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дөп басқан

Сыр еліне Ауыл 
шаруашылығы министрінің 
міндетін атқарушы Ербол 
Қарашөкеев екі күндік 
жұмыс сапарымен келді.

Алдымен ол қуаңшылық 
жайлап, төтенше жағдай жария
лан ған Арал ауданына барып, 
Бөген, Аманөткел ауылдық округ
те ріндегі жергілікті халықпен 
және шаруашылық басшыларымен 
кездесті.

Басқосуда аймақтағы мал 
азығы мәселесінің шешілу жол 
дары пысықталды. Облыс әкі мінің 
орынбасары Серік Сүлейменов, 
ауыл шаруашылығы бас қар масы
ның басшысы Талғат Дүйсе баев, 
Арал ауданы әкімі Серік Сер
мағамбетов қуаңшылық жағ да
йынан шығу мақсатында атқа
ры лып жатқан жұмыстарды 
баян дады. 

Ербол Қарашөкеев мал азы
ғымен қамтамасыз ету мәсе ле
лерін шешуді жылдам үйлес тіру 
үшін министрлік жанынан рес
публикалық жедел штаб құ рыл ға

нын және Үкімет деңгейінде іске 
асырылатын шараларды атады.

– Біріншіден, Үкімет резер
вінен Қызылорда облысына заңға 
сәйкес белгіленген тәртіппен 
шаруалардың қыстағына жет
кізілетін мал азығының құнын 
арзандату үшін субсиядия не
гізінде 1,7 млрд теңге қаржы 
бөлінді. Қазір осы қаражатты 

арнайы тәртіппен шаруа қожа
лықтарына тамыз айының ішінде 
кезеңкезеңімен жеткізу қажет. 
Екіншіден, «Азықтүлік келісім
шарт» корпорациясы 490 тонна 
арпаны нарық бағасынан төмен 
деңгейде сатты. Жалпы биыл 
жемдік астық қорын 370 мың тон
наға жеткізу жоспарымызда бар. 

Президент спортшылардың Тәуелсіз 
Қазақстан тарихында алғаш рет 
Паралимпиада ойындарына 25 жолдама 
ұтып, байрақты бәсекеге үлкен құраммен 
аттанып бара жатқанын атап өтті. 
ҚасымЖомарт Тоқаевтың айтуынша, 
паралимпиадашылар – қажымас қайрат пен 
қайсарлықтың символы.

 – Әлемдегі жүз мыңдаған спортшының 
арасынан үздік шығып, осы ойындарға 
жолдама алу екінің бірінің қолынан келе 
бермейді. Сіздер бұған табандылық пен 
кәсіби дайындықтың арқасында қол 
жеткізуге болатынын дәлелдедіңіздер. 
Демек, әрбір пара спортшымызды қазірдің 
өзінде жеңімпаз деуге болады. Өздеріңізді 
барша отандасымыз мақтан тұтады, – деді 
Мемлекет басшысы.

Президент еліміздегі пара спорт 
түрімен айналысатын азаматтарға мемлекет 

тарапынан қолдау жалғаса беретінін айтты.
– Бүкіл еліміз бойынша 20 мыңға жуық 

азамат пара спорт түрімен жүйелі түрде 
айналысады. Соның ішінде 500 спортшы 
ұлттық құрама сапында өнер көрсетеді. Біз 
паралимпиадалық спорт түрлерін дамыту 
үшін қажетті жағдайды жасай береміз. Қазір 
өңірлерде 16 арнайы клуб пен мектеп жұмыс 
істейді. Осы ретте, НұрСұлтан қаласында 
2018 жылы ашылған Паралимпиадалық 
жаттығу орталығын ерекше атап өткен жөн. 
Заман талабына сай жабдықталған мұндай 
орталық АҚШ, Ұлыбритания, Жапония, 
Оңтүстік Корея елдерімен қатар біздің 
елордамызда да бар. Спорт саласы барлық 
азаматымыз үшін бірдей қолжетімді болуға 
тиіс. Осы орайда мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарға қолайлы орта қалыптастыру 
мемлекет міндеті екенін баса айтқым келеді, 
– деді ҚасымЖомарт Тоқаев.

Қазақстан Ұлттық паралимпиада 
құрамасы осыған дейін бұл ойындардан  екі 
алтын және екі күміс медаль жеңіп алған 
болатын. Бұл жетістіктерді спортқа деген 
сүйіспеншілік пен ерен еңбектің нәтижесі 
деп бағалаған Мемлекет басшысы құрама 
команда мүшелеріне зор сенім артты.

Парадзюдодан Азия чемпионы, Әлем 
кубо гының иегері Теміржан Дәулет 
мемлекеттің тиісті қолдау көрсеткені үшін 
Қазақстан Президентіне ұлттық құрамадағы 
спортшылар атынан алғыс айтты.

– Биыл – Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 30 жыл. Мен Тәуелсіздіктің 
құрдасымын. Азат елде туыпөскен 
мен сияқты жастардың арманмақсаты 
– көк байрағымызды биікте желбірету. 
Бапкерлеріміз жанжақты дайындалуымызға 
зор еңбек сіңірді. Токиода бар күш
жігерімізді саламыз, – деді спортшы.

Паратаэквондодан екі дүркін Әлем 
чемпионы Нұрлан Домбаев спортшылардың 
жаттығуына жақсы мүмкіндік жасалғанын 
айтты.

– Параспортшылардың тұрақты түрде 
оқужаттығу жиындарын өткізуіне жағдай 
жасалды. Өзім Қазақстанның үш қаласында 
дайындалдым. Қатарымызда шетелде 
жаттыққандар да бар. Соның нәтижесінде 
Риоға он спортшы ғана барса, биыл 
қатарымыз екі еседен асты. Паратаэквондо 
паралимпиада ойындарына алғаш рет 
енгізіліп отыр. Ұлтымызды ұйыстырып, 
халқымызға жігер беретін жеңіске жету – 
басты мақсатымыз, – деді Нұрлан Домбаев.

Ұлттық паралимпиада комитетінің 
президенті Қайрат Боранбаев пен ұлттық 
құраманың пауэрлифтинг бойынша Бас 
бапкері Артур Томицкий спортшылардың 
дайындығы туралы мәлімет берді. 

Жиын соңында Мемлекет басшысы 
спорт шыларымыздың өнерін бүкіл халқы
мыз тамашалап, жанкүйер болатынын 
айтты. Сондайақ олардың жеңісі Тәуел
сіздігіміздің 30 жылдығына тамаша тарту 
болатынын атап өтіп, ұлт намысы сынға 
түсетін сайыста сәттілік тіледі.

ҚАЖЫМАС ҚАЙРАТ ПЕН 
ҚАЙСАРЛЫҚТЫҢ СИМВОЛЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев XVI жазғы Паралимпиада 
ойындарының қарсаңында Ұлттық құрама командасының мүшелерімен кездесті.

Әлем АҚШ долларынан
сақтана бастады. Неге?

Ақша 
жарықтықтың 
экономикалық айырбас 
құралы ретінде адамзат 
өміріне енгеніне 
бірнеше мыңдаған 
жыл болды. Айтатыны 
жоқ, сол үлкен 
тарихтың өн бойында 
ол өзінің табиғатын, 
болмысын сан мәрте 
өзгертті. Белгілі бір 
тарихи оқиғаларға, 
мемлекеттік төңкерістерге, қоғамдық құрылыстың өзгеруіне 
байланысты ақша талай рет құнын жоғалтты. Тіпті оның жай 
ғана қағаз ретінде қалған кездері де болды. Әділжан ҮМБЕТ,
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Қамшыбек Қоңқабаев: 
Елімізді қуантуға дайынбыз

Қызылорда халқы ғана емес, тұтас 
қазақ елі Токио олимпиадасында 
боксшылар арасында Қамшыбек 
Қоңқабаевқа үміт артып отыр. Сыр 

ұланы үшін сол үмітті ақтау – үлкен 
міндет. Қамшыбек биыл дүбірлі доданың 

ашылу салтанатында еліміздің 
туын ұстап шығу мәртебесіне ие 

болды. Оған қоса бокстан ұлттық 
құрама капитаны деген атағы 
тағы бар. Ұлтының сенімін 
арқалаған азамат күншығыс 
елінде өтіп жатқан беделді 
бәсекедегі тұсаукесер жекпе-
жегін сәтті бастады.

Қырық мың қой өрген 
Қызылқұм еді

Өлшем құралдарының 
өз тәртібі бар

Sb
Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»

Онлайн сауда 
тиімді ме?

Қала тұрғыны Индира Орманова пандемия басталған 
кезде жұмысынан шығып қалған. Көпбалалы ана табыс көзі 
болмағандықтан, жаңа бизнес бастауға бет бұрды. Бірақ істі 
неден бастау керек екенін білмеді. Бірде ол әлеуметтік желіде 
онлайн сауда жасаудың жолын үйрететін маманның тегін кеңесі 
болатынын көзі шалды. Тіркеліп, 
жолын білді, көп ізденді.  
Ақыры іске бел буды. 
Сенімді серіктес те тапты. 

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ҚҰТТЫҚТАУЫ

Құрметті Сыр елінің 
көлік инфрақұрылым қыз-
меткерлері және сала арда-
герлері!

Сіздерді кәсіби мереке
леріңіз – Көлік қыз мет
керлерінің күнімен  шын 
жүректен құттықтаймын!

Көлік логистикасы – 
эко    но микамыздың күре
та мыры әрі тәуелсіз елі
міз дің өсіпөркендеуінің 
не  гізгі көр сеткіштерінің 
бірі. Жол қауіпсіздігін сақ
тау, нақтылық пен тасы мал
дау дың сапасы ау қымды 
ин вестициялық жо  ба  ларды 
жүзеге асыруға, халықтың 
әлауқатын арт тыру, өнер
кә сіптік өсім сияқ ты мәсе
лелерді шешуге мүм кіндік 
береді. 

Облыс аумағындағы 212 
елді мекенді аудан және 
облыс орталығымен байла   
ныстыратын 205 авто бус 
маршруты ұйымдас тырылған. 
Сондайақ, Таш кент қаласына 
1 халық аралық және облыс
аралық  13 автобус маршруты 
қызмет етеді. Бүгінгі күні 
әлемді жаулаған коронавирус 
ін детіне байланысты облыс
аралық тұрақты маршрут
тардың уақытша тоқтауы 
жолаушылар ағымының тө
мендеуіне әсер етуде. 

«Қорқыт Ата» әуежайы 
арқылы аптасына 23 тұрақты 
рейс қызметі бар. Бұл рейстер 
«AirAstana», «Qazaq Air», «Fly 
Arystan» әуе компаниялары 
тарапынан іске асуда. Биыл 
алғашқы жартыжылдықта 
әуежайдан 69,9 мың жолаушы 
жөнел тілген. Бұл өткен 
жылдың осы кезеңімен салыс
тырғанда 2,7 есеге өсіп отыр. 

Қазіргі таңда әуе жай
дың қолданыстағы жо лау
шы лар терминалын кең
ейтуге жұмыстар жүру де. 
Жо балаусметалық құжат
та масы әзірленіп, биылғы 
мау сым айында мемле кет
тік сараптамадан оң қо
рытындысын алды. Жобаға 
сәйкес терминалдың көлемі 
қазіргіден екі есеге, яғни 1400 
шаршы метрге кеңейеді деп 
отырмыз.

Өңірімізде 8 теміржол 
вокзалы жолаушыларға қыз
мет көрсетуде. Облыс ау
мағынан 19 жұп, оның ішін
де облыс орталығынан 5 жұп 
жолаушы пойызы жүреді. 
Алайда, корона вирус пан
демиясына байла нысты 7 ха
лықаралық, 1 облыс аралық, 1 
қала маңы қатынасы уақытша 
тоқтап тұр.

Біз үшін халықтың ден
саулығы бәрінен маңызды 
екені даусыз.

Күрделі жағдайға қара 
мастан Сыр елінің әлеу меттік
экономикалық дамуына зор 
үлес қосып отыр ған Сіздерге 
алғысымды айтамын.

Еңбектеріңізге табыс, өз
деріңізге мықты денсаулық 
отбасыларыңызға құтбереке, 
амандық тілеймін!

Құрметпен,
облыс әкімі 

Гүлшара 
ӘБДІҚАЛЫҚОВА

Бүгінде індетті ауыздықтау, 
сақтықты күшейту басты мә
селе болып отыр. Өңірлік ком
муникациялар қызметінде өт
кен брифингте облыс әкімінің 
орын басары Балжан Шәменова, 
облыстық санитариялықэпиде
мио  логиялық бақылау депар та
менті басшысының орын басары 
Әлия Әбдіқайымова, облыстық 
полиция департаменті бас ты
ғының бірінші орынбасары 
Шамшидин Әмитов пен облыс
тық денсаулық сақтау басқар ма 
сының басшысы Сәбит Па зылов 
кеселдің жолын кесу ба ғы  тын
дағы бірқатар шараны атап өтті. 

Балжан Мөрәліқызы індеттің 

егде, жұмыспен қамтылмаған 
және екпе алмаған азаматтар 
арасында жиі тіркелуі назар 
аударарлық мәселе екенін айтты. 
Сонымен қатар жедел жәрдемге 
күніне 80ге жуық шақыру 
келіп түсетіні, республикада 
ке ңі нен таралған «Дельта», 
«Дельта плюс» штамдарының 
облыста кеңінен таралуы алаң
да татынын баяндады. Облыстық 
санитариялықэпи  де  мио  ло
гиялық бақылау депар таменті 
басшысының орынбасары был
тыр осы кезеңде өлімжітім көп 
болғанын, соның өзінде ас, той 
өткізу тыйылмағанын жеткізді.

Қауіптің беті 
қайтпай тұр

Шаруаның мұқтажы 
шет қалмайды

29 шілдедегі мәлімет бойынша өңірде коронавирус 
инфекциясын жұқтырған 220 жағдай анықталды. Қазір 
220 адамның 69-ы инфекциялық стационарда, 151-і үй 
жағдайында бақылауда. Оның 61 проценті – жұмыссыз 
азаматтар мен зейнеткерлер, 18 проценті – 14 жасқа дейінгі 
балалар. Көрсеткіш қауіптің күшейгенін байқатады.

Көлік саласы –
тіршіліктің күретамыры
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Sb
Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы» 

ЕРТЕҢ – КӨЛІК ҚЫЗ МЕТ КЕРЛЕРІ КҮНІ

Үшіншіден, фермерлердің жем-шөп 
да йындауына қосымша арзандатыл-
ған жанар-жағармай бөлінеді. Қазір 
Энергетика министрлігімен барлық 
мәселелер пысықталды. Тамыз айы-
нан бастап облыстарға сұратылған 
лимиттері бойынша жеткізілетін 
бола ды. Қызылорда облысына 3,8 
мың тонна лимит бөлінді, – деді 
Е.Қарашөкеев.

Бүгінде Экология министрлігімен 
табиғи жерлерге мал жаю және шөп 
шабу жөнінде келісім жасалды. Осыған 
байланысты қорықтар жерінен шөп 
шабу және мал жаю мәселесі шешілді. 
Сонымен қатар, қазіргі жағдайға 
байланысты фермерлерге қолдау 
көрсету үшін мал шаруашылығын да-
мы туға алған несие төлемдерін кейінге 
шегеру жөнінде шаралар қабылданады. 

Қазіргі таңда Бөген ауылына 96 
тонна шөп жеткізілген. Аманөткелге 
265 тонна шөп барған. Елді мекеннен 
3 бригада құрылып, көршілес Қазалы 
ауданының, Жалаңтөс баһадүр, 
Майдакөл ауылдарында шөп орылуда. 
Сонымен бірге Болат Өтемұратов 
қорынан 213 миллион теңге қаржы 
бөлініп, 900 тонна жем-шөп алынуда. 

Тағы бір айта кетерлігі, Ауыл 
шаруашылығы министрлігі мен 
«Бәйтерек» холдингі бірлесіп қосым-
ша мал азығын дайындайтын техника 
сатып алуды қаржыландыру және 
суармалы жерді игеруге қажет 
құрылғыларды сатып алуға несие беру 
мәселесін де қарастыратын болады.

Делегация өкілдері «Аспай» су 
ағытқысының жөндеу жұмыстарымен 
танысты. «Аспай» су ағытқысын 
қалпына келтіріп, көлдерді, жайы-
лымдық және шабындық жерлерді 
суландыру үшін Аманөткел округінің 
тұсындағы «Бұрмақұлақ» су арнасын 
уақытша бөгеу жұмыстары басталмақ. 
Бұл үшін Б.Өтемұратов қорынан 
бөлінген қаржының 4,5 млн теңгесін 
құрылыс жұмыстарына бағыттау 
көзделіп отыр. Сонымен қатар, 
«Бұрмақұлақ» су арнасын бөгеу 
жұмыстарына облыстық бюджеттен 71 
млн теңге бөлінді. Таяу арада  құрылыс 
жұмыстары басталатын болады. 

Сапар аясында министрлік деле-

гациясы Сарықұдық өңіріндегі 
«Ықылас» шаруа қожалығына барып, 
мал шаруашылығы саласындағы 
еңбек  керлермен кездесті. 

«Ықылас» шаруа қожалығы 
қазақтың ақбас сиырын өсіріп, жыл 
сайын 100-110 бас асылтұқымды бұқа-
шықтарды сатып келеді. Қожалықта 
518 бас мүйізді ірі қара, 547 бас уақ 
мал, 254 бас жылқы, 348 бас түйе 
өсірілуде. 

Жұмыс сапары барысында 
Е.Қарашөкеев Арал қаласындағы 
жем тарату жұмысын бақылап, түйе 
сүтінен құрғақ ұнтақ шығаратын зауыт 
құрылысын көрді.

Зауыт қыркүйек айында іске 
қосылып, 20-дан астам адамды жұ-

мыспен қамтиды. Жылына 1300 тонна 
өнім өндіруге мүмкіндік бар. 

***
Ауыл шаруашылығы 

министрінің міндетін атқарушы 
Ербол Қарашөкеевтің Сыр 
еліне сапары кеше бірқатар 
ауданда жалғасты. Министрлік 
делегациясы Жалағаш, 
Сырдария, Шиелі және 
Жаңақорған аудандарын 
аралап, шаруашылықтарда 
болды.
 Алдымен Жалағаш ауданындағы 

«Байтабын» шаруашылығындағы шөп 
жинау жұмысын көріп, одан кейін 

Сырдария ауданындағы «Мағжан 
және К» серіктестігінің жоңышқа 
алқабына аялдады. Бұл ретте облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасының 
басшысы Талғат Дүйсебаев өңірде 
шаруаларды қолдау бағытындағы 
бірлескен жұмыстарды атап өтті. 

Айта кетейік, «Байтабын» 
серіктестігі 1416 гектар күріш, 74 
гектар мақсары, 170 гектар жаңа 
жоңышқа егіп, 572 гектар ескі 
жоңышқаны күтімге алған. Ал 
«Мағжан және К» ТС-да 161 гектар 
бидай, 84 гектар арпа, 306 гектар  жаңа, 
1478 гектар ескі жоңышқа бар. Мұнда 
негізгі дақыл – күріш 2500 гектар.

Ербол Қарашөкеев Арал ауданына 
көмек ретінде шөп жөнелтіп жатқан 

Шиелі ауданындағы «Бидайкөл» 
шаруа қожалығының басшысымен 
де кездесіп, құрғақшылықтан зардап 
шеккен ауданға көмек көрсеткендері 
үшін алғыс білдірді. 

– Өздеріңіз білесіздер, Арал 
ауда нының шаруалары биыл құр-
ғақшылықтан қатты зардап шекті. 
Қазір мәселе ретімен шешіліп келеді. 
Облыстың бес ауданынан және 
Ақтөбе облысының Ырғыз ауданынан 
мал азығы жеткізілетін болды. Ол 
үшін келісім жасалды. Бүгінгі таңда 
Қызылорда облысы әкімдігінің 
резервінен 250 млн теңге бөлінді, 
оның 49,5 млн теңгесі шөп таситын 
көлік шығынын көтеруге жұмсалады. 

Жалпы, бұл жағдай министрліктің 
тұрақты бақылауында болады, – деді 
Е.Қарашөкеев.

 «Бидайкөл» қожалығы биыл  900 
гектар күріш, 200 гектарға күздік 
бидай екті. Сондай-ақ, 70 гектар соя 
мен 477 гектар ескі жоңышқалығы бар.

Жалпы ауданда мал суаратын 
құдықтар салу және су бөгеттерін 
қалпына келтіру жұмыстары да қолға 
алынған. 

Бүгінгі күні облыста 347 мың 
тонна мал азығы дайындалды. Өңірде 
жұмысты үйлестіретін облыстық 
және аудандық штаб құрылды. Мал 
азығын дайындау және қамтамасыз ету 
жөнінде облыстық жоспар бекітілді. 
Соған сәйкес, арнайы шөп дайындау 
бригадалары, еріктілер, «Жасыл 
ел» студенттік отрядынан жастар да 
көмекке келіп жатыр. Мыңға жуық 
адамның қатысуымен 114 бригада 
құрылып, 170 ауыл шаруашылығы 
техникасы тартылды.

Тағы бір маңызды мәселе – мал 
азығына сұраныс артқан сайын оның 
бағасының да күрт көтерілуі. Бағаның 
өсуіне тасымал шығыны да әсер етті. 
Енді «Қазақстан темір жолы» Ұлттық 
компаниясы басқа өңірлерден жем-
шөп тасымалдауға арнайы жеңілдік 
беретін болды.

Е.Қарашөкеев облысқа жасаған 
сапарының соңында Жаңа қор-
ған ауданында алма бағын өсіріп 
отырған «Жан-Арай» серік тес тігі, 
құс шаруашылығымен айна лы сатын 
«Абдулла» шаруа қожа лы ғының құс 
фабрикасы құры лы сының барысымен 
және мал шаруа шылығымен айна лы-
сатындарға жем-шөп дайын дайтын 
«Нұрбол И» шаруа шылығының 
жұмысымен танысты.

Алма бағына 35 112 түп жеміс 
көшеті сатып алынып, 35 гектар жерге  
егілген. Ал, «Абдулла» құс фабрикасы 
жылына 3,5 мың тонна құс етін 
өндіретін болады. Бұл облыс халқы 
тұтынатын құс етінің 33 процентін 
қамтамасыз етеді деген жоспар бар. 
Бүгінгі таңда 4 ғимараттың каркасы 
тұрғызылып, қызмет көрсететін 
техникалар алынған. Сонымен бірге 
«Нұрбол И» шаруашылығының да 
жұмысы өрге басып келеді.

Шектеулер алынып 
тасталды

Қызылорда. Демалыс күндері нысандар 
қызметіне қойылған шектеулер алынып 
тасталды. Қызылорда қаласының бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 
қаулысына өзгерістер енгізілді.
Бұған дейін «Ashyq» жүйесіне қосылғанына 

қарамастан сенбі, жексенбі күндері барлық 
нысандардың қызметіне тыйым салынған болатын. 
Енді жүйеге тіркелген объектілер сенбі, жексенбі 
күндері де өз жұмысын күшейтілген санитариялық-
дезинфекциялық режиммен жалғастырады. Қаулы 
кешеден бастап күшіне енді.

Мал азығы жеткізілуде
Арал. Ақбастыға мал азығы жеткізілді. 

Аудан орталығынан 250 шақырым жердегі 
ауылға Шиелі ауданының «Бестам», 
«Ақмая» шаруа қожалықтарынан 1200 
пресс және 54 бума жоңышқа жеткізіліп, 
тұрғындарға тегін үлестірілді.
Мұнан бөлек, аудан орталығындағы Абай 

көшесі бойында орналасқан «Ер-Ай» сауда 
орталығының алдында шөп сатылуда. Өңірдегі мал 
азығы мәселесін шешу үшін «Азық-түлік келісім-
шарт» корпорациясы 490 тонна арпаны нарықтан 
төмен бағамен әкелді. Жалпы биылғы жемдік астық 
қорын 370 мың тоннаға жеткізу жоспарланып отыр.

Онлайн қабылдау
Қазалы. Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев 

тұрғындарды онлайн қабылдады. Жұмысқа 
орналасу, тұрғын үй, әлеуметтік көмек 
және тағы басқа мәселелермен жүгінген 
азаматтарды тыңдаған аудан басшысы 
әр мәселеге жеке тоқталып, заң аясында 
шешу жолдарын түсіндірді. Бірқатар мәселе 
бойынша жауапты сала басшыларына 
нақты тапсырмалар берді.
Сондай-ақ М.Оразбаев Әйтеке би кентін аралап, 

атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Аудан 
басшысы Жанқожа батыр мен Т.Бөріқұлақов 
көшелерінің қиылысындағы аудандық полиция 
бөліміне қарасты көне МАИ ғимаратына жөндеу жұ-
мыстарын жүргізіп, тиімді пайдалануды тапсырды. 
Нысанды кентте орнатылған камера ларды бақы-
лайтын орын ретінде пайдалану көзделген.

Құс фабрикасы 
құрылысының 
барысы

Қармақшы. Ауданда «Қармақшы құс» 
фабрикасының құрылысы аяқталуға 
жақын. Жылына 1500 тонна құс етін 
өндіретін нысанның жалпы құны – 1,9 млрд 
теңге.
Аудан әкімі Қайрат Нұртай Ақтөбе ауылдық 

округіндегі жұмыс сапары кезінде құрылыс жұмыс-
тарын аяқтауды тапсырып, тездетіп өнімді шығару 
және сату бағытында жауапты сала мамандарына 
тапсырмалар жүктеді. Қазіргі таңда нысанның 
әкімшілік және бақылау-өткізу пунктінің, 6 құс 
цехының және инкубациялық цехтың құрылысы, 
құс сою цехының металл-конструкциялық жабынын 
монтаждау жұмыстары жүргізіліп, фабрика аумағы 
қоршалды.

Құс фабрикасы іске қосылған соң 70 жаңа жұмыс 
орны ашылып, жергілікті жұмыссыз азаматтарды 
тарту көзделуде.

Оқушылар үйі мен 
Өнер мектебі

Жалағаш. Жалағаш кентінен құны 
420 млн теңгені құрайтын 200 орындық 
Оқушылар үйі мен 50 орындық Өнер 
мектебі жаңа оқу жылында пайдалануға 
беріледі. 
Ауданда білім беру ұйымдарының инфра құры-

лымын дамыту басты назарда. Апатты жағдайдағы 
мектеп мәселесі шешілген. Биыл Таң ауылындағы 
орта мектеп ғимаратына 333 млн теңгеге, Есет 
батыр ауылындағы орта мектеп ғимаратына 368 млн 
теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде.

«Әсем гүлдер» байқауы
Сырдария. С.Сейфуллин ауылында 

тұрғындар арасында «Әсем гүлдер» гүл 
өсірушілердің онлайн байқауы өткізілді.
Байқауға 6 талапкер қатысты. Қазылар 

алқасының шешімімен Кәмшат Сейтасқарова бас 
жүлде, Айгүл Смайыл 1-орын, Рая Қыстаубаева 
мен Ләззат Меңлібаева 2-орын, Мереке Әменова, 
Гүлдана Бейсенбаева 3-орын иеленді. Қатысу-
шыларға арнайы сыйлық пен диплом тапсырылды.

Баспана мұқтаждарға 
беріледі

Шиелі. Аудан әкімі Нариман 
Мақұлбеков Шиелі кентін аралап, «Нұрлы 
жер» мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы 
аясында салынған жаңа тұрғын үйдің 
құрылысын назарға алды.
Құрылысы өткен жылдың мамыр айында 

басталған 25 пәтерлі үй бірінші кезекте аудан 
әкімдігінің тұрғын үй кезегінде тұрған мүмкіндігі 
шектеулі жандар мен көпбалалы аналарға 
ипотекалық бағдарлама аясында беріледі.

Айта кетейік, өткен жылы ауданда 59691 шаршы 
метр баспана ел игілігіне пайдалануға берілген. 
Аудан орталығынан 18 пәтерлі тұрғын үй салынды.

«Жомарт жүрек» 
иегерлері

Жаңақорған. Аудан әкімі Руслан 
Рүстемов «Жомарт жүрек» қайырымдылық 
сыйлығының иегерлеріне құрмет көрсетті.
Ауданның әлеуметтік-экономикалық, қоғам-

дық-саяси, мәдени-рухани өміріне белсене ара-
ласып, көмекке мұқтаж жандарға шынайы ниетімен 
қолдау көрсетіп, еселі еңбек етіп жүрген азаматтар 
«Жылдың үздік қамқоршысы», «Туған өлке», 
«Жылдың үздік ұйымы», «Жыл меценаты», «Жыл 
тұлғасы» номинациялары бойынша марапатталды.

«СБ» ақпарат

Қалдарбеков Мұса 1972 жылы туған. Алматы техно-
ло гиялық инс ти туты мен Алматы технология және 
бизнес университетін бітірген.

Еңбек жолын Кентау қаласын дағы тігін 
фабрикасында жұмыс шы болып бастаған.

1991-1997 жылдары – Жаңа қорған өндірістік комби-
натының жұмысшысы, «Кереге» кіші мем лекеттік 
кәсіп орны дирек торының орынбасары.

1997-2011 жылдары Алматы қаласының салық 
органдарында жауапты басшылық қызметтер атқарған.

2011-2019 жылдары – Батыс Қазақстан облысы 
бойын ша салық департаменті бас ты  ғының орынбасары, 
Қы зыл орда, Жамбыл облысы бо йынша мемлекеттік 
кірістер де пар таменті басшысының орынбасары.

2019 жылдың қыркүйек айы нан бастап осы уақытқа 
дейін Қар мақ шы ауданының әкімі қызметінде болды.

– Наурыз айындағы мерекелік 
күндерден кейін сәуірде ауру 
саны күрт жоғарылап, тәуліктік 
тіркелу артты.

Халық ас беру, той-жиын нан 
бас тартқан емес. Жақында қала да 
орналасқан «Арнау палас», «Бақ-
Сарай» мейрамханаларында 
отбасылық шаралар өткізілгені 
белгілі. Дегенмен, бұл шаралар 
мониторингтік топтар назарынан 
тыс қалған. Дәл осындай шаралар 
аудан көлемінде де өткізілуде. 
Сондықтан бізге мониторингтік 
шараларды күшейту қажет, – 
деді Ә.Әбдіқайымова.

Облыстық полиция депар-
таменті бастығының бірінші 
орынбасары Шамшидин Әмитов 
өңірдегі мониторингтік топтар 
жұмысын күшейту мақ  сатында 
оның құрамына тәжірибелі 
сала басшылары тар тыл ға-
нын хабарлады. Сон дай-ақ, бү-

гінде 252 нысан «Ashyq» қо-
сымшасына енгенін айтты. Ал, 
облыстық ден саулық сақтау 
басқармасының басшысы Сәбит 
Пазылов жүк теменің артуына 
байланысты инфекциялық 
төсек-орын саны 3 есеге ұл-
ғайғанын, 1820 төсек-орын 
ұйым дастырылғанын мәлім деді.

– Қажетілікке қарай инфек-
циялық және провизорлық 
ста ционарларда төсек-орын 
қорын 3200-ге дейін ұлғайтуға 
мүмкіндік бар. Жақын күндері 
модульдік жұқпалы аурулар 
ауруханасы да ашылады. Үй 
жағдайында ем алуға мәжбүр 
азаматтарға қарайтын 138 дәрі-
герлік мобильдік топ құрылған. 
Мобильдік топ дәрі герлерінің 
науқастарға шұғыл түрде жетуі 
үшін облыс әкімдігі мен қала 
әкімдігі тарапынан қосымша 
көліктер қарастырылды. 29 
шілдедегі мәлімет бойынша 
216564 адам вакцинаның І 

компонентін салдырды, II ком-
понентпен 142 944 адам қам-
тылды. Алайда, вакцина алған 
тұрғындар арасында да індет 
жұқтыру фактілері бар, бірақ 
салдары жеңіл өтуде, – деді 
басқарма басшысы. 

Спикер бұдан бөлек ба ла-
лар арасында инфекцияның  
өршуі белең алғанын айтты. 
Мәселен, шілде айында 145 
дерек тіркелген, бүгінде оның 
51-і – амбулаторлық, 49-ы 
– стационарлық бақылауда. 
Бала ларға вирус вакцина сал-
дырмаған ата-аналарынан жұқ-
қан. Олар екпе салдырмаумен 
қатар санитарлық нормаларды 
сақтамаған, яғни көпшілік 
орындарға барған. Бұл ретте сала 
мамандары соңғы мәліметтер 
алаңдататынын айтты. Дәрі-
герлер қауымы қолдан келген 
ем-домның бәрін жасауда. Бірақ, 
індеттің құрығына ілікпеу ең 
бірінші өзімізге байланысты.

Басқармада 
жаңа басшы

Қызылорда 
облысы әкімінің 
өкімімен Қызылорда 
облысының 
жұмылдыру 
дайындығы 
басқармасының 
басшысы  қызметіне 
Қалдарбеков 
Мұса Оспанұлы 
тағайындалды.

Қауіптің беті 
қайтпай тұр

Бүгінде аймақта салаға қатысты 
оң өзгерістер бар. Халыққа қызмет 
көрсету сапасы анағұрлым жақсарып, 
жолаушылар, жүк тасымалдау парктері 
жаңа техникалармен толығып, 
еліміздің транзиттік әлеуетінің артуына 
септігін тигізді.  Облыс аумағында 
212 елді мекенді аудан және облыс 
орталығымен байланыстыратын 205 
автобус маршруты ұйымдастырылған. 
Сонымен қатар, Ташкент қаласына 
қатынайтын 1 халықаралық және 
облысаралық 13 автобус маршруты бар. 
Жолаушылар мен тасымалдаушыларға 
Қызылорда қаласы мен аудан 
орталықтарындағы 3 автовокзал, 8 
автостанса қызмет көрсетуде. 

Жолаушылар үшін ойға алған 
жеріне жылдам жеткізетін, жайлы әрі 
қауіпсіз ұшақ қызметі өте маңызды. 
«Қорқыт Ата» әуежайында «AirAsta-
na», «Qazaq Air», «Fly Arystan» әуе 

компаниялары арқылы аптасына 23 
тұрақты рейс орындалуда. Осы жылдың 
І жартыжылдығы бойынша әуежайдан 
70 мың жолаушы сапарға аттанған. 
Бұл өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 2,7 есеге артық. Айта 
кету керек, жолаушылар саны ұлғайған 
сайын әуежайдың жолаушылар 
терминалының тарлығы көзге анық 
байқалатын. Қазір терминалды  кеңейту 
бағытындағы жұмыстар жүргізілуде. 
Жобаға сәйкес, көлемі қазіргіден екі 
есеге, яғни шамамен 1400 шаршы 
метрге кеңейеді деп күтілуде. Алдағы 
уақытта құрылысы өзгерген әуежайда 
халықаралық стандарттарға сәйкес 
қызмет көрсетілетін болады. 

Облыс логистика жағынан өте 
ыңғайлы екенін баса айту керек. 
Теміржол желісі барлық аудандарда 
бар. Өңірден өтетін магистральдық 
теміржол желісінің жалпы ұзындығы 

1051,7 шақырымды құрайды және 
8 теміржол вокзалы жолаушыларға 
қызмет көрсетіп келеді.

Аймақ орталығынан 5 бағытқа 
жолаушылар пойызы ұйымдастырылса, 
облыс аумағынан жүретін пойыз 
саны 19 жұпты құрайды. Әлемге аз 
уақыттың ішінде бұрын болмаған 
өзгеріс әкелген індет жолаушылар 
тасы малына да айтарлықтай ықпал 
еткені анық байқалды. Бүгінде 9 жұп 
пойыз коронавирус пандемиясына 
байланысты жұмыстарын уақытша 
тоқтатқан. Оның 7-уі халықаралық, 1-уі 
облысаралық, 1-уі қала маңы бағытына 
қатынайтындар. Облыс аралық тұрақты 
маршруттардың уақытша тоқтатылуы 

жолаушылар ағымы көрсеткішінің 
төмендеуіне әсер етуде. Дегенмен, 
жыл басынан бері өңірдегі 8 теміржол 
вокзалы арқылы қалған бағыттағы 
көлік құралдары 600 мыңға жуық 
жолаушыға қызмет көрсетіп, діттеген 
жеріне жеткізген.

Бұл – технологиялардың жаңар-
тылып, көлік құралдарының жетіл-
діріліп, жол сапасының бұрынғыдан 
әлдеқайда жақсарғанының айқын 
белгісі. Дегенмен, жылдың ыстық-
суығына қарамай қала мен далада, 
көк жүзінде көлік тізгіндеп, мыңдаған 
адамның өміріне жауапкершілік ала-
тын сала мамандарының еңбегі елеулі.

Көлік саласы –
тіршіліктің күретамыры

Ертең – экономикамыздың негізгі локомотиві саналатын көлік 
саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Атаулы күн елімізде 
1998 жылдан бері атап өтіледі. Экономиканың дамуын қамтамасыз 
ету үшін логистикалық инфрақұрылым, көлік саласын дамыту,  
цифрландырудың  маңызды екені белгілі.

Шаруаның мұқтажы 
шет қалмайды



S
www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz 3Экономика

№115-116 (20189-20190) 31 шілде, сенбі  2021 жылb

Қазақстанның жағдайында 
Ұлттық валюта – теңгенің пай-
да болуы Тәуелсіздік алумен 
тікелей байланысты болғанын 
атап өткіміз келеді. Тұңғыш 
Президент-Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тікелей басшы-
лығымен теңгенің өмірге келуі  
еліміздің егемендігін нығайту 
жолындағы алғашқы қадам 
болды. Бұл 1993 жылдың 15 
қарашасы еді. 

Ресейдің әбден құнсыз-
данған ақшасын сол заматта 
теңгеге шаққанда 1 теңге – 500 
рубльге  айырбастағанымызды 
ұмытпаймын. Қызық үшін 
бүгінгі оқырманға айта 
кетейін, сол алғашқы айырбас 
кезеңінде жалақымыз 1000-
1200 теңгені құраған болатын. 
Жалақы күн сайын өсіп жатқан 
қымбатшылықтың әсерінен  
тоқсан сайын көтерілді. 
Ақшаның балама құнын есеп-
ке алу үшін бір салыстыр-
малы цифр келтірейін. 1994 
жылы Қызылорда базарын-
да жылқының бағасы 7 мың 
теңге болды. Теңгенің жалпы 
халықтың игілігінде болма-
уына байланысты көпқабатты 
үйлердің екі пәтерлігі сол 
уақытта 15-20 мың теңгеге 
бағаланды. Сол жылдары са-
лыстырмалы түрде малдың 
құнды болғаны соншалық, екі 
бұзаулы сиырға немесе екі 
жылқыға 1-2 бөлмелі пәтер са-
тып алуға болатын. 1994 жылы 
Қазақстанда орташа жалақы 
1,7 мың, 1999 жылы 12 мың 
теңге болды.

Жылдар өте жағдай бір-
шама өзгерді. Бірақ сол 
90-жылдардың дағдарысы ха-
лыққа үлкен ауыртпалықтар 
әкелді. 1999-2000 жылдары 
базарда тәуір қойды сатып алу 
үшін 5 мың теңге жеткілікті 
еді. Артынша үй қымбаттай 
бастады. 2005-2006 жылда-
ры оның бағасы едәуір өсті. 
Содан бері тоқтаусыз өсіп 
келеді. Таңғажайыбы сол, 
бүкіл әлемдегі үрдіс осын-
дай болды. Күні кешеге дейін 
жылжымайтын мүлік, авто-
мобиль саудасы, тағысын 
тағылар Қазақстанда дол-
лар баламасымен бағаланды. 
Алайда соңғы уақытта біздің 
долларға деген көзқарасымыз 
біршама өзгере бастады. 
Табиғатынан резервтік валю-
та саналғанымен, қазір АҚШ 
долларының өзі құнсызданған 
сыңайлы.

Салыстырмалы түрде ай-
тылатын ой көп. Дегенмен, 
бір нәрсе айқын. Амери кан-
дық билік кешегі пандемия 
дағдарысы кезінде әлемдік 
нарыққа бірнеше трил лион-
даған долларды лақтырып 
тастады. Бұл бір жағынан, 
американдықтарды панде-
мия зардабынан құтқару үшін 
жасалды. Алайда әлемдік 
қауымдастық америкалық 
резерв тік жүйесінің бұл 
қадамына оншалықты риза 
емес. Триллиондаған доллар, 
ең бастысы, ешқандай мате-
риалдық немесе басқалай 
бағалы құндылықтармен бекі-
тілмеген еді. Қазақша айт-
қанда, жай ғана қағаз ақша. 
Доллармен бірге әлем елде-
рінің ұлттық валюталары 
құнсыздануда. 

Бір қызықты айтайық. 
Әлем жұртшылығы, әрине 
барлығы емес, жуық арада дол-
лардан құтылу ниетін сездіріп 
үлгерді. Бұл бір жағынан, 
әділ сияқты, себебі доллар 
сол АҚШ-та бір орталықтан 
басқарылғандықтан, ұлттық 
валюталардың құнсыздануына 
еселеп әсер етуде. Осы-
ны ескерген Ресейдің билігі 
жуық арада өздерінің әл-ауқат 
қорының құрылымынан дол-
ларды мүлдем алып тастай-
тынын мәлімдеді. Нақтылай 
түсейік. Ресейдің қаржы 
министрі Антон Силуановтың 
айтуынша, бір ай ішінде Ре-
сей Ұлттық әл-ауқат қоры 
құрылымындағы американдық 
доллардан толық бас тартып, 
британдық фунттың үлесін 
төмендетеді. Біз Орталық банк 
сияқты доллар активтерінің 
инвестицияларын қысқарту 
туралы шешім қабылдадық. 
Бүгінгі таңда құрылым бой-
ынша Ұлттық қордың 35%-і 
долларға салынған. Долларлық 
активтерден толық шығу тура-
лы шешім қабылдадық, инве-
стицияларды доллармен алма-
стыру еуроның ұлғаюы мен 
алтынның өсуіне ықпал етеді 
деді  Силуанов. 

Оның айтуынша, ҰҚҚ 
жаңа құрылымына көшу бір 
ай ішінде жүзеге асады. «Бұл 
істі жүзеге асыруға бір ай 
жеткілікті» деді Силуанов, 
яғни, алдағы уақытта қор 
құрылымындағы доллар 0, 
еуро 40, юань 30, алтын 20, 

фунт пен фунт стерлинг 10, 
иена 5 процент құрайды. 

Байқап отырған болар-
сыздар, бұл – біздіңше, 
АҚШ-тың Ресейге бірнеше 
жылдан бері аяусыз салған 
санкцияларының «жемісі». 
Соңғы күндері Ресей ұлттық 
банк төрағасы Элвира На-
биуллина активтен долларды 
мүлдем алып тастамайтынын 
мәлімдеді.

Бір шындық бар. Өмір 
өзгеруде. Қазір Ресей Қы-
таймен экономикалық байла-
нысты бұрынғыдан да бетер 
ұлғайта түсуде. Осыдан бірер 
ай бұрын Ресей президенті 
В.Путин мен Қытай төрағасы 
Си Цзиньпин видеоконфе-
ренция үлгісінде Тяньван 
атом электростанциясының 
бірнеше блогын іске қосуға 
уағдаласты. Бұл – әлемдік 
құрылыс. Бізге жеткен мәлі-
мет терге сүйенсек, екі ел бас-
шылары құрылыс барысын-
да, ал ол 2026-2028 жылдарға 
дейін созылады, рубл ьмен 
және юаньмен есептесетін бо-
лады. Сарапшылардың атап 
көрсеткеніндей, қазір Қытай-
дан АҚШ және Еуроодақ та 
сескенеді. Бірақ капиталистік 
әлемнің өзі шығарған дол-
лар үстемдігі біртіндеп өз 
билігінен арылуда, әлбетте, 
сол үстемдікке ұрынғандардың 
өзін тығырыққа тірейтін 
сыңайлы. Сарапшылар қазір 
Кеңес Одағы құлағаннан кейін 
әлемді өзі билеп-төстеуге 
үйренген АҚШ-тың болашағы 
өте бұлыңғыр екенін айтады. 

Тарихқа зер салайық. 
Ресейде рубль тұңғыш рет 
айналымға бірінші Петр патша 
кезінде енгізілді. Капиталистік 
дәуір дамыған кейінгі кезең-
дерде ол ұзақ уақыт өзінің 
сатып алу қабілеті жағынан 
құнды болды. Ресей империя-
сы, әсіресе XIX ғасырдың 
соңы мен XX ғасырдың ба-
сында экономикалық жағынан 
күрт дамыды. Рубль өте 
жоғары бағаланды. Бірінші 
дүниежүзілік соғысқа дейін 
Ресейде экономика жоғары 
қарқынмен дамыды. Себебі 
рубль қаржылық қабілеті бо-
йын ша алтынға бағаланды. 
Мысалы, тарихшылардың 
зерт теуінше, патшалық Ре-
сейде 1914 жылы, 1400 тон-
на алтын қоры болды. 1917 
жылғы төңкеріске дейін 
1 рубль 77 грамм алтынға 
бағаланды. Барлығы бір сәтте 
өзгерді. Азамат соғысы бас-
талды. Оның алдындағы 
бірінші дүниежүзілік соғыс 
жағдайы алдымен патшалық 
Ресей, ізінше Кеңес Одағының 
экономикалық жағдайын мүл-
дем құлдыратып жіберді. 
Әсі  ресе азамат соғысы кезін-
де қаржы жүйесі мүлдем қо-
жырады. Сол Ресей жерінде 
бірнеше ақша баламасы пай-
да болып, олар әртүрлі ай-
мақ тарға ықпал жасаған 
банда құрамаларының, би-
лік бас шыларының есім-
дерімен аталды. Оларды 
керенс кийлік, махнолық, 
одесса лық деп атады. Азамат 
соғысы жылдарында Ресей 
талан-таражға салынды. Ал-
тын валюта қоры ұрланды. 
Патша генералы Колчактың 
игілігінің өзінде 500 тон-
на алтын болды. Ол бағалы 
қазынаны американдықтардан 
қарызға қару-жарақ, басқа да 
қажеттіліктер алуға пайдала-
нып,  большевиктерге қарсы 
күреске жұмсады. Кейін Кол-
чак ұсталып, атылды. Бірақ 
оның иелігіндегі алтынның 
тағдыры қалай болғаны 
бүгінге дейін беймәлім. 

В.Ленин құрған Кеңес 
өкіметіне өте ауыр мұра қалды. 
Рубльдің құнсызданғаны сон-
шалық, революция кезінде 
1 млн рубльге бар болғаны 
бір бөлке қара нан сатып ала-
тын еді. Елдегі күйзелісті 
большевиктік билік жақсы 
түсінді. Жағдайды қалыпқа 
келтіруге Ленин қаржы шенеу-
ніктерін тартты. Солар дың 
бірі Григорий Сокольников 
еді. Жаңа құрама тауарлық 

қатынастарды жетілдіру бо-
йынша реформалар жаса-
ды. Оның ең бірінші талабы 
ретінде рубльді тұрақтандыру 
барынша қажет болды. 
Г.Сокольников қаржы комис-
сары ретінде 10 сомдық ал-
тын тиынды шығарып, оның 
құны алтынның 25 процентіне 
бағаланды. Мемлекеттік сақ-
тандыру қоры құрылды. Бюд-
жет заңдылығы бекітілді. 
Сөйтіп қысқа уақытта боль-
шевиктер Кеңес Одағының 
қалыпты қаржы жүйесін қа-
лыптастырды. Жаңа эко-
но микалық саясат (НЭП) 
жүйесіне сәйкес қаржы айна-
лымын қалыпқа келтіру бо-
йынша тауар айырбастаудың 
тиімді жолы ұсынылды. 1922 
жылғы Кеңес үкіметінің 
қаулысы бойынша 10 рубльге 
қара рыногта алтын, плати-
на, күміс сатып алуға рұқсат 
берілді. Сөйтіп 10 сомдық 
ақшаға базарда алтын, басқа 
да құнды металдар сатып алы-
на бастады. Халық рубльдің 
нығаюын бірте-бірте сезіне 
бастады. Егер 1924 жылы 1 
АҚШ доллары құны бойын-
ша 2 рубль 20 тиынға теңессе, 
1925 жылы оның құны 1 рубль 
94 тиынға, ізінше 1 рубль 15 
тиынға көтерілді. 

Реті келгенде айта кетейік, 
сол Сокольников 1939 жылы 
Сталиннің репрессия құрбаны 
болып атылды. Тарихшылар 
оның кезінде Троцкиймен 
байланысты болғанын айтып, 
кейінгі тағдырының траге-
диямен аяқталғанын осымен 
сабақтастырады. 

Кеңес үкіметі жаңа кезеңге 
аяқ басты. Сталиннің басшы-
лы ғымен 1920 жылдардың 
соңында Кеңес Одағында 
индус трияландыру кезеңі 
бас талды. Бұл орайда Ста-
лин: «Біз әлемнің индус-
триалды мемлекеттерінен 
50-100 жылға артта қалдық. 
Артта қалушылықты 10 жыл 
ішінде еңсермесек, біздің тағ-
дырымыз капиталистердің 
қолында бо лады» деді. Елде 
жаппай индустрияландыру 
науқаны қа уырт жүргізілді. Де-
ректерге жүгінсек, 1927-1940 
жылдары Кеңес Одағында 9 
мың жаңа кәсіпорын салын-
ды. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 
осы жылдары 8 мың есе өсті. 
Алғашқы бесжылдықтың үш 
жылында 364 жаңа қала са-
лынды. Статистикалық дерек 
бойынша Кеңес Одағында сол 
жылдары әрбір 29 сағатта 1 
зауыт іске қосылып отырған 
екен. Кеңес Одағының эконо-
микасы қуаты жағынан әлемде 
АҚШ-тан кейін 2-орынға 
шықты. 

Осы жылдары АҚШ-та 
экономикалық дағдарыс сал-
дарынан 2 млн адам аштан 
өлді. АҚШ президенті Руз-
вельт байлардың алтын-күміс 
құймаларын зорлықпен тартып 
алды. Бермегендерге 10 мың 
доллар айыппұл салынды не-
месе түрмеге қамалды. Мұны 
американдықтар «ғасырдың 
алтын тонауы» деп атады. 
АҚШ өз аумағында соғыс 
қимылдары жүрмегендіктен, 
екі дүниежүзілік соғыстан 
кейін әбден байыды. 1945 
жылы онда әлемнің ал-
тын қорының 70 проценті 
шоғырланды. 

Депрессия кезінде жұмыс 
көзін таба алмаған амери-
кандық инженерлер Кеңес 
Одағында жүздеген зауыттар-
ды салу жұмысына қатысты. 
Индустрияландыру жылда-
ры кезінде елде 90 жаңа кен 
орны ашылды. Бұл жағынан 
АҚШ, Англия, Германия, 
Кеңес Одағында болып жатқан 
өзгерістерді іштарлықпен 
бақылап отырудан басқа амалы 
қалмады. Тек қана гитлерлік 
Германия соғысқа барынша 
әзірленді. Соғыс қарсаңында 
Кеңес Одағының алтын қоры 
2800 тоннаға жетті. 

1944 жылдың шілде  айында 
Бреттон-Вуд қаласында АҚШ 
пен Кеңес Одағының жә-
не әлемнің өзге де 44 мем-
ле кетінің қатысуымен кон  -

фе ренция өткізіліп, онда 
екінші дүниежүзілік соғыс 
аяқ талғаннан кейін әлем-
дік қаржы-валюта қа ты нас -
тарының қандай болу керектігі 
талқыланды. Аме рикандықтар 
өздерінде әлем нің ал-
тын қорының 70 проценті 
шоғырланғанын, өздерінің дү-
ниежүзінде өн дірілген өнім-
нің 50 процен тін тұтынып 
отырғанын айтып, долларды 
әлемдік валюта деп жарияла-
ды. 3,5 доллар 1 унции алтынға 
бағаланды. Халықаралық ва-
люта қоры құрылды. Бірақ 
Сталин конференцияда қа-
был данған шешімдерді құп-
та мады. Ол: «Егер капи-
талистік қаржы жүйесі 
социа листік экономикаға үс-
темдік жасайтын болса, онда 
әлемдік қаржы жүйесінің 
тұрақтылығын қамтамасыз 
ету мүмкін емес» деді. КСРО 
Жоғары кеңесі Бреттон-Вуд 
шешімін мақұлдамады. Сол 
кездегі Қытай басшысы Чан 
Кай Ши де осылай істеді. 
Таңғаларлығы, Сталиннің сол 
кезде айтқан сөзі бүгінге дейін 
мазмұнын жоғалтпай келеді. 

Кеңес Одағында 1947 
жылы ақша реформасы жүр-
гізілді. Бұл соғыс кезінде 
оккупа цияланған аумақта жал -
ған неміс маркасының жүруі 
салдарынан тауарлық қаты-
наста үйлесімсіздік пайда бо-
лумен байланысты еді. 1961 
жылы ақша реформасы тағы 
жүзеге асырылды. Рубльдің 
құнды болғаны соншалық, ол 1 
долларға шаққанда 64 тиынды 
құрады. Шын мәнінде мұндай 
қатынас сәл-пәл өзгеріске 
ұшы рағанымен, негізінен 
Кеңес Одағы құлағанға дейін 
сақ талды. 

1971 жылы американ дық-
тардың қаржы жүйесіндегі 
саясаты мүлдем өзгерді. Пре-
зидент Никсон тіпті долларды 
алтынға бағалаудың қажеті 
жоқ деп санады. 1991 жылға 
дейін Кеңес Одағында 2 мың 
тонна алтын қоры болса, кейін 
1-2 жыл ішінде оның көлемі 
200 тоннаға азайды. Рубль 
жүздеген есе құнсызданды. 
Миллиондаған адам Кеңес 
Одағында қайыршылыққа 
ұшырады, соншалықты адам 
ондаған жылдар жинаған 
жинақтарынан бір сәтте айы-
рылды. Кейінгі жағдай белгілі. 
Ресей 30 жыл бойы әлемнің 
бірнеше жойқын дағдарысын 
бастан өткізіп келеді. Қаржы 
жүйесі қожыраған сайын ха-
лықтың тұрмыс деңгейі тө мен-
деуде. Оны бүгінгі Қа зақ стан 
мысалынан да кө руге болады. 

Қазір әлем жұртшылығы 
індеттен кейінгі жағдайды 
көз алдарына елестетуде. Ол 
қандай болады? Кез кел ген 
дағдарыстан әдетте ат төбе-
ліндей қаржы магнаттары ғана 
ұтады. Олар байыған үстіне 
байып шыға келеді. Керісінше, 
кедейлер көбейеді. Оған 
бұрынғы дағдарыстар дәлел 
бола алады. Айталық, корона-
вирус дерті шарпыған АҚШ-
та оның зардабын жеңілдету 
үшін 6 трлн долларды басып 
шығарды. Сарапшылардың 
есептеуінше, оның 4 трл-ны 
– ештеңемен қамтамасыз етіл-
меген әншейін қағаз ақша. 
Доллардан қалай құтыламыз 
деген сыпсың әңгіме қазір 
жетекші елдердің басшылары 
арасында жиі айтыла бастады. 
Ресей мен Қытай бұл бағытта 
алғашқы қадамдарын жасады. 

Сонымен бүгінгі теңге 
бағамының долларға қатысты 
құны қаншалықты әділ? Са-
рапшылар пікірінше, бұл 
туралы ұзақ айтуға болады. 
Қазір әлемде көп нәрсе са-
лыстырмалы түрде айты-
лады. Бұл негізінен тауар 
айналымындағы импорт-
экспорт арасындағы айыр-
машылыққа байланыс ты. 
Әзірге Қазақстанда айыр-
машылық біздің пай дамызға 
қызмет жасамайды. Үмітке 
жетелейтіні, елімізде қазір бұл 
бағытта оңды қадамдар жаса-
лып жатыр.

Әлем АҚШ долларынан 
сақтана бастады. Неге?
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Қолындағы жиып-терген 
азды-көпті ақшасын салды. 
Көп уақыт өтпей ол Түркиядан 
балаларға, қыз-келіншектерге 
арналған сапалы киім алдыра 
бастады. Әлеуметтік желіден 
жеке парақша ашты. Киімдерді 
сонда жарнамалады. Қазір 
табысы әжептеуір. Бастысы, 
үйден шықпай-ақ балаларының 
қасында отырып, жұмыс 
істейді. Индираның айтуын-
ша, онлайн сауда жасаудың 
тиімді жолы көп екен. Тегін 
жеткізіп беру қызметін де іске 
қосқан. Үйінде отырып-ақ та-
уарларын еліміздің кез кел-
ген өңіріне жіберіп, саудасын 
қыздыруда. Тіпті, тұрақты 
тұтынушыларына жеңілдік те 
жасап тұрады. 

Ал, екінші кейіпкер Дәулет 
Жақыпов  – жас маман. Ол мек-
тепте тарих пәнінің мұғалімі 
болған. Алайда, бұл жұмысы 
уақытша еді. Екі қолға бір 
күрек таба алмағандықтан 

көп уақыты жұмыс іздеумен 
кетеді. Қан шама рет бос орын-
дар жәрмеңкесіне де қатысып 
көрді. Мекемелерді аралап, 
түйіндемесін қалдырудан да 
шаршады. Жұмыс берушілер 
жұмыс орындарының қыс-
қарып жатқанын айтып келте 
қайырған. Карантин талаптары 
күшейтіліп үйде отырған кез-
де  қосымша СММ маманын 
оқыды. Оның ішінде онлайн 
сауда жасаудың жолдарын  
меңгерді.  Қазір Қытайдан тау-
ар алдырып, қол жетімді бағада 
саудалауда. 

– Адам бүгінгі күннің 
тіршілігіне, сұранысына сай 
бейімделеді екен. Қазір үй-
де отырып, кез келген затты 
алдыруға мүмкіндік бар. Тіпті, 
тамаққа да тапсырыс бе руге 
болады. Мәселен, мен аптасы-
на бір рет фаст-фуд өнімдеріне 
тапсырыс беремін. Уақытылы 
жеткізеді. Төлемді онлайн ау-
дарамын. Содан маған ой келді. 
«Неге онлайн сауда жасап 
көрмеске?» деген. Алдымен 
онлайн сауда арқылы табыс 
тауып отырған достарымнан 
кеңес алдым.  Қытайдан та-
уарды көтерме бағада алды-
рып беретін маманмен келісіп 
қойдым. Алғашында күнделікті 
тұты натын тауарларға тап-
сырыс бердім. Тауар бір айда 
келді. Көпшілік бағасы ар-
зан болғаннан кейін бір затты 
бірнеше данадан алды. Салған 
қаражаттың үстіне таза та-
бысым қалды. Келесі айда 
тауар санын екі есеге арттыр-
дым. Қазір онлайн сауданың 
тиімділігін көріп отырмын. 
Уақыт өте келе тәжірибе жина-
лып, сауданың тілін де түсіне 
бастайды екенсің, – дейді ол. 

Жалпы, Дәулет секілді он-
лайн сауда арқылы несібесін 
теріп жүргендер баршылық.  
Тауар бағасы базардағыдан  
әлдеқайда төмен. Бұл бір 
жағынан тұтынушылар үшін 
де қолайлы.  Елімізде жұрт 
жаппай онлайн сауда жасап 
жатпаса да, қызметтің бұл 
түрі жақсы дамып келеді. 
Көпшілік арасында онлайн 
сауда туралы түрлі пікір 
қалыптасқан. Мәселен, «он-
лайн дүкендердегі тауарлар ар-
зан», «үйден шықпай қалаған 
затқа тапсырыс беру», «уақыт 
үнемдеу», «Қазақ станнан  та-
была бер мейтін тауарларды 
шетелден сатып алу»  сынды 
мүм кіндіктер – осы қызметтің 
артық шылығы.

Студент Самал Ай дарова 
– интернет-дүкендерінің қыз -
метін жиі пайдаланып жүрген-
дердің бірі. Ол желі арқылы 
бренд киімдерді алдырады. 
Онлайн-дүкендерде киім ба-
ғасы 10-15 процентке арзан 
екенін айтты. Тіпті, ол бағаны 
салыстырып та көрген. Айыр-
машылық әжеп  тәуір. Ал, 
Айнұр Сәрсенова  күнделікті 
тұтынатын азық-түлік тауар-
ларын онлайн дүкен желісі 
арқылы тапсырыс береді. 
Азық-түліктің түрін, келісін 
таңдап, көрсетілген қаражатты 
арнайы есепшотқа аударып 
жібергеннен кейін, жеткізуші 
үйіне әкеліп береді екен.

– Бұрын базарға такси жал-
дап, қаншама затты арқалап 
қайтатын едім. Қазір онлайн 

саудаға үйрендім. Үйден 
шықпай азық-түліктен бастап, 
киім-кешекке дейін тапсырыс 
бере аламын, – дейді ол. 

Осы орайда Ұлттық эко-
номика министрлігі Статис-
тика комитеті келтірген 
мәліметтерге жүгінсек, 2019 
жылы ел ішінде жүргізілген 
электронды коммерция ау-
қымы 436 млрд теңгеге жет-
кен. Демек, онлайн сауда 
көлемі артып келеді. Онлайн 
нарықта бөлшек сауданы 
таңдаған тұты ну шылардың 
талғамы әртүрлі. Мәселен, 
2019 жылы ең көп сатылған 
тауар түрлеріне косметикалық 
өнім дер мен дәретхана керек-
жарақтарын жатқызуға бо-
лады. Одан кейін мобильді 
телефондар, автокөліктер 
мен бөлшектеріне де сұра ныс 
артқан. Жалпы, COVID-19 
электронды коммер ция на-
рығына барынша ық пал етті. 
Әлем бойынша дәстүрлі 

дүкендер жабылып, күн де-
лікті тұрмысқа қажетті тұтыну 
тауарларына сұраныс артқан 
сайын, интернет дүкендердің 
жұмысы жандана түсті. 

еMarketer компаниясының 
сарапшылары келтірген мә-
лі меттерге көңіл бөлсек, 
жаһан дық электронды сауда 
көрсеткіштері  былтыр 3,914 
трлн АҚШ долларын құрайды 
деп топшылаған. Расында, көп-
теген елдерде интернет сау да 
көрсеткіштерінің деңгейі өс-
кені байқалады. 

Не десек те, онлайн сауда 
нарығында жетекші позицияны 
Қытай еншілейді. Қытайдың 
бұл тұрғыдағы мүмкіндігін 
ескере отырып, сарапшылар, 
e-commerce нарығында Азия 
және Тынық мұхит аймағы әлем 
бойынша жалпы ауқымның 
басым бөлігін иеленеді деген 
болжам айтады. Әрине, бұл – 
әлемдегі елдердің көрсеткіші. 

Ал, өзімізге келер болсақ, 
онлайн сауда нарығында тұты-
нушылар үлесі Қазақ станда да 
арта түскен. Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі де рек-
терінде, өткен жылы қазақ-
стандықтар цифрлық сер-
вис терді белсене қолданып, 
бірінші жартыжылдықта ин-
тернет дүкендеріндегі сауда-
саттық көрсеткіштері екі есе-
ге өскені туралы айтылады. 
Онлайн тұтынушылар тара-
пынан әсіресе азық-түлікке, 
балаларға арналған тауарларға, 
дәрі-дәрмекке деген сұраныс 
жоғары болған. Отандық 
e-commerce нарығының өкіл-
дері, мем лекеттік орындар 
алдағы уақытта бұл нарықтағы 
логис тикалық және төлем 
инфра құрылымын дамытуға 
басты мән беруі тиіс деп отыр. 

Онлайн сауда желісі аймақта 
қалай дамып жатыр деген 
сауалға облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының 
басшысы Фердоуси Қожа бер-
генов өңірлік коммуникация-
лар қыз метінде өткен бри-
фингте жауап берген болатын. 
Оның айтуынша, пандемия 
сауда саласының жағдайы мен 
болашағына көптеген өзге-
рістер енгізген. Ішкі және 
халық аралық деңгейде сауда 
секторы шекаралардың жа-
былуы мен жаппай карантин 
салдарынан зардап шекті. Де-
генмен, карантин шаралары 
онлайн сауданың күрт дам-
уына ықпал етті. Былтырғы 
жыл қорытындысымен элек-
тронды сауда көлемі 1,5 млрд 
теңгені құрап, 2019 жылмен 
салыстырғанда 4 есеге өскен. 

Онлайн сауданың өзіне 
тән кемшіліктері де жоқ емес. 
Таңдаған тауардың уақытында 
келмеуі, ұнамаған затты кері 
қайтарудың машақаты сынды 
мәселелер де кездесіп жатады. 
Дегенмен, болашақта сауданың 
бұл түрі жандана беретіні 
сөзсіз. Тіпті, Ұлттық экономи-
ка министрлігінің 2022 жылға 
қарай 22 мыңға дейін интернет 
дүкен құру, 83 млн-ға дейін он-
лайн тапсырыстар санын арт-
тыру, электронды сауда  және 
онымен байланысты салаларға 
қосымша 200 мың жұмыс ор-
нын құру жоспарлап отырғаны 
да белгілі. 

Онлайн сауда  
тиімді ме?

1-бет
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Өлке
ЖОЛСАПАР

Арандыға 
аң құлатқан...
Кәукейге барар жолдағы дарияда 

«Қарлаң» өткелі бар. Қалқымалы темір 
қайықтарды қатарластыра қойған көпір. 
Тарихтағы оғыздардың астанасы болған 
Жанкент осы маңда. Қорқыт бабаның 
кіндік қаны тамған жер деседі. Жылан 
жұтқан көне қала жайлы аңыз көп. Санжар 
хан, Бегім сұлу...

Қызылқұмға барар жолда ел жетерлік. 
Бірлік, Қожабақы секілді ауылдар 
қатарласа орналасқан. Қожабақыңыз 
бұрынғы Энгельс қой. Біздің Бекарыстан 
би ауылының да Карл Маркс дейтін қаба 
сақалды көсемнің атымен аталғаны бар. 
Жалпы мұндағылардың барлығы келмеске 
кеткен кеңестік кездегі атаудан ерте 
құтылғандар. Тәуелсіздіктің тартуы сол, 
біздің аймақтағы бар ауыл әу бастағы 
есіміне бірден оралды.

Аранды дейтін ел бар осында. Бұрынғы 
Жданов. Тарихы тым қызық. Білетіндерді 
сөйлетсеңіз, оны түрліше баяндар еді. 
Осы жерде сан ғасыр бұрын мекен еткен 
түрлі тайпалар пен хандар аң аулауды 
жақсы көрген. Ал мұнда ежелден киік 
пен құлан, қарақұйрық көп жортыпты. 
Жас жігіттер кейде тұзақ құрып, садақпен 
көздеп алған деседі. Тағы бір тәсілі болған. 
Саятшылыққа шыққан хан нөкерлерімен 
осы маңға ор қаздырып, жүгірген аң қашса 
құтылмайтындай енін де, ұзындығын да 
тым көлемді еткенге ұқсайды. Әлгі ордың 
іші тола ұшы жоғарыға қарай орналасқан 
істік ағаш. Аран деп аталыпты. Қиқулап, 
қаумалай айдаған киік пен құлан осы орға 
құлағанда әлгі аранға түсіп қадалатыны 
белгілі ғой. Қуғындап әкеп, «аранға» 
құлатқан жердің орнына бертінде ел 
орналасты. Қыр басында отырған ауыл 
Арандықыр деп аталды.

Айтпақшы, «арандап қалыпты», 
«арандатты» сөзінің мағынасы осыған 
келіп тіреледі. Әлденеге алданып не 
ұрынған пендеге жапсыра айтылатын 
қазақы сөздің ежелгі аң аулау кәсібінен 
шыға келгенін қараңызшы.

Кәукейге жетер жердегі барлық ауылды 
айта келіп, Бозкөлді қалай ұмытамыз?! 170 
шаңырақ бақша егіп, мал өсіреді. Кезінде 
қой фермасы да болған. Кәукей, Тасарық, 
Лақалы бөлімшелері осында қарапты. 

Бозкөлде «атақты дүкен ұстаған 
Жәлен қартты кім біледі?» деп сұраудың 

өзі артық. Ұрпақ сабақтастығын 
жалғастыруда қазақтың киелі өнері – 
ұсталық, көріпкелдік, емшілік, шипагерлік, 
т.б. қасиеттерді бір басына топтастырған 
Жәлен ата жайлы жергілікті жұрт жыр 
қылып айтады. Бір уақыттары аймақтың 
бас басылымынан «Қасиет қонған «қара 
дүкен» немесе Жәлен ата жайлы не 
білеміз?» деп көлемділеу мақала бердік.

Жалпы біздің халық көшпелі заманнан 
бері қарай ел ішіндегі бақсылық, емшілік 
дәстүрлерді ерекше бағалаған. Ғылыммен 
қаруланған қазіргідей дәрігерлер болмаған 
заманның өзінде бақсы-балгерлер ел 
аралап, ауру жандарды емдеп жазған. 
Сондықтан оларды халық қатты 
құрметтеген.

Иә, қою қараңғылықпен жағаласа 
Кәукейге де жеттік. 90 шақырым жүріппіз. 
Айтпақшы, бұл сапарымыз туралы ауыл 
әкіміне айтқанбыз. Сөзінің лебінен 
байқағанымыздай, руханият пен жергілікті 
тарихи жер-су аттарына жүйріктігі көрініп 
тұр. Оңталап Мүсілім деп өзін таныстырған 
әкіміңіз де қырыққа әлі төрт жылы кем. 
Жап-жас. Өзі де ауыл шаруашылығына 
керекті ветеринар дәрігер екен.

 
Кәукей жайлы
қызық атау бар
Оңталаптың әкім болып тағайын-

далғанына екі жыл уақыт болмапты. 
Оған дейін көрші Тасарық ауылында мал 
дәрігері болып қызмет істеген. Кәукейдің 
өз тумасы. Кешкі шай үстінде ауылын 
таныстыра келіп, бүгінгі тіршілігін де 
айтып өтті. 

– Қазаққа мал керек. Онсыз болмайды. 
Әсіресе, ауыл адамдары осы кәсіппен 
көптеп айналысса, мемлекеттен жайылым 
мен суға қатысты тиісті көмек үзілмесе 
болғаны. Елге кіреберісте көл бар, мал 
жайылымы әзірге жетерлік. Ал ауыл 
ішінде 11, сыртында 9 бұлақ ағып тұр. 
Шамамызша олардың кейбіреуін жылда 
тазалап тұрамыз. Биыл Кәукейге екі саябақ 
салынуда. Халықтың басым көпшілігі 
атакәсіптің айналасында. Енді мына 
«Кәукей-Қазалы» бағытындағы асфальтты 
жол бітсе, қатынас бұрынғыдан да көп 
жақсарады, –дейді ауыл әкімі.

Айтпақшы, Кәукей ауылының атауына 
қатысты тіпті адам таңғалдыратындай 
деректі естідік. Тап осылай деп ешкім 
айта алмайды, бірақ болжам көп мұнда. 
Біздің білеріміз алыстан жеткен аңыздың 
ұштығы. Ұштығын ұстағанмен, сол 
жорамал айналасындамыз. 

Қазалыға қарасты бұл ауылдың атауы 
көпшілікті ойландырып жүр. Мынаған 
қараңызшы, «кәукей» қалмақ сөзі деген 
де әңгіме болыпты. Мағынасы әйелдің 
іш киіміне қатысты. Бұл нақты тұжырым 
емес.

Ал мына екінші деректі кәукейлік-
тердің көбісі айтып береді. Аңыз қалай 
таралушы еді? Еске түскенін айтып 
көрсек. Естігеніміздей, бұл өлкеде 
Кәукей есімді ана өмір сүрген. Оның 
атының ұмытылмауында сыр бар. Кәукей 
ананың бойындағы шексіз кішіпейілділік, 
көпшіл, дархан мінез, жомарттық һәм 
дастарханшыл қасиеттер – оның атының 
кең таралуына себеп болған сияқты. 

Ауыл маңында бұрыннан қалған 
керуен жолы бар. Әлі де сұлбасы 
сақталған. Олай дейтіндей себебіміз жоқ 
емес. Теңіздің шығыс жағалауы ол кездері 
малға өте жайлы болса, мал аузы ерте 
көкке ілінетіні белгілі ғой. Ар жағындағы 
қарақалпақтарға малын сатып, сол жақтан 
астыққа айырбастағанына Қызылқұм 
ішіндегі осы керуен жолы ғана дәлел бола 
алады. Соның ішінде қарақалпақтардың 
ақ жүгерісі аталардың негізгі тамағына 
айналған.

Әлгі аңыз бойынша, теңізді айнала 
Үрімші мен Хиуа арасындағы жаман да, 
жақсы да жүріп өткен жол бойында Кәукей 
ана жолаушыларға дастарханынан дәм 
татқызады-мыс. Өткен-кеткен жолаушыға 
тегін қызметін көрсетіп, адал асы мен шөл 
басар ағарғанын ұсынған қазақта мұндай 
шешелер көп.

Елдің көлдей ықыласы түсіп, тек алғыс 
арқалаған оның дүние салса да аты бүгінгі 
ұрпаққа жеткенін айтады ақсақалдар. 
Қонақжай қалыптан таймаған ананың есімі 
бүтіндей бір ауылға осылай таңылған. 

Ажар қыздың ақыры 
Кәукейге қондық. Нағыз сапар таңертең 

басталды. 45 градус ыстық боларын алдын 
ала білсек те бас тартпадық. Елсіз жердің 
бұрынғы тіршілігін көру, әсіресе, мұнда 
1960-1970 жылдары балықшы мен малшы 
ағайынның ауыл болып отырғанын бүгінгі 
буын расымен біле бермейтін еді. 

Кәукейден қосылған жолбасшы ағамыз 
бар. Жанымызда жүруді өзіміз сұрадық. 
Бірден келісті. Сәкен Қабылов мектепте 
мұғалім. Әрі жергілікті жердің көне 
жәдігерлерін түгендеп жүреді. Алдымен 
барар жеріміз – Кәукейден 65 шақырым 
қашықтықта жатқан Ажар елді мекені. 
20 шақты үй төрт түлікпен айналысады. 
Жетпісінші жылдардың аяғында ашылған 
тоғызжылдық мектебі бар. Жарық 
мұнда бір кездері тартылған. Қазір оның 
бағаналары да жоқ. Мұндағылар дизельді 
мотор пайдаланады. Онда да түнгі 12-ге 
дейін. Ажарға аптасына екі рет Кәукейден 
автобус қатынайды. Сондай-ақ тазартқыш 
қондырғы арқылы тұщы жерасты суын 
ішіп отыр.

Ажар деп неге аталды екен? Бізге 
қызығы – осы. Оны бала күнінде осында 
туған Сәкен ағаның аузынан естиміз тағы. 
Құлақ түріңізші.

– Біздің ауылдан шақырымға 
жетпейтін төбе бар. «Ажартөбе» деп 
атайтын жергілікті тұрғындар. Көзге 
көрініп тұратын осы төбенің ауыл жақ беті 
жатағандау басталып, арғы беті тік еңіс, 
сусыма ақшағыл құмды болып кеткен. 
Сол төбенің ақ құмында бала күнімізде 
талай асыр салдық. Дәл сонда сексеуілден 
үйілген жалғыз белгі тұрды. Ауылдастар 
Ажар қыздың осында жерленгенін 
айтатын. Үлкендеріміз әрі-бері өткенде 
білген дұғасын оқитын. Нақты дерегін 
білетін көнекөздердің көбісі бұл өмірде 
жоқ, – дейді Сәкен Қабылов.

Өлкетанушының айтуынша, Ажар 
қыздың есімін ұмыттырмаған сол ауылдың 
атауы болып тұр. Теңіз жағалауынан 
шығыс беткейінен жиырма шақырым 
жерде іргетасы қаланған. Дұрысы, 1960 
жылы қазіргі Бекарыстан би ауылының 
шалғайдағы мал фермасы негізінде 
ашылған. 

– Кәукейде ұстаздық қызмет еткен, 
ескі әңгімеге жүйрік Ерліхан Құлдықов 
деген әкеміз болды. Соның айтуынша, 
Ажар осы төңіректі мекендеген Кебекбай 
деген ауқатты кісінің жалғыз қызы болған. 
Өз заманында қадірлісі Кебекбайды 
Қыдыр көрген дейді. Содан да болар. Бұл 
Кебекбайға басқа түліктен бөлек, бірыңғай 
көкала түсті жылқы біткен. Сонда 
бұрынғылардан қалған әңгіме желісі ғой. 
Кебекбайдың өзі дүниеден өткенде сол 
көкаланың бірі қалмапты. «Қыдыр көрген 
Кебекбай өлді, көкала жылқы да көкке 
ұшты». Қызылдағы жұрт қызыға айтатын 
әңгіменің бірі осы, – дейді Сәкен аға.

Жазбамыздағы осы тақырыпты мына 
бір дерекпен қоюландырып көрелік. 
Кәукейге қарасты «Ыңғай» деген жер бар. 
Қалыңда орналасқан. Ағып тұрған бұлағы, 
аумағы бір-екі шақырым болар көлі де 
бар. Кезінде мұнда шопандар да отырған, 
қой қырқым кезінде пункттер де болыпты. 
Жерінің құнарлылығы болар, ауылдың 
жеке малын бағатын малшылар қазір де 
Ыңғайды жаз жайлауы етіп келеді.

Ыңғай дегеніміз – кісі аты. Осы 
аймаққа белгілі адам болған дейді. 
Қаймақты шайды терлей ішіп, өткен 
дуалы ауыздардың сөзін бұзбай айтар 
ақсақалдардың сөзімен баяндасақ енді.

Ыңғайдың баласы Кебекбайдың әйелі 
жастай қайтқан. Кебекбайыңыз жаңағы 
осы Ажар ауылына аты таңылған қыздың 
әкесі. Жарының жылынан соң Ыңғайдың 
балалары жабылып, Кебекбайға елден қыз 
іздейді. Сөйтіп естек керейт Жанназар 
молданың шөкебай деген қызына құда 
түседі. Әкесі молдалық ұстаған қыздың да 
дін жолында екені белгілі ғой. Бұлардың 
қыз айттыра келгенін естіген шешесі 
жақтырмапты дейді.

– Үйі сынық адамға қыз бере алмаймыз, 
– десе керек. Мұндағы «үйі сынық» деге ні-
нің мәні «әйелі өлген» дегенге сайып тұр.

Арада біраз уақыт өтеді. Бірде 
Жанназар молда үй сыртында отыр екен. 
Алыстан жалғыз дара шаңды байқайды. 
Әлгі шаңның жақындағанын күткен ғой. 
Сәл сабыр қылып, аңдап қараса, төрт 
аяғын тең тастаған, су төгілмес жорға 
болып шығады.

– Апыр-ай, – дейді сонда молда 
Жанназар.  – Жорғалығыңда кемдік жоқ, 
айыбың байтал екен. Осылай деп таңдайын 
тақылдата берген әкенің сөзінен кейін 
қызы Шөкебай жұлып алғандай:

– Байталдың жорға болғаны құрысын, 
қыздың молда болғаны құрысын, – депті. 
Қыздың сөзін құлағы шалып қалған 
Жанназар да дереу сөз парқын аңғарып, 
бар жасауымен Ыңғай баласы Кебекбайға 
ұзатқан дейді.

Ал әңгімемізге арқау болып отырған 
Ажар қыз осы Кебекбай мен Шөкебикенің 
жалғыз қызы болғанын ғана білеміз.

Бұл Ажар қыздың ажалы неден болған? 
XVIІI ғасырдың аяқ кезінде өмір сүрген 
сұлуды қарақұрт шаққан деп те айтады. 
Ұзатылар күні өте сұлу қызға көз тиіп, 
шымылдық ішінде ауырып, соңғы демі 
үзілген деген де дерек бар. Анығы Аллаға 
аян.  

Бізге белгілісі, он екіде бір гүлі ашыл-
маған қызын есте қалдыру үшін Кебекбай 
үлкен ас берген. Басына сексеуілді 
үйдіртіп, белгі қойдырған. Ол замандарда 
өлгендерге сексеуілден қалап не қоршап 
басын қарайтатын болыпты. Мұндай 

зираттар Қызылқұм өңірінде көп. Әлі 
де барғанға ұшырасады. Сол сексеуілді 
қорымдар малшы ағайынға адаспас 
үшін белгі сияқты да қызмет атқарған. 
Мысалыға...

Келесі тақырыпты да оқи кетіңіз.

Қырық мың қой 
сыйған...
Қызылқұмның жұмбағы мол. Тылсым 

дүниесі жетерлік. Әу бастан мал баққан 
жұртқа жайлы мекен деседі. Ілгеріде 
құдық та, бұлақ та көп болыпты. Қыстау 
басқан қазақтың малын бұл Қызылқұм 
жұтқа да алдырмаған. 

Айтайын дегеніміз басқа. Қызылдың 
құмында осындай (суретте) белгілер бар. 
Бұрын көп болған. Қараңызшы, құм да 
қасарысып өсер сексеуілді қиюластырып 
өрген. Суреттегі «Мәңгүрдің белгісі» деп 
аталатын үйме сексеуіл жоғарыда айтқан 
Ажарға жақын. Шамамен 20 шақырымдай 
болар. Биіктігі 2 метрден асса, аумағы 
алты қанат киіз үй іспеттес.

«Ажар» ауылының аумағында бұл 
белгіден бөлек, сексеуіл үйіп, қолдан 
тұрғызылған қорымдар мен белгілер өте 
көп. Әрқайсысының өз атауы бар, көбісі 
ұмытылған, оны білетіндер де қалмапты. 

Сайын далада неге сексеуіл үйген? 
Ақсақалдардың айтуынша, бұны көшпелі 
ағайынның өзі ойлап тапқан. Адаспас 
үшін. Әрі ең биік деген құм төбенің 
басына томарлы сексеуілді жинап, осылай 
қиюластырған. Ажардың маңында бұдан 
бөлек, «Ажартөбе», «Байту», «Өтеш белгі» 
дейтін осындай сексеуілді орындар бар. 
Көбісі кішірейіп кеткен, кейбірін әдейі 
өртеп те жіберген болуы мүмкін.

– Менің пайымдауымша, – деді 
жолсерік Сәкен аға. – Бұл белгілер ХІХ 
ғасыр мен ХХ ғасырдың бас жағында 
тұрғызылған сияқты. Сексеуілден белгі 
қоюдың бірнеше себебі бар, біріншіден, 
өлген адамның басына тұрғызса, екіншіден, 
жастай қыршын кеткен адамдардың сүйегін 

үлкен қорымдарға қойса да, «аты елеусіз 
қалмасын, әрі-бері өткен пенде дұғасын 
арнар» деген мақсатпен жүргіншілер көп 
жүретін жолдың бойына қойған. Оған 
мысал, өзіңе баяндаған Кебекбайқызы 
Ажар сұлуға қойылған сексеуіл белгі, қазір 
«Ажартөбе» деп аталады. Ал үшіншіден, 
әл-ауқаты бар адамдар өз күшімен көзінің 
тірісінде белгілі аймақтарға баратын үлкен 
жолдардың бойындағы биік төбелерге 
сексеуілден өріп белгі тұрғызған. Ондағы 
мақсат – барар бағытқа жөн сілтеу әрі өз 
есімін қалдыру.

Сәкен ағаның айтуы көңілге қонымды. 
Қазір сол ауыл маңайындағы сексеуілді 
белгілер кезінде қойшылардың Қызылдың 
құмында адаспауына көп көмегі де тиген. 
Ал «Мәңгүрдің белгісі» жайлы дерек 
жоқтың қасы. Мүмкін адам аты, мүмкін 
басқа. Бізге белгілісі, ол ХІХ ғасырдың аяқ 
кезінде тұрғызылған.

Бір қызығы, осы белгілер бір бағытта 
қойылған. Жолаушы адаспасын деген 
ниет қой. Компасы жоқ бұрынғы қазақтың 
Қызылдың құмында осылай тіршілік еткені 
таңғалдырмай қоймайды. Айтпақшы, 
кешегі кеңестік кезеңде Қызылқұмда қара 
қой көп болыпты. Қырық мыңнан астам 
маңырама өрген дейді осы далада. Тіпті, 
1984-1985 жылы Қызылқұм совхозының 
директоры Бердіғали Құрманбаевтың 
кезін де қой саны 49 мыңның үстіне жетіп 
жығылған. 50 мың басқа жеткізуді міндет-
теме етіп алған совхоздың бұл ерлігі әлі де 
ел есінде.

Сол уақытта әр жерде отырған 
қойшыға үкімет бұлақ қазып, су шығарып 
берген. Тіпті, осы жолдарды жазып 
отырған автордың ата-тегі де осында 
шопан болған. Қожас Жанбосынов. Оның 
баласы Сарыбай мен Дәрібай да Қызылдың 
аптабында қой бағыпты. «Сарыбай 
төлдемі», «Қожас бұлағы» дейтін атаулар 
сол дәуірден қалған бір белгі.

Жоғарыда айтқандай, мұндай сек-
сеуілді белгіні кейбіреулер адам сүйегі 
бар қорыммен де шатастырады. Ол қате 
еді. Рас, біз Қызылқұм шекарасында 
жат қан халық батыры Жанқожа Нұр-
мұхамедұлының мәңгілік жайынан сек-
сеуілді моланы көптеп байқағанбыз. Олар 
бұндай биік емес, әрі дөңгелене өрілген, 
ортасы ашық болды. Тіпті, тұзды кесектен 
қалап та қойған молалар кездесті. Өйткені, 
баба жатқан жерден әрірек тұзды Аралдың 
бұрынғы орны да байқалған. Қазіргідей 
құрылыс материалы жоқ әрі құмда отыр-
ған қазақ өлгеніне сексеуілден де мола 
тұрғызғанына осы дәлел бола алады.

Тик-токпен атын шығарғысы келіп 
жүр ген бүгінгі ұрпақтың аталары жай тір-
ші  лігімен де осылай тарих жасап кетіпті-
ау...

Жаңа туған қозы иісін 
сағынамын...
Қойдың арқасында табиғатпен тілдесе 

білген ажарлықтар былтыр ауылының 60 
жылдығын жоспарлап еді. Бірақ, ол толық 
өтпеді. Себеп біреу, елдегі карантиндік 
шектеулер.

– Ауыл халқы әлі де қолдағы қарамызды 
қимай отырмыз. Көшкіміз келмейді. Менің 
бір түсінбейтінім, елдің баласының бәрі 
әкім болғысы келеді, бәрі кәсіпкер болсақ 
деп армандайды. Сонда мына малды кім 
бағады, егінді кім орады, машинаны кім 
айдайды?! Бір білерім, жұмыс жоқ демеу 
керек, жұмыстың көзін таба білу керек. 

Ойдан ой туады ғой кейде. Қызылда 
өрген қанша мың қара қойды кезінде «осы 
қой құрымайды» екен деп те жүргендер 

болды. Асылық сөз ғой ол. Осы ескек есіп 
шаршағанда «осы қара қайықтан қашан 
құтыламыз?» деп едік, теңіз де келмеске 
кетті. Біз әлі де армандаймыз, сол теңіз 
оралса, сол қойымызды өрістетсек дейміз. 
Өз басым кейде жаңа туған төлдің, 
қозының иісін сағынамын. Күлесің-ау, рас 
нәрсе. Биыл ауылдың құрметіне ескерткіш 
орнаттық. Оның ішіне осы Ажарды 
құрып, еңбек еткен аталарымыздың, шо-
пан болған әкелеріміздің есімін жаз дық. 
Жан-жағын абаттандырып, тал-шы-
бықтар отырғыздық. Елге деген, шопан 
әке лерімізге деген құрметімізді осылай 
білдірдік, – дейді Ажар ауылының тұр-
ғыны Сәндібек Тасекеев.

Ажардың ауыл болып қалыптасуы, 
ондағы еңбеккерлер жайлы талай жазылды. 
Тарих дәптерін парақтасақ, соғыстан 
кейінгі жылдары халық шаруашылығы 
қалпына келтіріле бастады. Кейбір кол-
хоздар іріленіп, мал шаруашылығымен 
айна лысатын үлкен шаруашылықтар құ-
рыл ғаны белгілі. Қызылқұмды игеру, 
зерттеу жұмыстары да осы кезде басталған.

Осы өңірге қой әкеліп, қоныстануды 
жоғары білімі жоқ азаматтар жүргізді. 
Бірақ олардың даладан үйренгені көп 
болыпты. Жерді тану, шұрайлы өлкені 
сәтімен пайдалануға жергілікті жердегі 
тәжірибесі мол әкелер көптеп тартылған. 
Соғыс ардагері Қали Макенов бастап, 
Аяған Ділжанов, Саржан Есімов, Сарқұл 
Нұрниязов, Төлеген Бақышов секілді 
азаматтар осында тер төкті. 

Қырық мың қой өрген

Sb

Қызыл іңірде Қазалының 
орталығынан шыққанбыз. 
Қызылқұмға қарай бағыт 
алдық. Айтпақшы, бұл күндері 
еңбек демалысындамын. Ел 
жаққа әдейі келдім. Ертеректе 
өмір сүргендердің есті әңгімесін 
жинау еді бар мақсатымыз. 
Ілгерідегі теңіз ұлтанындағы 
болған ауылдар, одан әрі 
Қызылдың  жерін шамамызша 
аралайық дедік.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

Жаңқожа батыр зираты

Мәңгүрдің белгісі
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Тарих

Қызылқұм еді
Малшылар үшін баспана соғып, 

ферманың шаруашылық орталығын құру, 
жем-шөп қоры, су көздерін табу көп 
еңбекті талап етті. Бәрінің атын атап шығу 
артықтық етпейді, бірақ, малға жайлы 
болған өлкенің бір кездері гүлденуіне 
осында болған әрқайсысының да үлесі бар 
еді. Сырғабай Бижанов, Бекзия Текеева, 
Әбибулла Рсаләлиев, Маусым Ршымбетов, 
Ізбасар Қабылов, Қожантай Нұрмаханов, 
т.б. қой шаруашылығына аямай маңдай 
терін төккен «Ажар» жері бұл.

Одан кейін «Қызылқұм» қой совхозы 
құрылды. Бұл 1964 жыл еді. Ал «Ажар» №2 
ферма болып совхозға бекітілді. Ажарда 
әлі ел отырғанын жоғарыда сөз еттік. Біз 
барған совхоз орнында құлаған үйлердің 
орны ғана кездесті. Айтпақшы, мұнда 
мемлекеттік шекара заставасы орналасқан. 

Ақын Тыныштықбек Әбдікәкімұлы-
ның жырларында «Күні бойы қой жайып 
түні бойы, Қозы иісіндей қоп-қоңыр түс 
көремін...» дейтін өлең жолдары кездеседі. 
Қозының иісін ауыл қазағынан артық кім 
түсініпті?! Шын сезінсеңіз, солай ғой. 
Жаңа туған төлдің иісін Қызылқұмда қой 

бағып өскеннің бәрі түйсіне алады. Бірақ 
Ажардан әрі қырық бес шақырым бұрынғы 
Қызылқұмда мал да, жан да қалмаған. 
Әлдеқашан, 1995 жылы тараған. Қызығы 
сол, әлі де төл иісі шығатындай...

Елі пір тұтқан 
Ер Жәкем
Қызылқұм совхозының орнында 

халық батыры Жанқожа Нұрмұхамедұлы 
атындағы шекара заставасы бар дедік. 2017 
жылдан бері батыр баба есімімен аталады. 
Ал әрі қарай тағы да 45 шақырым жүрсеңіз, 
батыр бабаның өзі жатқан жайға барасыз. 
Дәл шекара сымын аяғымен тірей жатқан 
бабаның жанында ірілі-ұсақты қорым 
жетерлік. Батыр бейітінен төменірек 
құрманай Сары батыр мен Қызылбас 
палуан Тауасарұлы да жерленген. Екеуі де 
ел шетіне тиген жауға Жанқожа батырмен 
бірге шапты.

Мұнда тілеухана бар. Бұлақ та 
бар. Жылыстап ағып жатыр. Жалпы 
Қызылдағы көп бұлақтар бітелуге таяу. 
Ал батырдың мәңгілік мекеніндегі бұлақ 
жанынан қарақұйрықтың ізін де байқап 
қалдық. Бәлкім аруақты адамнан жануар 
да пана тілейтін болар. Алда-жалда ардан 
безген біреу болмаса, батыр басындағы 
бұлақтан шөл қандырар дала аңына ешкім 
көз сүзбес деген ойға да келдік.

– 1970 жылдары жергілікті халықтың 
қолдауымен күйдірілген кірпіштен төрт 
құлақты етіп өріп, батырдың бұрынғы 
бейітін қоршаған. 2012 жылы осы 
маңға тазалық жүргізіліп, баба қорымы 
сырланып, іргесіне тас төселді. Бейіт өзің 
көргендей төбе басында орналасқан, мына 
сатылы жол сол кезде салынды, – дейді 
Сәкен аға зияраттап барар үлкендерге 
арналған арнайы баспалдақты көрсетіп.

Халық батыры Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы жайлы айта қалсақ, оның 
ең біріншіден, Хиуа мен Қоқан, одан 
қалды, орыс отаршыларына қарсы күресте 
ел аузындағы ерлік істері бірден ойға 
оралады. Бұл туралы сөз қозғамаймыз, әрі 
көпшіліктің Жанқожаның ел үшін жасаған 
ерлік істері мен әулиелік қасиетінен 
біршама хабардар екені анық. Батыр 
туралы көптеген зерттеуші ғалымдар, 
жазушылар еңбек қалдырды. И.В.Аничков, 
Б.Шалабаев, С.Қасқабасов, З.Шүкіров 
М.Қаназ, Б.Кәрібозов, сынды белгілі 
тұлғалар жазған шығармаларда батыр 
бейнесі бүгінге толық ашылып жеткендей. 

Әсіресе, ұзақ жылдар осы тақырыпта 
тереңнен қазбалап, көнекөздер әңгімесін 
қағазға түсірген, 50 жылдан астам мұрағат 
ақтарған, зерттеуші-жазушы Әбсаттар 
Оспановтың да өлшеусіз еңбегі бар.

Сырт көзге айбат болып, заманында 
дұшпаннан қағажу көрген қазақтың қамын 
жеген ұлт тұлғасының қорымы көп сырды 
ішіне бүгіп, үнсіз жатыр. Ел мен жерін 
қорғауда ат үстінен түспеген Жанқожа 
бабаның сол ерлігін бүгінгі бақытты 
ұрпағы ұмытпаса деген тілек бар еді бізде 
де.

Сүйегі сықырлайды 
«Сатурнның»...
«…Қызылқұмның батыс беткейі 

бұрынғы теңіздің ұлтаны еді. Арал 
шалқыған кезде бұл жағалаудың бәрі 
сыңсыған қалың ел болған. Қазір «бастан 
бақ тайған заман»  болып тұр». Бұл 
– жоғарыда айтқан Кәукейдегі Сәкен 
Қабылов ағамыздың сөзі.

– Қызылдың төрінде, шекара 

шебінде жатқан халық батыры Жанқожа 
Нұрмұхамедұлына зияраттауға бет 
бұрған жұрт міндетті түрде, қайтарда 
теңіз жағасындағы бұрынғы «Бектау», 
«Сұлутөбе», «Қаражар» «Қос қыршын», 
«Босай», «Сандал» қорымдарына соқпай 
кеткен емес. Бұл қорымдарда марқұм ата-
бабалары, туған-туыстары мәңгілік мекен 
тапқан. Ал енді біздің Кәукей ауылынан 60 
шақырым Ажарға бардық қой. Ажардың 
батыс беткейінде Ұялы ауылы болды. 
Қазір жоқ. Теңіз бар кезде тіршілігі сумен 
байланысқан елдің тек орны ғана жатыр, 
– деді Сәкен аға Жанқожа жатқан жайдан 
шыға бере.

Ал мен әдейілеп құмартқан ағаш 
кеме осы Ұялы ауылының орнынан 18 
шақырым берірек жатыр. Демек, теңіз 
бар тұста Кәукей де, Ажар да – жағалауға 
жақын орналасқан ауылдар. Ағаш кеменің 
қазіргі тұрған жері «Зәруха жалы» деп 
те, «Заузан» деп те аталады. Қазақтың әр 
төбеге ат қойғышын ескерсек, бұл бізге 
таңсық дүние емес.

Барған адамға алдынан шөккен нардай 
болып кезігетін, оң жағына жамбастай 
қисайыңқыраған ағаш кеменің тарихын 
Сәкен аға былай тарқатып еді.

– Кеменің – аты «Сатурн». Теңіз таба-
нында қалғанына да жарты ғасырдан астам 
уақыт болған. Биіктігі 3 метр болса, 
ұзындығы 16, ал ені 6 метр шамасында.

Менің естуімше, «Сатурн» кеме-
сінің қызметі – «Ұялы» ауылдық 
кеңесіне қарасты он екі ауылды 
азық-түлік, тұрмыстық заттармен 
қамтамасыз ету, яғни елді мекендердегі 
дүкендерге азық-түлік, тұрмыстық 
заттар жеткізіп берген, – деп шешіліп 
сыр шертті өлкетанушы ағамыз.

Теңіздің алай-дүлей құбылысын 
адам түсініп болған ба?! Бірде «Қос 
шегенді», «Ұзынқайыр», «Сандал», 
«Жалпақ», «Қарабура, «Айжарым-
тасты» елді мекендеріне қарай жүк 
артып шыққан кеме теңіздің кешкі 
асау толқынды дауылына кезігеді. 
«Сатурн» осы кезде «Қос шегенді» 
тұсындағы панасы молдау ұзынша 
келген қолтыққа келіп тұрақтауға 
мәжбүр болыпты. «Қауіп-қатерден 
құтылдық» деген кеме капитаны мен 
көмекшілері ауыр-ауыр якорьлерін 
терең суға тастап, дауыл басылғанша 
тоқтай тұруға шешім қабылдаса керек. 
Бірақ үйдей толқын қанша пана жер 
болса да, ағаштан соғылған кемені 
жағалауға қарай тықсыра береді. Таң 

атып, жан-жағы анық 
көріне бастаған уақытта 
теңіз де сабасына түскен. 
Дауыл тыншыған кезде 
капитан құрғақта қалғанын 
байқайды. Теңіз жағасы 
бұл кезде артқа шегініп 
кеткен еді.

Жағалаудың бірде 
тасып, бірде қайта орнына 
келетінін білетін сырмінез 
кеме коман дасы қорқынышқа бой 
алдырмайды. Шегінген жағалау қайта 
қалпына келер-ау деген сеніммен, «сол 
кезде алып кетерміз» деген ойға үміт 
артқан күйі «Сатурнды» қалдырып, өздері 
тарасқан көрінеді.

Енді қараңызшы. Аралдың апатқа 
ұшырар шағына дөп келгендей бәрі. Теңіз 
жағалауы сол шегінгеннен бірте-бірте кері 
қайтып, бері оралмайды. Арал айдыны 
көзге көрінбейтін жағдайға жетеді. Ал 
«Сатурн» сол қалғаннан жағалауда қалып 
қойған.

– Арада талай жылдар жылжыған, – деп 
әңгімесін жалғай түсті Сәкен аға. – 1973 
жылы «Ұялыдан» бастап, жағалаудағы 
елді мекендер тарады. Теңіз тіршілігі 
біржолата тоқтады. Кейінірек туған жерін 
аңсаған теңіз перзенттері атажұртқа 
тұғырлы тас әкеліп те орнатты. Жиі-жиі 
басқосулар болып жатты. Өйткені, оларда 
теңіз қайта келер-ау деген ой да, туған 
жерге деген сағыныш та бар…

Жергілікті өлкетанушының айтуынша, 
«тұрымтай тұсына кеткен» сол кезеңде 
жағалауда кеме ғана емес, ауылдардың 
жұртында түрлі заттар мен техникалар 
қалды. Ол кезде ешкімнің ешнәрсемен 
жұмысы болған жоқ.

– Мен 1999 жылы сол баяғы «көрсем-
ау, білсем-ау» деген құмарлықпен 
«Бектау», «Ұялыны» жағалап қайтқаным 
бар. «Бектауда» тұрған газик машинасы, 
«ЮМЗ» тракторының бөлшектері, 
«Ұялыдағы» бульдозер тракторы, алып 
кемелер, ауылды жарықтандырып тұрған 
электродвигателі, лабаз, цех орындары, 
қыш кірпіштен өрілген монша, бәрі 
солайымен, қаз-қалпында тұр еді. Ол 
кезде теңіз тартылып кеткеніне 25 жылдай 
уақыт өткен. Осы жерді мекендеген 
теңізшілердің пайдаланған құралдарын, 
тұрған мекендерін көріп, тіршілігінен 
үлкен әсер алып қайтқанмын. Елес-
тетіңізші, ағаш қайықтар құрғақ жағалауда 
тұр, балықшылар жаңа ғана айдынға 
шығып кеткендей көрінетін сол бейне әлі 
жадымда. Шалқыған суы жоқ болса да, 
темір кемелердің орын-орнында тұрғаны 
көз алдымнан кеткен емес. Балықшы 
құралдары мен қайық-кемелерін шамалы 
уақытқа қалдырып кеткендей болып 
көрініп еді-ау маған, – дейді Сәкен аға.

Өткенді баяндаушы кейіпкеріміз араға 
18 жыл салып, Ұялыға тағы да барыпты. 
Сондағы сапардан өте қынжылып қайтқан. 
«Бұрынғы «Ұялы» жұртында «мынау 
өткен күннен естелік» деп көрсететіндей 
ештеңе қалмағанына іштей налыдым» 
дейді ол.

– Мәңгілік ештеңе жоқ, дегенмен де, 
аталарымыз тіршілік еткен, талайдың 
кіндік қаны тамған киелі мекенде көзге 
көрінетіндей жәдігерлік дүние қалмағаны, 
ең болмаса, қыш кірпішті монша тұрғанда 
жүдеу көңілге жұбаныш, сағынған 
жүрекке демеу болары хақ еді ғой. Оны да 
бұзып, қабырғаларын қақыратып кетіпті. 
Иә, металл жинағыштар мен қабырға 
бұзғыштар «Ұялыдай» атажұртты жылан 
жалағандай еткен екен. Енді, міне, жағалау 
құмында қалғаны осы «Сатурн» кемесі 
ғана. Таланған жұртта қалған тәбәріктей. 
Тарихы бар, көздің қарашығындай-ақ сақ-
тайтын көненің көзі. Ескірмейтін естелік 
қой бұл. Келер ұрпаққа «сенің бабаларың 
осындай кемені тізгіндеп, Ұлы теңізде 
жүзген» деп айтардай-ақ құнды да қымбат 
дүние, – деп аяқтады сөзін Сәкен аға.

Теңіз жәдігерлерін түгелдеп жүрген 
Сәкен Қабылов «Сатурн» кемесін өз 
ауылына әкелмекші. Оның пікірінше, 
кеме теңізден нәпақасын тапқандардың 
бүгінгі ұрпақтары көп шоғырланған 
Кәукей ауылында тұруы керек. Сонда ғана 
жәдігер сақталады. Бұл сөз «кемені ауылға 
жеткізіп берсе» деген ел өтінішіне ынталы 
да қалталы, мүмкіндігі бар азаматтарға 
құлаққағыс болатын. «Кеме елге жетсе, оны 
күтіп ұстап, ауылдың ажарын ашатындай 
көрікті жеріне қойып, келер ұрпақтарға 

аманаттау біздің мойнымызда». Осылай 
дейді Сәкен аға.

Күннің ыстығы мен қыстың қар 
аралас қара суығына төтеп берген 
«Сатурнның» әр жері шұрқ-тесік бола 
бастапты. Қызылдың желі соққан сайын 
сықырлайды. Сықырмен қоса кеменің әр 
тесігінен уілдей дыбыс шығады. Жетім 
ұлдың тұншығып жылағанындай. Үзіліп 
естіледі. Сол сәт ағаш кеме жоғалтқан 
теңіз-анасын бір сәт жоқтағандай көрінді 
маған…

«Ұялыны» ұмытпайды 
ұлдары
Сәкен аға айтқандай, осы сапарда өз 

басым «Ұялыны» көруге құмарттым. Бір 
кездері теңіз аралында орналасқан ба-
лықшы ауылдың бұрынғысы қатты қызық-
тырған. Амал не, таппадық. Ұшы-қиырсыз 
сары даланы бұрынғы Ұлы теңіздің орны 
десе, басқалар сенбес. Қилы-қилы заман 
өткерген, қиянаты адам қолынан болған 
Аралдың құр орнын кезгендегі көргеніміз 
ұлудың майда қабыршағы еді.

«Ұялыны» көрмеген соң «Бектауға» 
бұрылдық. Мұнда да жұрттың орны ғана. 
Шекарашылардың ауыр көліктерінің ізі-
нен басқа түк жоқ. Тек теңіз табанынан бір 
белгі болып кеме якоры ғана көзге түсті.

«Ұялы» жайлы дерек көп. Менің 
қолыма сол елден шыққан Ахат Әли-
ұлының жазбалары түсті. Сонда айтыл-
ғандай, «Ұялы» – Ұлы теңіз (Арал теңізі) 
қойнауындағы ұзынша орналасқан арал. 
Ұзындығы 20, ені екі жарым шақырым 
шамасында деп көрсеткен.

Балық аулаумен тіршілік еткен 
бабалардың жағалаудан тыс өмір сүрген 
жері де осы «Ұялы» аралы. 1973 жылға 
дейін ауыл болған мұнда. Теңіз тартылған 
соң балықшы ағайын жан-жаққа қоныс 
аударды. Ол жайлы әңгіме бөлек. Біз 
қолдағы тарихты қысқаша ғана сөйлетсек. 

Қазір аппақ сор басқан тұзды далада 
1928-1930 жылдары «Бектау», «Ұялы» 
ауылдық кеңестері құрылған. Арал ішінде 
колхоз орталығы жұмыс істеп, көп тұрғын 
үй салынған. Мұзқала, клуб, монша, 
мектеп, мәдениет үйі, дүкен орындары 
кешегі күнге дейін қабырғасы құламай 
тұрған деседі.

Ұлы Отан соғысында жауынгерлерге 
балық жағынан мол азық ұйымдастырған 
ұялы лықтардың өзінде жеті балық 
қабылдау пункті болыпты. Кеңестік 
жүйе нің кесірінен жер аударылған түрлі 
ұлт өкілдері осында жұмыс істеген. Ал 
негізінен «Ұялы» тарихы патша заманы, 
Қазалы уезінің құрылуымен тікелей 
байланысты.

17 ұлтқа мекен болған осы аралдың 
сыртпен қатынасы тек су жолы ғана еді. 
Жолаушылар тасымалдайтын кемелер 
жүрген. Арал ішінде тұщы су қоры да 
мол болыпты. Жергілікті жұрт құдық 
қазып, ауыз суды осылай іске асырған.

«Ұялыда» балық зауытымен қатар, 
мал шаруашылығын өрістеткендер 
де жетерлік дейді білетіндер. Ірі қара 
малды балықшылар күш көлік ретінде 
пайдаланған. Түйе мен жылқыны 
шанаға жегіп, мұз үстінде ауланған 
балықты арнайы лабазға тасыпты. 

Сенсеңіз, сонау түкпірдегі аралда 

жетіжылдық қазақ мектебі және дәл сондай 
орыс мектебі жұмыс істеген. Ересектерді 
сауаттандыру мақсатында кешкі мектеп 
те сабақ жүргізген. Балабақша ашылып, 
екі тілде бөлімдері болған. Сондағы түрлі 
ұлтты ұйыстырып, бір жерге жинаған не 
нәрсе дерсіз?! Әрине, теңіз бен ондағы 
есепсіз байлық болатын. 

Теңізде туып, теңізде өскен сол кезгі 
буын, бүгінгі ақсақалдар 1963 жылы 
«Ұялы» колхозына қарасты «Жантақты» 
деген жерден Ашықбай Қаниев басқаратын 
балықшылар жылымының мол олжаға 
кенелгенін айтады. Бұрын-соңды Арал 
теңізінде болмаған балық жылым торына 
сыймай, сыралғы алмаған жақын маңда 
үй қалмады деп тамсана әңгімелейді. Сол 
кезде бір «Ұялының» өзі 500 центнер 
балық өткізіпті.

– Көпке ырыс, береке болған Арал 
теңізі 60-шы жылдары қайта бастады. 
Жағалаудан шегінген су жыл өткен сайын 
білініп, «Ұялы» аралына кеме келуі 
қиындаған. Ал 1973 жылы «Ұялы» елді 
мекенінің орталығы мен балық аулау 
участогі «Бектауға» көшірілгенмен, 
үш жыл ғана тұрақтады. 1976 жылдың 
жазында «Бектау» елді мекені де тарады, 
ал «Ұялыға» қарасты балық аулау 
жұмыстары толық тоқтады. Ау-құралдары 
мен қайық-кемелер Арал қаласына апарып, 
тапсырылып жатты. Көзін балық аулаумен 
ашқан балықшыларға өз кәсібінен 
айырылу өте қиын болды. Атақоныстан 
көшу кім-кімге де оңай емес, Шаржау 
есімді кәнігі балықшының Аралға өткізуге 
тізіп алып бара жатқан қайық-кемелердің 
соңынан қимай, еңкілдеп жылап тұрғанына 
куә болдық. Ұлы теңізден бақ қайтса, 
пендесіне не шара? – дейді «Ұялы» жайлы 
өз жазбасында Ахат Әлиұлы.

Теңізбен бірге бірнеше балықшы ауыл 
осылай күйреген еді. Содан бері жарты 
ғасырға жуық уақыт өтіпті. «Ұялы», 
«Бектау», «Қосшоқы», «Үшмырза», 
«Ұзынқайыр» сияқты ғажайып жерлер тек 
әр жерде естелік болып қана айтылады.

«Ұялыдан» ұшқан мықты ұл көп 
еді. Тұңғыш Премьер-Министр Ұзақбай 
Қарамановтан өзге, талай тарландар 
осы топырақтан шықты. Денсаулық 
сақтау саласындағы Дербісәлі және ұлы 
Бақытжан Сексенбаев, жазушы Әбсаттар 
Оспанов, филология ғылымдарының 
докторы Жеңіс Сәдуақасов, доцент 
Егізбай Қанатов, Ұлттық қауіпсіздік 
саласында көп жыл еңбек еткен полковник 
Қалдыбек Өмірзақов, полиция полковнигі 
Әлімжан Жарылқағанов, ғалым Оңғарған 
Бермаханов, т.б. ұлтқа қызмет еткендер 
«Ұялыдан» шықты.

Бүгінде туған жеріне жиі баратын 
Бекқали ағамызбен телефонмен тіл-
дескенбіз. Қазалы ауданының Құрметті 
азаматы Бекбауылұлы осында туып, еңбек 
жолын осында бастаған азамат. Кадр 
бөлімінде басшылық еткен оның өз туған 
жеріне мәрмәр тастан белгі орнатқаны 
бар. Іскер аға одан бөлек, жаздыкүні туған 
ауылға зиярат жасап, Кәукей ауылында 
марқұм болған ұялылық ағаларына ас 
береді. Асқа «Ұялы» мен «Бектаудан» 
көшкен көзі тірі балықшылар мен олардың 
ұрпақтары жиналып жүр.

Рас. Ұлдары ұмытпаған «Ұялыдай» 
өлкенің қандай киелі екенін осыдан-ақ 
бағамдай беріңіз...

Түйін. Шын мәнінде бұл сапарға көңіл тоғайды. Бастысы, тарихи тұлғалардың 
өмір жолы мен ерлік ісі, аталар мен әкелердің елге деген қызметіне қатысты 
көрген-білгенімізді қағазға түсіріп, «теңізге тамшыдай» болса да үлес қосуды 
өзімізге парыз санадық. Әлі де аймақта бүгінгілер білмейтін һәм білуге тиісті 
қанша құндылық жатқанын ешкім де тап басып айта алмайды. Біз Қызылқұмның 
бір бөлігін ғана шарлап шықтық. Бармаған, көрмеген жәдігер қаншама?! Күйікқала 
мен Жиделінің өзінде сан дәуірден бергі қазына аршылмай жатыр. Осындай 
шежірелі ескерткіштеріміз жайлы жазу үстеліне отырмас бұрын, олардың 
нақты мекен-жайына барып, көзбен көріп, көңілге түйген де дұрыс-ау дегенбіз. 
Қызылқұмдағы жолсапардың аз-маз қызығы осылай туған еді...

Қазалы-Кәукей-Ажар -Қызылқұм-
Бектау-Кәукей-Қазалы«Бектау» жұртында қалған якорь

«Сатурн» кемесі

«Ұялы» балықшылары

«Ұялы» ауылының сызбасы
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Биыл туғанына 100 жыл 
толып отырған ақын-жазушы, 
журналист Сейтқасым Сей-
тенов сатираның барлық дерлік 
жанрларында із қалдырған бе-
саспап қаламгер еді. Дегенмен, 
оны шығармашылық қайраткері 
тұрқында қалың оқырманға етене 
таныстырған біз сөз етіп отырған 
мысал жанры болды. Ол осы 
күрделі салаға дендеп араласқан 
санаулы жазушыларымыздың 
сүлей сұрпынан табылды. 
Небәрі 40 жыл ғана өмір сүрген 
ақынның артында сондықтан 
бірнеше жинақтың жүгін 
көтере алатын көптеген мысал 
өлеңдері қалды. Сатириктің көзі 
тірісінде солардың бірқатары 
«Өңеш пен қол», «Бойжеткен 
көбелек» деген атпен екі кітап 
болып жарыққа шықты. «Са-
пар соңы» деген үшінші кітабы 
ақын бақилық болып кеткеннен 
кейін қолға тиді. Арада бірнеше 
жыл өткесін «Жазушы» баспасы 
оқырманға төртінші кітабын да 
ұсынып үлгерді. Ал бұлардың 
бәрінің басы біріккен жеке фо-
лианты бұдан он жылдан астам 
уақыт бұрын Қызылордада 
дайындалған «Сырдария» кітап-
ханасы» сериясы бойынша баспа 
жүзін көрді.

Шынында мысал – күрделі 
жанр. Ол – айтылатын түпкі ойды 
ишаралап, астарлап, тұспалдап 
жеткізетін, негізінен өлең тү-
рінде берілетін шағын сюжетті 
көркем шығарма. Оқиғаны 
баян дау, әңгімелеу, тақырыпты 
ашу тәсілі жағынан ертегілер 
мен хикаяларға, аңыздар мен 
тәмсілдерге көбірек келіңкірейді. 
Жанрдың тағы бір ерекшелігі 
– туындыға кейіпкер рәуішінде 
жан-жануарлар не заттар алы-
нады. Ол осы хайуанаттар мен 
дүние-мүліктердің өмірлерінен 
оқиғалар желісін ойлап шығару 
арқылы тұтас қоғамдағы немесе 
жеке адамның бойындағы кейбір 
жағымсыз жайттар мен келеңсіз 
кемшіліктерді, ұнамсыз мінез-
қылықтар мен ерсі әрекеттерді 
сын сада ғына алады. Мұның бәрі 
тек аллегория жолымен жасала-
ды. Ал аллегория, грек тілінен 
аударғанда, «астарлап айту», 
«басқаша айту» деген мағынаны 
білдіреді. Былайша айтқанда, 
мысал-аллегория әлгіндей 
олқылықтарды көбінесе аң-
құстар мен жән діктердің немесе 
бір заттардың басынан өткендей 
етіп суреттеп, соңында сол 
оқиғаның желісінен өзіндік түйін 
түйеді. Ол осылайша өзінің назар 
аударып отырған тақырыбының 
айтар соңғы тоқтамы мен идея-
сын жұмбақтап жеткізеді. Бірақ 
мұның баршасының сыртын-
да адам мен оның іс-әрекеті 
тұрады. Кез келген мысалды 
байырқалап, ой жүгіртіп оқыған 
оқырман оның арғы жағында 
адамның бейнесі мен тірліктері, 
кескін-келбеті мен пайым-парқы 
тұрғанын анық аңғарады.

Мысалдың классикалық, 
омырауы биік, бір ізге түскен 
мұндай үздік үлгілерін Сейт-
қасым Сейтеновтің шы-
ғар машылығынан көптеп 
кезіктіруге болады. Бұл ретте 
нысанаға сатириктің «Саяхат-
шы шымшық» деп аталатын 
мысалын алып көрейік. Ол та-
лай жердің көгін шарлап, сан 
жолдардың шаңын шығарып кел-
ген шартық шымшықтың ойында 
ішкен-жегенінен басқа ештеңе 

қалмағанын, тек соған мәз бо-
лып жүре бергенін өткір тілмен 
түйреуге арналады.

Осы ретте туындының 
кіріспесінде:

«Аралап талай елді,
Шымшық ұясына келді.
Аяғын талтақ-талтақ 

басады,
Сығырайған көзін 

әрең ашады.
Әдеті ме, несі,
Әйтеуір сөзі ерсі», – 

деп басталатын жыр жолдары 
оқырманын бірден өзіне еліктіріп 
әкетеді. 

Бұдан әрі шымшықтың «жем 
дегенде есеп жоқ, ал кеп соқ, 
ал кеп соқ» деп алып, саяхат-
та мелдектеп тамақ жеп жүрген 
күндерін езіп айта бастайты-
ны, бір кезде оның бұл бөстекі 
бөспесіне шыдамай кеткен 
құртақандай құрқылтайдың кілт 
жекіп тастайтыны баяндала-
ды. Амалы құрыған шымшық 
сол тұста сапардағы кезінде 
айналадағы ештеңеге мән беріп, 
назар аударып, өзіне керектіні 
ойға түйіп қайтпай, құр ішкен-
жегенін қанағат тұтып жүре 
бергенін түйсініп, қаралай жер 
болып қалады. Мұндай тоғышар 
пенделер қазір де ұшырасар еді. 

Пайымдай білетін адамға 
«Көкек пен кептер» деген келесі 
мысалдан да алатын өнеге мен 
ғибрат жеткілікті. «Көктем 
күнінің аясында, ағаштардың 
сая сында» кездейсоқ кездесе кет-
кен осы екі құстың диалогы да 
тақырыпты аша түсуге әжептеуір 
арна тартып береді.

«– Әй, тамыр, 
танисың ба мені?

– Көкек деп білемін сені.
– Я, көкек көкең мен 

болам,
Тыңдай бер сен, балам.
Сәріден шақырам,
Таңды атырам,
Көктемді ертіп келдім,
Ырысына елдің».
Көнтерілі кептердің алдында 

осылай деп масайрай жөнелген 
көкек сосын «кейде арқасы 
қозып кеткенде, өзенді кері қарай 
ағызып, сойқан салатын құдіреті 
бар» екенін жеткізе тұрып, тек 
«көптің наласынан қорқатын» 
болғандықтан, мұндай тәуе-
келге бармайтынын айтып, 
біраз ақтарылады. Әйткенмен, 
көнбіс болғанымен, кептер де 
қу екен, ол кеппе көкекті «көке, 
қандай күшің көп» деп жорта 
мақтап алып, одан «мұның ор-
нына жаңбыр жауғызып, дауыл 
тұрғызып берші» деп сұрайды. 
Әлбетте, шегінер шегі қалмаған 
көкек еріксізден оның өтінішін 
қабыл алып, орындамаққа 
бекінеді. Сол үшін төбешіктің 
төбесіне көтеріліп, кеу де сінен 
жел үрлеп, да уыл тұрғызбақ бо-
лып біраз күшеніп бағады. Бірақ 
оны сынан түк шықпайды. Ақы-
рында күшене-күшене өзі талып 
құлап түседі. «Әлін білмеген – 
әлек» деп, халық осындайлар ту-
ралы айтқан.  

Ақынның «Басы айналған 
баспақ» деген мысалының 
тақырыбы да бүгінгі күннің 
өресінен ешбір алшақ кетпе-
ген. Бір күні бір топ сауыншы 
әйел өзімен өзі тыныш жүретін 
осы қызыл баспақты жабыла 
мақтасады. Мұны естіп тұрған 
баспақ болса, бұдан былай сол 
анықтамаға лайық қалыпта 
жүруге ұмтылу орнына бәрін 

керісінше істеп көріп, көп ұзамай 
абыройынан түгел айрылады. 
Кесірлік пен кесапаттықтың 
кенересінен шыға алмай қалған 
ақылсыз баспақ соңында 
бақташының шешімімен сойы-
лып кетеді. 

«Түзелмесін сезді,
Енді мақтаушының 

бәрі де безді.
Ақырында болды деп 

«жынды»,
Бақташы оны етке 

өткізіп тынды». 
Түйін осы. Мақтауды көтере 

алмаудың салдары болымсыз 
баспақты өз ажалын өзі шақырып 
алуына апарып жеткізді. 

Кезінде бір жинақтың атын 
алған «Бойжеткен көбе лектің» 
желісі де бүгінгі күні өзінің 
өзектілігін жо ғалта қойған 
жоқ. Онда ойға, қырға ша-
уып жүрген көзсіз көбелектің 
күндердің күнінде шегірткені 
үйіне болашақ «күйеуі» рөлінде 
ертіп әкелгені әңгіменің желісін 
тарқатып әкетеді. Қызының 
осыны мақтаныш етіп, асып-
тасып отырғанына онша разы 
болмаған анасы бір кезде 
ықтимал «күйеу балаға» көңілі 
толмайтынын, оған сенімі жоқ 
екенін, әлі де «сынап көру» 
керектігін айтып салады. Сол-ақ 
екен, бұған бұлқан-талқан бо-
лып ашуланған көбелек-қыздың 
талағы тарс жарылып, шешесіне 
аузына келгенін аталайды. Осы-
лай ұрыс-керістің көрігі қызған 
апақ-сапақта үйге бала-шағасын 
ерткен «ана» шегіртке де кіріп 
келеді. Сол кезде бұған дейін көк 
тірейтіндей кейіп танытқан еркек 
шегіртке «мен әшейін...» деген-
нен басқа ештеңе айта алмай, өз 
әйелінің алдында пұшайман жеп 
отырып қалады...

Сатириктің қайсыбір мыса-
лын алып қарасаң да, олардың 
астарында осындай едәуір 
әлеуметтік салмақ жатқанын 
байқайсыз. Айталық, «Керуен 
мен қанден», «Торғай-редактор», 
«Борсық, түлкі, арыстан», «Сұм 
тышқан мен сұр тышқан», «Ажал-
ды қарға», «Есек пен ат», «Бұқа 
мен қой», «Етік пен еден», «Өңеш 
пен қол», «Оқыған» қораз», 
«Атақ іздеген атжалман» тәрізді 
мысалдар әлеуметтік-қоғамдық 
өмірдің кереғар көріністері жай-
лы тереңнен тәлім тереді. Оларда 
әртүрлі ситуациялық сәттердегі 
адам психологиясы селкеусіз 
суреттеліп, түпкі нәтижесінде 
өнегелі өрістер мен тағылымды 
тұжырымдар алға тартылады. 
Мұның бәрі ақынның сонау 
ежелгі грек әдебиетіндегі Эзоп-
тан басталып, француз сатиригі 
Жан де Лафонтен мен орыс 
классигі Иван Крылов арқылы 
қазіргі классикалық форма-
қалпына түскен, қазақ жазба 
әдебиетінде ұлы Абай, Ыбырай 
Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынов 
жандандырған мысал жанрын 
шебер меңгеріп қана қоймай, оны 
өркендетуге айтарлықтай еңбек 
сіңіргенін айғақтай түседі. 

Соңында қалған тілеу лес тері 
мен оқырмандары жа дында осы-
лай мысал тілі мен шындықтың 
шырайын шығарған шайыр 
есебінде қалған Сейтқасым 
Сейтенов 1921 жылы 5 мамыр-
да Шиелі жерінде өмірге кел-
ген. Өткен ғасырдың 30-шы 
жыл дарының басындағы зоба-
лаң тұсында ата-анасынан көз 
жазып, жетім қалған ол інісі 

Әбілқасыммен бірге балалар 
үйінде тәрбиеленеді. Өкінішке 
орай, соңына ерген жалғыз 
қарасы сол ашаршылық жыл-
дары қай тыс болып кетеді. Ал 
жас тайынан өлең-жыр ләмімен 
сусындап өскен Сейтқасым 
қалам-қағазбен ерте достаса-
ды. Соның нәтижесінде Шиелі 
аудандық «Коммунизм жолы» 
(«Өскен өңір») газетінде жастай 
шығар машылық жолын бастап, 
кейін Қызылорда облыстық «Ле-
нин жолы» («Сыр бойы») басылы-
мына қызметке ауысады. Мұнда 
1950 жылы газеттің Шиелі және 
Жаңақорған аудандарындағы 
меншікті тілшісі болып келген 
ол 1961 жылдың 18 тамызында 
дүниеден өткенше тапжылмай 
қызмет етеді. 

Осы жылдарда Сейтқасым 
Сейтенов тің ұшқыр қия лынан 
лирикалық өлең дерден бастап, 
очерктер мен алуан тақы рып-
тағы материалдар да, фелье-
тондар мен сын мақалалар да 
туды. Олардың көпшілігі кезінде 
тақырыптарының өзек тілігі жа-
ғынан қоғамдық ойды қозғап, 
айтарлықтай резонанс туғызды. 
«Сейтқасым Сейтенұлының ішкі 
дүниелік қуаты оның қаламынан 
туған көркем шығармалардан 
да анық көрінеді, – деп жаз-
ды белгілі жазушы Оразбек 
Сәрсенбаев кейін ол туралы. 
– Өкінішке орай, басына жас-
тай түскен тұрмыс тауқыметі, 
жетімдік салдары, дерт зардабы 
оның құлашын кең сермеп, емін-
еркін творчестволық жұмыспен 
айналысуына мүмкіндік берме-
се, екінші жағынан, ақын өмір 
сүрген өткен ғасырдың елуінші-
алпысыншы жылдары советтік 
цензураның қылышынан қаны 
тамып тұрған қатал уақыт бо-
латын. Осыған қарамастан, 
аудандық, облыстық газет  тер дің 
таусылып біт пейтін күн делікті 
күйбең тірші лігінің арасында 
жүріп, не бәрі он жылдың ішінде 
С.Сейтенұлы ондаған фелье-
тондар мен сықақ өлеңдерін, 
мысалы әңгімелерін жариялап 
үлгерді». Өзінің творчестволық 
жолын лири калық өлеңдер жазу-
дан өрбіткен ақынның кейін келе 
біржола сатира жанрына қарай 
ойысып кетуіне де жоғарыда 
айтылған турашыл мінезі, 
шыншылдығы мен кемшілікке 
төзбестік қасиеті ең басты себеп-
кер болса керек. 

Өмірге адал болып келіп, адал 
қалпында өткен ақын қайтыс 
боларынан аз ғана уақыт ал-
дын жазып қалдырып кеткен бір 
өлеңінде:

«Күн толар, ай да толар, 
жыл да толар,

Көгеріп неше дүркін 
шөптер солар.

Сыр шертпей дүние 
шіркін тымырайып,

Өмірден менің де атым 
ұмыт болар», – 

деп шеріне шемен жапсырған 
екен. 

Шамасы, сырқаты жаны-
на қаттырақ батып, қапа болып 
отырған кезінде тұтқиылдан 
үзіліп түскен шумақ болса ке-
рек. Дегенмен, бұрынғы өткен 
ежелгі дүрлер «Жақсының аты, 
ғалымның хаты өшпейді» деп 
біліпті. Көзі тірісінде көп адамға 
жақсылық жасап, қаншама шәкірт 
тәрбиелеп шығарған, елдің бірлігі 
тұрғысында елеулі тірліктер 
атқарып, ағайын-туыстың ұйыт-
қысы бола білген тұлға, енде-
ше, жаман аталмақ емес. Мұның 
үстіне, «Өлмейтұғын артында сөз 
қалдырған» ақынды ұмытылады 
деуге көңіл сенбейді. Оның 
шығармашылығы барда, оны 
зерделеп оқитын туған халқы 
барда қаламгердің аты елеусіз 
қалмайды. Соның тағы бір 
көрінісі – Шиелі кентінде көптен 
бері Сейтқасым Сейтенов атын-
да көрнекті көше де бар. Бұл 
оны артында қалған жұртының 
әлі қошемет, құрмет тұтып, 
атын ардақтап келе жатқанын 
білдіреді.

Бір айтатын жайт, ақын 
шығар ма шылығы осы кезге дейін 
зерттеушілер тарапынан ар-
найы қарастырылған емес. Шын 
мәнінде, оның курс жұмысы, дип-
лом жұмысы, магистрлік жұмыс 
тұр ғыларында ізденіс жасауды 
қажет ететін толымды тақырып 
бола алатынына біздің сеніміміз 
зор.

Серік ПІРНАЗАР,
журналист

ШЫНДЫҚТЫҢ ШЫРАЙЫН 
ШЫҒАРҒАН ШАЙЫР

Қазіргі заманғы қазақ жазба 
шығармашылығында әдебиет 
жанрының барлық түрлері бар. 

Бірақ олардың біреулері үнемі 
барынша кең қолданыста жүрген 

болса, екінші біреулері өте сирек 
кездеседі, тіпті біртіндеп ұмытылып 

бара жатқандай әсер қалдырады. Бұлардың 
соңғысы сапынан біз халық ауыз әдебиетімен 

бірге жасасып келе жатқан көне жанр – мысалды да көреміз. 
Олай болатыны, эпостың шағын көлемді өткір өкілі болып 
саналатын мысалдың күн тәртібіне қойыла алатын өзекті 
тақырыбын ұдайы дәл табу мен соны көркем тілмен бейне-
леп жеткізіп тұру оңай емес. Сондықтан бұл салада өнікті 
еңбек еткен, шығармашылығының денін осы салаға арнаған 
қаламгерлеріміздің қатары қай кезде де оншалықты көп бола 
қойған жоқ. Сонымен қатар қазіргі 

әлемде болып жатқан про-
цестер мен замана ағымына 
сай жаңашылдықтар түрлі 
елдер дегі университеттерге 
ортақ мәселелерді көрсетті. 
Бүгінгі таңда ел экономика-
сын инновациялық дамыту 
міндеттері білім беру жүйесінің 
бәсекеге қабілет тілігін арт-
тыруға ерекше талаптар қояды.

Әлемдік бәсекеге қабілет-
тілік сапалы білім және ғылыми 
жетістіктермен баға ланады. 
Осы ретте Сыр өңі ріндегі 
білім мен ғылым ордасының 
оқытушы-профес сорлар құрамы 
да нәтижелі еңбек етуде.

Үздіксіз білім беруді жүзеге 
асыру мақсатында Қорқыт ата 
атындағы Қы зылорда уни-
верситетінде көпсатылы оқыту 
жүйесі қа  лып тасқан. Универ-
ситет негізінен Қызылорда об-
лысына және Қазақстанның 
оңтүстік, оңтүстік-батыс өңір -
леріне мамандар даяр лауды 
жүзеге асыратын болған дықтан, 
жергілікті жерге қа жетті маман-
дар сұранысы мен Қызылорда 

облысының индустриялық-
ин но вациялық даму жағдайы 
ескерілген.

Тәрбие және мәдени-көп-
шілік жұмыстары рухани құн-
дылықтарымызды бойына сі-
ңірген, өзінің жеке білім және 
шығармашылық әлеуетін елдің 
игілігіне ойдағыдай іске асыра 
алатын жоғары білікті мамандар 
даярлауға бағытталған.

Университет облыстың, жал-
пы ғылым мен техниканың ба-
сым даму бағыттары бо йынша, 
сондай-ақ оқу орнында жұмыс 
істеп тұрған ғылыми мектептер 
мен бағыттарды кадр лармен 
қамтамасыз етуді жүзеге асы-
рып келеді. Ол үшін теориялық 
зерттеулер, сына малық және 
қолданбалы жұмыстар жүр-
гізуге қажетті жоғары білікті 
ғылыми-педагогикалық ма-
мандар даяр лауда мақсатты 
жұмыстар атқарылады.

Алмагүл 
ӘБДІМОМЫНОВА,

экономика 
ғылымдарының 

кандидаты, доцент

әсекелестік 
іліммен 
ағаланады

Білім беру жүйесін жетіл діру – ұлттық басым дық
тардың бірі, мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі. 
Уақыттың жаңа сынқатерлері білімнің алға басуына 
жол ашты, тың серпін берді.

Б

Қашықтан білім алуды теріс 
қабылдау қоғамда қалыптасқан 
стереотиптерге байланысты. 
Оны объективті түрде қабылдау 
үшін дәйек тілігі мен мазмұнын 
дәлел дейтін ұйымдастыру про   -
цес  тері мен  бәсекеге қабі лет -
тілігін анықтап алған жөн.

Қашықтан білім беру дәс-
түрлі оқу процестерінің ком-
поненттерін: оқытудың мақ саты, 
мазмұны, әдісі және ұйым-
дастыру формаларын сақтай 
отырып, жоғары оқу орны мен 
студенттің ара қашықтықтағы 
өзара әрекеті. Интерактивтілікті 
қамтамасыз ететін интернет-тех-
нологиялар құралдары арқылы 
жүзеге асады. Сонымен қатар, 
бұл – студенттің өзінділігін си-
паттайтын оқытудың формасы. 
Осы ретте ақпараттық құралдар 
білім алу процесіндегі жетекші 
роль атқарады. 

Жүргізілген зерттеу сауал-
на маға жүгінетін болсақ, 200 
қатысушының 40%-і қа шық тан 
білім алудың сапасы төмен деп 
санаса, 30%-і тіпті оқытудың 
бұл формасы жайлы хабардар 
емес, ал 30%-і тиімді және сапа-
лы деген пікірде. Жоғарыдағы 
көрсеткіштерге қарамастан, елі -
міздегі қа шықтан білім алу шы-
лардың қатары күннен күнге ар-
тып келеді.

Процесс жоғары оқу орны 
ұсынатын жеке кабинетте ұйым-

дастырылады: оқу жоспары, оқу 
кестесі, үй тап сырмалары, емти-
хандар мен сынақтар белгіленеді. 
Сту денттің кей жағдайларда 
сабақ уақытын өзі таңдау мүм-
кіндігі бар. Өндірістік практика 
да қарастырылған.

Оның тиімді жақтарына 
тоқталатын болсақ, бірін шіден, 
жеке сабақ кестесі, екіншіден, 
студенттің өз қар қынымен оқу 
мүмкіндігі, үшіншіден, интер-
нет желісіне шығатын кез кел-
ген жерде оқу мүмкіндігі.  АҚШ 
зерт теушілері қашықтан білім 
алудың нәтижелері дәстүрлі 
оқытудың нәтижелерінен кем 
түспейтіндігін айтады. Тағы да 
айта кететін тиімділігі –   бұл 
оқудың қолжетімділігі және 
уақыт үнемдеу. Алайда, жігер, 
еріктілік қасиеттерімен қоса 
өзін-өзі тәрбиелеуді талап етеді. 

Қазіргі заманның интер-
нет технологиясы адамдарға 
қашықтықтан білім алуға жағдай 
жасауда. Осыдан 50 жыл бұрын 
елестете алма ға нымыз бүгінде 
шын дыққа айналды. Осылай-
ша, қашықтан оқыту білім беру 
нарығында күннен күнге үлкен 
үлеске ие болып кеңінен дамуды 
жалғастырып келеді. 

Жанар НАЙЗАБАЕВА 
педагогика және 

психология ғылымдарының 
магистрі

Қашықтан оқу – 
уақыт талабы

Осы күнгі білім берудің тенденциялары ақпарат тық 
технологиялардың мүм кін діктерін белсенді пайдалануды 
қажет етеді.  Талапкерлер тарапынан қашықтан білім алуға 
күмәнмен қарайтын қалыптасқан көзқарасқа білім алудың 
бұл формасына нақты көрініс  жасау қажеттілі туындайды.

Өлшеу құралдарының бар-
лығы да белгіленген стандард-
тық көрсеткішке сәйкес жұмыс 
істеуі тиіс. Ол сақталмаған 
жағдайда зияны мен зардаптары 
туралы айтып жатудың өзі артық. 
Сондықтан құралдар талапқа 
сай белгілі бір уақытта тексе-
руден өтіп тұруы міндеттелген.  
Бұл заңдылықтардың орын-
далуын қадағалайтын арнайы 
құрылымдар жұмыс істейді. 

Өңірімізде осындай міндет 
Сауда және интеграция министр-
лігі Техникалық реттеу және 
метрология комитетінің облыс 
бойынша департаментіне жүк-
телген. Аталған департамент 
бас шысының міндетін атқарушы 
Әуелбек Қамзаевпен әң гі мелесу 

барысында департамент ма-
ман  дары бірінші жартыжыл-
дықта бекітілген тізімге сәйкес 
5 профилактикалық бақылау 
жүргізге ні нен хабардар болдық. 
Сонымен қатар, тексерулер ба-
рысында да заңбұзушылықтар 
анықталғанын білдік.

Алғашқы тексеру №2 Қы-
зыл орда арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталығында 
жүргізіліп, онда «Өлшем бір-
лігін қамтамасыз ету туралы» 
Заңның 19-бабының талаптары 
бұзылғаны анықталған. Атап 
айтқанда, қолданыстағы 94 дана 
өлшем құралының ішінен 13 да-
насы салыстырмалы тексеруден 
өткізілмей, пайдаланылған. Оның 
ішінде қан қысымын өлшеуге 

арналған 1 манометр, 5 дана қызу 
өлшеуге арналған термометр, 1 
дана автоклав, сынақ жүргізуде 
залалсыздандыруға арналған 
1 автоклав, сынақ жүргізуде 
үлгілерді және саймандарды 
кептіруге арналған 6 кептіргіш 
шкаф болған.

Ал қолданыстағы өлшем құ-
рал дарын талапқа сай, уақы-
ты лы тексеруден өткізбей 
пай даланса, құралдар теріс көр-
сет кіштер көрсетуі мүмкін. 
Қоры тындысында адам өмірі 
мен денсаулығына кері әсерін 
тигізеді, зиян келеді. Қауіп ту-
ындайды. Тексеру жүргізген ма-
мандар заң бұзушылықты жою 
жөнінде нұсқама берді.

№6 қалалық емханада болған 
тексерісте қолданыстағы 518 
дана өлшем құралының 5 данасы 
салыстырмалы тексеруден өткі-
зілмей, пайдаланылғаны анық -
талды. Оның барлығы – ауру-
лардың қан қысымын өлшеуге 
арналған  сфигманометр-тоно-
метр. Келесі кезектегі тексе-
ру Қармақшы аудандық ауру-
ханасында жүргізіліп, мұнда 
қолданыстағы 110 дана өлшем 

құралының ішінен салыстырма-
лы тексеруден өтпегені 6 дана 
сфигманометр-тонометр және 4 
дана манометр екені белгілі бол-
ды. Соған сәйкес нұсқама беріліп, 
заңбұзушылықтар жойылды.

Жергілікті техникалық реттеу 
және метрология саласы маман-
дары тек әлеуметтік нысандар-
ды ғана тексерумен шектелмей, 
өндіріс орындарын да назардан 
тыс қалдырмайды. Олар «Торғай-
Петролеум» АҚ-ға қарасты 
нысандарға тексеру жүргізіп, бұл 
жерде де заңның 19-бабының 
талаптары бұзылғанын тіркеді. 
Атап айтқанда, қолданыстағы 381 
дана өлшем құралының 8-і салыс-
тырмалы тексеруден өткізілмей, 
пайдаланылған. Олар – мұнай 
құрыл ғыларындағы қысымды өл-
шеуге арналған 7 манометр мен 
мұнай температурасын өлшейтін 
1 термометр.

«Дос Инжиниринг ЛТД» 
ЖШС-да қолданыстағы 85 
дана өлшем құралының бесеуі, 
яғни мұнай құрыл ғыларындағы 
қысымды өл шеуге арналған 
манометрлер  салыстырмалы 
тексеруден өткізілмей, пайда-

ланылып келген. Департамент 
тарапынан аталған өндіріс орын-
дарына нұсқама беріліп, заң 
бұзушылықтар жойылды.

Ә.Қамзаев сонымен қатар, 
департамент мамандары басқа 
да органдармен  бірлескен тек-
серулер жүргізілгенін айтты. 
Сондай тексерулер нәтижесімен 
облыстық кәмелетке толма-
ғандарды бейімдеу орталығында 
қолданыстағы 16 дана өлшем 
құралының ішінен 6 термо-
метр, 1 сфигманометр және 1 
бой өлшегіш салыстырмалы 
тексеруден өт кізілмей пайда-
ланылғандығы анық талды. Об-
лыстық прокура тура ның бер-
ген ұсынысы қаралып, заң 
бұзу шылыққа жол берген адамға 
43800 теңге көлемінде айыппұл 
салынды. Пайдалануға жарамсыз 
өлшем құралдарын салыстыр-
малы тексеруден өткізу жөнінде 
нұсқама берілді.

Департамент өкілінің айт-
уынша, облыстық санитариялық-
эпиде мио логиялық бақылау 
де пар  таментінен өнім қауіп-
сіз дігінің мониторингі нәти же-
сінде анықталған «Зерновая до-

лина» ЖШС өндірген «Кеспе 
лапша» өнімінің Кеден одағы 
022/2011 «Тамақ өнімдерін 
таңбалау бөлігі» техникалық 
регламенттеріне сәй кес еместігі 
жөнінде зерттеп, қарауға матери-
алдар түс кен. Материал зерттеліп, 
осы өнімнің таңбалануында 
кедендік одаққа мүше мем-
лекеттердің арасында жүруге 
бірыңғай белгісі болмағаны 
анықталды. «Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» кодекстің 
415-бабы 1-бөліміне сәйкес заңды 
тұлғаға 284408 теңге көлемінде 
айыппұл салынды. Серіктестік 
басшылығына техникалық рег-
ла менттің таңбалау талаптары 
бо йынша сәйкес емес өнімдерді 
айналымнан алу туралы түсін-
дірілді.

Бұл тексерулердің барлығы 
да тұтынушының, яғни барша-
мыздың мүддеміз үшін жұмыс 
істейді. Жұмыс жалғасын тау-
ып, Техникалық реттеу және ме-
трология комитетінің облыстық 
департаменті мамандары адам 
өмірі мен денсаулығына кері 
әсерін тигізер заңсыздықтардың 
жолын кесе бермек.

Өлшем құралдарының өз тәртібі бар
Бүгінде өлшеу құрал дарынсыз жұмыс жүргізуді елестету 

қиын. Олар барлық саланы дерлік қамтиды. Атап айтқанда, 
түрлі қызмет көрсету орындарында, денсаулық сақтау, 
ғылыми зерттеуде, азықтүлік өндірісімен   қатар көлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және спорттық рекордтарды 
тіркеуде де қолданылуда. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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Қызылорда қ., И.Журба көш., 12, 
тел.: 8(7242) 55-11-12 

Бағдарламаның екінші бағыты аясында  
жобаларды субсидиялау шарттары

Кімдер қатыса алады Өз жобаларын іске асы-
ратын және (немесе) іске асыруды жос парлайтын 
кәсіпкерлер/индустриялық-инно вациялық қызметтегі 
субъектілер.

Сала  Салалық шектеу жоқ (ҚР КК 4-тармағында 
көрсетілген сауда және қызмет түрлерін қос пағанда) 

Несиенің максимал сомасы Бір кәсіпкер үшін 
7 млрд теңгеден аспауға тиіс және онымен аффилді 
тұлғалардың /компаниялардың несиесі/ қаржылық 
лизинг шарты бойынша берешегі есепке алынбай 
есептеледі.

Субсидия мөлшері ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі 
+ 5%, оның 6%-ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын 
мемлекет субсидиялайды.

Несие мерзімі 1. инвестиция: субсидиялау 
мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды;

2. айналым қаражатын толықтыру:  субсидиялау 
мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 жылды құрайды.

Қайта қаржыландыру 8 жылға дейінгі мерзім.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«СЕАД Логистик» ЖШС әкімшілігі ҚР Ұлттық экономика 
министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 19 шілдедегі 75-НҚ 
бұйрығына сәйкес жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды беру 
қызметіне 2021 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 1 вагон/шақырымға 
ҚҚС-сыз 1698,67 теңге болып бекітілгенін хабарлайды.

«СЕАД Логистик» ЖШС әкімшілігі

«Асыл тұқымды мал шаруа-
шылығын дамытуды, мал шаруа-
шы лығының өнімділігін және 
өнім сапасын арттыруды суб-
сидиялау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республи-
касы Ауыл шаруашылығы 
ми нистрінің 2019 жылғы 15 
наурыздағы №108 бұйрығына 
(нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
18404 нөмірімен тіркелген) 
сәйкес Қызылорда облы сының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «2021 жылға арналған асыл 
тұқымды мал шаруашылығын да-
мытуды, мал шаруашылығының 
өнімділігін және өнім  сапа-
сын арттыруды субсидия лау 
көлемдерін бекіту туралы» 
Қызылорда облысы әкім дігінің 
2021 жылғы 4 ақпандағы №198 
қаулысына (нормативтік құқық-
тық актілерді мемлекеттік тіркеу 

Тізілімінде 8140 нөмі рімен 
тіркелген) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

көрсетілген қаулының та-
қырыбы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2021 жылға арналған асыл 
тұқымды мал шаруашылығын да-
мытуды, мал шаруашылығының 
өнімділігін және өнім сапа-
сын арттыруды субсидия-
лау көлемдерін және ауыл 
шаруашылығы жануарларының 
аналық басының азығына 
жұмсалған шығындар құнын 
арзандатуға субсидиялар норма-
тивтерін, субсидиялар алу-
шыларға қойылатын өлшем-
шарттарын, субсидиялар алуға 
арналған өтінім беру мерзімдерін 
бекіту туралы»;

көрсетілген қаулының 1-тар-
мағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Қоса беріліп отырған 2021 
жылға арналған асыл тұқымды 
мал шаруашылығын дамыту-
ды, мал шаруашылығының 
өнім ділігін және өнім сапа-
сын  арттыруды субсидия лау 
көлемдері және ауыл шар-
уашылығы жануарларының ана-
лық басының азығына жұмсалған 
шығындар құнын арзандатуға 
субсидиялар нор мативтері, суб-
сидиялар алу шыларға қойылатын 
өлшем шарттары, субсидиялар 
алуға арналған өтінім беру мер-
зім дері бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекі-
тілген 2021 жылға арнал ған асыл 
тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуды, мал шаруашылығы 
өнімділігін және  өнім сапасын 
арттыруды субсидиялау көлем-
дері осы қаулының қосым шасына 
сәйкес жаңа редакцияда жазыл-
сын.

2. «Қызылорда облысының 
ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі осы қау-
лыны заңнамада белгіленген 
тәртіппен Қазақстан Республи-
касы Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз 
етсін.

3. Осы қаулының орында-
луын бақылау Қызылорда об-
лысы әкімінің орынбасары 
Б.Д.Жахановқа жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
әкімі                   Г. Әбдіқалықова

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі

«2021 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін 
және өнім сапасын арттыруды субсидиялау көлемдерін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 

2021 жылғы 4 ақпандағы №198 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

№ Субсидиялау бағыты Субсидия 
көлемі мың 

теңге
Етті және етті-сүтті мал шаруашылығы

1. Селекциялық және асыл тұқымдық 
жұмыс жүргізу:

1.1 Ірі қара малдың тауарлық аналық басы 489310
1.2 Ірі қара малдың асыл тұқымды аналық 

басы
78255

2. Табынның өсімін молайту үшін 
пайдаланылатын етті және етті-сүтті 
тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық 
бұқасын күтіп-бағу

3. Етті, етті-сүтті тұқымдардың асыл 
тұқымды тұқымдық бұқасын сатып алу:

135000

4. Ірі қара малдың асыл тұқымды аналық 
басын сатып алу:

4.1 Отандық 179850
4.2 Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы, 

Украина елдерінен импортталған
130950

4.3 Аустралия, Америка Құрама Штаттары, 
Солтүстік және Оңтүстік Америка, 
Еуропа елдерінен импортталған

5. Шығу тегі асыл тұқымдыға сәйкес 
келетін ірі қара малдың импортталған 
аналық басын сатып алу

6. Бордақылау алаңдарына бордақылау 
үшін немесе сою қуаты тәулігіне кемінде 
50 бас ірі қара мал болатын ет өңдеуші 
кәсіпорындарға өткізілген немесе 
ауыстырылған ірі қара малдың еркек 
дарақтарының (оның ішінде сүтті және 
сүтті-етті тұқымдардың еркек дарақтары) 
құнын арзандату 

252200

7. Ірі қара малды союмен және етін 
бастапқы өңдеумен айналысатын ет 
өңдеуші кәсіпорындардың сиыр етін 
дайындау құнын арзандату 

Сүтті және сүтті-етті мал шаруашылығы
1. Сүтті және сүтті-етті тұқымдардың асыл 

тұқымды бұқасының ұрығын сатып алу:
1.1 бір жынысты 20000
1.2 қос жынысты 
2. Ірі қара малдың асыл тұқымды аналық 

басын сатып алу:
2.1 Отандық 36000
2.2 Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы, 

Украина елдерінен импортталған
2.3 Аустралия, Америка Құрама Штаттары, 

Солтүстік және Оңтүстік Америка, 
Еуропа елдерінен импортталған

3. Сүт өндіру құнын арзандату:
3.1 бағымдағы сиырларының саны  

600 бастан басталатын шаруашылық
315000

3.2 бағымдағы сиырларының саны  
400 бастан басталатын шаруашылық

3.3 бағымдағы сиырларының саны  
50 бастан басталатын шаруашылық

3.4 Ауыл шаруашылығы кооперативі
4. Ірі қара малдың эмбриондарын сатып 

алу құнын арзандату

5. Шаруа (фермер) қожалықтарында және 
ауыл шаруашылығы кооперативтерінде 
сүтті және сүтті-етті бағытындағы ірі 
қара малдың аналық басын қолдан 
ұрықтандыру жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер үшін асыл тұқымды және 
дистрибьютерлік орталықтарды 
субсидиялау

13500

Жұмыртқалы құс шаруашылығы
1. Асыл тұқымды құстардан алынған 

жұмыртқа бағытындағы финалдық 
нысандағы тәуліктік балапан сатып алу

1320

2. Тағамдық жұмыртқа өндіру құнын 
арзандату (2022 жылғы  
1 қаңтарға дейін қолданыста болады)

2.1 200 миллион данадан басталатын нақты 
өндіріс

2.2 150 миллион данадан басталатын нақты 
өндіріс

2.3 100 миллион данадан басталатын нақты 
өндіріс

2.4 50 миллион данадан басталатын нақты 
өндіріс

2.5 20 миллион данадан басталатын нақты 
өндіріс

Қой шаруашылығы
1. Селекциялық және асыл тұқымдық 

жұмыс жүргізу:
1.1 Қойлардың асыл тұқымды аналық басы 420000
1.2 Қойлардың тауарлық аналық басы 235000
2. Отандық асыл тұқымды қойлар сатып 

алу
272655

2.1 Импортталған асыл тұқымды аналық 
қойларды сатып алу

2.2 Импортталған асыл тұқымды тұқымдық 
қошқарлар сатып алу

3. Тауарлық отардың өсімін молайту 
үшін пайдаланылатын асыл тұқымды 
тұқымдық қошқарды күтіп-бағу

2000

4. Бордақылау алаңдарына бордақылау 
үшін немесе сою қуаты тәулігіне 300 
бас болатын ет өңдеуші кәсіпорындарға 
өткізілген ұсақ малдардың еркек 
дарақтарының құнын арзандату

27006

5. Қойлардың эмбриондарын сатып алу 
құнын арзандату 

6. Шаруашылықтарда және ауыл 
шаруашылығы кооперативтерінде 
қойлардың аналық басын қолдан 
ұрықтандыру жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер үшін асыл тұқымды және 
дистрибьютерлік орталықтарды 
субсидиялау

Жылқы шаруашылығы
1. Өнімді бағыттағы асыл тұқымды 

тұқымдық айғырлар сатып алу 
2000

Түйе шаруашылығы
1. Асыл тұқымды тұқымдық түйелер 

сатып алу 
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен:

1. Маралдардың (бұғылардың) аналық 
бастарымен селекциялық және асыл 
тұқымдық жұмыс жүргізу

2. Балара ұясымен селекциялық және асыл 
тұқымдық жұмыс жүргізу

3. Ешкілердің асыл тұқымды аналық басын 
сатып алу

4000

4. Бие сүтін өндіру және өңдеу құнын 
арзандату

4500

5. Түйе сүтін өндіру және өңдеу құнын 
арзандату

9899

6. 2021 жылға ауыл шаруашылығы 
малдарының азығына жұмсалған 
шығындар құнын арзандату
Сүтті және сүтті-етті бағыттағы асыл 
тұқымды ірі қара малдың аналық басы 
(600 бастан басталатын)

72000

Ірі қара малдың аналық басы 942255
Ұсақ малдың аналық басы 468730
Жылқының аналық басы 172270
Түйелердің аналық басы 47790

7. 2020 жылы ауыл шаруашылығы 
малдарының азығына жұмсалған 
шығындар құнын арзандату (күту 
парағы)
Сүтті және сүтті-етті бағыттағы асыл 
тұқымды ірі қара малдың аналық 
басы(600 бастан басталатын)
Ірі қара малдың аналық басы 227265
Ұсақ малдың аналық басы 119561
Жылқының аналық басы 27120
Түйелердің аналық басы 2610

Барлығы 4708046

Қызылорда облысы әкімдігінің
2021 жылғы «___» _____________ №____ 

қаулысына
қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2021 жылғы «4» ақпандағы № 198 қаулысымен

бекітілген

2021 жылға арналған асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының 

өнімділігін және өнім сапасын арттыруды суб-
сидиялау көлемдері және ауыл шаруашылығы 

жануарларының аналық басының азығына 
жұмсалған шығындар құнын арзандатуға субси-
диялар нормативтері, субсидиялар алушыларға 
қойылатын өлшемшарттары, субсидиялар алуға 

арналған өтінім беру мерзімдері

№1 кесте

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 
шаруашылығының өнімділігін және 

өнім сапасын арттыруды субсидиялау көлемдері

Ескертпе:
Жануарлардың барлық түрлерін, етті бағыттағы 

құстардың ата-енелік/ата-тектік нысандағы асыл тұқымды 
тәуліктік балапанын, асыл тұқымды құстан алынған 
жұмыртқа бағытындағы финалдық нысандағы тәуліктік ба-
лапанды, ірі қара малдың және қойлардың эмбриондарын 
сатып алу бекітілген нормативке дейін, бірақ оны сатып алу 
құнының 50%-нан аспайтын мөлшерде субсидияланады.

Сүтті және сүтті-етті тұқымды асыл тұқымды бұқаның 
ұрығын сатып алу құнының 100%-на дейін субсидияланады, 
бірақ бекітілген нормативтерден аспайды.

Асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды/тұқымдық 
қошқарларды тауарлық табынға/отарға одан әрі жалға беру 
кезінде өтінім беруші етті мал шаруашылығындағы/қой 
шаруашылығындағы оператор болып табылады. Аналық мал 
басына арақатынасты есептеу бір тұқымдық аталыққа (асыл 
тұқымдық және дистрибьютерлік орталықтарды қоспағанда) 
кемінде 13 аналық басты құрайды және 25 аналық мал ба-
сынан аспайды.

Асыл тұқымды тұқымдық айғырлар мен тұқымдық 
түйелерді сатып алу аналық мал басы бар болған кезде суб-
сидияланады. Аналық мал басының арақатынасын есептеу 
бір тұқымдық аталыққа кемінде 8 аналық басты құрайды 
және 15 аналықтан аспайды.

№ Субсидиялау 
бағыттары

Өлшем 
бірлігі

1 бірлігіне 
арналған 

субсидиялар 
нормативтері, 

теңге
1. Ауыл шаруашылығы 

малдарының азығына 
жұмсалған шығындар 
құнын арзандату:

бас

1.1 Сүтті және сүтті-
етті бағыттағы асыл 
тұқымды ірі қара 
малдың аналық басы 
(600 бастан)

бас 60 000

1.2 Ірі қара малдың аналық 
басы

бас 15 000

1.3. Ұсақ малдың аналық 
басы

бас 2 500

1.4. Жылқының аналық 
басы

бас 10 000

1.5. Түйелердің аналық 
басы

бас 10 000

№ Субсидиялау 
бағыты

Өлшем-шарттар Ауыл 
шаруашылығы 
жануарларын 
бірдейлендіру 

жүйесінде 
субсидиялау 
шарттарына 
сәйкестігін 

тексеру әдісі

Өтінімді 
беру мерзімі

1. Ауыл 
шаруашылығы 
малдарының 

азығына 
жұмсалған 
шығындар 

құнын 
арзандату:

Өтінімді берген 
сәтте аналық 

мал басы 
деректерінің 
селекциялық 

және асыл 
тұқымдық 
жұмыстың 
және ауыл 

шаруашылығы 
жануарларын 
бірдейлендіру 

ақпараттық 
қорында  

тіркелуі және 
сәйкес болуы.

Селекциялық 
және асыл 
тұқымдық 
жұмыстың 
және ауыл 

шаруашылығы 
жануарларын 
бірдейлендіру 

ақпараттық 
қорымен 

интеграция-
ланған өзара 

іс-қимыл

ағымдағы 
жылдың 
тамыз - 
қараша 
айлары

1.1 Сүтті және 
сүтті-етті 

бағыттағы асыл 
тұқымды ірі 
қара малдың 
аналық басы

Өтінімді берген 
сәтте

(13 айдан 
асқан сиыр мен 
қашарлардың) 

меншікті аналық 
басының 600 

бастан кем емес 
болуы

1.2 Ірі қара малдың 
аналық басы

1) өтінімді 
берген сәтте 

(18 айдан 
асқан сиыр мен 
қашарлардың) 

меншікті аналық 
басының 

30 бастан кем 
емес болуы;

2) жайылымның 
болуы

1.3 Ұсақ малдың 
аналық басы

1) өтінімді 
берген сәтте 

меншікті 
қойдың/ешкінің 
аналық басының 
(12 айдан асқан) 
200 бастан кем 

емес болуы;
2) жайылымның 

болуы
1.4 Жылқылардың 

аналық басы
1) өтінімді 

берген сәтте 
меншікті аналық 

басының (36 
айдан асқан) 30 
бастан кем емес 

болуы;
2) жайылымның 

болуы
1.5 Түйелердің 

аналық басы
1) өтінімді 

берген сәтте 
меншікті аналық 

басының (36 
айдан асқан) 30 
бастан кем емес 

болуы;
2) жайылымның 

болуы

№2 кесте

Ауыл шаруашылығы жануарларының аналық 
басының азығына жұмсалған шығындар құнын 

арзандатуға субсидиялар нормативтері

№3 кесте

Субсидиялар алушыларға қойылатын 
өлшемшарттары, субсидиялар алуға арналған 

өтінім беру мерзімдері

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Заңының 27 және 50-баптарына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес тізбе 
бойынша Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір 
қаулыларының күші жойылды деп танылсын.

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

Қызылорда облысының
әкімі                                      Г. Әбдіқалықова

Әкімдіктің
2021 жылғы «__» ____________ № _____ 

қаулысына
қосымша

Әкімдіктің күші жойылды деп танылатын 
кейбір қаулыларының тізбесі

1. «Тапсырыс берушілер үшін бірыңғай ұйым-
дас тырушыны айқындау туралы»  2018 жылғы 29 
желтоқсандағы №1308 (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6641 
болып тіркелген).

2. «Қызылорда облысында коммуналдық 
қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын 
есептеу қағидаларын бекіту туралы» 2019 жылғы 
27 тамыздағы  № 51 (нормативтік құқықтық акті-
лерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6908 бо-
лып тіркелген).

3. «Тапсырыс берушілер үшін бірыңғай ұйым-
дастырушыны айқындау туралы» Қызылорда об-
лысы әкімдігінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 1308 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы» 
2020 жылғы 9 желтоқсандағы №148 (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 7887 болып тіркелген).

ЖОБА
Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір қаулыларының 

күші жойылды деп тану туралы

«Өркениет» медицина колледжі 
2021-2022 оқу жылына төмендегі мамандықтар 

бойынша талапкерлер  қабылдайды

0910300 «Емдеу ісі» мамандығы бойынша 
- негізгі орта білім (9 сынып негізінде) – оқу мерзімі 3 жыл 10 ай
- жалпы орта білім (11 сынып негізінде) – оқу мерзімі 2 жыл 10 ай
0910400 «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша 
- негізгі орта білім (9 сынып негізінде) – оқу мерзімі 3 жыл 10 ай
- жалпы орта білім (11 сынып негізінде) – оқу мерзімі 2 жыл 10 ай
Оқуға қабылдау аттестат немесе куәліктің орта бағасы 

арқылы жүргізіледі.
Құжаттарды қабылдау 25 маусым-25 тамыз аралығында.
Мекен- жайымыз: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы №64 А.
Байланыс телефоны: 70-02-88, 8-700-151-06-02.
Факс: 8 (7242) 70-02-88.
Қабылдау комиссиясы маусым айының 25-нен бастап жұмыс 

істейді.

«Қызылорда облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті» 
ММ-нен 2011 жылдың 24 маусымында №0049695 лицензиясы берілген

E-mail: smjarnama@mail.ru

Жарнама. Жарнама. Жарнама
«Сыр бойы», 

«Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» 

және ауданның барлық 
басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе:  

70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.

Биылғы 6 айда облыс көле-
мінде жұқпалы жіті ішек 
инфекциясының 294 жағдайы 
есепке алынып, аурушандық 
көрсеткіш былтырмен салыс-
тырғанда 50,7%-ке өскен.  Ау-
дандар бойынша  жоғары ауру-
шандық көрсеткіші  Шиелі, 
Жаңақорғанда  тір келген. Соны-
мен қатар, жо ғары аурушандық 
көрсеткіш әдеттегідей Қызыл-
орда қала сында. Нақтырақ 
айтқанда, облыс көлеміндегі 
жұқпалы жіті ішек ауруларының 
84%-і облыс орталығында 
тіркеліп, аурушаңдық деңгей 
облыстық орташа көрсеткіштен 
2 есеге жоғары  қалыптасып 
отыр. 

– Жұқпалы жіті ішек ауру-
ларымен науқастанғандардың 
94 %-і  (261 жағдайы) 14 жасқа 
дейінгі балалар, оның ішінде 
60-70%-і 2 жасқа дейінгі ба-
лалар үлесінде. Қалған 6 
проценті  ересектер арасында 
тіркелген. Аурудың жоғары 
деңгейде тіркелуіне басты се-
беп – тұрғындар, әсіресе балалар 
арасында ішек инфекциялары 
мен тағамнан уланудың алдын 
алудағы санитарлық-гигиеналық 
нормалар мен қағидалардың 
сақталмауы. Балалар арасында 
жедел ас қынған ішек инфекция-
ларымен сырқаттану жазғы мау-
сымда көбейеді. Бұған қоршаған 
орта температурасының жоға-
рылауы, сусынды, көкөністерді, 
жеміс-жидектерді көп қолдану, 
азық-түліктің тез бұзылуы се-
беп болады. Әсіресе, жаздың 
алғашқы айынан бастап тұр-
ғындар  мерзімінен ерте піскен 
бақша  өнімдері мен жеміс-
жидектерді тұтынады. Атап 
айтқанда, қарбыз маусым айын-
да сауда сөрелеріне түсе бас-
тайды. Бұл уақытта өнімдер 

анағұрлым қауіпті, яғни нитрат-
пен улану деңгейі жоғары. 
Себебі ең жылдам піседі деген 
сорттардың өзі шілде айының 
соңына қарай бабына келеді. 
Ал сапалы әрі қауіпсіз қарбыз 
тамыз айының соңына қарай 
жеткізіле бастайды. Өйткені 
бұл уақытта бақша дақылдары 
табиғи түрде пісіп, жетіледі, – 
дейді облыстық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау 
де пар   таменті басшысының орын   -
ба сары Әлия  Әбді қайым ова.

Сонымен қатар, биыл аса 
қауіпті аурулар қатарына жа-
татын Конго-Қырым қанды 
геморрагиялық қызбасының да 
10 жағдайы тіркелген. 

– Облыс табиғаты аталған 
инфекцияны тасымалдайтын ик-
содты кенелердің өмір сүр уіне 
қолайлы болған дықтан, бірнеше 
түрлері бар және олар қауіпті. 
Дегенмен, тұрғындар сол 
қауіпті біле тұра кене шаққанда 
уақытылы медициналық кө-
мекке жүгінбеу салдарынан ау-
руды асқындырып, ауруханаға 
түсіп жатады. Сол себепті өлім 
жағдайлары да болды. 14 күн 
көлемінде дене қызуы көтеріліп, 
тұмау, іш ауру тәріздес клини-
калық белгілер пайда болғанда 
жедел медициналық көмекке 
жүгінген жағдайда, уақытылы 
диагноз қойылып, емін алады. 
Нәтижесінде ол адам сауығып 
шығады, – деп атап өтті Әлия 
Мүтәліпқызы.  

Кез келген кеселге бейжай 
қарауға болмайды. Әсіресе 
жұқпалы дертке салғырт қарау 
қауіпті. Сондықтан атала-
рымыздың «Ауырып ем ізде-
генше, ауырмаудың жолын ізде» 
деген тәмсілін естен шығар-
мағанымыз абзал.

Ішек инфекциясынан 
сақтаныңыз

Жаз мезгілінде түрлі жұқпалы аурулар да көбейе 
түсетіні белгілі. Әсіресе, жіті ішек инфекциясы, тамақтан 
улану жиілейді. Мәселен, облыста қазіргі кезде жіті ішек 
инфекциясы белең алып отыр. Жыл сайын аталған 
аурудың аурушандық көрсеткіші республикалық ор-
таша көрсеткіштен 2-3 есе жоғары деңгейде болады 
екен. Мамандардың айтуынша, жағдайдың бұлайша 
у шығуына ауа райының аптап ыстық болуы және жеке бас 
гигиенасының бұзылуы  себеп. 

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb
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Олардың қатарында Қазақстан да бар. Еліміз Олимпиада чемпионына 250 мың 
АҚШ долларын берсе, күміс жүлдегер 150, қола медаль иесі 75 мың АҚШ доллары-
на ие болады. Қазақстан Олимпиада жүлдегерлеріне қомақты жүлде тағайындаған 

 мемлекеттер қатарында алдыңғы орындарда. 
Әлемде ең жоғары сыйақы тағайындау жөнінен Сингапур мен Индонезия алдына 

жан салмай тұр. Алғашқысында ол 1 млн доллар болса,  
екіншісінде 745 мың долларға жетеді. 

Бұрынғы КСРО елдерінің арасында Грузия алдымызға шыққан. Бұл елдің 
спортшылары чемпион атанса, 322 мың доллар шамасында сыйақы ала-
ды. Ал Әзербайжанда 248 мың доллар, Өзбекстанда мұндай сыйақы 200 

мың долларды шамалайды. Бұл жөнінен алғашқы бестікті түйіндеген 
Молдовада  Олимпиада чемпионы 166 мың доллар сыйақыға қол 

жеткізеді. Бұл Литвада 136, Беларусьте 129, Украинада 125, 
Қырғызстанда 119, Ресейде 54 мың АҚШ доллары болып 

белгіленген. Ал Еуропа елдерінде бұл мақсатта 
жеңімпазға Италия 166, Венгрия 120 мың 

доллар тағайындаған. 
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Ол Қазанғап атындағы музыкалық 
колледждінің хор жетекшісі мамандығын 
бітірді. Алғашқы қадамын облыстық фи-
лармонияда әнші болып бастады.  Жас да-
рын – қоңыр дауыс иесі. Халық әндерін 
нақышына келтіре орындайды. Сонымен 
бірге эстрадалық бағытта ән салады. Оның 
таланты мен талабы ұстаздарын да тәнті 
етті. Ұжымдағы өнер майталмандарынан 
тәжірибе алды, шыңдалды. Филармония 
артистерімен бірге еліміздің түкпір-түкпірін 
аралап, концерт қойды. Алыс-жақын 
шет мемлекеттерге гастрольдік сапар-
мен шығып, қазақ өнерінің дәріптелуіне 
үлес қосып келеді. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағ дарламасы негізінде өңі рімізде 
ұйымдастырылған  көп теген мәдени іс-
шараларға қатысты. Өнер жолында Бағдагүл 
Есмұрзаева, Ренат Қазбеков сынды мықты 
тәлімгерлері болды. Ринаттың өнерге деген 
ынтасын байқап, бағыт-бағдар берді. 

– Әр әннің орындалу құрылымы ерек-
ше. Сахна, мәдениеті, стилі тағы бар. Әнді 
сезіммен айтып, халықтың жүрегінен орын 
алу оңай емес. Бүгінгі көрерменнің талғамы 
биік. Заман талабына сай студиялар жұмыс 
істеп жатқанымен, халық бәрібір жанды да-
уыс, шынайы болмысты іздейді. Оларға тірі 
өнер қажет. Сондықтан үнемі ізденіп, өзімді 
жетілдіріп отырамын, – дейді Р.Үсенов.

Ринат облыстық, республикалық 
және халық аралық байқауларда бақ сы-
нап, ел мерейін үстем етті. Ол 2012 жылы 
К.Дүйсекеев әндерін орындаушылардың 
«Туған жер» атты ІІІ респуб ликалық додасы-
на қатысып, дипломант атанды. 2013 жылы 
Алматыдағы Қазақ ұлттық консерватория-
сында өт кен студенттік олимпиадада ІІ орын-
ды еншіледі. Жас орын даушылардың VІІ об-
лыс тық «Сыр жұлдыздары» телебайқауына 
қатысып, жүлделі орын алды. Атырау қала-
сында өткен «Жайық даусы» I Халық аралық 
ән байқауында да керемет өнер көрсетіп, 
жетістікке жетті. Сонымен қатар Шым-
кент қаласында өткен Ш.Қал даяқовтың 
«Менің Қазақ станым» халықаралық ән фес-
тивалінің дипломанты болды. 2016 жылы 
Қызыл орда қаласында өткен Қазақ станның 
еңбек сіңірген қай раткері, әнші-композитор 
Ба тырхан Шөкеновті еске алуға арналған 
«Отан-Ана» І республикалық әншілер кон-
курсында өнер иесі әділқазылар тарапынан 
жоғары баға иеленді. Оның тағы бір жетістігі 
– Кеңес Дүйсекеев атындағы «Туған жер» VI 
республикалық әншілер конкурсында бас 
жүлдені олжалауы. Ешкімге ұқсамайтын 
бойындағы табиғи талантымен талайды 
тамсандырып, көрерменнің көзайымына ай-
налған жас әншінің алдына қойған мақсаты 
мен жоспары көп. 

Жақында жас талант Н.Бекежанов 
атындағы қазақ драма театрында «Сыр сама-
лы» ансамблінің сүй мел деуімен жеке кешін 
өткізді. Концертте халық әндері, эстрадалық 
бағыттағы және лирикалық әндер шырқалды. 
Көрермен әншінің өнерін жоғары бағалады. 
Сый-құрмет көрсетіп, қошеметтеді.

 Халық арасында «Сөз – күміс, ән – ал-
тын», «Ел көркі – қыз, той көркі – ән», «Ән 
өмір ұзартады» деген ұғым қалыптасқан. 
Әсем әнді әуелетіп, елдің ыстық ықыласына 
бөленген Ринат Үсеновтің әлі алар асуы мен 
бағындырар биігі алда.

Көңіл пернесін 
дөп басқан

Облыста қандай да бір мәдени шара 
өтсе, филармонияның жас әншілері 
өнер көрсетеді. Қазақ өнерін әлем 
сахналарында танытқан, есімі аңызға 
айналған әншілердің ізін басқан жас 
буын қалыптасуда. Бозбала шағында 
әнші болуды армандап, өнердегі аға-
апаларын үлгі тұтып, олардың әрбір 
жаңа туындысын жаттап өскен, есімі 
елге  таныс жас өнерпаздардың бірі – 
Ринат Үсенов.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

ЖАҺАН ЖАНАРЫНДАҒЫ 
ЖАПОНИЯ
Жерлесіміз 91 келіден 

жоғары салмақтағы бірінші 
жекпе-жекте египеттік 
бокс шы Юсри Резк 
Мұстафа Хафезбен қолғап 
түйістірді. Египеттік спорт-
шы бұрын Қамшыбекпен 
шаршы алаңда жолыққан 
емес. Ол жайында мәлімет 
жоқ. Қай кезде де мұндай 
жұмбақ қарсыласпен сынға 
түсу оңай емес. Жекпе-жек 
барысында алдымен оның 
шеберлік деңгейін таразыға 
тартып алуың тиіс. Содан 
кейін ғана оның осал тұсын 
ой елегінен өткізіп, жеңіске 
жету жолын іздейсің.

Алғашқы раундта жан-
кү йерлер Қамшыбектің қар -
сыласына жойқын соқ қы лар 
беруден бұрын сырын білуге 
тырысқанын байқады. Уа-
қыт өте келе, ол египеттік 
боксшыны тықсыра баста-
ды. Шаршы алаңның қай 
тұсында да соққысын дәл 
тигізіп, біршама есең гіретіп 
тастады.

Осылайша қарсыласын 
айқын басымдықпен ұт-
қан Қамшыбек Қоңқа-
баев Олимпиада ойын-
дарының ши рек фина лына 
шықты. Ол үш раунд-

та да басым болды. 
Әсіресе қазақстандық 
боксшының сол қолмен 
ұрған соққылары қарсы-
ласына ауыр тиіп жат-
ты. Төрешілердің бәрі 

бірауыздан Қамшыбек 
Қоң  қабаевты жекпе-жектің 
жеңім пазы ретінде таныды.

Алғашқы жекпе-жегі 
жайында Қамшыбек жур-
налистерге өзінің ой-

пікірін былайша білдірді. 
– Жекпе-жекте ойым-

дағы әдістерімді толықтай 
орындай алмадым. Бірінші 
кездесуім болғаннан кейін 
қобалжу да жоқ емес. Жеңіс 
үшін бар күш-жігерімді 
салдым. Қарсыласым да 
осал емес, физикалық 
тұрғыдан мықты әрі 
бойшаң. Кейбір әдістерім 
жақсы шықса, енді бірі 
өтпей қалды. Сол үшін әр 
кездесуге дайын болу ке-
рек.  Келесі қарсыласым да 
осал емес. Ресейлік бокс-
шымен спаррингтік кезде-
сулер өткіздім. Бірақ жа-
рыс кезінде бәрі де басқаша 
болатыны анық. Көпшілігі 
мені Өзбекстан намысын 
қорғайтын Бахадор Жа-
лоловпен кездестіруге 
асық. Бірақ мен үшін әрбір 
қарсылас мықты. Себебі, 
бұл – Олимпиада. Елімізді 
қуантуға дайынбыз, бар 
күшімізді саламыз», – деді 
Қамшыбек.

1-бет

Қамшыбек Қоңқабаев: Елімізді қуантуға дайынбыз

Токио – Жапонияның 
астанасы. Әкімшілік, қар-
жылық, мәдени һәм өн-
дірістік орталығы. Хонсю 
аралының оңтүстік-шығыс 
бөлігіндегі әйгілі қалада 
12,5 миллионнан астам 
адам бар. 

Қазір әлем жұрт шы-
лығы жапон жұртының 
бас шаһары Токионы 
ғылым мен білім қарыштап 
дамыған өркениет ордасы 
ретінде жоғары бағалайды. 
Айтса айтқандай, қала 
іргесі қаланған алғашқы 
күннен-ақ жергілікті ха-
лықтың мақтан тұтар 
қасиетті мекеніне айналды. 
Деректерге тағы бір мәрте 
көз салып көрсек, аталған 
қаланың тасқа басылған 
тарихы 1457 жылы Эдо 
қорғаны ретінде бастау 
алғанын аңғарамыз. Бұл 
сөз қазақ тілінде саға де-
ген мағынаны білдіреді 
екен. 1868 жылы Мей-
жи жаңғыруы кезінде 
қала «Tōkei» (Төкей) деп 
аталған. Ол жапонша 
шығыс астана (Tōkyō: tō 
(шығыс) + kyō (астана) де-
генге саяды. 

Токио – Жапонияның 
халық ең тығыз орналасқан 
аймағы. Токио сондай-ақ, 
әлем елордалары ішінде 
ең жоғары жалпы ішкі 
өнім (ЖІӨ) шығаратын 
қала. Нью-Йорк, Лондон 
секілді алпауыт қаржылық 
орталықтарымен емін-
еркін үзеңгі қағыстырады. 
Экономикалық тұрғыдан 
әлемнің маңдай алдында 
келетін елдің астанасында  

өтіп жатқан Жазғы Олим-
пиада қазір жұмыр жердегі 
жанкүйер қауымының 
кірпік қақпастан тамаша-
лайтын беделді бәсекесіне 
айналып отыр. Төрткүл 
дүниенің әр қиырынан 
келген саңлақтар айту-
лы аламанның абыройын 
арттыра түсті. Күнбе-күн 
сайыстың бірнеше түрінен 
жүлделер сарапқа салыну-
да. Бағы мен бабы келіскен 
жеңімпаздар тұғырдан 
көрініп, өзіне тілеулес 
елдің мерейін тасытып 
отыр. 

Халықаралық Олим-
пиада комитетінің 2013 
жылдың 7 қыркүйегінде 
Аргентина астанасы Бу-
энос-Айрес қаласында 
өткен жиынында 2020 
жылғы Жазғы Олимпиа-
да Токиода өтетіні жари-
яланды. Оған қарсылас 
болған Испанияның Ма-
дрид, Түркияның Стамбул 
қалалары осылайша соңғы 
сәтте жеңіліс тапты. 

Дүние жүзін дүрбелеңге 
салған қатерлі індет салда-
рынан сақтық шаралары-
на байланысты былтырғы 
жылдың 30 наурызында 
дүбірлі доданы бір жылға 
кейінге шегеру туралы 
шешім қабылданды.  

Айта кетерлігі, бұ-
дан бұрын да Токиода 
өткізілуі жоспарланған 
Олим пиадаға байланыс ты 
келеңсіз жағдайлар кез-
дескен екен. 1938 жылы 
екінші жапон-қытай соғы-
сына байланысты оны 
Финляндияның Хельсинки 

қаласына ауыстыру тура-
лы шешім қабылданды. 
Екінші дүниежүзілік со-
ғыс басталғаннан ке йін 
ұйымдастырушылар дү-
бірлі дода белгіленген 
уа қытында мүлдем өткі-
зілмейтіні жөнінде ұйға-
рымға келді. Ал 1964 жылы 
Токиода XVIII Жазғы 
Олимпиаданың алауы жа-
ғылып, онда әлемнің көп-
теген елінен спорт шылар 
бақ сынады. 

Токио атауы 
қайдан шықты?

Жұмыр жердегі әрбір мемлекет өздерінің сенім білдірген 
саңлақтарының жеңіс тұғырынан көрінгенін қалайды. 
Бұл мақсатта жеңімпаздарға арналған қомақты сыйақы 
тағайындалған.

Солардың бірі – Мо-
мидзи Нисия небәрі 13 
жаста, ол скейтбординг-
тен топ жарды. Чемпи-
он тұғырынан көрініп, 
өзінің жалауын көкте 
желбіретті. Десе де, ол 
бұл жөнінен рекордтық 
көрсеткішке түзету ен-
гізе алған жоқ. 1936 
жылғы Олимпиадада 
суға секіруден чемпи-
он атанған америкалық 
Марджори Гестринг сол 
уақытта оның жасы 13 
жас 268 күн болған 
еді. Бұл рекордты 
биыл бразилиялық 
с к е й т б о р д ш ы 
Райсса Лил 
жа   ңартуы әб-
ден мүмкін еді. 
Ол соңғы сәтте жапон 
қызына есе жіберіп, кү-
місті қанағат тұтты. Екі 
жыл бұрын 11 жасында 
әлем чемпионатында екі 
жүлде алған-ды. 

Олимпиада бағдар-
лама сына биыл қосылған 
скейтбордингтен бақ 
сы на ған 8 спортшының 
үше уінің ғана жасы 20-
дан асқан екен. Деген-
мен, ең жас чемпион 
жа йында түрлі жора-
малдар айтылады. 1900 
жылы академиялық ескек 

есуде жеңімпаз тұ-
ғырынан кө рін-
ген Марсель 
Де пайе сол уа-
қытта не бәрі 

10 жаста 
бол  ған 

 де седі.

13 жасар 
чемпион

Қазір Жапония  алған жүлде санынан жал-
пы коман далық есепте көш басында келеді. 
Күншығыс елінің жастары күнбе-күн медаль ол-
жалап, өзгелерге дес берер емес. Тіпті, олардың 
арасында балалық жастағы өрендер бар.   

Сыйақы 
мөлшері қанша?


