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Руханият қазынасын
толықтырған

Жылдар бойы аграрлық сипатта
дамыған Сыр экономикасы өткен
ғасырдың 80-ші жылдардың басында
бір серпілгендей болды. Өңірде
мұнайдың алғашқы ұңғымалары
атқылады. «Ленин жолының»
тілшісі ретінде сонау Жезқазған
өңіріне ат басын бұрып, сондағы
алғашқы вахталық қалашықта
болғаным бүгінгідей есімнен кетпейді.
Мұнда барлығы бар. Жапан далада
қоныстанған мұнайшылардың бүкіл
тіршілігі автономды жабдықтауға
қосылған.

СЫР ӨҢІРІ

Қазақстанның болашақ мұнай
орталықтарының қатарында аталды

Ықпалдастық
арта береді
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ-тың Ауғанстандағы
татуластыру жөніндегі арнаулы өкілі Залмай Халилзадты қабылдады.
Кездесу барысында Ауғанстандағы
қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз
ету бойынша Қазақстан мен Америка
арасындағы кеңейтілген стратегиялық
серіктестікті дамытудың перспективалары,
соның
ішінде,
АҚШ
пен
НАТО
әскерлерінің осы елден шығарылу барысы
қарастырылды. Сонымен қатар Ауғанстан
мемлекетінің тұрақтылығы мен әлеуметтікэкономикалық дамуын қайта қалпына
келтіру жөніндегі екіжақты және көпжақты
іс-қимылдарды үйлестіру мәселесі де сөз
болды. Қазақстан Президенті америкалық
дипломатқа ілтипат білдіріп, оның бұл
сапарының елдеріміз арасындағы жоғары
деңгейдегі диалогты сақтау тұрғысынан
маңызы зор екеніне тоқталды.
– Биыл біз Тәуелсіздігіміздің 30
жылдығын атап өтеміз. Осы уақыт
аралығында біз достыққа және өзара
тиімді
ынтымақтастыққа
негізделген
қатынастарды орната алдық. АҚШ –
Қазақстанның сенімді серіктесі. Біздің
әртүрлі бағыттар бойынша, соның ішінде,
сауда және экономика салаларындағы
белсенді
ықпалдастығымыз
жолға
қойылған, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы Ауғанстандағы
ахуалды реттеу жөніндегі ынтымақ
тастықты Қазақстан мен АҚШ арасындағы
өзара ықпалдастықтың маңызды бөлігі
ретінде атап өтті.
Президент Ауғанстанның, Ресейдің,
Қытайдың, Орталық Азия мемлекеттерінің
және халықаралық ұйымдардың басшы
ларымен жүргізген келіссөздерінде ауған
проблемасы үнемі назарда болатынын
жеткізді.
Өз кезегінде Залмай Халилзад ҚасымЖомарт Тоқаевқа жеке кездесуге мүмкіндік
бергені үшін алғыс білдірді. АҚШ-тың
арнаулы өкілі Қазақстан Президентінің
Ауғанстандағы тұрақтылықты қалпына
келтіруге бағытталған халықаралық ісқимылдарға қосқан үлесін жоғары баға
лап, еліміздің Орталық Азия өңіріндегі
тұрақтылықты сақтаудағы маңызды рөліне
тоқталды.
Әңгімелесу барысында Залмай Халил
зад Ауғанстандағы қазіргі ахуалға баға
беріп, ауғанаралық бейбіт процесті одан
әрі дамытуға, ауған бағытындағы барлық
мүдделі тараптардың күш-жігерін үйлес
тіруге қатысты АҚШ дипломатиясының
ой-пікірін ортаға салды.

Алғашқы
мұнайшыларды
осы
қалашықта
кездестірдік.
«Маңғыстау мұнайгаздан» бөлініп
шығып, өз алдына Қызылордада
отау құрған «Оңтүстікмұнайгаз»
шаңырағын
көтерушілер
қа
тарында Мұрат Саламатов, Есқожа
Бергенбаев,
Жеңіс
Жалғасов,
Қабыл Қыстаубаев, тағы ондаған
мұнайшы болды. Олардың бар
лығы бізге, мұнайлы өлкені
көтеруге Қазақстанның Батысынан
келді. Негізінен Сырдың тумалары
болғандықтан, олар өз туған
жеріне деген ыстық ықыластарын,
ізгі шуақтарын ала келгендей еді.
Вахталық
әдіспен
жұмыс
істейтін мұнайшыларға Қызыл
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ордадан арнайы тікұшақтар, сол
кездің жедел әуе көлігі «АН2» қатынайтын. Журналистер
қауымы да осы көліктермен 200
шақырымдық қашықтыққа сапар
шегетін. Біз үшін бір қызық
әлем. Қызылорданың мұнайы
көп ұзамай өзінің алғашқы 100
мың тонна өнімін, кейін 1 млн
тонна «қара алтынын» берді.
Осы мерекелік даталар лайықты
түрде аталып өтілгенін білеміз.
Сыр мұнайы осылайша біздің
өндірістік әлеуетімізді арттыра
түсті. Көптеген әлеуметтік маңыз
ды нысандар пайдалануға берілді.

Бауырсақ –
бургер

ҰБТ:
138 БАЛЛ
Мектеп түлектері үшін ең маңызды
білім сынағында Сымбат Асылбек ең
жоғары 140 балдың 138-ін жинады.
Түлек Шиелі ауданындағы №45 «Ақ
орда» мектеп-гимназиясының 11-сынып
оқушысы.
Таңдау пәнім – қазақ тілі мен әдебиеті.
–
Маған тест сұрақтары қиындық туғызған
жоқ. Мектеп қабырғасында алған білімім мен
қосымша дайындығымның арқасында осындай
нәтижеге жеттім деп ойлаймын. Сынып
жетекшім әрі пән мұғалімі Гүлнар Қалмырзаға
және барлық пән мұғалімдеріне үлкен
алғысымды білдіремін, – деді Сымбат Асылбек.
Айта кетейік, Ұлттық тест
30
маусымға
дейін
жүреді. Әзірге облыс
бойынша ең жо
ғарысы – 138 балл.
Ал, осыған дейін
екі оқушы 137 балл
еншіледі.
«СБ» ақпарат

3-бет

ЖОЛСАПАР

Қуаңшылықта
туған
құлыншақ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Нафтали Беннеттің Израиль
Мемлекетінің Премьер-Министрі болып сайлануына байланысты Қазақстан
халқының және жеке өз атынан құттықтау жеделхатын жолдады.
– Қазіргі уақытта Израиль әлемдік деңгейде экономикасы қарқынды дамыған, үздік
инновациялық технологиясы арқылы халқының әл-ауқатын арттырған халықаралық
қауымдастықтың беделді мүшесі ретінде танылды. Осы ретте еліңіздің жетістіктері мен
мерейін әрі қарай еселеуге бағытталған Сіздің бастамаларыңыз бен жоспарларыңыздың
толық та табысты жүзеге асуына тілектеспін, – делінген жеделхатта.
Мемлекет басшысы Қазақстан мен Израиль арасындағы саяси, сауда-экономикалық
және мәдени салалардағы өзара тиімді байланыстарды дәстүрлі достық пен өзара сенім
рухында нығайтуды ортақ мақсат деп санайды. Сондай-ақ осы игілікті жолда күш-жігер
жұмылдыруға дайын екенін жеткізді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Нафтали Беннеттің жауапты қызметіне мол табыс пен сәттілік,
ал достас Израиль халқына бақ-береке тіледі.

БАСПАСӨЗ – 2021

Құрметті оқырман
2021 жылдың екінші
жартыжылдығына
«Сыр медиа» ЖШС қарасты
газеттерге жазылу жүргізілуде

БӘРЕКЕЛДІ!

Мөлдір Жаңбырбай
Олимпиадаға
жолдама алды
Қызылордалық Мөлдір Жаңбырбай каратэ-до спортынан
Олимпиада жолдамасына қол жеткізді. Осылайша облыстан
дүбірлі додада бақ сынайтын жерлестеріміздің саны үшеу
болды.

«Сыр бойы» газетіне
жазылу бағасы:
жекелер үшін:
6 айға – 3500 теңге
мекемелер үшін:
6 айға – 4500 теңге

Мөлдір Франция астанасы Париж қаласында өткен лицензиялық
турнирде 55 келіде күміс жүлдегер атанды. Ол аталған жарыста
барлығы сегіз жекпе-жек өткізіп, оның жетеуінде қарсыластарын
қапы қалдырды. Финалда болгариялық спортшыға есе жіберіп
алды. Дегенде, Токио Олимпиадасына қатысуға жолдама еншіледі.
Жарыс ережесі бойынша үздік үштікке іліккен спортшылар айтулы
аламанның лицензиясына қол жеткізеді.
Еске сала кетелік, бұдан бұрын мұндай мәртебеге біздің облыстан
боксшы Қамшыбек Қоңқабаев пен еркін күрестен Дәулет Ниязбеков
ие болған еді.
Токио Олимпиадасы 23 шілде мен 8 тамыз аралығында өткізіледі.
Оған жұмыр жердің 205 елінен 12,5 мың спортшы қатысады деп
күтілуде.
«СБ» ақпарат

“Бар мәселе белгілі ғой. Қуаң
құртып
тұр.
Біздің
шылық
ауылдың өзінен 46 бас жылқы,
35 бас сиыр көтерем болып өлді.
Бұл тіркеуде тұрғандары ғана.
Ал негізгі көрсеткіш бұдан да көп
болуы мүмкін. Дұрысы, су жағалап,
балшыққа
батқан
мал
көп.
Тартылған көлдің ұлтанынан кері
шыға алмайды. Неге десеңіз, тым
жүдеу малдың батпақтан өз-өзін
суырып алар күші жоқ. Әрі қыстан
әлсіз шыққан мал бұл маңайдан не
тауып жейді?! Айналаның бәрі ай
тақыр. Аймақта қуаңшылық пен
су тапшылығы қатты сезіліп тұр.
Есімде әлі, 2017 жылы осы ауыл
айналысындағы көлдің бәрі шіреп
тұрды. Одан кейінгі жылдары
дария деңгейі біртіндеп төмендей
бастады. Бұған қар мен жаңбырдың
болмауын тағы қосыңыз, – дейді
ауыл әкімі”.
Жолсапардың толық нұсқасын 4-беттен
оқисыздар
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БАСПАСӨЗ ТУРЫ
Алтын бесік – ауылдың
ажары артқанын бәріміз
қалаймыз. Құтты қоныста
елдің жағдайын жақсартқан
игілікті істерді естігенде
жүрегіміз жылып қалады.
Осындай жаңашыл бастамалар
Жаңақорған ауданының тыныстіршілігінде айқын көрініс беріп
келеді. Жергілікті тұрғындар
таза ауызсуға қол жеткізуде.
Мәдениет, спорт салаларында да
оң жетістіктер бар. Бау-бақша
өсіретін бағбандар саны артты.
Өңірлік коммуникациялар
қызметі мен аудан әкімдігі
тарапынан ұйымдастырылған
баспасөз туры барысында сол
игілікті істердің барысымен
танысуға мүмкіндік туды.

15

МАУСЫМ

• 1993 жылы Үндістан
Республикасында Қазақстан
Елшілігі ашылды.
• 2001 жылы «Шанхай
бестігіне» Өзбекстан қосылды,
нәтижесінде Қазақстан, Ресей,
Қытай, Тәжікстан, Қырғызстан
мен Өзбекстан басшыларының
«Шанхай
ынтымақтастық
ұйымы» құрылды.
• 2012 жылы Алматы
қаласында әл Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың
Халықаралық
қатынастар
факультетінде
Біріккен Ұлттар Ұйымының
орталығы ашылды.
• 2017 жылы Қазақстан
Республикасының
Халық
аралық жеке құқық бойынша
Гаага
конференциясына
қосылу рәсімі өтті.
• 2019 жылы Душанбеде
Азиядағы өзара ықпалдастық
және
сенім
шаралары
жөніндегі кеңестің (АӨСШК)
V саммиті басталды, оған ҚР
Президенті
Қасым-Жомарт
Тоқаев қатысты.
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МАУСЫМ

• 1993 жылы Қазақстан
Республикасы
Президенті
әкімшілігі
жанынан
Қа
зақстанның
стратегиялық
зерттеулер институты құ
рылды. Аталған институтқа
Қазақстан Республикасы Пре
зиденті Әкімшілігі басшылық
етеді.
• 2000 жылы елордаға
«Қалалар бейбітшілік үшін»
ЮНЕСКО сыйлығының серти
фикаты табыс етілді.
• 2011 жылы Ұлттық меди
циналық холдинг Назарбаев
Университетінің
құрамына
кірді.
• 2016 жылы аты аңызға
айналған «Л» сериялы паровоз
Сарыөзек стансасының вокзал
маңы алаңына орнатылды.
Паровоз белгілі конструктор
Лев Лебедянскийдің басшы
лығымен Коломенск зауы
тында екінші дүниежүзілік
соғыстың
аяғында
шы
ғарылды. Өткен ғасырдың
ортасында «Лебедянка» бұ
рынғы Одақтың темір жол
дарында жиі пайдаланылған.
• 2017 жылы ҚР Ұлттық
музейінде «Бейбарыс сұлтан
және оның дәуірі» көрмесінің
ашылу салтанаты өтті. Көрмеге
Бейбарыс сұлтанның өмірі мен
ел билеу тарихын баяндайтын
Ислам өнері музейі (Каир қ.,
Мысыр) жинағынан 22 жәдігер
қойылды.
• 2017 жылы Астанада
Халықаралық
түркі
ака
демиясы белгілі түрколог,
көне және заманауи түркі
тілдерінің зерттеушісі Эмир
Наджиптің «XIV ғасырдағы
түркі
тілдерінің
тарихисалыстырмалы
сөздігі»
атты көптомдық еңбегін та
ныстырды.
Ол
Құтбтың
«Хұсрау мен Шырын» шығар
масының негізінде жазылған.

ҮМБЕТ,
Sb Әділжан
«Сыр бойы»

БІРЛІК БЕСІГІНДЕ
ТЕРБЕЛГЕН ҚҰТ МЕКЕН
ҚАУЫҚҚА АУЫЗСУ КЕЛЕДІ

Дарияның іргесінде қоныс тепкен
Қауық ауылы теміржол бойындағы Аққұм
станциясының
жанында
орналасқан.
Қазір мұнда бірнеше тұрғын түтін түтетіп,
ауылдың берекелі тіршілігінің базары
қайнай түскен. Десе де, әлі елді мекен
мәртебесін алуға тұрғындар саны жетпейді.
Заңдылық бойынша ондай мәртебе тұрғын
саны 50 адам болғанда беріледі. Қазір мұнда
34 адам өмір сүріп жатыр. Ал елді мекен
мәртебесі берілмеген ауылға мемлекет
тарапынан қаржы тартып, инфрақұрылым
жүргізілмейді.
– Мен бұдан бұрын Қауыққа келгенде
тұрғындар өз өтінішін жеткізді. Әсіресе,
көпшілікті таза ауызсу жағдайы қинайды
екен. Біз мүмкіндік көзін қарастырып көрдік.
Жергілікті өндіріс орындарына демеушілік
көрсетуге өтініш білдірдік. Нәтижесінде
аудандағы іргелі өнеркәсіп ошағының
бірі «СКЗ-U» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі қолдау көрсетуге ниет танытты.
Нәтижесінде ауыл тұрғындарының көп
жылдан бергі арманына айналған ауызсу
мәселесі алдағы уақытта толығымен
шешілетін болды. Биыл жергілікті жұрт
«Талап» топтық су құбыры игілігін көре
алады. Айта кетерлігі, таза су Аққұм
станциясына келіп тұр. Қауыққа сол жерден
тартылады, – деді аудан әкімі Руслан
Рүстемов жұртшылықпен жүздесуінде.
Кейінгі жылдарда ауданда таза ауызсу
игілігін көрген тұрғындар саны артты. Осы
орайда «Талап» топтық су құбырының
пайдасы тиіп отыр. Қазір 12 елді мекенде
тұратын 14 мыңнан астам адам таза суға
қол жеткізді. Олардың қатарында Кейден
және Аққұм ауылдары да бар. Енді мұндай
игілікті Қауықтағы көпшілік те көреді.
Ауыл тұрғыны Сабырхан Божбанбаев
көпшіліктің негізінен мал және егін
шаруашылығымен айналысатынын айтты.
Оның ішінде бақша өнімдерін өсіруге де
ден қойған. Мемлекет тарапынан берілетін
жәрдемақыға иек артып отырған ешкім жоқ.
Қауықта тұратын 7 отбасы сиырдың басын
100-ге дейін жеткізіп, одан мол өнімге негіз
қалап отыр.
– Біз әрдайым еңбек еткенді жөн
көреміз. Жаз бойы картоп, бақша өнімдерін
өсіреміз. Жылма-жыл 5 гектарға еккен
картопты күзде алыс-жақынға саудалаймыз.
Биыл ауылдан 2 адам мал шаруашылығын
дамыту мақсатында қайтарымсыз несие
алды. Осындай тынымсыз тірліктің
арқасында Қауықта атаулы көмек алатын
отбасы жоқ екенін айта кетейін. Шүкір,
аудан басшылығы тарапынан біздің мұңмұқтажымыз ұмыт қалған емес. Бұдан
бұрын балаларды көрші ауылдағы мектепке
тасымалдайтын көлік мәселесі шешілсе,
енді таза ауызсуға қол жеткізетін күн алыс
емес. Тәуелсіздік жылдарында елімізде
шағын ауылдардың да түйткілі тарқатылып
келеді. Бізге қолдау білдірген барша аза
маттарға алғысымызды айтамыз, – деді ол.
Қуаныштысы,
Қауық
тұрғындары
өзге ауылдар секілді ұялы байланыс
игілігіне қол жеткізіп отыр. Осы мақсатта
биыл Аққұм елді мекенінде 3G базалық
станциясы орнатылды. Енді қос ауылдың
тұрғындары алыс-жақындағы ағайынымен
емін-еркін байланыса алады.
Қауықта
болған
қысқа
уақытта
осындай жарасымды істі көзіміз шалды.
Аққұммен екі аралықтағы жолдың өзіне
қиыршық тас төселіп, көлік қатынауына
оңды жағдай туған. Елдің ертеңнен үміт

күтетінін байқадық. Өзге өңірлерге қоныс
аударған кейбір азаматтар қайтадан ауылға
келуге ниет танытты. Қауықта жаңа заман
үлгісімен бой көтерген тұрғын үйлер саны
да арта түсіпті. Шағын қоныстың шырайы
кіре бастағаны көңілімізді жылытты.
АУЫЛДА ОРКЕСТР
ҚҰРҒАН АЙСЫНОВ
Жаңақорған жұртшылығы жергілікті
өнер жанашыры Бәден Айсынов есімін
жақсы біледі. Ауылдық жердегі мәдениет
саласының дамуына өлшеусіз үлес қосқан
ол бүгінге дейін игілікті істердің басықасында жүреді. Биыл жетпіс бес жасқа
келген қарияның қолынан домбырасы
түскен емес.
Ол кісі «Октябрь» ауылындағы №54
орта мектепті тәмамдап, одан кейінгі
жылдарда Шымкент музыка училищесін,
Құрманғазы атындағы Алматы консер
ваториясын бітірді. Өнер өлкесінде
өз өрнегін салған азамат алдымен
Құрманғазы халық аспаптар оркестрінде
еңбек жолын бастаған. Шет елдерде және
еліміздің көптеген өңірінде өнер көрсетті.
Бұдан кейін Жетісай және Қызылорда
қалаларында
басшылық
қызметтер
атқарып, 1981 жылы туған топыраққа
қайта қадам басты. Талап елді мекенінде
өнер мектебін ашуға бастамашы болып,
оған отыз жылдан астам уақыт бойы
жетекшілік жасады. Сол жылдарда
өзінің отбасылық ансамблін құрды.
Ансамбль беріде халықтық көркемөнер
ұжымы ретінде көпшілікке кеңінен
танылды. Ауылда белгілі күйші Әлшекей
атындағы
халықтық
ұлт-аспаптар
оркестрін құрып, алғашқы күннен оған
көркемдік жетекші болды. Екі өнер
ұжымы да республикалық деңгейге дейін
көтерілді. Алыс-жақындағы жұртшылық
жергілікті
өнерпаздардың
деңгейін
жоғары бағалады.
– Халқымызда «Ел іші – өнер
кеніші» деген сөз бар. Ұзақ жылдар
бойғы қызметімде оған көзімді айқын
жеткіздім. Талантты жастардың өнер
өлкесінде өрнек салуына жол аштым.
Өзім жетекшілік ететін отбасылық
ансамбль де көптеген байқауларда
жоғары орыннан көрінді. Атап айтқанда,
1993 жылы Павлодар қаласында өткен
республикалық отбасылық ансамбльдер
сайысында жеңімпаз атанып қайттық.
Ал 2018 жылы елордамызда өткізілген

Сабантой салтанаты

Мейірім мен қуанышқа
толы, жарқын сезімге бөлейтін
Сабантой мейрамы биыл да
ерекше салтанатпен тойланды.
«Достық үйінде» өткен мерекелік
шараға облыстық ішкі саясат
басқармасының басшысы Мира
Қазбекова қатысты.
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».

Sb

– Тәуелсіздікпен бірге
шаңырақ көтерген облыстық
татар этномәдени бірлестігі
еліміздің
өсіп-өркендеуіне
өзіндік үлес қосып келеді.
Мәдени салт-дәстүрді жаң
ғыртуға атсалысып, бабадан
қалған бай мұраны сақтап
қалуға барын салуда. Бар
шаңызды еңбек пен береке,
бірліктің негізіне айналған
айтулы
мерекемен
шын
жүректен
құттықтаймын.
Қоғамдағы
достық
пен
келісімді нығайту, рухани
адамгершілік құндылықтарды
насихаттап,
өңіріміздің
дамуына сүбелі үлес қосып
жүрген еңбектеріңізге алғыс
білдіремін, – деді Мира
Жомартқызы.
Тек татар ғана емес, бір
шаңырақ астында тұратын
барлық этнос өкілдерін бірік
тірген
мерекеде
ұлттық
тағамдар ұсынылды. Сонымен
қатар Шымкент қаласынан
келген Наиля Хузеева, Гүлнұр
Файрузова секілді меймандар

музыкалық ән шашуын тарту
етіп, кештің көркін қыз
дырды. Ұлттық ойындар да
ұйымдастырылды.
Татар
этномәдени
бірлестігінің
жетекшісі Ғалия Ғизатуллина
мерекенің мән-мағынасына,
сабантойдың негізіне айналған
сынған құмыра дәстүріне кеңі
нен тоқталып өтті. Сондайақ, бұл мереке шағын ұлттық
думан деңгейінен халықтың
береке-бірлігін дәріптейтін,
этностарды біріктіретін өзге
ше мерекеге айналып үлгір
генін жеткізді.
Сабантой – егін егіп,
көңілі жайланған ағайынның
көл-көсір қуанышы. Татар
тілінен аударғанда «жер өңдеу
тойы» деген мағына білдіреді.
Мерейлі мейрамның тарихы да
тереңде. Нәпақасын еңбектен
тапқан татар этносы көктемгі
егіс науқанын ойын-сауыққа
ұластырған. Оның астарында
да егін бітік шықсын, жиынтерім мол болсын деген
халықтың ақ тілегі жатыр.

республикалық шарада еліміздің әр
өңірінен келген 13 отбасының арасында
үздік болдық, – деді ол.
Жергілікті өнерпаздар Жаманбай батыр
ауылдық округіндегі мәдениет үйінде
көпшілікке концерттік бағдарламасын
ұсынды. Ансамбль мүшелері елімізге
танымал және жергілікті композитор
лардың
шығармаларын
нақышына
келтіре
орындады.
Топ
құрамында
тәжірибелі мамандармен бірге жастар мен
жасөспірімдердің бар екенін байқадық.
Белгілі ұжымның өнері өрістеп, ұрпақтан
ұрпаққа жалғасып келеді.
ЖЕМІС АҒАШТАРЫ
ЖАЙҚАЛҒАН БАҚ
Қаратаудың баурайында қоныс тепкен
Бесарық ауылы жасыл желек егуге өте
қолайлы. Елді мекенге кірген сәтте жайқала
өскен сан алуан ағаштарды көріп, көңіліміз
көтеріліп қалғаны рас. Таудан аққан өзен
суы жерге еңкейген бағбанның несібесін
молынан бұйыртып келеді. Ауылда баубақша дақылдарын егіп, одан толайым
табыс тауып жүргендер бар. Кейінгі
жылдарда елді мекенде жеміс ағашын егуге
ниет білдірген тұрғындар саны арта түскен.
Сондай-ақ, осы ауылда туып-өсіп, кейіннен

жыраққа кеткен кейбір азаматтар да туған
топырақтың түлеуіне қал-қадерінше үлес
қосып келеді.
Бес жыл бұрын жергілікті азамат
Сейілбек Өмірбеков «Марс» шаруа
қожалығын құрып, елді мекен іргесінен
27 гектар алқапқа бау-бақша дақылдарын
егуге кірісті. Алғашқыда көңілде алаң
болғаны жасырын емес. Ауылдағылар
да «Қалай болады екен?» деген күдігін
білдірген. Тәуекелге бел байлаған азамат
алма ағашының бірнеше түрін екті. Оған
қоса өрік, алмұрт, жүзімге көңіл бөлді.
Қанша жылғы қарекет текке кеткен жоқ.
Көшеттер бой көтерген сәтте көңілдегі алаң
да сейілді. Қазір жеміс ағаштары жайқала
өскен бау алыстан менмұндалайды.
– Әкем өмірден өткенмен, ол кісінің
алға қойған мақсатын ағам екеуіміз
жалғастырдық. Қайсыбір жылғы көшеттер
бүгінде еңселі биік жеміс ағаштарына
айналды. Жылма-жыл мол өнім аламыз.
Оған сұраныс та артып келеді. Біз бұл
кәсібімізді алдағы уақытта да дамыта түсуді
ойлап отырмыз. Көптеген жеміс көшетін
алып келдік. Олардың кейбірі еш жағдай
жасалмаса да өседі екен. Ендігі бірінің
сырын білмей жатқан секілдіміз. Десек те,
әрбір ісімізден тәжірибе жинап жатырмыз.
Жалпы, жасыл желек жаныңа ерекше сезім
сыйлайды емес пе? – деді Марс.
Ауылдағы «Пәзілбек қажы» шаруа
қожалығы да бау-бақша өсіруге көңіл
бөліп отыр. 2017 жылы құрылған қожалық
әртараптандыру бағытында суды аз қажет
ететін дақылдарға маңыз беріп келеді. Осы
мақсатта облыс орталығындағы Ы.Жақаев
атындағы күріш шаруашылығы ғылымизерттеу институтымен бірігіп оң нәтижеге
қол жеткізді.
Қожалық төрағасы Самат Сапарбеков
бау-бақша, өзге де дақылдарды егу ісі
жөнінде кеңінен әңгімелеп берді.
– Алғашқыда 5 гектарға алма бағы
егілді. Оның ішінде 1,2 мың түп алма
ағашы бар. Ғалымдармен ақылдаса егілген
жергілікті климатқа сай келетін «Голден
Делишес», «Симиренко», «Старкримсон»
секілді сорттар қазір жайқалған жеміс
ағаштарына айналды. Оған қоса «Алқызыл
шабдалы» секілді өрік сорты бар. Сондайақ, мұнда қараөріктің «Исполиндік» және
«Супериор» сорттары егілген. Тағы бір айта
кетерлігі, өткен жылдан бастап акваперра
гель деп аталатын ылғал сақтағыш жаңа
технологиямен 80 гектарға күздік бидай
егуді қолға алдық. Дәл осындай әдіспен
мақсары өсіруге мән бердік. Өздеріңіз
көргендей, ол әрбір дақылдың тамырында
ылғалды ұзақ сақтауға оң әсерін тигізеді.
Өнімнің мол болуына жол ашады, – деді ол.
КӨНЕНІҢ КӨЗІНДЕЙ
БОЛҒАН ДИІРМЕН
Баспасөз туры барысында аудандағы
ұлттық ойындардың даму барысымен
таныстық. «Жаманбай батыр» ауылдық
округінде тұратын жастардың арасында
спорттың аталған түрінен республикалық
жарыстарда топ жарып жүргендер бар.
Солардың бірі – Әбдінәсірдин Файзулла
бірнеше жылдан бері аударыспақпен
айналысып,
көптеген
жүлдеге
қол
жеткізді. Оның айтуынша, алғашқыда ол
көкпарға қызығушылық білдірген екен.
Десе де, беріде аударыспақтың да қырсырына қанықты. Ол жақында Тараз
қаласында өткен республикалық жарыста
68 келі салмақта алтыннан алқа тағып
қайтты. Нәтижесінде Азия чемпионатына
жолдама алып, ұлттық құрама мүшелігіне
қабылданды.
–
Облыста
ұлттық
ойындарға
бейімделген жаңақорғандық жастардың
саны басым. Көкпардан бірнеше білекті
жігітіміз
ел
біріншілігінде
аймақ
намысын қорғап келеді. Оған қоса
аударыспақ, теңге ілу секілді әбжілдікті,
шымырлықты, жинақылықты қажет
ететін сайыс түрлерінен де қоржынымыз
бос қайтқан емес. Жалпы, жас буынның
жылқыға жақын болғандығы бізді
қуантады. Олардың саны жылданжылға көбейіп келеді, – дейді аудандық
дене шынықтыру және спорт бөлімінің
басшысы Махмуд Рахымжанов.
Журналистер
аталған
баспасөз
турында
Қаратау
қойнауында
орналасқан су диірмені жұмысымен
танысты.
Жергілікті
өлкетанушы
Үмбетәлі Әбибуллаев бізге өткен ға
сырдың отызыншы жылдарында тау
ішіндегі Бесарық өзені бойында осындай
62 диірменнің болғаны жөнінде деректер
келтірді. Кезінде Ысқақ, Айсын, Бегман
есімді азаматтар иелік еткен мұндай
орындар ұзақ жылдар бойы тау суының
күшімен өнім шығарып келді. Жергілікті
кәсіпкер Марат Әбдікәрімов солардың
бірінің жұмысын қайта жандандырды.
Бұл – жас ұрпаққа өнеге боларлық іс.

Жаңа кезеңге жолдама
Сенбі күні облыстағы барлық білім
ордасында мектеп бітіруші түлектерге
аттестат тапсырылып, 11 жыл білім
алған шәкірттер мектеппен қоштасты.
Оқу озаттары «Алтын белгі», «Үздік
аттестат» иегері атанды.
Өмір жолындағы ең маңызды кезеңге
қорытынды жасаған олар үшін аттестат білім
жолындағы жаңа кезеңге жолдама сынды.
Ерекше күнде түлектердің қуанышына
ортақтасқан облыстық білім басқармасының
басшысы Ақзира Қасымова Қызылорда
қаласындағы
№218
мектепке
барып,
шәкірттерді құттықтады.
Білім ұясында 16 оқушы 11-сыныпты
аяқтап отыр. Оның 3-і «Алтын белгі»
иегері. Оқушылардың барлығы Ұлттық
бірыңғай тестілеуге қатысып, көпшілігі
жоғары балл иеленуде. Салтанатты шарада
түлектер әннен шашу шашса, ата-аналар ақ
тілектерін арнап, шәкірттер ұстаздарына
алғысын білдірді. Басқарма басшысы мектеп
бітіру салтанатынан кейін білім ұясының
жағдайымен танысып, сыныптарды аралап,
ұстаздармен тілдесті.
Айта кетейік, аймақта биыл 7007 оқушы
мектеп бітірді. Оның 597-і «Алтын белгі»
иегері атанса, 493-і «Үздік аттестат» иегері.
«СБ» ақпарат
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тициялары мен технология
лары тартылуы нәтижесінде
мүмкін болды. Әрбір жаңа
жоба жүзеге асырылған сайын
мұнай саласы өз қуатын және
әлеуетін ұлғайта түсуде.
Мұнай қорының көлемі
Қазақстанда
90-жылдардан
бері 5,3 млрд баррельден 30
млрд баррельге дейін өсті.
Еліміз мұнай экспорттаушы
көшбасшы елдердің қатарына
қосылып, әлемде мұнай қоры
бойынша 12-орынға және газ
қоры бойынша 22-орынға

Сыр өңірі

Қазақстанның болашақ
мұнай орталықтарының
қатарында аталды

АҚСАҚАЛОВ,
Sb Жолдасбек
«Сыр бойы»
Мұнайлы өлкенің дамуына
Қызылорда облысын бас
қарған бірінші хатшы Еркін
Нұржанұлы Әуелбековтің, ке
йін оны алмастырған Сейілбек
Шаухамановтың елеулі үлес
қосқанын аға ұрпақ жақсы
біледі. Олар кеніштің облыстың
аумақтық бөлінісінен тысқары
жерінде игеріліп жатуына
орай одақтық басшылыққа
шығып, Қарағанды жерін ұзақ
мерзімге Қызылорда облы
сына беру жөнінде шешімнің
шығуына қол жеткізді. Мұндай
шешімнің кейін облыстың
әлеуметтік-экономикалық са
лада болсын, жаңа бағытта
дамуына елеулі ықпал жасаған
еді.
Саланың табысы сол кез
де республикадағы бірінші
салынған диагностикалық ор
талық пен аурухананың құ
рылысына жұмсалды. Бұл
орайда Мәскеумен, Орталық
министрлікпен келісімге ке
лудің оңай болмағанын бү
гінде жыр етіп айтуға бола
ды. Көп ұзамай ортақ жүйе
құлап, Қазақстан тәуелсіздігін
алды. Осынау қиын сәттердің
экономикалық берекесіздікке
ұласқанын біз жақсы білеміз.
Мұнайшылардың
өніміне
көптеген
шаруашылықтар
қаржылай
есеп
айыры
са алмады. Барлығы заттай
алмасуға көшті, қарыздар ай
санап емес, күн санап ұлғайды.
Осы
тұста
Қазақстанның
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев мұнай өндірісін
шетелдік ірі компанияларға
сату жөнінде бірден-бір дұрыс
шешім қабылдады. Солардың
қатарында «Оңтүстікмұнай
газ» алдымен канадалықтарға,
кейіннен қытайлықтарға са
тылды.
Жалпы Қазақстанның мұ
най өндірісінің тарихы ғасыр
дан астам уақытты қамтиды.
2019 жылы Қазақстан отандық
мұнайдың 120 жылдық мерей
тойын атап өтті. Елімізде
алғашқы кен орны ашыл
ғаннан бері 300-ден аса мұнай
кен орны игеріліпті. Бұл
Тәуелсіздіктің алғашқы жыл
дарында Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың стратегиялық
дұрыс
шешім
қабылдап,
мұнай саласына «Шеврон»,
«Аджип», «Шелл», «Тоталь»,
«СНПС» сияқты әлемдегі ең
озық компаниялардың инвес
1-бет

көтерілді. Қазіргі мұнай өндіру
көлемі 3,5 есеге артты.
Жалпы айтқанда, тәуел
сіздік жылдары ішінде 1,5
млрд тоннадан астам мұнай
және 740 млрд текше метрден
астам газ өндірілді. Ұлттық
қорға
кірістердің
жалпы
көлемі 33 трлн теңгені құрады.
Мұнай және газ тасымалдау
жүйесі толығымен дамытыл
ды. Каспий мұнай құбыры
арқылы «Теңіз», «Қашаған»,
«Қарашығанақ» кен орында
рынан мұнайды экспорттауға
ең қысқа жол мен тиімді
экономикалық
жағдайлар
қамтамасыз етілді. Қытайға
экспорттық бағыт ашылды. Со
нымен, экспорт көлемі 5 есеге
ұлғайып, оның бағыты 36 елге
кеңейтілді.
«Бейнеу-БозойШымкент» газ құбыры салын
ды, «Түрікменстан-ӨзбекстанҚазақстан-Қытай»
ірі
газ
транзиттік дәлізі ашылды.
2018 жылы Қытайға газ экс
порты басталды. Мұнай өңдеу
зауыттарын
инновациялық
жаңартуға жалпы 6 млрд
АҚШ доллары көлемінде
тартылды.
инвестициялар
Мұнай
өнімдерінің
ішкі
нарығы жоғары экологиялық
стандарттарға сәйкес өнім
дермен толық қамтамасыз
етілді.
Қазір Қазақстан Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаев өндіріс
деңгейін жүйелі негізде арт
тыруымыз қажеттігіне на
зар аудартты. Бұл орайда
мұнай өнімдері өндірісінде
жаңғыртудың
нәтижесінде
еліміздегі барлық үш зауыттың
мұнай өңдеу қуаты ұлғайды.
Бұл ретте ҚР Президенті
ішкі
нарықты
мұнаймен
қамтамасыз ету мәселесіне на
зар аудартты.
Ішкі нарықты мұнаймен
қамтамасыз ету, негізінен,
Ақтөбе, Қызылорда облыс
тарының
кен
орындары
есебінен
жүзеге
асыры
лып отыр. Мұнай өңдеу
зауыттарындағы мұнай кө
лемінің азаю қаупі бар. Ре
сурсты тиімді пайдалану үшін
Үкімет нақты ұсыныстар
енгізуі қажет, - деп атап өткен
еді Мемлекет басшысы.
Ел экономикасы үшін
мұнай-газ-химия саласының
әлеуеті зор. Әлемдік тәжіри
беде
мұнай-газ-химиясына
салынған әрбір доллар эконо
микаға 2-3 доллар өсім береді

және 7 жаңа жұмыс орнын
құруға ықпал етеді. Бү
гінде, осындай әлеуеті зор
жобалардың ішінде 8 газхимия инвестициялық жобасы
пысықталып жатыр. Олардың
жалпы құны 12 млрд АҚШ
долларынан асады. Оның
ішінде полипропилен және
полиэтилен жобалары таяу
шетел арасындағы полимер
өндірісінің ең ірі жобалары бо
лып есептеледі.
Қазақстанның
орталық
және солтүстік өңірлерінің
171 елді мекенін, оның ішін
де Нұр-Сұлтан қаласын та
биғи газбен кезең-кезеңімен
қамтамасыз ететін Сарыарқа
магистральдық газ құбыры
ның құрылысы кестеге сай
жүргізіліп жатыр. Бүгінгі
таңда 778 шақырым құрайтын
құбыр дәнекерленді. Жылдың
соңына дейін магистраль
ды құбырының құрылысы
аяқталатын болады. Мәселен,
2025 жылға дейін Исатай,
Абай, Жеңіс, Қаламқас-Теңіз
бен Хазар жобаларына салына
тын инвестициялардың жалпы
көлемі 5 млрд АҚШ доллары
нан асып жығылады. Теңіздегі
жобалармен қатар еліміздегі
аз зерттелген перспектива
лы аумақтарда геологиялық
барлауды жандандыру жос
парланып отыр. Энергетика
министрлігі мен Экология,
геология және табиғи ресурс
тар министрлігі 2021-2025
жылдарға Геологиялық барлау
бағдарламасын қабылдайды.
Осы
орайда
ҚасымЖомарт Тоқаев геофизикалық
және геологиялық жұмыс
тарға отандық компания
ларды көптеп тарту қажет
тігін
ескертті.
Отандық
компаниялардың геофизика
лық және геологиялық жұмыс
тардағы үлесі не бәрі бестен
бірді ғана құрайды. Аталған
қаражаттарды пайдаланудың
нақты әрі ашық тетіктерін
әзірлеу қажет. Ол үшін тиісті
институттық инфрақұрылым
айқындаған жөн. Бұл жерде
инновация мен жаңа техно
логияларды
ынталандыру,
зерттеулерді қаржыландыру
үшін үлкен резерв бар - деп
атап көрсеткен еді ҚасымЖомарт Тоқаев.
Ғасырдан астам уақыт
өтсе де, мұнай-газ саласының
әлеуеті әлі де зор. Ол қарқынды

дами отырып, жаңа сапалы
деңгейге көтеріліп келе жатыр.
Одан да маңызды мәселені
атап өткіміз келеді. Зерттеу
лер бойынша Қазақстанның
болашақ мұнай орталықтары
ретінде Қостанай, Түркістан
және
Қызылорда
облыс
тары аталуда. Елімізде не
гізінен Кеңес Одағы кезінде
қалыптасқан
геологиялық
базалар өзектендіріліп, оның
сапасын арттыру мақсатында
жаңа база құрылатын болады.
Экология, геология және
табиғи ресурстар министрлі
гінің хабарлауынша, мемле
кет өз қаражаты есебінен жер
қойнауына терең геологиялық
зерттеулер
жүргізу
ісіне
кірісіп кетті. Осы барлаудың
ерте сатыларында анықталған
перспективті алаңдар туралы
геологиялық ақпарат дерек
тер базасына енгізіледі. Олар
отандық, шетелдік жеке инве
сторлар үшін ашық жарияла
нады. Қазіргі кезде негізінен,
еліміздің батыс өңірлері –
республикамыздың
«мұнай
орталығы» саналады. Бірақ
Энергетика
министрлігінің
мәліметінше, шамамен 40-50
жылдан кейін әлемдік алып
тар қатарында саналатын
«Теңіз», «Қашаған» және
«Қарашығанақтың» «қара ал
тыны» сарқылады. Сол тұста
олардың
орнына
келетін
жаңа ірі мұнай кен орында
ры ашылуы мүмкін. Ендігі
жерде Қызылорда, Қостанай,
Түркістан
облыстарының
ресурстық базасын кеңейту
мақсатында бұған дейін аз зерт
телген шөгінді бассейндерге
және мұнай-газ ресурстық
әлеуетіне зерттеу жүргізіледі.
Шөгінді бассейндер шегінде
мұнай-газ жиналуының жаңа
көкжиектері ашылады және
жаңа мұнай-газ қабаттары
анықталады. Шығыс, Орталық,
Солтүстік
Қазақстандағы
моноқалалардың
маңында
минералдық-шикізат әлеуеті
геологиялық зерттеуден өткі
зіледі.
Осылайша
мемлекет
«қазіргі кезде мұнайы қар
қынды өндіріліп жатқан бас
ты өңірлерді 2040 жылдан
кейін ауыстыру» үшін қажетті
көмірсутектің жаңа ресурстық
қорын түзететін болады. Осы
арқылы елдің ғасыр ортасы
нан кейінгі энергетикалық

қауіпсіздігін
кепілдендіріп,
отын-энергетикалық кешеннің
орнықты дамуына жол ашады.
Бұл міндеттер Қазақстанның
геология саласын дамытудың
2021-2025 жылдарға арнал
ған тұжырымдамасында бел
гіленіп отыр.
Жерасты қазынасына жа
уапты министрліктің дерегі
бойынша осы бесжылдықта
қазақ жеріндегі бес аз зерт
телген аймақта – Солтүстік
Торғайдың, Ертіс маңының,
Арал, Сырдария және ШуСарысу шөгінді бассейндерінің
шикізат әлеуеті бағаланады.
Осы өңірлер жерінің астын
да қанша көлемде мұнай мен
газ жатқанына геологиялықгеофизикалық
зерттеулер
жасалады. Бұдан бөлек, Қа
зақстанның шығыс (Зырян,
Риддер, Серебрянск) және
орталық (Жезқазған, Сәтпаев)
аймақтарындағы моноқалалар
жанында ірі ауқымда іздеу
және
іздеу-бағалау
жұ
мыстары қолға алынады. Бұл
осы моноқалалардың ме
талға қатысты шикізат база
сын толықтырып, олардың
өркендеуіне тың серпін беру
үшін қажет. Өз кезегінде «қара
алтынның» мол қорын табу
үшін «ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясы Каспий маңы
шөгінді бассейнінің шығыс
және оңтүстік бөліктерінің,
Маңғышлақ және Оңтүстік
Торғай бассейндерінің, Кас
пий теңізінің қазақстандық
секторындағы
Солтүстік
және
Оңтүстік
бөлігінің
терең қабаттарына бұрғы са
лады. Бұл аймақтар – осы
5 жыл ішінде мемлекеттік
мұнай
операторының
ба
сымдықты бағдарына ай
налады. Бұған дейін тым аз
зерттелген 4 шөгінді бас
сейн аясында: «Солтүстік
Торғай» бассейнінде – 17,4
мың шақырым, Аралда – 4,5
мың шақырым, Сырдария
да – 3,1 мың шақырым, ШуСарысу шөгінді алаптарында
7,9 мың шақырым көлемінде
сейсмикалық
барлау
жұ
мыстарын жүргізу жоспар
лануда. Осы зерттеулердің
нәтижесінде тірек-параметрлік
ұңғымалар
бұрғыланады.
Осы бесжылдықта жалпы ау
қымы 34,08 мың шақырым
бойында күні бүгінге дейін
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толыққанды зерттелмей кел
ген шөгінді бассейндерге
қатысты геологиялық-геофи
зикалық жұмыстар жүргізі
леді. Мұның ауқымын ұғыну
үшін айта кетелік: яғни, Бель
гия, Армения, Молдавия, Из
раиль, Катар, Ливан, Черно
гория секілді елдердің тұтас
территориясына тең аумақта
«қара
алтын»,
«көгілдір
отын» және басқа да пайда
лы қазба қазыналары ізделеді.
Геологтар қазақстандық осы
аумақта мұнай және бас
қа да шикізат мол екеніне
сенімді. Сондықтан Қостанай,
Қызылорда, Түркістан об
лысы және басқа өңірлер
жаңа
бағдарламаға
қазба
байлық іздеудің перспективті
аумақтары ретінде кіріп отыр.
2021-2025 жылдар аралығында
геологиялық барлау сала
сына 1 триллион теңгеге
дейінгі қомақты инвестиция
құйылады деп күтілуде. Осы
нау кең көлемді зерттеулер
қорытындысында алынған гео
логиялық материалдар ашық
әрі қолжетімді болады. Егер
қазіргі болжамдар расталып,
мол ресурстар табылып жат
са, оларды әрі қарай тереңірек
барлап, игеруге қазақстандық
және шетелдік инвесторлар
шақырылады деп күтілуде.
Жалпы,
«Қазақстанның
геология саласын дамытудың
2021-2025 жылдарға арналған
тұжырымдамасын жүзеге асы
ру үшін мемлекет 5 жыл ішінде
165 миллиард 890,2 миллион
теңге салуды жоспарлап отыр.
Мемлекеттің
жоспарлау
стратегиясы Орталық атқа
рушы және жергілікті биліктің
ұстанымдарымен
үйлесімді
болуы қажет екені белгілі.
Бұл орайда облыс басшылығы
да тиісті жұмыстарды қолға
алуда. Белгілі себептермен
Қызылорда өңіріндегі мұнай
компанияларында мұнай өн
діру көлемі соңғы жылда
ры күрт төмендеп кетті. Бұл,
сайып келгенде, облыстың
өнеркәсіп әлеуетінің біршама
кемуіне ықпал жасады. Қазіргі
таңда осыған орай облыстың
2021-2022 жылдарға арналған
мұнай-газ саласын дамыту
жөніндегі Жол картасы жаса
луда. Аталған мерзімде жер
қойнауын пайдаланушылар 79
жаңа бұрғыны іске қосады деп
жоспарлануда. Алдағы уақытта
Арал теңізі акваториясының
«Батыс», «Шығыс» учаске
леріне сейсмикалық зерттеу
жүргізіліп, 2022 жылы пайда
лы қазбаны игеру қолға алы
нады.
Мұнайдың бүгінгі жағ
дайына келейік. Пандемияға
байланысты әлемде қалып
тасқан күрделі ахуал біршама
жақсара бастады. ОПЕК+
көлемінде тиісті шешімдер
қабылданды. Жыл көлемінде
мұнай өндіру көлемі біршама
қысқарды. Нәтижеде баға
көтерілді. Бағаның көтерілуі
Қазақстан
экономикасының
бюджеттің табыс көзінің ар
туына ықпал жасады. Са
рапшылар 2021 жылы мұнай
бағасы барреліне 60 доллардан
төмендемейді деген пікір айту
да. Бұл, әлбетте, Қазақстанға
қолайлы. Қазақстанда 2020
жылы 85,7 млн тонна мұнай
және конденсаты өндірілді.
Сол 2020 жылы Қазақстан 68,5
млн тонна мұнай экспорттады.
Оның ішінде 15,8 млн тон
на мұнай қайта өңделді. Бұл
көрсеткіш 2021 жылы 17 млн
тоннаға жетеді деп күтілуде.
Мұнай Қазақстан үшін
басты игіліктің көзі болып
қала береді. Оның қатарында
Сыр өңірінің болуы болашақ
көкжиегіміздің жарқын еке
ніне айғақ болады.

БАҒДАРЛАМА БАЯНЫ

Жол картасы биыл да жалғасады
Былтыр карантинге қарамастан, құрылыс қарқыны
тоқтамады. «Жұмыспен қамтудың жол картасы» аясында бірнеше жылдан бері жөнделмеген білім ордалары
жаңартылып, жолдар асфальтталды, мәдениет, спорт
нысандары, тұрғын үйлер бой көтерді.
ЖҰМАДИНОВА,
Sb Айдана
«Сыр бойы»
Ең бастысы, жол карта
сының жүзеге асуы 10 мыңнан
аса адамның жұмыспен қам
тылуына ықпал етті. «Жұмыс
сызбын» дейтіндердің саны
әлдеқайда азайды. Сондай-ақ,
қала мен даладағы өмір са
пасын жақсартып қана қой
май, көшелерде жаз бойы
жалғасқан қызу еңбек, жол
дардың
жөнделуі,
шаһар
эстетикасының артуы індет
келгелі көңілі алаң жұртқа
жақсы әсер сыйлады.
Сандарды сөйлетсек, об
лыста өткен жылы жол карта
сы аясында 291 жобаға қаржы
бөлініп, 10 116 жұмыс орнын

құру жоспарланған. Былтыр
меже толық орындалып, 10124
адам қызу еңбеккке кірісті.
Еңбекақыға келсек, 85 мың
теңгеден кем болмауы тиіс ор
таша жалақы мөлшері 88 242
теңгені құраған.
Күрделі уақытта жүзеге
асқан жол картасы тұрғын
дарды
жұмыссыздықтан
құтқарып қана қоймай, ең
қажетті нысандардың жаңғыр
тылуына себеп болды. Нәти
жесінде 32 нысанның құры
лысы жүргізіліп, 26-сы қайта
жаңғыртылды, 195-і ағымдағы
және орташа, 38-і күрделі
жөндеуден өтті. Жол карта

сы тұрғын үй-коммуналдық
саладағы проблемалық мәсе
лелердің шешілуіне де септігін
тигізді. Облыс аумағында 35
шақырым жылу желілері жаң
ғыртылып, 179 әлеуметтік
нысан және 711 көпқабатты
тұрғын үй үздіксіз және сапалы
жылумен қамтамасыз етілді.
Сондай-ақ, 174,1 шақырым
жергілікті маңызы бар авто
мобиль жолдары мен 3 көпір
жөнделіп, 3 елді мекенге газ

тартылып, 2 елді мекен таза
сумен қамтамасыз етілді. Бұл
өз кезегінде шағын және орта
бизнестің дамуына оң әсерін
тигізді.
Мұнан бөлек, 6 мәдениет
және 9 спорт нысаны салы
нып, Сексеуіл елді мекенінде
жаңадан бой көтерген 2 мектеп
білім беру сапасының артуы
на, оқушылардың өмір сүру
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
ге мүмкіндік берді. 36 отба

сы 2 көпқабатты тұрғын үйге
қоныстанды.
Айталық, бір ғана Қазалы
ауданында 42 жоба іске
асты. Бағдарлама шеңберінде
Ғ.Мұратбаев ауылына табиғи
газ барды, Ақсуат ауылында
150 орындық клуб салынып,
мектептің жылу жүйесіне
күрделі жөндеу жүргізілді.
Жалпы мұнан өзге барлық
ауданда әлеуметтік нысан
дар жаңғыртылып, күн сәл
бұзылып, жаңбыр сіркіресе
балшыққа айналатын жолдар
дың жағдайы жақсарды. Ал,
облыс орталығындағы 200-ден
астам көшеде жол жөнделіп,
орталықтан бөлек, шеттегі әлФараби, КБИ секілді шағын
аудандарда асфальт көрмеген
Көктем, Әшірбеков сынды
жолдар тақтайдай тегістеліп,
көркі кіріп қалды.
Жол картасы биыл да
жалғасады. Бюджеттік инвес
тициялық
жобаларға
4,4
млрд теңге қаржы бөлінген.

Әйтеке би, Жаңақорған кенті
және Қызылорда қаласы бо
йынша 6 жоба жүзеге асады.
Төртеуі білім нысанының
құрылысы болса, оның ішінде
үшеуі жаңадан салынады,
біреуінің құрылысы өткен
жылы басталған. Мұнан бөлек,
Қызылорда қаласындағы За
линейная, Комсомол шағын
аудандарында электрмен қам
ту қосалқы станциялар қайта
жаңғыртылады. Айта кету
керек, бұл жобалар бойынша
мемлекеттік сатып алу енді
жүргізілетіндіктен, жұмыстар
алдағы айларда басталады.
Жол картасы биыл да
пандемия кезіндегі ең басты
мәселенің бірі – тұрғындардың
жұмыс табуына ықпал етпек.
Жоспар бойынша 1376 жұмыс
орнын ашу көзделген. Бұл рет
те жергілікті қамту үлесі 90
проценттен, жалақы мөлшері
85 мың теңгеден кем болмауы
басты назарда ұсталады.
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ЖОЛСАПАР
Таңертең Аралдан шыққалы ақ «Нива» бір тынбады.
Өзі де сәлден соң ұзақ жолды ауырсынғандай жүйкеге
тиер сырыл қосты. Жолсерік жігіт газды ышқынта басса да, «бар қауқарым осы» дегендей жүрісін өндітпеді.
Ал мендегі асығыс – кешке дейін Сырдағы қуаңшылық
қысқан ауылдарды аралап үлгерем бе деген ой.
ҚОЖАС,
Sb Ержан
«Сыр бойы»
Тағы да тілшілік тіршілік.
Тағы да сусыз көл мен отсыз
жердің жайы. Ал осы екеуі
қосылғанда мал бабы жайлы
жайбарақат айту тым қиынау. Иә, сапар көңілсіздеу бас
талған еді.
Азанмен Сапақ, Аралқұм,
Қамыстыбас ауылының үс
тімен өткенбіз. Ұлы жолдың
екі жағы көк атаулыдан биыл
жұрдай. «Бұл байғұстар не тауып жүр екен» деп кездескен
төрт түліктің бәріне жабырқай
қарайсың. Әсіресе, түйе көп
мұнда. Жерден бірдеңе шалып
жеген болады. Былтыр ғана
бес жасар баладай көрінген
бұлардың қос өркеші қазір тым
салбыраңқы. Ал өлі жүні биыл
түспейтін секілді...
Қамыстыбастағы темір жол
өткелінен өткенде бір үйір
жылқы жол жиегінде тұр. Саяқ
жүрген деуге де келмейді. Мен
де үйір деп жұмсарта салдымау, әйтпесе, мұндағы Қамбар
ата тұқымының қатары селдір.
Апырмай, үйірге ерген
құлын аз екен-ау. Үш-ақ төл.
Тірсегі майыса қалтырайды.
Қалтырамай қайтсін, биеде
сүт жоқ. Әлсін-әлсін енесінің
бауырын түрткенмен, езуі
көбіктенбейтінін
құлыншақ
қайдан білер?! Әсіресе, шеткері
тұрған
қасқа
құлынның
қимылы әлсіз. Көкке тойып,
ойнақ салар оның «балалығы»
жұтаңдық арасында жүр.
Рас,
көргеніміз
қоңды
емес. Құйрық-жалы сұйылған.
Бір сөзбен айтқанда, жүдеу
малдың сиқынан менің денем тоңазиды. Тіпті, күн
шақырайып тұрса да. Құм суыра беретін мұндағы ыстық жел
аузы-мұрнымды
әлдеқашан
бітеп еді. Қышырлата тісте
несің. Оның да кімге екені
белгісіз...

481 бас мал өлген,
бірақ...
Қуаңшылық кесірінен қы
рылған малдың дерегін көр
сетер цифрға әлсін-әлсін қа
раймыз. Қорек іздеп, тартылған
көл мен дария жиегіндегі қалың
батпаққа батқан біздегі шығын
дәл осындай ма?! Тоқтай
тұрыңыз, елді мекендерді аралауда бұдан көп шығын барын
жергілікті тұрғындардың өзі-ақ
айтып берер еді.
Бірақ, жоғарыдағы есепті
түгендеп
алсақ
қайтеді?!
Жақында ғана Аралға қарасты
кент және ауылдық округ
әкімдерінің мәліметімен өлген
малдың есебі шығарылған. 321
бас жылқы, 159 мүйізді ірі қара,
бір түйе. Осыларды қоссаңыз,
тақырыптағы
цифр
шыға
қояды. Ойдан алмағанымызға
осы дәлел.
Ал, мал өлімінің бұдан
да көп болуы мүмкін деген
күдігімізді
ауылдағы
ағайынның өзі де растап берді.
«Білмейміз,
қалай
боларын ауа дұрыс емес пе,
әлде басқалай себебі бар
ма?! Әйтеуір, шаңды дауыл,
суырған құмнан көз ашпаймыз.
Табиғаттың тосын мінезіне
төзіп-ақ келеміз. Биыл қар да
болмады, жаңбыр да жаумады. Қара бұлт үйіріліп келіп,
булыққан күйі жөңкіле басқа
жаққа көшеді. «Жауса ғой»
дейтін жұрттың тілегі бос
қалып жатыр. Бұрынғы атабаба дәстүрімен тасаттық та
берілді. Халық судан, мал оттан тарықса, алдағы он жылда
мұнда ел қалмауы да мүмкін.
Үдере көшіп, қолдағы ба-
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– Бір ғана Бекбауыл ауыл
округіне
Құмбазар,
дық
Үкілісай сияқты елді мекендер кіреді. 10 мыңдай төрт
түлік бар мұнда. Ауданда
мал шығыны бойынша біздің
округ алда тұр. 64 сиыр, 47
жылқы өлімін тіркедік. Бұның
ішінде шаруа қожалығының
да, жеке адамның да малы
бар. Барлығын актілеп, есебін
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Әрі қыстан әлсіз шыққан мал
бұл маңайдан не тауып жейді?!
Айналаның бәрі ай тақыр.
Аймақта қуаңшылық пен су
тапшылығы қатты сезіліп
тұр. Есімде әлі, 2017 жылы
осы ауыл айналысындағы
көлдің бәрі шіреп тұрды. Одан
кейінгі жылдары дария деңгейі
біртіндеп төмендей бастады.
Бұған қар мен жаңбырдың бол-
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ауыл әкімі сөйлесіп, шөп ша
буға, қыстық мал азығын алуға
өзара келісіп отыр. Сосын
мына ауыл маңына «Барсакелмес» мемлекеттік қорығының
шекарасы тақалып тұр. Оған
мал да кіргізе алмайсың, отын
да шаба алмайсың. Ауыл
маңында жайылымға тарлық
ететін осындай мәселелер бар,
– дейді Қаратерең ауылының
ақсақалы Мінәжат Биманов.

ҚУАҢШЫЛЫҚТА
ТУҒАН ҚҰЛЫНШАҚ

рын аз пұлға сатады. Сата
алса жақсы ғой. Қазір ауылда
қозылы қой не бұзаулы сиырын өткізе алмай жүрген адам
көп. Құр өлтіріп алғаннан, аз
болса да ақшаға айналдырам
деген ой ғой. Басқа амал не?!»
дейді Жаңақұрылыс ауылының
тұрғындары.
Рас, қырдағы көп ауыл
қолдағы малына жем-шөп
таппай қиналуда. Мысалы,
Құланды, Беларан, Мергенсай ауылдық округтерінде
жылқы, сиыр және қойды
нарықтағыдан төмен бағада сатып жатқанын да есіттік. Онда
да алушы адам аз. Ал жұтаған
малдың өлімі де, өлексесі ен
далада көп болып тұр.
– Өзімнің шаруашылықтағы
малдың өлімі жетерлік. 150
бастан астам жылқы шығыны
бар. Қыста қар жоқ, сәл жауған
қарды қарлаймын деп, ішіне
топырақ кеткен жылқы көп.
Одан қалды, бізде қара суық
бар. Жүдеу малдың өкпесі
зақымданса,
белгілі
ғой.
Өкпесіне су толған жылқы
кешегі ыстықта өз-өзінен
құлайды емес пе? Соңғы күні
өлген бес-алты байталдың
жағдайы дәл осындай. Өкпесі
суға толы. Ал 50-60 бас сиыр,
40 шақты бұзаудың өлімі
жұрттағыдай. Жүдеу мал өзінің
тамағын таппай жүргенде,
төлін қайдан жарылқайды?!
Балшыққа батып, қоңын жимай кеткен мал бұл ауылда
жетерлік, – дейді Жаңақұрылыс
ауылындағы «Қожағұл ата»
шаруа қожалығының төрағасы
Елнұр Елшекенов.
Әр ауылдағы жауаптылар әлі де өлген малдың санын дұрыс жүргізбейтіндей
көрінеді бізге. Өйткені, елді
мекендерден
сұрастырғаны
мыздай, төрт түліктің шығы
нын есептегенімізде олар
көрсеткен жоғарыдағы цифрдан асып кетері анық. Екінші
жағынан, көбісі қорасындағы
малын есепке қоймайды немесе тіркеуден шығармайды.
Шығынның
нақты
санын
дүдәмәл күйге түсіретіні де
осыдан.

бердік. Малдың өлімінің бір
ғана себебі – көтерем болуы.
Ақпан айында қай-қайсысында
да тым қатты жүдеуі басталды. Соңы осындай жағдайға
тірелгенін бәріңіз де білесіздер,
– дейді ауылдағы ветеринарлық
пункт меңгерушісі Солдатбай
Түрікпенов.
Ветеринар маманның айт
уынша, өлген малда ешқандай
жұқпалы
ауру
белгілері
болмаған. Сонда да барлығы
талапқа сай мал қорымында
өртеліп, көмілген. Әзірше
ендігі амал – қалған малдың
амандығын сақтау үшін жақсы
жайылым ауыстыру және жемшөп қорын көбейту.

Көтерем көп,
көкке ілінбеген...
Қазір
Аралдағы
ауыл
әкімдері шөпке тапсырыс
беру жұмысымен шапқылап
жүр. Жақында ғана Қамбаш
пен Аманөткел ауылында шөп
сату жәрмеңкесі өткені белгілі.
Жоңышқаның бумасы 1000
теңгеден сатылды. Қымбат
болса да, қолындағы қарасын
сақтап қалуға ұмтылған жұрт
көп мұнда. Тіпті, аса жағдайы
болмаса да 5-10 түйірлеп сатып алғандар бар. Өйткені,
осы малдың рақатын көрем деп
отырған ауылдағы ағайынның
өзге амалы да жоқ еді.
Ал Аманөткел ауылдық
округінің
әкімі
Қайрат
Әбдірамановтың сөзіне сенсек, ауылдың айналасындағы
көлшік атаулының барлығы
тартылып кеткен. Жұрттың да,
түліктің де мазасы қашқан.
– Бар мәселе белгілі ғой.
Қуаңшылық құртып тұр. Біздің
ауылдың өзінен 46 бас жылқы,
35 бас сиыр көтерем болып
өлді. Бұл тіркеуде тұрғандары
ғана. Ал негізгі көрсеткіш
бұдан да көп болуы мүмкін.
Дұрысы, су жағалап, балшыққа
батқан мал көп. Тартылған
көлдің ұлтанынан кері шыға
алмайды. Неге десеңіз, тым
жүдеу малдың батпақтан өзөзін суырып алар күші жоқ.

мауын тағы қосыңыз, – дейді
ауыл әкімі.
Ол осы жағдайдан соң
тұрғындар арасынан кезекшілік
ұйымдастырыпты. Екі адам
болып ауыл айналасындағы
сорға батқан малды қарап
жүреді.
Көрген
жағдайда
иелеріне хабар беріп, әлдері
келгенше шығарып алып жатыр. Ал шөп жеткізу бойынша әкім Жалағаш, Қармақшы
ауданындағы кәсіпкерлермен
өзі сөйлесіп жүр. Өйткені, шаруа қожалықтарын есептемегенде, ауыл тұрғындарына 600
тоннадай шөп қажет.
– Әр тұрғын, мысалы,
біреуге 200, енді біреуге 50
дана жоңышқа керек болуы
мүмкін. Аманөткелдіктердің
шөпке деген тапсырысы 1000
данаға жеткенде арнайы көлік
тіркемесімен келеді. Жем де
солай. Біз соны делдалсыз,
жерінен арзан бағада жеткізуге
тырысамыз. Бұл мәселе облыс, аудан әкімдігінің жіті назарында тұр, – дейді Қайрат
Әбдіраманов.

«Қызғаншақ»
қожалықтар
Бұлай деуіміздің себебі бар.
Қазір көп ауыл маңайындағы
жайылымдық жерлердің көбі
осындай қожалықтардың қа
рамағында тұр. Жайылым жері
мен көлі бар мұндай аймаққа
жеке тұрғындардың малы аттап баспайды. Дұрысы, бастырмайды. Өйткені, олар жерді
ұзақ мерзімге жалға алған. Әрі
мынадай қиындықта оның өз
малына су да, шабындық шөп
те жетпеуі мүмкін. Амал жоқ,
тарылуға, яғни, «қызғануға»
тура келеді.
– Олар мемлекетке белгілі
салығын төлеп отырған соң,
жерін сақтауға тырысады,
бірақ, бұл жерде екінші мәселе
бар. Ол ауыл адамдарының
азын-аулақ түлігі қайда барып жайылады деген сұрақ.
Көп ауылға қиындық тудырып
жүрген мәселе – осы. Бірақ,
біздегі
шаруашылықтармен

Қаратереңде 300-ден аса үй
болса, төрт мың бас ірілі-уақты
малы бар. Ауыл маңындағы
«Жыланды» мен «Ақкөл» каналдары әбден бітелген. Дариядан бастау алатын өзектегі
су суармалы жерге жылымшылап әзер барып тұр. Егер
бұларды тереңдете қазып
берсе, Қаратереңге де, көрші
Жаңақұрылысқа да жететін
шөп шабуға болады.
– Ауыл сыртында «Сарша» дейтін жеріміз бар. Оған
су апарар 4 шақырымнан асатын «Жыланды» каналы да
бітелген, арнасын құм басқан.
Ол арыққа түскен су екі айдан соң шабындық жерге әзер
барды. Егер толық қазсақ,
15 күнде барар еді. Алдағы
уақытта каналды тереңдетуге
аудандық бюджеттен қаржы
сұратып отырмыз. Техникалық
құжаттарды да жасатып үл
гердік.
Жалпы 6100 гектар жа
йылымдық жер бар. Қолдан
келгенше шабындық жерге барар суды ұстап қалу үшін елді
ұйымдастырып, жас жігіттерді
тартып, «Құйылыс» деп аталар
алқаптың қорғаныс бөгетін бір
метрден жоғары биіктеттік.
Тіпті, су асып кетер деген
қауіппен бір көздік шлюз де
тастап кеттік. Өйткені, мұндағы
бар шөп жұрттың малының
қыстық азығы болмақ, – дейді
Қаратерең ауылының әкімі
Серікбай Жұбаниязов.
Ауыл тізгінін ұстағалы
жылдан енді асқан Қара
тереңнің әкімі су көздерін
тартуда әлінше әрекет етіп
келеді. Абырой болғанда, бұл
ауылда да, көрші Қарашалаң,
Бөген жерінде де айтарлықтай
мал шығыны жоқ. Серікбай
Жұбаниязовтың
айтуынша,
каналды қазып, су барғаннан
кейін жайылымдық жерде
шөп қоры бар. Сондай-ақ,
әкім ауылдағы мал шаруа
шылығымен айналысып жүр
ген қожалық басшыларымен де
келіскен. «Ауыл тұрғындары
да олардың иелігіндегі жерден
қыстық шөбін орып алуына
болады. Әрине, олар бірінші
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өздерін қамтамасыз етері анық.
Тіпті, көл маңындағы құрақ
ауысса, көрші ауылдарға да
көмектесер едік» дейді ол.
Іскерлігі арқасында қара
мағындағылардың мәселесін
оң шешіп жүрген ауыл әкіміне
біздің де көңіліміз тоғайғаны
рас.

Сырдария сарқылды
деп жайбарақат
отырмаймыз
Ел ішіне кірмес бұрын
аудандық әкімдікке аялда
ғанбыз.
Аралға
басшы
болғалы ай толмаған Серік
Сермағамбетовтің дәл қазір
жайбарақат отыратын уақыты
жоқ секілді. Қолы сәл қалт
еткенде кездесіп үлгердік.
Осындағы ахуал жайлы пікірін
білдік.
– Биыл орын алып отырған
қуаңшылық аудандағы ауыл
шаруашылығы саласын да
мытуға кері әсерін тигізіп
отыр. Дария деңгейінің тө
мендеуі, қар мен жаңбырдың
түспеуі біздегі малдың күйін
шаршатып тұр.
Барлығына белгілі, біз
дегі негізгі кәсіп – мал
шаруашылығы. Статистикалық
есепте 931-ден аса шаруа
қожалық болса, оның 700-ден
астамы мал шаруашылығына
тиесілі.
Судың
болмауы
шабындық жерлерге өз әсерін
тигізуде. Қосымша күннің
аптап ысуы да шаруаға оңай
болмай тұр, – дейді Арал
ауданының әкімі.
Ауданда төтенше жағ
дайдың алдын алу және жою
жөніндегі комиссияның кезектен тыс отырысы өткен.
Малдың азығын дайындау
жөнінде мәселе әлі де күн
тәртібінде тұр.
– Бірінші кезекте елді мекендер бойынша мал қыстату
үшін жем-шөп қорын жасақтау
жұмыстарын тоқтатпау. Осы
бойынша көршілес Ақтө
беге қарасты Ырғыз бен өзі
міздің көрші аудандармен
келісім жасау үшін тиісті
шара ұйымдастырып жатырмыз. Кешегі күнге дейін 576
тонна жоңышқа сатылды.
Қосымша 502 тоннаға тапсырыс берілді. 120 тонна жем
жолда келе жатыр. Еріктілер
және ветеринарлық топ құрып,
ауылдық жерлерде қосымша
жұмыс істеуде. Ескеретін
нәрсе, біздегі мал шығыны
белгілі бір індеттен емес, осы
қуаңшылықтың кесірі, – дейді
аудан әкімі.
Айтпақшы, былтыр осы ауданда жайылымдық жерлерді
суландыру үшін бұрынғы су
көздеріне түгендеу жұмыстары
жүргізілген еді. Нағыз суды
қажет ететін ауылдардағы 49
су ұңғымаларының (скважина)
координаттары алыныпты.
– Қазір бұлақтың көзін
ашқанмен, оны заңды түрде
құжаттандыруымыз қажет. Ол
бойынша жауапты бөлімдер
айналысып
жатыр.
Су
ұңғымаларын қайта қазсақ,
малшы қауымға көп көмек болары анық. Мойындау керек,
мал басының азаюы орын алады. Ол анық нәрсе. Бірақ, жемшөппен қамту мәселесі күзге
дейін, қажет болса, одан әрі де
жалғаса береді. Су азайды деп
жайбарақат отыра алмаймыз.
Төрт түлікті жақсы жайылым
жерлерге ауыстыру, көрші аудандармен келісіп, өріс сұрау
мәселесін де шешіп жатырмыз,
– дейді Серік Сермағамбетов.
«Кәсіп аш, мал өсір, өнімін
сат» деп айтармыз-ау. Бірақ
елдегі қуаңшылық бұған деген ықыласыңды төмендетіп
тұр. Неге? Күні кешеге дейін
кәсіпкерлік
арқылы
несие
алып, 10-15 жылқы, сиырмен тірлігін бастаған кейбір
тұрғындар «енді қайтеміз?»
деп дағдарады. Шөптің бағасы
тым асқақтап тұр. Ал, жемнің
нарқы одан да қымбат. Ащы
мысқылмен айтсақ, екеуінің
де құны ауылдағы ағайынның
«сәлемін алмайды». Дәл қазіргі
уақытта Аралдағы төрт
түлікке 7 жарым мың тоннадан астам шөп керек. Бұған
қоса, 64 мың тонна жем қоры
жиналуы тиіс.
Елдегілердің тілегі біреу
ғана. Әлі де арзан мал азығын
көбейту. Иә, ірі қожалықтар
мұндайда амалын табары
анық. Қолдағы жарамды малын сатып, көрші аудандардан тапсырыспен тонналап
алдырып та жатыр. Бірақ,
бәрібір өз жерінде құнығып
жайылмаған малдың қоңы
мұнымен жақсы болып кете
ме деген сұрақ жиі мазалайды.
Барлығында да осы ауыр ой
ғана...
...Ақ «Нива» кері қайтты.
Сағат кешкі жеті болса
да, мұндағы аптап қайта
қоймаған. Қуаңшылық кеулеп тұр. Қасқа құлынның халі
қалай болар екен?!
Арал ауданы
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ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ XVIII ҒАСЫР
Қазақ Елі өзінің үш мың
жылдық тарихында бірнеше ірі-ірі
тарихи дәуірлер мен кезеңдерді
басынан өткергені белгілі. Олар
мыналар – Скиф-сақ дәуірі
(б.з.д.VIII - IV ғғ.), ғұн-үйсін дәуірі
(б.з.д.III-б.з.V ғғ.), түрік дәуірі
(б.з.VI-X ғғ.), оғыз - қыпшақ дәуірі
(XI ғ.-XIII ғ. басы), Алтын орда дәуірі(XIII ғ. басы-XV
ғ. ортасы), Қазақ хандығы дәуірі (XV ғ. ортасы-XIX ғ.
алғашқы ширегі), одан кейінгі отарлық (XIX-XX ғ. басы),
кеңестік (1917-1991 жж.) кезеңдер мен қазіргі тәуелсіздік
кезең (1991-2021 жж.). Бұл дәуірлердің ортақ белгілеріне
сабақтастық және үздіксіздік принциптері бойынша
жалғасын тапқан бір этностың нақты бір кеңістік пен
бірнеше мыңжылдарға созылған уақыт желісінде тек өзіне
ғана тән тарихи, мәдени, рухани ортақ құндылықтарды
қалыптастыруы мен оны дамытуы жатады. Сонымен
қатар аталған әрбір тарихи дәуірдің өзіндік ерекшеліктері
мен айрықша белгілері де бар. Әр кезеңде ел тарихы
мазмұн жағынан байып, кейінге негіз қалап отырды.
Ел тарихындағы өзіндік алатын
орны мен маңызы өте ерекше та
рихи дәуірге Қазақ хандығы дә
уірі жатады. Уақыт жағынан ал
ғанда бұған XV ғасырдың ортасы
мен XIX ғасырдың бірінші ширегі
аралығы енеді. Ал әлемдік тарих
тұрғысынан қарасақ, бұл ортаға
сырлардың соңы мен жаңа заман
ның алғашқы кезеңдерін қамтиды.
Хандық дәуірдің уақыт шең
беріне ұлттық сипаттағы мемле
кетіміз Қазақ хандығының тарих
мінберіне көтерілген кезі – XV
ғасырдың ортасы мен XIX ғасыр
дың 20-жылдарының бірінші жар
тысында оның тарих көшінде қал
ған кезі жатады. Бұл үш жарым
ғасырдан астам уақытты қамтиды.
Осынша тарихы бар Қазақ хандығы
дәуірін өз ішінде саяси тарихтың
дамуына қарай шартты түрде екі
үлкен кезеңге бөлуге болады. Бі
рінші кезеңге хандықтың бір орта
лықтан басқарылып тұрған жыл
дары жатса, Қазақ мемлекетінің
бытыраңқылыққа ұшыраған жыл
дары екінші кезеңді құрайды. Керей
мен Жәнібек хандар тұсынан Тәуке
хан қайтыс болғанға дейінгі, яғни
1715 жылға дейінгі аралық хандық
дәуірдің бірінші кезеңі болса, одан
кейінгі Әбілқайыр, Қайып, Болат
және Жолбарыс хандардан бастап
екінші – бытыраңқылық кезең
басталады. Қарап отырсақ, XVIII
ғасырдың басынан қазақ тарихында
хандық дәуірдің тұтастық кезеңі
нен бытыраңқылық кезеңіне өтуі
болып, бұл үрдіс XVIII ғасырдың
соңына дейін жалғасады. Тіпті те
реңдей түседі. Ақыры, XIX ғасыр
дың 20-жылдары қазақ мемлекет
тілігі біржолата тарихтың көшінде
қалады.
XVIII ғасырға тарихтың әр
түрлі қырынан қарап, бірнеше си
паттамалар беруге болады. Біз
төменде соларға назар аудара
отырып, ең өзекті мәселелерін ай
қындап көрсетуге тырысып кө
релік. Алдымен, XVIII ғасырдағы
қазақ мемлекеттілігінің жағдайы
тұрғысынан қарастырсақ. Бұған
дейін айтып өткеніміздей, Тәуке
ханның өлімінен кейін біртұтас
және бір орталықтан басқарыла
тын хандық саяси жағынан быты
раңқылық күйге түседі де, елдің
әртүрлі өңірлерінде бір-біріне ба
ғынбайтын бірнеше хандар пайда
болады.
Тәуке ханнан соң билікте бол
ғандар Есім ханның бір ұрпағы
Қайып хан (1716-1718), Тәукенің
үлкен ұлы Болат хан (1718-1723)
қазақ қоғамында қалыптасқан ішкі
саяси қайшылықтарды ретке кел
тіре алмады. Орталық атқарушы
билік әлсіз болғандықтан жержердегі беделді сұлтандар өздерін
хан деп жариялап, дербес саясат
жүргізе бастайды. Кіші жүзде
Әбілқайыр хан, Ұлы жүзде оның
туысы Жолбарыс хан Тәшкенде
отырып, дербес билеуші атанады.
1723-1725 жылдардағы жоңғар
шапқыншылығы қазақ қоғамын
дағы қиын жағдайды одан әрі
шиеленістірді. Түркістанда Болат
ханның өлімінен кейін Тәуке хан
ның ұлы Сәмеке хан (1723-1737)
таққа келеді, бірақ ол бір орта
лықтан басқарылатын мемлекеттік
жүйені қалпына келтіре алмайды.
Ал одан кейін Болаттың ұлы
Әбілмәмбет
хан
(1739-1771)
Түркістандағы тақты иеленеді. Кіші
жүз бен Ұлы жүздің тайпалары
өз хандарына бағынғандықтан,
Түркістандағы Сәмеке, Әбілмәмбет
хандардың билігі бар болғаны Орта
жүз аумағындағы ру-тайпаларға,
оның ішінде олардың бір бөлігіне
ғана таралады. Сол себепті олар
бүкіл қазақтың Ұлы ханы емес,
бар болғаны Орта жүз хандары деп
атала бастайды.
Орта жүздегі саяси жағдай осы
жылдары қиын әрі күрделі болатын.
Әбілмәмбет хан негізінен арғын
руларына арқа сүйесе, Сәмеке
ханның ұлдары Сейіт пен Есім хан
Түркістан қаласы мен оған іргелес
елді мекендерде билік жүргізіп,
Әбілмәмбет ханмен тайталасқа
түседі. Осы жылдарда Орта жүздің
тағы бір ірі саяси тұлғасы Барақ
сұлтан найман, қоңырат, қаракесек
руларын басқарып, бүкіл Қазақ
еліндегі саяси шиеленістің отын
одан әрі өршіте түседі. Барақ сұл
танның туған інісі Көшек хан (1750
жылы өлген) найманның садыр
руын басқарып, Сайрам қаласында
жеке-дара хан болып отырады.
Саяси жағынан бытыраңқы
лыққа ұшыраған елдегі осындай
ішкі саяси жағдай көрші мемлекетке
белгілі болатын. Батыстан ентелеп
келе жатқан Ресей де, шығыстан
әлсін-әлсін жорық жасап отырған
Жоңғария да қалыптасқан саяси
жағдайдан барынша пайда табуды

көздейді. 1730 жылғы 30 қазанда
орыс тілінде жазылған бір ресми
құжаттың қысқаша мазмұны саяси
жағдайды былайша көрсетеді: «...40
мың түтіннен тұратын қазақтарды
Әбілқайыр хан басқарады, тағы да
Барақ және Әбілмәмбет деген екі
ханы бар. Олар Ұлытау мен Кіші
тауды, Сыр, Сарысу және Торғай
өзендерін, Қарақұм далаларын баш
құрттардан бір айлық жерде көшіпқонып жүреді. Қазақтардың тағы
мынадай қалалары бар: 1. Басты
қаласы – Ташкент, оның билеушісі
Жолбарыс хан, 2.Түркістан, онда
Сәмеке хан отыр, 3. Сайрам, онда
Көшек хан билік құрады...».
Көріп отырғанымыздай, Тәу
ке ханнан кейінгі 10-15 жыл ішін
дегі ішкі саяси жағдай өте күр
делі болып тұрды. Аталған алты
ханның екеуі Әбілқайыр мен
Жолбарыс хан Қазақ хандығының
негізін қалаушылардың бірі Жә
нібек ханның Ұзақ (Өсек) атты
ұлының ұрпақтары болса, қалған
төртеуі Жәнібек ханның Жәдік
атты ұлынан туған Шығай хан
ның ұрпақтары еді. Оның ішінде
Барақ пен Көшек хандар Ондан
сұлтаннан, ал Сәмеке мен Әбіл
мәмбет хандар Тәуке ханның ұлы
мен немересі болатын.
Бұл хандармен қатар жекеле
ген сұлтандардың дербестігі XVIII
ғасырдың 20-60-жылдары қазақ
қоғамындағы ішкі саяси жағдайды
одан әрі ушықтыра түседі. Солар
дың бірі, Шығай ханның Есім
ханынан тарайтын Қайып ханның
ұлы Батыр сұлтан Кіші жүздің Әлім
тайпалық бірлестігіндегі жекелеген
руларға хан болып, 1748 жылы
Әбілқайыр ханның қазасынан соң,
билікке таласады. XVIII ғасырдың
ортасына таман Орта жүзде Есім
ханның Жәңгір ханынан өсіп өнген
Абылай сұлтанның атағы жер жара
бастайды.
XVIII ғасырдың екінші жарты
сында қазақ қоғамындағы саяси
бытыраңқылық одан әрі өрши
түседі. Кіші жүз аумағында Әбіл
қайыр ханның ұлдары Нұрәлі хан
мен Айшуақ сұлтан, Орта жүз
аумағында Сәмеке хан ұлдары Есім
хан мен Сейіт хандар, Әбілмәмбет
ханның ұлдары Әбілпейіз, Тәуке,
Болат хандар, Барақ ханның
ұлдары Бөкей, Дайыр сұлтандар
және тағы басқа билеуші әулет
өкілдерінің ұрпақтары әр аймақ
тарда жекелеген ру-тайпалардың
билеушілері болып, өздерін дер
бес ұстайды. Мұның бәрі XVIII
ғасырдағы қалыптасқан саяси жағ
дайдың нақты көрінісі болды.
Бытыраңқылық кезеңнің баста
луы мен тереңдей түсуі көршілес
елдердің, әсіресе Ресей империясы
мен Жоңғар хандығының Қазақ
еліне қатысты сыртқы саясаты
ның
белсенділігін
арттырды.
125 жылдай тарихы бар қазақжоңғар қатынасының соңғы 40
жылында Жоңғария тарапы саяси
ахуалды жақсы пайдаланып, өзінің
басқыншылық саясатын белсенді
жүргізеді. Өте ауыр жағдайда бол
са да, қазақ халқы оған төтеп бере
алды. Ал, осы қатынастың соңғы
10-15 жылдығында екіжақты қаты
нас арасындағы белсенділік қазақ
тар жағына өтеді. 1745 жылдан
кейін Жоңғариядағы саяси дағ
дарыстарды пайдаланып, Абылай
ханның басшылығымен өз жер
лерін азат ету күресіне шығып, оны
жеңіспен аяқтайды.
Ал Ресей болса, өз ойын дип
ломатиялық жолмен ақырын жүр
гізеді де, XVIII ғасыр соңына таман
үлкен жеңістерге қол жеткізді.
XVIII ғасырдың басынан басталған
қазақ билеушілерін өздеріне тә
уелді ету бағытындағы Ресей сая
сатына назар аударалық.
Түпкі мақсат I Петр патшаның
тұсында-ақ айқындалған болатын.
А.Тевкелевтің
жазбаларында
«..Ұлы Петр 1722 жылы парсы
жорығына аттанған жолында Аст
раханда болғанда, бірқатар адам
дардан естіп білген және бұл Қазақ
Ордасы көшпелі және тұрақсыз
халық болса да, оның жері бүкіл
Азия елдеріне жол ашатын кілт пен
қақпа. Сондықтан қазақ жерлері
Ресей қоластына болуы қажет...»
деп айтылады. 1731 жылғы ақ
пандағы
Анна
Иоановнаның
жарлығынан кейін Ресей Қазақ
елін толық бағындыруға бел шеше
кіріседі. Ол бұрынғы Алтын Орда
аумағында пайда болған мемле
кеттер Қазан, Астрахан, Сібір хан
дықтарын, Ноғай Ордасын бағын
дыру барысында жинаған бай
тәжірибесін мұнда да қолданады.
Қазақ жерін жаулау мен халқын
отарлау үшін Ресейге алдымен,
мемлекеттілікті жою қажет болды.
Бытыраңқы күйдегі мемлекетті
жою үшін Ресей мынадай қадам

дарды рет-ретімен жүзеге асыра
бастайды. Бірінші қадам ол –
билеушілерден ант қабылдау және
аманат алу, екінші қадам – бұрынғы
билеушінің орнына отырған жаңа
билеушіні бекіту құқығын иелену,
үшінші қадам жаңа билеушіні
таңдау және тағайындау құқығын
иелену болды. Міне, осының бәрін
XVIII ғасыр бойы біртіндеп жүзеге
асырады.
Алғашқы жасаған қадамы – би
леуші топ өкілдерінен орыс пат
шасына адалдығы жөнінде ант алу
мен олардың бір-бір ұлын аманат
ретінде ұстап отыру. Тарихтан
белгілі Кіші жүз ханы Әбілқайыр
ұлдарының бірі Ералы сұлтанды,
немере туысы Нияз сұлтанды
1733 жылы 23 қарашада аманатқа
береді. Сол жылдардағы Орта
жүз ханы Сәмеке 1731 жылдың
желтоқсанында ант бергенімен,
аманатқа адам беруге асықпайды.
Сәмекеден кейін хан болған Әбіл
мәмбет те (1738-1771) ант береді,
бірақ аманатқа адам бермейді.
XVIII ғасырдың 40-жылдары
ның соңында екінші қадамды
жүзеге асыра бастайды. Ол – ха
лық өкілдері сайланған жаңа хан
ды бекіту құқығын өз қолына
алуы. Бұған дәлел ретінде Әбіл
қайыр ханның мұрагері Нұра
лыны Ресейдің хан деп бекітуі
жатады. Егер XVIII ғасырдың
20-30-жылдарындағы қазақ-орыс
қатынастарында Кіші жүз ханы
Әбілқайыр, одан кейін Орта жүз
ханы Сәмеке Ресей тарапынан
мойындалса, арада өткен 15-20 жыл
ішінде жағдай біршама өзгереді.
Қазақ жерінде Жоңғар факторының
күшеюі мен Ресей ықпалының өсуі
қазақ мемлекеттілігін одан әрі
әлсіретіп, билеушілердің беделін
төмендетіп жібереді. Оны Әбіл
қайыр ханның қазасынан кейін
Кіші жүзде жаңа хан сайлаудан
нақты көреміз. 1748 жылғы 3 қыр
күйекте Орынбор губернаторы
И.Неплюевтің Сыртқы істер ал
қасына жазған рапортында: «Қа
зақтарға түсіндіріп айтыңдар,
егер олар хан сайлайтын болса,
жаңа ханды патша ағзам бекітеді,
сондықтан, патша ағзамға тиісті
өтініш беріңдер» деп, Әбілқайыр
ханның отбасына бара жатқан өз
адамдарына тапсырма бергенін
мәлімдейді. Ал 1749 жылғы 2 ма
мырда Ресей императорының Нұ
ралы сұлтанды хандыққа бекіту
туралы жарлығы шығып, онда
«..Нұралы қазақтың ханы болып
бекітілді... Жарлықты іске асыру
мақсатында
Орынбор
губер
наторына: «Нұралыға арналған
алтынмен жазылып, лавр жа
пырағымен
зерленген
куәлік,
бұлғын жағалы оқалы шапан, аты
жазылған өрнекті қылыш, қара
түлкіден бөрік берілсін; Сал
танатқа қатысатын халыққа сойыс
жасау үшін бірнеше сиыр мен қой
дайындалсын, ыстық шарап, сыра
мен бал бөлінсін» делінген. Ал
1749 жылғы 2 қарашадағы ресми
құжатта: «1749 жылы 10 шілдеде
Нұралы хан Орынборда сұлтандар,
ел ағалары мен халық жиналысында
қазақтың ханы болып жарияланды.
Хан сайлау рәсіміне байланысты
құрмет көрсету үшін қазынадан
2380 руб. 69 т. қаражат жұмсалды»
делінеді.
Кіші Жүздегі саяси отарлаудың
келесі қадамына халықтың хан
сайлауын өзгертіп, оның орнына
ханды тағайындау құқығын пат
шаның өзі иеленуі жатады. Ресей
ықпалының Кіші жүз аумағында
одан әрі артуы оның Қазақ мем
лекттілігін жоюмен қатар жүреді.
Нұралы ханды көзі тірісінде
биліктен шеттетіп, ешбір сай
лаусыз оның інісі Ералыны хан
етіп тағайындайды. 1794 жылы
Ералы хан қайтыс болып, Нұра
лының тұңғыш ұлы Есім таққа
отырғызылады. Тарихшы Ж.Қа
сымбаевтың пікірінше, Есімнің
таққа келуіне Орынбордың жаңа
басшысы Вязьмитинов көп күш
салады, өйткені Есім Әбілқайыр
ханның көп ұрпақтары арасындағы
әлсіздеу, көзге түспеген, ешқандай
айрықша белгілерімен байқала
қоймаған тұлға болатын. Хандарды
алып тастау мен өзі қалаған адамын
хан етіп тағайындау – Ресейдің
мақсат жолындағы ірі жеңісі
болды.
Орта жүзде 1771 жылы Әбіл
мәмбет хан қайтыс болып, орнына
Абылай ханды халық сайлағаны

мен, Ресей оны мойындамады.
Оған басты себеп Абылайдың
«тәкаппарлығы» мен дербестігі
болды. Бірақ император Абылайды
1778 жылы хан ретінде мойындап,
жарлық шығарады. Ал әкесінің
орнына хан сайланған Абылайдың
үлкен ұлы Уәли хан Нұралы хан
секілді 1781 жылы II Екатеринаға
өзін хандыққа бекітуін өтініп хат
жазады. Уәли ханның өтініші
орындалып, ол Ресей тарапынан
хан болып бекітіледі. Көріп отыр
ғанымыздай, Орта жүзде де Ресей
өз ойын толық іске асырады. Кейін
XIX ғасырдың басында ақыры, XIX
ғасырдың 20-жылдарында Орта
жүз бен Кіші жүзде хандық билікті
біржолата жою арқылы қазақ же
ріндегі мемлекеттілікті толығымен
күйретеді.
Қазақ тарихындағы XVIII ға
сырды Ресейге тәуелділікке ұшы
рау ғасыры деуге болады. Қазақ
хандығы тарихында XVIII ғасырды
Ш.Уәлиханов: «...Абылай ғасыры
қазақ рыцарьлығының ғасыры
болып табылады» деп бағалаған
болатын. Олай болса, XIX ғасыр
дағы қазақ ғалымының осы ойын
негіздеп көрелік.
Жалпы, қай ғасырда болмасын
қазақ қоғамында батырлардың
көп болғаны белгілі. Дегенмен,
XVIII ғасырда көп болуының
өзіндік себебі де жоқ емес. Ол
жоғарыда қарастырып өткен мем
лекеттілікпен, орталық билікпен
тікелей байланысты. Сол себепті
біз төменде осы ерекшелікті көр
сетуге тырысалық.
Бір орталықтан басқарылатын
мемлекеттілік құрылым болған
жерде оның орталық билігі де
болады. Ал орталық билікті иелен
ген тұлғаның қоғам алдында құ
қығы мен міндеттерінің бола
тыны белгілі. Қазақ хандығы
дәуіріндегі биліктің Алтын Орда
кезеңіндегімен тікелей тарихи
сабақтастығы болғандығын ешкім
де жоққа шығармайды. Өз кезегінде
Шыңғыс хан негізін қалаған моң
ғолдық хандық билік жүйесі өзіне
дейінгі көне түріктердің, ал ол
болса, біздің заманымызға дейінгі
ғұндардың билік жүйесімен бай
ланысып жатыр. Ондай байла
ныстар территориялық, тілдік,
мәдени, экономикалық, этника
лық факторлармен қатар, билік
жүйесінің сабақтастығынан да
көрінеді. Ежелгі ғұндардағы, кө
не түріктердегі және Шыңғысхан
заманынан бергі моңғолдардағы
билік жүйесіндегі жоғары билеу
шілердің атақ-лауазымдарындағы
(титулатура) ортақ белгіге мем
лекеттің негізін қалаған тұлға
бойында, яғни әулеттік биліктің
негізін қалаған адамның болмы
сында киелі қасиеттерінің бол
ғандығына
сол
замандардағы
қоғам мүшелерінің толығымен
сенуі жатады. Бұл оны өз заман
дастарынан ерекшелеп, тумысы
бөлек, небір асыл қасиеттерге
ие етіп көрсетеді. Ал ұрпақтары
уақыт өте келе тұлғаны одан әрі
дәріптеп, оның жаратылысын
ерекше тылсым, құпия, адам таң
ғаларлық ғажайып құбылыстар
мен байланыстырады да, қоры
тындысында оның дүниеге келуі
Көктің (Аспанның, Тәңірдің, Жа
ратушының) қалауымен жүзеге
асқан деп есептейді. Оның жер
бетіндегі негізгі міндеті адамдарды
басқару, оларды бақытты ету болған
деп айтылады. Ең бастысы, ежелгі
және ортағасырлардағы адамдар
сол замандағы билік жүйесіне жә
не оның ең жоғары сатысындағы
тұлғаның заңдылығына құдайдай
сенген.
Билеуші әулеттің негізін қа
лаушы тұлға тірі кезінде өзінің
атақ-лауазымына немесе қайтыс
болғаннан кейін оның тікелей мұ
рагерлері өздерінің атақ-лауазым
дарына Көктің Ұлы екендігін және
тағы басқа осындай сипаттағы
қасиеттерін қосып жазып отырған.
Мұндай дәстүр скифтерде, сақтар
да, ғұндарда, түріктерде және
моңғолдарда сақталған. Мысалы,
б.з.д. VIII ғасырда қазақ жерінде
өмір сүрген скифтердің түпатасы
Тарғытай деген кісі болып, оның
үш ұлының кішісінде ерекше қа
сиет болады да, билік ету құқығы
соған ауысады. Ал ежелгі ғұн
дардың жоғары билеушілерінде
«Көктің қалауымен тағайындалған
Ұлы шаньюй», «Аспан мен Жер
ден жаратылып, Күн мен Айдың

қалауымен тағайындалған ғұнның
Ұлы Шаньюйі», көне түріктердің
қағандарында «Көктен жаралған
ұлы Түріктің, ақылды әрі қасиетті
Көктің ұлы» немесе «Көктен жа
ралған кемеңгер Көктің ұлы, түрік
қағаны» атты атақ-лауазымдар
болған. Ал Шыңғысхан «Мәңгі
Көктің күшімен, Көк пен Жердің
қолдауымен даңқымды асырып,
көп рулы елді өз билігіме бағын
дырдым» деп жариялайды, Гүйік
қағанның 1246 жылғы Рим папа
сына жіберген жолдауындағы мөр
де «Мәңгі Көктің күшімен, шек
сіз Моңғол империясы ханының
жарлығы» деп жазылғандығын
айтады өз зерттеуінде ресейлік
тарихшы В.В.Трепавлов. Одан әрі
автор ғұн-түрік-моңғол билеуші
леріндегі биліктің пайда болуының
сатыларындағы ұқсастықтарды бы
лайша тұжырымдайды:
1) Көк (Аспан) пен Жер билікке
лайықты үміткерді таңдайды;
2) Оны Жер дүниеге әкеледі,
Көк (Аспан) тағайындайды және
қорғайды;
3) Көк қағанға күш береді және
оның алдына қойған міндеттерді
шешу үшін оған мүмкіндіктер бе
реді;
4) Көк қағанның барлық істе
ріне жәрдем береді;
5) Көк қаған мен оның мұра
герлерінің қуатына кепіл болады;
6) Қаған мемлекет құрып,
оның және өзінің тағдырын Көкке
тапсырады. Мұның бәрі ғұндар
мен түріктердің идеясымен сәйкес
келеді».
Бұдан көріп отырғанымыздай,
ежелгі және ортағасырларда Еура
зияның далалық бөлігінде империя
деңгейінде мемлекет құрған ежелгі
ғұндардың, көне түріктердің және
моңғолдардың билеуші әулеттері
өз биліктерін Көктің құдіретімен
жүзеге асқан деген сенімдер арқылы
идеологиялық негіздер қалайды.
Қазақ хандығы дәуіріндегі хандық
билік жүйесі де осы идеологиялық
негіздерге сүйенеді. Жалпы қорыта
айтқанда, Ұлы Даладағы жоғары
билік билеушілерге Жаратушының
жарлығымен берілген деген түсінік
халық санасына сіңдірілген.
Сонымен қатар, қазіргі кезеңде
зерттеушілер жоғары билікті иеле
нушінің қандай құқықтары болса,
соған сай міндеттері болатынын
көрсетіп жүр. Ежелгі ғұндардағы
жоғарғы билеуші шаньюйдың
мен
міндеттерін
құқықтары
С.Г.Кляшторный былай деп түсін
діреді: а) ғұндарға тиесілі барлық
жерлерді, мемлекеттің барлық
аумағына басқару құқы болды,
соған сай осы аумақтың бәрін
қорғау міндеті болды, б) соғыс
жариялау және бейбіт келісім жасау
құқы мен әскерге жеке басшылық
жасау міндеті, в) барлық сыртқы
қатынастарды бір қолда ұстау
құқы мен мемлекеттің сыртқы
саяси бағытын анықтау міндеті, г)
бағыныштылардың
әрқайсысын
өлімге кесу мен өмірін сақтау құқы
мен жоғары сот міндеті».
Көне түріктер тарихын руни
калық жазба ескерткіштерінің
мәліметтері бойынша зерттеп,
күрделі зерттеулер жүргізген ірі
маман С.Г.Кляшторный түрік
қағандары жөнінде өте жақсы
сипаттамалар береді. Ол «Орхон
ескерткіштеріндегі қаған бейнесі»
атты көпшілікке танымал ғылыми
мақаласында қағанның билеуші
әулеттің жетекшісі бола тұра,
сонымен бірге жоғары көсем, сот
және абыз, әскердің қолбасшысы
міндеттерін атқарғандығын айта
келе, олардың да құқықтары мен
міндеттерінің ғұн шаньюйлерінің
құқықтары мен міндеттеріне сәйкес
келетінін жазады.
Т.Сұлтанов та өз зерттеуле
рінде Алтын Орда хандарының
құқықтары мен міндеттерінің ғұн
шаньюйлері мен түрік қағанда
рымен сәйкес келетінін айтады.
Ал өз кезегінде біз дәл осындай
ұқсастық пен сабақтастықтарды
Алтын Ордадағы және Қазақ
хандығындағы билік арасынан
көреміз. Олардың ежелгі ғұндар
шаньюйлерінің, одан кейінгі көне
түрік қағандарының құқықтары
мен міндеттерімен тікелей бай
ланысын байқаймыз. Т.Сұлтанов
Алтын Орда хандары мен қазақ
хандарының құқықтары мен мін
деттерін ешбір айырмасыз, бірдей
деп көрсетеді. Оның дәлелдеп
көрсетуі бойынша алтынордалық
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хандар мен қазақ хандарының
кем дегенде 5 құқығы мен тікелей
солардан туындайтын 5 міндеті
болған. Олар мыналар:
1. Хан билеуші әулеттің бас
шысы және барлық қазақ тайпа
ларының ең жоғарғы сюзерені
ретінде хандықтың барлық аума
ғына, ұлыстарға қарасты барлық
жерлерді басқаруға құқылы болды,
ал соның салдары ретінде оның ең
басты міндетіне сыртқы жаулардан
елді қорғау жатты.
2.Ханның соғыс жариялау және
бейбіт келісім жасау құқы болды,
одан әскердің бас қолбасшысы
болу міндеті туындайды.
3.Ханның шет елдермен ке
ліссөздер жүргізуге құқы болды,
соның салдары ретінде мемле
кеттің сыртқы саяси бағытын анық
тау міндеті жатты.
4. Ханның қоластындағыларды
өлтіруге немесе тірі қалдыруға құ
қы болды, оның салдарына жоғары
сот міндетін жүзеге асыру жатты.
5. Ханның заң шығару және
қоғамның барлық мүшелеріне ор
тақ жарлық шығару құқы болды,
ол құқықтан ханның өмір сүріп
отырған қоғамдық құрылысты жә
не тәртіпті сақтау міндеті туын
дайды.
Жоғарыда айтылған ойлары
мызды түйіндей келе, мынадай
ортақ қорытынды жасауға болады.
Қазақ жерінде әр замандарда билік
құрған билеушілер ең алдымен
елдің басшысы, жердің иесі құ
қығын иелене отыра, елдің бірлігін
сақтау мен жердің тұтастығын
қорғау міндеттерін атқарған. Ол
үшін барлық әскерге қолбасшылық
жасау құқығы берілген. Менің
ойымша, Керей мен Жәнібек хан
дардан Тәуке ханға дейінгі қазақ
хандары бұл құқықтары мен мін
деттерін абыроймен орындаған
деуге болады. Олар елді біріктіріп,
ру-тайпа батырларына сенім артып,
оларды ортақ мақсатқа бағыттай
білген. Қазақ хандығының бір
орталықтан басқарылатын кезе
ңінде жеңіс те, жеңіліс те ханның
атында болып, батырлар есімі
көлеңкесінде қалып отырған. Сол
себепті хандықтың тұтастық ке
зеңінде батырлар есімі жазба дерек
мәліметтерінде өте аз кездесіп
отырған.
Қазақ хандығы бытыраңқы
лыққа ұшырап, бірнеше хандар
пайда болып және олар бір-бі
рімен алысып-жұлысып жатқан
кезеңде ел бірлігін сақтау мен
жердің тұтастығын қамтамасыз
ету міндеттерін орталық билік ат
қара алмай, бұл міндет қазақ рутайпаларындағы
батырлардың
иығына түседі. Жоғарыда айтып
өткеніміздей, қазақ мемлекеттілігі
XVIII ғасырда құлдырай бастаған
тұста ел мен жерді қорғау ісін
батырлар атқарады. Сол себепті
де XVIII ғасырдан бастап қазақ
қоғамында батырлар шоғыры көп
теп шыға бастайды. Бұл заңды
үдеріс болатын. Ел мен жерді қор
ғауды ұйымдастыру, оған бас
шылық жасау бұрын биліктің
міндеті болса, енді батырлардың
үлесіне тиеді. Қазақтың жүз
деген батыры XVIII ғасырда
жоңғарлармен елі мен жері
үшін соғысса, XVIII ғасырдың
40-50-жылдары Абылай ханның ақ
туы астына бірігіп, қазақ жерін азат
ету үшін күресті.
XVIII ғасырдағы қазақ жасақ
тары ру-тайпалық принцип бо
йынша жасақталғандақтан, әскери
топтарға тек сол рудан шыққан өкіл
батыр ғана қолбасшылық жасаған.
Қазақ халқының үш жүзінде 43 ірі
тайпа болып, олардың әрқайсысы өз
ішінде 12 рудан тұрған. Әр ру тағы
да өз ішінде рулық бөлімдер мен
бөлімшелерге бөлінеді. Олардың
бәрінен
жасақтар
құралып,
сол бөлім мен бөлімшенің, сол
рудың ішінен әбден көзге түсіп
тұлға ғана
шыңдалып шыққан
қолбасшылық еткен. Қанжығалы
Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай,
Албан Райымбек, Шапырашты
Наурызбай, Керей Ер Жәнібек,
Тама Есет, Табын Бөгенбай, Арғын
Олжабай, Уақ Баян, Матай Бөрібай,
Садыр Алдияр, Жаппас Баймұрат,
Шекті Бақтыбай, Шақшақ Жәнібек,
Сіргелі Есіргеп және тағы басқа
жүздеген батыр XVIII ғасырда
жоңғарларға қарсы күресте қол
бастап, ру, тайпа, жүз және бүкіл
қазақ әскеріне басшылық жасаған,
жеңіске жеткен тұлғалар. Сол
себепті XVIII ғасырды батырлар
ғасыры деп атау өте орынды.
Айтылған ойларымызды түйін
дей келе, мынадай тұжырымдарға
келеміз. Біріншіден, XVIII ғасыр
дың қазақ тарихында өзіндік алатын
орны ерекше, өзекті мәселелері өте
көп. Бұл кезең – бір орталықтан
басқарылатын мемлекеттілігіміздің
бытыраңқылыққа түсіп, оның те
реңдей түскен және соның салда
рынан Ресей империясының ота
рына айнала бастаған ғасыры.
Екіншіден, XVIII ғасыр қазақ та
рихында Шоқан айтқандай, ры
царьлық немесе батырлық ғасырға
жатады. Мемлекеттік биліктің ең
басты құқығы мен міндеті елді
басқару мен оның жерін қорғау
болып, оны орындай алмаған
кезде, ол міндетті батырлар мен
билер атқарады. Олар бұл міндетті
Абылай ханның басшылығымен
абыроймен орындайды. Соған
байланысты осы ғасырда жүздеген
батыр пайда болады.
Берекет КӘРІБАЕВ,
ҚР ҰҒА академигі,
әл Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университетінің
профессоры,
тарих ғылымдарының
докторы

6

Тағзым
№89 (20163) 15 маусым, сейсенбі 2021 жыл

Руханият
қазынасын
толықтырған
Адамның өмірі көшкен керуен секілді уақыт өткен сайын
әуелгі тұрағынан алыстай бастайды. Азғантай ғұмырда біреу
жақсы атын қалдырса, енді бірінің келіп-кеткені белгісіздеу
болып жатады. Ал, тұтастай бір кезең ұрпақтарын тәрбиелейтін,
ел үшін туған ерлердің жөні мүлде бөлек. Кеңес заманында
идеологияны ұлттық бағыттан барынша аудырмай, ыңғайы келсе,
құндылықтарымызды кеңінен насихаттаған аға буынның ұшантеңіз еңбегін қалай ұмытпақпыз?

Осындай абыз ақсақалдардың
бірі – Қазақстанның құрметті жур
налисі, «Қазақ радиосының үздігі»
Сырдария және Жалағаш аудан
дарының Құрметті азаматы Ахат
Әбжаппарұлы Жанаев болатын. Ол
1934 жылы 24 маусымда Тереңөзек
ауданы 1 Май колхозында дүниеге
келген. Әкесі Әбжаппар Жанаев
1937 жылы ірі өндіріс орнын
басқарып тұрған кезінде «халық
жауы» деген жаламен тұтқындалып,
«Волголаг» лагерінің адам айт
қысыз азабына төтеп бере алмай
небары 39 жасында қайтыс болса,
анасы Айткүл Кәрібайқызы да
қуғын-сүргін салдарынан 40 жасқа
жетпей өмірден өтеді. Ата-анадан
ерте айырылған Ахат аға өмірдің
тауқыметін тартып өсті. Нағашы
әжесінің қамқорлығымен ел қата
рына қосылған ол еңбек жолын 19521953 жылдары мектепте пионер
жетекшісі болып бастаған. 1953
жылы Қызылорда педагогикалық
институты филология факульте
тінің студенті атанып, оны 1957
жылы тәмамдайды. Онан соң Те
реңөзек ауданындағы Калинин
атындағы №35 орта мектепте мұ
ғалім болып еңбек етті. Мұғалім
болып жүргенде сол кездегі об
лыстық партия комитетінің бө
лім меңгерушісі, хатшысы бо
лып қызмет атқарған Дәуірхан
Айдаров Ахат ағаны облыстық
радиоға қызметке шақырады. Бұл
қызметтің оңай емес екенін бі
летін. Ол мектептегі мұғалімдік
жұмысынан кеткісі келмей біраз
жүріп алды. Алайда бірнеше қай
тара ұсыныс түскендіктен, бұдан
әрі шалқақтаудың жөні жоқ екенін
түсініп, жаңа қызметке кірісуге бел
буады.
– Сөйтіп, 1961 жылы облыс
тық радиоға редактор болып ор
наластым. Екі жылдың ішінде
баспаналы болдым. Радио тілшісі
болу деген оңай емес. Салмағы
бірнеше келі репортерді иығымызға
іліп алып, жаяу-жалпы кетеміз.
Жалпы, журналистика қызығы мен
қиындығы қатар жүретін мамандық
қой. Бұл мамандыққа кез келген
адам шыдас бермейді. Ал, мен осы
мамандықты шын жүрегіммен қа
ладым, сондықтан оның қиынды
ғына төтеп бердім,– дейтін қарт
тілші.
1962 жылы облыстық партия
комитеті бюросының қаулысымен
Ахат аға Алматыдағы Жоғары
партия мектебіне жіберіледі. 1964
жылы оны радио, телевидение
бөлімі бойынша бітіріп, сол жылдың
көктемінде мемлекеттік өндірістік
практикасын Мәскеуде өткізеді.
– Мәскеуде Бүкілодақтық ра
диода тәжірибеден өтуім үлкен
мектеп болды. Онда тікелей эфир
дің хас шеберлері Константин
Ритинский, Юрий Летунов, Юрий
Левитанның лекцияларын тыңдап,
тәжірибелерін үйрендік, – деп,
әр кездескен сайын санасындағы
естеліктерді ыждағатпен жеткізуші
еді. Кейін 1967 жылы Қазақ ра
диосының Сыр өңіріндегі меншікті
тілшісі болып 30 жылға жуық
жемісті еңбек етті. Ахат аға осы
жылдар аралығында аймағымыздың
арғы-бергі тарихын, мұрасын, жы
раулық, күйшілік, шайырлық өнерін
күллі түркі әлеміне кеңінен наси
хаттап, Сыр өңірінің мәдениеті
мен руханиятының дамуына сүбе
лі үлес қосты. Ол – ұлы Қорқыт
бабаны араға 10 ғасыр уақыт
салып қайта тірілткен, тірілтіп ғана
қоймай, күллі түркі әлемімен қайта

қауыштырған, 12 күйін үнтаспаға
түсіріп, айналымға қосқан бірденбір журналист. 1975 жылы қызыл
ордалық қарт қобызшы Сымайыл
Шәменұлының орындауында (лақап
аты соқыр Нышан) 12 күйді жазып
алып, Ұлттық академияға табыс
еткен. Нышан Шәменұлы – Қорқыт
күйлерін біздің заманымызға жеткіз
ген қобызшы, абыз. Бір жасында
күйдіргі (түйнеме) ауруына шал
дығып, екі көзінен зағип болып,
өмір тауқыметін көп тартқан. Тоғыз
жасынан қобызды қолына алған.
Ол Мұсаяз бейітіне келген қобыз
шылардан Қорқыт атаның және
белгілі бақсы-балгерлер Есақай мен
Адасқанның, тағы басқа қобызшы
лардың күйлерін үйренген. 1979
жылы дүниеден өткен.
Ахат аға 1975 жылғы шілде
айынан бері ұлттық мұраға айнал
ған еңбегіне өмірден өтер кезінде
қатты алаңдаушылық білдіріп еді.
Мені қайта-қайта шақырып: «Әде
биет және өнер институтының
қорына тапсырылған кезде менің
атымды қоспаған, осы жайды өзің
анықта, менің атым жазылмаса,
қателікті түзе» деп, аманат етті.
Асыл ағаның аманатын орындап,
арнайы М.Әуезов атындағы Әде
биет және өнер институтына ба
рып, баяғы 1975 жылы жазылған
Нышан абыздың таспасын тауып,
көшірмесін елге алып келдік. Об
лыстық халық шығармашылығын
дамыту орталығының қорына қо
сылған таспа арқылы жас буын
қобызшыларды тәрбиелеуді мақсат
тұтып отырмыз.
Облыстық халық шығармашылы
ғын дамыту орталығы шығарған
«Қайталанбас дауыстар», «Мирас»
музыкалық антологиясына бұл
кісінің 40-50 жыл бойы жинастырған
үнтаспалары, дауыстары енгізілген.
Көп дүниесі Қазақ радиосының
алтын қорында сақтаулы. Олардың
барлығы да баға жетпес қазына,
аса құнды жәдігер десек, әсіре на
сихатқа жатпаса керек.
Сонымен бірге қарт қаламгердің
облысымыздағы тарихи-өлкетану
музейлерін көне жәдігерлермен
толықтырудағы еңбегі ерекше. Атап
айтқанда, Ахат Жанаев облыстық
тарихи өлкетану, Қорқыт баба
музейлеріне Қорқыт баба күйлері
жазылып алынған Р-7 репортері мен
жазу машинкасын, тағы да басқа
заттар тапсырған. Олар экспонат
қатарын толықтырып, мазмұнын
арттыруда. Ахат Жанаев – радио
тілші ғана емес, «Бұқарбай батыр»,
«Алмас тілді ағалар», «Беркінбай
әулие: аңыз бен ақиқат», тағы басқа
бірқатар кітаптың авторы.
Ол берекесі мен бірлігі жарасқан
үлкен отбасының тірегі, адал жар,
қамқор да мейірбан әке, немерешөберелерінің сүйікті атасы еді.
Жары марқұм Ұлбосын Әбдікә
рімқызы екеуі бес бала тәрбиелеп
өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға
қондырған бақытты әке болды.
Журналистика, оның ішінде радио
саласында жинаған тәжірибесін,
білгенін ізінен ерген жастарға үй
ретті. Оның тәлімін алғандар бү
гінде мықты мамандар қатарында
айтылады. Ахат ағамыздың тәлім
герлік шеберханасынан түлеп ұш
қан қаншама шәкірттер елімізге
еңбек сіңіріп келеді.
Ұлт
руханиятына
өлшеусіз
үлес қосқан Ахат ағамыз былтыр
8 шілдеде 86 жасында мына жал
ғаннан татар дәмі таусылып, баһи
жайға аттанды. Алланың берген
жасы аз да емес, көп те емес. Жақ
сы жас, бала-шағаның алдында,
осындай жасқа жетіп, ақтық са
парға кетіп жатқан жанда арман аз
болса керек. Марқұмды ұлық Алла
раһымына бөлеп, мейірім-шапа
ғатымен жарылқасын. Жатсаң да,
тұрсаң да зымырап бара жатқан
уақыт бір жылды артқа тастап
үлгеріпті. Барзақ әлеміндегі хәліңді
Алла жөндеп, жақсы амалдарың
өзіңе серік болсын!
Сыр еліне қадірлі ақсақалдың
жылдық асы 2021 жылдың 18
маусымы күні, сағат 13:00-де Қы
зылорда қаласы, Әйтеке би көше
сіндегі «Дидар» мейрамханасында
болатындығын хабарлаймыз.
Берік САЙМАҒАНБЕТОВ,
жыршы, облыстық халық
шығармашылығын дамыту
және мәдени-продюсерлік
орталығының маманы
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Қолына қалам ұстаған халықтың мына дүниедегі бір бақыты – өзінің
сана түкпіріндегі аласапыран ой-толғамдарын сол қалам құдіретімен
ақ қағаздың бетіне түсіріп кететін талайлы тағдырында болса керек.
Шығармашылық адамы болып тіршілікке араласып, қоғамда өмір сүріп
жүрген соң әр талант өз әлінше өмір-тірлік жайлы ой толғайды, өмірдің
арғы-бергі сырларына парасат көңілімен араласып отырады, өйтпеске
әддісі жоқ. Әрине, айтуға ғана оңай, ал шынтуайтына келгенде, мұның
бөлекше рахатты азабын басынан ол тек өзі ғана өткеретіні тағы белгілі.
Ал енді оның жазып кеткен дүниесі аз ба, көп пе халықтың, кейінгі
ұрпақтың еншісі болып қалады. Саналы ұрпақ содан өз мүмкін-қадарынша
алады керегін. Ала алмаса – өз соры. «Айтып өткен ақында арман бар
ма!..» демекші, сол жан дүниесін өмірдің от-жалынына салып, елін, елдің
қазыналы адамдарын, қоғамының тағдыр-талайын патша көңілдің
таразы-талқысымен өлшеп, екшеп-елеп жазған Сыр бойының сарабдал
азаматы, жаны сырлы жазушы ағамыздың бірегейі – біздің Айжекең,
Айжарық Сәдібеков еді.

Қызғыш құс
Кеше ғана арамызда қатар тіршілік
кешіп, сіз-біз десіп, қолдан келгенше
әздесіп жүрген абзал ағаның бүгін
енді мынау фәни тіршілікте жоқ
екеніне сенбеске уақыт шіркін қояр
емес. Әдетте «сексеннің сеңгірі»
дейтін сәлделі жасқа ағамыз тым-ақ
жақсы келген-ді. Жазда туған жерінің
топырағына барып, ел-жұртымен қа
уышып, көңіл марқайтып, айдынды
Аралының ақшаңқан алабын аралап,
ата-баба басына тәу етіп
оралған
болатын. Кете-кеткенше қолынан қала
мы түспеген Айжекең, шынында да,
журналистиканың нағыз еңбекторысы
еді-ау. Әр жылдарда жарық көрген
дүниелерінің басын қосып, «Көкте
мін күткен қызыл гүл», «Аққұмның
ақ түндері», «Ашық мұхитқа шыққан
алып», «Бал айы», «Жұмыр жерде біз
бармыз», «Шұғыла шуағы» атты жи
нақтары бірінен соң бірі жарық көріп
жатты. Ол үнемі өз ортасындағы жылт
еткен жақсылықты халық жадында
жаңғыртуды ойлаумен жүретіндей
көрінеді. Бұған аталған еңбектері бек
куә. Әсіресе, ағаның шығармашылыққа
деген, шығармашылық адамдарына
деген ерекше ілтипаты мен шынайы
таза көңілі ойға орала береді.
Адам Мекебаевпен сұхбатында
екеуінің қиын жастық шақтары
ұқсас екенін айта келіп: «Тағдыр
бізді
Қызылорданың
пединсти
тутында табыстырды. Бір тілім
нанды бөліп жеп, бір бөлмеден өріп
жүрдік. Бізді қолымыздан жетелеп
жүріп оқытқан, қолтықтан демеп
қызметке тұрғызған көкелеріміз де
болған жоқ. Кеңес өкіметінің қам
қорлығымен оқып, білім алып,
аяқтанып кеттік» дейді, кейіпкерімен
ұқсас тағдырға ортақтаса отырып.
Атақты Қалтай Мұхамеджановтың
шығып
жатқан
редакторлығымен
«Түркістан» халықаралық газетіне
енді ғана қызметке тұрғанда Қалтай
ағасының 10 мың теңгені редакция
кассасынан санатып бергізуінің де есте
қалып қоятын сыры бар – сол баяғы
қиыншылық, тапшылық... Сонымен
Қалағасы: «Қалғанын Жақайымдар
берер, – деп, мені де күлдіріп қойды.
Аға алақанына жарымаған шегене
басым іштей тебіреніп толқыдым...»
– дейді Айжекең. Бірақ бұл аз ғана
нәрсеңіз – автордың өмірдің қиын
жолдарында сан мәрте басынан өткен,
керек десеңіз сіздің өзіңізге де ті
келей қатысты маңызды мәселе болып
шығатынын іштей аңғарасыз. Қазақтың
«Адамның күні адаммен» деген мә
телін әркім әрқалай түсіндіруі мүмкін,
бірақ тіршілікте шығармашылық адам
дарының бірімен бірінің таза жүректен
шыққан түсіністігінің, аласыз қарымқатынасының өнерге де, талант иесіне
де берері көп.
Әрине, өмір жолы тақтайдай тегіс
емес, өмірде бәрі бірдей ойдағыдай
бола да бермейді. Айжекең бірде:
«Бізде, жалпы, өнер өрісінде жүр
гендер бірін-бірі жақсылыққа қимайды.
Ара қатынастары қым-қиғаш. Бірін
бірі көреалмаушылық індетіне шал
дыққан. Кейде өзімнің осы күніме
қалай жеткеніме, қалай жер басып
аман жүргеніме таңғаламын, тәубе
деймін. Жасыратыны жоқ, біздің кей
бір қаламгерлеріміз жүрген жерінде
халыққа бірінің жазған шығармасын
бірі дәріптеп жүрудің орнына қайдағы
жоқты бықсытып жүреді» деп налиды.
Жазушының шын сөзі, шын реніші,
өнерге деген ақиқат жанашырлығы
екеніне сенесіз.
Ағасы Зейнолла Шүкіров шығарма
шылығы туралы, онымен бірге Арал
теңізі жағалауында дем алған бір
ғажайып сәттері туралы естеліктері
де ерекше мейірімге толы. Мешітбай
ағасының өзіне деген бөлек көңілі
жайлы айта келіп, жетпіс жасына аз
ғана күн қалғанда, бауырдан кеткен
әріптес аға туралы: «Мәтқапыл соққан
сол қаралы күн бізді бір орны бөлек
рухани жебеушімізден айырды» деп
қапаланады. Мешітбай ағасының «Арал
аспаны» кітабына белгілі ақын Қ.Шаң
ғытбаевтың: «Ақынның даралығы дей
міз бе... қатқыл да сұсты кәсіптен поэ
зия іздеу осы ақынның ғана үлесіне
тиіпті» деп, ішкі істер қызметкерінің
шығармашылығына тәнті болған пікі
рін өзі жалғастырып: «Ол «Арал аспа
ны» кітабымен ХХ ғасырға назын
айтып, ХХІ ғасырдан «сауға» сұраған
еді» депті.
Айжекең Б.Сарбалаевтың сыншы
лық өнерге адалдығын, ізденгіштігін,
Ә.Кекілбаевтың сөзімен айтқанда,
«идеялық-көркемдік бракқа ымыра
сыздығын» мактанышпен айтады.
Көркем әдебиет сыншысының қазіргі
қазақ қоғамындағы анша-мұнша сүй
кімді көріне қоймайтын тағдырын
өмірлік еншілеп, тіпті ғылыми атақ
қорғап алуды да мақсат етпей, өз ісіне
бірыңғай берілуін үлгі тұта отырып,
ризашылық ілтипатын да білдіреді.
Сыншының 1984 жылы шыққан
«Өткірдің жүзі» атты сын жинағы үшін
Халықаралық «Алаш» сыйлығының

лауреаты болғанына қуанады.
Айжекең Сыр бойы әдебиеті мен
әдебиетшілерінің шығармаларын тал
дау арқылы өз жеріміздегі қалам иеле
рінің қырларын аша отырып, олардың
астанадағы белгілі әдебиетшілерден
кем соқпайтындығын көрсетіп, біздерде
осындай асыл дүниелеріміз бар, со
лардың қадір-қасиетін тани білейік.
Олар – қазақ әдебиеті мен өнері атты
үлкен қазынаның лайықты өкілдері,
дегенді жарқырата айтуды мақсат
тұтатындай. Ал «Дарияның тұмасынан
жыр боратқан» («Арна», Алматы,
2012) атты жинағында Сыр өңірі ақынжазушыларының,
өнерпаздарының
шығармашылық
тағдыры
туралы
тебірене жазады. Жақсылық Түменбаев
шығармашылығын талдай отырып:
«Журналистік бір «ауру» болса,
«жазушылық» екі «ауру» еді. Неге
«ауру» дейміз? «Ауру» дейтініміз
– қолына қалам ұстаған Адам, ол
және жаза алатын болса, жазбай тұра
алмайды. Әне «ауру» дегенің сол. Жазу
өнері де дертпен тең. Онымен жолдас
болған адамның бір ұйқысы кем, бір
күлкісі және кем» дейді. Айжекеңнің
жазушылыққа қояр талабы өте жоғары.
Әдебиетіміздің
Ә.Нұрпейісовтей,
З.Шүкіровтей мықтыларының шығар
машылығын талдай отырып, олардың
әдеби лабораториясына енуді мақсат
тұтады. Авторлардың жеке адам ре
тіндегі де, жазушы ретіндегі де жан
қалтарыстарын өзінің көрген-түйсінген
нақты деректері арқылы сөйлету
– А.Сәдібеков талдауларының бір
ерекшелігі десе болар. Қай авторды
алса да ол нақты өзі бастан кешкен,
көбіне көзбен көрген жайларды
әңгімеге арқау етеді. Бұл оқырман үшін
тың дерек болуымен қатар, әдетте,
қызықты деректер болып келеді.
Осындай жайлар әсіресе «З.Шүкіров
феномені» атты мақаласында ай
қын көрінеді. З.Шүкіровтің адами
қасиеттерін тәптіштей айтқанда, өзі де
соған жан-тәнімен қызыға, беріле оты
рып баяндайды. Мұндай жайлар өзге
авторлар туралы еңбектерінде де үнемі
аңғарылады. Ал бұл оқырман үшін
шығарма тартымдылығының басты
факторы екенінде дау жоқ. Әсіресе,
Зейнолла туралы бірнеше мәрте
жазды. «Бірде: – Зеке, жаныңызды
осынша қинап не болды, жазуды
ептеп сиретіңкіретсеңіз қайтеді?.. –
дегенімде: «Сиретсем, өлем ғой!» деді
жұлып алғандай. Соңыра мына жалғыз
көзімнің көрмей, тіпті қолымның қалам
ұстауға жарамай қалуы да мүмкін ғой.
Сендер соны неге ойламайсыңдар?
Мықтағанда елу жасармын, алпысың
неғайбыл-ау, бала...» деп күлгендей
болды. Ақыры айтқаны дәл келді, айт
қан алпысы топырақ жасына бұйырды»
дейді қамығып («Періште қанатты
тағдыр»).
Кітапқа аты қойылған
мақала
да («Дарияның тұмасынан жыр
боратқан») өз замандастары, қатар
ластары, достары Әскербек Рахым
бекұлы, Махмұтбай Әміреевтердің
шығармашылығын талдай отырып,
екі ақынымыздың да шығармашылық
ерекшеліктерін дөп басып сипат
тайды. Махмұтбай ағамыздың эпика
лық тынысқа бейімділігі мен Әсе
кеңнің сонымен қатар әдемі нәзік
лириканың асқан шебері екеніне нақты
дәлел-деректер келтіреді. «Ал енді
Махмұтбай, Темірше, Балашбекпен
бастас ақын Әскербектің жыр дода
сындағы шабысы бұлардан бөлек. Біз
білетінде Әскербек қандай жосықта
жазса да, шабыттанып, шамырқанып
жазатын» деп, ақынның әсерлі жыр
жолдарынан мысалдар келтіреді.
Жақсылық Түменбаев туралы:
«Тіпті шығармашылық қуатының қан
шалықты шарықтағанын сыншылар
тарапынан естіп те үлгіре алмай кетті.
Екілесіп келгенде, әрбір шығармасы
кім-кім сыншылар тарапынан да
елеусіз қалмауы керек еді» деп қай
ғырады. «Атақты жыраудың жүз жыл
дығы» (қармақшылық Молдахмет
жырау туралы), «Ескерусіз қалған
есім» (жырау Ібаш туралы), т.б. ма
қалалардың тақырыптарының өзі жа
зушы көзінен белгілі есімдер мен
көпке бейтаныс қалып бара жатқан
өнер адамдарының қайсысы да таса
қалмағанын аңғартады.
***
А.Сәдібеков тек Сыр бойы әдебиеті
мен өнері, өнер адамдары туралы ғана
жазады, тек соларды ғана насихаттайды
десек, мұнымыз таяз түсінік болар
еді. Автор қазақ әдебиетінің танымал
өкілдері О.Бөкеев, Ф.Оңғарсынова,
С.Мұратбеков, т.б. авторлардың шы
ғармашылығы туралы талдаулар жа
сап, оларға өзінің шығармашылық
көңілінің көзімен үңіле біледі. Мысалы,
Оралханның повестерін («Қар қызы»,
«Сайтан көпір», «Біздің жақта қыс
ұзақ», «Жетім бота») талдау үстінде
жазушының кейіпкерлерді даралау
ерекшеліктеріне баса назар аударады.
Айталық,
«Қар
қызы»
повесін

«жетімдер мен жесірлердің, күштілер
мен әлсіздердің тайталасқан тағдыры»
дей келіп, жалғыздық пен кеңістіктің
арақатынасы,
адамдардың
өскен
ортасына қарай өзгеру стихиясы әдемі
айтылғанын аңғарады. Ары да, жаны
да таза адамдарды жазушы кеңістік
пен күштілердің қыспағынан жан жү
регі шырқырап тұрып қорғайды» дейді.
Мақала тақырыбын «Рухы мықтылар
немесе адалдықтың аласапыран тол
қындары» деп қойыпты. Айжекеңнің
мақалаларында жалпы қазақ әде
биетінің тарихы мен өсу жолдары,
мәселелері де тұтаса қарастырылады.
Бұл дүниелерінде де әдебиет пен өнер
адамдарына деген жанашырлық лебі
есіп тұрады.
О.Сәрсенбаев
туралы
мақа
ласында («Төрге озған қаламгер»):
«М.Мақатаевтың 60 жылдығында бір
дүрлігістік. Көзі жоқта. Көзі жоқта
түсірілген фильмінде өзі жоқ. Тек
бір-ақ сәтінде, онда да қас қағым сәт,
объективке ілініп қалған – отызында
орда бұзған Мұқағали туралы емес,
құдды басқалар туралы әңгіме бол
ғандай қоңылтақсып қаласыз. Ж.Нәж
меденов ше? Оның да 60 жылдығы
туралы көзі жоқта берілген теле
хабардан тіпті Мұқағали сияқты бір
мезеттік тірі бейнесін де көре алмай
пұшайман болдық. Авторлардың көр
сеткісі келмегендігінен емес, хас
таланттардың жазба бейнелерінің
сақталмағандығынан, – деп ашынады.
Жұмекен, Мұқағали сынды қарапайым
тұрмыс кешкен сүлейлерімізді мансабы
мықтылар да, былайғылар да көздеріне
іле бермеген. Бізге тұлғалы кісілерді
елуінде немесе алпыс-жетпісінде ғана
есімізге алу дағды болып кеткен, –
деп бұл істегі шалалығымызды көзге
шұқып көрсетеді. Біз жазушы Оразбек
Сәрсенбаевтың
шығармашылығына
қанық болғанмен, адами өмірнамасын
білмейміз... дей келіп, нақты деректер
келтіреді. Ал қазіргі оқырман біле
ме осыларды? Әй, қайдам... Міне,
Айжекеңді мазалайтын да осы жай
лар. Шығармасын білумен қатар
оның авторының өмірі мен шығар
машылық тәжірибесін түсіну – егіз
қатар жүргені абзал емес пе? Өйткені,
автордың өмірінсіз оның туындысын
толық білдім деу де бекершілік болар
еді. Бұл, сонымен қатар, авторға деген
зор құрмет те. Ал біздегі ахуалды
қазақи жайбасарлық дейміз бе, әл
де... Асқар Сүлейменовтің жаратылыс
даралығы туралы естелік кітабын оқи
отырып айтқан толғаныстарының өзі
жазушыға деген ілтипат, ризашылыққа
толы («Ақиқат күлік – Асқардың өзі
еді»). Асқар Сүлейменовпен, Фариза
Оңғарсыновамен
жақын
сыйлас
көңілдері туралы да сөз арасында жыр
ғып шертуші еді.
Айжекең бейне бір ел мұрасының
жоқшысы тәрізді, байыз таппай соның
кем-кетігін ойлаумен жүретіндей кө
рінеді. Біз автордың тек бір ғана
кітабындағы мақалалары туралы азкем ой топшылаған болдық, ал оның
қыруар дүниесі туралы ұзақ сонар
әңгіме алдағы уақыт еншісінде. Ұзаған
жылдың мәресінде жарық көрген
«Бұрынғының адамдары» аталатын
кітабының өзіне «Өлермен өмір»
романы мен «Сұрапыл», «Қарашыққа
қатқан мұз» атты екі бірдей повесі мен
бірқатар әңгімелері еніпті. Я, қалам
ұстаған халықтың
тағдырлы өмір
жолы ел мұратын жоқтаумен жалғасып
жатса, арманы не... Жазушы Айжарық
Сәдібеков
ағамыздың
бақытты
тағдыры бұл.
Сонау Арал теңізіндегі алып шың
Көкаралдың түкпірінде, алыс ауылда
өскен балықшының кішкене ғана қарға
тұяқ баласын азамат еткен – кешегі
кеңестік кезеңнің мектебі екенін ағамыз
күні кешеге дейін үлкен мақтанышризашылықпен айтып отыратын. Қар
шадайынан теңіз демімен, балықшы
ауылдың батан тіршілігімен тыныс
таған ағамыз өзінің балалық, жастық
шағын кейінгіге естелік ретінде де,
кейде бүгінгі қоғамның кейбір күйбең
тірлігінің көңілге қонбас қоясына
қарсылық-наразылық ретінде де тәм
сілдеп отыратынының талай мәрте
куәсі болдық. Ағамыздың үлкен бір
қайғысы – сол балалық шағы өткен
туған ауылының бүгінде құм астында
қалып, ұмытылып бара жатқаны еді.
Мұны ойласа, оның еңсесі түсіп, езіліп,
жабырқап-ақ қалатын.
Енді бүгін сол туған топырақтың
жоғын жоқтайтын абзал ағамыздың өзі
де мәңгілік сапарында. Ел тағдырына,
жұрт болашағына алаңдаумен өткен,
Айжарық аға, көл қорыған қызғыш құс
тай халқыңның жоғын жоқтап қаламың
қолдан түспеген азаматтық тұлғаңды да
халқың ұмытпайды.
Шанжархан БЕКМАҒАМБЕТОВ,
Қорқыт ата атындағы
Қызылорда университетінің
доценті, филология ғылымдарының
кандидаты
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Дүниежүзілік донорлар күніне орай облыстық ішкі
саясат басқармасы және оған қарасты орталықтар
ерікті түрде қан тапсырып, донор болды.

Еліміз егемендік алып өз алдына дербес өмір сүре
бастаған жылдары мемлекеттің бар мақсаты халықты
экономикалық тығырықтан алып шығу болды. Бар
күш экономиканы дамыту, халықтың әлеуметтік
әл-ахуалын жақсартуға арналды, ол бойынша түрлі
ауқымды жобалар іске асты. Бүгінде тұрақты даму
жолына түсіп, толағай жетістіктерге жеттік. Бірақ бұл
қоғамда рухани құндылықтардың екінші деңгейге
түсіп, материалдық құндылықтың алдыңғы қатарға
шығуына әсер етті. Осы тұста Елбасының «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты еңбегінің жарыққа
шығуы «темірді қызған кезінде соғу» болғаны даусыз.

Ұрпаққа – мұра,
ұлтқа – ұран

Орталық директоры Уәли
хан Ибраев алғысөзінде ұр
паққа мұра, ұлтқа ұран болған
тұлға есімін ұлықтаудың ма
ңызы ерекше екенін атап өтті.
– Ол – қазақ тарихындағы
тағдырлы кезеңнің күллі тау
қыметін бойына жүктеген
тұтас бітімді тұлға. Алаш
баласының азаттықты ар
дақ тұтқан асқақ арман-аң
сауы мен ерiк-жiгерi баба
мыздың бойында тамаша
тоғысқан. Абылай ханның
басшылығымен қазақ халқы
ның туған жерi, отанын жау
дан азат ету жолындағы қиянкескi ұрысы, күрделi геосаяси
жағдайда айналадағы мемле
кеттермен қарым-қатынаста
дербестiк сақтауға қол жет
кiзуi – ұлттық тарихымыздың
жарқын беттерi, – деді ол.
Шара барысында Ұлттық
ғылым академиясының ака
демигі, тарих ғылымдарының

жалғастыратын боламыз, –
деді облыстық ішкі саясат
басқармасы басшысының орын
басары Руслан Қаюпов.
Жыл басынан бері қан
орталығында 3300 адам донор
болған. Күніне 100 адам қан
тапсырып, көпшілікке көмек
қолын созды.
Мамандар тұрақты донор
лар жүрек-қан тамырлары ау
руларымен сирек ауыратынын,
жарақат алғанда қан жоғалтуды
жеңіл көтеретінін, 5 жылға ұзақ
өмір сүретіндігін айтады.
Қанай ЖҰМАН,
Қорқыт ата атындағы
Қызылорда университетінің
студенті

Кешегісіз бүгін жоқ

Қорқыт ата атындағы
Қызылорда университеті мен
облыстық Рухани жаңғыру
орталығы республикалық
ғылыми-тәжірибелік конференция
ұйымдастырды. Жиын Абылай
ханның 310 жылдығына арналды.

докторы, профессор Берекет
Кәрібаев, Қазақстанның ең
бек сіңірген қайраткері, фи
лология ғылымдарының кан
дидады Зарқын Тайшыбай,
сондай-ақ университет ға
лымдары халқына дана, еліне
пана болған ханның өмірі,
ұстанған саясаты мен халыққа
сіңірген еңбегіне тоқталды.
– Абылай аңсаған асқақ
арманға, ұлы мұратқа бүгінгі
ұрпақ жетті. Мұхтар Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер
институтының қолжазбалар
қорында тұлға туралы 15
тарихи жыр сақтаулы. Әлі
көптеген дерек ашылған
жоқ. Оны танып-білу үшін
осы жағын тереңірек зерттеу
керек, – деді тарих ғылым
дарының магистрі, Қорқыт
ата атындағы Қызылорда уни
верситетінің аға оқытушысы
Бақытжан Ахметбек.
«СБ» ақпарат

Мақаланың негізгі өзегі –
ұлт мәселесі. Материалдық
құндылықтар бірінші қатарға
көтерілген қоғамда енді «ұлт
тық құндылық» деген түсінік
өзекті дүниеге айналды. Бай
қасақ, мақалада «Ұлт» сөзі
көп қолданылған. Бұрын көп
айтыла бермейтін «ұлттық
код», «ұлттық дәстүр», «ұлт
тық-рухани тамыр», «ұлт жа
дының тұғырнамасы», «ұлт
тық прагматизм», «ұлттық
бірегейлік», «ұлттық жаң
ғыру», «ұлттық сана-сезім»,
«ұлттық болмыс», «ұлттық
рух», «ұлт перзенті», «ұлттық
мәдениет», «ұлттық құнды
лық», «ұлттық бірегейлік»,
«ұлт мақтанышы» деген тү
сініктер алдыңғы қатарға
шыққан.
Ұлттық рух – ұлтжанды
лық, отаншылдық, патрио
тизм, ол – мемлекетке адал
дық, ол – қабылдаған заңдарға
бағыну, бас ию. «Тәртіпсіз ел
болмайды, тәртіпке бағынған
құл болмайды» деп Бауыржан
Момышұлы айтқандай, заңы
берік, тәртібі мықты ел ғана
алға озады.
Еліміздің әрбір азаматы өз
құқығын, бостандықтарын,
міндеттерін білуі тиіс. Әрбір
азамат құқық нормаларын,
заңдылық талаптарын берік
ұстануы керек. Біздің мақ
сатымыз – бүгінгі қоғамды
ұлттық
болмысымыздан
алыстатпай, құқықтық сауат
тылықты, тәрбиені, сананы
жетілдіру. Заңдылық пен де

мократиялық даму негіз бол
ған құқықтық нормаларды
бойға сіңіру. Жастарымызды
тамырынан ажыратпай, бү
гінгі қоғамға бейімдей алу.
Өйткені кешегісіз бүгін жоқ.
Елбасы айтқандай, тари
хи тәжірибе мен ұлттық
дәстүрлерге шекеден қара
май, замана сынынан сүрін
бей өткен озық дәстүрлерді
табысты жаңғырта білуіміз
қажет.
Түгел сөздің түп атасы
Майқы биден бастап тарихта
өткен от ауызды, орақ тілді
дала ділмарларының даналық
сөздері – біздің ұлттық-құ
қықтық санамыздың өзегі.
Қазақтың дəстүрлі ереже
лері мен құқықтық күші
əдет-ғұрып
бар
заңдары
арасында нақты бір белгі
болған жоқ. Қоғамның саяси
өмірінде ел бірлігін сақтау
мақсатында билер соты жа
риялылығымен, əділдігі жəне
шешендігі арқылы екі жақ
ты татуластырумен бітімгер
шілікке көп мəн беріп отырды.
Бабаларымыздың қара қылды
қақ жарған әділдігі мен өткір
лігін біз бүгінгі буын бойына
дарыта білуіміз қажет.
Темірлан ӘЛІ,
«Болашақ»
университетінің жоғары
колледжі, Алғашқы әскери
және технологиялық
дайындық пәнінің
оқытушысы

Қызылорда. Қала әкімі Ғанибек
Қазантаев ақсақалдармен бірге жаңадан
орнатылған аяқсу айдау насосын іске
қосты.
Тасбөгет кентіндегі жаңа насос қондыр
ғысын орнатуға облыстық мәслихат депутаты
Бауыржан Сандыбаев демеушілік жасады.
Кент аумағын аяқсумен қамту мақсатында
салынып жатқан бұл үшінші қондырғы. Бұдан
бөлек 2 су айдау насосы тұрақты жұмыс істеп,
17 көшені қамтып отыр. Жаңа қондырғы
Е.Бозғұлов көшесі бойындағы көпқабатты
үйлер ауласын, облыстық балалар ауруханасы,
сондай-ақ облыстық «Дарын» мектеп-интер
наты аумағын қамтитын болады.

Жаңа кітап
Арал. Шөмішкөл ауылдық клубта
Қазақстан Республикасының Мәдениет
қайраткері Оңталап Нұрмахановтың
Арал өңірінің төл перзенті, майталман
балықшы Тарғын Әбілдаев туралы
сыр шертетін «Тарғын» кітабының
тұсаукесері өтті.
Шара аясында кітапхана қызметкерлері
ұйымдастырған «Теңіз тербеткен Тарғын»
атты кітап көрмесі көпшілік назарына
ұсынылды.
Кітапта Тарғын Әбілдаұлының өнегелі
өмір жолы, биік болмысы, халқына сіңірген
қызметі, досқа, ағайын-туысқа деген адалдығы
көркем тілмен кестеленген. Сонымен бірге досжарандары мен ағайын-туыс, бауырларының
көңіл түкпірінен шыққан естеліктері мен
белгілі ақындардың өлеңдері топтастырылған.

Базар мен сауда
орындарын аралады
Қазалы. Аудан әкімі Мұхтар
Оразбаев Әйтеке би кентіндегі базар
мен сауда орталықтарын және
дәріханаларды аралады.
Орталық базар мен сауда орталықта
рының бағасын бағамдаған аудан басшысы

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06
№204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы,
жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша
нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес «ТузкольМунайГаз
Оперейтинг» ЖШС (20-23) «Тұзкөл кен орнында мұнай
жинау жүйесі. Тұзкөл ұңғымаларынан шығатын желілер №1,
4, 5, 8, 11, 20, 24, 34, 38, 40, 41 және Белқұдық №1, 3, 4, 6, 8.
СП-1, СП-2 және СП-3 спутниктерінің құрылысы. СП-1 және
СП-3 спутниктерінен мұнай коллекторлары» жұмыс жобасы
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар
мен ескертулерді қабылдайды.
Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы,
Қонаев көшесі, 4 мекенжайында және meruert.srazhadinova@
tmgoperating.kz электронды поштасы арқылы қабылданады.
Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-95-40.

Шағын көлемді кемелер иелерінің назарына
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігінің Көлік комитеті төрағасының 2021 жылғы 29
қаңтардағы №13 бұйрығымен бекітілген «2021 жылғы флоттағы
апаттың алдын алу жөніндегі іс-шаралар жоспарының» 8 тармағына
сәйкес, 2021 жылғы 1 маусым-31 тамыз аралығында Қызылорда
облысында орналасқан су айдындарында «Скутер» республикалық
акциясы жүргізіледі.
Акциянын максаты шағын көлемді кемелердін қауіпсіз
пайдалануына бақылау жүргізу және заң бұзушылықтардын алдын
алу болып табылады.
Сұрақтар бойынша Қызылорда облысы бойынша көліктік бақылау
инспекциясына хабарласуға болады. Мекен-жайымыз: Қызылорда
қаласы, Әуезов көш. 24А, телефон: 29-00-15, e.mail: ktk.kzl@mail.ru.
«Қызылорда облысы бойынша көліктік бақылау
инспекциясы» РММ

Жарқын бейне жадымыздан өшпейді
Бұрынғылар
қамшының
сабына
теңеген қып-қысқа ғұмырда адамның арма
ны таусылған ба? Өмірге келу бар да, кету
бар дегенмен, ардақты жандар арамызда
ұзағырақ жүрсе екен деп ойлаймыз. Бірақ
Жаратушының өлшеулі ғұмырынан, жа
зуынан асып кеткен ешкім жоқ.
Әкеміз
Алтынбеков
Тұрсынбай
Алпысбайұлы Жаңақорған ауданы Бірлік
ауылында 1955 жылы 12 шілдеде дүниеге
келді. Жамбыл қаласындағы гидроме
лиоративтік су шаруашылығы саласының
мамандарын дайындайтын институтын
тәмамдаған соң, туған ауданына келіп,
өзінің алғашқы еңбек жолын бастады.
Басшылардың ұсынысымен қызметін
Қызылорда қаласындағы кәсіптік-техникалық училищеге ауыстырып,
қарапайым оқу шеберінен сол мекеме басшысының орынбасарлығына
дейін көтеріліп, халық шаруашылығына түрлі жұмысшы мамандық
иелерін дайындауға айтарлықтай үлес қосты.
«Құмкөл» мұнай және газ кенішінің ашылуына байланысты, сонда
білікті жас мамандарды тарту мәселесі негізінде жергілікті партия
мен кеңес ұйымдары іріктеуімен Тұсынбай Алпысбайұлы «Құмкөл»
кенішінің бұрғылау басқармасының бас маманы болып тағайындалды.
Облыстағы ең ірі мұнай кенішінде он бес жылдай оның қыр-сырын
меңгеріп, мекеменің үлкен негізгі саласының бірі арнайы техникалар
базасының басшысына дейін өсіп, қажырлы еңбек етті. Соңғы
оншақты жылын мемлекеттік қызметке арнап, облыстық мемлекеттік
қызметкерлердің білімін жетілдіру институтында абыройлы жұмыс
атқарып, зейнеткерлікке шықты.
Кенжеқыз анамыз екеуі үш ұлды өмірге әкеліп, елге қызмет жасайтын
абыройы асқақ азамат қылып өсіріп, тәрбиеледі. Бір-бір отан етіп,
аяқтандырды. Үш ұлдан 11 немере сүйді.
Әкеміз ер азамат атқаруы тиіс міндеттердің барлығын орындады.
Айналасындағы ағайын-туысты, балалары мен немерелерін қамқорлығы
на бөлеген, жан-жағына дос-жаран жинаған ардақты адамның бәріміз
үшін орны бөлек еді. Бүгінде әкемізбен бірге өткен күндер сағынышқа
айналды. Сол бір оралмас шақтар еске түскенде, оның әр ісі мен сөзі үлгіөнегеге тұнып тұрғанына көз жеткіземіз. Бойымызға сіңірген тәрбиесі
мен тағылымын ұрпағымызға жеткізу үшін күш саламыз.
Әкеміз Тұрсынбай Алпысбайұлын артында қалған ұрпақтары
әрдайым сағынышпен еске аламыз, сағым болған бейнесі жадымыздан
өшпейді. Жайыңыз жаннатта болсын, әке!
Еске алушылар зайыбы Кенже,
ұлдары және немерелері

Ұстаз есімі ұмытылмайды
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Қондырғы іске
қосылды
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Хабарлама

ҰЖЫМ БОЛЫП ҚАН ТАПСЫРДЫ
Шараның мақсаты – Бүкіл
әлемдік пандемия кезінде ерікті
қан тапсыру арқылы індетке
қарсы тұру, салауатты өмір
салтын ұстауға үндеу. Жалпы,
облыстық қан орталығында 22
мың донор тіркелген. Оның 800і тұрақты түрде қан тапсырып
тұрады.
– Қазақ халқында «қан» деген
сөздің ұғымы зор. Қандаспыз,
қанымыз бір қазақпыз дейміз.
Бір тамшы қанның өмірмен
тең бағасы бар. Бүгін басқарма
басшысынан
бастап
ұжым
қызметкерлері қан тапсырдық.
Мақсатымыз – өмірмен күресіп
жатқан жандарға көмек беру.
Бұл игілікті істі дәстүрлі түрде
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кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм, ауыл
шаруашылығы бөліміне азық-түлік өнімдері
бағасының негізсіз өсуіне жол бермеуді және
бірінші қажеттіліктегі нан, сүт өнімдерінің
бағасына
үнемі
мониторинг
жүргізуді
тапсырды. Сонымен қатар, эпидемиологиялық
жағдайға сәйкес кауіпсіздік шараларды қатаң
бақылауда ұстау қажеттігін де ескертті.

Еске алу шарасы
Қармақшы. Жосалы кентінде
жастар саябағындағы Чернобыль
апатының салдарын жоюға қатысып
қаза болған жерлестерге арналған
ескерткіш белгі басында марқұмдарды
еске алу шарасы өтті.
Шараға апат зардабын жоюға белсене
атсалысқан 30-ға жуық аудан ардагері арнайы
келді. Олар сол кездегі оқиға сәттерінен
естеліктер айтып, жастарды бейбіт заманның
қадірін білуге шақырды.
Жиында ерен ерліктің үлгісін көрсеткен
азаматтар мен қаза болғандардың отбасы
мүшелері облыс әкімінің алғыс хаттарымен
және «Чернобыль апатын залалсыздандыруға
қатысқаны үшін» төсбелгісімен марапатталды.

Азия чемпионын
қабылдады
Жалағаш. Аудан әкімі Асылбек
Шәменов Ташкент қаласында өткен
Азия чемпионатында 80 келі салмақта
чемпион атанған Әсел Бейсенбайды
қабылдады. Чемпионға алғыс білдіріп,
әрдайым қолдау көрсететінін жеткізді.
Жас спортшыға аудан әкімінің Алғыс хаты
мен естелік сыйлық табысталды.
Әсел бұған дейін де көптеген байрақты
бәсекелерге қатысып, жеңімпаз атанған. Атап
айтқанда, самбодан жастар арасында Семей
қаласында өткен ҚР чемпионатында спорт
шеберi, дзюдодан Орал қаласында өткен
жастар ойындарының қола жүлдегерi, Алматы
қаласында Б.Махмудов атындағы Азия
кубогының жеңiмпазы, Нұр-Сұлтан қаласында
өткен 23 жасқа дейiнгi жастар арасында қола
жүлдегерi.

Қыз еркем –
бұрымымен көркем!
Сырдария. Ауданда ақылды
да ажарлы, дарынды да талантты,
бұрымды қыздарға арналған
«Бұрымды ару» байқауы өтті.
Аудандық Жастар ресурстық орталығы
және мәдениет үйінің ұйымдастыруымен өткен
байқауға кент және ауылдық округ бойынша 7
бойжеткен қатысты. Олар «Таныстыру», «Өз
өнері», «Сұрақ-жауап» кезеңдері бойынша бақ
сынасты.
Байқау қорытындысында жеңімпаздар
анықталып, барлық қатысушыларға диплом
мен естелік сыйлықтар табысталды.

«Береке» супермаркеті
Шиелі. Аудан әкімінің орынбасары
А.Есмаханов Н.Бекежанов ауылындағы
«Береке» супермаркетінің ашылуына
қатысты.
Жалпы аумағы 500 шаршы метр болатын
сауда орны ауыл тұрғындарына қажетті
азық-түлік, киім-кешек, т.б. тауар түрлерін
ұсынатын болады. Жеке кәсіпкер Қуаныш
Ақпанбетовтің өз қаражатына салынған супер
маркеттің жобалық құны 25 млн теңгені құрап
отыр.

Тиімді әдіс ұсынылды
Жаңақорған. Аудан әкімі Руслан
Рүстемовтың қатысуымен жоңышқа
шөбінің бағасын тұрақтандыру жөнінде
кеңес өтті.
Оған ауылдық округтерден келген ауыл
шаруашылық өнімін өндіруші құрылым бас
шылары, сала ардагерлері, жауапты бөлім
басшылары мен кент, ауылдық округ әкімдері
шақырылды.
Жан-жақты талқылаудың нәтижесінде
ауданның тау беткейіндегі мал азығын қажет
ететін азаматтар сыр беткейіндегі елді мекен
дерге барып, табиғи шөп шауып алуына
мүмкіндіктері бар екені айтылды.
Дайындаған
Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

Өлшеулі ғұмырда біреу жасындай
жанып өтеді, біреу жұлдыздай жарқы
райды, ал кейбір жандар ұстаздық
жолда шәкірттеріне шамшырақтай жол
көрсетіп, жұлдызын жағады. Ізгі өмір
сүріп, ұрпағына жақсы атын қалдыру
үшін адамға көп нәрсе керек емес
екенін дәледеген Серікбаев Әділбек
Үргенішбайұлы да талай адамның
жұлдызын жаққан ерекше жан еді.
Бүгінде жадымызда жарқын бей
несі қалған Әділбек ұстазымыздың
арамыздан алыстағанына да бір жыл
толыпты. Өз ғұмырында спорт сала
сының майталманы атанып, шәкірт
тәрбиелеп, олардың биік белеске шығуына ықпал еткен Әділбек
ағайымыздың Қармақшы ауданы мен аймақтың спорт саласына
сіңірген еңбегі ерен еді.
Еңбек жолын 1986 жылдан Қармақшы аудандық балалар және
жасөспірімдер спорт мектебінде самбо күресінің жаттықтырушысы
болып бастаған ұстазымыздың мезгілсіз қазасы отбасы мен ағайынтуысынан бөлек, ізіндегі біз секілді шәкірттерінің де қабырғасын
қайыстырып кетті. Әділ ағайымыз қаншама жастың қанатын
қатайтып, мықты спортшы болуына, өмірде өз жолын табуына
тәрбиелеп, баулыды. Самбо және Қазақ күресіне талабы бар әр
жеткіншекке туған баласындай қарап, барлығына бірдей әкелік
қамқорлығын, ағалық ақыл-кеңесін аямаған, “ұстаз” деген ұлы есімге
лайықты азамат еді.
“Ұстазы жақсының ұстамы жақсы” дегендей, қазір шәкірттері
еліміздің түкпір-түкпірінде әр салада қызмет атқаруда. Жүз шайыр
шыққан киелі өңір – Қармақшының мәртебесін жүз спорт шеберін
шығару арқылы палуандар өлкесіне айналдырған еді. Саналы
ғұмырында 30-дан астан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 100ден аса спорт шебері, бірнеше Әлем, Азия чемпиондарын дайындаған
да Әділбек ағайымыз.
“Өмірде жақсы спортшы болу аздық етеді, жақсы адам болу
керек” деп үйреткен ағайымыздың жарқын бейнесі көз алдымызда,
әр айтқан сөзі жадымызда жаңғырып тұр. Тынымсыз еңбектене
жүріп, шәкіртіне талап қоя білетін ол көзі тірісінде ҚР Еңбек сіңірген
жаттықтырушысы атағымен, “Ерен еңбегі үшін” медалімен және
“Құрметті спорт қызметкері” төсбелгісімен марапатталған еді.
Тәлімін алып, көзін көрген шәкірттері Әділбек ағаны сағынышпен
еске алып, жылдық асы 19 маусым Жосалы кенті, Сейтжан ақын 4
үйде болатынын хабарлайды.
Еске алушылар шәкірттері

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Абдреев Сунгат Илесбаевич
(лицензия №13019285, 12.12.2013 ж.) 2021 жылдың 24 қаңтарында қайтыс
болған азамат Молдахожаев Есен Дуйсеновичтің атынан мұралық істің
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекен-жайға хабарласуын
сұраймыз: Қызылорда қ., Бектұрғанов көшесі 70, тел.: 8 777 772 80 80.
***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Мурат Каирбекович
(лицензия №14002321, 24.02.2014 ж.) 2011 жылдың 31 желтоқсанында
қайтыс болған азамат Досанов Айтбай Исмайловичтің атынан мұралық істің
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекен-жайға хабарласуын
сұраймыз: Қызылорда қ., Көшербаев көшесі 203, тел.: 30 47 23, 8 778 235 08 08,
8 777 067 92 37.
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Жарты ғасырдан астам ғұмырын
агросаланы дамытуға арнаған ғалым,
ауыл шаруашылығы ғылымдарының
докторы Хасый Жамантікұлы 80 жасқа
толды. Ғалымның мерейлі жасына
орай Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш
шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында конференция өтті.

Агрохимия
саласының
білгірі

Бауырсақ – бургер
Қызылорда қаласының
тұрғыны Нұрсұлтан Қал
мағанбет «Бауырдақ»
қазақы фаст-фуд желісін
ашты. Заманға сай
дәстүрлі ас дайындау
мен ерекшеленетін
орталықтың ас мәзірінде
ұлттық тағамдар да бар.
Ашылғанына аз уақыт
болса да, келушілер
қатары артып келеді.
Тұтынушыларға шұбат,
қымыз, қымыран, айран
секілді ұлттық сусындар
ұсынылады. Жас кәсіпкер
10 адамды тұрақты
жұмыспен қамтып отыр.

Жиында агрохимиктің әріптестері мен
шәкірттері оның топырақтану ғылымындағы
қолтаңбасын айрықша атап өтті.
– Хасый Жамантікұлының ең елеулі
жетістіктерінің бірі – фосфор тыңайтқыштарын
қолдану жөніндегі еңбектері. Кандидаттық,
докторлық диссертациялары да соған арналған.
Бұл кісінің тағы бір үлкен жетістігі – Аралдың
құрғаған табынына тұзға төзімді шөп түрлерін
өсіру. Ғалым халықаралық жобаға қатысып,
бірнеше жыл сол жақта экспедицияда болып, үлкен жетістіктерге жетті, – деді ауыл
шаруашылығы
ғылымдарының
докторы
Құрманбек Бәкірұлы.
Топырақты тұздандырмаудың тиімді тәсілін
тауып, оны ғылыми тұрғыда дәлелдеген Хасый
Жамантікұлының тәжірибесін Сыр диқандары
кеңінен қолданып жүр. Қаратау фосфоритінен
алынатын
жаңа
тыңайтқыштарды
күріш
дақылына қолдану арқылы өнімділігін арттыруға
қол жеткізді. Сонымен қатар, Израиль, Германия ғалымдарымен бірге Арал теңізінің құрғаған
тұзды табанын өсімдік жамылғысымен жабу
технологиясын әзірледі. Зерттеу тәжірибесінің
негізінде үш томдық кітабы басылып шықты.
Конференцияға арнайы келген Алматы
Инновациялық зерттеулер мен технологиялар
институтының директоры Қажымұқан Арынов мерейтой иесінің ғылымға берілгендігі,
қажырлылығы, еңбекқорлығын айрықша атап
өтті.
– Әсіресе ғалымның тұрақтылығы, заман ауысып жатса да, өз таңдаған сүйікті ісіне берілгендігі
қайран қалдырады. Фосфор тыңайтқыштарын
күріш егуде қолдануды, топыраққа, қоршаған
ортаға әсерін терең зерттеген. Дүниежүзілік жаңа
бағытты, жаңа лепті сезініп, соған қарай бет
бұрып, күріштің қалдығынан компосттар алып,
соны қолданып, шөлейттенген өлкені қалпына
келтіру, көгалдандыру істеріне үлкен үлес қосып
жүр, – деді Қ.Арынов.
Ғалым Х.Жамантікұлы Ы.Жақаев атындағы
Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу инс
титутында 52 жыл табан аудармай еңбек етті.
1969 жылдан аға ғылыми қызметкер, лаборатория меңгерушісі, агрохимия бөлімінің бастығы
қызметтерін атқарған. Қазір институттың «Агротехнология, мелиорация жəне топырақтану»
бөлімінің бас ғылыми қызметкері.
– Мен 140 ғылыми еңбек жаздым. Олар
әлемнің 15 елінде жарық көрді. Қызылорда
топырағы тұзданғаннан кейін өнімділікті қалай
арттырамыз деген үлкен мәселе болды. Сол жолды тапқан болдым. Ғылыми жұмыстың түйіні –
органикалық егіншілік. Бұл дегеніміз – топырақ
құнарлылығының сапасы мен мөлшерінің
жергілікті климаттың небір құбылысына
шынығып, тұрақты қалыптасуы арқылы оны
түрлі өзгерістерге қарсылық жасайтын жағдайға
жеткізетін жаңа жүйе. Бұл – дүниежүзілік стратегия. Оған Қазақстан да қосылды, – дейді
ғалымның өзі.
Шара барыснда ғалымға ауыл шаруашылығы
қызметкерлерінің салалық кәсіподағының бірінші
дәрежелі «Еңбек даңқы» төсбелгісі табысталды.

аса сіңімді болмаса да, ақшасы
қомақты. Шетелдің фаст-фуд
өнімдеріне де қызығушылық
басым. Балалардың ең дәмді
асына айналған өнімді Бонн
университетінің
ғалымдары
иммундық жүйеде инфекция
кезінде пайда болатындай реакция туғызады деген қорытынды
шығарды. Өйткені онда май
мен көмірсу көп. Соның салдарынан созылмалы қабыну,
диабет секілді өзге де аурулар
қаупі күшейеді екен. Сондықтан
фаст-фуд тағамдарын балаларға
берерде ойланғанымыз жөн. Ал,
біздің өнім – табиғи. Ешқандай
зияны жоқ, – дейді Нұрсұлтан.
«Ас – адамның арқауы» деп
бекер айтылмаған. Кез келген
елдің өзіне тән ұлттық асханасы
бар. Тіпті кейбір елдер туризмді
дамыту үшін ұлттық асханаларына да ерекше мән береді.
Біздің ұлттық тағамдарымыз бен
сусындарымыз
ешкімдікінен
кем түспейді. Қайта құнары мен

Онлайн мамандық
уақытша ма?
Қазір әлеуметтік желі «қолыңнан келсе, кәсіп қыл» деп
тұр. Instagram-да «Онлайн курсыма қатыссаң, он күнде маман, үш күнде мықты адам қылып шығарамын» дегендей,
бірінен-бірі өткен жарнамаларды сіз де көрген боларсыз. Он
күнде маман болып шығу неғайбыл десек те Instagram мол
табыстың көзі болып тұрғаны рас.

Жанболат ӨМІРЗАҚ

Жарнама. Жарнама. Жарнама
«Сыр бойы»,
«Кызылординские вести»,
«Ақмешіт апталығы»,
«Ақмешіт жастары»
және ауданның барлық
басылымдарына
хабарландыру
орналастырғыңыз келсе:
70-00-52 т елефоны арқылы
байланысуға болады.
E-mail: smjarnama@mail.ru

оқырман көбеюі табыс табудың
бірінші шарты десек те болады.
Бүгінде пайдалы посттардан бөлек, мағынасыз видео
ларымен-ақ табысын еселегендер, сонысымен көпшілікті
қызықтырғандар көп. Әлеу
меттік желі арқылы пайда табу
заманның талабы ма, әлде бұл
да өтпелі кезең бе? ҚазҰУ
студенті әрі бренд визуализатор
маманы Гүлай Әшекова онлайн
мамандық тек қосымша болуы
керек дейді.

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ
қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ
қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

– Кез келген дүниенің шек
теулі уақыты болады. Қазір
онлайн мамандықтар сәнге айналды. Бірақ оның қызығы басылатын, тоқтайтын уақыты
келе жатыр. Бұрын онлайн
курс шығыпты десе, сатып алатын едік. Қазір онлайн курстан
әбден шаршадық. Бірақ онлайн
мамандықты тез игеріп, қосымша
жұмыс ретінде пайдасына жарата алғандар өз қатарластарынан
ақылды әрі пысығырақ деп ойлаймын. Қазір мұндай курстарды
оқып алып, бірден өзінің жеке
курсын ұсынып, басқаларға сабақ
өткізгісі келетіндер көбейді.
Менің ойымша, бұл дұрыс емес.
Себебі, басқаларға білім беру
үшін бірінші теория болу керек,
сосын практика жүзінде алдымен
өзі нәтиже шығару керек, – деді
ол.
Расында да, өзің жете
түсінбеген дүниені басқаларға
үйретем деу әурешілік. Себебі
қоғамның көзі ашық, сабақты
салыстыру
арқылы
сараптама жасай алады.
Онлайн
мамандықтарға
қызыққанда
ерік-жігеріңнің
жұмсалуымен
бірге, алтын уақытың да өтетінін
ұмытпау керек. «Ең бастысы,
әлеуметтік желідегі жұмыстың
өзі тұрақты емес, бұл дәуірдің
де аяқталатын уақыты келеді»
дейді желі қолданушылары.
Сондықтан, нақты ғылымға
сүйенген негізгі мамандыққа
баса мән беру керек секілді.
Жансауле АБДУЛЛА,
Л.Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық
университетінің
ІІ курс студенті

https://twitter.com/syrboyi

www.facebоok.com/syrboyi.kz/
Меншік иесі

пайдасы жағынан оларға тең
келетіні аз. Тағамдарымыз тойымды, денсаулыққа пайдалы.
Мәселен, жаубүйрек, жөргем,
жұмыр, қуырдақ, мипалау, нарын, түймеш, үлпершек, шұжық,
бұқтырма
сынды
ұлттық
тағамдар қайта жаңғырып, дас
тарханымыздан табылса, құба
құп болар еді. Ұлттық тағам
дарымыз дайындалатын асханалар ашылып жатса, насихаты мен жарнамасы, үйлестіруі
ұтымды болса дейсің. Бастысы,
жас кәсіпкердің жаңа бастамасы
көпшіліктің талғамынан шықты.
Кәсіпкер жергілікті шаруалармен келісімге келген. Таза
шикізатты ешқандай қоспасыз
күйінде жеткізіп береді. Енді ол
алдағы уақытта ұлттық тағам
түрлерін көбейтуді көздеп отыр.
Сонымен қатар келешекте ас
мәзірінде тек ұлттық тағамдар
ғана бар мейрамхана ашуға
ниетті.

ОЙТАРАЗЫ

Әлеуметтік желінің кел
уімен қатар вайнер, блогер,
SMM маманы, таргетолог,
копирайтер
ұғымы сөздік
қолданысымызға енді. Жастар,
әсіресе онлайн оқуға көшкен
студенттер мен үйде отырған
аналардың арасында блогер
болуға шындап кіріскендер
көбейді. Әзілкештер мен фудблогерлерден бөлек, келіндік
міндетін көпшілікке жариялап,
танымал болғандар да аз емес.
Ал Instagram-да танымал болу,

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037)
Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058)
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10
(1036, 1035)

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”.

Өткен жұмада футболдан
Еуропа чемпионаты жалауын
көтерді. Құрлықтық додада
үздіктер өзара тартысқа түсуге
мүмкіндік алды.

Жанкүйерлер
футбол тойымен
қайта қауышты

АДАЙБАЕВА,
Sb Сара
«Сыр бойы»
– Қазір үлкен де, кіші де
фаст-фуд өнімдерін қолданады.
Сондықтан
болар
сұраныс
жоғары. «Өз тағамдарымызды
қайта жаңғыртып, сұранысқа
сай неге бейімдемеске?» деген
ой содан туындады. Ерекшелігі
– бургердің орнына бауырсақты
қолданамыз. Көлемі үлкен
бауырсақтың ортасынан бөліп,
оған қойдың майы мен бауыр
салып, дәмдеуіштер қосамыз, –
дейді ол.
Мұнда бургердің 8 түрі бар.
Бәрі де бауырсақтан жасалады.
Ішіне сиыр, тауық еті, қойдың
бауыры, қазы қосылады. Бағасы
да көңілге қонымды. Нұрсұлтан
өскелең ұрпақ ұлттық тағам, сусын түрлерін біліп, дәмін татып
өссе дейді.
– Байқайсыз ба, соңғы кез
дері қалада ұлттық асханалар
көбейген. Қытай, корей, ұйғыр,
өзбек ұлттық дәмханаларына
сұраныс артқан. Атаулары да сол
елдің тілінде. Әсіресе, жастар
корей ұлтының сушиын сүйіп
жейді, тапсырыспен алдырып
жатады. Жарнамасы да ерекше.
Жеңілдіктер де қарастырылған.
Қоңырау шалсаңыз болды,
үйіңізге әкеліп береді. Бойға

ФУТБОЛ

e-mail: syrboyi@yandex.kz / www.syrboyi.kz

Аздаған үзілістен кейін
футболдан Премьер-лига
командалары арасындағы ел
біріншілігі қайта жалғасты.
Қызылорданың «Қайсары»
өз алаңында Түркістанның
«Тұранын» қабылдады.

Жаңа
бапкердің
алғашқы қадамы

Бұл – қазақстандық белгілі маман
Владимир
Никитенконың
басшылығымен
өткен
алғашқы
ойын. Ол бұған дейін қызылордалық
клубтың тізгінін екі мәрте ұстаған
еді. 2008 жылы ел біріншілігінде команда төртінші орынға табан тіресе,
2012 жылы оның жетекшілігімен
«Қайсар» премьер-лигадағы орнын
сақтап қалды. Владимир Никитенко
– еліміздегі тәжірибелі мамандардың
бірі.
Аталған кездесуде қос команда
бір-бірінің қақпасынан саңылау таба
алған жоқ. Осылайша 0:0 есебіне
қанағат білдіріп тарасты.
Енді жерлестеріміз келесі ойынын
19 маусымда сырт алаңда Ақтаудың
«Каспийіне» қарсы өткізеді.

ЖЕКПЕ - ЖЕК
Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында жекпе-жек
сайысынан ересектер арасында өткен әлем чемпионатында қызылордалық Бақытбек
Үмбетқұлов 90 келіде қола
жүлдегер атанды.

Әлемдік
додада –
қола жүлдегер
Б.Үмбетқұлов – ҚР спорт шебері,
Қазақстан чемпионаттарының, халық
аралық жарыстардың жеңімпазы және
жүлдегері.
Айта кетейік, ол биыл сәуір айын
да Ақмола облысында жекпе-жек
сайысынан өткен ел біріншілігінде
жеңімпаз атанған еді. Енді қазан
айында Ресейдің Владивосток қала
сында өтетін Азияның ашық чемпионатына дайындықты бастайды.
«СБ» ақпарат

www.instagram.com/syrboyi_kz

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015)
«Сапа менеджменті жүйелері» талаптарына
сәйкес KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен
сертификатталған. Авторларға қаламақы тапсырыс бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және
қайтарылмайды. Жариялымдар газеттің
түпкілікті көзқарасын білдірмейді.
«АҚ» - ақылы қызмет.
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.
Таралымы 27680

Беделді бәсеке биыл он алтыншы
мәрте өткізілуде. Алғаш рет ол 1960
жылы ұйымдастырылды.
Аталған
турнирдің
негізінде
2020 жылы 12 маусым мен 12 шілде
аралығында өткізілуі жоспарланған
болатын. Былтыр әлемді жайлаған коронавирус инфекциясына байланыс
ты бір жылға кейін шегерілді.
Дүбірлі дода тарихында тұңғыш
рет аталған турнир Еуропаның 10
мемлекетінде орналасқан 11 стадионда өткізілмек. Ол беделді бәсекенің 60
жылдық мерейтойына орай осындай
ереже бойынша ұйымдастырылуда.
Сондай-ақ, биыл барлығы 24 құрама
сынға түсуде. Әрбір топтан үздік
екі команда мен көрсеткіші жоғары
төрт құрама жарысты жалғастыруға
мүмкіндік алады.
Әзірге төрт топтағы құрамалар
алғашқы тур ойындарын өткізіп
үлгерді. А тобында Италия Түркиядан
3:0 есебімен басым түссе, Уэльс
пен Швейцария 1:1 есебіне қанағат
білдірді. Ал В тобында Бельгия
Ресейді 3:0, Финляндия Данияны 1:0
есебімен тізе бүктірді. С тобында Нидерланды Украинадан 3:2, Австрия
Солтүстік Македонияны 3:1 жеңді.
Ал D тобында Англия Хорватиядан
1:0 есебімен айласын асырып кетті.
Айта кетейік, дүбірлі дода 11 маусымда басталып, 11 шілдеде мәресіне
жетеді.
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