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Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы»
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Мерейтойлық жиынға Қазақ
стан көшбасшысынан басқа 
Арме нияның Премьерминистрі 
Никол Пашинян, Беларусь Прези
денті Александр Лукашенко, 
Қыр ғызстан Президенті Садыр 
Жапаров, Тәжікстан Президенті 
Эмомали Рахмон, Ресей Пре
зиденті Владимир Путин, сондай
ақ ҰҚШҰның бас хатшысы 
Станислав Зась қатысты.

ҚасымЖомарт Тоқаев кез
десуге қатысқандарға ілтипат 
білдіріп, мерейтойлық сессияны 
ұйымдастырғаны үшін Владимир 

Путинге ризашылығын білдірді.
Қазақстан Президенті ҰҚШҰ

ның 30 жыл ішінде одан әрі даму 
үшін зор әлеуеті бар көпжақты ын
тымақтастықтың нақты меха низмі 
ретінде қалыптасқанын атап өтті.

ҚасымЖомарт Тоқаев бей біт
шілік пен тұрақтылықты, халық
аралық және аймақтық қауіпсіздікті 
сақтау, мүше мемлекеттердің 
ау мақтық тұтастығы мен 
егемендігін қорғау ҰҚШҰның 
басты міндеті екенін айтты. 
Президент ҰҚШҰның тұрақты 
жұмыс органдарының табысты 

қызметіне, әртүрлі форматтағы 
тығыз ынтымақтастықты, сондай
ақ Ұйымның күштік, құқық қорғау 
және бітімгершілік әлеуетін 
күшейту мәселесіне тоқталды.

Мемлекет басшысы сөйлеген 
сөзінде халықаралық терроризм 
мен экстремизмге, заңсыз есірткі 
және қаружарақ айналымына, 
көшіқонға, соның ішінде 
Ауғанстандағы ахуалдың өршуіне 
қарсы ісқимыл мәселелеріне ерек
ше назар аударды.

– Ауғанстандағы жағдай, 
сондайақ осы елдің аумағындағы 
қарулы топтардың белсенді әрекеті 
мемлекеттеріміздің қауіпсіздігі 
мен тұрақтылығына қатер төндіріп 
отыр. ҰҚШҰ барлық ықтимал 
қауіпқатерлерді ескеріп, Орталық 
Азияның оңтүстік шекараларының 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
көбірек көңіл бөлуі керек деп 

есептеймін, – деді Қазақстан 
Президенті.

ҚасымЖомарт Тоқаев ҰҚШҰ 
бітімгершілік күштерінің әлеуетін 
нығайту Ұйым қызметінің тағы бір 
өзекті міндеті екенін айтты.

– Біздің ойымызша, қазірдің 
өзінде ҰҚШҰны БҰҰның бітім
гершілік қызметімен байла ныс
тыру міндетін күн тәртібіне қою 
қажет. Бұл қадам Ұжымдық қауіп
сіздік шарты ұйымының субъект 
ретіндегі құқығын нығайтады. 
Сондайақ Ұйымның бейбітшілікті 
сақтау жөніндегі халықаралық 
бітімгершілік опе рацияларға 
қатысу тәжірибесін қамтамасыз 
етеді, – деді Мемлекет басшысы.

Кездесу қорытындысы бо
йынша ҰҚШҰға мүше мем
лекеттердің басшылары Ұжымдық 
қауіпсіздік кеңесінің мерейтойлық 
мәлімдемесін қабылдады.

КӨПЖАҚТЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ
НАҚТЫ МЕХАНИЗМІ

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шартқа қол қойылғанына 30 жыл және 
Ұйымның құрылғанына 20 жыл толуына орай өткен ҰҚШҰ-
ға мүше мемлекеттердің Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің 
мерейтойлық сессиясына қатысты.

Азырақ жүріп 
өмірде,
көбірек қалған 
көңілде

Өнер деген өрісі кең, өресі биік ұғым 
мен шоу-бизнестің аражігін ажырату 
қиын болып қалған уақытта өмір сүріп 
жатқанымызбен, көңіл шынайы да таза 
әуенді іздейді. Мұндайда құлақ құрышын 
қандыратын ескі де есті әуендерге 
жүгінеміз. Сондайда не тыңдаймыз?
  

Ұрыскеріс, өсекаяң, арзан сенсация, жалт
жұлт еткен папарациялар мен көзбояушылыққа 
біртабан жақын, қатал да қатыгез ресейлік 
шоу бизнестің бел ортасында жүрсе де, ізіне 
сөз ертпеген күйі, мұнтаздай таза қалпында, 
шынайылықтың шыңынан төмендемей өмірден 
өткен Батырхан Шөкеновті тыңдаймыз. Оның 
орындауындағы «ОтанАна», «Сағым дүние», 
«Назқоңыр», «Жан ана» әндері жанымызға 
жақын. Сырттан қосылғандарды бағалауға 
келгенде сараңдық танытатын сол ресейлік 
музыканттар еш даусыз мойындаған «Джулия», 
«Дождь», «Солдат любви» әндерін тыңдаймыз. 
Тыңдаймыз да, өнер құдіретіне табынып, әдемі 
әуен сиқырына арбалып қалғандай күй кешеміз.

ӘУЕ ҚАҚПАСЫ 
ЖАҢА 
КЕЙІПКЕ 
ЕНБЕК 

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев «Болат Өтемұратов 
қорының» өкілдерімен кездесті. 
Жиында қор өкілдері Қорқыт ата 
әуежайындағы жаңа жолаушылар 
терминалының жобасын таныстырды.

ДОМБАУЫЛ КЕСЕНЕСІ

...Сол түні «Жошы хан» кесенесінде түнедік. Ауыз бекіткен 
әріптестер Қасиетті Рамазан айының соңғы күндерін осында 
өткеріп жатты. Қазақы қалыппен осындағы аруақтарға Құран 
бағыштадық.

Ертеңгі сәресіден соң қайта жолға аттандық. Алда – Домбауыл 
кесенесі. «Жошы хан» кесенесімен арасы 34 шақырымдай ғана. 
Көлік солай өрлей берген.

ҰЛЫТАУ САПАРЫ: 
Шың басы 
және 
ұлылар мекені

Облыс әкімінің орынбаса
ры жоспарланған көрсеткіштер 
мен индикаторларға қол 
жеткізу үшін кеңес көздеген 
мақсат өте маңызды екенін 
айтты. 

– Қызылорда қала сы ның 
әлеуметтікэконо ми ка лық 
жағдайы облыс бас шы лы

ғының ерекше бақылауында 
тұр. Республикалық және 
облыстық бюджеттен түсетін 
қаражаттардың елеулі бөлігі 
облыс орталығының дамуына 
жіберіледі. Өткен жылы Қы
зылорда қаласының нақ
тыланған бюджеті  64,2 млрд  
теңге болса, биыл бес айда 

52,8 млрд. теңгені құрап отыр. 
Өздеріңіз көріп отырғандай, 
соңғы айда өңірдің әлеуметтік
экономикалық дамуы бағы
тын дағы жұмыстар айтар
лықтай күшейтілді. Өңір 
эко номикасын әртарап тан 
дыру мақсатында құны 667 
млрд теңгені құрай тын 22 
жобаның тізімі қалып тас
тырылды. Оның ішінде, 
19 жобаға 285 млрд теңге 
қаражат қажет. Жобаларды 
қаржыландыру мақсатында 
«Қазақстан Даму Банкі», 
«Өнеркәсіпті дамыту қоры», 
«Аграрлық несие кор
порациясы» акционерлік қо
ғам  дарымен  жұмыс жүр
гізілуде. Кредиттік тұрғын 
үй және инженерлікком му
ни кациялық инфрақұрылым 
құры лысына қосымша 30 
млрд теңге тарту мәселелері 
шешілуде.

Шаһардың ширататын 
шаруасы көп

Sb
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»

Сыр өңірінің айнасы – Қызылорда қаласының 
экономикалық дамуы мен  бірқатар салалары бойынша 
көрсеткіштер көңіл көншітпейді. Қалада қордаланған 
мәселе көп. Табалдырықтан басталатын тазалық,  
көпқабатты тұрғын үйлерді жөндеу, инвестиция 
тарту, өңдеу өнеркәсібін дамыту, қоғамдық көлік пен 
құрылысы тұралап қалған  нысандардың жағдайы 
өткен сенбіде облыс әкімінің орынбасары Мархабат 
Жайымбетовтың төрағалығымен болған кеңес 
отырысында өткір талқыға түсті. Қала әкімі Асылбек 
Шәменов қатысып, қордаланған мәселелерді шешу 
жолдары пысықталды.

Аймақ басшысы білім саласында өзіндік 
қолтаңбасын қалдырған мерейтой иесіне 
жүрекжарды тілегін арнап, аймақтың ең жоғары 
марапаты  облыстың Құрмет грамотасын 
табыстады.

– Құрметті Әлима Жақыпқызы! Сізді Сыр 
жұртшылығы атынан мерейлі жасыңызбен шын 
жүректен құттықтаймын!

Мәншүк Мәметова атын дағы жоғары педа
гоги калық колледжі өз тарихында қалыптасқан 
дәс түрлерді дамыта отырып, облыстың және 
рес пуб  лика ның жалпы білім беретін оқу орын 
дары үшін бі лікті кадрлар да йын дауға бар 
күшжігеріңізді жұм садыңыз. Сіз басшылық 
еткен уақытта колледжде республика 
бойынша алғашқылардың бірі болып интернет 
желісіне қосылған электронды оқу залы, 
мультимедиялық лингафондық кабинеттер 
құрылды.

Киелі оқу орны өзіңіздің 
жетекшілігіңізбен Сыр 
өңі рінің мақтанышы ғана 
емес, республикаға бел
гілі білім ордасына айнал
ды. Өнегелі еңбек 

жолыңыз 
жас ұрпаққа 

қашан да 
үлгі. Сізге ұзақ 

ғұ мыр, зор ден сау
лық, отба сыңызға 
құтбере ке, аман
дық тілей міз, – 
деді облыс әкімі.
Жиында облыс

тық мәслихат хатшысы Наурызбай Байқа дамов, 
облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Серік 
Дүйсенбаев, Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің профессоры Қазыбай 
Құдайбергенов мерейтой иесінің өмірінен есте
ліктер айтып, ақжарма тілектерін жеткізді.

Ісшара соңында Әлима Әбдіхалықова елдің 
мүддесі үшін қызмет жасау үлкен бақыт екенін 
айтып, көрсетілген құрметке алғысын білдірді.

Әлима Жақыпқызы ұзақ жылғы табысты 
еңбегі үшін Президент Жарлығымен «Ерен 
еңбегі үшін» медалімен, «ҚР білім беру ісінің 
Құрметті қызметкері» белгісімен, «Ыбырай 
Алтынсарин» төсбелгісімен, «ҚР Еңбек сіңірген 
қайраткері» құрметті атағымен марапатталып, 
2013 жылы «Қызылорда қаласының құрметті 
азаматы» атанды.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

Ұстазға 
құрмет

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, Қызылорда қаласының 
Құрметті азаматы, ұлағатты ұстаз Әлима 
Әбдіхалықованы мерейлі 
70 жасқа толуына орай құттықтап, 
құрмет білдірді.
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БРИФИНГ

«Верный Капитал» тобы жүзеге 
асыратын жоба құны шамамен 25 
миллион АҚШ долларын құрайды. 
Құрылыс аяқталғаннан кейін нысан 
қаланың коммуналдық меншігіне 
тегін беріледі. «Верный Капитал» 
компаниялар тобының бас директоры 
Ерлан Оспановтың айтуынша, құрылыс 
жұмысы  келер  жылдың ақпанында 
басталып,  2024 жылдың қыркүйегінде 
алғашқы жолаушыларды қабылдай 
алады.

– «Верный Капиталдың» әлеу
меттік маңызы бар нысан дар мен 
қоғамдық орын дарды жобалау мен 
салуда үлкен тәжірибесі бар. Жаңа 
әуежай терминалы үздік халық ара
лық тәжірибеге сай болады және бүкіл 
өңір дің дамуына серпін береді, – деді 
Е.Оспанов.

Шыныдан жасалатын витражды 
қасбеттері бар екі қабатты тер миналдың 
жалпы ауданы 7 500 шаршы метрді 

құрайды. Халықаралық және ішкі ұшу 
аймақтары сәй кесінше 130 және 160 
қонақты қабылдай алады. Терминалда 
телескопиялық өтпе жол, эска латорлар 
мен лифттер, жүк терді тапсыру мен 
өң деудің автоматтандырылған жүйесі, 
транзиттік жолау шы  ларға арналған 
зал, VIP залы қарастырылған. Жаңа 
ғимаратта өзінөзі тіркеу пункттері, 
намазханалар, Duty Free аймағы, 
сондайақ шекара және кеден 
қызметтері, фито санитарлық және 
ветери нария, санитарлықэпи де мио   ло
гия лық бақылау  мен желілік полиция 
бөлімшелері үшін ма мандандырылған 
орын  дар ашылады деп күтілу де. Құры
лыста халықаралық бренд  тердің жаб
дық тары, тех но   ло гиялары және жоба 
лық материалдары пайда ла нылады.

Облыс әкімі «Болат Өтемұратов 
қорының» Сыр өңіріндегі бірқатар 
әлеу меттік жобалар мен маңызды 
бастамаларға қолдау білдіріп, халық
тың әлауқатын арт тыруға қосқан 
еңбегін атап өтіп, алғысын жеткізді. 

– Әуежай – аймақтың негізгі 
қақ пасы, беткеұстар нысанымыздың 
бірі. Қала мызға ұшып келген қонақ
тардың көзқарасы әуежайдың сырт 
келбетіне, жайлылығы мен қызмет 
көрсету сапасына қарап қалыптасады. 
Жаңа, заманауи әуежайдың терми
налын салу – өте өзекті әрі халық 
күткен шешім. Барша облыс тұрғын
дары атынан «Болат Өтемұратов қоры
на»  облыстың әуе көлігі кешенін да
мы ту ға қос қан айрықша үлесі үшін 
ал ғы  сым ды білдіремін, – деді облыс 
әкімі.

Жаңартылған жолаушылар әуе
жайының жобасы Халық аралық әуе 
көлігі қауым дастығының (IATA) 
және Халықаралық азаматтық 
авиация ұйымының (ICAO) өзекті 
стандарттарына сәйкес келеді. Оның 
авторы – Нидерланд, Ресей, Түркия 
және Парсы шығанағы елдеріндегі 
әуежайларды жобалауда  20 жылдық 
тәжірибесі бар «GMW Mimarlic» түрік 
жобалық компаниясы.

ӘУЕ ҚАҚПАСЫ ЖАҢА 
КЕЙІПКЕ ЕНБЕК 

Облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаевтің тікелей қолдауымен 
және тапсырмасымен қазіргі таңда 
қөп  қабатты тұрғын үйлердің қас
беттерін жөндеу жұмыстары жүр
гізілуде, Қорқыт ата атындағы 
әуежайдың жөндеу жұмыстары 
басталып кетті (45 млн теңге), 
қаланың дамуына қосымша 5 млрд 
теңге көлемінде қаражат бөлінді, – 
деді Мархабат Жайымбетұлы.

Облыстық экономика және 
қаржы басқармасының бас
шысы Нұрғали Қордабайдың 
мәлімдеуінше, өткен жылы әлеу
мет тікэкономикалық дамудың 
7 макро көрсеткіштері бойынша 
Қызылорда қаласында 2і орын
далмаған. Өнеркәсіп өндірісі 
көлемі 4,4 процентке төмендеп, 
мұнай өндіру көлемінің 7,6 процент 
азаюы себеп болған. Сондайақ, 
құрылыс жұмыстарының көлемі 
0,3% төмендеген. Ал биылғы жыл
дың 4 айында тағы да 2 көрсеткіш 
бойынша  динамиканың түсуі орын 
алды. Сонымен қатар, мұнай өңдеу 
өнімдерін өндіру 12,6, машина 
жасау 36,6, машиналарды жөндеу 
мен құрылғыларды орнату 27,9% 
төмендеп, өнеркәсіптің өңдеу 
секторы да 17,8 проценке түскен.

Бұл ретте басқарма басшысы 
қала экономикасын одан әрі 
дамыту бойынша  нақты бағыт
тарды айқындап, шаралар ке
шенін әзірлеу қажеттігіне тоқ
талып, ұсыныстарын айтты. Ол 
алдымен инвесторларды тарту 
мақсатында өнімді өңдеуге назар 
аудара отырып, нақты басымды 
инвестициялық жобалардың тізімін 
жасау, өңірде қосымша жұмыс 
орындарын ашу, салық базасын 
кеңейту және малдың барлық 
түрін сататын ірі кешен құру, 
халықаралық сауда байланысын 
нығайту үшін облыс орталығында 
ірі халықаралық көтермекөліктік 
логистикалық терминал құруды 
ойластыру, жаңартылған көкөніс 
сақтау қоймаларын қарастыру 
мүмкіндігін қолға алу керектігіне 
назар аударды. 

Қала бюджеті өз кірістерін 
биылға 19,2 млрд  теңге деп 
жоспарласа, 4 айдың қорытындысы 
бойынша 25,3%ке немесе 4,8 млрд  
теңгеге орындалған, межеден 
төмен. Салықтық түсімдер 45%, 
салықтық емес түсімдер 10%, 
негізгі капиталды сатудан түскен 
түсімдер 6,4%ке орындалған. 
Яғни, салықтық емес түсімдер мен 
негізгі капиталды сатудан түскен 
түсімдер бойынша жоспарды 
асыра болжамдаған. Биылғы 1 ма
мырына жоспарланған түсімнің 
424 млн.теңгесі ғана немесе 4,9% 
орындалған. Жыл аяғына дейін 
түсетін түсім 3,3 млрд теңгеге 
жоспарлануда немесе 38,1%. 
Орындалмау қаупі бар түсім көлемі 
4,9 млрд теңгені құрайды.

Облыс әкімінің орынбасары 
Мархабат Жайымбетов бюджет 
қаржысы нысаналы әрі уақытылы 
пайдаланылуы қажеттігін айтып, ай 
сайын және жыл қорытындысымен 
бюджет қаражатының 100 процент 
игерілуін қамтамасыз етуді 
тапсырды. 

І тоқсан қорытындысы бо
йынша қаладағы кәсіпкерлік 
және өнеркәсіп саласында 3 көр
сет кіштің төмендеуі бай қалады. 
Мәселен, өнеркәсіп саласы 9,7, 
өңдеу өнеркәсібі 19,1, өңдеу өнер
кәсібінің инвестициясы 76%ке 
төмендеген. Облыс өнеркәсібінің 
тең жартысынан көбін, яғни 74% 
қалаға тиесілі. Мұнай кеніштерінің 
табиғи сарқылуы өнеркәсіп 
өнімінің төмендеуіне әкеліп, 
облыс республика бойынша соңғы 
орында қалды. Сонымен қатар, 
өңдеу өнеркәсібінің де көлемі 
19%ке сырғыған. Оған тамақ 
өндірісі (15,2%), жеңіл өнеркәсіп 
(53,3%) және мұнай өңдеу (14,3%) 
көлемінің төмендеуі тікелей 
әсер еткен. Мұндай мәліметтерді 
облыстық кәсіпкерлік және өнер
кәсіп басқармасының басшысы 
Мұса Қалдарбеков баяндады. 

Мұнай кеніштерінің  сар
қылуына байланысты өнеркәсіп 
саласын  дамытудың мүмкіндігі  
болмаса да өңдеу өнеркәсібін да
мытуда бірқатар резервтер бар. 
Біріншіден, облыста көлемі, мем 
лекеттен бөлінген қаражат жағы
нан да индустриялық ірі ай мақ 
қалыптасқан. Аталған ай мақ 2019 
жылы құрылып, жаңа жобалар 
орналасу үшін 366 гектар жер телімі 
бөлінді. Алай да, осы уақытқа дейін  
осы аймақта орналасқан 9 жобаның 
тек біреуі ғана іске қосылған. 
Басқа жобаларды іске асыру 
қажетті деңгейде қадағаланбаған. 
Басқарма басшысының айтуынша, 
үстіміздегі жылдың І тоқсанында 
Қызылорда қаласына тартылған 
инвестиция көлемі 9,1%ке арт
қанымен (30 млрд теңге) өңдеу 
өнеркәсібіне тартылған инвес тиция 
көлемі 76%ке тө мендеген.  Жүр
гізілген талдау жұмыстарының 
нәтижесінде, соңғы үш жылдықта 
қала әкімдігі шыны зауытымен 
игерілген инвестиция есебінен оң 

нәтижеге қолжеткізіп отыр. Сон
дықтан, инвестиция тарту үшін, 
жаңа жобалар іздестіру қажет.

Облыс бойынша тіркелген 
шағын және орта бизнес субъек
тілерінің саны 56615 бірлікті 
құрайды және олардың 48,5 про
центі немесе 27 471 субъектісі 
Қызылорда қаласына тиесілі. 
Тіркелген кәсіпкерлердің 23 928і 
белсенді салық төлеушісі. Былтыр 
өңірімізге туристік мақсатта 94 364 
адам (2020 ж. – 50 704 адам) келіп, 
2020 жылмен салыстырғанда 1,8% 
ұлғайған. Келушілерге 1,1 млрд  
теңге көлемінде қызмет көрсетіліп 
(2020 ж. – 723,5 млн теңге) 2020 
жылмен салыстырғанда 1,5 есеге 
өскен. Жалпы, Қызылорда облы
сында 119 орналастыру орындары 
болса, оның 63і Қы зылорда 
қаласына тиесілі,–  деді басқарма 
басшысы.

Қаланың коммуналдық сала
сында да бірқатар өзекті мәселелер 
бар. Мәселен, 20212022 жылдары 
Арай, Қызылжарма, Титов аудан
дарында 40 шақырымнан астам 
электр желілерін жаңғыртуға  201 
млн теңге қаржы бөлініп, жыл 
соңына дейін аяқтау жос пар 
ланған. Дегенмен, облыс орта
лығындағы 306 шақырымға жуық 
(самострой) электр желілері құ
рылыс нормаларына сәйкес емес. 
Бұл апаттық жағдайдың  жиі 
орын алуына әкеліп, тұрғындар 
наразылығын тудыруда. Шаһар
дағы кәріз суларын тазарту, сол 
жағалаудағы үйлерді жылумен 
қамту, өжірелердің суға толуы, 
тұрғындардың ауызсуға берешегі, 
тазалықтың сақталмауы секілді 
күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді 
Энергетика және тұрғын үйком
муналдық шаруашылық басқар
масының басшысы Айдос Дәрібаев 
мәлімдеді. 

– «Қызылорда су жүйесі» 
меке месіне тұрғындардың қары
зы жыл сайын көбейіп келеді. 
Ай сайын тұрғындардан жина
латын ауызсу және кәрізсу  тө
лемдерінің төмен болуынан қыз
меткерлерге мерзімінде айлық 
берудің өзі қиындық туғызуда. 
Осы мекеменің «Қызылорда жылу
электрорталығы» (80,9 млн тг.) 
және «Қызылорда электр тарату 
тораптары компаниясы» (23,5 млн 
тг.)  кәсіпорындарының алдындағы 
берешегі 100 млн теңгеден асып 
отыр. Осыған байланысты, меке 
менің қаржылық жағдайын жақ
сарту және қарыздарды жинау 
динамикасын жандандыру қажет, 
–  деді басқарма басшысы.

– Сонымен қатар, «Қы зыл  
орда Автобус паркінің» мате риал
дық базасын нығайту жайы сөз 
болды. Жауапты сала басшысына 
жолаушылардың ыңғайлылығы 
үшін электрондық төлем жүйесін 
одан әрі дамыту міндеттелді. Айта 
кетейік, жуық арада облыс әкімінің 
қолдауымен автобус паркі 150 
көлікпен жаңартылмақ. 

Кеңес отырысын қорытын
дылаған Мархабат Жайымбетов 
облыс орталығына инвестиция 
тарту, өңдеу өнеркәсібін көтеру мен 
кәсіпкерлікті дамыту мәселесіне 
ерекше назар аударды. «Қызылорда 
су жүйесі» мекемесінің жұмысы 
жиі сынға ұшырайтыны жасы
рын емес. Облыс әкімінің орын
басары аталған мекеменің өзіне 
жүктелген міндеттерді толық 
орындамағанын қаперге салып, 
дебиторлық қарыздарды жинау 
көрсеткішінің төмен екенін тілге 
тиек етті. Сондайақ, қа ланы 
абаттандыру жұмыстары мен 
санитарлықгигиеналық талап
тардың да сын көтермейтінін 
жеткізді. Парк, сквер, аллеяларда 
қоғамдық әжетхананың жоқты
ғын күн тәртібіне қойып, қала 
басшылығына халық көп шоғыр
ланатын орындарға кәсіпкерлерді 
тартып, санитарлықгигиеналық 
тораптарды салу жұмыстарын 
қолға алуды тапсырды. Сондай
ақ, базарларды заманауи қалыпқа 
келтіру кезек күттірмейтінін 
шегелеп айтты. 

Мұнан өзге тұрғын үйлерді салу, 
жұмысы тұралап қалған құрылыс 
нысандарының жағдайын бақылау 
және жол сапасына жете мән беру 
керектігі айтылды. Мархабат 
Жайымбетов, әсіресе, жоспардағы 
тұрғын үй мен инфрақұрылым 
құрылысына қажетті жобасме
талық құжаттардың дер кезінде 
дайын болмайтынын сынға алып, 
белгіленген межені орындап, 
республикадан өз үлесімізді алу 
керектігін жеткізді. 

Кеңесте аймақтағы жаңа 
бастамалар да сөз болды. Тұрғын 
үй қорын көбейту мақсатында 
1000ға жуық пәтер салынып, 
пайдалануға берілмек. Ал құрылыс 
жұмыстарын жүргізуге Нұр
Сұлтан, Алматы қалаларының 
кәсіпкерлері шақырылды. Сол 
жағалаудан бой көтеретін «Үстел 
теннисі» орталығы бұқаралық 
спортты дамытуға септігін тигізсе, 
жаңадан бой көтеретін Өнер 
театры мен Салтанат сарайы да 
қала  сәулетінің жаңа жаршысына 
айналмақ.

Шаһардың 
ширататын 
шаруасы көп

Жеңілдетілген автонесиемен 
жаңа көлік тізгіндесем 
деген көпшіліктің тілеуі 
орындалатын сәт туды. Төрт 
пайыздық бағдарламамен көлік 
алуға дәмелі адам көп. Оны 
автосалондағы ұзын-сонар 
кезекте тұрған көпшіліктен 
байқауға болады. Сонымен кеше 
елімізде жеңілдетілген автонесие 
беру басталды. 

Отандық автомобильдерді халыққа 
қолжетім ді ету үшін Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігі 
жеңілдікпен несие беру бағдар ламасын 
енгізген. Президенттің тапсырмасы 
бойынша несие бағдарламасын қаржы
ландыруға 100 млрд теңге бөлінді. 

Жеңілдетілген автонесиенің сыйақы 
мөлшері – 4 процент, қаржыландыру 
мер  зімі 7 жылдан аспайды. Несие кө ле 
мі 10 млн теңге болады, яғни Қазақстан
да шығарылған көліктің құны 15 млн 
теңгеден аспауы керек. Бұл бағдарлама 
бойынша бастапқы жарна көзделмеген. 
Дегенмен, автокөліктің құны 10 млн 
теңгеден асатын болса, несиеге өтініш 
білдіруші азамат жетіспейтін ақшаны 
өз қаражаты есебінен толтырады. 

Қазір осы бағдарламаға қатысатын 
4 банк таңдап алынған. Олар: 
«Халық банк», «Банк ЦентрКредит», 
«Форте банк» және «Еуразиялық 
банк». «Бұлардың қатары әлі де 
кеңеюі мүмкін. Қазір өнеркәсіпті 

дамыту қоры басқа банктердің де 
өті ніш  терін қарастырып жатыр. Ол 
өтініштер мақұлданса, өтініш қабыл
дайтын банктер саны көбейеді. Бұл 
бағдарламаның ерекшелігі бар. Бір 
азамат мұндай несиені 2 жылда бірақ 
рет ала алады.

Жеңілдетілген автонесиені рәсімдеу 
үшін Қазақстан Республикасының 
азаматы болуы керек. Клиенттің жасы 
21ден асуы қажет. Тұрақты айлық 
табысы ресми дәлелденуі міндетті. 
Әрбір екінші деңгейлі банк өз клиентін 
жеке қарайтынын білген дұрыс. Оның 
ішінде тұтынушының несие тарихы, 
табыс көзі және тағы да басқа шарттар 
міндетті түрде қаралады. 

Бір қарағанда, бөлінген 100 

миллиард ғажайып сома болып көрінуі 
мүмкін. Сарапшылардың айтуы 
бойынша, шындығында, бір қазақ
стандыққа орта есеппен 10 миллион 
теңге бөлінетінін ескерсек, бұл 
бағдарлама 10 мыңға жуық көлікке ғана 
жетеді. Ал, Қазақстандағы көліктерге 
деген сұранысқа келсек, былтыр 
нарықта 120 мың жаңа көлік, оған 
қоса 600 мыңдай ескі көлік сатылған. 
Осы 10 мың көлік қазақстандықтардың 
көлікке деген нақты сұранысын 
қанағаттандыра ала ма?

Айта кетейік, бүгінгі таңда осы 
бағдарламамен сатып алу үшін 
елімізде құрастырылған: Hyundai, KIA, 
JAC, Chevrolet және LADA сияқты 
автомобильдер қолжетімді.

Жеңілдетілген автонесие 
беру басталды

– Референдумның негізгі мақсаты – 
ашықтық және халықпен кері байланыс 
орнату. Ата Заңымыздың 33 бабына 
өзгеріс енгізіледі. Қазір біздің облыста 
қоғамдық штаб құрылды. Онда қоғам 
белсенділері, ардагерлер, түрлі саланың 
жетекшілері, қоғам қайраткерлері 
бар. Бұл штабтың негізгі мақсаты – 
Конституциялық өзгерістерді халыққа 
кеңінен түсіндіру. Алдағы уақытта 
барлық аудандарда халыққа түсіндірме 
жұмыстары жүргізіліп, ұсынылған 
өзгерістерді талқылайтын боламыз, – 
деді ол.

Сондайақ, облыстық кәсіподақтар 
кеңесі төрағасының орынбасары Марат 
Бәйімбетов барша халықты саяси 
өзгерісті қолдауға шақырды. 

– Республика бойынша белсенді 
азаматтардың қатысуымен штабтар 

құрылып, халықтың арасында 
түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. 
Негізгі Заңға ұсынылып отырған 
өзгерістер мен толықтырулар әрбір 
азаматтың негізгі құқықтары мен 

кепілдіктерін, қоғамдағы тұрақтылық 
пен бірлікті қорғауға бағытталған. 
Осының негізінде кәсіподақта арнайы 
жұмыс тобы құрылды. Жоспар 
бойынша  мақсатымыз – көпшілікке 
дұрыс ақпарат жеткізу, – деді. 

Облыстық кәсіпкерлер палатасының 
директоры Пірмұхамед Сыздықов 
өзгерістердің барлығы қоғамда 
туындаған бірнеше мәселелердің 
шешілуіне ықпал ететінін айтты. 

– Бұл – Жаңа Қазақстан құру 
жолындағы маңызды қадам. Ата Заңға 
енгізілгелі отырған өзгерістер елімізде 
әділетті қоғам құруға өз септігін 
тигізеді. Заңнамалық өзгерістерге 
жалпыхалықтық дауыс беру – әрбір 
қазақстандықтың саяси бағытты 
қалыптастыруды айқындайтын тарихи 
әділеттілік актісі. Бұл – Жаңа Қазақстан 
құру жолындағы маңызды қадам. Елдің 
болашағын ойлайтын әрбір азамат 
аталған саяси жүйеге өз үлесін қосады 
деп ойлаймын, – деді ол.

«СБ» ақпарат

Ашықтық және кері байланыс

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы»Sb

Бүгінде еліміз үлкен саяси науқан қарсаңында тұр. Өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте республикалық 
референдум бойынша құрылған штабтың жұмысы туралы қоғамдық 
штаб жетекшісі Жандос Базартай айтты. 
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Байқасаңыз, жаңа қызметке 
тағайындалған кадрлардың 
бәрі – Сыр елінің тумалары, 
еңбек жолын ең төменгі қызмет 
сатысынан бастаған. Аудан, 
қала, облыс әкімдіктерінде, 
бөлімдер мен басқармаларда, 
оларға қарасты мекемелер-
де, кейбіреулері орталық ор-
гандарда тәжірибе жинаған. 
Мұндай мамандарды қызметке 
тарту – тек бізде ғана емес, 
барлық өңірлерде бар тен-
денция әрі бұрыннан келетін 
қалыпты үрдіс. 

Екіншіден, тағайын дал ған
дардың арасында осы өңірдің 
ерекшелігін білмейтін, бір 
сөзбен айтқанда орталықтан 
немесе басқа өңірлерден ша
қы рылған ешкім жоқ. Кезінде 
сырттан кадр әкелу жағдайы 
болғанда «осындай маман 
өзімізден табылмады ма?» 
деп даурыққандар да кезікті. 
Ал, ендігі жерде Арал мен 
Жаңақорған аралығындағы әр 
аудан, әр ауыл туралы жетік 
білетін, облыс орталығының 
барлық мәселесіне қанық ма
мандар жаңа қызметке бел 
буып, сенім артылып жат
са, онан олқылық іздеу қан
шалықты әділетті?! 

Расында кадрлық 
өз герістер аз уақытта 
жасалып жатыр. Бірақ, 
бұл уақыттың өзі талап 
етіп отырған өткір 
мәселенің бір екенін 
дұрыс пайымдауымыз 
қажет. Өйт кені, 
мемлекеттік аппаратты 
оңтайландырудың 
бірнеше жылдан бері 
жүзеге асып келе 
жатқан бағдарламасы 
бар. Ол қарамағындағы 
қыз меткерлер саны 
аз басқар маларды 
қысқартуды көздейді. 
Жүргізілген зерттеулер 
орын даушыдан гөрі 
басшысы көп, атқаратын 
функция сы бірін-бірі 
қайталайтын мем-
лекеттік органдардың әлі 
де бар екенін көрсетіп 
отыр. 

Аймақтағы 24 басқарманың 
16ға дейін қысқарып, оңтай
лануы облыс әкімінің ой-
лап тапқаны емес. Талап 
солай. Қажетсіз шығынға, 
мем  лекеттік басқарудың 
тиім   сіздігіне ұрындыратын 
мұн  дай олқылықтарды жою
дың уақыты келген сы ңай 
лы. Ешқандай пафоссыз, 
әсірелеусіз айтқанда, не ғұр
лым ашық әрі ықшам коман-
дамен жұмыс істеп, нә тижеге 
жету – бүгінгі күннің басты 
бағдары. Мәселенің екінші 
жағы – оңтайландыру жолын
да мемлекеттік қыз мет ші
лердің, өзге де жұмыс шы
лардың құқықтарын қор   ғап 
қалу, заңсыздыққа жол бермеу 
қарастырылған. Қыс  қарған ма
мандардың шет қал май тынына 
сену керек. 

Осыны саралай келген-
де кейбір сын айтушылар 
басқармаларды біріктіру ой-
дан шығарылмағанын әрі бір
қатары орталықтағы құры
лым дарға сай жасақталып 
жатқанын дұрыс таразыласа 
дейсің. Мәселен, Мәдениет 
және спорт министрлігінің 
ізімен мәдениет және спорт 
басқармалары, Ақпарат жә
не қоғамдық даму минис
тр лігінің негізінде ішкі 
саясат және дін істері бас қар
малары біріктірілді. Бір қатар 
басқармалар да оңтай лан
дырылған жүйеге көшті.

Мемлекеттік қызметте 
жұ мысына тиянақты, ісіне 
мығым маман көзге түссе, оны 
қызмет сатысымен өсіру, одан 
да жауапты міндетті жүктеу – 
бұрыннан бар әдіс. Мәселен, 
Қармақшы ауданының әкімі 
Әділбек Ерсұлтанов Гүл шара 
Наушақызы облысты бас
қарып тұрғанда (қызметке 10 
наурыз күні тағайындалған) 
қызметке кірісті. Облыс әкімі 
аппара тында ең төменгі саты-
дан бастап, басшының орын
басарлығына дейінгі жолдан 
өткен, әбден ысылған кадр.  
Қармақшыда аудан әкімінің 
орынбасары да болды. 

Өмірлік тәжірибеге сү й
енсек, жалпы тағайындау ке
зінде негізге алынатын өлшем 
– кадрдың мамандығы, кәсіби 

біліктілігі, тәжірибесі, еңбек 
жолы, қоғамдағы белсенділігі. 
Сосынғы бір ескеретін жайт, 
кейінгі тағайындауларда ай
талық ауыл шаруашылығына 
гуманитарий, мәдениетке құ
рылысшы дегендей, танып
білмейтін саласына барып 
жатқан ешкім жоқ.Мұнда ал
ған мамандығы мен жинаған 
тәжірибесі маңызды. Ең бас
тысы – тағайындаулар Прези-
дент Әкімшілігімен келісіледі, 
ол жақта да әр кадрдың 
өмірдерегі тексеруден өтеді 
және ашық конкурс негізінде 
жүргізіледі.

Сөзіміз жалаң болмасын. 
Сәуір айының ортан белі
нен тағайындаулар бастал-
ды. Облыс әкімдігінің іс бас
қармасына басшылыққа Ардақ 
Ибраимов келді. Ол оған дейін 
Тасбөгет кентінің әкімі болды. 
Мұнан кейін Жаңақорған ау-
даны әкімі лауазымына Мұрат 
Тілеуімбетов тағайындалды. 
Әлеуметтік желі бір толқып 
басылды. Шын мәнінде, Мұрат 
Жолкелдіұлы бұл қызметке 
лайық емес пе? Жеке секторда 
да, мемлекеттік қызметте де 
әбден ысылған, құрылыс, жол, 
коммуналдық жүйе салаларын 
жетік меңгерген, тәжірибесі 
мол маман. Қабылданған 
ше шім қате деуге келмес. 
Өмірлік тәжірибесі бар аза-
мат. Тағайындауды елдің 
ақсақалдары мен зиялы қауым 
өкілдері, жергілікті мәслихат 
депутаттары, аудан халқы 
дұрыс қабылдады. Осылай 
бола тұра әлдебір әлеуметтік 
желідегі адамның пікірін, 
тұтас қауымның пікірі деп 
қабылдау нағыз әділетсіздік 
болар еді. 

Онан кейін облыс әкімі 
аппаратының басшысы қыз
метіне Шахмардан Байманов, 
«Байқоңыр» Әлеуметтіккә
сіп керлік корпорациясы» АҚ 
басқарма төрағасы болып 
Нұржан Ахатов, облыстық 
құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасының бас-
шысы болып Ерлан Төрәлиев, 
облыстық жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасының 
басшысы қызметіне Ғабит 
Жаңабаев, облыстық мәдениет 
және спорт басқармасының 
басшысы болып Руслан 
Рүстемов, облыстық жолау-
шылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасының бас-
шысы қызметіне Пакуатдин 
Шамұратов тағайындалды.

Қарап отырсаңыз осы 
аталған азаматтардың қай
қайсы да кездейсоқ келген 
кадрлар емес. Бәрі де Сыр 
жұртына таныс, осы елдің ту-
малары. Шахмардан Байма-
нов 1984 жылы Қызылорда 
қаласында дүниеге келген. 
Жоғары білімді қаржыгер, 
Қазақстан  Республикасы 
Президенті жанындағы Мем
лекеттік басқару акаде
миясының Мемлекеттік сая
саттың ұлттық мектебін 
сая  саттанушы мамандығы бо
йынша тәмамдаған. 

Еңбек жолын Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мем
лекеттік университеті рек
торының жастар ісі жөнін
дегі көмекшісі болып бастап, 
Қызылорда облыстық «Жа-
стар бастамаларын дамыту 
орталығының» директоры, 
«Қазақстан жастар конгресі» 
атқарушы директоры, Ақмола 
облыстық жастар саясаты 
мәселелері басқармасының 
басшысы, «Нұр Отан» партия-
сы жанындағы республикалық 
«Жас Отан» жастар қанатының 
төрағасы қызметтерін атқар
ған.

20172019 жылдары Қы
зыл орда қаласы әкімінің 
орын  басары болды. 2019 
жыл дан осы кезге дейін Қа
зақ стан Республикасының 
Ақ парат және қоғамдық 
даму министрлігінің Жастар 
және отбасы істері комитеті 
төр ағасының орынбасары, 
төрағасы қызметін атқарып 
келді.

Осындай үлкен мектеп-
терден өткен маман жастық 
жігері мен бар әлеуетін аппа-
рат жұмысын дұрыс ұйым
дас тыруға және қоғаммен 
байланысты нығайтуға аян-
бай жұмсап жатса, оның несі 
орынсыз?! 

Нұржан Ахатов салаға 

бөтен емес, бұған дейін де 
20152017 жылдары аталған 
басқармада төраға орын-
басары болған. Статисти-
ка, экономика салаларында 
тәжірибесі бар. Мемлекеттік 
қызметтің бірнеше сатысы-
нан өткен. Әрине, Нұржан 
Сәбитұлына жүктелген міндет 
өте салмақты. 

Оның бұл қызметке келуі 
алдында осы саланы жақсы 
білетін біраз азаматтарға 
ұсыныс болғанын да білдік. 
Демек, ақылдастық, кеңес 
жасалған. Бұл мекеме өңір
дің дамуына мықтап тұрып 
ықпал етуі тиіс. Жеке кәсіп
керліктің дамуына, қолда бар 
өндірістерді жаңартуға, ин-
вестиция тартуға, үкіметтік 
бағдарламаларды жүзеге 
асы руға мүдделі. Осындай 
жа уапты міндет жүктелген 
екен, білімі мен тәжірибесін, 
іскерлік қабілетін барынша 
көрсетсін. 25 жасында Шиелі 
ауданы әкімінің орынбасары 
болды, қала әкімдігінде ап-
парат басшысы, әкім орын-
басары қызметін атқарды. 
«Қызылорда» автобус паркі» 
ЖШС директоры болды. 
Мұндай еңбек өтілі жаңа 
қызметін жанжақты жүргізуге 
жеткіліксіз болмаса керек.

Ерлан Төрәлиев құрылыс 
саласының майталманы. 1977 
жылы Қызылорда қаласында 
дүниеге келген. Жоғары 
білімді инженерқұрылысшы, 
экономист. Облыстық энерге-
тика, құрылыс және таукен 
шаруашылығы басқармасының 
бас маманы, облыс әкімі аппа-
ратында жауапты қызметтер 
атқарған. Облыстық құрылыс 
басқармасы бастығының орын-
басары, осы салаға жетекшілік 
ететін Қызылорда қаласы 
әкімінің орынбасары, құрылыс 
басқармасының бастығы бол-
ды. 

Орталықта да үлкен тә
жиірбесі бар. Ұлттық эконо-
мика министрлігінің Құрылыс 
және тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығы комитетінің 
басқарма басшысы, «Мем-
сараптама» республикалық 
мем лекеттік кәсіпорны бас 
директорының бірінші орынба
сары, «Қазақстан тұрғын үй
коммуналдық шаруашылығын 
жаңғырту және дамыту ор
та лығы» акционерлік қоға
мы төрағасының орынбасары 
болған. 

2020 жылдың қыркүйек 
айы нан бастап осы кезге дейін 

«ЕрАру» ЖШСнің құ
рылыс жөніндегі директоры. 

Ал Ғабит Жаңабаевқа жаңа 
басқармада елмен етене жұмыс 
жасау қажет. 1981 жылы 
Қызылорда қаласында дүниеге 
келген ол облыстық статис
тика орталығында инженер, 
статистика басқармасында, 
Қызылорда облысы бойынша 
дәрменсіз борышкерлермен 
жұмыс жөніндегі басқармада, 
экономика және бюджеттік 
жоспарлау және денсаулық 
сақтау басқармаларында жау-
апты қызметтер атқарған. 

20122021 жылдары облыс 
әкімі аппаратында, жұмыл
дыру дайындығы және қаржы 
басқармасында басшысының 
орынбасары болды. 2021 
жыл дан осы кезге дейін 
Қызыл орда қаласы әкімінің 
әлеуметтік салаға жауапты 
орынбасары ретінде қызмет 
атқарып келді. Әрине, қазіргі 
кезде өзекті мәселеге айналған 
әлеуметтік саланы ойсырат-
пай, шиеленістердің шешілуін 
батыл көтеріп, іскерлік 
ұстанымын көрсету үлкен сын. 
Демек, осы сыннан сүрінбей 
шығады деп сенім артылып 
отыр.

Руханият жанашыры, ай
мақ жұртына жақсы таныс 

Руслан Рүстемовтың  мәдениет 
және спорт басқармасына бас-
шы болып келуін Сыр халқы 
ризалықпен қабылдады. 

Мемлекеттік қызметтің 
барлық сатысынан өткен 
білікті басшы, мықты ұйым
дас тырушы. Кезінде Шиелі 
ауданы және Қызылорда 
қалсында әкімнің орынбасары 
болды, облыстық тілдерді да-
мыту басқармасын, ішкі саясат 
басқармасын басқарды. Об-
лыс әкімінің орынбасары және 
Сырдария ауданының, 2 мәрте 
Жаңақорған ауданының әкімі 
қызметін атқарды. 

Сондайақ, жастайынан 
мемлекеттік қызметтің жау-
апты деген жер, сәулет, құ
ры лыс салаларында мол 
тәжірибесі бар, бұған дейін 
атқарған соңғы қызметі 
Жалағаш ауданы әкімінің 
орынбасары болған Пакуат-
дин Сыражадинұлына жола-
ушылар көлігі және автомо-
биль жолдары басқармасына 
басшылық ету жүктелді.

Кадрлық өзгерістер мұнан 
кейін 28 сәуірде болды. 
ҚР Президенті Әкімшілігі 
және қалалық мәслихаттың 
келісімі негізінде Қызылорда 
қаласының әкімі болып Асыл-
бек Шәменов тағайындалды. 

Бұған дейін қызмет жо-
лында облыстық мемлекеттік 
сәулетқұрылыс бақылау және 
энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық 
басқармаларында  жауапты 
қыз меттер атқарған,  Қы зыл
орда облысының энергетика 
және тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық басқармасы 
бас шысының орынбасары, 
Қы зылорда қа ласы әкімінің 
орын басары,  Қызылорда об
лысының жұмылдыру да
йындығы басқармасының бас-
шысы қызметін де абыройлы 
еңбек етті.

Мемлекеттік қызметтің, 
оның ішінде қаланың қай
наған тіршілігін жақсы біле
тін, ыстықсуығын бастан өт
кер ген Асылбек Өмірбекұлы 
Жалағаш ауданын екі жыл 
абыройлы басқарғаны жұртқа 
жақсы мәлім. 

Ал осыған дейін Қызыл
орда қаласының әкімі болған 
Ғанибек Қазантаевтың өз 
өтінішіне сәйкес лауазымынан 
босатылғаны актив жиынында 
айтылды.

Қала – өңірдің ай-
насы. Бүгінге дейінгі 
жетістік жалғасуы керек. 
Тіршілік болған жер-
де проблема шықпай 
тұрмайды. Ал оны 
желеу етіп, жұртқа 
жайғанмен, өз үйіңнің 
кем-кетігін ешкім келіп 
жасап бермейді. Алды-
мен саналық тұрғыда 
сілкінетін уақыт жетті.

«Біреудің мінін 
көргенше, 

Жамандығын 
тергенше, 

Өз ойыңды мазалап, 
Өз бойыңды тазалап, 
Өзіңмен күрес 

өлгенше!» демей ме 
Шәкәрім Құдай бердіұлы.

Біздің бүгінгі 
болмысы мызға осындай 
құндылық ауадай қажет.

Әрине, Асылбек Өмір бек 
ұлы екі жылдан астам бас
қарған Жалағаш ауданы жыл 
қорытындыларында озат тар 
қатарынан көрінгенін жақ сы 
білеміз. Демек, ендігі жауап
кершілік Асқарбек Ес жа новқа 
да жеңіл емес. 

Жалағаш ауданының жаңа 
әкімі Асқарбек Темірбекұлы 
1978 жылы туған. Сол ауда
нының перзенті. Мем ле кеттік 

қызметте мол тәжірибесі бар.
Облыс әкімі аппаратында 

бөлім басшысы, Қызылорда 
қаласы әкімі аппаратының 
басшысы, Қызылорда қалалық 
білім бөлімінің басшысы, 
Қызылорда қалалық мәслихат 
аппаратының басшысы, Қы
зылорда қалалық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің 
басшысы, Қызылорда қаласы 
әкімінің орынбасары болған. 
2021 жылы сол кездегі об-
лыс әкімі облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама 
басқармасының басшысы ла-
уазымын атқаруды сеніп тап-
сырды.

Осындай кадрлық өзгеріс 
жуырда ғана бірқатар бас
қар маларда орын алды. Енді 
облыстық кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп басқармасын Мұса 
Қалдарбеков басқарады. 

Салық саласының майтал
маны ретінде әр жылдары 
Қаржы министрлігі Мем ле
кеттік кірістер комитетінің 
Батыс Қазақстан, Қызылорда, 
Жамбыл облыстары бойынша 
департаменті басшысының 
орынбасары болды.

20192021 жылдары Қар
мақшы ауданының әкімі, 2021 
жылдан облыстық жұмылдыру 
дайындығы басқармасының 
басшысы қызметін атқарып 
келді.

Сондайақ, мемлекеттік 
қыз метте сатылап өскен 
 Бауыржан Шәменов Қызыл
орда облысының бақылау 
жөніндегі басқарма басшысы 
қызметіне кірісті. 

Бауыржан Серікұлы бі
лікті заңгер. Облыстық қазы
нашылық департаменті мен 
Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің облыс бойынша 
басқармасында жұмыс істеді. 
20082013 жылдары облыс 
әкімі аппаратының мемле
кет тікқұқықтық жұмыс тар 
бөлімінің басшысы болған.

6 жылдан астам облыстық 
табиғи ресурстар және та
биғат пайдалануды реттеу бас
қармасы басшысының орын-
басары, 2019 жылдан басқарма 
басшысы болып қызмет ат
қарды.

Бақылау қызметінің қа
зіргі жағдайы өткір күйде. 
Әлеуметтік мәселелерді желеу 
етіп, мәселелерді тек митинг 
немесе рұқсат етілмеген жи-
ындарда шешкісі келетіндер 
бар екенін де жасырмау керек. 
Олқылық жоқ емес. Заңмен 
реттелетін нормаларды дұрыс 
түсіндірмеу немесе жұмысшы 
қауымның ұсыныстарына дер 
кезінде мән бермеудің салдары 
түрлі даудамайларды туында-
туда. Ендігі жерде Бауыржан 
Серікұлы заңгерлік білімі мен 
тәжірибесін, іскерлік ұста
нымын іс жүзінде көрсете ала-
ды деп сенім білдіріліп отыр.  

Облыстық энергетика және 
тұрғын үйкоммуналдық шар
уашылық басқармасына бас-
шы болып Айдос Дәрібаев 
тағайындалды. Жас та болса 
осы саланың барлық қыз
мет сатыларынан өткен ол 
орталық деңгейде Энергетика 
министрлігі Электр энергети-
касын дамыту департаментінің 
директоры ретінде де жиған 
тәжірибесін аянбай жұмсайды 
деген сенім бар.

Сонымен қатар, облыс 
әкімі аппараты басшысының 
орынбасары болып Еркінбек 
Жандос тағайындалды. 

Еңбек жолын Алматы 
облысындағы Отар әскери 
бөлімінде әскери қызметші 
болып бастап стратегиялық 
ны сан дардың қауіпсіздігін 
қам тамасыз ету саласында жа-
уапты қызметтер атқарған. 

20192021 жылдары об

лыстық жұмылдыру дайын
дығы басқармасының бөлім 
басшысы, 2021 жылдан осы 
кезге дейін Қармақшы ауданы 
әкімінің орынбасары болды. 

Демек, кадрлық өзгерісте 
іскерлігімен таныл ған азамат
тарға облыс орта лығында 
жауап ты жұмыс істеуге де 
мүмкіндік бар. 

Сондайақ, білім басқара
масына басшылық жасаған 
Ақзира Қасымованың кәсіби 
біліктілігі, басқарушылық әле
у еті өңірдегі ірі әкімдік құры
лымына, яғни қала әкімдігіне 
керек болды. Қала әкімдігінің 
көзге көрінбейтін мыңсан 
мәселесін шешу, ол жақтың 
кадрлық құрамын күшейту 
үшін осындай қадам жасалды. 

Қай кезде болмасын білікті 
кадрдың бәсі биік. Әсіресе 
аймақ халқы жайлы тұрмыс 
кешу үшін коммуналдық сала
ның қызметі қатаң бақылауды, 
білікті маманды қажет етеді.

Осындай маңызды са
лалардың бірі Қызылорда 
электр тарату компаниясы 
(КРЭК) басшылығына Батыр-
жан Көмекбайұлы Қаракөзов 
келді. Батыржан Көмекбайұлы 
осы саланың нағыз білікті 
маманы деуге толық негіз 
бар. Қызмет жолында түрлі 
жауапты қызметтерді абы-
роймен атқарған. Бұл сала-
ны тек тәжірибе жүзінде ғана 
емес, ғылыми түрде де жақсы 
меңгергентехника ғы лым да
рының кандидаты. Кейінгі 
қыз метінде респуб ликалық яд
ролық физика ғылымизерт теу 
институтының бас директоры 
болған.

«Қызылорда жылу  элек т р  
ор талығы» МККнің бас шы
лығына Медет Усаин бар-
ды. Облыс орталығын жылу 
және электр энергиясымен 
қам тамасыз етіп отырған 
стратегиялық маңызы бар 
бұл мекемеге Медеттің келуі 
кездейсоқтық емес. Медет 
Усаин жастайынан облыстық 
энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық 
басқармасының бөлім басшы-
сы, басқарма басшысының 
орынбасары, басқарма басшы-
сы қызметтерін атқарған. Яғни, 
саланы жақсы меңгерген, 
қызметтің барлық сатысынан 
өткен азамат.

Осы тұста тек біздің 
өңірде емес, кейбір 
салаларда Қазақстан бо-
йынша кадр тапшылығы 
бар екенін де естіп-біліп 
жүрміз. Аз уақыттағы 
кадрлық өзгерістер 
– аяққа нық тұрып, 
белді бекем буып алға 
ұмтылудың алғашарты. 
Мемлекет басшысының 
Жаңа Қазақстан құру 
бастамасының талапта-
рына жауап беру үшін 
жасалған қадамдар.

Әрине, қоғамда пікір 
алуандығы болатыны заң
дылық. Бірақ, біз осы кезге 
дейін тағайындалаған кадр
лар туралы неге жекежеке 
тоқталдық? Осының бәрін бір 
сәт ой елегіне салып көріңізші. 
Әрбір кадрдың кәсіби дең
гейіне, жинаған тәжірибесі мен 
жастық жігеріне дейін қаперге 
алынып отыр. Кадрлық 
саясатқа байланысты облыс 
әкімінің ұстанымы ашық әрі 
жариялы. Басты мақсат – 
аймақтың жанжақты дамуы 
жолында аянбай еңбек ететін 
мамандарды тарту, қабілетін 
көрсетуге мүмкіндік беру. 

Қазақ елге ес болған үлкен
дердің сөзіне қашанда ұйыған. 
Кешегі барған аудандардың, 
қаланың жаңа әкімдеріне ел 
ағалары, ақсақалдар, депу-
таттар тілектестік білдіріп 
жатыр. Әрбірден соң осын-
дай ұйысудың да қадірін 
білуге тиіспіз. Қазір ашық 
әрі жариялы қоғам. Алайда, 
ашықтық, жариялылық осы 
екен деп оңдысолды ұрынуға, 
әлеуметтік желіге ойға кел
генді жосықсыз жариялай 
салуға болмайды. 

Кадрлық саясат қай заман-
да да қиындықсыз болмаған. 
Сондықтан, әділіне жүгініп, 
аққарасына айқын баға беру 
әрбіріміз үшін сын емес пе?!

Расында, байыбына барып 
бағасын берер болсақ соңғы 
тағайындауларда ру лық не-
месе туыстық емес, сала ның 
сан қырын меңгерген маман
дардың іскерлігі мен біліктілігі 
лайықты бағаланғаны анық 
көрініп тұр.

Кенжалы ЕРІМБЕТОВ,
«Сыр медиа» ЖШС 

ардагерлер кеңесінің 
төрағасы

Кадрлық саясат: 
Біз байыбына бара алмай отырған мәселе қайсы?

Кейінгі күндері әлеуметтік желілерде аймақтағы кадр 
саясатына және ондағы өзгерістерге қатысты алыпқашпа 
әңгіме көп. Бір адамның  пікірін жалаулатып әкететін 
базбір топтың топшылауларын бүкіл қоғамға таңу, 
өкінішке орай, белең алып тұр. Адамға кәсіби тұрғыда 
баға берілсе бір жөн, «тисе терекке, тимесе бұтаққа» 
деп оңды-солды сілтей бергеннен ештеңе өнбейді. 
Облыс әкімінің қызметке тағайындалғанына 40 күнге 
жуықтаған уақытта осы мәселеге зер салып өткенді жөн 
санадық. 
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– Ұлытау алаш баласы үшін 
ежелден қастерлі мекен ғой, – 
деп әңгімесін бастады қалалық 
«Ақмешіт апталығы» газетінің 
бас редакторы, әріптесіміз Әзиз 
Батырбеков. Бәріміз құлақ түре 
қалдық. – Мұнда бірнеше мәрте 
болғаным бар. Жошы хан, қазір 
бара жатқан Домбауыл баба, 
Алаша хан жатқан жер тарихы 
талайды қызықтырып келеді. 
Бұл өңірді айнала ағып жатқан 
Кеңгір, Сарыкеңгір, Қаракеңгір, 
Жыланшық, Бұланты, Білеуті, 
Сарысу секілді басқа да 
өзендер аймақты суланды-
рып, ажарына ажар қосқан. 
Басқасын айтпағанның өзінде, 
Ұлытауда Әулиетау, Едіге 
тауы, Алтыншоқы, Хан ордасы 
деп аталатын тарихи орындар 
бар. Кеше өздерің естігендей, 
Жошының өлімін Шыңғысханға 
естіртетін «Ақсақ құлан» күйі 
осы жерде дүниеге келген. Бұл 
күйді шығарған Шыңғыс ханның 
атақты қолбасшысы, даңқты 
әмір, ел есінде ақындығымен, 
күйшілігімен сақталған сайып
қыран баһадүр, тау тұлғалы 
Кетбұға батыр еді. Біз келе 
жатқан Домбауыл Кетбұғаның 
әкесі. Осыншама тарихи 
орындардың дақпыртын естіген 
жұрт бұл аймаққа бір келмей 
кетпейді екен...

Әзиз әріптестің білген дерегін 
тыңдай отырып, киіз үй пішіндес 
тастан ерекше ептілікпен 
салынған кесенеге де кеп қалдық. 

Қоршауға алынған қорым ішінде 
Домбауыл бабадан бөлек те ескі 
зираттар бар. Қатар тізілген бал-
бал тастарды көрдік.

Әулиетау және 
Әулие төбе
Домбауыл кесенесінен ке

йін қайта Жезқазған ар қы лы, 
Қ.Сәтпаев қаласына, одан 100 
шақырымға жуық Ұлытау ауда-
нына бет алдық. Мақсатымыз – 
сол таңғы тың күймен киелі тауға 
өрлеп, бабалардың табаны тиген 
шың басына шығу.

Сарыарқада жатқан Ұлы
таудың негізі гранит тастан 
тұрады. Көне тау сілем дері нің 
біріне жататын оның ұзындығы 
солтүстіктен оңтүстікке қарай 200 
шақы рымға созылып жатыр. Ете
гіндегі өзен сарылының өзі қан дай 
керемет?! Суы тастай әрі тұщы. 
Емдік қасиеті бар деп те айтады.

Бұрынғылардың нанымы бой-
ынша Ұлытау өте киелі саналады. 
Әлі де солай. Көшпелі заманда 
бұл маң «әлем кіндігі» аталып, 
жер мен аспанның ұштасқан ең 
биік нүктесі саналғанға ұқсайды.

Тау етегінде жатқан Ұлытау 
ауданының орталығында екі жа-
рым мың ғана халық тұрады. Біле 
білсеңіз, бұл – жер көлемі жағынан 
Қазақстандағы ең үл кен аудан. 
Ауданға қарасты 16 ауылдық 
округ бар. Төрт түлік өсіреді. Ау-
дан бойынша мал шаруашылғына 
басымдық берілген. Көркем та
биғат құша ғында орналасқан ме-
кенге келушілер алдымен осын
да аялдап, жол білер кісіден жөн 
сұрары анық. Өйткені, тауға 
қарай жол бастауға серік іздейді. 
Туристердің мұндай тілегіне 
жергілікті жұрт та үйренген. 

Ал бізді күтіп алған Ұлытау 
ұлттық тарихимәдени және 
табиғи музей қорығының 
экскурсиялық бөлімінің маманы 
Қуантай Жабағин азкем мәлімет 
айтып өтті.

– Ұлытау жалғыз Қазақ станда 
ғана емес, бұл атау өзге мемле-
кеттерде де кездеседі. Ресейдегі 
КабардиноБалкария елінде 4000 
метр биіктікте орналасқан «Улу-
тау» деп аталатын тауға көбіне 
бала көтермеген әйелдер барып, 
тілек тілеп, тәу ететінге ұқсайды. 
Түркиядағы Стамбулдан 90 
шақырым жерде «Улудаг» тауы 
болса, дәл сондай атау Ресейге 
қарасты Тува республикасындағы  
«Улытаг» деп айтылса, Хака-
сия елінде де осылай аталатын 
тау бар. Мұнда байқасаңыз, 
түркі тілдес халықтарға тән 
сөзді көреміз. «Ұлы» дегеннің 
ма ғынасын олар «Тәңірі», «Құ
дай» деп тәпсірлеген. Ал «тау» 
сөзі «мекен» дегенді біл дірсе ке-
рек. Демек, Ұлытау дегеніміз – 
Құдайдың мекені, Тәңірінің наза-
ры түскен жер деген түсінікке кеп 
саяды, – дейді музей қызметкері.

Оның айтуынша, хан мен ха
лық тан шыққан мықты тұлға
лардың табаны мен тұл парының 
тұяғы мұнан айналып өтпеген. 
Қазақжоңғар соғысындағы ең 
шешуші шай қас Бұланты өзенінің 
ма ңында болып, тарихта қал ған 
«Қалмаққырылған» де ген жер 
атауы  да Ұлытау өңіріне жатады. 

– Қазір жоқ дегенде 3 сағат 

тауға өрлейміз. Бұрынсоңды 
шықпаған адамға қиындау со
ғады.  Ұлытаудың ең биік шыңы 
– Әулиетау жерден 1131 метр 
биіктікте.  Мұнда 1946 жылы 
Әлкей Марғұлан болып, Ақмешіт 
деп аталатын мешіт орнын тапқан, 
сондайақ ежелгі қорымдар 
кездеседі. Сенім бойынша, осы 
шың аспанға жақын, сол жер-
де көк аспан мен жер түйіседі 
екен. Мұнда көптеген ауруларға 
ем боларлық сиқырлы күш бар 
деп те айтылады. Бағзыдан келе 
жатқан осы ұғымның арқасында 
бұл жердің қасиетті болуының 
басты себебі осы. Қазір мұнда 
жергілікті тұрғындардан бөлек, 
еліміздің әр қиырынан туристер 
де жиі келеді, – деп жол бастай 
берді Қуантай Жабағин.

Жолбасшының айтатынын
дай бар. Тау мен тас ты өрлей үш 
сағаттан аса уақытта Әулиетау 
шыңына жеттік. Мұндайда 
спорттық бәтеңкенің шы-
дас беретіні жақсы. Әйтпесе, 
қиыршық әрі үшкір майда гранит 
өзгесін тілімтілім қылар ма еді, 
кім білсін?!

Тау басына шығып, сәл 
демалмаққа бекіндік. Жанжаққа 
көз тастағанымызда көрінгені 
кірер аузы жартылай құлаған 
үңгір болды. Аңыз бойын-
ша, дала пайғамбары – Зердеш 
бабаға (зарастустра) ең алғаш 
рет Ұлытаудағы «Әулиетаудың» 
осы үңгірінде Жаратқаннан аян 
түскен көрінеді. Бұны айтып 
берген жанымыздағы жолбасшы 
Қуантай. Ал деректерге сүйенсек, 
Зердеш баба – әлемдік дінге қатты 
ықпал еткен, зороастризмнің 
негізін қалаушы. 

– Белгілі өлкетанушы Бақ
тияр Қожахметовтың Ұлытау 
жайлы жазбаларында бұл 

жайлы көп айтылады. Сонда 
жазылғандай, Зердеш бабаны за-
мандастары Дала пайғамбары деп 
атаған. Адамзат тарихындағы бір 
құдайды  уағыздаған ең алғашқы 
пайғамбарлардың бірі, ойшыл 
ғұлама. Әрине, бұлай болудың 
да жөні бар, ол көшпенді ор-
тадан шыққан, тәңірлік рухта 
тәлімтәрбие алған жан. Діни 
тәрбие тұрғысынан зарастустра 
ілімінің ерекшелігі – Жаратқанға 
ғұрыптар мен құрбандықтар 
арқылы емес, қайырымды істер 
мен мейірімділік арқылы жету-
ге болады. Зороастризм адамзат 
баласына «ізгілікті ойға беріл», 
«ізгілікті сөз айт» және «ізгілікті 
іс тындыр» деп үш шарт қояды 
екен. Өлкетанушының осы жазба-
ларын тауып оқуға кеңес беремін, 
– деп ағынан жарылды ол.

Қуантай айтқандай таспен 
қоршалған қорымдар кездесе бас
тады. Алғаш көргеніміз Қали ата, 
Ырза ана деп аталатын ота жа-
саушы, емші әулиелердің бейіті. 
Одан сәл әрірек жүрсеңіз, Тұрсын 
бақсы, Сапар әулие, Гүлсара ана, 
Тана ана, Мұрат ата дейтін халық 
емшілеріне қойылған белгі бар 
тас қорымдар тұр. Бұлардың 
өмір сүрген дәуірі белгісіз, бірақ 
мұнда келетін адам қарасы қалың. 
Жолбасшы жігіт айтқандай, тау 
басына жазды күндері 200ден 
астам адам шығып жүр. Көбі 
Әулиетаудың заңғар биігіне 
көтеріліп, тілек тілеушілер.

Дәл осындай әулиелер 
мекені біздің Сырда да бар 
еді. Дұрысы, Қазалы ауданына 
қарасты Бекарыстан би ауылы 
мен Жаңақұрылыс елді мекенінің 
арасында мұндай қасиетті жер 
кездеседі. Ол тау емес, үлкен 
төбе. «Әулие төбе» деп атайтын 
үлкендер. Аңыз бойынша жеті 
әулие кеңес құрған жер. Бегім ана 
мұнарасына барар жолда қалың 
ақ шеңгел басқан сол биік әлі 
де бар. Қарабура әулиенің қызы 
Бегім ана туралы әфсананы екінің 
бірі біледі. Жазықсыз қан төккен 
қатыгез Санжар хан... Бейкүнә 
жазаланған сұлудың наласы... 

Халықтың айтуында, Бегім 
сұлудың Жанкенттен (Қазалы ау-
даны, Өркендеу ауылының тұсы) 
құс болып ұшып, қонған жері 
о баста Ұзынтам деп аталған. 
Ол қазіргі Арал теңізіне жақын 
жер. Сол жерде қайтыс болған 
сұлудың денесін ел жиылып 
алып шығайын десе, қаптаған 
қалың құс бір адамды маңына 
жолатпаған. (Кейбір аңыздарда 
Бегім ана мұнарасын құстар 
тұрғызған деген де айтылады – 
авт.) Біз естіген әңгімеде жеті ру-
дан жеті ақсақал шығып, сол жер-
ге жазықсыз жапа шеккен аруды 
жерлеген. Ал әлгі жеті қария 
аттан түсіп, кеңес құрған жердің 
«Әулиетөбе» аталуының бірден
бір себебі де осы.

Құр төбеде қандай қасиет, 
қандай кие бар?! Шынымен 
де жанындағы Шаңдыкөлден 
балығын аулайтын жергілікті 
жұртқа да, қара жерге дән сепкен 
диқаншы ағайынға да біз атап 
кеткен киелі жердің берері көп. 

Ұрпаққа хат 
қалдырып...
Ұлытаудағы «Ақмешіт

Әулиетау» шыңына шықсаңыз, 
батыс бетінде «Едіге» тауы 
тұр. Атақты «Алтын Орданың» 
билеушісі Тоқтамыстың да 
мәңгілік байыз тапқан мекені 
осында. Тіршілікте айқасып 
өткен қос алыптың өлген соң бір 
шыңда қатар жатуы ойландырмай 
қоймайды.

– Анау қарсы беттегі тауды 
көрдіңіздер ме? – деді Қуантай 
батысқа қарай қолымен нұсқап. – 
Тоқтамыс ханның ұлы өлтіретін 
ер Едігенің атымен аталатын 
тауың осы ғой. Ал анау содан 
төменде жатқан өзеннің аты 
«Ырғайлы» деп аталады. Тағы бір 
дерек бойынша кейін Тоқтамысты 
өлтіріп, әке кегін алған Едігенің 
баласы деп те айтады.

Баба түкті Шашты Әзіздің 
ұрпағы, «Алтын Орданың» 
әмірі атанып, кейіннен Ноғайлы 
ордасының негізін салған Едіге 
мен оның ханы Тоқтамыстың 
сүйегі осында деген дерекпен 
қатар, Әмір Темірдің Тоқтамысқа 

ашқан жорығы кезінде осын-
да аялдап, болашаққа жазба 
қалдырғаны айтылады. Бұл 
осы Ұлытаудың «Алтыншоқы» 
дейтін биігінде тасқа қашалып 
жазылған.  Ал Алтыншоқының 
ұзындығы 4 шақырымға дейін, ені 
екі шақырымға жуық. 

Ақсақ Темірдің дәл осы шоқы 
басына 300 мың әскермен аял-
дап, тасқа ескерткіш қалдыруы 
ғажап дүние. Бұл 1391 жылдың 
көктемінде болған дейді 
зерттеушілер. Тасқа жазылған 
аманат жазбаны академик Қаныш 
Сәтпаев тауып, 1935 жылы 
Эрмитажға (СанктПетербург) 
жіберіпті. Ал оны 1940 жылы 
профессор Н.Поппе мен академик 
Ә.Марғұлан тәпсірлеп, аударған. 

«Темірдің тасы» немесе 
«Қарсақпай жазуы» деген атпен 
белгілі жазудың өлшемі 80х40 
сантиметр. Барлығы он бір жол. 
Оның алдыңғы үшеуі арабша, 
қалғаны шағатай тілінде қашалып 
жазылған. Тастағы жазудың ауда-
рымы мынадай: «Мейірімді, ра
қымды Алланың атымен! Әлемнің 
әміршісі, Шына йы лықтың ор-
дасы, Мызғымайтын қорғаушы, 
құдіретті және айбынды, өмір мен 
өлімнің Дана сыйлау шысы! Жеті 
жүз тоқсан үшінші жылының жа-
зында, қой жылы көктемнің орта 
айында (1931 жылы, 6 сәуір), 
Тұран сұлтаны Темірбек болғар 
ханы Тоқтамыс ханға қарсы ис-
лам үшін үш жүз мың әскермен 

шықты. Осы жерге жеткенде, 
ұмытылмас белгі болсын деп осы 
қорғанды тұрғызды. Тәңірім, жа-
ратушы ием, әділдік бере көрсін. 
Құдайым ел халқына мейірімділік 
көрсетсін. Олар бізді дұғаларында 
еске алсын!»

Мауренахрдың билеушісі 
Шың ғыс әулетінің үлкені Жо
шының атақонысы, Алтын Ор
да ның саяси әрі рухани орта
лығы болған Ұлытауға осылай 
ескерткіш тас қалдырған көрінеді.

Алаша хан

Азанғы сағат 9дан өте кө
терілген біздің шығар машы
лық топ түс ауа таудан түсті. 
Етектегі салқын суға шайынып, 
сәл дем алған соң жолбасшы 
Қуантаймен қоштастық. Руха-
ни сапарға ризашылығымызды 

білдірдік. Ендігі барар жеріміз – 
Қ.Сәтпаев қаласынан солға қарай 
60 шақырым жерде, Қаракеңгір 
өзенінің оң жағындағы Алаша 
хан кесенесі. Жоспар бойынша 
бұл жолғы сапар сол жерден 
аяқталмақ.

Бұл бағытқа қарай әу баста 
Жошы хан кесенесі жағынан 
барғымыз келген. Арасы да 
жақын, 30 шақырымдай ғана. 
Бірақ екі аралықты өзен кесіп 
жатқандықтан, Жезқазған айна-
лып келуге мәжбүр болдық. Егер 
өзен үстіне көпір салып, жол 
төсесе, Ұлытаудағы киелілер 
жатқан көп жерге туристердің 
мұнан да көп ағылатыны беп
белгілі. Өйткені, қатынас жолы 
жайсыз болса да «өткенімізді 
білсек, көрсек, танысақ» дейтін 
бізден бөлек көп жұрт та 
кездесті.

Сонымен, Қ.Сәтпаев қала
сынан шыққанымызда күн батуға 
таяп, ақшам уақыты да туған. 
Рамазан айының соңғы күнінде 
Оразасы бар кей әріптестер 
осында ауыз ашып жатты.

Малшыбай ауылына апара-
тын автожол бойындағы Ала-
ша хан мазарын ғалымдар ХІ
ХІІ ғасырларда тұрғызылған 
деп болжайды. Бүгінде мұнда 
Шыңғыс хан жатыр деген 
әңгімемен қатар, көптеген 
қарамақайшы пікір жеткілікті. 
Негізгі зерттеудің басы 1855 

жылы Шоқан Уәли ханов жазған 
«О киргизкайсацких моги-
лах (молах) и древности» атты 
мақаласынан басталды. Бұған 
қосымша 1868 жылы подполков-
ник Н.Красовскийдің де Сібір 
қазақтары жайлы еңбегінде 
көрсетіліпті. Белгілі академик 
Қаныш Имантайұлы да Ала-
ша хан кесенесін зерттеуге қа
тысқан.

1946 жылы Әлкей Марғұлан 
жетекшілік еткен Қазақ ССРға 
Орталық Қазақстан архео ло
гиялық экс педициясы зерт  те се, 
1973 жылы өзге де ға лым дардың 
қаты суымен кесенеге өлшем, 
фотофиксация және топсъемка 
жұмыстары жүрген.

Өзіміз көргендей, кесе-
не күмбезді, кірер аузы арка 
секілді кірпішпен өрнектеле 
өрілген. Тіпті кейбір кірпіштегі 

оюөрнекті бүгінге дейін 
сақталғаны таңғалдырды. Ра-
сында Жошы мен осы Алаша хан 
кесенесі бірбіріне ұқсайтынын 
да айтуымыз керек. Тағы бір 
ерекшелігі, биіктігі 10 метр, 
күйген кірпіштен тұрғызылған 
ескерткіштің төбесіне ішкі бет-
тен бір кісі сияр баспалдақпен 
көтерілуге де болады.

Бір қызығы, мұнда нақты кім 
жатқаны белгісіз.  Ауызбаауыз 
тараған халық аңыздарының 
жетегімен әркім әртүрлі болжам 
айтады. Аты да, заты да жұмбақ. 
Жоғарыда айтқандай, кесенені 
алғаш зерттеген ғалым, акаде-
мик Қ.Сәтбаев халық аузындағы 
әңгімелерін алған. Оның айт
уынша, «Алаша хан дегеніміз XVI 
ғасырда билік құрған Хақназар 
хан» болуы мүмкін. Ал Әлкей 
Марғұланның дерегінше, бұл 
кесене моңғол дәуіріне тиесілі. 
Кейбір болжамда мұнда Шыңғыс 
ханда жерленуі мүмкін. Қазақ 
аңыздарының көпшілігі Алаша 
ханды қазақтың арғы атасымен, 
қазақ жүздерінің құрылуымен 
және олардың бір билік асты-
на бірігуімен байланыстырып 
жүр. 1946 жылдары Г.Герасимов 
кесененің архитектуралық ерек  
шеліктерін басқа да орта ға сыр
лық ескерткіштермен салысты-
ра келе, халық шеберлері XIII 
ғасырдың екінші жартысын-
да тұрғызған деп тұжырым
дайды. Бір анығы, ғалымдар 
әлі ортақ пікірге келе қоймады. 
Белгілісі, ауа райы мен арадағы 
санғасырлық уақыттан кейін 
әбден көнерген кесененің ерте 
заманда бой көтергені басына 
әдейі барған бізге анық білініп 
тұрды. 

Қалай болғанда да, қазақ 
тарихында сәулеті маңызды 
ескерт кіштің құны ешқашан 
жойылмақ емес. Бүгінде Қазақ
станның киелі 100 нысан ының 
қата рын дағы кесене 1982 жыл-
дан бері респуб ликалық маңызы 
бар мәдени нысандар санатында. 
Сондайақ мұнда 1974, 1998
2000 жылдары және 2006, 2016 
жылы қайта қалпына келтіру 
жұмыстары жүргізілген.

Иә мұндағы қай ескерткіш 
не қорым болмасын немесе 
тастағы жазулар мен ежелгі 
кен қазбалары, көне дәуірдегі 
мыс балқыту пештері, басқа 
да табылған жәдігерлер жай-
лы ғалымдардың жазбалары 
Ұлытау өлкесінің ұлылық 
ошағы екенін айқындай түседі. 
Зерттеулердің барлық дерлігі 
Ұлытау көне заманнан бері 
дала көшпелілерінің орталығы 
болғанын айтып жүр.

Аты аңызға айналып, 
ақындар жыр еткен, көп 
ғасыр бойы адам баласын 
еліктіріп, өзіне тартқан бұл 
өңір өз құпиясын әлі де толық 
аша қоймады. Демек, қазақ 
жеріндегі тау мен тастың, 
дала мен жазықтың ішіне 
бүккен сансыз құпиясын ашу-
да тиянақты түрде зерттеу 
жасалады деген сенім кеудеге 
орнықты. 

Таңғы жол Сырға бет 
түзеді.

Ержан ҚОЖАСОВ, 
«Сыр бойы».

Қызылорда-Жезқазған-
Қызылорда.

(Соңы. Басы №66 санда)

Шың басы және 
ұлылар мекені

ҰЛЫТАУ САПАРЫ:

1-бет

ЖОЛСАПАР
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1958-1968 жылдары «Ақжар» 
кеңшарындағы №28 ҚЛКЖО 
ХХV жылдығы атындағы «Бес-
там» орта мектебінде оқып, он-
жылдық білім алған. 

Атамыз Сақаның туған ағасы, 
яғни, үлкен атамыз Тебеген 
Қожаназаров (1894-1940) 1929-
1934 жылдары Қармақшы ау-
дандық революциялық комитет-
тің мүшесі, Қуаңдария болысы 
атқару комитеті басқармасының 
төрағасы, одан кейін Дауылкөл 
ауылдық кеңесінің төрағасы 
болған. 1938 жылы саяси қуғын-
сүргін салдарынан жазықсыз 
жазаланып, Сібірге жер ауда-
рылған, 1940 жылы ақталған. 
Оның інісі Сақа Қожаназаров 
мұғалім болып еңбек еткен. 
Әжеміз, әкеміздің анасы Күләмза 
Дайырқызы  атамыз Сақа қайтыс 
болғаннан кейін отбасындағы 
балаларын тәрбиелеп өсірген. 
Біздің әкеміз – отбасындағы 
ба лалардың кенжесі. Атамыз 
Сақа 1958 жылы қайтыс болған. 
Әкеміздің үлкен ағасы Әлсүйеу 
де, ортаншы ағасы Төлепберген 
(Төлен) де тұрмыстық жағдайға 
байланысты мектептегі оқуын 
тастап, ауылдың шаруашылық 
жұмыстарына араласқан. Ал, 
біздің әкеміз орта мектепті то-
лық аяқтап шыққан. Әжеміз Кү-
ләмза отбасы берекесін сақтап, 
балаларының еңбек етулеріне 
және кенже ұлы, біздің әкеміз 
Темірханның оқудан қол үзбе-
уіне бар мүмкіндікті жасап 
баққан. Сондықтан, әулеттің отын 
сөндірмей, балаларының ла йықты 
өнегелі өмір сүруіне ық пал еткен 
әжемізді кейінгі ұр пақ тары үнемі 
құрметпен еске алады.  

Әкем орта мектеп оқыған 
жылдарда Таян Жүсіпов, Тұр-
махан Тұңғышбаев, Бибігүл Жұ-
банбаева, Сара Бейсенбаева, 
Шәкизада Шоқбаров, Айдарбек 
Әбдіраманов, Зинали Ыбыраев, 
Жұпар Аяпова, Мәдина Сүйін-
баева, Сәден Нұртаев, Іскендір 
Бағатов, Үсен Баймаханов, Әсия 
Шоқбарова және т.б. ұстаз-
дар дан терең білім негіздерін, 
адамгершілік тәлім-тәрбие ұла ға-
тын бойына сіңіреді.

1968-1972 жылдары Қызыл-
ор да қаласындағы Н.Гоголь 
атындағы мемлекеттік педагоги-
калық институттың филология 
факультетінде «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» мамандығы бойынша 
оқып, бітіреді. Сөз өнерін оқыту 
мен зерттеу мамандығын игеруде 
қазақтың көрнекті ғалымдары 
– Әуелбек Қоңыратбаевтың, 
Нұр лыбек Жүнісовтің, Әнес Жа-
қыповтың, Әли Байжоловтың, 
Гүлзәй Смағұлованың, Мәди 
Кереевтің, Үсен Абдуллаевтың 
және т.б. ұстаздардың білім, бі лік, 
адамгершілік ұлағатын үйре неді.  

1972-1974 жылдары Қармақ-
шы ауданының «Қуандария» кең-
шарындағы №186 орта мек те бінде 
қазақ тілі мен әде биеті пәндерінің 
мұғалімі бо лып ал ғашқы еңбек 
жолын бас тады. Қазақ тілі мен 
әде биеті пәндерін оқытудағы 
озық әдіс  темелік шеберлігі, пе-
даго гикалық тәлім-тәрбие істе-
рін дегі біліктілігі, іскерлігі ау дан-
дық оқу бөлімі тарапынан жо ғары 
бағаланды. Ауылдағы мәдени-
ағарту жұмыстарын ұйым дас-
тыруға белсене қатысты, ауыл 
клубы сахнасында көркем өнер-
паздардың күшімен шағын пьеса 
қойылымдары мен концерттер 
ұйымдастыруға үлесін қосты.

1974-1981 жылдары Қызыл-
орда қаласындағы №10 Ы.Ал-
тынсарин атындағы орта мек-
тепте қазақ тілі мен әдебиеті 
пәндерінің мұғалімі, тәрбие жұ-
мыстарының меңгерушісі қыз-
меттерін атқарды. Бұл жылдары 
қалалық, аудандық, облыстық 
пе дагогикалық оқуларда жасаған 
қазақ әдебиетін мектепте оқы-
туға және тәрбие мәсе леле ріне 
арналған ғылыми-әдістемелік 

баян дамалары  жоғары бағалан-
ды.

1981-1991 жылдары Н.Го го-
ль атындағы Қызылорда пе да -
гогикалық институтында (қа  зіргі 
Қорқыт ата атындағы уни вер-
ситет) еңбек етті.

1986-1987 жылдары әл Фа раби 
атындағы Қазақ ұлт тық (бұрынғы 
С.Киров атын  да ғы Қазақ мемле-
кеттік уни вер  ситеті) уни верси-
тетінің ас пи ран турасында оқыды. 
«Ақын  дық дәстүр және Н.Бе-
ке жанов поэ зиясының өзіндік 
ерек  шеліктері» тақы рыбында 
фи   ло логия ғылым дарының кан-
дидаты ғылыми дәрежесін алу 
үшін дис сертация қорғады (1987). 
Аталған пединституттың бас-
тауыш оқудың педагогикасы 
мен методикасы, қазақ тілі жә не 
әдебиеті кафедраларында оқы-
тушы, аға оқытушы, доцент, қазақ 
тілі және әдебиеті, қа зақ әдебиеті 
және араб тілі ка фед раларының 
меңгерушісі қыз мет терін атқарды. 
Педагоги ка лық институттағы 
барлық фа куль теттерде қазақ тілі 
пә нінің оқытылу бағдарламасын 
жү зеге асыруды ұйымдастырды. 
Зейнолла Шүкіров атындағы 
әдеби бірлестігі мүшелерінің шы-
ғармашылық ізденістеріне же-
текшілік етті.

1989-1992 жылы Халық ара-
лық «Қазақ тілі» қоғамы рес-
публикалық басқармасының 
мү шесі, Қызылорда облыстық 
ұйы мы басқармасының төра ға-
сы болып сайланды. Қазақ ті лінің 
мемлекеттік мәртебеде қол да-
ны луын нығайтуға арналған кө-
сем сөздік мақалалары республи-
калық, облыстық баспасөзде жиі 
жарияланып тұрды.

1990 жылы қараша, желтоқ-
сан айларында Түркияда тұра-
тын қазақтардың арнайы шақыр-
туымен Ыстанбұл қаласына 
бар  ды. Түрік халықтары мәде-
ниеті мәселелері бойынша әр-
түрлі кездесулерге қатысты. 
Бая зид университеті ғалым-ұс таз-
дарымен пікірлесті.

1991 жылдың қазан айы-
нан бастап Абай атындағы Қа-
зақ ұлттық педагогикалық 
уни вер ситетінде «Қазақ әдебие-
ті», «Қазақ әдебиеті және жур-
налистика» кафедраларының 
мең  герушісі қызметтерін ат қар-
ды.  Өмірінің ақырғы күндеріне 
дейін академик С.Қирабаев атын-
дағы «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
кафедрасының профессоры бо-
лып еңбек етті. «Қазақ әдебие тінің 
тарихы», «Шетел әдебиет тері 
та рихы» пәндерінен лек  циялар 
оқыды.

Профессор Т.Тебегеновтің 
ғылыми жетекшілігімен 1 док-
торлық, 13 кандидаттық, 10 ма-
гистрлік диссертация қор ғал ған. 
Жарияланған еңбекте рінің жалпы 
саны 600-ден ас қан, олардың 
ішінде 20 мақала    шетелдерде 
жарық көрген.

2013 жылдың қазан, қараша, 
2016 жылдың мамыр, маусым 
айларында Қытай астанасы 
Бейжіңдегі Орталық ұлттар 
университетіндегі «Қазақ тілі 
мен әдебиеті» факультетінде 
«Қазақ әдебиетінің тарихы», 
«Әдебиет теориясы зерттеуле-
рінің методологиясы», «Қазақ 
әдебиетінің эстетикалық табиға-
ты», «Шетел әдебиетінің та ри-
хы» пәндері бойынша ар найы 
шақыртылым бойынша дә рістер 
оқыды, магистрлік, PhD дис-
сертациялар қорғау кеңестерінің 
мүшелігі жұмыстарына қатысты. 

Жарияланған кітаптары 30, 
оның ішінде: 11 монография, 2 
оқулық, 17 оқу құралы бар.

Профессор Т.Тебегенов ҚР 
БҒМ бекіткен 5 оқу пәні тип-
тік бағдарламаларының ав то-
ры: 1. Қазақ әдебиетінің та-
ри хы (ХІХ ғ.); 2. Қазіргі қазақ 
әде биеті (ХХ ғ. 70-90 жж. және 
ХХІ ғ. басы); 3. Шетел әде биет-
терінің тарихы (барлық ке зеңдері 
бойынша); 4. Шығыс әдебиетінің 

тарихы; 5. Әдебиет тарихын дә-
уірлеудің теориялық негіздері 
(магистратура). 

Профессордың «Шетел әде-
биеттері тарихы» (1996, 2006 
жж.) кітабында ХІХ-ХХ ғғ. 
жаңа реалистік әдебиет дамуы 
арнасындағы Түркия, Иран, Үн-
дістан мемлекеттеріндегі сөз 
өнері шығармашылығы үрдісінің 
даму жағдайы сөз болған. Атал-
ған Шығыс елдеріндегі әдеби 
және қоғамдық-әлеуметтік да-
му сабақтастығы жүйеленген. 
Әлем әдебиеті пәнінің Қа-
зақстан Республикасының тә-
уел сіздік жолындағы жаңа та-
ри хында мемлекеттік қазақ 
ті лінде оқытылуы мақсатын 
жү зеге асыруға арналған кітап-
тағы мате риалдар ұлттық әде-
биет танудың көркем аударма 
үрдісінің жетістіктеріне негіз-
делген. Кітапта Назым Хикмет 
Ранның (Түрік әдебиеті), Әбіл-
қасым (Ғасем), Лахутидің (Иран-
Тәжікстан), Рабиндранат Та-
гор  дың (Үндістан) өмірі мен 
шы  ғар машылығы қарасты рыл ған.

«Әлем әдебиеті» (XIX-XX 
ғасырлар) аталатын екі кітаптан 
тұратын оқулық-хрестоматиясы 
(2016) Азия, Африка (бірінші 
кітап), Еуропа, Америка (екін-
ші кітап) құрлықтары халық-
тары әдебиеттеріндегі көрнекті 
ақын-жазушылар шығарма ла-
рын топтастырған, қазір оқу 
орын дарында қолданылып жүр.  
«Әдебиет тарихының мәсе ле-
лері» (1998) кітабындағы шы -
ғармалар қазақ және әлем ха-
лықтары сөз өнері мұрала рының 
көр кемдік жалғастық жолы заң-
дылығы бойынша қа рас тырылған. 
Ислам өрке ниеті дү  ниетанымы 
негізіндегі клас сикалық әдебиет 
тұлға ла ры шығармаларының 
дидак ти калық-философиялық, 
лири ка лық, эпикалық сарынды 
ерек шеліктері байыпталған. ХІХ-
ХХ ғасырлардағы қазақ әдебиеті 
та рихы көрнекті тұлғаларының 
әде би мұралары арнайы қарас-
ты рылған. Хакім Абай шығар-
мала рындағы діни-ислам дық 
дү  ниетаным болмысы жал  пы-
адамзатқа ортақ гума нис  тік-эсте-
тикалық көзқа растар тұрғысын да 
дәлел денген. Ыбырай Ал тын-
сарин мұра сындағы діни-ис-
лам  дық көзқарастар, Омар 
Шо раяқ ұлының, Тұр мағам бет 
Ізті леу ұлының, Сәкен Сей фул-
линнің, Ғабит Мүсіреповтің, 
Асқар Тоқмағамбетовтің, Қали-
жан Бекхожиннің шығармалары 
жеке-жеке ғылыми очерктер 
түрінде жазылған. Кітап әде-
биет тарихының әртүрлі кезең-
деріндегі ақын-жазушылар мұ-
раларының үздіксіз жалғасқан 
көркемдік дәстүр сабақтастығын 
танытуға арналған.

Профессор Т.Тебегенов құ-
растырған «Әлем әдебиеті» (ХІХ-
ХХ ғғ.) хрестоматиялық оқу 
құралында түрік, парсы, қы тай, 
жапон, үнді, моңғол, (І кітап), 
неміс, ағылшын, фран цуз, поляк, 
венгер (мадияр), американ (ІІ 
кітап) халықтары ақын-жа зу шы-
ларының туынды лары үлгі лері 
қамтылған.

«Қазақ әдебиетін оқыту мен 
зерттеудің іргелі орталығы» 
(2008) атты әдеби-танымдық оқу 
құралында Қазақстандағы ең 
тұңғыш жоғары оқу орны Абай 
атындағы Қазақ Ұлттық педа-
гогикалық университетіндегі 
қа зақ әдебиеті кафедрасының 
1928-2008 жылдар арасындағы 
жұмысы қамтылған. Қазақ әде-
биеті кафедрасының әуелгі құ-
рылуынан бері осы ұжымда ең бек 
еткен көрнекті әдебиетші ғалым-
ұстаздар туралы таным дық-
дерекнамалық материал дар 80 
жылдық тарихи бар ір  гелі орталық 
ұлағатын таны тады. Кітапта тұң-
ғыш жоғары оқу орнының қа-
лыпта суы на зор ықпал еткен қазақ 
ұлты ның қайраткерлері – Ахмет 
Бай тұрсыновтың, Сәкен Сейфул-

линнің, Мұхтар Әуезовтің, Қа-
жым Жұмалиевтің, Мәлік Ғаб-
дуллиннің, Серік Қирабаев тың, 
Нығмет Ғабдуллиннің, Қайнекей 
Жармағанбетовтің, Немат Ке-
лімбетовтің және т.б. ғалым-
ұстаздардың шығармашылығы ту-
ралы мақалалардың тарихи-әдеби 
танымдық тағылымы ай қын.

Қазақ әдебиеті кафедрасының 
әуелгі қалыптасу бастауындағы 
көрнекті қайраткерлердің дәс-
түрін жалғастырған кейінгі тол-
қын ғалым-ұстаздардың да оқы-
ту мен зерттеу бағдарындағы 
шы ғармашылық еңбек жолдары 
туралы бағалаулар жазылған. Оқу 
құралының үшінші бөлімінде 
қазіргі жоғары оқу орындарында 
қазақ әдебиеті пәнін оқытудағы 
өзекті оқу-әдістемелік мәселелер 
қарастырылған. 

1992-2002 жылдар студент-
тердің ғылыми-зерттеу жұмыс-
тарын бағалайтын республи ка лық 
сараптау комиссиясының тө ра ға-
сы болды. 2002 жылы Қазақстан 
Рес публикасы Білім және ғылым 
министрлігі  М.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер институтында 
«Ақындық поэзиядағы фольк-
лор мен әдебиет дәстүрі» тақы-
рыбында филология ғылым да  ры-
ның докторы ғылыми дә ре жесін 
алу үшін диссертация қор ғады.

Т.Тебегеновтің өлеңдері, ма-
қалалары «Қазақстан. Ұлт тық 
энциклопедия» томда рында, рес-
публикалық газет-жур нал дарда, 
ғы лыми жинақтарда жа рия лан -
ған. Ғылыми-әдеби ғұмыр на-
ма сы «Қазақ әде биеті» (2005), 
«Сыр елі» (2006) энциклопе дия-
ларында жарияланып, бірқатар 
еңбектері Қытайда, Ресей, Түр-
кия, Өзбекстан елдерінің жур-
нал дарында жарық көрген. Ха -
лықаралық республикалық 
ғы  лы ми-теориялық, ғылыми-
әдіс  те мелік конференцияларда 
үнемі баян  дамалар жасады.  2002 
жылы Алматы қаласы әкі мінің 
демеуімен Бауыржан Момыш-
ұлының туғанына 90 жыл то-
луына байланысты таңдаулы 
ма териалдарға жарияланған бәй-
гесінен «Оттың ұшқынымын, 
судың тамшысымын» атты ғы-
лыми-зерттеу мақаласы үшін 
екінші жүлде берілді. Сонымен 
бірге филология ғылымдары бо-
йынша ғылыми дәреже беретін 
диссертациялық кеңестің, ҚР 
Жоғары Аттестациялық Коми-
тетінің филология және өнертану 
мамандықтары бойынша сарап-
тау кеңесінің, ҚР Білім және 
ғылым министрлігі жанындағы 
«Дарын» ғылыми орталығы 
сараптау комиссиясының, «Қа-
зақ және әлем әдебиеті» жур-
налының, «Жамбыл әлемі» га-
зетінің бас редакторы, «Қазақ 
тілі мен әдебиеті қазақ, орыс 
сыныптарында», «Білім техно-
логиялары» ғылыми-әдістемелік, 
«Рухнама», «Әлімсақ» әдеби-
мәдени, тарихи-танымдық жур-
налдары редакция алқаларының 
мүшесі болды. 

1992 жылдан университеттегі 
С.Сейфуллин атындағы әдеби 
шы ғармашылық өнер бірлес ті-
гінің жетекшісі болып келді, жас 
ақындардың, прозашылардың, 
журналис тердің ізденістеріне бағ -
дар берді, көптеген танымал қа -
лам герлердің қалыптасуына ық-
пал етті. 

2009 жылы Қармақшы ауда-
нының Ақжар ауылындағы №28 
орта мектептің қазақ тілі мен 
әдебиеті кабинеті педагогикалық 
кеңестің шешімімен «Профессор 
Темірхан Тебегенов атындағы 
кабинет» болып аталды. 

Қармақшы ауданының құр-
метті азаматы, «Ыбырай Ал-
тынсарин» медалінің,  Халық ара-
лық Махмуд Қашқари орденінің 
иегері. «Қорқыт Ата атындағы 
Алтын медалімен», Абай атын-
дағы ҚазҰПУ-дың «Абай», 
«Үз дік ұстаз» медальдарымен, 
Жамбыл атындағы Халықаралық 
сыйлықпен, Түркі Әлемі Ха лық-
аралық «Қызыл алма» сыйлы-
ғымен  марапатталған. 

Қазақ ұлттық әдет-ғұрып, 
салт-дәстүрі академиясының ака-
демигі, Қазақстан Республикасы 
Гуманитарлық ғылымдар ака-
де миясының академигі, Халық-
аралық «Бейбітшілік әлемі» сый-
лығының лауреаты.

Әкемнің жары, біздің анамыз 
Сапура Махамбетқызы (1952-
2006) жоғары білімді ұстаздық-
тәрбиешілік қызметімен көптеген 
шәкірттерін баулыған білікті 
маман болған. Ол балалары біз-
дерді  өсіріп, немерелерінің ба-
қыт ты, берекелі тұрмысын дамы-
туға өмірін арнап өтті. Аға йынға, 
халыққа сүйкімді тұлға сымен ару 
ана тұғырындағы ұла ғаты мен сұлу 
өмір сүрді. Әкеміз бен ана мыздың 
ұлағатты тәрбие сінің көрсеткі-
шіндей 2007 жылы Халықаралық 
«Заман – Қазақстан» газеті ұйым-
дастырған республикалық бай-
қауда «Үлгілі отбасы» жүлделі 
орнын иелендік. Текті әулеттің 
мұрагерлер ұстанымындағы бұл 
дәстүрді біз мәңгілік болашаққа 
жалғастырамыз. 

 
Алтынарай ТЕБЕГЕНОВА,
филология ғылымдарының 

кандидаты (PhD), Қазақ ұлттық 
аграрлық зерттеу университеті  

«Қазақ және орыс тілдері» 
кафедрасының меңгерушісі

ТАҒЗЫМ

ҒАЛЫМ-ҰСТАЗДЫҢ 
ҰЛАҒАТТЫ ҒҰМЫРНАМАСЫ

Адамзат тарихындағы ата-бабаларымыз 
бен олардың ұрпақтарының жалғастығы – 
мыңжылдықтар бойы үздіксіз қозғалыстағы 
тіршілік әлеміндегі дәстүрлі жол. Әрбір жаңа 
буын ұрпақ өкілдері өздерінің ата-аналарының 
ғұмырнама белестерін жалғастырып келе жатқан 
тарихи белестер туралы өзіндік ойларын сараптап 
отырады. Осындай ұрпақтар жалғастығына 
негізделген дерекнамалық-
тарихнамалық дәстүр аясында мен 
де өзімнің әкемнің ғұмырнамасын 
жүйелеп жазуды жүзеге асырғым 
келеді. Менің әкем филология 
ғылымдарының докторы, 
профессор Тебегенов 
Темірхан Сақаұлы 1949 
жылы 18 қараша қазіргі 
Қармақшы ауданы Ақжар 
мекенінде, «Ақбел-Көк 
иін» – «Тебеген ойы» деген 
жерде дүниеге келген.

Жоба

Қызылорда облысының Арал 
ауданындағы Қамбаш көлінің су 
қорғау аймақтарын, белдеулерін 

және оларды шаруашылықта 
пайдалану режимін белгілеу 

туралы
«Қазақстан Республикасының Су кодексі» Қазақстан Рес-

публикасы Кодексінің 116-бабының 2-тармағына сәйкес Қы-
зылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Бекітілген жобалау құжаттамасы негізінде белгіленсін:
1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысы-

ның Арал ауданындағы Қамбаш көлінің су қорғау аймақтары мен 
белдеулері;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысы-
ның Арал ауданындағы Қамбаш көлінің су қорғау аймақтары мен 
белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі.

2. «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат  
пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі мен Арал ауданының әкімдігі осы қаулыны заңнамада 
белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау жетекшілік ететін 
Қызылорда облысы әкімінің орынбасарына жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі                               Н.Нәлібаев

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің
Су ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Арал-Сырдария
бассейндік инспекциясы» республикалық
мемлекеттік мекемесі

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрлігі 
Санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау комитеті Қызылорда 
облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау 
департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы Экология, 
геология және табиғи ресурстар 
министрлігі Экологиялық реттеу және
бақылау комитетінің Қызылорда облысы
бойынша Экология департаменті»
республикалық мемлекеттік мекемесі

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қызылорда облысының ауыл
шаруашылығы және жер қатынастары
басқармасы» коммуналдық мемлекеттік
мекемесі

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2022 жылғы «__» ___________ № _____ қаулысына 

1-қосымша

Қызылорда облысының Арал ауданындағы Қамбаш көлінің су 
қорғау аймақтары мен белдеулері

№ Су 
объектісінің 

атауы

Әкімшілік-
аумақтық 
бірлігінің 

атауы

Су қорғау 
аймағы мен 
белдеуінің 

көлемі, 
гектар

Су қорғау 
аймағының 

ені, метр

Су қорғау 
белдеуінің 
ені, метр

Бекеті

1. Қамбаш көлі Арал 
ауданы

125,4 500 35 16+500 
- 19+600

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2022 жылғы «__» ___________ № _____ қаулысына 

2-қосымша

Қызылорда облысының Арал ауданындағы Қамбаш көлінің су 
қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану 

режимі

1. Су қорғау аймақтарының шегінде:
1) Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары 

мен белдеулерінің ластануы мен қоқыстануын болғызбайтын 
құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген жаңа 
және реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге;

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және 
басқа да объектілерге реконструкция жүргізуге, сондай-ақ, 
құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын 
жүргізуге, пайдалы қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа 
да коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті 
атқарушы органдармен, бассейндік инспекциялармен, қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен, 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органмен және басқа да мүдделі 
органдармен келісілген жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге 
де жұмыстар жүргізуге;

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, мұнай өнімдерін сақтайтын 
қоймаларды, көлік құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына 
техникалық қызмет көрсету, оларды жуу пункттерін, механикалық 
шеберханаларды, тұрмыстық және өнеркәсіп қалдықтарын төгетін 
құрылғыны, аппаратураларды пестицидтермен толтыратын 
алаңдарды, авиациялық-химиялық жұмыстар жүргізуге арналған  
ұшу-қону жолақтарын орналастыруға және салуға, сондай-
ақ, судың сапасына кері әсер ететін басқа да объектілерді 
орналастыруға;

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды 
су жинағыштарды, сарқынды сумен суарылатын егістіктерді, 
зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды),  
сондай-ақ, жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану 
қаупіне себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға;

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су тоғандарының 
режимін нашарлататын мал тоғыту мен санитариялық өңдеуге 
және шаруашылық қызметінің басқа да түрлеріне;

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін 
қашықтықта орналасқан ауыл шаруашылығы дақылдары мен 
орман екпелерін пестицидтермен авиациялық өңдеу және авиация 
арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін 
қолдануға;

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгіленбеген 
пестицидтерді қолдануға, қардың үстіне тыңайтқыш себуге, 
сондай-ақ, залалсыздандырылмаған көң қосылған сарқынды суды 
және тұрақты хлорорганикалық пестицидтерді тыңайтқыш ретінде 
пайдалануға тыйым салынады.

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу 
қажет болған жағдайда уыттылығы әлсіз және орташа тұрақсыз 
пестицидтерді қолдануға жол беріледі.

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде:
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жай-күйін 

нашарлататын (ластану, қоқыстану, сарқылу) шаруашылық 
қызметіне немесе өзге де қызметке;

2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылысжайлар мен 
олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылысжайла-
рын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі қызметіне 
байланысты өзге де көліктік инфрақұрылым, кәсіпшілік балық 
өсіру, балық шаруашылығы технологиялық су айдындары 
объектілерін, жаңартылатын энергия көздерін (гидродинамикалық  
су энергиясын) пайдалану объектілерін, сондай-ақ, су объек-
тісіндегі рекреациялық аймақтарды қоспағанда, демалыс және 
(немесе) сауықтыру мақсатындағы ғимараттар мен құрылыс-
жайларды салмай, ғимараттар мен құрылысжайларды салуға және 
пайдалануға;

3) бау-бақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге;
4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен 

белдеулерінің ластануын болғызбайтын құрылыстармен және 
құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар объектілерді 
пайдалануға;

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге 
және ағаш отырғызуға арналған жерлерді өңдеуді қоспағанда, 
топырақ және өсімдік қабатын бұзатын жұмыстарды жүргізуге  
(оның ішінде жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды 
өндіруге);

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін тұрақты 
тұрақтарды, малдың жазғы жайылым қостарын орналастыруға;

7) пестицидтер мен тыңайтқыштардың барлық түрлерін 
қолдануға тыйым салынады.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен келісілген және салалық сараптамалардың түйіндерін 
қамтитын, құрылыс жобаларына (техникалық экономикалық 
негіздемелерге, жобалау-сметалық құжаттамаға) ведомстводан тыс 
кешенді сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалар болмаса, 
су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, 
құрылыстар мен коммуникациялар салуға (реконструкциялауға, 
күрделі жөндеуге) тыйым салынады.
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Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінде 
биология ғылымдарының 
кандидаты, профессор, 
Қазақстан Республикасы 
Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері Алтынбек 
Ерназаровтың 80 жасқа то-
луына арналған салтанатты 
ғылыми кеңес өтті. Сондай-
ақ, 7-оқу ғимаратындағы 
№204 дәрісханаға Алтынбек 
Ерназарұлының есімі берілді.

 

Ғылыми кеңеске об лыстық 
мәслихат хатшысы Наурызбай 
Бай қадамов, қалалық мәслихат 
хатшысы Ибадулла Құттықожаев 
қатысып, ғалымның ең бек жолы 
мен тұлғалық болмысы туралы атап 
өтті. Ал, университет рек  торының 
міндетін ат қарушы Нұрлан Ораз
баев профессордың білім сала
сының дамуына өлшеусіз үлес қос
қанын жеткізді.

– Алтынбек Ерназар ұлы уни
вер ситетте еңбек жолын оқыту
шы лықтан бастап, аға оқытушы, 
кафедра меңгерушісі, факультет 
деканы қызметтерін абыройлы 
атқарып, шә кірттерге білім берумен 
қатар іргелі зерттеулер жүргізді. 
1973 жылы «Күріш дақылының 
пісіп жетілу кезіндегі белок пен 
көмір сутектердің жиналу процесі» 

тақырыбында кан дидаттық дис сер
тация ны сәтті қорғап, сала да муына 
үлкен үлес қосты. Бастауыш білім 
беру мамандығы бойынша түйінді 
мәселелерді зерделеп, жас ұрпаққа 
білім нәрін сіңірді, – деді Нұрлан 
Жеткергенұлы.

Салтанатты шарада Алтынбек 
Ерназарұлына облыс және қала 
әкімінің Құрмет грамотасы табыс
талды, сондайақ ҚР Жоғары оқу 
орындары қауым дас тығының ше
шімі мен Қазақстанның білім және 
ғылым жүйе сінің дамуына қосқан 
айрықша үлесі және білікті маман
дарды да йын даудағы ерен еңбегі 
үшін А.Байтұрсынұлы атын дағы 
орденмен марапатталды.

Ғылыми кеңеске техника ғы
лым дарының докторы, профес
сор Серікбай Қошқаров, Қа зақ

станның еңбек сіңірген қайраткері, 
ғалымагроном Аббас Камалат
дин, филология ғы лым дарының 
докторы, профессор, КИМЭП 
уни вер ситеті «Филология» кафе
драсының мең герушісі Зәуреш 
Ерназарова, об лыстық білім және 
ғы лым қызметкерлерінің кәсіп   
одақ комитетінің төр ағасы, об лыс 
тық мәс ли  хат депутаты  Гүл нар 
Есқалиева және зия лы қауым 
өкілдері, уни вер ситеттің ғылыми 
ке ңес мүшелері қатысты.

Айта кету керек, Алтынбек 
Ерназарұлының 80 жас мерейтой
ына орай Студенттер сарайында 
«Мектепке дейінгі және бастау
ыш білім беруді модернизациялау: 
тәжірибесі мен проблемасы» атты 
халықаралық ғылымиәдіс темелік  
конференция да ұйымдастырылды. 
Шараға шетелдік және отандық 
ғалымдар қаты сып, білім беру са
ла сындағы қазіргі жа  ңа  шылдықтар 
мен өз ге ріс   терді талқылап, ұсы ныс
тарын жеткізді.

«СБ» ақпарат

Профессор 
дәрісханасы

Фестивальдің мақсаты – әр 
елдің мәдениетімен, ұлттық 
өнері мен танысып, салтдәстүр
лерді қайта жаңғыртып, халыққа 
ұсыну. 2001 жылы ЮНЕСКО 
Байсун мәдениетін «Рухани 
мәдени мұраның жауһары» деп 
таныған. 2002 жылдан бастап 
аталған фольклорлық фестиваль 
өтіп келеді. Биыл 20 жылдығын 
атап өткен байқауға Қырғызстан, 
Тәжікстан, Ұлыбритания, Иран 
және т.б. мемлекеттерден кел
ген 19 фольклорлық ансамбль 
қатысты. Қазақ өнерін өзбек 
жерінде паш етуге облысымыз
дан «Ақмешіт» фольклорлық 
ансамблі шақырту алды. Байқау 
нәтижесі бойынша жүлделі 
3орынды қанжығаға байлады.

«Ақмешіт» фольклорлық 
ансамблі Сыр бойының төл тума 
өнерін, ұлттық фольклорын 
насихаттау мақсатында 2009 
жылы облыстық филармония 
жанынан құрылды. Қазір мұнда 
14 кәсіби маман жұмыс істейді. 
Ансамбльге халықаралық және 
республикалық байқаулардың 
лауреаты, баяншы Нұрғиса Нұр
бай жетекшілік етеді. Репер
туарындағы 300ге жуық қазақ 
композиторларының  күй лері 
мен халық әндері жаңаша өң
деу мен көрермен назары
на ұсынылып жүр. Ансамбль 
облыстық және республикалық 
ісшараларға белсене атсалы
сып отырады. Сондайақ, Анг
лия, Татарстан, Түркия, Ресей 
сынды көрші мемлекеттерде 
ұйымдастырылған халықаралық 

шараларға қатысып, кәсіби 
біліктілігін, шеберлігін шыңдап, 
үнемі шығармашылық ізденіспен 
жүреді. 2011 жылы Алматы 
қаласында өткен рес публикалық 
«Ғасырлар сазы» дәстүрлі музы
калық фести ва лінде дип ломат 
атанса, 2019 жылы Қызыл
ордада өткен Халық аралық 
«Қорқыт және Ұлы Дала сазы» 
атты фольклорлықмузыкалық 
фестивалінде өнер көрсетіп, 
«ТҮРКСОЙ» бірлестігі мен об
лыс әкімінің арнайы сертифика
тына ие болды.

– Бұл фестивальдің ауқымы 
өте үлкен. Таудың етегінде 
қол өнершілер дүңгіршегі және 
үлкен лагерь бар. Онда  қонақтар 
тек фольклорлық дәстүрлер, 
қойылымдармен ғана емес, қол
өнер бұйымдарымен, өзбек 
сурет шілері мен сәулет шіле рі
нің туындыларымен, та  маша 
ұлт тық киімдерімен және өзбек 
асха насының дәмді тағам да
рымен танысуға мүм кіндік алды. 
Лагерьдің ашық сахнасында 
фоль клор лық ұжымдар мен жеке 
өнер паздардың орын дауындағы 
ұлт тық әуендер шырқалды, 
– деді ан самбль жетекшісі 
Н.Нұрбай.

Халықаралық фестивальде 
«Ақ мешіт» фольклорлық ан
самблі «Кертолғау», «Маң маң
гер», «Көр ұғлы», «Ақсақ құлан» 
күйлерін және «Аллаға мадақ», 
«Құлақ салып сөз тыңда», т.б. 
жырларды нақышына келтіре 
орындап, көрермен көзайымына 
айналды.

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

− Кадр даяр
лау дың орнықты 
үлгісін құру, сон
дайақ адами ка
питалды дамыту 
бизнес пен кәсіптік 
білім берудің өзара 
ісәрекеті бойын
ша бір лескен 
жұ  мысқа тарту 
− қоз ғалыстың 
идео  логиялық мін  
деті. Облысымыз
да жо баның жо
ға ры дең гейде 
өт уіне атсалысып 
жүр ген бар лық серіктестерге ал ғыс 
білдіремін, − деді Ғ.Дәулетова.

Ісшараға облыс тық білім бас
қар масы басшы сы ның орынбасары 
Әзизбек Ізімбетов, Жаңа қорған ауда
ны әкімінің орынбасары  Дархан Тұр
сынбаев,  аудандық кәсіп керлік пала
тасының ма ман дары және облыс тағы 
бар лық колледж басшылары қа тыс ты. 
Аймақтық кәсіби шеберлік чемпио
натында 21 құзыреттілік бойынша 28 
колледжден 100ге жуық білім алушы 
бақ сынады. Студенттердің білімін 
бағалайтын 100ден аса сарапшы және 
әлеуметтік серіктес мекеме өкілдері, 
тәуелсіз сарапшылар жұ мыс барысын 
қадағалап, бағалауда.

WorldSkills стандарттары білім 
мазмұнының сапа сын, жаңа тех но
логия лар мен оқыту тәсілдерінің 
алдыңғы озық тәжірибесін қам та
масыз етеді. Бұл халық аралық қоз
ғалысқа елі міз 2014 жылдан мүше. 
Ауқымды білім жүйесіне қосылу 
тех никалық және кәсіптік білімнің 
ұлттық жүйесін қайта қарау үшін 
негіз болды. Кадрларды даярлаудағы 
қазіргі әлемдік үрдістерді зерделеу
ге және бәсекеге қабілеттілікті ба
ғалауға мүмкіндік береді. WorldSkills 
біздің аймақта да техникалық және 
кәсіптік жүйені жаңғыртудың басты 
элементіне айналды.

Халықаралық жобаға қатысып, 
үздік деп таныл ғандардың бірі −  Ка
мила Сапарбекқызы. Ол – М.Мәметова 
атындағы Қызыл орда педагогикалық 
жоғары колледжінің студенті. Өт кен 
жылы чемпионаттың аймақ тық кезе
ңінен оза шап қан ол республикалық 
сыннан да сүрінбей өтіп, күміс жүл
деге ие болды. Онда Камила мек
тепке дейінгі жастағы балаларды 
оқыту және тәрбиелеу, атааналар
мен және білім беру ұйымының қыз
меткерлерімен өзара ісәрекет, күннің 
екінші жар ты сындағы сауықтыру
шынықтыру шараларын ағылшын 
тілінде ұйым дастыру модульдері бо
йынша жеңімпаз болды.

Қазақстан әлемдік чем пионатқа 
қатысушы 63 елдің арасында был
тыр 14орын ды және еуропалық чем
пионатқа қатысушы 19 елдің арасын
да 9орынды иеленді. «EuroSkills Graz 
− 2021» халықаралық чемпионатын
да еліміздің ұлттық құрамасы «Веб 
әзірлеу» құзыреттілігі бойынша қола 
жүлдегер атанды.

Айта кету керек, білім бәйгесі  
1117 мамыр аралығында 11 білім 
беру ұйымында өтеді. Сту денттердің 
біліктілігі мен білімі сараланып, 
жеңімпаз атанған білім алушылар 
WorldSkills чемпионатының рес
публикалық кезеңіне жолдама алады.

WorldSkills − 
озаттар алаңы

Жаңақорған аграрлы-техникалық колледжінде WorldSkills − 
2022 республикалық чемпионатының аймақтық іріктеу кезеңінің 
ашылу салтанаты өтті. Чемпионатты облыстық білім саласындағы 
бақылау департаментінің басшысы  Ғалия Дәулетова, «Талап» АҚ 
коммерциялық емес ұйымының бас менеджері Гүлдана Әлсейтова 
және WorldSkills − 2021 чемпионатының күміс жүлдегері Камила 
Сақтапберген ашты.  

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Жас армияшылардың 
әлеуетін көтеру, салауатты өмір 
салтын ұстанып, туған жер 
мен Отанға деген патриоттық 
сезімді арттыру мақсатында жыл 
сайын «Айбын» республикалық 
әскери-патриоттық жастар жиы-
ны ұйымдастырылып келеді. 
Оған қатысушы жастардың 
қызығушылығы артып, «Жас 
сарбаз» қозғалысының қатары 
көбеюде.

Жылдамдық пен ептілік, төзім 
мен күш сыналатын бәсеке биыл да 
өз жалғасын таппақ. ҚР Қорғаныс 
министрлігінің қолдауымен «Айбын» 
VIII республикалық әскерипатриоттық 
жастар жиыны биыл Қарағанды қала
сында оффлайн форматта өтеді. Осы 
орайда облыстық жастар ресурстық 
орталығының ұйымдастыруымен 
 Б.Мо мынбаев атындағы №278 ақпа
раттықтехнологиялық мектепли це
йінде ірік  теу туры өтті. Оған аудан
дар мен қа ладан 8 команда қатысып, 
7 түрлі са йыс бойынша бақ сынады. 
Атап айтсақ, белтемірде тартылу, 
шалқалап жатып денені көтеру, АК
74 қаруын бөлшектеп жинақтау, арқан 
тарту, пневматикалық вентовкамен ату, 
газтұтқышты және плащ түріндегі жал
пы әскери қорғаныс жиынтығын кию, 
әскерилендірілген эстафета.

Сайыс қорытындысы бойынша 
1орынды Арал ауданы, 2орынды Қы
зыл орда қаласы, 3орынды Жаңа қорған 
ауданы иеленді. Жиын соңында әр 
сайыстан үздік атанған жас тар арнайы 
сыйлықтармен марапатталды.

«СБ» ақпарат

Әскерилер 
бақ сынады

«Байсун көктемі» фестивалі – қайталанбас мәдениет 
мерекесі. Бұл мәдени шара Өзбекстанның оңтүстік бөлігінде 
орналасқан шағын қаладан бастау алған. Мұнда жергілікті 
тұрғындардың мың жылдан астам уақытқа созылған ежелгі 
әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері сақталып, бүгінгі күнге 
дейін жетіп отыр.

Облыстық 
ансамбль 
олжалы болды

Батырхан дүниеден өткелі оның 
сұхбаттарын түгел тыңдадым десем бола
ды. Туған жері туралы «Қызылордада жа
ныма шабыт, жылу беретін туған үйім бар. 
Музыкаға алғаш қадам жасаған жерім. Онда 
демалуға, күш жинауға барып тұрамын» 
депті.  Меніңше, ел мен жерге деген махаб
батты «ОтанАна», «Сағым дүние» сияқты 
әндермен, осыншалықты нәзік те күшті 
әуенмен, кең тыныспен, терең тебіреніспен, 
биік талғаммен жеткізу туған жерді шын 
сүйетін нағыз әншінің, кәсіби музыканттың 
ғана қолынан келеді. Өйткені бұл әндерді 
естігенде тебіренбейтін жүрек, толқымайтын 
сезім болмайды. 

Араласқұралас болған ортасы, қазақ
стандық және ресейлік жұлдыздар тарапынан 
соңына өшпес музыкалық мұра қалдырған та
лант иесі Батырхан Шөкен овке тамаша арнау 
сөздер бар.

Ресей Примоданнасы Алла Пугачева «Ба
тырхан менің бауырымдай болды» деп езілді. 
Ал, әйгілі Игорь Крутой: «Батырханның 
қазасы Ресей шоубизнесіне ғана емес, музы
ка әлемі үшін үлкен қайғы әкелді» деп ағынан 
жарылды.

«Халықтар достығы деп жиі айтып 
жүреміз. Батырхан шын мәніндегі халықтар 
достығының өкілі болды. Өзге ұлттар мен 
қазақ музыкасының арасына өнердің көпірін 
салды. Өйстіп жүріп қазақтың атын бүкіл жер 
жүзіне танытты», – деп лебіз қалдырыпты 
КСРО халық артисі Бибігүл Төлегенова.

«Мен Батырханның алдында басымды 
иемін. Оның жасаған еңбегі, шығар машылық 
деңгейі  халықаралық дәрежеде болды», – 
дейді Қазақстанның халық артисі Роза Рым
баева.

Шын мәнінде Батырхан болмысы ән 
әлеміне жаңа леп алып келген еді. 

Музыка тілімен айтқанда, альт және 
тенорсаксофонда виртуозды орындаушы 
ретінде кеше де, бүгін де Батырханның ор
нын алмастырған ешкім болған жоқ. Оның 
джаз композициялары бір кезде барша му
зыка мамандарының таңданысын туғызып, 
Мәскеу әншіні өз төріне шақыртып алған еді.  

Алайда, Батырхан өзінің ұлттық 
нақышын, халықтық кодын жоғалтпады. 
Оның әрбір әуенінен дала демі сезіліп 
тұратын.

Қазіргі қазақ эстрадасының бета
лысы туралы пікірлері де Батырханның 
қазақ музыкасының болашағына қалай 
алаңдайтынын аңдатады.

«Бастысы – біз өзіндік ерекшелігімізді 
жоғалтпауымыз керек. Әнді жаңаша өңдеудің, 
клип түсірудің жаңа технологиялары шығып 
жатыр. Олардан қалып қоймай, керегін алған 
дұрыс. Бірақ қазақ сөздерін бұрмаламай 
қолданған жөн. Қазақ тіліндегі ән еуропалық 
немесе америкалық ән нақышына келмейді. 
Ал кейбіреулер әнді заманауи етіп өңдейміз 
деп, бүлдіріп жатады. Ақырында әуен 
қазақылығын жоғалтады. Қазақ тілінде ән 
жазатын композиторлар халықтың қазынасы 
– фольклорына сүйенсе екен», – депті бір 
сұхбатында. Бұл пікірден туған елінің му
зыка өнеріне деген сүйіспеншілік, ұлттық 
өнердің саф алтындай қалпын сақтауына 
жанашырлық айқын сезіліп тұр. 

Бір сұхбатында Батырхан елімізде ды
быс режиссерларының ұлттық мекте бін 
ашу идеясын ұсынған. Әлемдік дең гейдегі 
жақсы студия жасақтап, шетелден маман
дар шақырып, халықтық, симфониялық 
оркестрлерді, музыканың түрлі жанрларын 
жазуды үйрету туралы ойдың көптен бері 
көкейінде пісіп жетілгенін айтты. «Дыбыс
ты дұрыс жазу арқылы мәдениетті сақтап 
қалуға болады. Менің арманым Қазақстанда 
дыбыс студиясын ашып, «Отырар сазы» не
месе Құрманғазы атындағы оркестрлерге ар
нап Құрманғазының барлық күйлерін жазып 
берер едік. Бұл келер ұрпақтың игілігі үшін 
керек» деген болатын.

Қазір Батырханның туған топыра
ғындағы бір кездері «Пионерлер паркі» атал
ған саябақта әншінің саксофон ұста ған еңселі 
ескерткіші тұр. Жыл сайын  өткізілетін оның 
атындағы вокалистер конкурсы таланттарға 
өнер әлеміне жолдама беруде.  Ең бастысы 
– тыңдарманның оның шығармашылығына 
деген қызығушылығы әлі де бұрынғыдай.

18 мамырда виртуоз әнші, сиқырлы 
саксофоншы Батырхан Шөкенов 60 жасқа 
толар еді. Бірақ, жазмыш оның өлмес әнін 
қалдырып, өмірін мәңгілікке алып кетті.

Бүгін, ертең, яғни, 1718 мамыр күндері 
қызылордалықтар әншікомпозитор, Қа
зақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ба
тырхан Шөкеновтің мерейлі жасына орай 
«ОтанАна» атты ІІІ республикалық әншілер 
конкурсын тамашалайды.

Әншінің туған күнінде қала тұрғындары 
оның ескерткішіне гүл шоқтарын қояды. 
Сол күні кешке Н.Бекежанов музыкалық 
драма театрында республикалық әншілер 
конкурсының галаконцерті өтеді.

Азырақ жүріп 
өмірде, көбірек 
қалған көңілде

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облыстық ма мандандырылғын аудан ара лық экономикалық соты ның 2022  

жылдың 04 мамыр дағы ұй ғарымымен “Туран Пром стройК” ЖШСна (БСН 100140017840, 
Қызылорда қа ласы, А.Бозжановтар көшесі 1 үй)  қатысты оңалту рәсімін қол дану бойынша 
азаматтық іс қоз ғалғанын хабарлайды.

Барлық кредиторлар мен мүдделі тұлғалар туындаған сұрақтары бойынша мына ме
кенжайға хабарласуға болады: Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 18 А үй, 2қабат, 
тел.: 87718227759.


