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Қала маңындағы «Ақ жар
ма» ауылдық округіне қа
раст ы «Талқанбай» деп ата
ла тын жер бар. Егістік алқап. 
Мұнда «Мағжан және К» 
ЖШС қарасты шаруашылық 
егіншілері 305 гектар жерге 
«Янтарь» күріш сортын 
егіпті. Өткен айдың соңында 
орақ салған олар жиынтерін 
уақытының ортасына таяпты.

Иә, көргеніміздей, дәл 
қазір мұнда қауырт еңбек. Күн 
райы бұзылмаса деген тілек
пен таңмен таласа тұрып, 
дән бастыруға асыққан егін
шілер. Дыбысы ескісіне 
мүл де ұқсамайтын су жаңа 
комбайн. Бункерге толған 
дәнді тіркемесімен бірге тиеу

ге асыққан үлкен жүк көлік
тері. Әне, анау жерде өз серік
теріне нұсқау беріп бригадир 
жүр. Міндетіне аса жауап
кершілікпен қарайтын ол бір 
сабақ дәнге дейін шашау шы
ғармай, қамбаға құйсақ дейді. 
Бар ойы да, бар мақсаты да сол.

– Мен бригадир болғалы 
жеті жыл. Шаруашылықтағы 
10бригаданың бригадирімін, 
– деп өзін таныстырды бізбен 
азкем тілдескен Талғат 
Іскендіров. – Ал серіктестікте 
30 жылдай еңбек еттім. Ұдайы 
егін даласында, күріштің 
арасында өстім деп айтсам 
артық болмас. Дәннің жерге 
қалай түсіп, қалай көктеп, оның 
өнуі, өсуі, суда тұрған сабақтың 

көз алдыңда тербелгені адамды 
өзгеше сезімге бөлейді. Иә, 
мен өз жұмысымды өте жақ
сы көретін адаммын. Қара
мағымда 9 күрішші бар. Тех
никаларымыз жаңа болған соң, 
жұмыс тоқтап тұрған жоқ. Егін 
өз уақытымен жиналуда. Тағы 
бір айта кетер жайт, биыл судан 
қиындық болды. Болмады деп 
жалған айтып қайтеміз, күрішті 
кезекпен суға бастырдық. 
Су насосын да пайдалануға 
тура келді. Бірақ күндізтүнгі 
еңбектің арқасы шығар, егін 
биыл бітік шықты, – деді.

Бригадирдің айтуынша, 
«Талқанбай» учаскесіне орақ 
салу 29 тамызда басталыпты. 
Жинап біту мерзімі 25 

қыркүйек. «Бұған үлгересіздер 
ме?» деген сұраққа, бригадир 
де нық дауыспен «иә» деп 
жауап берді.

Қазір гектарына 60 
центнерден өнім жинап жатқан 
олар қосымша 60 гектар бидай 
еккен. Ол дақылды шілде 
айында жинап алыпты. Мал 
азығына керек жоңышқасы 
тағы бар. 

Жалпы «Ақжарма» ауыл
дық округі бойынша 1267 
гектар күріш егілсе, қазір 
оның 450 гектары жиналыпты. 
Орташа өнім гектарына 58,6 
центнерден келуде. Ал бидай 
дақылы 172 гектар егіліп, әр 
гектарынан 15 центнерден өнім 
алған.

Алты бала тәрбиелеп отыр
ған Айсұлу Талғатқызы – «Кү
міс алқалы» жас ана. Тұрақты 
жұмысы болғанына қарамастан 
қосымша отбасылық кәсіптің 
көзін тапқан. «Табысымыз 
күн делікті нанпұлдан ар
тылмайды. Сондықтан бала
шаға мызбен жабылып түрлі 
нан өнімдерін пісіреміз. Ал 
ай сайынғы жәрдемақыға ғана 
жалтақтап, балалардың бо
лашағына инвестиция құймақ 

түгіл бүгінгі қажетін әрең 
тауып отырғандар көп. Бірақ 
кешегі Мемлекет бас шысының 
«Ұлттық қор – балаларға»  
бастамасын естіп бәріміз де 
қуанып қалдық. Үлкеніміз 13 
жаста, бірақ 2024 жылы 15ке 
толады. Сонда оған әрі кетсе 
үш жыл жиналады екен. Ол көп 
қаржы емес шығар. Уақытында 
көрерміз оны» дейді ол.

«Ұлттық қордан» 
үміттілер көп

Армения Республикасының 
ұсынысымен өткен отырыс 
бейнебайланыс режимінде өтті.

Сонымен қатар саммитке 
Қырғызстан Президенті Садыр 
Жапаров, Ресей Президенті 

Владимир Путин, Тәжікстан 
Премьерминистрі Кохир 
Расулзода, Армения Премьер
министрі Никол Пашинян, 
Беларусь Қауіпсіздік Кеңесінің 
Мемлекеттік хатшысы Алек

сандр Вольфович, ҰҚШҰ Бас 
хатшысының орынбасары 
Валерий Семериков қатысты.

Мемлекеттер басшылары 
әзербайжанармян мемлекеттік 
шекарасында болған оқи
ғаларға қатысты Армения 
Премьерминистрінің мәлі
метін тыңдады.

Қазақстан Президенті 
сессияға қатысушылар алдында 

сөйлеген сөзінде қақтығысты 
тек саясидипломатиялық жол
дармен шешу қажет екенін атап 
өтті.

ҚасымЖомарт Тоқаев 
жағдайды тұрақтандыру 
үшін мүмкін болған барлық 
шараны қабылдауға, күштік 
құрылымдарды пайдаланудан 
бас тартуға, шұғыл түрде 
келіссөз жүргізуге шақырды.

«Әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлерінің пан демия
дан кейінгі кезеңдегі адам
заттың рухани және әлеуметтік 
дамуындағы рөлі» атты пле
нарлық отырысты ашқан Мем
лекет басшысы Қазақстан 
үшін әлемнің ең құрметті ру
хани көшбасшыларын бірге 
жинап, диалог орнату үл
кен құрмет екенін атап өтті. 
Президент Ватикан мен 
Католик шіркеуінің басшысы 
Рим Папасы Францискке, ең 
көне ӘлАзһар ислам универ
ситетінің Жоғарғы имамы 

Шейх Ахмад атТайебке, 
Орыс православ шіркеуінің 
өкілдеріне, Израильдің Бас 
аш кеназ раввині Давид Лауға, 
Израильдің Бас сефард раввині 
Ицхак Иосифке және форумның 
барлық қатысушысына өзінің 
ілтипатын білдірді.

– Біздің шақыруымызды 
қабыл алып, Қазақстанға кел
гендеріңіз үшін бәріңізге 
алғыс айтамын. Бұл бейбіт
шілікті сақтауға және өрке
ниетаралық диалогты ны
ғайтуға бәріміздің мүдделі 
еке німізді көрсетеді. Өзгеріске 

толы әрі белгісіздік белең 
алған қазіргі заманда бүгінгі 
басқосудың айрықша мәні бар. 
Біздің съезд өркениетаралық 
диалог орнататын жаһандық 
деңгейдегі алқалы жиынға 
айналды. Бұл форумды өткізуге 
Қазақстанның бастамашылық 
етуі бекер емес. Себебі қазақ 
жері ғасырлар бойы Батыс 
пен Шығыстың арасындағы 
көпір болып келеді. Осында, 
яғни Ұлы дала төрінде небір 
алып көшпелі империялар өмір 
сүрген. Діни ұстамдылық – 
олардың бәріне ортақ сипат, – 
деді ҚасымЖомарт Тоқаев.

Оның айтуынша, Қазақстан 
халқы түрлі өркениеттер мен 
діндердің дәстүрін, төзімділік 
пен ашықтық қасиеттерін 
қабылдады. Сондықтан «бір
лігіміз – әралуандықта» қағи 

даты еліміздің негізгі ұста
нымына айналды.

– Қазіргі уақытта 100
ден астам этнос Қазақстанда 
өзара түсіністік пен келісім 
жағ дайында өмір сүреді. 18 
конфессияның 4 мыңға жуық 
діни бірлестігі еркін жұмыс 
істеп жатыр. Мұны біздің 
баға жетпес байлығымыз әрі 
мызғымас басымдығымыз деп 
санаймыз. Съездің өткізілуі 
– еліміз бен бүкіл әлемде 
диалог пен ынтымақтастықты 
нығайтуды көздейтін Қазақстан 
саясатының маңызды бағыты. 
Бұған дейінгі форумдарда қа
былданған декларацияларда 
қандай идеялардың атын жа 
мыл ғанына қарамастан радика
лизм, зорлықзом бы лық пен 
қақ тығыстар әр дайым сынға 
алынды. 

ӨРКЕНИЕТАРАЛЫҚ ДИАЛОГ 
ОРНАТАТЫН АЛҚАЛЫ ЖИЫН

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шарт ұйымы Ұжымдық қауіпсіздік 
кеңесінің кезектен тыс сессиясына қатысты.

КЕЛІССӨЗ ЖҮРГІЗУГЕ ШАҚЫРДЫ

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының VII съезінде сөз 
сөйледі. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 
VII съезі дұға жасау үшін бір минуттық үнсіздіктен 
басталды. 

Алтын дәннің арасында
Облыста егін орағы 

20 тамызда басталғаны 
белгілі. Бүгінде 26 мың 
гектардан астам күріш 
орылды. Орылған егістің 
19 мың гектарға жуығы 
бастырылып біткен. 
Салалық басқарманың 
мәліметіне сүйенсек, 
күріштің әр гектарынан 
орташа есеппен 46-47 
центнер өнім жиналуда. 
Ал науқанды аяқтау 
мерзімі 10 қазанға 
белгіленіп отыр.

Қазақ бауыр еті баласының жолында ештеңені аяған 
емес. Әлі де солай. Ол үшін бар жиған-тергенін шашады. 
Кезінде «алты жастан жинасаң асады, жеті жастан 
жинасаң жетеді» деп біліп айтқан екен-ау. Анығында 
ата-бабамыз артына бір асым еті мен құрт-майын сақтап 
отырған. Ал қазір ше? «Түстік өмірің болса, күндік мал 
жи» деген сөзді ұмыттық па? Жоқ. Күн сайын бүйірден 
қысқан қымбатшылық, мал жимақ түгіл, тұтынатын 
азық-түлікке зорға жетеді. Сенбесеңіз, қазір «Каспи 
редпен» дүкеннен тамақ алатындар көбейді. Мұнан кейін 
бала болашағы үшін ата-ана қандай инвестиция құймақ, 
қайтіп қаражат жимақ?

Әдетте, тоғыз ай қыс болатын Арқаның аязы бәріне 
белгілі емес пе? Қыркүйек туысымен, жо-жоқ, тамыздың 
аяқ шенінде мұндағы күн райы лезде бұзыла салады. Рас-
ау, оңтүстікті мекен қылған мына біз ондағы суыққа аса 
төзімсізбіз. Төзерміз-ау, бірақ үйренген жеріңе қайтуға 
асығып-ақ тұрарсың.

Нұр-Сұлтан қаласында өткен біздің өңір ұйымдастырған 

екі күндік жәрмеңкеге осындай үркек оймен бардық. Жұрт 
«Қызылордада жүргендей қысқа жең жейдеңді ондағы ауа 
райы кешірмейді» десті. Аспан ара-тұра қара бұлттанып, 
нөсерлететінін де естідік. Естідік де күз киер киімді қамдап 
барғанбыз. Тоңсақ қымтанармыз деген ниет қой. Осылайша 
жеттік елордаға.

Елордаға жылу сыйлаған жәрмеңке

Мәртебелі қонақтың құр
метіне әуежайда құрмет қа
рауылы сап түзеп тұрды.

Мемлекет басшысы Қасым 
Жомарт Тоқаев Қазақ стан
ға мемлекеттік сапар мен 
кел ген Қытай Халық Рес
пуб ликасының Төрағасы Си 
Цзиньпинмен кездесу өткізді.

«Ақорда» резиденциясында 
ҚХР Төрағасын ресми қарсы 
алу шарасы өтті. Құрмет 
Қарауылының бастығы екі ел 
бас шыларына рапорт беріп, 
Қазақстан мен Қытайдың мем
лекеттік әнұрандары орын
далғаннан кейін мемлекеттер 
басшылары екіжақты келіссөз 
өткізетін залға барды.

Бұдан кейін Қазақстан мен 
Қытай басшылары кеңейтілген 
құрамда келіссөз жүргізді.

Президент Қытай Төр аға
сына шақыруын қабыл алып, 
елі мізге мемлекеттік сапармен 
кел геніне ризашылығын біл
дірді.

– Бұл – пандемиядан кейін 
сіздің шетелге алғашқы са
парыңыз. Сондықтан осы сапа
рыңыз тарихи мағынаға ие. Мен 
мұны жоғары дең гейдегі өзара 
сенім мен ынтымақтастықтың 

көрінісі деп бағалаймын. 
Биылғы 5 ақпанда XXIV 
Қысқы Олимпиада ойын
дарының ашылу салта натына 
қатысқанымды білесіз. Сол 
кезде Бейжіңде өткен кез
десуімізді ықыласпен еске ала
мын, – деді Мемлекет басшысы.

Кездесуде ҚасымЖомарт 
Тоқаев Қазақстан мен Қытай 
арасында дипломатиялық 
қатынас орнағанына 30 жыл 
толғанын атап өтті.

– Сіздің сапарыңыз осы 
ме  рейлі белеске тұспатұс 
келіп отыр. Қысқа мер зім 
ішінде біз тұрақты мем    ле кет
аралық қатынас ор   наттық. 
Сіз Қазақстан эко но  ми  касын 
дамытуға және біздің халық
аралық баста ма лары мызға 
ұдайы қолдау көрсетіп ке лесіз. 
Сол үшін өзіңізге зор алғыс 
айтамын, – деді Прези дент.

ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
айтуынша, 2019 жылғы қыр
күйектегі Бейжіңге мем ле
кеттік сапары кезінде қол 
жеткізілген жанжақты мәң
гілік стратегиялық серіктестік 
жөніндегі уағдаластық сәтті 
жүзеге асырылып жатыр.

ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ: 
сенімді достық 
әрі серіктестік

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
елімізге мемлекеттік сапармен келген Қытай Халық 
Республикасының Төрағасы Си Цзиньпинді елорда 
әуежайында қарсы алды.
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Саясат

1-бет1-бет

Селекторлық жиында 
Эко номика министрі Әлібек 
Қуантыров Қызылорда облы
сының негізгі капиталға са лын
ған инвестициялар көлемі нің 
өсімі 18,3% құрағанын, рес
публика бойынша алдыңғы қа
тарда екенін жеткізді.

Әлихан Смайылов инфля
цияны тежеу бағытында жұ 
мысты күшейту үшін мем ле  кет
тік органдар мен әкім діктерге 
нақты тапсырмалар жүктеді.

Үкімет отырысынан кейін 
аймақ басшысы Нұрлыбек 
Нәлібаев қала, аудан әкім дері
мен өткізген жиын да өңірдің 
әлеуметтікэко номи калық 
дамуында өсім байқал ғанымен, 
бірқатар көрсет кіштерді көтеру 
үшін қала, аудан әкімдеріне 
жұмысты үйлестіру қажет деді.

– Аймақта өңдеу өнер
кәсібінде 6,2 пайыздық өсім 

қалыптасты. Әсіресе, Жала
ғаш пен Арал, Сырдария ау
дан дарында елеулі өсім бар. 
Дегенмен, өңдеу өнеркәсібі бо
йынша Қызылорда қаласы мен 
Қармақшы ауданына жұ мыс
ты жандандыру қажет. Құры
лыс жұмыстарының көле   мін 
арттыру бағытында Қы   зыл
орда қаласындағы көр сет   кішті 
әлі де көтеру керек. Асылбек 
Өмірбекұлы, қалада құрылыс 
қарқынды жүріп жат  қанын 
білемін, бірақ мер зімінде 
түгендеу жұ мыс тары жүр 
гізілмей, базаға енгізілмей қал
ған дықтан статис тика бас қаша. 
Жұмысты ретке келтіру қажет.

Барлық аудандар мен 
Қызылорда қаласының әкім
деріне экономикалық өсімді 
ай сайын қамтамасыз ету 
бойынша шаралар қабылдау 
міндеттеледі, – деді Н.Нәлібаев.

Аймақта инвестиция қар
қыны төмен емес. Өткен жыл 
дың сәйкес кезеңімен са   лыс  
тырғанда инвестиция тарту 
18,3 пайызға көбейген. Бай
қоңыр қаласында «Бәй терек» 
ғарыштық зымыран ке ше нін 
құру есебінен инвес тиция кө
лемі 32 есе артқан. Аудан бө
лі нісіне сәйкес, Сырдария, 

Шиелі, Жалағаш, Қазалы ау
дан   дары жоғары өсім дина ми
касын көрсеткен.

Жиында бюджеттің иге
рілу барысы да қаралды. Аймақ 
басшысы облыстық бас қар
малар, Қызылорда қала сы 
мен әр ауданның көрсеткішін 
саралап, жоспарланған барлық 
қаражаты 100% толығымен 

игеруді, 2022 жылдың 1 қа
занына мемлекеттік сатып алу 
конкурстарын аяқтап, келісім
шарттарды уақытылы тіркеуді 
тапсырды.

Сонымен қатар қаржыны 
толық, сапалы және уақытылы 
игеру үшін тауар жеткізушілер 
және мердігерлермен тиісті 
жұмыстар жүргізуді жүктеді.

Күн тәртібіндегі екінші мә
селе – «Цифрландыру, ғылым 
және инновациялар есебінен 
сер піліс» ұлттық жобасын іске 
асыру. Ұлттық жоба ая сын
да «ақылды» қалалардың эта
лондық стандартына сәйкес 
Қы зылорда қаласында цифр
лан дыру жобалары жүзеге 
асырылуда.

Облыс әкімі цифрлық 
жобалар ең бірінші халықтың 
өмір сапасын жақсарту, қауіп
сіздікті сақтауда оңтайлы қыз
мет көрсетуі қажет деді. Бұл 
ретте келер жылдан бастап 
Арал және Қазалы қала
ларында жобаны іске асыру 
тетігін қарастыруды тапсырды. 
Сондайақ, Қызылорда қала
сының қоғамдық көліктерінде 
электронды билеттеу жүйесіне 
жеке тасымалдаушылардың да 
қосылуын, валидаторлармен 
толық жабдықталуын қамта
масыз етуді жүктеді.

Жиын соңында аймақ бас
шысы 9 айдың қоры  тын ды
сымен барлық көр сет   кіш  тер 
жоғары деңгейде орын  далуы 
тиіс екенін қаперге салды.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

Қазіргі күрделі жағдайда діни 
көш басшылардың бір үстел басына 
отырып, кез келген қай шылықты 
еңсеретін ізгі амалдың үлгісін 
күллі әлемге көрсетуі аса маңызды.  
Менің ойымша, біздің съездің басты 
миссиясы мен ерекшелігі осында, – 
деді Президент. 

Мемлекет басшысы корона
вирустың таралуы экономика, 

саясат, әлеуметтік қатынастар 
сияқты өмірдің барлық саласына 
қатты ықпалын тигізді деп санайды. 
Карантиндік шаралар тауар 
тасымалдау жолдары мен  қызмет 
көрсету, туризм, көлік және басқа 
да салаларға кері әсерін тигізді. 
Дағдарысқа қарсы мемлекеттік 
шығындардың артуы экономиканың 
құл ды рауын тежеді, бірақ жаһандық 
инфляцияның өсуіне ықпал 
етті. ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
айтуынша, ірі дер жавалар ара
сында геосаяси қай шылықтар 
күшейіп, әлемнің түкпіртүк пірінде 
шиеленістер үдей түсті.

– Қырғиқабақ және өзара 
сенімсіздік жағдайы халық аралық 
қатынасқа қайта оралып жатыр. 
Заманауи сынқатерлерге нені қарсы 
қоюға болады? Тарих бұған бір ғана 
жауап береді. Ол ізгі ниет, диалог 
және ортақ күшжігер. Табысқа 
жетудің басқа кепілі жоқ. Қазақстан 
кез келген даулы мәселені БҰҰ 
Жарғысына сәйкес тек қана келіссөз 
үстелі арқылы ше шуді үнемі айтып 
келеді. Туын даған қайшылықтарды 
күшпен, қорқытумен немесе  

санкция лармен реттеу мүмкін емес 
еке ніне сенімдіміз. Мұндай сәт терде 
гуманистік идеалдарға жүгіну аса 
маңызды. Олардың басты қайнар 
көзі дәстүрлі діндер екені даусыз, – 
деді Мемлекет басшысы.

Президент жаңа жүйенің 
қауіпсіздігі адам өмірінің абсолют
ті құндылығы, бірбірі нің мүд
делерін құрметтеу, өзара көмек, 

ашықтық, теңдік және әділдік 
сияқты қағидаттардан құрылады 
деп санайды. Бұл мәселеде адам
гершілік бедел мен рухани көшбас
шылардың сөзі өте маңызды.

ҚасымЖомарт Тоқаев съезд 
қатысушыларына арнаған сөзінде 
Қазақстан дамудың конструктивті 
мәселесін өңірлік және жаһандық 
деңгейде жанжақты ілгерілетуге 
елеулі үлес қосатынын айтты. Ал 
еліміздің ішкі мәселесінде бірлік, 
ынтымақ және тиімді диалог негізгі 
басымдық саналады. Бүгінде еліміз 
ауқымды реформалар бағдар
ламасын жүзеге асырып, Әділетті 
Қазақстанды құруға кірісті.

– Біздің жаңа экономикалық 
саяса тымыз жалпыұлттық табысты 
әділ бөлуге және барлық азаматтың 
әлауқатын теңдей арттыруға 
бағытталған. Біз халықаралық 
сауда мен инвестициялық серіктес
тікті тереңдетуді қолдаймыз. Энер
гетика және өндіруші салаларда 
экологиялық талап тарды дәйекті 
түрде күшейтіп, балама қуат 
көздерін пайдалану ісін кеңейтіп 
келеміз, – деді Президент.

Сонымен қатар ҚасымЖомарт 
Тоқаев жаһандық үде рістегі дін 

мен рухани көш басшылардың 
рөлін қайта зерделеуге бағытталған 
бірқатар тезисті талқылауға ұсынды.

– Біз мәдениетке, экономика 
мен қоғамға қатысты тео рия лық 
тұжырымдар мен прак тикалық 
әдістерді түбегейлі жаңғыр туымыз 
керек. Өркениеттің шынайы 
болмысы мен мәнін сақтау үшін 
қоғамның барлық саласына 

ауқымды реформалар қажет, – деді 
Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президентінің пікі
рінше, рухани көшбасшы лардың 
күшжігерін жұмылдыруы және 
диалогы бүкіл адамзатқа қазіргі 
текетірестерден шығу жолын 
көрсетеді.

– Осындай ауқымды диалог 
тәжірибесі рухани көш басшыларға 
түрлі бітімгерлік бастамаларды 
белсенді көтеруге құқық береді. 
Бұл әлемнің түкпіртүкпірінде 
болып жатқан «қақтығыс 
ошақтарындағы» әскери қимылдар 
мен адамдардың зардап шегуін 
тоқтату үшін аса маңызды. Діндер 
басшылары – адамзаттың ар
ожданын сақтаушылар. Сондықтан 
өзара сенімге, қайырымдылық пен 
бейбітшілікке бастайтын жолды 
сіздер ғана нұсқайсыздар. Қазір 
адамзат бұрынсоңды болмаған 
жасампаз ісәрекетке мұқтаж. 
Халықаралық қауіпсіздіктің жаңа 
жүйесін қалыптастыру үшін 
бәрімізге бейбітшілік жолындағы 
жаңа жаһандық ісәрекет керек. Бұл 
мәселеде рухани көшбасшылардың 
рөлі аса зор деп санаймын, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев. 

Мемлекет басшысы гуманизм 
идеалдары мен берік рухани құн
дылықтарды ілгерілетуге ша
қырды. Оның айтуынша, жаңа тех
нологиялар адам өмірінің бар лық 
саласын түбегейлі өзгертіп жатыр. 
Пандемия бұл үдерісті жылдам
датып, кү шейте түсті. Цифрлық 
комму ника циялар, интернет пен 
әлеуметтік желілер бүкіл жер 

шарындағы адамдар арасындағы 
шекараны бұзып, маңызды рөл 
атқарады.

– Біз цифрлық техно логия
лардың әсерімен қоғамның бөл
шектеніп, көзқарастар қай шылығы 
күшейе бастағанын байқап 
отырмыз. Виртуалды әлем көптеген 
адам үшін шынайы әлемнің орнын 
алмастыра бастады. Сондықтан 
жаңа цифрлық заманда рухани 
құндылықтар мен адамгершілік 
қасиеттер туралы мәселені қайта 
күн тәртібіне қою керек. Жас 
ұрпаққа жүйесіз берілетін ілім 
мен білім адамзатты жалпы даму 
мен жақсылыққа апармайды. Дін 
барлық кезеңде өзінің негізгі тәрбие 
беру қызметін атқарды. Құран, 
Інжіл, Таурат және басқа да қасиетті 
кітаптар гуманизм, жанашырлық 
және мейірімділік идеяларына толы. 
Олар агрессияны жақтамайды, 
радикализмді қабылдамайды, 
зорлықзомбылықты айып тайды, 
толеранттылық пен ұстам дылыққа 
шақырады. Қазіргі заманда діндер 
көшбас шыларының жоғары мис
сиясы – адамдарға осы маңызды 
ақиқатты жеткізу, – деді Қазақстан 
Президенті.

ӨРКЕНИЕТАРАЛЫҚ ДИАЛОГ 
ОРНАТАТЫН АЛҚАЛЫ ЖИЫН

Бүгінгі бірлескен мәлімдеме қарым
қатынастардың жаңа «алтын 30 жылдығының» 
басталғанын білдіреді. Сондықтан Қытай 
Төрағасының бұл сапары аса маңызды.

ҚХР Төрағасы араға  жыл салып 
Қазақстанға қайта келгеніне қуанышты 
екенін айтып, қазақ халқының қонақжайлығы 
мен мемлекеттік сапармен келуге шақырғаны 
үшін Президентке ризашылығын білдірді.

Си Цзиньпин қазаққытай қарым
қатынастарының дамуын жоғары бағалап, 
бүгінгі сапарының екіжақты байланыстарды 
одан әрі ілгерілетуге тың серпін беретінін атап 
өтті. Оның айтуынша, Қытай өңірлік және 
халықаралық күн тәртібіндегі мәселелерге 
қатысты Қазақстанның ұстанымдарын 
қолдайды.

– Қазақстан халқы сіздің басшылығыңызбен 
мемлекеттік құрылыс пен ұлттық жаңғыру 
ісінде жаңа табыстарға жететіні күмәнсіз. 
Қытай үкіметі Қазақстанмен арадағы қарым
қатынастарға зор көңіл бөлетінін тағы да 
қайталап айтқым келеді. Халықаралық 
жағдай қалай өзгерсе де, біз алдағы уақытта 
Қазақстанның тәуелсіздігін, егемендігін 
және территориялық тұтастығын сақтауына 
қолдау көрсетеміз. Тұрақтылық пен дамуды 
қамтамасыз ету жөніндегі Сіз жүргізіп жатқан 
реформаларды толық қолдай отырып, сіздің 
еліңіздің ішкі істеріне қандай да бір күштердің 
араласуына үзілдікесілді қарсы боламыз. 
Қытай Қазақстанның сенімді досы әрі серіктесі 
және солай болып қала береді. Қазақстан 
мен Қытай арасында дипломатиялық қарым
қатынастар орнағалы бері байланыстарымыз 
беріктік сынынан лайықты өтті, сондайақ 
үнемі жаңа мазмұнмен толығып, дамып, 
өз жемісін беріп келеді. Біздің елдеріміз 
бірқатар салада ынтымақтастықтың үлгісін 
көрсетті. Халықтарымыздың достығының 
арқасында 1780 шақырымға созылған шекара 
мәселесін алғашқылардың бірі болып шештік. 
Біз бірінші болып, индустрияландыру 
саласындағы халықаралық ынтымақтастықты 
дамыта бастадық. Осылайша «Бір белдеу 
 бір жол» бағдарламасы аясындағы 
ынтымақтастықтың үлгісін көрсеттік. Біз 
екіжақты қарымқатынастарды жанжақты 
мәңгілік стратегиялық серіктестік деңгейіне 
көтердік. Серпінді дамуға қол жеткізген 
қытай дипломатиясы үшін мұның маңызы 
зор. Бүгінде Қазақстан мен Қытай қарым
қатынасы жаңа тарихи белеске қадам басты, 
– деді Си Цзиньпин.

Тараптар көліклогистика, азықтүлік 
өнеркәсібі, ауыл шаруашылық салаларының 
мәселелері және транс шекаралық өзендер 
жайын талқылады.

Келіссөздерден кейін екі мемлекеттің 
басшылары Қа зақ стан Республикасы мен 
Қытай Халық Республикасы ара  сындағы 
дипломатиялық қатынастардың орнатыл
ға ны на 30 жыл толуына орай бірлескен 
мәлімдемеге қол қойды.

Ресми келіссөздер аяқталғаннан кейін 
мемлекеттер басшылары екі елдің көне 
заманнан бүгінге дейінгі тарихи, мәдени 
байланыстарына арналған «Қазақстан
Қытай: мыңжылдық диалог» атты көрмені 
тамашалады.

Көрмеге Қазақстан Республикасы Ұлттық 
музейі, Орталық мемлекеттік музей, Тұңғыш 
Президент музейі және Ә.Қастеев атындағы 
Мемлекеттік өнер музейі қорларынан 40
қа жуық археологиялық жәдігер, сондайақ 
сәндік қолданбалы және бейнелеу өнерінің 
заттары қойылған.

Қазақстан мен Қытай басшыларына қазақ
қытай халықтарының материалдық және 
рухани мәдениетінің даму сабақ тастығын 
көрсететін бес бөлімнен тұратын көрменің 
құрылымы таныстырылды.

Қазақстан Президенті ҚасымЖомарт 
Тоқаев Қытай Халық Республикасының Төр
ағасы Cи Цзиньпинді Қазақстан Рес пуб ликасы 
мен Қытай Халық Рес публикасы арасындағы 
екіжақты саяси және экономикалық қа
тынастарды нығайтуға және дамытуға 
қосқан айрықша үлесі үшін «Алтын Қыран» 
орденімен марапаттады.

ҚАЗАҚСТАН-
ҚЫТАЙ: 
сенімді достық 
әрі серіктестік

Инвестиция көлемі бойынша 
алдыңғы қатарда

Үкімет басшысы Әлихан Смайыловтың 
төрағалығымен өткен жиында биылғы жылдың қаңтар-
тамыз айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындылары және «Цифрландыру, ғылым және 
инновациялар есебінен серпіліс» ұлттық жобасын іске 
асыру барысы қаралды. Отырысқа бірқатар министрлер 
мен онлайн режимде барлық өңірдің әкімдері қатысты. 
Екі мәселе бойынша министрлер баяндама жасады.
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Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев тың Жолдауындағы жұртты 
елең еткізген бастамасының бірі – 
«Балаларға арналған ұлттық қор» 
бағдарламасы болды. Бағдарлама 
аясында Ұлттық қордың жылдық 
инвестициялық кірісінің 50 
пайызы балаларға 18 жасқа 
толғанға дейін мерзімінен бұрын 
алу құқығынсыз, арнайы жинақ 
шоттарына бөлініп, кәмелеттік 
жасқа толғаннан кейін тұрғын 
үй сатып алуға және білім алуға 
жұмсауына болады. Бұған дейін 
ұлттық қорды тек мем лекеттің 
дағдарыс кезінде ғана пай-
даланатын, халыққа қол жетімсіз 
ресурс ретінде санап кел ген ел-
жұрт бұл жаңалықты таң-тамаша 
көңіл күймен қабылдағаны рас.

Бағдарлама 2024 жылдың 1 
қаң  тарынан бастап іске қосы-
лады. Алай да, «балалар жинақ 
шот тарына қанша қаражат жи-
на лады?» деген сауал әрбір 
ата-ананы алаңдатады. Себебі, 
Ұлттық қордан 50 пайыз үлес аз 
ақша емес деп түсінетіндер бар. 
Бірақ үлес тек, Ұлттық қордың 
жылдық инвестициялық кірісінің 
50 пайызынан бөлінетінін ескер-
ген жөн. Инвестиция  жақсы, 
ұтым ды жұмыс істесе, одан кіріс 
те мол түседі. Экономистердің 
есе бінше, 2022 жылға жалпы 
инвес тициялық кіріс шамамен 3,4 
млрд доллар екен. 

– Бұл сан инвестициялық 
кірістің небәрі 5-6 пайызы 
екен ін көрсетеді. Алайда көр-
сеткішті кемінде 10 пайызға 
арттыруға толық мүмкіндік бар. 
Тіпті одан да арттыруға болады. 
Бұның бәрі Үкімет құрамындағы 
кадрлардың қаржылық   білік-
тілігіне, отандық бизнесті да-
мытудағы құлшынысы мен жауап-

кершілігіне байланысты. Қордың 
инвестициялық деңгейі артса, 
балалар үшін бөлінетін үлес те 
артып отырады. Тағы бір ескеретін 
нәрсе, біз өзіміздің де отбасылық 
бюджеттің мүмкіндігіне қарай 
қаражатты сол арнайы есеп шотқа 
аударуға мүмкіндік алуымыз 
керек. Мысалы, «Отбасы банктен» 
депозит ашатын болсақ, 1 жылдың 
аяғында 20 пайыз сыйақы беріледі. 
Ал бұл жерде біз 50 пайызға 
дейін өсіріп қоятын болсақ, онда 
қарапайым халық ақша жинаудың, 
оны дұрыс тиімді пайдаланудың  
бір тиімді көзі ретінде осы арнайы 
есепшотты пайдалана алады,  – 
дейді экономист Алғадай Төлеуов.

Деректерге сүйенсек, елімізде 
орташа есеппен жылына 400 мың 
нәресте өмірге келеді екен. Қазіргі 
кезде 18 жасқа дейінгі балалар 
саны шамамен 6,5 млн. Ал Ұлттық 
қордың инвестициялық кірісінің 
50 пайызы  1,7 млрд доллар. 
Осылай есептегенде жылына әрбір 
баланың жинақ шотына шамамен 
260 доллар жиналады. 

– Қазіргі курспен есептегенде 
120-125 мың теңге шамасы. Әр ай 
сайын 10 -11 мың теңге көлемінде 
болады. Бұл жерде бала саны 
көбейсе немесе  инвестициялық 
кіріс төмендесе, жинақ шоттағы 
ақша да азаяды. Мұны да ескерген 
жөн, – дейді мамандар.

Қолданысқа енді енетін 
бағдарламаның қарапайым адам 
әлі түсіне бермейтін тұстары көп. 
Ол жүзеге асамын дегенше әлі 
уақыт бар. Дегенмен  Президент 
өзі бастаған ісін қадағалап 
отыратыны анық. Біз  ана мен 
бала капиталы шет мемлекеттерде 
қалай жұмыс істейтіні туралы 
ғаламтор бет терін шарлаған едік. 
Мәселен, көрші Ресейде 2007 
жылдың бірін ші қаңтарынан 
бастап енген «ана мен бала 

капиталы» елдегі демографияны 
арттыруға үлкен сеп болған. 2006 
жылы Владимир Путин халыққа 
үндеуінде осы бағдарлама 
енгізілетінін ха барлаған болатын. 
Бұл Ресейде 2026 жылға дейін 
жұмыс істейді. «Ана мен бала 
капиталы» нәтижесінде 2006 
жылы Ресейде 1 479 637 бала 
дүниеге келсе, 2014 жылы 1 
942 683 бала туған. Жыл сайын 
дүниеге келген бала саны артқан. 
Ресейдің әлеуметтік қолдау 
шараларының арқасында 2013-
2015 жылдары халық саны өскен. 
Ресей азаматтары үш жыл ішінде 
86 387 адамға көбейген. 1997-2006 
жылдар арасында Ресейде 13,6 
миллион бала дүниеге келген. Ал 
ана капиталы енгізілген 2007-ден 
2016 жылға дейін 18,2 миллион 
бала туған. Демограф Алексей 
Ракшидің айтуынша, ана капиталы 
енгізілгеннен кейін әр отбасының 
тұңғышын есептемегенде, тағы 
2,5 миллион бала дүниеге келген. 

Францияда көпбалалы отба-
сын қолдау және жәрдемдесу мақ-
сатында 1921 жылы қабылданған 
«Үлкен отбасы» мемлекеттік 
бағ дарламасы табысты жұмыс 
істеуде. Бала саны көбейген сайын 
салық азая береді. Мысалы, төрт 
баласы бар отбасы салықтан мүлде 
босатылады. Бұл жеңілдік бай-
кедей деп бөлмей, ел азаматтарына 
түгел таралған.

Швецияда елеулі жеңілдіктер 
бар және ол кезекті сәби туған са-
йын өсе береді. Сондай-ақ, табысы 
аз отбасылар үшін қо сымша 
жәр демдер бекітілген. Мысалы: 
пәтерақы төлеуден босату, мек-
тепке дейінгі балалар меке -
мелеріне тегін қатысу. Сондай-ақ, 
азық-түлікті тегін алуға арнайы 
талон беріледі.

Финляндия – жәрдемақы 
мөл  шері қомақты елдердің бірі. 

Бір қызығы мұнда Финляндия 
аумағында босанған барлық әйелге 
берілетін (қай елдің азаматы болса 
да) «Шаранаға сыйлық пакеті» 
бар. Оның ішінде сәби бір жасқа 
толғанша керек дүниенің бәрі 
қамтылған.

Польшада табысы төмен 
көпбалалы отбасына арнайы 
жәрдемақы тағайындалады. Егер 
отбасында мүгедек бала болса 
және оның күтіміне байланысты 
ата-анасының бірі жұмысқа шыға 
алмайтын жағдайда жәрдемақы 
мөлшері екі есе артады.

Біріккен Араб Әмірлігінде 
шаңырақ көтерген жас отбасына 
елдің неке қорынан әрқайсысына 
20 мың доллар өсімсіз несие 
беріледі. Бұл қаржыны қайтару 
міндет емес, себебі тұңғыш бала 
туған бойда бұл қарызды мүлде 
ұмытып кетеді. Дүние есігін 
ашқан сәби қыз болса, 50 мың 
доллар, ұл болса, 200 мың доллар 
шамасында сыйлық беріледі. Бұл 
ақшадан бөлек кішігірім вилла 
кілтін де қоса тапсырады екен.

Әлем бойынша ең өсімтал ел-
дер қатарында Нигерия тұр. 2009 
жылғы дерек бойынша елдің 
1000 азаматына 49 сәби келеді 
екен. Одан әрі Мали, Уганда, 
Ауғанстан, Сьерра-Леоне, Бур-
кина-Фасо, Ангола, Сомали, 
Эфиопия айтылады.

Міне, біз білген ақпараттар 
осындай. Болашағымыз – бала-
ларға мемлекеттің қам қорлығы, 
жан-жақты жағдай жасауы өте 
маңызды. Жаңа бағдарламадан  
халық ұлт байлығының үлесін ала-
тынына үлкен үміт артуда. Бұл – 
ел болашағына салынып отырған 
стратегиялық инвестиция. Ал 
ұр  пақтың болашағына салынған 
ин вес ти цияның қайтарымы мол 
болмақ.

«Ұлттық қордан» үміттілер көп

ЗЕЙНЕТАҚЫ 
мен 
ЖӘРДЕМАҚЫ 
төлеуде 
не өзгеріс?

Елімізде зейнетақы жүйесінің 
тиімділігін арттыру бағытында бірқатар 
шаралар қолға алынбақ. Мемлекет 
басшысының Жолдауындағы 
міндеттер қатарында бұл салада 
атқарылар ауқымды жобалар көп. Соның 
бірі 2023 жылдан бастап әйелдердің 
зейнеткерлік жасы 61 жас деңгейінде 
жоспарланған ұлғайту 5 жылға 
тоқтатылды. Президент тапсырмасынан 
туындайтын жұмыстар жайында өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте кеңінен айтылды. Басты 
спикерлер Еңбек, әлеуметтік қорғау 
және көші-қон комитетінің облыстағы 
департаментінің басшысы Ертілеу 
Жалғасбаев пен «Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қоры» АҚ облыстық 
филиалының директоры Гүлсім Денеева 
болды. 

Алдымен Ертілеу Шынтасұлы 2023 жылғы 
1 қаң тардан бастап 2027 жылға дейін ең 
төменгі базалық зейнетақы мөлшері ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 54%-ынан 70%-ына дейін, 
ең жоғарғысын – тиісінше 100 %-дан 120 %-ға 
дейін кезең-кезеңімен жеткізілетінін айтты. 
Осы кезеңде базалық зейнетақы мөлшері орта 
есеппен 51%-ға дейін артады. Бұл ретте, базалық 
зейнетақының орташа мөлшерінің жыл сайынғы 
өсуі шамамен 13%-ды құрап, барлық 2 млн  
зейнеткерді қамтиды. 

– 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңадан 
шығатын зейнеткерлер үшін ынтымақты 
зейнетақыны есептеуде ең жоғары табыс 
мөлшерін 46-дан 55 АЕК-ке дейін арттыру 
көзделуде. Соның нәтижесінде 2025 жылға 
қарай жиынтық зейнетақыны орта есеппен 27%-
ға өсіруге (3 жыл ішінде – 109 мыңнан 138 мың 
теңгеге дейін) және жиынтық зейнетақыдағы 
мемлекеттік төлемдердің үлес салмағын 
арттыруға қол жеткіземіз. Осылайша, мемлекет 
қарт адамдар арасында кедейліктің өсуіне жол 
бермеу үшін шаралар қабылдауда. Жоғарыда 
аталған шаралар жаңадан қабылданатын 
Әлеуметтік кодекс жобасына енгізіледі, – деді 
Е.Жалғасбаев.

Сондай-ақ департамент басшысы Әлеуметтік 
кодекс жобасы аясында балалы отбасылардың 
жекелеген санаттарын қолдау шараларын 
күшейтуге бағытталған бірқатар жаңалықтар 
енгізілгенін де атап өтті. 2023 жылдың 1 
қаңтарынан бастап бала күтімі бойынша 
жәрдемақы төлеу мерзімі бір жылдан бір жарым 
жасқа дейін ұзартылады. Аталған норма жұмыс 
істейтін және жұмыс істемейтін ата-аналарға 
да қатысты. Бұл құқықты 500 мыңға дейін ата-
ана пайдаланатын болады. Бала күтімі бойынша 
жәрдемақы алуға үміткер әрбір ата-ана оның 
әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтілі 
неғұрлым көп болса, төлем мөлшері соғұрлым 
жоғары болатынын білуге тиіс. Бұл төлем 
бүгінде Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қорына аударымдар жүргізілген табыстың 
40%-ын құрайды. Ал, жұмыс істемейтін немесе 
бала туғанға дейінгі соңғы екі жылда 6 айдан 
кем жұмыс өтілі бар ата-аналарға жәрдемақы 
тек мемлекеттік бюджеттен ғана төленеді. 
Жаңа Әлеуметтік кодекс бойынша егер бала 
күтіміндегі ата-ана МӘСҚ-дан әлеуметтік төлем 
алу кезеңінде жұмысына қосылған жағдайда, 
әлеуметтік төлем мөлшері бюджеттен бала 
күтімі жөніндегі жәрдемақыға сәйкес төленеді. 

2022 жылдың 1 қыркүйегінен бастап пилот-
тық режимде Отбасының цифрлық картасын 
енгізу басталды. Ендігі кезекте мемлекет 
азаматқа ақпараттық жүйе арқылы тиісті 
органдарға жүгінбей-ақ мемлекеттік қолдаудың 
қандай да бір түрін алуды өзі ұсынатын болады. 
«Отбасының цифрлық картасы қалай жұмыс 
істейді?» дегенге келетін болсақ, бастапқыда 
мемлекеттік органдардағы ақпараттық жүйе лер-
дің деректері негізінде отбасылардың әл-ауқат 
деңгейі мен оларға тиісті мемлекеттік қол дау 
шараларын айқындау бойынша жұмыс жүргі-
зілген. Қазірдің өзінде цифрлық картада отбасы 
және оның мүшелері туралы деректер қамтылып 
отбасы портреті қалыптасқан. Карта деректері 
отбасы және оның мүшелері мәртебесінің 
өзгеруіне қарай жаңартылып отырады.

Мемлекеттік қолдау шараларын алу құ-
қығы белгіленген жағдайда мемлекеттік қыз-
мет көрсетуге келісім алу үшін әлеуетті алу-
шыға SMS хабарлама жіберіледі. Келісім 
ал ғаннан кейін әлеуметтік жәрдемақы, төлем-
дер немесе мемлекеттік қолдаудың басқа түр-
лері тағайындалып, кейін алушының банк 
шотына аударылады. Жоба кезең-кезеңімен 
жүзеге асырылатын болады. 2022 жылдың 1 
қыркүйегінен бастап жәрдемақы мен әлеуметтік 
төлемдердің 9 түрі бойынша жаңа форматта 
қызмет алу мүмкіндігі ұсынылуда. Ал келер 
жыл дың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік қорғау 
саласындағы қызметтер тағы да кеңейтілмек.

Бүгінде әлеуметтік салаға көп көңіл бөлінуде. 
Саланы оңтайландыруда заңнамаларға енгі-
зілген бірқатар өзгерістер жайлы Гүлсім Денеева 
хабарлады. 

– Елімізде міндетті әлеуметтік сақтандыру 
қоры 2005 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бұл 
жұмыс істейтін азаматтарды қамтиды. Бүгінде 5 
түрлі әлеуметтік төлем төленеді. Соның ішінде, 
2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап бір жасқа 
дейінгі бала күтіміне байланысты әлеуметтік 
төлем  бір жарым жасқа дейін ұзартылады. Біздің 
жүйеге қатысу өтіліне байланысты төлемдердің 
мөлшері жоғары болу мүмкіндігі бар. Мәселен, 
әлеуметтік жүйеге қатысу өтілі бала күтіміндегі 
ананың 6 айдан кем болса, оларға әлеуметтік 
жәрдемақы бюджеттен төленетін болады. Тек 
6 айдан жоғары біздің жүйеге қатысу өтілі бар 
немесе жұмыс беруші  тарапынан  аударылған 
азаматтарға біздің қордан табысына қарай 
әлеуметтік төлем тағайындалады, – деді ол.

Sb
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»

Жәрмеңкедегі біздің мақсат – 
елді ақпараттандыру. Аты айтып 
тұрғандай, бұл жәрмеңкеге Сыр 
елі 500 тонна өніммен келді. 500 
тонна дегеніңіз – көл-көсір дүние. 
200 млн теңгенің өнімі. 50 шақты 
ірілі-ұсақты көлікпен артынып-
тартынып жетті. 

Мұндағы ең көп өнім біздің 
басты бренд – күріш. 100 тонна. 
45 тонна балық пен ет. Етті 
арқалықтар жеп жүргенін білеміз, 
оларға таңсығы – Аралдың ақ 
сазаны. Бір қызығы, Сырдың 
қауын-қарбызынан бөлек, ас қа-
бағына қызығушы көп. Иә, кәдімгі 
сәлде асқабақ. Біз жергілікті тіл-
де солай атамаушы ма едік? Міне, 
осы дақылды көтере сатып алып, 
көлігіне артқандарды жиі бай-
қағанбыз. 30 тонна асқабақ аста-
налықтарға жетпеуі мүмкін, бірақ 
тым тез сатылған өнімнің бірі осы.

Қызылордада егілген көкөніс 
пен жеміс-жидектен 80 тонна апа-
рылды. Тәтті бұрыш пен қы занақ, 
қы рыққабат пен қиярды қаптап 
ал ғандар бар. Демек, қысқа қарай 
түрлі салатты банкіге басып, ұра-
сына сақтауға дайындық деген сөз 
бұл.

«Екінші нан» саналатын картоп 
пен Сырдың қара қауыны, ала 
қарбызы жәрмеңкенің көркі бол-
ды. Барлығы 210 тоннадай өнім нің 
саудасы ә дегеннен бір ден қызды. 
Дым алмады дегенде осында 
келген адам бір қарбыз не бір 
әміре қауын құшақтап бара жатты.

Көзге бірден түсер дүниені 
айтып болдық дегенмен, біздің 
облыс тан бұдан басқа да ауыл 
шаруа шылығы өнімдері барды. 
Ұзын саны 70-ке жуықтайтын түр-
лі тауардың қатарында ас тұзы, сүт 
және кондитерлік өнімдер де бар.

– Біз әдейі күттік осы 
жәрмеңкені, – дейді Нұр-Сұлтан 
қаласының тұрғыны Динара 
Бекмырзақызы. – Өйткені, өзіміз 
сыртта жүрген соң елдің дәмін 
алуға асығамыз. Басқа өңірдікін 
жамандаудан аулақпын, бірақ 
біздің Қызылорданың қандай 
өнімін алсақ та, отбасымызбен 
тұшынып пайдаланамыз. Мысалы, 
бүгін мен 25 келілік ақ күріш, он 
шақты келі балық және молдау 
етіп асқабақ пен қырыққабат 
алдым. Әрі бұлар сақтауға да 
қолайлы. Күнделікті жеуге қауын-
қарбызды да ұмытпадық. Басқа 

облыстан келген жәрмеңкелерге 
келіп жүрміз ғой. Мұндай адам 
лық толы жәрмеңкені алғаш 
көруім.

Динара «Қазалы» атымен 
танымал конфетті де, сондай-ақ 
Аралдың шұбатынан бес литр 
алғанын айтып қалды. 

Расымен, біздің өңір ұйымдас-
тырған жәрмеңкеде адам қарасы 
тым көп. Бұл облыс өніміне деген 
сұранысты анық білдіріп тұр. 
Әсіресе, күрішке... Жәрмеңкеде 
жерлесіміз, белгілі журналист 
Жайна Сламбекті кезіктіргенбіз. 
Туған жердің өнімін тұтынып 
қана қоймай, тұтас астаналықтарға 
жарнамалай келіпті. Ұялысымен 
тікелей эфир жүргізіп жүр.

– Байқап отырғандарыңыздай, 
Қызылорданың күрішіне сұра-
нысты осыдан-ақ біле беріңіз. 
Сапасы жақсы күріш сатып 
жатқан болуы керек, қарақұрым 
ха лық кезекте тұр. Одан соң 
тағы бір назар аударатын дүние 
– Сыр бойында өскен қауынның 
түр-түрі сатылуда. Мен өзім 
сонда туып-өскен соң нақты 
айта аламын, бұл қауынның дәмі 
тіл үйіреді. Нағыз шекер, дәмін 
татып көрсеңіз, өкінбейсіздер, 
– деп өз оқырмандарына біздің 
жәрмеңкенің берекелі екенін тағы 
бір көрсетіп өтті.

Жайна ханым айтатынындай 
бар. Дәл сол жәрмеңкенің бірінші 
күні күріш саудасы тым жоғары 
болды. Кезекке тұрған халықта 
есеп жоқ. Сатушылар үлгерер 
емес. Өзіміз де анық байқадық. 
Астаналық ағайын мұнда екі 
зат алар болса, соның бірі – 
Қызылорданың ақ маржаны.

Сол бірінші күні-ақ 100 тонна 
күріш түгесілді. «Қап!» дестік 
ішімізден. «Тағы 40-50 тонна 
болғанда ғой» деген өкініш те 
қалды. Өйткені, жәрмеңкенің 
екінші күні «күріш, күріш бар ма?» 
деген елордалықтарда есеп жоқ. 
«Жоқ еді», «таусылды» деген сөзді 
естіген кейбірінің реніші тіпті 
таудай. Иә, осындай да жағдай 
болған бұл жәрмеңкеде.

Бір байқағанымыз, Нұр-Сұлтан 
қаласының тұрғындары Сыр елі 
жәрмеңкесінің келуін асыға күт -
кен. Бұл анық. Жоғарыда айт-
қанымыздай, адам қарасы мол. 
Екіншіден, сапасы жақсы біздің 
өнімнің сатылу құны да тым 
төмен. Нарық бағасынан 20 пайыз 
арзан деп жатты келушілер.

– Екі күннен бері Сыр елінің 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
жәрмеңкесі өтуде. Жай өтіп жатқан 
жоқ, халыққа ұнамдылығымен 
өтуде. Біздің астаналықтар дән 
риза, әсіресе, маңдай терімен бақша 
өнімдерін еккен Сыр диқандарына, 
сондай-ақ күрішшілерге алғысын 
білдіруде. Мұндай кең ауқымды 
шараны жоғары деңгейде ұйым-
дастырушылардың еңбегі мақтауға 
тұрарлық, – дейді аста налық әріп-
тесіміз, белгілі тележурналист 
Зейін Әліпбек.

Рас-ау, егінші мен балықшысы 
мол Сырдағы елді қалай дәріптесек 
те жарасады емес пе? Әрі алыс 
жолды артқа тастап, Арқадағы 
ағайынға болсын деп, арзан бағада 
жәрмеңке ұйымдастырса, оны 
әспеттеп жазуға әбден болады 
емес пе? Біздің бұл ойымызбен ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаты, 
жерлесіміз Ғалым Әміреевтің де 

пікірі үндес болып шықты.
– Бұл өте қажетті іс-шара деп 

есептеймін, – дейді депутат өз 
сөзінде. – Арзан бағада сатылған 
әрі отандық өнімге сұраныс 
жоғары болатыны белгілі. Бүгінгі 
екі күндік жәрмеңкеде соны 
байқадық. Күріш пен балық, 
бақша өнімдері мен көкөніс – 
қыс алдында елордалықтарға өте 
керекті дүние. Барлығының баға-
сы да қалтаға қонымды. Халық қа 
ұнап отырғаны да осы. Бірақ бұл 
іс-шара жыл сайын өтіп жүрсе 
де, бізде бір қиындық бар. Ол  – 
«Қызылорда-Жезқазған» авто-
жолы. Алдағы жылы аталған мәсе-
ле толықтай шешіледі деген сенім 
бар. Екі аралықтағы жол құрылысы 
аяқталса, онда тасымал жағынан 
қиындық тумайды. Жол салынса, 
жәрмеңке дәстүрі де тоқтамайды 
деп есептеймін, – дейді ол.

Жәрмеңкеде жүріп белгілі 
зиялы қауымның пікір ауанын 
да байқадық. «Қызылордалықтар 
еңбеккер. Маңдай тердің жемісі. 
Міне, қараңыздаршы, қандай 
сапалы өнімдер. Арқа жұрты үшін 
айналайындар-ау, бұл нағыз тарту, 
үлкен мүмкіндік қой» дегенді 
естіп жаттық. Шын мәнінде, бұл 
сырбойылықтардың адал еңбегі, 
бағалы сыйы.

Бұл бұл ма, өнерлі өлкенің 
саңлақтары ұсынған концерттік 
бағдарлама да керемет көңіл 
толқытып тұрды.

Қош, сонымен екі күндік іс-
шараның қысқаша легі осындай. 
Нұр-Сұлтан қаласындағы Сыр 
бойы өніміне деген сұраныс көңіл -
ді шалқытты. Атақты «Астана 
Арена» спорт кешенінің ал дын-
дағы еш алыпсатарсыз болған 
жыл базары өз деңдейінде өтті 
десек қателеспеспіз. Мақала ба-
сында айттық. Қыркүйектің басы 
болса қарашаның ызғары сезі -
летін мұндағы ауа райы көп ші-
лікке аян. Аспан бұлттанып, қара 
нөсер ауық-ауық төгіп өтсе де, 
мұндағы халықтың көңілі жа-
дыраңқы. Көңілде жылулық бол-
са, адам тоңа қоймайды екен. 
Жаурамадық. Жәрмеңкенің қызуы 
тұтас астананы жылытып тұр-
ғандай болды бізге...

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

Қызылорда-Нұр-Сұлтан-
Қызылорда

Елордаға жылу сыйлаған 
жәрмеңке
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«ТУҒАН ЖЕРІМ – ТҰҒЫРЫМ» БАЙҚАУЫНА

...Таза, мінсіз асыл сөз
Ой түбінде жатады.

Ой түбінде жатқан сөз
Шер толқытса шығады.

Асан Қайғы

Әлбетте, өркениет жүйрігі 
білім саналады. Баяғыдағыдай 
атпен емес, ақылмен озатын 
заманда байлық пен дәрежені 
ғана малдану өмір диалекти-
касымен әсте қабыспайды. 
Мақтангершілік пен даңғойлық 
қанымызға сіңісті болып бара 
жатқаны арқамызға аяздай 
батады. Оған бүгінгі әлемдік 
аласапырандағы Қазақстанның 
аңғал кейпі секемшіл сыбыр 
қосады. 

Жә, салғаннан таусыла 
сөйлеп жігерімізді жасыт
пайық. Өткелегі көп дер
жавалық тайталастарда ел 
тізгінін бекем ұстау түгіл 
ауызға да абай болу қажеттігі 
көлденең қоңырау соғады. Жер 
көлемі жағынан дүние жүзінде 
тоғызыншы орындамыз деп 
кеуде қағудың өзі әбестеу 
көрінеді. Топ бастап тұрған 
Ресейдің, оны өкшелеп жүрген 
Канада, АҚШ және Қытайдың 
алапат территориясы, Брази-
лия, Австралия, Индия мен 
Аргентинадан кейінгі бар
жоғы 3 млн шақырымға жуық 
кеңістігімізді қаншалықты 
игеріп жатқанымыз туралы 
ауызды емес, жанды ауыртар 
шындыққа жүгінгеніміз аб-
зал болар еді. Осы арада қоса 
кетер қақпақыл ескертуіміз 
де жөнсіз болмас. Өткінші 
өнер додалары мен спорттық 
бәсекелерде «бізді 19 млн 
көрермен көріп отыр!» деп ат-
тан салатын жүргізушілердің 
құлағына алтын сырға ілгіміз 
келеді. Бұл цифрды бөрікті 
аспанға ататындай етіп жып 
еткізіп ауызға оралту мүлдем 
қисынсыз. Қытай мемлекетінің 
бір қаласының өзінде осын-
шама тұрғын мекендейтін 
тәжді тажал жадымызға құйып 
тастаған жоқ па?! Демек, 
мұндай көпірме ұрандатуға 
эфир еркіншілігін шектеу ке-
рек. 

Иә, шымбайға бататын 
шын  дығымыз шаш етектен. 
Ұланбайтақ ұлы даламыздың 
бесігі әр ауылдан тербелетінін 
тәубе тұтуымыз керек. Баяғыда 
арқалы ақын Бейімбет Майлин 
«Гүлденсе ауыл, гүлденеміз 
бәріміз!» деп жырдан шашу 
шашқаны бекер емес. Қазір он-
сыз да қиюшиюы көп қалаға 
ауыл жастарының аңдағайлап 
аттандауы етек алып барады. 
Былайша, бабалар атамекені 
біртіндеп қарттар қонысына ай-
налып бара жатқаны іштей кіп 
алдырады. Бұған тежеу салар 
тетік көпшілік ырқынан тыс 
қалып бара жатқаны өкінішті. 
Бұл аса ділгір мәселені билік 
тізгінін ұстағандардың түбе
гей лі экономикалық амал та-
бумен ғана шешілетіні әмбеге 
аян.  

Туған жер туралы толған
байтын пенде жоқ. Даладан 
қанат қақтық па, қаладан қиял 
қудық па, бәрібір бабалардың 
батасы қазық болып қағылған, 
Жиреншенің «Айқай, менің өз 
үйім, кең сарайдай боз үйім!» 
деп жеркепеден шығып жатқан 
аяғын шаттық шапанымен 
жапқаны шыныменақ рухы-
мыздан ажырап кеткені ме?! 
Мұншалықты тіл безеуімізге 
кең байтақ республикамыздың 
ана тұсынан да, мына тұсынан 
да ауызсуға зарыққан, жол 
мехнатынан запы болған, ауру 
азабынан әуресарсаңға түскен 
мыңдардың жанайқайынан 
құлақ тұнып болғандай. 

Еліміздегі көп мәселенің 
қиюы кетіп қалғаны сәт са
йын алдымызды орағытады 
да отырады. Жарылыстар, 
тас қын сумен тайталас, жыл 
бойы жаңбыр тілейтін өрт 
алапаты неге жиілеп барады? 
Мұны тағдырдың табалауы деп 
бағалауға болмас. Иманы ба-
сым қазақтың кең далаға қиянат 
жасағанын тарихтың өзі мо
йындата алмайды. Жержердегі 
іс басындағылардың табиғат 
пен адам арасындағы тәуелділік 
пен қажеттіліктің ара жігін ша-
тастырып алғаны бармақ шай-
натады. Ел ахуалын шалағай 
жоспарлау мен орындаушылық 
жауапкершіліктің төмендігінен 
және жадағай ақпаратқа тоқ
мейілсу дертінен іздеуіміз ке-
рек тәрізді. 

Шіркін, кіндік кескен киелі 
өңір жайлы кім ағынан жа-
рыла сыр бөліспейді дерсіз? 
Бәріміздің бойымызда бұл 
ұшқын мәңгі сөнбейді. Поэзия 
дүлдүлі Ілияс Жансүгіровтың 
ұлттық ұраны іспетті 

«Кең далам – анам, 
мен – балаң.

Ендеше қалам бер маған!» 
– деген шалқыма сырынан
ақ «Мен қазақпын!» деген 
мақтаныш мәлімдемесі атой-
лайтыны қандай ғажап?! Бұл 
жыр эстафетасын Қасым Аман
жоловқа табыстасақ, әлі күнге 
ой ошағымызды қа пелімде 
маздатып жіберетін парыз 
маңдайшасындай су рет  керлік 
серті еріксіз тәжім еткізеді. 

«Уа дариға, алтын бесік 
туған жер,

Қадіріңді келсем білмей 
кеше гөр.

Жата алмас ем топырағыңда 
тебіренбей,

Ақын болмай, тасың болсам 
мен егер!»

Биылғы жыл Қазақстан 
үшін ғана емес, бүкіл әлемге 
ауыртпалығын ала келді. Қаң
тардағы елге жасалған қия нат 
бұған дейінгі өтпелі кезең
дердегі барлық келіспеу шілік
тен асып түсті. Мемлекетке  
сатқындық жасаудың тарихта 
кездеспеген және ұшыраспаған 
құйтырқы көріністері белі
мізді бүгілте жаздады. Сырт
қы ала  көз күштердің және 
арамызда жүрген іштен шалу 
арандатушылары қа пелімде 
мемлекет іргетасын шай қал
туға тап берді. Жалпыға мәлім 
содырлы сойқанның сипа
тын қайталап тіл ұшына орал
тудың өзі жаныңа жарақат 
салады. Сол себепті осы қапы 
қалудың төркінін іздеп  ойша  
сабылудың азабына түскеніміз 
әлі күнге күрсінтумен келеді. 

Ежелден кеңістікті сүйетін, 
жақыннан жау іздемейтін қа
ны мыздың тұщылығы, маң  
да йымыздан аққан терге ора 
мал түгіл, алақан да жолата 
бермейтін көнбістігіміз төте 
сұраққа дайын жауабын тоса 
қойған жоқ. Шамасы, жау
ды жақыннан емес, жаттан 
ғана күтетін қарапайым сақ
тығымыз тағы да қамсыздық 
қамшысын босағадан гөрі 
төрдегі шапан тұсына іле сал
ған бейқамдығымызды алға 
тартатындай. Жә, өзімізді та
қымдай бермей, ұлттық ұста
нымымыздың жай маш уақ 
та  биғатын айыпты орын ды
ғына отырғызуымыз тым әбес 
болар. Жауыз демейтін, мей
манына төрін ұсынатын рухани 
елгезектіміз бұл күйзелістен 
де жағамызды жыртпай, тіс 
қайратпай, сабыр самалы-
мен ішкі дықты, жүректі 
жұл малатпай, ет пен терінің 
ара сындағы шаншуға ғана 
балаған шыдамдылығымыз 
жер жүзі халықтары тарапы-
нан қаһармандық қамалындай 
бағаланды.   

Қаңтар бүліншілігінің сал-
дарымен ішкі және сыртқы 
күрес әлі бірталайға созы-
лар. Жан дүниеміздегі руха-
ни аласапыран жуық арада 
сейіле қоймасы баршамызға 
аян. Ұлттық құрылтай мін бе
сінен академик Асқар Жұма
ділдаев тің бүлік кезінде көз 
жұмбай, дария кешпей тап 
болған аңғал жастарымыздың 
неліктен қателікке ұрынғанын 
өткірлей кеткені де қапы 
қалған тұсымызды іштей ба-
жайлатады. Демек қателік 
төркінін аға ұрпақтың құрмет 
төрінен ұзамауы, жас буынның 
белбесіктен шықпай жатып 
пайда табудың сан түрлі амал-
дарына бой үйретуі, білім мен 
мәдениет және тәрбие бақылау 
орындарындағы өскелең ұр
пақтың жан дүниесіндегі 
бұлқыныстарды дөп басып 
қадағалауының босаңдығынан 
іздеуіміз әділетті шығар. 

Қазақ поэзиясының сұң
қары, жалынды күрескер 

Сәкен Сейфуллиннің «Альба-
трос» поэмасындағы ескерту 
жолдары күні бүгін де тарих 
мінбесінен үндеу тастайды.

«Сен Альбатрос жерде, 
көкте, теңізде

Қырағы көз қалғып 
кетті дегізбе!»

Бұл ишарат көсемдерге 
емес, көпшілікке, мемлекет 
тізгі ніндегі баршаға аманат
таған жыр бойтұ марындай 
бағаланса несі артық?! 

Қазақ тарихында өркениет 
көшіне айқын бет түзеген 
данышпан ақын Абай 
Құнанбайұлының қара өлеңнен 
шығыс поэзиясына ойысып, 
одан батыс мәдениетіне орыс 
тілі арқылы қанығуы туған 
әдебиетімізге тұңғыш бетбұрыс 
қадамдар әкелді. Оны өзі де 
риясыз мойындап, «Баты-
сым Шығыс болып кетті» деп 
түйсінуі хас таланттың бекзат 
бітімін дәл бейнелейді. Жырау
лар поэзиясына құлақ тосқан 
делебешіл қауым классикалық 
әдебиет өлшемімен өлең құра
ған Абайдың фило софия
лық түйінді образды ойлау 
қолтаңбасын бірден бойына 
сіңіре алған жоқ. Оның зама-
налар жігінде жан дүниеміздің 
орынсыз құбылуына сын 
садағын кезеуі, үстем таппен 
езілуші арасындағы теңсіздікті 
өткір сынның отымен қақтауы 
саясат найзағайындай құбы
лысқа айналды. 

«Мен бір жұмбақ адаммын
Оны да ойла 
Мыңмен жалғыз алыстым
Кінә қойма!»
Тағы да қазақ сөзінің пат-

шасы Абай төрелігіне бас 
шұлғимыз. Қателіктер құр
сауындағы қазіргі елеңалаң 
кейпіміз бара жатқаннан да, 
келе жатқаннан да кеңес сұрай
тын дай дағдарыс өтке лінде 
ұлылар ұлағатынан пәрмен 
күтетіндей. Мұндайда феода-
лизм отауынан ытқып шыққан 
данагөй ақынның «Сөз түзелді, 
тыңдаушы, сен де түзел, сен-
дерге де келейін енді аяңдап!» 
– деп әбігерленуден гөрі нақты 
әрекетке шақыруы рухани 
белкөтерме жасағандай әсер 
қалдырады. 

Шынтуайтында, Абай дә
уі ріндегі ұлттық болмысы-
мызды бірден құлдыратқан 
тойымсыздық пен бақастық, 
желөкпелік пен итаршылық 
тәрізді кертартпалық бүгініміз 
түгіл, ертеңімізге де қылымси 
көз алартатындай. Жаңа 
Қазақстан атауын тіл ұшына 
түсірген Президентіміз 
ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
ел іргесін сөгер мұндай руха-
ни кереғарлыққа біржолата 
тоқтам жасалатынын, дүйім 
жұрт күткен қабырғалы 
шешім дерімен бекемдеуін 
өзі міз түгіл, өзгелер де бәре
келді десіп қуаттауда. Серт-
те тұру – хан мен қараға, да-
нышпан мен батырға бірдей 
әлімсақтан келе жатқан тәмсіл 
тәжірибе. Биылдың өзіндегі 
екі бірдей Жолдаудың өне 
бойынан боссөзділік пен 
алдарқатпа болжамдар мүлдем 
ұшыраспайды. Нақты тапсыр-
ма, межелі мерзім, күтілетін 
нәтиже тайға таңба басқандай. 

Сын садағына ілінбей жатқан 
сала жоқ. Шешімдер итжығыс 
иірімінде қалмайды. «Не-
ден қателестік, қалайша қапы 
қалдық?!» – деген алаң көңіл
мен өзімізді өзіміз мыжи бер-
сек, жігер жанитын нәтиже 
қайдан шығады? Сол себепті 
әрбіріміз тұманды сейілтіп 
жіберетін күн шұғыласындай 
жүрек тазалығына ден қоюы
мыз жөн тәрізді.

Қордаланған кемшілік жа
лаң аттандаумен түзелмейді. 
Мем лекеттік қадағалаудың 
пәр менді де жедеғабыл тәсіл
деріне мықтап табан тіреуіміз 
қерек шығар. Құры лыстағы, 
жол салудағы бақылаудың 
бетімен кеткендігіне қашан 
нүкте қойылады? Тендерді 
желеу етіп, аннанмыннан құ
рал ған кәсібилік және техни
калық әлеуеті жадағайлау 
кездейсоқ құрылымдар оп
оңай жеңім паз болып кеткен 
жоқ па? Бұрынғыдай қалып
тасқан құрылыс трес тері, 
жылжымалы мехколонна-
лар, жол салу технология-
сына бастанаяқ негізделген 
тәжі рибелі құрылымдар шо
ғыр ландырылса, нұр үстіне 
нұр болар еді. Ертеректе 
салған үйдің құлап, төселген 
жолдың тулақтай болғанын 
кездестірмегеніміз иықты шай
қатады. Смета, жоба, жұм
салған қаржы арасындағы 
есепқисап және бекітудегі 
ауызжаластық мемлекеттік 
қа был дауға дейін неге өткір 
сараптауға алынбайды?

«Әркімнің туған жері – 
Мысыр шаһары», – дейтін 
желпу сөз баяғыдан бар. 
Атағы айдай әлемге аян Арал 
теңізінің пұшайман кейпін жан 
жадыратқан «Көкарал» бө ге
тінің үміт сәулесін өшірмей 
тұрғандығы дәтке қуат. Транс
шегаралық өзендердің артыл
ған құйылысынан талмап 
отыр ған алып айдынымыздың 
бүгіндері шағын көлдер жү
йесіне айналғанның өзіне 
шүкір дейміз.

Сондай  бұйығы  қол
тық тағы менің туған жерім 
Жала ңаш тың қазіргі қардар 
мәселесі қамшы өріміндей бо-
лып ны ғыздалып қалыпты. 
Ауылдан 30 шақырымдағы 
«Үш шоқы» тұмсығындағы те
ңіздің шөкімдей бөлігінен ау 
салып, су маржанын сүзгендері 
атакәсіпке адалдықтың бой
тұмарындай сезіледі. Туған 
жерден бір елі ажырамай 
отырған көнбіс жерлестеріме 
қаралай қызығамын. Әкелер 
салып берген тамдарын жаңа 
тұрпаттағы үйлермен дүр жа
ңартқан жастардың төзім
ділігі мен еңбекқорлығына 
бәрекелді дейсің. Араларында 
жеке кәсіпке икемделгендері 
де назарлы көрінеді. Бір артық
шылығы, бұл мекенде мал 
өрісінің тарлығы байқал майды. 

Талаптары жүрген сырт
тағы түлектер ауыл келбетін 
нұрландыруға әркез қамқор 
қолын созады. Атағы көпке 
мәлім Сасықбай әулиеге ке-
сене тұрғызып, зәулім мешіт 
салып, асарлату тәсілімен мек-
теп есігінің айқара ашқандары 
жүрек жылытады. 

Мыңға жуық тұрғыны бар 
Жалаңаштың қанағат қақпа
сынан әрі аса бермейтін 
шыдам дылығы – мұнда ауыз
су мәселесінің түбе гейлі ше
шіл  гендігінде.  Сары бұлақ тың 
балдай тәтті суы малына 
да, жанына да жетіп жатыр. 
Баяғы әдетпен сай ернеуіндегі 
құдықтардың суы кермектеніп 
кетсе де, аратұра иінағашын 
тербетіп еркелей қадам басқан 
қызкеліншектердің ибалы қы
лығына қызығасың. Осы арада 
бұл ауылдың өркениет үрдісіне 
емексіп, әр үйге газ құбырын 
тарту жөнінде ауыз қыздыруын 
да бекер дей алмайсыз. 

«Айран сұрай келіп, 
шелегіңді жасырма!» – деген
дейін, бұл мекеннің өте мұқтаж 
проблемаларын билік тарапы-
на төте қоятын кез жетті деп 
білемін. Аудан орталығынан 
баржоғы 60 шақырымдағы 
Жалаңаштың көлік жолының 
сапасыздығы мүлдем сын 
көтермейді. Тәуелсіздік қар
саңында төселген тас жолдың 
әбден кенеуі кеткен. Бір 
жылдары төселген тастары 
қойдың құмалағындай болып 
шашырап кетсе, кей жылда-
ры ішінара құрапжамаған 
ойпаңдары көлік біткенді 
тұсаулы аттай бөгеумен келеді. 
Осынау қысқа аралықты орта-
ша жылдамдықпен ғана секең 
солқылмен тістеніп жолау-
шылайтын жүргізушінің де, 
тұрғындардың да әбден шыда-
мы таусылған. Аурусырқау, 
кәріқұртаң жандарға тіптен 
қиын. Бүйректері солқылдап, 
жүректері дүрсілдеп, қолқасы 
шаң қапқан күйі қалаға 
қатынау неткен азапты?! Ал 
осынау көпті қажытқан жол 
ауыртпалығын биліктің қай 
буыны қашан түзеп, тақтайдай 
тегіс асфальт жолға айналды-
рады екен?

Президентіміздің кейінгі 
Жолдауында астын сызып 
көрсетілген жарқын жана
шырлықтың бір парасы – 
жоғарыда баян еткен бұйым
тайымызды келесі сатыдағы 
лауазым иелеріне нұсқап 
тұрғанын іштей ұғынамыз. 
Білім саласына қатысты «Жай
лы мектеп» деген жаңа жүйе
леуді жанымызға жақын ба-
лай отырып, Жалаңаштағы 
асар тәсілімен тұрғызылған 
қоңторғайлау мектепке жаңа 
ғимарат бұйырғаны нағыз 
әділдік туын желбіреткенмен 
парапар қабылдар едік. Сол 
Жолдауда аталған созылма-
лы сырқаты бар жандар үшін 
оңалту орталығының өмірге 
келетіні жайлы тұжырым 
қарт жағалаудың қамкөңіл 
тұрғындарына бұйырса керемет 
қой. Ауылдағы фельдшерлік
акушерлік пункттің осы 
жүйеге кіріктірілуі әбден 
мүмкін ғой. Ауыл жас өспі
рімдері салауатты өмір сал-
тын айғақтап шынығатын 
бір стадион тұрғызылса, несі 
артық?  Аса  бір ескерілмей 
жүрген жағдаятты қағаз бетіне 
қиялатудың өзі тым кештік 
қылады. Ауылдағы 60 жылдан 
бері жаңармаған көне клубтың 
осы заманғы мәдениет үйіне 

айналуына кім кедергі болды 
екен? Сол тәрізді бұрынғы мек-
теп үйінің иесіз ескерткішке 
айналғаны мүлдем түсініксіз. 

Мен ауыл түлегі ғана 
емес, шындық шабарманы 
журналист болғандықтан бұ
ған дейін тізбелеп келген 
қордаланған ауыл пробле-
масына қалам ұшын еркін 
бұруыма түрткілейтін басты 
уәжді алғаш рет ортаға салғалы 
отырмын. Әкімшілік бөліністе 
Мергенсай ауылдық округі 
деп аталатын бұл төңіректе 
жарыққа шықпай жүрген бір 
құпиялық бар. Алпысыншы 
жылдарға таяу көршілес Мер-
генсай ауылының тұрғындары 
сол маңда құпия әскери 
бөлімінің ұйғарымымен 
Жалаңашқа малжанымен 
түгелдей көшірілді. Қарулы 
күштер бекерденбекер мұндай 
қадамға бармайды. Демек бұл 
арада белгісіз сынақ қатері 
қылаң береді. Жолаушылаған 
ауыл адамдары Қарашың 
тұсындағы жұмбақ бөлімнің 
немен айналысқанын әлі күнге 
білмейді. Тұрғындардың ай-
туынша, белгісіз себептен 
бірталай мал тырапай асқан. 

Парыз жүгі ар тара-
зысына тартылғанда, бел 
қайыстыратын аманат 
салмағы бәрімізді діңкелетіп 
тастайды. Тарих бетін 
парақтасақ, қыршын кеткен 
Шоқан Уәлихановтың қазақ 
мәртебесін алғаш рет әлемдік 
кеңістікке шығарғаны, Ыбы-
рай Алтынсаринның жас 
буынды білім даңғылына 
қа дам бастырғаны, қазақ оқы
мыстыларының көшбас та рына 
айналған Ахмет Бай  тұр сын
ұлының сұңғыла қай  рат керлігі 
рух өлшеміндей баға   ланатыны 
мәңгілік сим вол ға баланары 
хақ. Сұлтан мах мұттың жан 
шырылы күні бүгін де маңызын 
жойған жоқ.

«Қараңғы қазақ көгіне,
Өрмелеп шығып күн болам!
Қараңғылықтың көгіне
Күн болмағанда 

кім болам?!» 
Осынау жалғыз шумақта 

дәуір таңдамайтын, қандастың 
бәрін құбылаға қарай тәжім 
еткізетін құдыретті сезім 
жатқан жоқ па?

Жаңа Қазақстан атауы 
жаппай бас шұлғумен емес, 
«арым – жанымның садақасы» 
дейтін имани сертпен тамыр-
лас болғанда ғана жүрек жы-
лытады. Сөйткендейін, ақ
парат кеңістігі арқылы ұлт 
ұятындай қабылданатын та-
рихи тұлғаларымыздың теле
ви зияның алтын қорында 
жатқан сұхбат, жүрекжарды 
жүздесулердің бүгінгі көрер
мен аудиториясымен қайта 
қауыштырылуы – кезек күт
тірмейтін қажеттілік. Сөз 
зергерлері Шерхан Мұртаза, 
Камал Смаилов, Сағат Әшім
баев, Сұлтан Оразалинов, 
Нұртілеу Иманғалиұлы тәрізді 
көгілдір экранды әр үйдің 
шаттық шаңырағына айналды-
рып жіберетін салиқалы сыр-
ласуларымен қайта жүздессек 
қанекей! 

Дандайсу мен тоғышар
лықтың дәурені өтті. Енді 
баршамызға мұқалмас жігер
мен омыраулайтын кез келді. 
Бабалар мен даналар, ба-
тырлар аманаты мерей мін
бесінде асқақтағай. Елімізге 
бейбітшілік бәйгесінде шат
тық шабарманы мәртебесі 
бұйырсын. 

Жаңабай КЕМАЛ,
Қазақстанның кұрметті 

журналисі.
Арал қаласы

ОМЫРАУЛАЙТЫН 
КЕЗ КЕЛДІ

(публицистика)

Облыстық «Сыр бойы» газеті басылымның байырғы 
редакторы Қалқабай Әбеновтің туғанына 100 жыл тол
уына орай баспа және электронды БАҚ өкілдері, сондай
ақ тәуелсіз қаламгерлер арасында «Туған жер – тұғырым» 
атты байқау жариялаған болатын. Биыл үшінші 
мәрте ұйымдастырылып отырған облыстық байқауды 
үйлестірушілер – «Сыр медиа» ЖШС, Қазақстан Жур
налистер одағының облыстық филиалы және Қ.Әбенов 
атындағы «Сыр журналистикасы» қоғамдық қоры.

Бүгін байқауға қабылданған алғашқы мақала 
Қазақстанның құрметті журналисі Жаңабай Кемалдың 
«Омыраулайтын кез келді» атты шығармасын жариялап 
отырмыз.
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Қазалы ауданы 
тұрғындарының  назарына!

19.09.2022 жылы – Жалаңтөс батыр, Басықара, Пірімов елді мекендерінде;
20.09.2022 жылы – Жанқожа, Ақтан батыр, Мұратбаев елді мекендерінде;
21.09.2022 жылы – Қазалы қаласы және Абай елді мекенінде;
22.09.2022 жылы – Бекарыстан би, Майдакөл, Түктібаев, Жалпақ елді 

мекендерінде;
23.09.2022 жылы – Өркендеу, Бірлік, Қарлан елді мекендерінде;
26.09.2022 жылы – Қожабақы, Аранды, Бозкөл елді мекендерінде;
27.09.2022 жылы – Тасарық, Каукей, Лахалы,  Отгон елді мекендерінде;
28.09.2022 жылы – Әйтеке би кентінің ауызсу жүйелерінде  жоспарлы  күзгі  

жуу-залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуіне орай, осы уақытта су құбырынан 
ауызсу пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.

Анықтама тел.: 8 724 38 22 2 92, 8 (701) 321-46-40 
«Арал» СЖКБД филиалының 

«Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырын пайдаланушы» 
Қазалы өндірістік бөлімшесі

***
Қармақшы ауданы 

 тұрғындарының назарына!
22.09.2022 жылы – ІІІ-Интер национал, Иіркөл елді мекен дерінің;
23.09.2022 жылы – Жаңажол, Төребай би елді мекендерінде;
24.09.2022 жылы – Жосалы кентінің ішкі су жүйелері мен магистрал-

ды су құбырына жоспарлы күзгі жуу-шаю, залалсыздандыру жұмыстары 
жүргізілетінін хабарлай отырып, осы уақытта су құбырынан ауызсу пайдалануға 
болмайтындығын ескертеміз.

Анықтама тел.: 8(72437)  2-27-64
«Арал» СЖКБД филиалының 

«Октябрь  топтық су құбыры» өндірістік бөлімшесі
***

Жаңақорған  ауданы тұрғындарының  назарына!
19.09.2022 жылы – Жаңақорған кенті және Құмсахаба насос станциясының;
20.09.2022 жылы – Еңбек, Екпінді, Жайылма, Сүттіқұдық, Төменарық-1, 

Төменарық-2, Кожамберді елді мекендерінің ауызсу жүйелерінде жоспар-
лы күзгі жуу-шаю және залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуіне орай, осы 
уақытта су құбырынан ауызсуды пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.   

Анықтама тел.: 8(747)  241-57-41 
«Арал» СЖКБД филиалының 

 «Жиделі  топтық су құбырын пайдаланушы» 
Жаңақорған өндірістік бөлімшесі  

(БСН 191041027733 24.10.2019 ж.)

Иран Әмірұлы 1944 жылы 
15 қыркүйекте Жалағаш ауда-
нының Қаракеткен стансасын-
да туған. С.Киров атын дағы 
Қазақ мемлекеттік универ-
ситетінің заң факультетін 
бітір ген құқықтанушы. Ақтөбе 
қала лық сотының, Фрунзе 
аудандық сотының судья сы, 
Ақтөбе облысының Октябрь 
аудан дық сотының судьясы, 
төрағасы, Алға аудандық, 
Ақтөбе қалалық, облыстық 
сотының төрағасы қызметтерін 
атқарған. ҚР Пар ламенті Сена-
ты ІІІ шақы ры лымының депу-
таты, Заңнама және құқықтық 
мәселелер комитетінің мүшесі. 
ҚР Жоғарғы Сот Кеңесінің 
мүшесі. ҚР Сот атқарушылары 
одағының төрағасы болған. 
ҚазКСР Еңбек сіңірген заң-
гері, ҚР Құрметті судья-
сы. «Құрмет» орденімен, 
бірнеше медальдар мен, 
«Үш би» Құрметті белгі-
сімен марапатталған. Ақ төбе 
облы сы ның және Жала ғаш 
ауданының Құрметті азаматы.  

Ағамызға Ақтөбе 
қаласында берілген садақа 
аста облыстық сот тың арда-
герлер кеңесінің төр ағасы, 
Шалқар аудандық сотының 
бұрынғы төрағасы К.Жүсіпов 
Ирекеңнен аға йын ды, досты 
сый лауды үйрен генін еске 
алды. Оның ақтө белік доста-
рын қызыл орда лық ағайындар 
танып, жақын туыстай болып 
кеттік. 

«Әркімнің туған жері – Мы-
сыр шаһары» дейді дана қазақ. 
Қара кеткен топырағында 
туып ер жеткен ол елге келген 
сайын  жаңа лықтар мен игі 
істерге, Сыр елінен шыққан 
азаматтардың, белгілі қайрат-
керлердің жетістік теріне қуа-
натын. Жыл сайын Марал 
ишан, Қалжан ахун, Бұқарбай 
батыр, Беркімбай кәлпеге, 
әке-шешесінің басына ар-
найы келіп, мал сойып, құран 
оқытып, садақа үлестіретін. 
Ас-садақа, тойға қатысып, 
араласып, көмек жасаған 
адамдарға алғысын білдіріп, 
азық-түлік, ақшалай, басқа да 
көмек  көрсетіп, риза қылып 
жіберетін. Сыр елінде облыс-
тық соттың бұрынғы төрағасы 
М.Ибраев, облыстық сай лау  
комиссиясының  бұрынғы 
төрағасы Қ.Қайруллаев, 
Ақтөбе қаласының бұрынғы 
әкімі А.Әбенов, т.б. жолда-
старымен жақын араласты. 
Елге келгенде міндетті түрде 
ағайындарды аралап шығады, 
жұмыстан қолым босағанда 
қасына еріп жүремін. Өмірбек 
Шаменов пен Қожахмет Бай-
маханов, тағы басқа інілері 
елді аралатады. 

Иә, ол шынында да жақсы 
заңгер, кәсіби судья, нағыз 
тәуелсіз  депутат еді. Сот 
сала сының ардагерлері мен 
басшы ларының айтуы бой-
ынша  жаң арған егеменді 
еліміздің сот жүйесін онсыз 
көзге елестету мүмкін емес  
және оның дамуына орасан зор 
үлес қосты, өсіп-өркендеуіне 
үлкен серпін әкелді. «Әрбір 
судья қолындағы кодексін 
Құранындай сыйласын, 
тірідегі абыройын, өлгендегі 
иманын ойласын». Осы 
қанатты сөздер Иран ағамызға 
тиесілі.

Қазақтың «сырбаз», «сегіз 
қырлы, бір сырлы» дейтін 
сөздері сол кісіге арнап 
айтыл ғандай. Оның жақсы 
қасиет тердің барлығын қаза-
сынан кейін Ақтөбеге барып, 
ас-садақа бергенде жұрттан, 
заңгер лерден, мемлекеттік, 
мә дени қызметкерлерден, БАҚ 
өкілдерінен, кәсіпкерлерден, 
зей неткерлерден, Қазақстан, 
Ресей азаматтарынан, тіп ті 
қара пайым адамдардан ес-
тідім. Ол елге белгілі кісі-
лерге қатысты өткізілетін іс-
шараларға қа йырым дылық, 
қолдаушылық көрсетуде де 
көзге түсіп, жомарттығымен 
ерек шеленетін. Елге келген-
де, ағайын дардың жағдайын 
біледі, кімнің қандай қиын-
шылықтары бар екенін сұрас-
тырады, мүмкіндігінше бар лы-
ғына көмектесуге тыры сады. 
Бірде Қызылордаға келген 
кезінде Бұқар бай батыр 
атындағы көшені көрсеттім. 
Оған көше ұнады, бұл батыр-
дың 200 жылдық тойын өткізу 
жоспарланып отырған 2012 
жылдан 3 жыл бұрын бола-
тын. Кейін тойға дайындық 
барысында ең алғашқы бо-
лып батырдың қорына 1 
млн теңге аударды. «Бітер 
істің басына, жақсы келер 
қасына» демекші,  той өте 
жоғары деңгейде өтті. Ол 
кісінің қуанышында шек бол-
мады, басынан аяғына дейін 

қатысып, келген қонақтар 
мен ұйымдастырушыларға 
риза шы лы ғын білдірді. 2009 
жылы Жалағаш ауданының 70 
жыл дығы мерейтойында оған 
аудан ның Құрметті азаматы 
атағы берілді. 

Иран ағам тектінің ұрпағы 
еді. Жоңғар-қалмақпен күресте 
Сыр елі каһармандардың бірі 
белгілі би, батыр Жүзжасар 
бабамыздың ол алтыншы, 
мен жетінші ұрпағымын. 
Ел арасындағы әңгімелерге 
қарағанда оның өз әкелері 
Әміре, Әмзе, атасы Мергенбай 
көзі ашық, ел арасында абы-
ройлы, ағайынға, досқа адал 
азаматтар болған екен. Әміре 
ата заманның қиын кезінде 
оқи алмағасын келешек 
оқыған азаматтардыкі болаты-
нын болжап, Иран ағамыздың 
бала кезіндегі тәрбиесіне, 
оның жақсы адам болып 
қалыптасуына көңіл бөлуді 
ел арасында абыройы бар, ер 
мінезді Қантым әжемізге тап-
сырып кетіпті. Еті тірі, ақылды 
әжеміз Иран ағамыздың келе-
шекте елдің сенімінен шығып, 
халқының жүгін арқалайтын 
нағыз нар азамат болып 
қалыптасуы үшін қолынан 
келгенінің барлығын істеген 
тәрізді. 

Адамның адамшылығы 
ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы 
ана, жақсы құрбы, жақсы 
ұстаздан болады екен. Ағамыз 
жақсы оқушы, қатарының 
алды болып, қалыптасуына 
өз үлесін қосқан Сыр еліне 
белгілі ұстаз, партия, кеңес 
органдарының қайраткері, 
Жалағаш ауда нының құрметті 
азаматы Жадырасын Күзенов 
ағамызбен жақын араласып, 
оның ұйым дастыруымен 
өткізілген сыныптастар 
кездесуіне де келген болатын. 

1980 жылдары қызыл-
ордалық бір жігіт оның інісі 
екенімді біліп, өзінің Ақтөбеде 
түзеу жұмыстарына (ол кез-
де оларды «химик» дейтін) 
сотталып, сол жерде жа-
засын өтеп жүргенде адам 
мәйітінің үстінен түсіп ми-
лиция қызметкерлерінің оны 
ұстап, қамағанын, істі сотқа 
жол дағанын, ал сотта Иран 
дәлелдердің жеткіліксіз бо-
луына байланысты ақтап 
жібергенін айтқан болатын. 
Ешкімі жоқ, жетім жігіт 
екен. Социалистік Еңбек 
Ері, атақты күрішші Жадыра 
Тасмамбетова қиналған кез-
де Ирекеңнің көмектескенін 
айтып, «нағыз біртуар аза-
мат», «нағыз бір сөзді жігіт» 
дейтін. Белгілі ақын, сазгер, 
әнші Елена Әбдіқалықовамен 
ағалы-қарындас болып жақсы 
аралас ты.

Ақтөбедегі садақа-аста 
сөйлеген досы В.Проскурин 
оның игі істерін еске алып, 
«біз жетім болып қалдық» 
деді. Оның қазасынан кейін 
артынан ерген інілері біз, 
жалпы ағайын жетім болып 
қалдық. Ыстық ықыласын, 
құлаққа жағымды қоңыр да-
усын, тәрбиелік мәні бар 
дана сөздерін, әділ, орынды 
айтылған сын-ескертпелерін 
сағындық. 

Оның әлі де бағындыратын 
белестері көп-тұғын. Парла-
ментке, сот жүйесіне керек 
еді, құқықтану саласы оның 
адал қызметін, күш-жігерін 
соңына дейін пайдалана ал-
мады. Елінің нағыз патриоты, 
жанашыры еді. Парламент 
Сенатының отырысында алыс 
шетел, оның ішінде Қытай 
Халық Республикасы азамат-
тарының Қазақстанда еңбек 
ету, тұру, отбасын құру 
мәселесі, әйелдердің зейнетке 
шығу жасын көтеру туралы 
заң жобалары талқыланғанда 
қаhарына мініп, ашуланып 
сөйлеген сөздері әлі есімде. 
2013 жылы 70 жылдық мерей-
тойы алдында Отан алдындағы 
еңбегі еленіп, Мемлекет бас-
шы сының Жарлығымен «Па-
расат» орденімен марапат-
талды. 

Шүкір, артында жақсы 
сөздері, балалары, немерелері 
қал ды. Достары, ағайындар 
құ ранға атын қосуда. Бану 
жеңгей, бала-шағасы, достары 
оны еске алатын талай жақсы 
іс-шараларды атқаруда. 2019 
жылы жергілікті билік арқылы 
өзі заңдастырып облыстық 
сотты көшірген ғимарат 
қабырғасына мемориалдық 
тақта ілініп, «Бекзат тұлға, 
тура би» атты естеліктер 
жинағы жарық көрді. Естелік 
жинаққа Ресей Федерация-
сы мен елімізге белгілі мем-
лекет, қоғам қайраткерлері, 
республика және облыс 
сот пен құқық қорғау ор-

гандары саласының бас-
шылары мен ардагерлері, 
ағалары мен достарының 
лебіздері жарияланған. ҚР 
Жоғарғы Сотының төрағасы 
Ж.Асановтың «Елін сүйген 
қайраткер», ҚР Бас әскери про-
куроры Д.Сартаевтың «Шын 
мәніндегі халық қалаулысы 
болды», академик Қ.Әбішовтің 
«Принципшіл, әділ азамат еді», 
ҚР Парламенті Сенатының 
Конституциялық заңнама, сот 
жүйесі және құқық қорғау ор-
гандары комитетінің төрағасы 
С.Ақылбайдың «Елін сүйген 
Ирағаң», Ақтөбе облысының 
бұрынғы әкімі, экс-сенатор 
Е.Сағын дықовтың «Билердің 
бізге жеткен бейнесі», экс-
сенаторлар Ю.Кубайчуктің 
«Был настоящим лиде-
ром», Л.Пол тора батьконың 
«Высокопрофес сиона льный 
юрист», соғыс және еңбек 
ардагері, Қаржы саласының 
үздігі, Қазақстанға еңбегі 
сіңген экономист, «Құрмет», 
1,2-дәрежелі «Отан» 
ордендерінің иегері Б.Байма-
хановтың «Бабасы би бо-
лып еді», соғыс және еңбек 
ардагері, «Еңбек Қызыл Ту», 
«Құрмет» ордендерінің иегері 
К.Бердаулетовтің «Бала ке-
зінен басқаша еді», әділет 
генерал-майоры Ә.Әділ хан-
ның «Тағылымы мол тұлға», 
полиция генерал-майоры 
А.Федоровтің «Он остается в 
памяти земляков», «Ақтөбег-
лавснаб» АҚ төрағасы Б.Пету-
хов тың «Человек чести» атты 
мақалалары енген. 

Әсіресе Өзбекстан Респуб-
ли ка сының, Ресей Федера-
циясының бұрынғы Бас 
про   ку роры О.Гай дановтың 
есте  ліктері өте әсерлі. «Как 
моло ды мы были, как верили 
в себя» атты естелікте Ресей 
прокуратура генералы өзінің 
Иранмен 70-жылдардан бері 
дос екенін, комсомол хатшысы 
ретінде облсоттың сол кездегі 
жас комсомолы Иранмен 
бірлесіп, мекемелердегі комсо-
мол жастардың құқықтық сау-
атын ашу үшін бірлесіп шара-
лар атқарғанын жазған. Кейін 
Ақтөбе қаласының прокуроры 
болып таға йындалғанда, Иран 
Әміровтің Ақтөбе қаласы 
қалалық сотының төрағасы 
лауазымын атқарғанда отбасы-
мен тығыз араласқан. Полиция-
да жоғары басшылық қызметін 
атқарған екі досымен, Иран-
мен қаз атуға барып, кәсіби 
тәжірибелі  үш аңшының  
бірде-бір қаз ата алма ғанын, 
ал өзін аңшы лықтан мүлдем 
хабарсыз қылып көрсетіп, 
мақтанудан аулақ болған 
Иранның қазды атып, оны 
отқа  өте  дәмді қылып дайын-
дағанын, өмірінде одан тәтті 
тамақ жемегенін әсерлі 
қылып көрсеткен. Бойындағы 
шыдамдылық, адамды тыңдай 
білетін қасиетін, қандай да 
бір мәселенің шешілу жолы-
на сенімді болса оны өзгерту 
мүмкін еместігін жазған. Ре-
сейге көшкеннен кейін 2005 
жылдың көктемінде Бас Про-
курор ретінде ТМД елдерінің 
Парламентаралық ассамб-
лея сының тұрақты комис -
сия  сының жетек шілерінің 
бірі болып  мәжіліске қатысу 
үшін Мемлекеттік Дума 
 ғима ратына кіргенде екі жыл 
көрмеген Иран досымен кез-
десіпті. Бір-бірін құшақтап, 
өзі қатысуы тиіс сарапшылар 
кеңесінің мәжілісіне бармай 
жерлестерімен Қазақ стан  ел-
шілігіне  қонақ  бол ға нын, екі 
күннен кейін Иран  Петербургте 
өте сауатты баяндама жа-
сап екі мемлекет өкілдерін 
таңғалдырғанын айтады. Иран 
кейін заң шығармашылығына 
көңіл бөлген, оның мықты 
дипломатқа тән қасиеттері 
бар еді, небір ымыраласпай-
тын жақтарды дипломаттық 
тәсіл дерді қолдану арқылы 
татулас тырудың шебері еді. 
Өзінің дара, мейірімді, сенімді, 
тиянақты, принципшіл, қимас, 
жан досымен соңғы рет 2013 
жылы Мәскеуде кездесіп, үш 
сағаттан артық бірге болған 
екен.

Оның тағы бір жан досы, 
Ресей Федерациясы Көркем-
өнерінің еңбек сіңірген қайрат-
кері, белгілі жазушы, мәскеулік 
Рауль Мир-Хайдаров «Беседы 
с Сократом» атты мақаласында 
қимас досы туралы қызықты 
деректер келтірген. Иран до-
сынан айрылып, естелік жа-
затыны туралы  үш ұйықтаса 
да түсіне кірмепті. «Ол фун-
даментальды, сұсты, айбатты, 
көрнекті, ұстамды, салмақты, 
терең ойлы, оның  тек рухани 
бай ішкі дүниесі ғана дамыған 
емес,  табанды, мықты күш иесі, 

ғасырлық жуан емен сияқты 
қатты еді. Ғасырлық емен-
дер тек аспан күші найзағай 
түсуі әсерінен ғана сынады 
екен, қалған қиындық, апат, 
қасірет, ауыртпалықтардан 
зиян шекпейтіні туралы 
оқығам. Ол туралы жас кезінен 
бастап жақын араласқан 
О.Гайдановтан естігем. Кейін 
екеуміз Мәскеуге көшіп 
барғанда жиі еске алатын 
болдық. Оның бойында заң 
саласында сирек кездесетін 
қасиет бар еді, үлкен 
лауазымға тағайындалмастан 
бұрын, жас кезінен халыққа 
сыйлы, абыройлы болды. Сол 
үшін оны дос тары, әріптестері 
әзілдеп «Сапа белгісі» дейтін. 
Иә ол таныс тыруды қажет 
етпейтін. Оның аты-жөні, 
тегі, жоғары, терең білімді, 
біліктілікті, кәсібилікті, 
принципшілдікті, әділеттілікті 
білдіреді. Иранмен мен Ақтөбе 
Заң институтының бастығы, 
полковник Х.Сүлейменовтің 
50 жылдық мерейтойында та-
ныстым. Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті Ақтөбе облысының 
департамент бастығы, генерал 
Б.Шайменов пен оның орын-
басары Қ.Елубаевпен тойхана 
фойесінде тұрғанда соңғысы 
маған сыбырлап: «Міне, біздің 
ауыр салмақтылар келді» деді. 
Келген екеудің бірі маған 
бұрыннан таныс бұрынғы су-
дья, әділет басқармасының 
бұрынғы бастығы С.Барышев 
екен. Жоғары қызметтегі 
адамдардың назары ауып 
амандасуға жапа-тармағай 
ұмтылған С.Бары шев тың  
қасындағы адамды бірін-
ші рет көруім. Б.Шайменов 
маған: «Прокурорлар туралы 
романыңды аяқтадың, енді су-
дьялар туралы роман жазсаң, 
бұл  кісіден артық білгір және 
сот жүйесінің абыройлы ада-
мын таба алмайсың» деді. 
Сол кезде алдымда тұрған 
мырзаның О.Гайданов та-
лай жақсы сөздер айтқан 
атақты Иран Әмірұлы екенін 
білдім. Ол соңғы рома-
нымнан басқа менің бүкіл 
шығармашылығыммен жақсы 
таныс болып шықты. Кейін 
жақсы араласып кеттік. 
Мен Ақтөбеге жиі келем, 
ол Мәскеуге барып тұрады. 
Біздің С.Барышев үшеуміздің 
көптеген кездесуімізге қатыса 
бас тады. Елінің болашағына  
алаңдап, Қазақстанның дам-
уына қажет заңдарды, ең 
бас тысы ата-бабамыздан ми-
рас болып қалған қасиетті 
жерімізді сақтап қалатын 
жаңа заңдарды қабылдау 
керек екенін жиі айтатын. 
Біздің  жерімізге  батыстағы, 
шығыстағы көр шілеріміз қы-
зығып отыр, олардың қызығу -
шылықтары жері міздегі пай-
далы қазбалар ту ра лы ақпарат 
тарағаннан кейін онан сайын 
артты. Азаматтарды құқық-
тық тәрбиелеу, судья, проку-
рор, полиция, басқа да билік 
салалары туралы айтқан ой-
тұжырымдарын естідім.  Үшеу-
міздің кездесу барысындағы 
пікір та ластарымызға  қызығып 
орта мызға қосылуға ниет 
білдіру шілерге ол: «Біз көңіл 
көтеру үшін жинал маймыз, 
философиямен айналысамыз, 
қоз ғалған тақырып кей бі-
реу лердің  көңілінен шық-
пай ренжуі мүмкін, кездесу  
кворумы мәң гілікке қалып-
тас тырылған» деп өтінішті 
қанағаттандырмай тас та ғаны 
бар еді. 

Бірде бала кезімдегі 
оқулық тардағы ежелгі грек 
элитасы, афин аристократы, 
грек философына ұқсатып 
«Сократ, бұл нағыз Сократ 
қой» деп даусым  ерекше 
қатты шығып кетті. Мен оны 
ұлы дана, ойшыл, философқа 
теңедім. Шынында ол 
таңғаларлық, ғажап адам, 
ірі заңгер, дана философ, 
қазіргінің Сократы еді. Міне 
Иран Әмірұлының шынайы 
портреті. Онымен кездесулерді 
мен «Сократпен сұхбаттасу» 
деп атадым. Иә, басқаша атау 
мүмкін емес. Иран Әмірұлы 
біздің өзара кездесуімізді, қоз-
ғалған тақырыптарды жо ғары 
деңгейге көтерді. Иә ол біз 
үшін нағыз  Сократтың өзі еді» 
делінген.

Сонымен қатар, кітапта 
Иран Әмірұлының қойын 
кітапшасына жинақтап, жа-
зып жүрген көне дәуір хик-
меттері, назымдары, әлем да-
налары мен ойшылдарының 
халық қажетіне жарар қанатты 
сөздері, қандастарымыз ту-
ралы шетел ғұламаларының 
жазбалары, басқа да қазақ 
халқының қанатты сөздері 
жарияланған. 

«Әдемі қарттық – бір 
бақыт» дейді  халық сөзі. 
Тек Ирекең ағамыз осы 
әдемі қартаю бақытын, 
қызығын аяғына дейін көре 
алмады. Жасамаған жасын 
ұрпақтарына берсін, арты 
жақсылыққа жалғассын, өзі 
өлсе де оның жақсы сөздері 
өлмесін.

Хұсайын ҚОРАЗБАЕВ.
Қазақстан Журналистер 

және Заңгерлер одағының  
мүшесі, облыстық 

полиция департаментінің 
бөлім басшысы, полиция 

полковнигі

Туралықты 
ту еткен

Көрнекті мемлекет 
және қоғам қайраткері 

Иран Әмірұлы көзі тірі 
болғанда алдымыздағы 15 

қыркүйекте жетпіс сегіз жасқа 
толатын еді. Оның 71 жасқа қараған жа-
сында қайтпастың кемесіне отырып алыс 

сапарға аттанғанына да биыл 6 қазанда сегіз 
жыл толады.

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.

«KAZPETROL GROUP (КАЗ-
ПЕТРОЛ ГРУП)»  ЖШС 21.10.2022 
ж. Сырдария ауданы, Тереңөзек 
кенті, Қонаев көшесі 8 үй ме-
кен-жайында сағат 16:00, 17:00, 
18:00-де «KAZPETROL GROUP 
(KAZPETROL GROUP)» ЖШС 
Таур, Оңтүстік Хайркелді, Оңтүстік-
Батыс Хайркелді кен орындарында 
2023 жылға арнал ған атмосфераға 
ластаушы заттардың рұқсат етілген 
шыға рын дыларының норма тивтері 
жобасы», сондай-ақ эколо гиялық 
құжаттама материалдарына (ҚОҚБ, 
ҚББ, ӨЭББ, ЭІШЖ) ашық жина-
лыс форматында қоғам дық тыңдау 
өтеді. 

Төтенше жағдай және немесе 
шектеу іс-шаралары, оның ішінде 
карантин енгізілген жағдайда 
әлеуметтік, табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар, 
қоғамдық тыңдаулар онлайн 
режимінде өткізіледі. 

Шақыру сілтемесі: https://
us05web.zoom.us/j/8076626849?pwd
=aHYyelBkbndJM2lmV0tDdjlzd3Fw
dz09 

Жеке конференция нөмірі: 807 
662 6849

Кіру коды: 8mfrXh

Жобалық құжаттама пакетімен 
Бірыңғай экологиялық порталында 
https://ecoportal.kz/.

Барлық ескертулер және/не-
месе ұсыныстар Бірыңғай эколо-
гия лық порталында, сондай-ақ 
ar.zholdasbekova@korda.gov.kz элек-
тронды адресі бойынша қоғам дық 
тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 
3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін 
мерзімде қабыл данады.

Тапсырыс беруші: «KAZPETROL 
GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)» 
ЖШС,  БИН 050440000082, Қызыл-
орда қаласы, Желтоқсан көшесі 12, 
тел.: +7 7242 907 177

Әзірлеушілер: «Орда Проект 
Консалтинг» ЖШС, Қызылорда қ., 
Жақаев көш. 66/3, тел.: 87777830386. 

Қосымша ақпарат алу үшін мына 
мекенжайға хабарласуға болады: 
Қызылорда қ., Жақаев көш. 66/3, 
тел.: 23-03-35.

Жергілікті атқарушы органның 
электрондық поштасы мен пош талық 
мекенжайы: Қызылорда облы сының 
табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасы, 
prd@korda.gov.kz, Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, 
№1, тел.: 8 (7242) -60-53-62

ХАБАРЛАНДЫРУ

Сарапшылар қордың жеке-
шелендіру бағдарла масы ның 
және портфельдік компания-
лардың IPO-ның іске асырылу 
барысымен, оның ішінде бірінші 
IPO-кандидаты – «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ компаниясына қатысты 
негізгі ақпаратпен таныстырады. 
«Самұрық-Қазына» АҚ барлық 
қазақстандықтардың IPO-ға 
қатысуын қолжетімді етеді. Қор 
Қазақстан Республикасының 

азаматтарына өз активтерін 
бәсекелес ортаға шығару тетіктері 
және елдің ірі компанияларының 
IPO-ға қатысу мүмкіндіктері ту-
ралы толық ақпарат таратуды 
жалғастырады.. 

Біздің облыстағы кездесу 
16 қыркүйекте, сағат 10.00-де 
А.Тоқмағамбетов атындағы мә-
дениет үйінде өткізіледі.

«СБ» ақпарат

IPO-ға қатысу 
мүмкіндігіңіз бар

«Самұрық-Қазына» қоры Қазақ станның барлық өңір-
лерінде IPO тақырыбында көпшілікке ақпараттық-түсіндіру 
жұмысын бастайды. Кездесу 60-тан астам қалада өтеді деп 
жоспарлануда. Оған «Самұрық-Қазына»  АҚ, «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ, «Қазпошта» АҚ, AIX және KASE қазақстандық қор 
биржаларының, брокерлік-дилерлік ұйымдардың өкілдері 
қатысады.
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Ақын, әдебиет зерттеуші 
ғалым, түркітанушы, публи-
цист, педагог, аудармашы, қоғам 
қайраткері – Ахмет Бай тұр
сынұлы ХХ ғасырдың басын
дағы ұлтазаттық қозға лысы 

жетекшілерінің бірі, АлашОр-
да өкіметінің мүшесі. Оның 
әзір леген әліпбиі қазақ тілінің 
табиғатына бейімделген араб жа-
зуы негізінде жасалды. Зерт теуші 
ғалымдардың айтуынша, бұл 
әліпби – ұлттық жазудың қалып
тасуындағы ірі мәдени жетіс
тік. Соның бір көрінісі, Иран, 
Ауғанстан, Қытай елдеріне көшіп 
кеткен қандастарымыз әлі де осы 
төте жазу үлгісін қолданады екен. 
(Мәліметті музейдегі деректерден 
кездестірдік)

Біз бүгін қаламыздағы А.Бай
тұр сынұлы атындағы №211 
орта мектебі туралы айтпақпыз. 
Мек тептің іргетасы 1989 жылы 
қаланған. Ал 1991 жылы білім 
ошағына мемлекет және қоғам 
қайраткері, ұлт ұстазы Ахмет 
Байтұрсынұлының есімі берілді. 
Оқу ғимараты типтік  үлгіде 1200 
орынға арналған, бүгінде 900 
оқушы білім алады.  Мектепте 
86  ұстаз дәріс береді. Барлығы 
жоғары білімді, тәжірибелі маман-
дар. Оның ішінде  32 зерттеуші, 
11 сарапшы, 21 модератор, 3 
жоғары санатты және ІІІ санатты 
ұстаздар қызмет етеді.

Жыл сайын мектептің мате
риалдықтехникалық базасы ұл
ғайып келеді. Атап айтқанда, соңғы 
үлгідегі химия, биология, физи-
ка, информатика, робототехника 
кабинеттері және интерактивті 
тақтамен жабдықталған ком-
пьютер сыныбы бар. Сондайақ, 
А.Байтұрсынұлы атындағы каби-
нет оқушыларды ерекше ізденіс 
пен шығармашылыққа жетелейді. 
Ал мектеп  кітапханасында ко-
воркинг орталығы ашылған, 
кітап қоры – 23187 дана, мұнда 
оқутәрбие бағытындағы түрлі 
тақырыптар бойынша танымдық 
ісшаралар ұйымдастырылып оты-
рады. «Өзінөзі тану» кабинеті де 
бар. Бұл кабинеттердің барлығы 
интернет жүйесіне қосылған, 
жаңа бағдарламалар бойынша 
жұмыс жасайды. 

Ұлт ұстазы А.Байтұрсын
ұлының 150 жылдығына орай 
мектепішілік музей ашылды. 
Музейдің ашылуына Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда уни
вер  ситетінің профессорлары, 
Ұ.Жан  бер шиева, Ғ.Тұяқ баев және 
ғалым дар қатысты. Олардың айт
уынша, А.Бай тұрсынұлының 
ағарту шы лық жолын айғақтайтын 
құнды деректер оқушылардың 
ойсанасын қалыптастырып, тари-
хи танымын кеңейтуге өз әсерін 
тигізеді. Айталық, музейде ұлт 
ұстазының өмірі мен еңбек жо-
лына қатысты деректер, тұтын
ған заттарының көшірме сурет
тері, кітаптар, фотосуреттер 
орна ласқан. Негізгі құжаттардың 
көшірмесі республикалық музей-
ден алынған. Музейдің ашылуы-
на қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі С.Жолшораева, орыс тілі 
пәнінің мұғалімі Б.Алушаева және 

А.Ботабаев, Ж.Жанахметов сын-
ды оқытушылар көп еңбек етті. 
Сондайақ, Г.Қараева, Л.Әбса
дықова, Л.Нұрғалиева, М.Шіл
дебаева, М.Шерімова, М.Ерә лиев, 
Ұ.Жүсіпова, А.Төле баева және 

Ж.Жанахметов сынды бірлестік 
жетекшілері мен мүшелерінің 
еңбегі ерекше.

А.Байтұрсынұлы тілшіға лым 
ретінде қазақ тілінің таби  ғаты, 
өзгешеліктері, араб әліпбиінің 
жайы, терминдер, қазақ тілін оқыту 
әдіс те месі туралы мақалалар жаз-
ды. Ал 1926 жылы Бакуде болған 
түркі танушылардың Бүкіл одақ
тық 1съезіне қатысып, «Түркі 
тілдеріндегі терминология»  тақы
рыбында баяндама жасады. Қазақ 
балаларының ана тілінде сауатын 
ашуына терең мән берген ғалым 
осы мақсатта «Оқу құралы», 
«Тіл құралы», ересектердің са-
уатын ашуға арнап «Әліпби», 
«Жаңа әліпби» атты оқулықтар 
мен тың еңбектер ұсынды. Жал-
пы А.Байтұрсынұлы қазақ тіл 
білімін ХХ ғасырдың бас кезінде 
қалыптастырып, негізін қалады. 

– Ұлт ұстазының осы-
нау ағартушылық жолындағы 
ұлан ғайыр еңбегін бүгінгі ұр
пақ білуі тиіс. Бұл мақсатта 
А.Байтұрсынұлының 150 жыл
дығы аясындағы ісшаралар мек-
теп ұжымының ұйым дас тыр уымен 
өткен «Қазақ халқының руха-
ни көсемі» атты республикалық 
ғылымитаным дық конференция
дан бас тау алды. Келелі  жиында 
Халықаралық қазақ тілі қоға
мының вицепрезиденті, фило-
логия ғылымдарының кандидаты 
Б.Қапалбек, М.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер институтының 
аға ғылыми қызметкері, филология 
ғылым дарының докторы Г.Орда, 
А.Бай тұрсынұлы мемориалдық 
музейүйінің жетекшісі, әл Фа-
раби атындағы ҚазҰУдоценті 
Р.Имаханбет, өзге өңірлердегі 
А.Байтұрсынұлы атындағы мек
тептердің өкілдері, сонымен 
қатар, Қорқыт ата атындағы 
универ ситеттің профессорлары 

Ж.Сәдуақасұлы, Ұ.Жанбершиева, 
Ғ.Тұяқбаев, А.Абасилов баян-
дама жасады. Жиын барысын-
да А.Байтұрсынұлының жал-
пы түркі тілдерін зерттеуде, 
оның ішінде қазақ тіл білімін 
қалыптастырудағы жазып 
қалдырған еңбектері мазмұнды 
баяндамаларға арқау болды. 

Бұдан бөлек, алдын ала 
бекітілген жоспар аясында об
лыстық, қалалық деңгейде көп
теген ғылымитанымдық, әдеби 
шығар машылық және қы зық ты 
интеллектуалдық бағытта бай
қаулар өткізілді, – дейді мектеп 
директоры Ә.Көшкінбаева.

Сөзімізді сабақтасақ, «Ахмет 
салған сара жол» тақырыбында 
бастауыш сынып оқушыларының 
сахналық қойылым байқауында 
А.Байтұрсынұлының «Қырық 
мы сал» жинағынан үзінділер 

көр сетілді. Байқауға 40қа 
жуық мектеп оқушысы қаты
сып, балдырғандар өзара бақ 
сынасты. Ал «Ахмет – ұлы 
ұстаз» тақырыбында 7 сынып 
оқу шы лары арасында қалалық 
эссе байқауында, 811 сынып 
оқушылары арасында өткен 
«Арда туған Алаштың арыста-
ры» қалалық жыр мүшәйрасында, 
910 сыныптар арасындағы 
«Through the History» зияткерлік 
сайысына қаладағы мектеп   
оқушылары қатысып, білімді 
де талантты жастар танылды. 
Сондайақ, «Akhmet – teacher of 
Nation» республикалық ғылыми
танымдық телекөпір шарасын-
да Торғай музейлер кешенінің 
басшысы Гүлбану Құлетқызы 
А.Байтұрсынұлының тұтынған 
заттары жайлы әңгімелеп, өмірі 
мен шығармашылығына қатысты 
деректермен таныстырды. 

«Қазақ тілі» бірлестігінің 
ұйым дастыруымен «А.Байтұр

сын  ұлы және Алаш зиялыла-
ры» тақырыбында тарих пәні 
мұғалімдері арасында ашық 
сабақтар алаңы және «Ахмет 
– ұлт ұстазы» атты облыстық 
жазба ақындар мүшәйрасы 
сияқты мұғалімдер арасындағы 
сайыстардың да мазмұндық 
деңгейі жоғары болды. Әсіресе, 
Ахмет Байтұрсынұлының неме-
ре қарындасы Ұлжан апамыздың 
қызы, асылдың сынығы Манаш Ис-
маиловамен кездесудің оқушылар 
үшін әсері ерекше болды. Кез-
десу сәтінде мектеп директоры 
Ә.Көшкінбаева ұлт ұстазының 
аманатын жалғап, осы жолда аян-
бай еңбек еткен аяулы ұстаз Ма-
наш әжейдің иығына шапан жа
уып, сыйқұрмет көрсетті. Айта 
кетейік, А.Байтұрсынұлының 150 
жылдығы аясындағы ісшара
ларды ұйымдастыруда мек т еп 
директорының орынбасарлары 
М.Қойшыбаева, Г.Әбді кәрімова, 
А.Абасилова, Ә.Қадір бергенов, 
А.Ерболатова өз міндеттерін 
жауапкершілікпен атқара біл ді. 
Оның ішінде «Қазақ тілі» пәні 
бірлестігі бойынша Р.Мизам баева, 
С.Жолшораева, А.Жайылханова, 
Г.Қараева, Ж.Сейділдаева, А.Тұр
сынбай сынды мұғалім дердің 
еңбегі ерекше. Сонымен қатар, 
орыс тілі, ағылшын тілі, тіпті жа-
ратылыстану бағытындағы пән 
бірлестіктерінің жетекшілері де 
ұлт ұстазының еңбегін насихат
тауға зор үлестерін қосты. 

Бүгінде А.Байтұрсынұлы 
атындағы №211 орта мектепте 
әртүрлі пәндер бойынша 13 үйірме 
бар, онда 535 оқушы қамтылған. 
Ал мектепалды даярлық тобын-
да 47 оқушы білім алуда. Сапа-
лы білім, саналы тәрбие беру 
ісінде ұстаздардың тынымсыз 
еңбегі нәтижесін беруде. Соның 
дәлелі, 20212022 оқу жылында 
«Дарын» республикалық ғылыми 
жобалар конкурсының облыстық 
кезеңінен 4 жеңімпаз, «Зерде» 
республикалық  конкурсында 5 
жеңімпаз, республикалық пәндік 
олимпиаданың қалалық кезеңінен 
4 жеңімпаз, сондайақ, спорт сала-
сында халықаралық деңгейде 10 
оқушы, республикалық деңгейде 
23 оқушы, облыстық деңгейде 11 
оқушы жеңімпаз атанған. Өткен 
оқу жылында ҰБТ қорытындысы 
бойынша 43 оқушының 32сі 
грант иеленген (оқушылардың 
74,4 пайызы). Жалпы 2004 жыл-
дан бастап мектептен 23 «Алтын 
белгі» иегері шықты. 

Иә, ұлт ұстазының еңбегін 
ұлықтаудағы рухани танымдық 
бағытта атқарылған істерді 
айтып өттік. Алайда «әттең, 
осы жұмыстар назарға алын
ғанда...» дейтін тұстар да бар. 
Айталық, аталған мектепте 
А.Байтұрсынұлының ескерткіші 
немесе бьюсті орнатылса, білім 
ошағының беделін арттыра 
түсер еді. Сондайақ, мектептің 
білім деңгейін зерттеп, зерделеп, 
болашақта гимназия мәртебесін 
беруді де ойластырған артық 
болмайды. Көкейге келген ойды 
қалай іркеміз, мектеп ғимараты 
дәл осы күні күрделі жөндеуді 
де қажет етеді. Әрине, мұның 
барлығы ұстаздар қауымының 
құзырындағы іс емес, алайда ай-
тар ойлары осыған саяды.

Деректерге көз жіберсек, 
А.Байтұрсынұлы 19251928 жыл-
дары сол уақыттағы ел астанасы 
– Қызылорда қаласында тұрған. 
Демек, ұлт ұстазының табаны 
тиген Сыр өңірінде еңселі бір 
ескерткіші тұрса  да ұлағатты іс 
болар еді.

Суреттерді түсірген 
Нұрболат Нұржаубай

ҰЛТ ҰСТАЗЫНА ҚҰРМЕТ 
ҰЛЫ ІСТЕРГЕ ҰЛАССА...

Биыл мемлекет қайраткері, 
қазақ тіл білімі мен әдебиеттану 
ғылымдарының негізін салушы 
ғалым, ұлттық жазудың реформа-
торы,  алғашқы оқу құралының 
авторы А.Байтұрсынұлының 
туғанына 150 жыл. Ол 1872 жылы 
Қостанай өңірінде дүниеге келген. 

  Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Әлем чемпионатының 
жүлдегері

Айдос Сұлтанғали күрес 
түрлерінен Сербия астанасы 
Белградта өтіп жатқан Әлем 
чемпионатының қола жүлдегері 

атанды. Бұл – Қазақстан 
құрамасының қоржынына 
түскен алғашқы медаль.

26 жастағы Сыр елінің 
тумасы соңғы белдесуін 
венгриялық Кристиан Кеч-
кеметиге қарсы өткізіп, 60 
келіге дейінгілер арасында 

қола жүлдені қанжығасына 
байлады. Қорытынды есеп 7:1.

Еске салайық, Айдос Балқан 
түбегіндегі байрақты бәсекеде ал-
дымен Молдовадан келген Алек-
сандр Трандафирден (9:0) айла-
сын асырса, артынша армениялық 
Геворг Гарибянды (3:0) үйіне 

қайтарды. Жартылай финалда 
Әлем чемпионатының вицечемпионы қырғыз Жола-
ман Шаршенбековке (0:7) есе жіберді.

Байрақты бәсекеде 
топ жарды

Чехияның Пардубице қаласында кара-
тэ WSF бойынша Әлем чемпионаты өтті. 
Жарысқа 32 елден 2000-ға жуық спортшы 
қатысты. Кәрі құрлықта Қазақстан ұлттық 
құрамасынан 30 каратэші бақ сынады.

Айтулы додаға Сыр елінен аттанған спортшы-
лар жеңіс тұғырынан көрініп, ел мерейін асқақтатты. 
Нақтырақ айтсақ, қызылордалық каратэшілер 5 алтын, 
1 күміс, 2 қола медаль иеленді.

Мұнда ересектер арасында 60 келі салмақта 
Қонысбек Әлішершәріп, 67 келіде Дәуренбек Бер-
манов, 75 келіде Дамир Камил, 84 келіде Асылхан 
Ғалым, жасөспірімдер арасында 56 келі салмақта 
Олжас Мұхит алтын медальға ие болды. Ал 67 келі 
салмақ дәрежесінде Ғабиден Ұрынбаев күміс медаль-
ды қанжығаласа, осы салмақта Айбек Мереев пен 
Бақдәулет Құбаш қола иеленді.   

– Біз бұл чемпионатқа біраз уақыт дайындалдық. 
Бұл жолы оңай болған жоқ, өйткені қарсыластарымыз 
мықты болды. Бірақ жеңісті қолдан бермей, 5 спорт-
шы Әлем чемпионы болып оралды. Алда талай жа-
рыстар болады, өзіміздің мықтылығымызды әлі де 
дәлелдейміз, – дейді спортшы Олжас Мұхит.

Кеше байрақты бәсекеде олжа салған спортшылар-
ды жерлестері күтіп алды.

«Барыс» –
жеңіс тұғырында

 Құрлықтық хоккей лигасында өнер 
көрсететін «Барыс» клубы өз айдынында «Трак-
торды» ұтып, жаңа маусымды сәтті бастады. 

Өз айдынында өткен алғашқы матчта астаналық 
клуб Челябинскінің «Трактор» командасын қабыл
дады. Жақсы ойын өрнегін көрсеткен «Барыс» тартыс
ты кездесуде 3:1 есебімен жеңіске жетті. Линден Вей 
екі рет мергендігімен танылса, Кирилл Савицкий бір 
рет қарсылас қақпасын дәл көздеді.  Ал «Трактор» са-
пынан Пулкиннен есеп айырмасын бір шайбаға дейін 
қысқартты.

Айта кетейік, астаналық ұжым келесі ойында өз ай-
дынында «Авангардты» қабылдайды.

«СБ» ақпарат
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