бар.

– Халықаралық ұйымдар 
бізден акредиттеуден өтпей ме?

– Олардың қызметіне архео-
логтар жауап береді. Өйткені 
археологтармен тікелей жұмыс 
істейді. Бірақ қазба жұмыстары 
үшін лицензия керек. Қанша 
жерден білікті маман болса да, 
лицензиясыз жұмыс заңсыз 
болып саналады. Лицензияны 
Мәдениет министрлігі береді. 
Ол үшін үш жыл еңбек өтілі, 
арнайы білім керек. Лицензия 

заңды тұлғаларға беріледі. Жеке 
тұлға алды, жұмыс істеді дегенді 
естімеппін. Қазір Қазақстандағы 
бірінші кезектегі мәселе осы. 
Бізде құрылыс компаниялары да 
лицензия алып, өз шаруалары-
мен айналыса береді. Демек, ар-
хеологияны бәсекелестік ортаға 
салып жіберген. Ішінде ең көбі 
– жеке мекемелер. Лицензияның 
өзінде тұрған ештеңе жоқ. 
Бірақ қазба жұмыстарының 
есебін алу, кім не тапты, қайда, 
қалай жұмыс жасап жатыр 
деген нәрсе реттелуі керек. 
Бұл тұрғыдан Мәдениет және 
спорт министрлігінің құзыреті 
жеткіліксіз болып отыр. Өйткені 
жеке кәсіпкерлер қызметі түрлі 
заңдармен қорғалады. Ол заңнан 
аттап өте алмаймыз. Бұл да – бір 
сәйкессіздік.

– Бұл мемлекет деңгейінде 
шешілуі керек мәселе ме?

– Мысалы, Қызылорда об-
лысында қазір нақты бес экс-
педиция бар: Жанкент, Бәбіш 
молла, Қышқала, Сығанақ, Аса-
нас. Әр облыста жоқ дегенде 5 
экспедиция болғанның өзінде, 
орта есеппен ел бойынша жүзден 
асады. Оларды түгендеп шығу 
қиын шаруа емес. Министрлік 
неге қиналатынын түсінбеймін. 
Мысалы, олар облысқа осы 
мақсатта хат жібереді. Басқарма 
облыс қаржыландыратын экс-
педицияларды біледі. Бірақ 
министрлік қандай экспедиция 
шығаратынын білмейді. Содан 
шатыс басталады. Оны архео-
логтар ортасын жете танитын 
адам сұрастырып-ақ біліп алауы-
на болады. «Қазба қазыналары» 
жобасы аясында біз өзіміз со-
лай біліп алып жатырмыз. Бірақ 
орталықтанған ресми ақпарат еш 
жерде жоқ. Бұл қағазбастылыққа 
әкеліп отыр. Ойластырса, 
оңтайландыру жолдарын табуға 
болады. Бұрындары «Археологи-
ческие открытия» де ген журнал 
шығып тұрды. Ол жерде кімде 
«открытый лист» бар, сол екі 
беттен ақпарат беріп отыратын. 
Мына жерді қаздық, мынадай 
дерек шықты деп. Осылайша 
жұмыс ауқымын шамалап оты-
ратын.

– Бізге де сол сияқты жүйе 
керек шығар.

– Қазір біз соның бәрін 
жүйелеп, 1964 жылдан бастап 
сайтымызға салып жатыр-
мыз. «Мәдени мұра» жобасы 
кезіндегі, басқа да жұмыстарды 
түгендеп, сандық форматқа 
көшірудеміз. Өйткені ортақ 
база керек. Археологияның 
таза ғылыми жағы бар да, прак-
тикалық мәселе де бар. Тари-
хымызбен мақтанумен бірге 
ескерткіштерімізді сақтау да ке-
рек. Бәрібір бір күндері барлығы 
зерттеліп бітеді. Ескерткіштердің 
саны шектеулі. Сайтта қысқаша 
ақпараты, бейнеролигімен бір-
ге археологиялық карта да 
бар. Ескерткіштер үш маркер-
мен берілген. Жасыл – толық 
тексерілген, ақпараты бар. Сары 
– жартылай тексерілген. Қызыл 
– тексерілмеген. Мысалы, сіз 
өзіңіз сайтқа тіркейтін болсаңыз, 
ол ақпарат қызыл болып тұрады. 
Өйткені сайт әкімшілігі оның 
бар-жоғын әлі тексерген жоқ. 
Мәдени құндылығы қаншалық 
екенін білмейміз. Тағы бір айта 
кетерлігі, карта үш сатыдан 
тұрады. Бірінші сатыдағы 300-дей 
ескерткіш барлығына қолжетімді 
болады. Берел, Сауран, Сығанақ 
сияқты орындарды жасыра ал-
маймыз ғой қазір. Ақпараты ин-
тернетте онсыз да жетеді. Екінші 
сатыда облыс деңгейінде немесе 
ескерткіш түріне қарай шектеу 
қоямыз. Ал үшінші сатыдағы 
ескерткіштер кәсіби мамандар 
үшін ғана қолжетімді болады. 
Әйтпесе, мұның бәрі – «қара ар-
хеологтар» үшін дайын ақпарат. 
Сен тіркеп қоясың, олар барып 
заңсыз қазба жүргізуі мүмкін. 
Мысалы, Қазақстанда жалпы 
саны 25 мыңдай ескерткіш бар. 
Бірақ олардың қандай екенін, 
қай облыста екенін ешкім нақты 
білмейді. Біз соның барлығын 
нақтылап, ортақ база жасаймыз.

– Сонда «қара археологтар» 
әдетте не іздейді? Алтын ба?

– Алтын іздейтіндер де бар. 
Кейбіреу үшін бұл – хобби, өзінің 
ішкі эгосын қанағаттандыру. 
Халықта ескерткіштерді қорғау 
мәдениеті қалыптаспаған. Әсі -
ресе шығыс, солтүстік аймақ -
тарда көп кездеседі. Қорық-
пайтыны сонша, OLX сияқты 
сауда платформа ла рына шы-
ғарып саудалап та жүр. Ал Еу-
ропада мұндай әуесқойлардың 
әре кеті заң дас тырылған. Олар 
ескерт кіштерінің бәрін тү гендеп 
қойған. Егер территориясына 
кірсең, білмей қалдым деп ақтала 
алмайсың. Екіншіден, олар жоқ 
жерден бірдеңе тауып жатса, 
әуесқойларға сыйақысын береді. 
Ғылымға қосқан үлес ретінде 
қарайды. Көбі интернеттен қазба 
жұмысы қалай жүретінін, Еуро-
пада әуесқойлардың емін-еркін 
жүргенін көреді. Сосын сондай 
әрекеттерге барады. Мысалы, 
біреулер келіп «сақ дәуірінің 
қанжары бар, қаншаға сатып 
аласың?» деп сұраған да жағдай 
болды. Ол адам оны қайдан та-
уып алды? Өзі қазып алды ма 
әлде археологтардан ба? Ме-
талл іздегішпен ескерткіштерге 
шығатын адамдар онысын 
қылмыс деп ойламауы мүмкін. 
Өйткені түсіндіру жұмысы 
кемшін.

– Әңгімеңізге рахмет!

Сұхбаттасқан 
Биболат СӘТЖАН

«Сыр бойы»

Тарихты зерттеу 
нәтижелерімен түсіндіретін 
деңгейге жетуіміз керек

Археология 
қазба жұмы сы мен 
шектелмеуі ке-
рек. Көбіне жұмыс 

нәтижесін халыққа 
жеткізу жағы ескерілмей 

жатады. Қандай зерттеулер 
жүруде? Олардың ғылым үшін 

маңызы қаншалықты? Қандай тарихи 
орындар ашылуда? Былтырдан бастап 

«Abai TV» телеарнасында осы жұмыстарды кеңінен на-
сихаттау мақсатында «Қазба қазыналары» атты жоба 
жүзеге асуда. Қазіргі уақытта жобаның түсірілім тобы 
өңірімізде жүріп жатқан қазба жұмыстарын түсіруде. 
Осы орайда жоба жетекшісі, археолог Айбар Қасенәлімен 
сұхбаттасқан едік...

Айбар Қасенәлі:
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Сақыр-сұқыр қозғала бер-
ген ва гоннан көзді жұмып 
бір-ақ ырғыды. Алды-артына 
қа рауға мұрша қайда? Жерге 
ыңқ етіп, жамбаспен құлап 
түс ті де, жандәрмен жол жие-
гіне еңбектеп жетіп, төмен 
қа рай ұмыр-жұмыр домалай 
жө нелген. Шойын жолды түй-
гіштеген пойыз алыстап кетті. 
Әйтеуір жолаушы пойызы емес, 
сонысы жақсы, көзге түспеген 
сияқты. 

Глухов алқына демалып жа-
тып маңайына алақ-жұлақ қа-
рағыштап қой ды. Анау бесеуі 
де секіріп үлгерген екен, бесеуі 
бес жерде жер бауырлап жата-
жата қалыпты.

– Кеттік! Тезірек жоқ болу 
керек! – деді оларға бұйыра 
сөйлеп. Өзі орнынан тұра бере 
қара күпәйкенің қалтасын сыр-
тынан ұстап байқады. Қарауыл 
солдатты маңдайдан бір қойып, 
тартып алған пистолет ап-ауыр-
ақ. Емпеңдей жүгіріп темір 
жолдан алыстай берді.

Шығыс жақ бозарып, атар 
таң енді ғана белгі бере бастаған. 
Кебір топырақты жазық жерге 
тап болғанын аңғарды. Маңа-
йында көзге түскені әр-әр жерде 
үркіп өскен сексеуіл ғана. Бой 
тасалауға жарарлықтай қа рай-
ған пана таба алмайсың. Не 
болса да табанды тезірек жал-
тырату керек. Соны алтауы да 
айтқызбай ұғып келеді. 

–Тачка ұстайық. Қалаға 
жетейік! – деді шойын жолды 
қуалай қатар жатқан әспәлт 
даң ғылға беттеп бара жатып. – 
Содан соң бет-бетімізге тарай-
мыз. 

– Тачканы бөлініп-бөлініп 
ұстайық. Әйтпесе тоқтамайды, 
– деді Усов ысылдай сөйлеп. 

Бөкен желіске салған олар 
трассаға жеткені сол еді:

– Мен өлдім! Әлім құрыды. 
Жүре алмаймын, – деп, арала-
рындағы жал ғыз шал Федор 
жол жиегіне шоңқиып отыра 
кетті.

– Әй, старик, сен не? Кәне, 
тұр орныңнан! – деп Глухов 
зіркілдеп, жа нына жетіп барды. 
– Тұр кәне! Әйтпесе ит сияқты 
атып тастаймын!

– Атсаң, ат! – деді бет-
аузы мыж-мыж болған шал да 
қаймықпай. – Ат кәне! Онсыз да 
мен адам қатарында жоқ адам-
мын! 

– Женя, қоя сал. Қайтесің? 
– Сергей Усов араға түсті. 
Қалған үшеуі үрпиісіп, ақырын 
бағып тұр. Ол үшеуінің кім 
екенін Глухов та, Усов та онша 
біле бермейді. Олар – жолдан 
қосылғандар. Ал мына шал 
болса, бар өмірі түрмеде өтіп 
келе жатқан әйгілі қылмыскер. 
Осымен бесінші рет сотталуы. 
Бұл жолы он бес жылды бір-ақ 
арқалапты. 

Ол орнынан жайлап тұрды 
да, Глуховқа бетпе-бет жақын 
келіп:

– Женя, жөніңді тап! – деді 
тістене сөйлеп. Дауысы анық, 
нық естілді. – Мен осы жерде 
қалам. Жалғыз жортып жол 
табам.

– Сен, кәрі албасты, сырты-
мыздан сатам деп ойлама! Онда 
жердің жырығына сіңіп кетсең 
де тауып алам, – деді Глухов 
оның кеудесінен пистолетпен 
нұқып.

– О жағына қам жеме. Мен 
сені білмеймін. Сен мені біл-
мейсің. 

Федор Васильев көзбен ар-
бап сығырая қарады. Түрме-
нің төрін бермей келе жатқан 
қыңыр немеден күдер үзген 
Глухов қолын бір сілтеп, бұ-
рылып кетті.

***
Қызылордадан арқырап ат-

танған «Икарустың» шопыры 
Сейдехан ыңыл  дап әндетіп ке-
леді. Енді ше, Сара ғашқа қа-
тынайтын автобусты айдағалы 
жағдайы түзеле бастаған. Бір 
барып келгеннің өзінде әжеп-
тәуір ақша жинап қайтып 
жүр. Жолшыбай кездескен 
ауыл дардан, теміржол бе кет -
те рінен қол көтеретіндер же-
тіп артылады. Оларға билет 
кесіп жат пайды, ақша қалтада 
қалады. Бұл жолы да құрқол 
қайтпасына сенімді. Бес-алты 
орын бос. Ауылы жақындар ті-
ке сінен тік тұрып баруға да ке-
лісе береді.

Міне, «1-Май» ауылынан 
өтіп барады. Келесі ауыл – Тар-
тоғай. Көзге сонадайдан қол 

көтергендер шалынды. Екеу 
екен. Ай-шай жоқ баса-көк теп 
мініп жатыр. Асығыс. Алда 
та ғы үш адамымыз бар деді, 
олар ды да алмасқа болмады. 
Түр лері, киім киісі жергі лік ті 
адамға ұқсамайды. Бір өңкей 
қара күпәйке киген. Алақ-
жұлақ көзқарастары да бір-
түрлі. Орысша сөйлейді, әй-
те уір қазақ емес. «Жолкіресін 
дұрыстап төлесе болар еді» деп 
ойлап қойды бір сәт. Сұрауға 
жүрексініп келеді. Айнаға көз 
салып еді, арт жақтағы бос 
орындарға жайғасқан олар, 
бас тары былғақтап, маужырай 
бастапты.

Тартоғайдан Шиеліге дейін 
бір сағаттан астам жол жүріп, 
оңға қарай қыстаққа бұрылар 
тұстың сол жағына орналасқан 
МАИ бекетіне жеткенде, инс-
пектор сонадайдан қарсы шы-
ғып, таяғын көтерді. Сейдехан 
жерге түсті де, қарсы бетте тұр-
ған сержантқа жақын барып, 
қағаздарын ұсынды. 

– Автобуста бөтен адам жоқ 
па? Жолдан біреу-міреу мінбеді 
ме? – деді сержант ақырын сөй-
леп. Бұның құжаттарына сел-
қос көз жүгірте салды. Адам 
алғаным үшін айыппұл жазып 
берер ме екен деп, тосылып 
қалып еді: 

– Аса ауыр қылмас жасаған 
алты адам іздестіріліп жатыр. 
Қарулары бар дейді. Сондай кү-
дікті адам мінді ме деп сұрап 
тұрмын. 

– Жаңа он сегізден бес адам 
мінді. Кигендері түрменің киімі 
сияқты. Қара күпәйке, – деді 
сыбырлап.

– Онда Шиеліге барғасын 
автобус ты автостансаға тақа-
май былайырақ қой. Жолаушы-
ларды түгел түсір, – деді инс-
пектор. – Өзің де кетіп қал.

Сейдеханның тұла бойы 
мұздап сала берді. Қорыққанын 
білдіріп алмау үшін түсі суық 
жолаушыларға қара мауға ты-
рысты. Қараса, сыр алды рып 
қоям ба деген көңілде қор-
қыныш бар. «Пайдасы құрысын, 
бекер-ақ тоқтаған екенмін, өл-
тіріп кетпесе болғаны» деген 
қауіп ойынан шықпай қойсын. 
Келіншегі мен екі баласы бірге 
келе жатыр еді. Енді соларды 
ойлап, мазасы қаша бастады.

МАИ бекетінен автостансаға 
жетем дегенше өткен он бес 
минут табандап тұрып алған-
дай. Әрең жетті-ау, станса 
үйінің қарсы бетіндегі №252 
орта мектептің бетон дуалына 
жанап барып автобусты тоқ-
тат ты да, жолаушыларға қайы-
рылып, «түгел түсіңіздер, 

әжет   ханаға барып алыңыздар» 
деді қазақ шалап. «Стоянка пят-
над цать минут» деп орысша-
лап және қосып қойды. «Ика-
рустың» автостансаға қа ра ған 
есігінен екі баласы мен келін-
шегін демеп тезірек түсіріп, 
өзі диспетчер бөлмесіне қарай 
жылыстай беріп еді, тарс етіп 
атылған пистолет дауысы құ-
лағын осып өтті. Еріксіз жалт 
қараса, анталап милициялар 
кеп қалыпты... Жұрттың айқай-
лаған, ойбайлаған, шыңғырған 
үрейлі да уыстары маңайды 
азан-қазан етіп жіберді. Кім? 
Қалай? Түсініп бол майсың. 

***
Күн сенбі, ақпанның 22-

сі. Был тыр болса ғой, жұрт 
ертең Совет ар миясының құ-
рылған күні деп, мерекеге да-
йындық жасап, ерекше көңіл-
күйде жүрер еді. Енді биылғы 
Тәуелсіз Қазақстанда ондай 
мереке атымен жоқ. Бүгінді 
қоса есептегенде, еліміздің тә-
уелсіздік алғанына бар-жоғы 
68-ақ күн болыпты. Осы жа-
қында ғана, нақты айтқанда, 
1992 жылғы қаңтардың 10-ында 
«Қазақстан Республикасының 
ішкі әскерлері ту ралы» Жар-
лыққа Президент қол қо йып, 
мемлекеттің тәуелсіздігін қам -
тамасыз ету мақсатында еліміз-
дің ішкі істер әскері құрылған-
ды. Ал Қазақстан Қарулы 
күш терінің құрыл ған күні 
қашан болады екен деп, тіпті 
ойлап та үлгере алмай жатқан 
кез.

Сол күні таңғы сағат 8-дерде 
күтпеген жерден облыстың 
күштік құрылымын аяғынан 
тік тұрғызған дабыл қағылды. 
Таң алдында №922 «Мәскеу-
Ташкент» жүк-пошта пойызына 
тіркелген вагонзактан 18-ра-
зьезд аумағында аса қауіпті алты 
қылмыскер қашып шығыпты. 
Ішкі әскердің үш қарауыл сол-
датын ауыр жаралаған дейді. 
Мүмкін өлтіріп те кетуі. Өз-
дерімен бірге бірқатар маңызды 
құжаттарды алған, сегіз «Ма-
каров» пистолетін бүкіл оғымен 
қоса әкеткен. 

Облыстық ішкі істер басқар-
ма сының бастығы, генерал-
майор Есен Демесінұлы Де-
месінов те, Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Қызылорда об-
лысы және Байқоңыр қаласы 
бойынша басқарма бастығы, 
полковник Михаил Юсупович 
Дауенов те қауіпті қылмыс-
керлерді іздестіру, ұстау туралы 
нақты бұйрықтар бере бастады. 
Табан астында облыс аумағында 
«Перехват» және «Сирена» 
опе рациясы жария ланды. 

Қыл мыскерлердің пойыздан 
түсіп қалған бекет маңын тек-
серуге милиция аттанып кетті. 
Вагонзак пойыздан ажы раты-
лып, күшейтілген кү зетке 
тапсырылды. Михаил Юсупо -
вичтің қаладан екі жүз ша-
қырым қа шықта орын тепкен 
Шиелі қыстағына жедел ат-
танып кеткені содан кейін 
ғана. Жанында ҰҚҚ-ның аға 
тер геу шісі Әмірхан Бәкірұлы 
мен екі жедел уәкіл қызметкер 
бар. Қашқын қылмыскерлердің 
«Қызылорда-Сара ғаш» автобу-
сында бара жатқаны жаңа ғана 
қосымша хабарланған-тұғын.      

Сағат 11-12-лер шамасында 
олар Шиеліге жетті. Авто стан-
сада айтар лықтай ірі оқиға 
болып үлгеріпті. Екі жақ тарс-
тұрс оқ атысқан. Шиелілік 
құқық қорғаушы аға лейтенант 
Мұрат Өмірбеков мерт болып-
ты. Бар болғаны отыз үш жас-
тағы жігіт. Онымен қоса бір 
қылмыскер өмірем қапқан. Аты-
жөні – Владимир Албандян. 
1950 жылы туған. Қырық екі 
жаста. Глумсков, Говорухин 
деген екі қылмыскер милицияға 
өз еркімен берілген дейді. 
Автобус ішінде қалған Евгений 
Глухов пен Сергей Усов бір топ 
жолаушыны кепілдікке алған.

Шиелі қыстағының барлық 
мили циясын көтерген аудандық 
ішкі істер бөлімінің бастығы, 
подполковник Қуа нышбек 
(Ахан) Жаңабергенов пен аудан 
прокуроры Балтабек Сыздықов 
осында екен. Дәл осы сәтте авто-
стансаға милиция формасын 
киген аудандық ішкі істер бөлімі 
бастығының орынбасары, ка-
питан Нұрлан Жұма баев пен 
бөлім қызметкері, майор Өр-
кен Исмайлов келе қалсын. 
Олар арнайы тапсырмамен із 
кесуге барған, содан қайтқан 
беті. Автобус жақта не болып 
жатқанын аңдамай, ентелей 
берген. Станса бұрышында бір 
топ адам іркіліп қалған екен. 
Олар: «о жаққа бармаңдар, ата-
ды» деп айтып ауыз жиғанша, 
тарс еткен пистолет дауысы 
естіледі. Оқ Нұрланның бала-
ғын жыртып өтіпті. Пистолет 
екінші рет атылғанда автостанса 
алдындағы бетон бағанның та-
сасына тығылып үлгерді.

– Жақындама! Жақындасаң, 
атам! Автобустың оң жақ беттегі 
сын ған үшінші терезесінен 
орыс ша лап боқтаған қылмыс-
кер дің жарықшақ танып шыққан 
дауысы естілді.     

Полковник Михаил Юсупо-
вич ең әуелі автобус маңайын 
ретке келтіру керек деп шеш-
ті. Не болып жатқанын әлі де 

жөндеп ұқпаған халық авто-
бус маңайынан кете қойған 
жоқ еді. Генерал Есен Деме-
сі нов халықты бұл арадан 
алас тату жөнінде аудандық 
ішкі істер бөлімінің бастығы, 
подполковник Қуанышбек 
(Ахан) Жаңабергеновке жедел 
бұйрық берді. Автобус жа-
нындағы шұқырда автоматты 
мылтық ұстаған екі милиционер 
тасалап отыр екен. Ол екеуі 
қос қылмыскердің жынын кел-
тірмей, аулаққа елеусіз ғана 
жылыстап кетуі тиіс. Өзге ми-
лиция қызметкерлері де көзге кө-
рін бегені жөн. Олар автобусты 
жа сырын қоршауға алса жетіп 
жатыр. Қылмыскерлерді осы-
лай ғана сабасына түсіріп, ты-
ныштандырасың. Әйтпесе іс 
насырға шауып кетуі әбден 
ықтимал.  Әзірге олар талабын 
айта қойған жоқ. Нақты жос-
пары жоққа ұқсайды. Ауық-
ауық тарсылдатып бейберекет 
пистолет атып қояды. Автобус 
ішінде қылмыскерлердің зір-
кілдеп боқтаған дауыстары ес-
тіліп қалады. Не деп жатқаны 
белгісіз.

– Глухов! Мені мұқият 
тыңда! Мен Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің төрағасы, полков-
ник Михаил Юсупо вич пын. 
Қолына рупор алып, бетон 
қоршаудың тасасында тұрған 
ол келіссөзді бастап кетті. 

– Босқа әуре болмаңдар! 
Бәрібір ұсталасыңдар. Одан да 
өз еріктеріңмен беріліңдер!

– Тапқан екенсің ақымақты! 
Сірә, Глухов болар, іштен 
біреудің жарық шақтана айқай-
лаған дауысы естілді. Өзі 
көрінбеді. Жолаушының бірін 
тасалап тұрғаны анық. 

– Шабуыл жасаймын деп 
ойла маңдар! Шабуыл жаса-
саңдар, залож никтерді шетінен 
атам! Шетінен! Ая маймын! 

– Заложниктерге тиме! 
Саған не керек? Айт!  Келісейік!

– Начальник! – деп айқай 
салды ол. – Мен ату жазасына 
кесілген адаммын. Маған бә-
рібір! Менің айтқанымды іс-
тейсің! Түсіндің бе? Біз Қа зақ-
станнан шығып кетуіміз керек. 

Тағы да әлдене деді. Сөзі 
бір естіліп, бір естілмейді. 
Ақпанның ызғарлы желі сөзін 
жұлып әкетіп жатыр.

– Мен сендерге рация берем. 
Рациямен сөйлесейік, – деді 
Дауенов. – Рация... рация. 

– Рацияны автобус алдына 
әкеп таста! Өзің әрі тұр! Жа-
қындама!

Сәлден соң автобустан дома-
лана түскен мұртты жас жігіт 
рацияны ала сала автобусқа 
қарай қайта жүгірді. Соған 
қа рағанда іште бір жақыны 
болғаны. Әйтпесе бас сауғалап 
қаша жөнелуі мүмкін еді ғой.

Рация табу да оңайға түс-
педі. Оларға өздерінің қызмет-
тік рациясын беруге болмайды. 
Қызметтік рация торабында 
бәрі естіліп тұрады. Жасалып 
жатқан жоспарлар мен нұсқау-
лар олардың құлағына жетпеуі 
тиіс. Сондықтан темір жол қыз-
меткерлерінің екеуара сөйле-
сетін рациясын ала тұруға тура 
келді. Оны МАИ қызметкері, 
капитан Абдолла Нұрғалиев 
соңынан өз қолымен әкеп бе-
руге уәде етіп, қолхат жазып, 
алып келді.

– Глухов, талабыңды айт! – 
деді Михаил Дәуенов рация іске 
қосылған соң.

Бағана тұтқын вагонындағы 
сот талған қылмыскерлер тү-
генделіп, қаш қындардың аты-
жөндері анықталған. Глухов пен 
Усовтың ату жазасына кесілген 
аса қауіпті қылмыскерлер екені 
содан белгілі. Глухов Читада 
кепіл алып көрген әккі көрінеді. 
Демек, онымен абайлап сөйлесу 
керек. Шешесінің қайда тұра-
тыны, өмірбаяны, отбасы та-
рихы, бәрі-бәрі белгілі. Михаил 
Юсупович енді соны тілге тиек 
етіп, оның адамдық сезімін 
оятуға тырысты. Өзінің де Ре-
сейде туғанын, екеуі жерлес 
екенін айтты. 

– Полковник, – деді енді 
Глухов рациядан. – Мені жақ-
сылап тыңдап ал! Мен сенің 
мемлекетіңе де, КГБ-ңа да қар-
сы емеспін. Мен негізі жақ-
сы адам болғанмын. Әлі де 
жақсымын. Менің өмірімді 
құрт қан менттер! Прокурорлар! 
Сондықтан...

Одан арғы сөзі естілмей, 
рация қырылдап кетті. Ар-

тын ша бағанағы жас жігіт жү-
гіріп келе жатты. Қолында  ра-
ция. Құрылғының толқыны 
шатас қан екен. ҰҚК жігіттері 
қайтадан тол қынға дәлдеп берді. 
Сол арада Михаил Юсупович 
жас жігіттен сыр тартып, екі 
қылмыскердің қолында екі-
екіден төрт пистолет барын 
біліп алды. Алайда автобуста 
қанша жолаушы отыр ғанын 
айта алмады. Түсі қашқан. Қат-
ты қорыққан. Саусақтары дір-
дір етеді. 

– Женя, енді сен тыңда! 
Қарын дарың ашты. Шөлде дің-
дер. Тамақ ұй ым дастырам. Су 
берем. Темекі бе рем. Автобуста 
неше адам бар. Сен екеуіңді 
қосқанда.

Сәлден соң Женяның дауы-
сы естілді. Екпіндемей, жай 
сөйледі.

– Он бес адам. Начальник, 
тамақпен қоса арақ әкел.

Полковниктің қулығын Глу-
хов, сірә, аңғармай қалды. Әлде 
жүйкесі жеміріліп тұрып мән 
бермеді. Кепілде неше адам 
бары белгісіз еді. Бір ақпарат 
нақ тыланды. Демек олар – он 
үш. Кепілде адам саны қан-
шалықты көбірек болса, қыл-
мыскердің мүмкін дігі де сон-
шалық молырақ деген сөз. 
Ұлттық қауіпсіздік саласында 
талай жылдық тәжірибесі бар 
Михаил Юсупович бұны жақсы 
түсінеді. 

Он бес адамға айран, самса 
дайындалды. Оны манағы 
жас жігіт дедектеп тасып жүр. 
Алайда спирттік ішімдік беріл-
меді. «Қыстақтан арақ тап-
падық» деп Алматыдан арнайы 
ұшып келген Ғабдірақым Мең-
дешов сендіруге тырысты. 

– Еш жерде жоқ. Дефицит!
Ғабдірақым – ІІМ Қылмыс-

тық іздестіру басқармасының 
бастығының орынбасары. Аты 
аңызға айналған із кезуші.

Қылмыскерлер масайып 
қалса, кепілдегілердің бірін 
атып тастауы әбден мүмкін. 
Онда жағдай мүлдем қиындап 
кетеді. Егер бір жолаушы оққа 
ұшса, келіссөзден мән кетті дей 
бер. Дұрысы – сенімге кіру, 
қисынды сөз айту. Бетін мүм-
кін дігінше бері қарата бұра 
тұру.

Қылмыскерлерге тамақ жі-
берерде жігіттердің бірі мы-
надай ой айтты, тамаққа у қосып 
берейік, болмаса уақытша ес-
тен тандыратын дәрі салып 
жіберейік деп. Бірақ, ондай 
күмәнді ұсыныс қабылданбады. 

Генерал-майор Есен Деме-
сінов, полковник Михаил Дә-
уенов, облыс прокуроры Сан-
сызбай Үмбетәлиев келіссөзді 
неғұрлым соза түскен дұрыс 
деген ойда. Өйткені Алма-
тыдан ҰҚК-ның арнаулы «А» 
жасағы, ІІМ-нің арнаулы «Сұң-
қар» тобы келіп жеткенше қыл-
мыскерлерді алдандыра тұрған 
абзал.

Алматыда осы оқиғаға 
бай ланысты ІІМ мен ҰҚК ла-
уазымды офицерлері қатысты-
рылып жедел штаб құрылған. 
Оны Премьер-министр Сергей 
Алек сандрович Терещенко өзі 
басқарып отыр. Байланыс бір 
сәтке де үзілмеді. ҰҚК төр-
ағасы, генерал-майор Болат 
Абдрахманұлы Баекеновке, 
ІІМ бі рінші орынбасары, гене-
рал-лей те нант Қайырбек Шо-
шанұлы Сүлей ме новке жағдай 
әлсін-әлсін хабар ланып тұрды. 

Бұл кезде облыстық ІІБ 
бастығы, генерал Есен Деме-
сіновтің құрылымы жүргізіп 
жатқан «Сирена» операциясы 
бойынша жағымды жаңалық 
жетті. Пойыздан секірген тұс-
та қалып қойған қылмыскер 
Ф.Я.Васильев алысқа ұзамай 
ұсталыпты. Осы жағдайды 
айт қанда, автобусты қорған 
қып отырған қос қылмыскер 
жақтан екі дүркін оқ атылды. 
Жүйкелері жұқарып, төзімдері 
түгесіліп бара жатыр деп түйіп 
қойды Михаил Дәуенов.

Түстен кейін жер дүниені 
тітіретіп ІІМ-нің тікұшағы 
мектеп жанындағы стадионға 
келіп қонса болар ма. 
Қылмыскерлердің көзінше 
гүрілдеп-дүрілдеп, маңайдың 
апшысын қуырып, бері бұрыла 
бастады. Бұл көрініс онсыз 
да шыдамдары шегіне жеткен 
Глухов пен Усовтың зәресін 
ұшырды.

(Жалғасы бар)

Әмірбек ШАЙМА ҒАМБЕТОВ  

Өскемен жол құ рылысы инс ти туты мен Қа зақ құқық тану және 
халық аралық  қаты нас  тар инсти ту тын бітірген. Қы  зыл орда қа лалық 
ІІБ бастығы, об лыс тық ІІБ  бастығының орынбасары қыз метін 
атқарған. Полиция полковнигі. Қазір Қызылорда қаласы әкімінің 
ке ңесшісі. Жалағаш ауданының Құрметті азаматы, «ҚР Ішкі істер 
министрлігінің Құрметті қызметкері».

Нұрлыбек САМАТҰЛЫ

Қызылорда пединститутының «Қазақ тілі мен әдебиеті» факультетін 
бітірген. Осы оқу орнында мұғалім, Қызылорда облыс тық телерадио
компаниясында, «Хабар» телеар насында редактор, республикалық 
«Ана тілі» газетінде, «Жұлдыз» әдеби журналында бөлім меңгеруші 
қызметін атқарған. Қазір «ТаңШолпан» әдебикөркем, көпшілік 
журналының бас редакторы.

Тәуелсіздіктің  іргесін бекітіп, тамырын тереңдетуге 
қылмысқа қарсы күрес пен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету 
саласының сіңірген еңбегі айрықша. Азат мемлекеттің құқық 
қорғау органдары алғаш құрылымдалған кезеңнен бері еңбек 
еткен аға ұрпақтың ерлігі мен кәсіби біліктілігі – бүгінгі буынға 
үлгі. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай  ҚР Ішкі істер 
органдарының құрметті қызметкері, отставкадағы полиция 
полковнигі Әмірбек Шаймағамбетовтың идеясымен 
және жетекшілігімен жұмыс тобы құрылып, «Тәуелсіздік 
сақшылары» – «Стражы Независимости» атты патриоттық
тәлімдік бағдарлама дайындау жоспарланған.  Осы уақыт 
ішінде облыста болған, қоғамдық резонанс тудырған 
қылмыстық істер бойынша архив мағлұматтары, фото, 
видеоматериалдар жинақталды. Әмірбек Шаймағамбетов пен 

жазушы Нұрлыбек Саматұлының авторлығымен детектив жанрындағы деректі кітап 
шығару көзделіп отыр.

Оқырман назарына Тәуелсіздік алғаннан кейін небәрі 68 күн өткенде болған оқиға 
туралы деректі әңгімені ұсынамыз. 

«НАБАТ» 
ОПЕРАЦИЯСЫ

Деректі әңгіме
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Ғибрат

Қоңыраушаның атқарған қызметін 
зерттей келе, үш нұсқасы бар болуы 
мүмкін деген тұжырымға келдік. 
Бірінші нұсқа – қазақ халқының 
ерте заманда күнделікті тұрмыста 
пайдаланған көне музыкалық сіл
кімелі аспаптардың бірі сылдыр
мақтың қоңыраушасы болуы мүмкін. 
Шулысілкімелі сылдырмақ аспабы 
әдетте тұтасымен қола, мыс, жез 
секілді металдар мен шырша, 
емен, үйеңкі сияқты ағаштардан 
жасалады. Үнүйлесіміне байланысты 
«күлдіреуікті», «сәлпеншекті» деген 
түрлері бар. Сыртқы келбеті ұс
тауға ыңғайлы әрі жеңіл. Жанкент 
қоңыраушасы салтанатты діни
ғұрыптық рәсімдерде қобыз, даңғара, 
дауылпаз, керней сияқты аспаптармен 
қатар қолданылған ортағасыр 
сылдырмағының бір бөлшегі шығар, 
бәлкім. Қоңырауша қоладан жасалған. 
Диаметрі – 2,6 см. Астыңғы бөлігі 
тілінген, жоғарғы бөлігінде жіп 
өткізуге арналған тойнақ бөлігі бар. 
Соған қарағанда, қоңыраушалар 
ағашқа бекітіліп, сілку арқылы әдемі 
әуен шығарған. 

Екінші нұсқа – мойынға тағатын 
әшекей бұйымдардың (алқа, 
бойтұмар, жырға) салпыншағына 
бекі тілген қоңырауша болуы мүмкін. 
Қай дәуірде болмасын, сұлулықтың 
символы болған әшекей бұйымдар 
нәзікжандылар тарапынан әрқашан 
сұранысқа  ие.  Салтанатты шараларда 
қызкеліншектер тағынған көлемді 
алқалардың қоңыраушаларының бірі 
деген дерек те жоқ емес.

Үшінші нұсқа – мал мойнына 
тағылатын қоңырау. Оны халық 
арасында «гак» деп атайды. Гак 
әдетте қаңылтыр темірден, мыстан, 
қоладан жасалады. Жанкент жәдігері  
қоладан жасалған. Тотығу әсерінен 

астыңғы бөлігі жасыл түске боялған. 
Сыртқы пішіні шұңғыл дүңгіршек 
жұмыртқа формасына ұқсайды. Төмен 
жағы дыбыс шығару үшін арнайы 
тілінген. Жоғарғы тұсына тойнақ 
орнатылған. Тойнаққа қайыс бүлдіргі 
өткізіліп, мал мойнына тағылған. 
Ашық қуысында гак қабырғасына 
тиген кезде дыбыс шығаратын көлемі 
шағын, дөңгеленген ақ қиыршық тас 
салынған. «Археология және этно
графия» ғылымизерттеу бөлімі 
қызметкерлерлері  зерттеу жұ
мыстары нәтижесінде Жанкент 
жәдігерінің ұсақ мал төлінің мойнына 
тағылатын гак деген тұжырымға 
келді.  Гак жайылып жүрген мал 
бағытын, қайда жүргенін біліп отыру 
үшін қолданылады. Этнографиялық 
мәліметтерге қарағанда, малға көз 
тиюден де қорғайды. Көбінесе жас 
бота, бұзауторпақтың, сондайақ, 
бөлініп қалатын саяқ, қашаған малдың 
мойнына тағады. Мұндай сәндік 
қоңыраулар жас малдың мойнына 
өсіпжетілгенге дейін тағылып, 

табынға қосылатын кезде шешіледі. 
Сүйек түйме – Жанкент қала

шығына былтыр жүргізілген қазба 
жұмыстары нәтижесінде табылған 
аксессуарлардың бірегейі. Түйме 
диаметрі – 2 см, қалыңдығы – 0,4 
см.  Ортасында  0,3 см тесігі бар. 
Тесік айналасы ойылып, шең бер
леніп қоршалған. Түймені бой лай 
7 дөңгелекше ойылған. Әр дөң
гелекшенің ортасы нүктелеу әдісі
мен тесілген. Жиегі параллельді 

сызықтармен шеңберленген. Тесігінің 
орнында тойтарма болуы әбден 
мүмкін. Тойтарма түйме тесігіне 
орнатылып, киімге бекітілген болуы 
керек. Ерекшелігі – материалы мен 
жасалу технологиясының өзге ше
лігінде, әсем безендірілуінде.  

Құс пішіндес бұйым фрагменті 
– құс қанаты. Қос қанатты көгер
шінге  тиесілі деп пайымдауға бола
ды. Оғыздардың символы бол
ған бүркіт, сұңқар сынды киелі 
құстардың қатарында көгершін де 
болған. Көгершін оғыздар арасында 
қасиетті саналған. Оған музей 
экспозициясында орналасқан Кескен
Күйік қалашығынан табылған көгер
шін формасындағы хош иістен
діргіш бұйым да дәлел. Ал, Жанкент 
қалашығынан табылған құс пішіндес  
фрагмент – культтік бұйым. Ол 
қонақ тап отырған көгершіннің 
бейне сін береді. Симметрия сақ
тал  ған. Ою әдісімен жасалған қа
нат қауырсындарының ізі айқын 

көрініс тапқан. Культтік бұйым – 
көгершіннің басы, құйрығы, аяғы 
сынғаны анық көрінеді. Бұйым 
бүтін күйінде жетпеген. Дегенмен, 
осы бір фрагменттің өзі орта ғасыр 
қолөнерінің биік үлгісін көрсетеді. 
Көгершін культтік бұйымы мис
тикалық, яғни діниғұрыптық рәсім
дерде пайдаланылуы мүмкін. 

Екінші нұсқа – ортағасыр ойын
шығы. Ғылыми қызметкерлердің 
зерттеуінше, осы нұсқа санаға қоным
дырақ. Өйткені, бұйым фрагментінің 
ұзындығы – 5 см, биіктігі – 3 см, қа
лыңдығы – 3,2 см. Бұл өлшемдер 
культтік бұйымға қарағанда, бала 
ойыншығына келіңкірейді. Бұйым 
қызғыш түске енгенше жоғары 
температурада  жақсылап күйдірілген, 
нәтижесінде үгілуден қорғалған. Сыр 
өңіріне жүргізілген археологиялық 
қазба жұмыстары кезінде жылқы 
бейнесіндегі ойыншықтар жиі 
табылса, құс пішініндегі ойыншықтың 
табылуы – үлкен жаңалық. Бала
лардың ойөрісін дамытатын орта
ғасыр ойыншықтарының қатарын 
көгершін ойыншығы толықтырып 
отыр десек, артық айтқанымыз емес. 
Аталған бұйымдардың барлығы  ІХ
ХІ ғасырларға мерзімделеді.

Жанкент – Қазалы ауданындағы 
Өркен деу ауылынан оңтүстікке қарай 
1,5 шақырым жер де орналасқан, 
мықты бекіністі ортағасырлық қала. 
Қа ланың жоспары шығыстан ба
тысқа қарай созы лып жатқан «Т» әрпі 
тәрізді, шығыс бөлігі шы ғыңқы тік
төртбұрышты болып келеді. Жанкент 
алдағы уақытта да өзінің сырын ішіне 
бүккен жәді герлерімен бізге талай ой 
саларына күмәніміз жоқ. 

 
Ләззат  ЖАЛҒАСБАЙҚЫЗЫ, 

облыстық тарихи-өлкетану 
музейінің «Археология және 

этнография»  ғылыми-зерттеу 
бөлімінің ғылыми қызметкері

1940 жылы алғаш құрылған 
күрішшілер звеносына жетекшілік 
жасап, күріштіктің әр гектарынан 
күріштен 22 центнерден өнім алды. Ал 
1941 жылы өнім 2 есеге жоғарылап, 43 
центнерге жетті. Бұл болашақ әлемдік 
рекордтың бастауы еді. Келесі 1942 
жылы Ы.Жақаев звеносы тың жерден 
күріш алқабын таңдап, алақанымен 
жас баладай мәпелеп күтіп, гектарына 
84 центнерден өнім алды.

Міне, осыдан кейінақ, диқан 
атамыз күріш егудің қыры мен 
сырын толық меңгеріп, өнімді 
тасқындатып, 1943 жылы әр 
гектардан 130 центнерден, 1947 
жылы 172 центнерден өнім келтіріп, 
бұл көрсеткіш Дүниежүзілік рекорд 
ретінде бағаланды. Ы.Жақаевтың көп 

жылдар бойғы жемісті еңбегі жоғары 
бағаланып, 1946 жылы Еңбек Ері 
атағы берілді. Ол 1971 жылы екінші 
рет «Орақ пен Балға» алтын медалімен 
наградталды. Төрт «Ленин», «Еңбек 
Қызыл Ту», «Халықтар достығы» 
ордендерінің кавалері. Ол КПСС 
ХХІІІ, Казақстан Компартиясы ІV,VІ, 
VІІ, ІХ, Х съездерінің делегаты, СССР 
Жоғарғы советіне бір, Қазақ ССР 
Жоғарғы советіне төрт рет депутат 
болып сайланды.

Ы.Жақаев 1958 жылы Корей Халық 
Демократиялық Республикасында 
болып, тәжірибе алмасып қайтты. 
Осы сапарында кореялық жас диқан 
өз плантациясын көрсетіп тұрып, 
«Сіз мына алқаптағы күріштің әр 
гектарынан қанша центнерден өнім 

алар едіңіз?» деп сұрайды. Ыбекең 
көп ойланбастан «90 центнерден кем 
өнім алынбайды» деп жауап береді. 
Қасында кореялық ғалымдар да бар 
екен. Олар күрішшіге қайран қалады, 
«дұрыс шамаладыңыз, мен осы 
жердің әр гектарынан 95 центнерден 
өнім алып берейін деп отырмын. 
Бізде тыңайтқыш жетіспейді. Күз 
айларынан бастап өсімдік пен 
ағаштардың бұтақтарын құнарсыз 
жерге тастап, қыстай шіріндіге 
айналдырып, жерге сіңіреміз» деген.

Ыбырай атамыздың әріптесі 
Ким Ман Сам пайдаланған күріш 
егудегі жаңа технология тек олардың 
ізбасарларының ғана емес, тіпті шет 
елдерде  де қызығушылық тудырды. 
Ыбырайдың дарынды ізбасары 
Кеншінбай Әлшоразов Кубаға арнайы 
шақырылып, күріш егу технологиясын 
үйретті. Әсіресе жерді мұқият даярлау, 
тұқымды себер алдында ылғалды 
бүршіктендіру тәсілін қолданды. 
Соғыстан кейінгі жылдары Ы.Жақаев 
өзінің Кореяға, Бирма мен Вьетнамға 
барған сапарында күріш егудің жаңа 
технологиясын кеңінен насихаттаған 
болатын. Ы.Жақаев пен Ким Ман Сам 
ұсынған бұл технология Оңтүстік 
Кореяда кеңінен қолданыла бастаған.

Даңқты диқан атында күріштен 

мол өнім алған егіншілерге берілетін 
«Ы.Жақаевтың еңбек аттестаты» 
белгіленсе, аудан орталығынан 
атақты күрішші есімін иеленген 
республикалық мектеп ашылып, 
мұнда егіншілер теориялық білімін 
бай тәжірибемен толықтырып 
отырды.

Ыбекең ғылым мен өндіріс 
арасындағы байланыстың нығаюына, 
жетістіктерді ауыл өміріне енгізуге 
ықпал жасаған. Ауыл шаруашылығы 
ғылымдарының кандидаты Әнес 
Алтынбеков оны ғылым жаңа
лықтарымен таныстырып, біздің 
жағдайымызда қолдануға ыңғайлап, 
көп мәселелер төңірегінде тәжірибе 
жүргізген. Алғашқы ауыспалы егіс 
енгізіліп, игерілген. Ыбекең мен 
Әнекеңнің достығы өндіріс пен 
ғылымның достығын бейнелегендей 
еді. Диқанның өз еңбегі ғылым болса, 
ал оның тәжірибесін зерттеп, қанша 
адам ғалым болды десеңізші?!

Атап айтсақ, республикалық 
күріш ғылымизерттеу институтының 
бұрынғы директоры Қуандық 
Әлімбетов – осы кісіден көптеген  
тәлім алған шәкірттерінің 
бірі. Диқанның күріш егудегі 
агротехникалық әдістерін зерттеу 
арқылы осы институттың көптеген 

ғылыми қызметкерлері ғылым 
кандидаты деген атаққа ие болды. 
Олар – Мәлік Айтбаев, Дүйсен 
Нұрымов, Әбсалам Шакиев, Герман 
Верещагин, Құрманбек Бәкіров.

Бұл дүниеде ең асыл, ең мәртебелі 
қасиет – басқаларға бақыт сыйлау 
өзгенің қуанышын өз қуанышыңдай 
көру. Адам атын биік ұстап, оның 
қасиетіне дақ түсіргісі келмеген 
кісі осы жақсы қағиданы берік 
тұтынғаны жөн. Дінмұхамед Қонаев 
екі мәрте Социалистік Еңбек Ерлері 
Ы.Жақаев пен Ж.Қуанышбаевты 
туған ағаларындай сыйлап, ардақтап 
алдында кішірейіп өтті. Еңбектің 
екі алыбының әрдайым көңілкүй, 
денсаулығын сұрап, ойпікірлерін 
бөлісіп, ақылдасып отырды.

Алматы облысының Балқаш 
ауданы күріш егетін болып Ақдала 
алқабын игерерде Дінмұхамед Қонаев 
«Жақаевты шақырып топырағын 
көрсетіңдер» деп нұсқау беріпті. 
Сөзге сараң Ыбырай ата топырақты 
уыстап отырып «суы мөлдір екен» 
депті. Сосын ғалымдарды жинап, 
«су мөлдір болса, не болады?» деп 
сұрапты. «Су мөлдір болса, күрмек 
аз болады, дән таза болады» депті. 
Агроном ғалымдар «онда егісті 
бастаңдар» деген екен. 

Ыбырай атаның қосағы дүниеден 
қайтқанда Ж.Қуанышбаевқа «Менің 
атымнан да көңіл айтыңыз» депті 
Димекең. Жазылбек қарт «Ыбеке, 
қажымаңыз, әліақ аяқтандырамыз»,  
сөзге сараң Ыбырай «Жаның ашыса, 
екі әйеліңнің біреуін бермейсің бе?» 
депті. Димекең ағаларының қаза 
үстінде де әзілдің туын жықпағанын 
есіне алып, ішексілесі қата риясыз 
күлген екен.

Ыбырай атамыздың еңбек үрдісіне 
сай облысымызда жақаевшылар 
қозғалысы кеңінен өрістеді. 1964 
жылы «Жас ұрпаққа сәлем хатын» 
жолдағаннан кейін жастар жақаев
шылар қозғалысына қосылды. 
Даңғайыр диқан атамыз – осындай 
мағыналы ғұмыр кешіп, артына 
өшпестей із қалдырған ардақты 
азамат.

Аягөз ЖАҚАЕВА,
 Ы.Жақаев атындағы 

күріш өсіру
 тарихы музейінің қор 

сақтаушысы

Атам жайлы 
айтсам...

Ақ күріштің зергері, 
еңбегімен елінің де, өзінің де 
даңқын шығарған атақты 
диқан Ыбырай Жақаев 
жастайынан әкесінің соңына 
еріп, диқаншылықтың 
қыр-сырына қанығып өсті. 
1929 жылы «Қызылту» 
колхозына мүше болып 
кірді. Бойындағы ерен күші 
мен еңбексүйгіштігінің 
арқасында күріш дақылынан 
мол өнім алудың алғашқы 
үлгісін көрсетті. Тарихи 
оқиғалардың бел ортасында 
жүрді. Халықтық құрылыс 
әдісімен қазылған “Шиелі” 
каналы құрылысына белсене 
атсалысты.

ЖАНКЕНТТЕН ЖЕТКЕН 
ЖӘДІГЕРЛЕР

Оғыздардың ордасы болған ортағасырлық қалалардың бірі 
Жанкент шаһары құпияcын аша түсуде. Облыстық тарихи-өлкетану 
музейі қорына түскен Жанкенттің жауһар жәдігерлері қатарында 
ғылыми қызметкерлердің назарын аудартқан сирек қазына кездесіп 
отыр. Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті «Археология 
және этнография»  ғылыми орталығының Жанкент қалашығына 
былтыр жүргізген қазба  жұмыстары кезінде табылған керамикалық 
ыдыстармен қатар қола қоңырауша, сүйектен жасалған түйме және құс 
пішінді бұйым фрагменті келіп түсті.
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Хабарлама
«ТузкольМунайГаз Оперейтинг» ЖШС 2007 жылғы 9 қаңтардағы 

№212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 
57-бабының талаптарына сәйкес (20-38) «Батыс Тұзкөл кенішіндегі 
мұнай жинау жүйесі. №№175, 178 ұңғымалардан 4” аралық құбырлар 
тарту» жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефондары (7242) 29-95-40.

Арада қанша жылдар өтсе 
де, сол мақала есімде. Біз, – 
деп жазады автор, – Нью-Йорк 
қаласына ұшақпен жеттік, 
қо нақ үйге орналастырды. 
Де  легация құрамында жазу-
шы лар, ғалымдар, өнер қайрат-
кер лері болды. Алдын ала 
бел   гілеген жоспарға сәйкес 
де ле гация мүшелері өз сала-
лары бойынша елдің жоғары 
оқу орындарын, ғылыми орта-
лықтарын  аралап танысуға 
кі рісті. Арамызда бейресми 
ба қылаушылар да болды. Сон-
дай кездесулердің бірі Нью-
Йорктегі ұлттық кітапханада 
өтті. Кітапхананың библи о-
г ра фия бөліміне кірген кез-
де, жасы егде тартқан, түрі 
қазаққа ұқсайтын бір кісі кө-
зіме оттай басылып, ауылдағы 
туысқанымды көргендей бол-
дым. Ол да топ адамдардың 
ішінен маған көзі өтіп барады. 
Бізге ескертілген тәртіп бо-
йынша кез келген адаммен 
сөй лесу, пікір алысуға бол-
май тын. Оқыс қимылдың бар-
лы ғы да  бақылауда. Топ бас-
шысының рұқсатымен өзіңнің 
сұ ра ғыңа аудармашы арқылы 
жа уап аласың. Мен тәуекелге 
барып, қасымдағы орыс жол-
да сымнан бұл адамның қан-
дай ұлт екен біліп беруді сұ-
радым. Жолдасым: «Бұл жақ та 
оқыған, мемлекеттік қыз метке 
араласып жүрген азия  лықтар 
көп қой, мүмкін солардың бі-
рі болар» деді. Арада  екі күн 
өткеннен кейін Ұлттық  кітап-
хананың жұмысымен таны-
суға тағы да келдік. Топ бас-
шы сынан рұқсат сұрап, әлгі 
кісімен танысу сәті түсті. Ол 
да менің кеулімді қимай тә-
уекелге барған сияқты. «Көп 
сұрақ қойма, өзің сөйлеп көп 
нәрсені білуге тырыс» деді. 
Кітапхана бастығынан рұқсат 
алып аудармашы екеуміз 
бейтаныс азаматқа бардық. Ол 
да хабардар болған-ау, ор ны-
нан тұрып, қос қолдап  ағыл-
шын тілінде амандасты. Біз 
де танысу мақсатымызды біл-
дірдік. 

– Мен қырғызбен, – деп 
бастады әнгімесін ол, со ғыс-
тан бұрын Фрунзедегі пе да-
гогикалық институтты бі ті-
ріп, жұмыс істедім. Со ғыс 
бас  талғанда әскерге алы нып, 
Смоленск түбінде қатты жа-
ра  ланып, тұтқынға түстім. 
Алғашқы жылдары Украина, 
Польшадағы, тағы басқа қонц-
ла  герьлерде болдым. Гер ма-
ния дағы тұтқындар лаге рінде 
жатқанымызда, Америка сол-
даттарды босатты. Үш жыл 
бойы азаптың қияметін көрдік. 
Бұл күнге жетпей кеткен мил-
лиондаған тұтқынның ішінен 

тірі қалғанымызға қуандық. 
Аме рикандық солдаттар шағын 
қалашыққа айдап алып келіп, 
бірнеше мыңдаған адамды 
моншаға түсіріп, үстімізге ақ 
түсті таза киім берді. Алдын 
ала дайындалған орман ара-
сындағы жайға төсектерге ор-
на ластырды. Ашығып, өлу 
ха  ліне жеткен тұтқындарға 
әдеп кі кезде үш, кейіннен 
төрт мезгіл тамақ беріп, екі ай 
бойы бақты. Жұмыс жоқ, апта 
сайын монша, киіміміз бен 
төсек-орнымыз жаңартылады, 
ескі киім-кешек пен төсек 
орындарды біздің көзімізше 
арнаулы пеште өртейді.  Түні-
мен «Америка деген – бай, 
қуатты ел, оның адамдары 
бай тұрады, кедейшілік жоқ» 
де генді насихаттайтын кино-
ларды көрсетеді. Уайым-қай-
ғысы жоқ, өлең айту, билеу, 
көңіл көтеруден басқа ештеңе 
білмейтін сияқты. Адамдары 
әр түр лі нәсілді, ағы, қарасы, 
сарысы, бәрі де тең құқылы. 
Азаматтардың бас бостандығы 
тек қана Америкада деуден 
жа лықпайды. Осылайша өмір 
сүріп жатқанымызда, бір күні 
бәрімізді қатарға тұрғызып, 
радио арқылы «Біздер амери-
кандықтармыз, өздерің көріп, 
куә болып жатқандай, бай 
елміз, егер сендер осылай ша 
өмір сүргілерің келсе, Аме-
рикаға келулеріңе болады» деп 
айтты. «Неміс фашизмі же-
ңілді, біз жеңдік! Ал сендер, 
немістерге беріліп, тұтқынға 
түскенсіңдер, елдеріңе қайт-
саң  дар, алдарыңда өздерің 
көр ген Сібірдің қақаған суығы 
мен концлагері күтіп тұр. Онда 
жаза ауыр, көсемдерің Сталин-
нің «Опасызға Отанда орын 
жоқ!» деген сөзін естеріңнен 
шығармандар. Сендерді елде-
ріңде өлім күтуде. Ойлануға 
бір тәулік уақыт береміз» деп 
хабарлады. 

Бұл хабарландыру үнемі 
қайталанып тұрды. Қатты қи-
налдық, бір тәулік тағдыры-
мыздың шешуші уақыты 
бол  ды. Жанымыз күйзеліп, 
қол дан келер шара жоқ, ерте-
ңіне сапқа тұрдық. Тағы да 
кешегі талап айтылып жатты. 
Со нымен «Одаққа қайтамыз 
де гендер он қадам алға шық-
сын, орнында қалғандар Аме-
рикаға аттанады» деп тағ ды -
рымызға нүкте қойды. Ал ға 
шық қандарды тобымен шы-
ғысқа, орында қалған бізді 
батысқа айдады. Елге қайтуға 
қорықтық. Сол түнде Америка 
солдаттарының айдауымен 
ке меге тиеліп, жол тарттық. 
Со дан бері осы елдемін, осы 
жақтың қызына үйлендім. Жо-
ғары білімді азамат екенім 

ескеріліп, осы кітапханаға қа-
тардағы қызметке алынып, 
Шы ғыс әдебиеттері бөлімінің 
мең герушісімін, – деп сөзін 
аяқтады.

– Өзің қай ұлттың бала-
сысың? – деп сұрады.

– «Қазақпын» дегенімде, 
ағыл шын дауыс ырғағымен:

– О, мұнда қазақтар бар, 
қатысып тұратын екі қазақ аза-
матымен таныстыруға бо лады, 
– деді.

Мен әрі қарай сұрағаным 
жоқ, не де болса тәуекелге бел 
буып, делегация басшысынан 
солармен кездесуіме көмек-
тесуді сұрадым. Ол уәдесінде 
тұрды. Мен қырғызға жер-
лес теріммен кездесуге рұқ сат 
алғанымды, бірқатар рәсім-
дер ден кейін біреуінің отба-
сында болатынымды айттым. 
Қырғыз тігін фабрикасында 
жұмысшы болып істейтін Мо-
раның отбасында болуға ке-
ңес берді және онымен жо-
лықтырып бірге болатынын 
айтты. Қасымда аудармашы 
және қырғыз бар үшеуміз уа-
қытында белгілеген жерге 
келдік. Оның фабрикадағы 
жұ мыстан шығып келе жатқан 
бойы екен. Орта бойлы, мы-
ғым денелі жігіт ағасы, қысық 
көзінде қорқыныштың табы 
бар. Тосырқай тіл қатып, ау-
дармашының сөзінен кейін 
аса сақтықпен «Не мақсат пен 
келдіңіздер?» деп сұра ды. Ке-
ңес Одағының делега циясы 
құрамында Қазақстан нан кел-
генімді, осында қырғыз кісімен 
кездесіп, өзі туралы білгенімді 
айттым. 

Ол түрін өзгертпей, маған 
сезіктене қарап: «Бізде не 
хал-жағдай бар дейсің, үйге 
барып сөйлесейік» деді. Шет-
кі аудандағы көпқабатты үй-
лердің біріне келдік. Жолда 
әйелі неміс екенін, аспазшы 
болып істейтінін, жұмыстан 
сұранып, қонақ күтуге дайын-
далып жатқанынан хабардар 
етті. Бізді ат жақты, көгілдір 
көзінен мейірім шуағы ша-
шырап тұрған әйел қарсы алды. 
Ақжарқын әйел ауылдағы жең-
гелеріміздей екен. Тап-тұй-
нақ тай американдық отбасы, 
тәртіп пен тазалықты бойына 
сіңірген неміс әйелінің ұқып-
тылығы анғарылады. Бір бөл-
меге жерге төсек салып, қа-
лың жапқыштармен көр пеше 
жайыпты, жастық қойып ты. 
Барған бойда қырғыз екеу міз 
жеңілденіп, жастыққа қисай-
дық, аудармашы диванға жай-
ғасты. Әңгімемізді өз тілімізде 
бастадық.

– Үш күннен бері әйеліме 
қазақтың салт-дәстүрін, жерге 
төсек салып дастархан жаюды, 
шай демдеп кұюды, ет асып, 
қамырдан нан жайып салуды 
үйреттім. Ол аспазшы ғой, 
бәрін меңгеріп алды. Ет асылып 
жатыр, асықпай әңгімелесейік, 
– деді.

Мен уақыттың шектеулі 
екенін ескерттім. 

– Онтүстік Қазақстан облы-
сының Түркістан ауданына 
қа расты елді мекенде туып-
өстім. Жетіжылдық білім ал-
дым, колхозда еңбек еттім. 
Со ғыс басталғанда әскерге 
алындым. Смоленск түбінде 
жараланып, қоршауда қалып, 
тұтқынға түстім, түрлі конц-
лагерьлерде болып, көретін 
жарығым бар екен, аман 
қалдым. Америка солдаттары 
концлагерьден  босатты. Ал 
қал ғаны, мына қырғыз айт-
қандай, дәм-тұз бұйырып, осы 

елге келдік. Әрине, алғашқы 
жылдары діні, тілі, әдет-ғұр-
пы бөлек елге үйрену оңай 
болған жоқ. Ақ нәсілді әйелге 
үйлендім, бұл жақта нәсілдік 
талғам да ерекше, оның өз 
артықшылығы болады. Екі 
қыз, бір ұлым бар. Олар ерже-
тіп, шамаларынша білім алды, 
үл кен қызым тұрмыста, балам 
үйленген, бөлек тұрады. Мы-
на кенже қызым сауда кол -
леджінің соңғы курсында оқи-
ды, – деп сүйкімді қазақ тың 
қара көзді, сұлу өңді қарын-
дасымызды мақтауын келтіріп, 
таныстырды.

Әйелімен де таныстық, ол 
да соғыстың соңғы жылдары 
Америкаға ауған неміс отба-
сынан шыққан екен. Тағдыр 
екеуін сол жақта табысты-
рып ты. Жерлесім бұрынғыдай 
емес, шешіліп, әңгімесін айт-
ты. Байқаймын, өз өміріне 
риза сияқты. Аудармашы да, 
қырғыз да біздің әңгімемізді  
тындаумен отырды. Шай ішіл-
ді, ет те келді. 

Жерлесім қоштасарда қазақ-
тың әндерін айтуды өтінді. 
Ел ден тыс жүрген қандасым-
нан білгенімді аяған жоқпын. 
Оның кеулі босап, көзіне жас 
алды. Айтқандарымды үнтас-
паға жазып алды. Елімді са-
ғынғанда осы әндерді тындап, 
мауқымды басам ғой деумен 
болды. 

– Қазақстанда мынадай 
электр шамы  біздің колхозда 
орнады ма екен? Телевизорға, 
мынадай үнтаспаларды жазу-
ға, электр тауарларын пайда-
лануға  халықтың қолы жетті 
ме? – деп сауал қойды. 

Мен Қазақстанның түгел-
дей электр жарығымен қам-
та масыз етілгенін, тұтыну 
дү ние леріне халықтың қолы 
жет кенін, соғыстың алдыңғы 
жылдарымен салыстырғанда 
өсіп-өркендегенін айттым. 

– Ойпырым-ай, біздің кол-
хозға электр жарығы қалай 
жетті екен? – деп американ-
дықтарша сенімсіздік білдір-
гендей болды. – Менің азан 
шақырып қойған атым – Мұ-
ратбек, әкем мұратына жетсін 
деген болу керек, ал менің 
мұратым осылай болды. Бұл 
жақта «Мора» дейді, Хасан 
деген жерлесім бар, ол зауытта 
жұмысшы, әйелі американдық, 
оны «Хосса» дейді. Ол сенің 
біздің үйге қонаққа келетініңді 
білетін, бірге бола алмады, 
түнгі ауысымда жұмыста. Үйі-
не шақырады, – деді. 

– Менен Хоссаға сәлем айт, 
елге қайтатын уақыт болып 
қалды, – дедім. Жерлесім:

– Мен бүгін нағыз қазақ 
екенімді сезініп, қуанып отыр  -
мын. Елден кеткеніме отыз 
жылдан асқанда нағыз қа -
зақты көріп көп жағдай лар -
дан хабардар болып, өз ті-
лімде еркін тілдестім. Бұл 
– Аме рика, Нью-Йорк – алып 
шаһар. Күнде тосын оқиғалар 
болып жатады, бүгін бар 
адам ертең жоқ. Әсіресе, біз 
сияқты Отаны жоқтарға қа-
уіп ті, қорқынышты. Еліме, 
кін дік қаным тамған жеріме 
сәлем айтарсыз. Елім есіме 
түскенде өзің қалдырып кеткен 
әндеріңді тындап, еске алып 
отырамын, – деп  қоштасқанын 
жазады мақала авторы.

 
Рысбай КӘРІМОВ, 

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі, 

Жалағаш ауданының 
құрметті азаматы

САРЫТАП 
САҒЫНЫШ

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдарының басында 
«Лениншіл жас», қазіргі «Жас Алаш» газетінен  
«Америкадағы қазақ» деген мақаланы оқыған 
болатынмын. Соны сақтап қоймағаным-ай... АҚШ-қа 
ресми сапармен барған Кеңес Одағының делегациясы 
құрамында болған қазақ азаматының (жазушы ма, 
ғалым ба, ұмыттым) соғыс тұтқыны қандасымыз 
жайлы жазғаны. Ол уақытта республикалық айтулы 
басылымда мұндай мақаланың жарық көруі ерлікпен 
тең жағдай еді. 

Автотасымалдаушылардың назарына!
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 

міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы №315 бұйрығына 
сәйкес, тиісті жылдың 1 маусымынан 31 тамызына дейін, жалпы 
пайдаланымдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында, 
соның ішінде Қызылорда облысында ауаның температурасы 25°С жоғары 
болған кезде сағат 10.00-ден 22.00-ге дейін жеке білікке түсетін жүктемесі 
8 тоннадан артық автокөлік құралдарының қозғалысына жаз мезгілінің 
күндізгі және кешкі уақытында шектеу енгізіледі.

Жаз мезгіліндегі шектеулер: 
1) халықаралық келісімдерге сәйкес жүктердің және жолаушылардың 

халықаралық тасымалдарын жүзеге асыратын;
2) төтенше жағдайларды жою және алдын алу жөніндегі іс-шараларды 

жүзеге асыратын;
3) тез бұзылатын азық-түліктерді тасымалдауды жүзеге асыратын;
4) жолаушылар мен багаж тасымалын жүзеге асыратын;
5) өте қауіпті жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын;
6) мердігер ұйымдарға реконструкциялау жұмыстарын жүргізу үшін 

берілген учаскелердегі жол-құрылыс жұмыстарын жүзеге асыратын;
7) қарулы күштері, басқа әскери күштер және әскери қалыптастыру, 

және әскери тасымалдауларды жүзеге асыратын автокөлік құралдарына 
шектеулер таратылмайды.

     Қызылорда облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы

Трамптың парақшасы 
бұғатталды
Facebook Inc өткен аптада АҚШ-тың 

бұрынғы президенті Дональд Трамптың 
әлеуметтік желідегі парақшасын 2023 жылға 
дейін бұғаттады. 

Facebook компаниясы 6 қаңтарда 
Капи толийге жасалған шабуылдан кейін 
Трамп бұзақылыққа шақырды деп, ак-
каун тын уақытша өшірген-ді. Енді екі 
жылға бұғаттауға шешім қабылдады. Экс-
президенттің Twitter-ге де, YouTube-ке 
де кіруіне шектеу бар. «Оның әре кеттері 
біздің ережелеріміздің өрескел бұзылуына 
әкеп соқтырды деп санаймыз. Бұл хат-
тамаларымызға сәйкес ең жоғары жазаға 
лайық әрекет» деді Facebook-тың жаһандық 
мәселелер жөніндегі басшысы Ник Клег.

Трамп болса, бұл шешімді цензура және 
сайлаушыларға тіл тигізу деп отыр. «Face-
book-тің шешімі – 2020 жылғы өрескел 
бұзылған президенттік сайлауда бізге 
дауыс берген 75 миллион адамды қорлау. 
Мұндай цензура мен үнсіздікке жол беруге 
болмайды. Біз жеңіске жетеміз. Еліміз енді 
мұндай қорлықты қабылдай алмайды» деді 
Д.Трамп өз мәлімдемесінде.

Сонымен қатар Трамп Ақүй тізгінін 
қолына ұстай қалса, Facebook-тың негізін 
салған Марк Цукербергті «оңдырмай тынын» 
ыммен жеткізді.

Долларды қысқартпақ
Вашингтон Мәскеуге санкциялар салуды 

жалғастырып жатқан кезде Ресей ұлттық 
қорынан АҚШ долларын қысқартатынын 
хабарлады. 

Бұл қадам туралы Санкт-Петербургтағы 
Халықаралық экономикалық форумда Ресей 
Қаржы министрі Антон Силуанов мәлімдеді. 
«Орталық банк сияқты біз де ұлттық қордан 
доллар активтерімен инвестицияларды 
қысқартуға шешім қабылдадық» деді ол. 

Оның орнына еуро, қытай юані және 
алтын активтерімен инвестиция салынады. 
Өзгерістер келесі айдың ішінде болады деп 
хабарланды.

Қордағы еуро активтерінің үлесі 40%, 
юань 30% және алтын 20% құрайды деп 
күтілуде. Сонымен қатар, жапон иенасы мен 
британиялық фунт  5% құрауы мүмкін.

2020 жылғы АҚШ президенттік сайла-
уына араласу, АҚШ үкіметі мен корпоративті 
желілеріне жасалған үлкен кибершабуыл, 
Қырымды заңсыз аннексиялау және басып 
алу және адам құқығын бұзу фактілері бо-
йынша Байден әкімшілігі Мәскеуге қарсы 
жаңа санкциялар енгізді. Дегенмен, Ресей 
үкіметі барлық айыптауларды жоққа шыға-
рады.

Роботтың эмоциясы
Италиялықтар адамның эмоциясын сезе-

тін және жауап беретін органоид ойлап 
тапты. Мамандардың айтуынша, бұл робот, 
әсіресе, аутизм және альцгеймер ауруларына 
шалдыққан адамдар үшін пайдалы болмақ. 
Абель деп аталатын гуманоидқа 12 жастағы 
ұлдың бейнесі берілген. Бет-әлпеті, қолдары 
тура адамдыкіндей әсер қалдырады. Абель-
дің жасанды терісінің астына көлемі 
әртүрлі 20-дан астам пьезоэлектрлі 

қозғалт қыштар тартылған. Ол сөйлеушіні 
камералар, бинауралды микрофондар мен 
термосканерлер арқылы қабылдап, зерттейді. 

– Бұл – техника мамандары мен 
суретшілер бірлесе қолға алған бірегей жоба, 
жасанды интеллектінің өнімі. Абельді жасау 
арқылы біз машина физикалық қана емес, 
сондай-ақ менталды және эмоциялық әсерді 
бере ала ма екенін зерттеп білгіміз келеді, – 
деді  зерттеуші  Лоренцо Коминелли.

Гепард популяциясын 
қалпына келтірмек

Үндістан билігі шамамен 70 жыл бұрын 
толығымен жойылған гепард популяциясын 
қалпына келтіреміз деп отыр.

Үндістанның жабайы табиғат институты-
ның деканы Ядвендрадев Джаланың ай-
туынша, онда гепардтың қайта пайда болуы 
үшін ресурстар мен тіршілік ету ортасы бар.  

Әлемдегі 7 мың гепардтың басым 
көпшілігі қазір Оңтүстік Африка, Намибия 
және Ботсвананы мекендейді. Үндістанда 
1967-1968 жылдары соңғы түрі өмір сүрген. 
Сарапшылар кез келген ортаға оңай әрі тез 
бейімделетін жануарларды көбейтуге әбден 
болады деген. 

Егер гепард Үндістанға оралса,  әлемдегі 
ең үлкен сегіз мысықтың алтауы бір уақытта 
өмір сүретін жалғыз елге айналмақ.  Қазір 
мұнда бенгал жолбарысы, үнді арыстаны, 
ақ барыс және барыс популяциясы бар. БҰҰ 
2008 жылдан бері  гепардты жоғалып кету 
қаупі төнген аңдар тізіміне енгізген. 

Тарғынның туған жеріне, 
ауылдастарына деген ілти-
паты, қамқорлығы ерен еді. 
Қарапайым, байсалды, көр-
кем мінезді, жанарына шат-
тық ұялаған жайдары жан 
болатын. Қанша біліп тұрса 
да, «мен білемділікке» са-
лын бай өзгені тыңдап, аз 
сөйлейтін. Әрі тындырымды 
ісімен өзгені мойындататын. 
Сол болмысы ауыл-аудан мақ-
танышына бө ленген, үлкенді-
кішілі за ман дастарына үлгі 
болып, тірлік-тіршілікке бағ-
дар сілтеді.  

Оның осындай қасиеттері 
елге де, билікке де ұнаса ке-
рек, кешегі кеңестік дә уірде 
бірнеше мәрте ауыл дық ке-
ңестің депутаты бол ды. Арал 
аудандық партия ко митетінің 
мүшелі гіне сай ланып, өз 
ауылдаста ры ның мұқтаждары 
мен ескерт пе лерін әркез 
есінен шығар май, оңтайлы 
ше шілуіне атса лысты. Осы 
бол мыс-бітімі бала кезден қа-
лыптасқан секілді көрінді.

Мен Тарғынды Шөмішкөл-
де оқып жүргенімнен бастап 
білемін. Әулиенің тұқымы деп 
ерекше қарайтынбыз. Онымен 
бірге сегізжылдық мектепте 
қатар оқыдық. Мектептен соң 
Қазалы кәсіптік-техникалық 
училищесіне түсіп, тракто-
рист мамандығын игеріп, 
жас тайынан еңбекке аралас-
ты. Ауылға ат басын тіре сек, 
Тарғынмен, Серік Төлеу бай-
ұлымен, Закария Ата ғұлла-
ұлы мен кездесіп, жастық 
шақ ты еске алатынбыз.

Алматыдан жоғары оқу 
орнын бітіріп елге орал-
дым. Алғашында совхоз өн-
ді рісінде еңбек етіп, ке йін-
нен, яғни 1972 жылы Арал 
аудандық комсомол ұйы мы-
ның жетекшісі болып қызмет 
ауыстырдым. Сол кездері 
Тар ғын аудандық комсомол 
комитетінің ұсынысымен пар-
тия қатарына қабылданды. Ол 
кезде мен де жас коммунист 
болатынмын. Аудандық пар-
тия комитетінің бюро мә-
жілісі алдында Тарғынның 
ка бинетіме келіп, партия 
жарғысы мен бағдарламасы, 
жас коммунистердің жауап-
кер  ші лігі жайлы ой-пікірле-
рі мізбен бөлісіп, оған сәтті 
қадам тіле генім есімде.

Тарғын «Шөмішкөл» 
учас кесі балықшыларының 
бір звеносын басқарып жүріп, 
жастығына қарамай, аудан 
ба лықшылар қауымы ара-
сынан үлкен сый-құрметке 
бөленіп үлгерді. Ол өз ор-
нын ерен еңбегімен табуға 
ұм тылған жігерлі жастардың 
бірі болатын. 17 жасында  ба-
лықшы звеносының алғаш 
жетекшісі болған жас еді.

Партия мүшелігіне қа был-
дану өзінің тікелей мін детінен 
басқа қоғамдық жұмыстарда 
да белсенділігінің күрт ар-
туына үлкен ықпал жаса-
ды. Шөмішкөл елді мекені-
нен халық қалаулысы болып 

сайланып, ауыл тұрғын да-
ры ның көптеген тұрмыс тық-
әлеуметтік мәселелерін кө-
терді. Олардың  шешілуіне 
ықпал жасап, ауыл мен қоса, 
аудан көле мін де де абырой 
биігіне көтерді.

Тарғынның еңбектегі қол 
жеткізген табыстары жоғары 
бағаланып, ол бірнеше мәрте 
социалистік жарыстың үздігі 
болды. Бесжылдықтың жеңім-
пазы, Қазақ ССР Жоғарғы 
Советінің, кәсіподақтардың, 
республика, облыстық және 
аудандық  Лениншіл ком-
му нистік жастар одағының 
құрмет грамоталарымен ма-
ра патталды. Осының бәрі 
Тарғын басқарған балық-
шылар звеносы  үшін, бүкіл 
Шөмішкөл ауылының тұр-
ғындары үшін, Арал ауданы-
ның балықшы жастары үшін 
үлгі, мақтаныш болған.

«Еңбек – адамның көркі, 
адам – заманның көркі» деп 
текке айтылмаған болар. 
Оның балықшылықты терең 
түсіне білуі, сезімтал-іскер-
лігі, әріптестерімен тіл та-
бы суы, басқару тәсілі күмән 
келтірмейтін.   

«Адал арың – ақ мамық 
жастығың» деген екен бір 
данышпан. Тарғын ініміз ту-
ған жерін түлетуге үлес қос-
қан арлы азаматтардың бірі 
еді. Алланың әмірімен ерте 
бақилық болды. 2013 жылы 
64 жасқа қараған шағында 
дүниеден озды. Дегенмен, са-
налы-мағыналы өмір кеш ті, 
замандастары мен ұрпақ та-
рына сара жол сілтеп, бағыт 
берген ел азаматы. «Ата – 
кеме, ана – дария»  дегендей, 
атан жүгін арқалаған, ата-
дан өсиет, анадан қасиет да-
ры ған Тарғын інімнің ұр-
пақтарына Жаратушымыз 
ұзақ, бақытты өмірді нәсіп 
етсін деп тілеймін. Алтын 
бесік – туған жерін түлеткен 
еңбек адамының есімі ұм-
тылмаса, оны еске алу ша-
ралары ұйымдастырылса де-
ген ниетпен қолға қалам алған 
едік.

Маханбетәлі 
ІЗМАХАНОВ,

Арал ауданының 
Құрметті азаматы

ҚАЙРАН, 
ЗАМАНДАС

Балықшы Тарғын Әбілдаұлы бар өмірін туған 
ауылы Шөмішкөлде өткізді. Өмірін атакәсіпті 
дамытқан балықшы қауыммен, қалың елдің 
тіршілігімен бірге өрбітіп, нағыз ауыл қазағына 
тән кеңдікпен, дархандықпен өмір сүрді. Кешегі 
Кеңес заманында қатардағы балықшы болып жүріп 
көзге түсіп, «Шөмішкөл» учаскесінде балықшылар 
звеносының жетекшісі, халық қалаулысы болған 
жанды бүгінгі жастар біле ме екен?

ТАҒЗЫМ
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ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ

КӘСІП пен НӘСІП

b

Буындардың ауруына көптеген түрлі
жағдайлар себеп болады. Көбіне, бұл – жас
ұлғая келе, түрлі жарақаттар, зат алмасуы,
қанайналымының бұзылуы, остеофиттер
мен тұздардың пайда болуы, және де
бұлшықеттер мен сіңірлердің әлсізденуі
болып табылады. Бұндай патологиялық
процестер артрит, артроз, остеохондроз,
подагра және басқа да буын
ауруларының туындауына әкеледі.
Буын ауруларына көбіне: жамбас, тізе,
табан буындары, омыртқа жотасы мен
саусақ буындары шалдығады.

Дерт кей кездері симптомсыз жүреді: 
жайсыздық, буындардың қызаруы мен ісінуі, 
бұлшықеттердің әлсіздігі. Бұндай жағдайлар 
кезінде, науқас пайда болған жағымсыз 
жайттарға үлкен мән бермеуі мүмкін, алайда 
ауру бұл уақытта жаңа буын байламдарын 
аурушаңдық күйге тарта отыра, асқына түседі.

Емді уақытылы қабылдамау қайтымсыз 
салдарға ұшыратып, ақыр соңында, мүге
дектікке әкелетінін түсіну аса маңызды.

Тірекқимыл аппараты ауруларын 
емдеу үшін ғалымдар қуатты табиғи 
парафармевтикалық «Артрорезерв» пре
паратын әзірлеп шығарды. Препараттың 
ерекшелігі – құрамы тиімді және пайда
лы компоненттерге өте бай, ол сүйек пен 
шеміршек тіндерінің жұмысын қалпына 
келтіріп, бұлшықеттер, байламдар мен 
сіңірлердің икемділігін жақсартып, буындарға 
кешенді түрде әсер етеді. Препарат сино
виалды қабықты қалпына келтіріп, сино
виалды сұйықтықтың қажетті мөлшерде 
өндірілуін ынталандырады, осының 

нәтижесінде буындардың икемділігі қалыпқа 
келіп, сүйектер арасындағы қажалу азая
ды. Қолданыстың алғашқы кезеңіндеақ, 
науқастың жағдайы едәуір жақсарып, ауру 
белгілері жойылады, еркін жүріп тұру қалпына 
келеді. «Артрорезерв» курстық қолданудан 
кейін, көптеген сүйек ауруларын толығымен 
жойып, адамды салауатты күйге қайтаруға 
қабілетті.

«Артрорезерв» Еуропалық ревмато
логтармен мақұлданған, отандық және 
халықаралық сертификаттарға ие. Сондайақ, 
біздің мамандар басқа да ауруларға арналған 
курстық бағдарламаны таңдап бере алады. 
Орталығымыз инновациялық еуропалық және 
батыс препараттарын қолданады, олар жақсы 
нәтиже көрсетеді. 

Сіз оларды біздің орталығымыздан, Ал
маты қ., Абай даңғылы 151 мекенжайындағы, 
«Алатау» Бизнес Орталығынан сатып ала 
аласыз және ТМД ның кезкелген жеріне 
курьерлік жеткізілімге тапсырыс бере аласыз

АЛ СІЗДІҢ БУЫНДАРЫҢЫЗ ҚАЛПЫНДА МА?
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

НАУҚАН ЖҮРУДЕ!
АРТРОРЕЗЕРВ КУРСТЫҚ

БАҒДАРЛАМАСЫНА
ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30%
ЖЕҢІЛДІККЕ ИЕ БОЛАСЫЗ!

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына химиялық құрауыштар кірмейді.
Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау ұзақтығы 1 айдан бастап.
Қарсы көрсетімдері: жеке құрауыштардың сәйкес келмеуі, жүктілік, бала емізу

Мына телефон бойынша тірек-қимыл аппараты аурулары
жөнінде кеңес ала аласыз және «Артрорезервке» тапсырыс

бере аласыз 8 705 925 54 24 немесе artroreserve.kz сайты арқылы.
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– Қай істі болмасын бастау 
үшін ықылас жеткіліксіз, алған 
білімге қоса қарым-қабілет керек. 
Алайда, мемлекет кәсіп бастай-
мын дегендерге мол мүмкіндік 
сыйлады. Бізге кәсіпкер атану 
үшін психологиялық әзірліктен 
бастап, бизнес-идеяны таңдау 
оңайға түспес еді. Қазір ісіміз 
жүйелі, жұмыс ойдағыдай 
жүруде. Бастысы, тапсырыс 
көлемі жеткілікті, – дейді ол.

Өнімділікті арттыруды мақсат 
еткен жас кәсіпкер қаражатты 
жүк көлігі, басқа да техникалар-
ды алуға бағыттағанын айтады. 
«Брусчатка KZO» ЖК қазір 10 
адамды жұмыспен қамтып отыр. 
Өндіріс орнында күніне 60-тан 100 
шаршы метрге дейінгі аралықта 
өнім шығарылады. Кәсіпкердің 

әкесі Анарбек Күнтуаров жеке 
мекемелер мен білім ордалары-
нан сұраныс жоғары екенін алға 
тартты. Еңбектің көзін тапса, пай-
да табуға болатынын осы еңбек 
адамдарының тірлігі аңғартып 
тұр. Олар ісін дөңгелентіп, 
берекесін арттырды. Алдағы 
күндердің еншісіне белгілеген 
жоспарлары көп. Орайы келсе, 
кәсіптің көкжиегін кеңейтуді ой-
лайды. 

Иә, шағын және орта бизнес 
өркендесе, халық кәсіпкерлікпен 
шұғылдануға бейімделсе, мем-
ле кеттің экономикалық мүм-
кіндігі арта бермек. Ол жаппай 
кәсіпкерлікке серпін береді. 

Бұл орайда сандарды сөй-
летсек, шаһарда биыл дың 
өзінде «Еңбек» мемле кеттік 

бағдарламасы  бо  йын ша «Қы-
зыл орда» өңірлік инвес ти ция-
лық орталығы арқы лы жал-
пы құны 207 млн 540 мың 
теңгені құрайтын 23 жоба қар-
жыландырылған. Бұдан бөлек, 
«Бизнестің жол картасы – 2025» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы аясын-
да жалпы құны 6,2 млрд теңгені 
құрайтын 357 жоба қолдау тап-

ты. «Қарапайым заттар эконо-
микасын дамыту» бағдарламасы 
бойынша басымдық берілген жо-
баларды жеңілдікпен несиелеу 
бағдарламасы іске асырылған 
мерзімнен бері қала бойынша жоба 
құны 17 млн теңгені құрайтын 1 
жоба қаржыландырылса, екінші 
деңгейлі банктерде 640 млн 
теңгені құрайтын 3 жобаның 
құжаттары әзірлену үстінде.

Мүмкіндік бар, қарекет керек
Қызылорда қаласының тұр ғыны Назым Анарбекқызы бірер 

жыл бұрын «Брусчатка өндіру» жобасын ұсынып, «Нәтижелі 
жұ мыспен қамту жаппай кәсіп кер лікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы бо-
йынша «Қызылорда» өңірлік инвес  тициялық орталығы» 
ар қылы 10 млн теңге қаражат алып, отбасылық кәсіпті жан-
дандырды. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Шайбалы хоккейден Әлем 
чемпионатының элиталық дивизионы 
мәресіне жетті.

Финалда Финляндия мен Канада құрамалары 
кездесті. Еске салсақ, 2019 жылы екі құрама фи-
налда жолыққан еді. Сол кезде финляндиялық 
хоккейшілердің жолы болып, өз тарихында 
үшінші мәрте чемпиондық атаққа қол жеткізді. 
Ал былтыр дүние жүзінде коронавирус инфекция-
сына байланысты дүбірлі дода бір жылға кейінге 
қалдырылды.

Бүгінгі кездесуде қос құрама бір-біріне 
лайықты деңгейде қарсылық танытты. Ойынның 
8-минутында финляндиялық хоккейші Мика-
эль Руохомаа мергендік көрсетсе, 24-минут-
та канадалық Макс Комтуа көздеген нысана-
дан мүлт кеткен жоқ. Ал 45-минутта Петтери 
Линдбом Финляндия құрамасын тағы да алға 
шығарды. Канадалық Адам Хенрик 52-минут-
та таразы басын теңестіріп, ойын овертаймға 
ұласты. Ойынның 66-минутында канадалық Ник 
Пол жеңіс шайбасын соқты. Осылайша Канада 
өзінің тарихында 27 мәрте алтыннан алқа тақты. 
Бұдан бұрын канадалық хоккейшілер мұндай 
атаққа 2016 жылы қол жеткізген еді.

Айта кетейік, бүгін үшінші орын үшін сайыс-
та АҚШ құрамасы Германиядан 6:1 есебімен ба-
сым түсті.

Еске салайық, 2022 жылғы Әлем чемпионаты 
Финляндияда өтеді. Аталған жарыс та Қазақстан 
ойындары ел астанасы Хельсинкиде өтетін «А» 
тобында Канада, Ресей, Германия, Швейцария, 
Словакия, Дания және Италия құрамаларымен 
шеберлік байқасады. Ал В тобына Финляндия, 
АҚШ, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Бела-
русь және Ұлыбритания енгізілген. 

Венгрия астанасы Будапештте дзю-
додан Әлем чемпионатының финалдық 
кезеңі аяқталды. Қазақстан құрамасы 
жарыстың алғашқы күнінде бір күміс 
медаль жеңіп алды. 

Ерлер арасында 60 келіге дейінгі салмақ 
дәрежесінде сынға түскен Ғұсман Қырғызбаев 
Әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды. 
Ол финалда ресейлік Яго Абуладзеден иппон 
ұпайымен есе жіберді. Татамиге шыққан тағы бір 
балуанымыз, қызылордалық Мағжан Шамшадин 
жарысты 5-ші орынмен аяқтады. Кіші финалда ол 
әзербайжандық Карамат Хусейновтан ұтылды.

Украинада теннистен ересектер ара-
сында  өткен халықаралық турнирде  
қызылордалық Тимур Мәуленовтің мерейі 
үстем болды.

Алғашқы үш айналымда украиналық 
жұптардан басым түсіп, финалда Испания спорт-
шыларын қапы қалдырды.

Айта кетейік, Тимур Мәуленов – жастар және 
ересектер арасында Қазақстан чемпионы, ҚР 
спорт шебері.

«СБ» ақпарат

Сөрелерде қазақ қалам гер-
лерінің туындыларынан бас-
тап, шетел әдебиеттері және 
балаларға арналған шығар-
малар толып тұр. Дүкенге 
келу шілер де өз емін-еркін 
таңдауын жасап, қалаған 
кітаптарын сатып алып жа-
тыр. Жаңа дүкеннің ашылуы-
на қала әкімінің орынбасары 
Асқарбек Есжанов қатысып, 
бұл жаңалықтың аймақ тұр-

ғын дарына әсері айрықша 
екенін айтты. 

– Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында қарапайым тұр-
мыстың талабына қарай мате-
риал дық қажеттіліктер алға 
шығып, рухани құндылықтар 
қалыс қалғаны рас. Оны жа-
сыруға болмас. Дегенмен, 
адамның ой-санасы, таным-
талғамы ұдайы дамып отыр-
маса, біз қалаған өркениетті, 

зайырлы қоғам қалыптасуы 
қиын екенін уақыт көрсетті. 
Сондықтан соңғы кезде ел 
ішінде кітап оқитындар қатары 
көбейіп келеді. Әсіресе, бұл 
бастамаға жастардың бет бұ-
рысы қуантады. Әр отбасында 
өсіп келе жатқан бала ұлттық 
ұстанымға сай тәлім-тәрбиені 
әлеуметтік желідегі кейбір 
қажетсіз ақпараттардан емес, 
кітап оқу арқылы  бойына 
сіңірсе, қандай керемет?!

Кітап дүкенін ашқан кә-
сіпкер азаматқа көптен-көп 
рахмет. Келешекте тұрақты 
оқыр мандары қалыптасады деп 
ойлаймын, – деді А.Есжанов. 

Шараға Қорқыт ата 
атындағы университет сту -
дент тері қа тысып, әдемі ән-
жырларымен көпшілікке кө-
ңілді әсер сыйлады.

Иә, орыс халқының ұлы 
жазу шысы Максим Горь-
кий: «Өз бойымдағы барлық 
ең жақсы қасиеттерім үшін 
кітапқа қарыздармын» деген 
екен. Кемеңгердің бұл ойымен 
келіспеу мүмкін емес. Руха-
ният әлеміне талпынған сайын 
кітап өміріміздің бір бөлшегіне 
айналды.

Дүкеннің ашылу рәсіміне 
мен де қатыстым. Себебі, бү-
гінгі таңда кітабын шығарып, 
қалай өткізерін білмей жүрген 
шығармашылық адамдарына 
бұл жақсы қолдау болады деген 
ойдамын. Кітап сөрелеріндегі 
Абай, Мұхтар сынды әлем 
таныған ақын-жазушылардың 
шығармаларымен қатар ала-
қандай кітабың сатылымда 
тұрғаны қандай керемет?! 
Ал өзім көп ойланбай ақын 
Т.Айбергеновтің «Бір тойым 
бар» кітабын сатып алдым.

Құнды қазына іздесең...
Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар,
Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар... 
Қазақтың ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің 

бұл сөзі ұрпақтың ұранына айналды. Бұл орайда қала 
тұрғындары үшін бір жақсы жаңалық – кітап дүкені 
ашылды. Күннің жексенбі екеніне қарамастан, дүкеннің 
ашылуына келген тұрғындардың белсенділігі жоғары. 
Кітап дүкенінің егесі Нұрбек  Серікбаев бұл жұмысты 
көптен бері ойланып, іске асырғанын айтты. Білуімізше, 
Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларынан бастау алған бұл жоба 
Сыр өңірінде жалғасын тапқан. 

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Белгілі журналист, ҚР Ақпарат 
саласының үздігі Қаныбек Әбдуовтың 
«Ауыл атауларының ақиқаты» кітабы 
оқырманға жол тартты.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясын-
да жарыққа шыққан туындының өлкетану 
тақырыбында құндылығы жоғары. Айталық, 
жаңа кітапта  Жаңақорған ауданындағы елді 
мекендер атауының шығу тарихы көнекөз 
қариялардың естеліктері мен тарихшылардың 
тұжырымы арқылы баян далған. Кітап авто-
ры ауылдар атауындағы астарлы деректерді 
журналистік тұрғыда жан-жақты зерделейді. 

«Бұл кітап – Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласына орай 
жинақталған дүние. Әрбір жаңақорғандық 
жеткіншек туған жерінің тарихын танып, баба-
лар рухын білуге тырысқаны жақсы. Өткен өмір 
шежіресін, өнегесін санасына сіңірген ұрпақ 
ұлттық құндылықтарды құрметтеуге, елін сүюге 
ықыласты болады.

Кітапты жинақтаудағы мақсат – ұмыт қалған 
ұлағат пен ұлы есімдерді жаңғырту, ел мен 
жердің өткеніне шолу, көне көмбелерден аудан 
өміріне қатысты ақиқатты аршып алу. Міне, 
жинақтың жаңалығы осында жатыр», – дейді ау-
дан әкімі Р.Рүстемов, кітаптың алғысөзінде.

«СБ» ақпарат

Ауыл 
тарихының 
астары

Канада – 
әлем чемпионы

Мағжан Шәмшадин 
бесінші орын алды

ДЗЮДО
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Қызылордалық 
теннисші – жеңімпаз

Мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды

Қызылорда қаласының 
жеке нотариусы Косбер-
генов Мурат Каирбеко-
вич (лицензия №14002321, 
24.02.2014 ж.) 2020 жылдың 
14 тамызында қайтыс болған 
азамат Расимов Куандык 
Избасаровичтің атынан мұ-
ралық істің ашылғанын ха-
барлайды. Мұрагерлер болса, 
мына мекен-жайға хабарла-
суын сұраймыз: Қызылорда 
қаласы, Көшербаев көшесі 
203, тел.: 30 47 23, 8 778 235 
08 08, 8 777 067 92 37.


