
№143
(20417)

ПРЕЗИДЕНТ

КӘСІП ПЕН НӘСІП

3 4 5 6

3-бет

22 қыркүйек, бейсенбі  2022 жыл e-mail: syrboyi@yandex.kz          /          www.syrboyi.kz

Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет  •  1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

 t.me/syrboyi_kzwww.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi

6-бет

2-бет

Sb Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»

Түркия төрінде 
тың жобалар талқыланды

www.instagram.com/syrboyi_kz

Басты халықаралық мін берде 
сөз алған Қазақстан Президенті 
БҰҰ-ның штаб-пәтеріндегі бүгінгі 
кездесу әлем геосаяси текетірестің 
жаңа кезеңіне қадам басқан 
адамзат үшін сындарлы кезеңде 
өтіп жатқанын айтты.

– Тәртіп пен жауап кер ші лікке 
негізделген әрі бұрын қалыптасқан 
халықаралық жү йенің орнын хаос 
пен болжауға келмейтін жағдай ба-
сып жатыр. Жаһандық тежеу мен 
тепе-теңдік жүйесі бейбітшілік 
пен тұрақтылықты сақтай алмады. 
Қауіп сіздік архитектурасы жойыла 
бастады. Әлемдік державалар 
ара сындағы өзара сенімсіздік 
жыл дам артып келеді. Әлем 
әскери қақтығыстардың жаңа 
толқынының құрбанына айналды. 
Біз бірінші рет екі буыннан кейін 
ядролық қаруды қолдану қаупімен 
бетпе-бет келдік, – деді Президент.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт 
Тоқаев жасанды кедергілерге және 
экономикалық оқшаулануға байла-
нысты проблемаларды атап өтті. 
Оның айтуынша, экономикалық 
және саяси санкциялар азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету тізбегін жойып, миллиондаған 
адамға, әсіресе қоғамның осал 
топтарына қауіп төндіретін «жаңа 
нормаға» айналды.

Қазақстан Президенті өз сөзінде 

77 жыл бұрын БҰҰ-ның негізін 
қалаушы мемлекеттер ұйымның 
Жарғысында осы уақытқа дейін 
біздің қызметімізді сәтті реттеп 
келгенін халықаралық құқықтың 
қағидаттары мен нормаларын 
жазып, бекіткенін еске салды.

Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ 
не гізінде жатқан іргелі пост улат-
тарды сақтаудың маңыз дылығына 
назар аударды. Атап айтқанда, ол 
мем лекеттер егемендігінің теңдігі, 
терри ториялық тұтастықты құр-
меттеу және мемлекеттердің бей-
біт қатар өмір сүруі сияқты үш 
негізгі қағидаттың өзара байла-
нысын қайта қарастыру қажет-
тігіне тоқталды.

– Бұл – үш қағидат өзара бір-
біріне тәуелді. Осы қағидаттардың 
бірін сақтау қалған екеуін ұстануды 
білдіреді. Ал олардың бірін 
бұзу, басқа екеуін бұзған болып 
саналады. Дәстүрлі және ядролық 
қарусызданудың жаһандық 
жүйесі әлсіреген кезде аталған үш 
қағидатқа қауіп төнеді. Керісінше, 
үш қағи даттың түгел сақталуы 
олардың күшеюіне ықпал етеді. 
Бұл қағидаттар бірге кеңейтілген 
мемлекетаралық ын ты мақтас-
тықтың келесі үш деңгейіне негіз 
болады: субөңірлік, өңірлік және 
жаһандық. Бұл адамзат үшін 
пайдалы. БҰҰ аясында бекітілген 

құндылықтар жүйесі әлемнің 
түкпір-түкпіріндегі миллиондаған 
адамға үміт сәулесі болып қала 
береді, – деп сенім білдірді 
Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев ынты-
мақ тастық рухына негізделген 
БҰҰ-ны басшылыққа алып, 
аталған құн ды лықтарды батыл 
қорғауға шақырды.

– Біз ортақ мұрамыз бен игілі-
гімізге нұқсан келтіретін батыл-
сыздыққа немесе біржақты 
мүддеге жол беруге құқымыз 
жоқ. Көп нәрсеге тәуекел етуге 
тура келеді. Осыған байланысты 
Қазақстан  инклюзивтілік, көпжақ-
тылық және ізгі ниет жолында 
тиісті субъектілердің бәрімен 
ынтымақтастық орнатуға дайын, – 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы заманауи 
сын-қатерлерді тек ұжымдық күш-
жігермен ғана жеңуге болатынын 
айтты. Осыған байланысты ол 
бірқатар тәсілдерді атап көрсетті.

– Өткен жылдардағы көптеген 
және көбіне өзара байланысты 
дағ дарыс тар жаһандық басқаруда 
айтарлықтай кемшіліктер бар 
екенін көрсетті. Олар БҰҰ-ны 
жаңғырту және реформалау қажет 
екенін айқындап берді. БҰҰ алдағы 
сын-қатерлерге және туындайтын 
мүмкіндіктерге дайын болуға тиіс, 
– деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті БҰҰ 
Бас хатшысының «Біздің ортақ 
мәселеміз» атты баяндамасындағы 
ұсыныстарын құптады. Оның 
пікірінше, бұл БҰҰ Жарғысының 
ережелерін бекіту, көпжақтылыққа 
жаңа серпін беру, қолданыстағы 
мін  деттемелерді іске асыруды 
кү   шейту, жаңа сын-қатер лерге 
нақ   ты жауаптарды келісу және 
мү ше мемлекеттер арасындағы 
се   нім   ді қалпына келтіру үшін зор 
мүмкіндік.

Қасым-Жомарт Тоқаев жаһан -
дық сын-қатерлер мен дағ-
да рыстарға жай ғана жауап 
беруден олардың алдын алуға 
және қалыптасып келе жатқан 
үрдістерді жақсы болжауға көшу 
қажеттігін мәлімдеді.

– Қазақстан 30 жыл бұрын дәл 
осы мақсатпен Азиядағы өзара 
іс-қимыл және сенім шаралары 
жөнінде кеңес (АӨСШК) құру-
ды ұсынды. Жаңа сын-тегеу рін-
дер мен қауіп-қатерлерге байла-
нысты алдағы қазан айында 
ара аға йындық пен бітімгерлікке 
атса лысу мақсатында өтетін 
Саммитте АӨСШК толыққанды 
халықаралық ұйымға айналады 
деп үміттенеміз, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы Шығыс 
пен Батыс арасындағы ашық диа-
логты, сондай-ақ өзара сенім 
мен көпжақты ынтымақтастық 
қағи  даттарына негізделген жаңа 
жаһандық қауіпсіздік пара-
дигмасын құруға шақырды.

БЕКІТІЛГЕН ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖҮЙЕСІ  – 
МИЛЛИОНДАҒАН АДАМҒА ҮМІТ СӘУЛЕСІ

Тың  идеядан туған кәсіп

Жаңашылдық пен сабақтастық –
сала жұмысының өзегі

Жуырда өңірде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік грант 
беру конкурсының қорытындысы жарияланды. Биыл 26 адам қайтарымсыз грант 
иеленген. Оның ішінде елең еткізетін инновациялық жобалар да бар. Айталық, жас 
кәсіпкер Жансая Мейрамбекқызы цитрус жемістерін өсіру жобасын іске асырады. 

Мемлекет басшысы Жолдауында «...Елімізде еңбекқор адам, кәсіби маман 
ең сыйлы адам болуы тиіс. Осындай азаматтар мемлекетімізді дамытады. Біз 
қарапайым еңбек адамына құрмет көрсетуіміз керек» деген болатын. Біздің кезекті 
кейіпкеріміз де – тың кәсіптің көзін тапқан еңбекқор адам.

Қарақұмда өткен 
екінші құрылтай

Ұрпақ жадында 
жаңғырған ерлік

Қымбатты отандастар!
Биылғы жыл жан-жақты реформалар 

мен нақты өзгерістер жылына айналды. 
Маусым айында өткен референдумның 

нәтижесінде билік тармақтары арасында 
тиімді тепе-теңдік орнады.

Мемлекет «күшті Президент – ықпалды 
Парламент – есеп беретін Үкімет» 
қағидасын берік ұстанады. Мәжіліс пен 
мәслихаттар жаңа аралас жүйе бойынша 
жасақталады. Депутаттардың бір бөлігі 
партиялық тізіммен, қалғаны бір мандатты 
округтен сайланады. Конституциялық сот 
құрылып, алдағы қаңтар айынан жұмыс 
істей бастайды. Адам құқықтары жөніндегі 
уәкіл институты конституциялық 
мәртебеге ие болды. Биліктің бірқатар 
өкілеттігі қайта бөлініп, кейбір құзыреттер 
Президенттен Парламентке берілді. Енді 
өңірлердің әкімдері баламалы жолмен 
таңдалады. 

Конституцияға жер және оның қойнауы 
халыққа тиесілі деген бап енгізілді. Мен 
осы ережені жүзеге асыру үшін «Ұлттық 
қор – балаларға» деген мүлде жаңа 
бағдарлама ұсындым.

Конституциялық реформа – мен Мем-
лекет басшысы болып сайланғаннан бері 
жүзеге асырып жатқан ауқымды саяси жаң-
ғыру бағдарламасының ажырамас бөлігі. 
Осы бағдарлама аясында бейбіт жина-
лыстарды өткізу үшін алдын ала ескерту 
тәртібі енгізілді. Саяси партияларды 
тіркеу рәсімі жеңілдетіліп, тіркеудің 
қажетті шегі төмендетілді. Сайлау 
алдындағы партиялық тізімді жасақтау 
және  депутат мандаттарын бөлу кезінде 
әйелдер мен жастар үшін 30 пайыздық 
квота енгізілді. Саяси партиялардың 
Мәжіліске өту шегі 7-ден 5 пайызға 
төмендеді.  Сайлау бюллетендеріне 
«бәріне қарсы мын» деген баған қосылды. 
Парла мент тік оппозиция институты 
құрылды. Қылмыстық кодекстің 130-бабы 
қыл мыстық деп танылмайтын болды, 174-
бабы ізгілендірілді. Өлім жазасы жойылды. 
Ауыл әкімдерін тікелей сайлау тәсілдері 
енгізілді. Сондай-ақ басқа да көптеген тың 
бастамалар жүзеге асырылды. 

Жалпы, соңғы үш жылда жасалған 

өзгерістер мен конституциялық реформа 
мемлекеттік-саяси құрылымның жаңа 
үлгісін қалыптастырды. Сондықтан мен 
Жолдауымда сайлау мерзімін жария түрде 
және ашық айттым. Осылайша, біз басты 
мемлекеттік институттар – Президент, 
Парламент, Үкімет және мәслихаттардың 
бәрін біртіндеп қайта құрамыз.

Осы бастама жарияланғаннан бері 
бір айға жуық уақыт өтті. Бұл – барлық 
мәселені байыппен талқылап, жағдайды 
бағамдауға жеткілікті мерзім.

Халық біздің саяси жүйені өзгерту 
туралы жоспарымыздың мән-маңызын 
жақсы түсініп отыр.  Сондықтан мен бұған 
дейін айтылған сайлаудың  мерзіміне және 
Конституция ның талаптарына сәйкес, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауын 2022 жылғы 20 
қарашада өткізу туралы Жарлыққа қол 
қойдым.

Бұл науқан елдің бүкіл саяси жүйесін 
түбегейлі өзгертетін сайлау кезеңін 
бастап береді. Сол арқылы экономиканы 
тұрақты дамытуды, халықтың әл-ауқатын 
арттырып, тұрмыс сапасын жақсартуды 
көздейтін ұзақ мерзімді міндеттерді 
жүзеге асыруға мүмкіндік туады. 

Мен Жолдауымда бірқатар ауқымды 
әлеуметтік-экономикалық шаралар  қолға 
алынатынын жарияладым. Біз оның 
бәрін жақын арада жүзеге асыруымыз 
керек. Көп ұзамай қоғамға сайлау 
алдындағы тұғырнамамды ұсынамын. 
Онда әлеуметтік-экономикалық дамуды 
көздейтін жаңа бастамалар айтылады.

Мен Мемлекет басшысы ретінде сайлау 
науқаны қатаң түрде заңға сәйкес өтетініне 
кепілдік беремін. Оны отандық және 
шетелдік байқаушылардың қатысуымен 
әділ әрі ашық өткізетін боламыз. 

Барша азаматтарымызды жауап кер-
шілігін сезініп, демократия, заң және тәртіп 
қағидаттарын берік ұстануға шақырамын. 
Еліміздің бірлігі мен тұтастығын көрсете 
білейік. 

Халқымыздың тағдыры, Қазақстанның 
болашағы әрқайсымыздың қолымызда.

Біз Әділетті Қазақстанды бірге 
құрамыз!

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ҮНДЕУІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ КЕЗЕКТЕН 
ТЫС САЙЛАУЫН ТАҒАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ

Қазақстан Республикасы Конституциясының 41-бабының 3-1-тармағына сәйкес 
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы 2022 жылдың 20 
қарашасына тағайындалсын.

2. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы кезектен тыс 
президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасының Үкіметі кезектен тыс президенттік сайлауды 
ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз ету 
жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын.

4. Астана, Алматы, Шымкент қалаларының және облыстардың әкімдері сайлау 
құқығы бар азаматтардың тізімін уақытында жасауды және дұрыстығын қамтамасыз 
етсін, Орталық, аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларына кезектен тыс 
президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізу мәселелерін шешуде жан-жақты көмек 
көрсетсін.

5. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
 

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
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Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ Бас 
Ассамблеясы 77-сессиясының жалпы дебатында сөз сөйледі. 
Мемлекет басшысының БҰҰ Бас Ассамблеясының 77-сессиясы 
жалпы дебаттарына қатысуы Нью-Йоркке сапарының басты 
оқиғасы болды.

Sb Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы» 

Ғалымдар болжамы бойынша таяудағы 50 
жыл ішінде әлем халқының саны 1,5 есе өседі 
екен. Соған сәйкес осы мерзім аралығында 
әлемдік қуат пайдалану көлемі 2-3 есе 
артады. Ал қазіргі қуат көздерін пайдалану 
әсерінен жердің экологиялық проблемалары 
барған сайын асқынып, биосфераның 
ластануы, климаттың өзгеруі күшейе береді. 
Бұл проблемалардың шешімін табу үшін 
дүниежүзі бойынша Париж халықаралық 
келісіміне сәйкес көміртекті қолдану 
көлемі азайтыла береді.  Президент 
тапсырмасына сәйкес біздің елімізде 
2060 жылға қарай көміртегінен 
арылу міндеті қойылған. Ал әзірге 
Қазақстанда энергияның 70%-ы 
көмір отынымен жұмыс істейтін 
қуат көздерінен алынып отыр. 
Уақыт өте келе олар газбен жұмыс 
істеуге көшіріледі.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 
қалай қамтамасыз етіледі?

2-бет

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Сыр еліне жұмыс сапарымен келген Мәдениет 
және спорт министрі Дәурен Абаевпен кездесіп, бірлескен жұмыстарды талқылады.

Аймақ басшысы өңірдегі мәдениет, спорт саласындағы ауқымды жұмыстарға 
тоқталып, министрлікпен бірге жүзеге асатын жобалар туралы пікірлесті.

Министр сапары аясында Қызылорда қаласында бірқатар мәдени және спорттық 
нысандармен танысты. Сондай-ақ, халықпен кездесіп, туындаған сауалдарына жауап 
берді.

Жан азығын іздесең,
көрмеге кел
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Саясат

1-бет

Президент ядролық дер жа валар
дың бәсекелестігі мен текетіресінің 
күшеюіне, сондайақ Ядролық қаруды 
таратпау туралы шарттың шолу 
конференцияларында жетістіктің 
жоқтығына алаң даушылық білдірді. 
Ядролық қарусыздану Қазақстанның 
сырт қы саясатының негізгі бағыт 
тарының бірі екенін айта келе, 
Мемлекет басшысы біз дің еліміздің 
ядролық қару дан азат әлем құру үшін 
күресін жалғастыратынын айтты.

ҚасымЖомарт Тоқаев биоло
гия лық қауіпқатер лер ді азай туға 
бағытталған шұғыл шаралар қа был
дау дың өзектілігін атап өтті. Осы 
орайда Қазақстан Пре зиденті Био
логиялық қауіп сіздік жөніндегі халық
ара лық агенттік құру туралы бұрынғы 
бастамасын тағы да еске салды.

Мемлекет басшысы кли мат тың 
өзгеруіне қарсы күресті халықаралық 
ынты мақ тастықты кеңейтуді талап 
ететін тағы бір басты міндет ретінде 
атады.

– Егер жағдайды жақ сартқымыз 
келсе, жылдам іске көшуіміз қажет. 
Көпшілігіміз қазірдің өзінде бұл 
бағытта батыл қадамдар жасадық. 
Қазақстан 2060 жылға қарай еліміздің 
энергетика секторының  мұнай мен 
газға тәуелділігінен көміртегінен 
бейтарап экономикаға толық көшіру 
міндетін алды. Ғаламшарымызды 
құтқару үшін бұрынсоңды болмаған 
көлемде инвестиция қажет. Бірақ 
климаттың өзгеруіне қарсы күрес 
даму немесе жаңғыру процесінің есе
бінен жүргізілмеуі керек. Сондықтан 
осы жылы өтетін COP27 климаттық 
кон ференциясында Ұйымға мүше 
мем лекеттер, сондайақ жаһандық 
бизнесқоғамдастық климатқа қатыс
ты қаржыландыру жөніндегі өз мін
дет темелерін тағы да ұлғайта түсуі 
керек, – деді Мемлекет басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев климаттық 
күн тәртібі жаһан дық азықтүлік 
қауіпсіздігі дағдарысымен тікелей 
бай ланысты екенін атап өтті. Ол 
жаһандық азықтүлік қауіпсіздігімен 
күресу үшін Қазақстанның орасан зор 
ауыл шаруашылығы әлеуе тін пайда
лану туралы шешім қабыл дағанын 
мәлімдеді.

– Қазақстан алдағы уа қытта да 
астық пен басқа да әлеуметтік маңызы 
бар азықтүлік өнімдерінің сенімді 

жеткізушісі болып қала береді. 
Сондайақ біз Қазақстанда орналасқан 
Азықтүлік қауіпсіздігі жө ніндегі 
Ислам ұйымымен, сондайақ БҰҰ 
агент тік терімен ынтымақтастықты 
ны  ғайтуға ниеттіміз. Бұл тұрғыда 
азықтүлік пен тыңайт қыштарды бар
лық санкциялар мен шектеулерден 
боса ту аса маңызды, – деді Қасым
Жомарт Тоқаев.

Сондайақ Мемлекет бас шысы 
сенімді, әртарап тандырылған жаһан
дық тран зиттік және көліктік инфра 
құрылымның маңыз ды лығына 
тоқтал ды. Осы тұрғыда Президент 
Қазақ станның Азиядан Еуропаға 
дейінгі маңызды құрлық дәлізі ретін
дегі өсіп келе жатқан рөліне тоқталды.

– Транскаспий халық ара лық көлік 
бағытына немесе «Орта дәлізге» тың 
серпін берілді. Алдағы жылдары біз 

Қазақстан арқылы жүк тасымалының 
айтарлықтай арта түсетініне сенім
діміз. Біз Каспий теңізінің бейбітшілік 
пен жаңа мүмкіндіктер теңізі ретіндегі 
позициясын қамтамасыз етуіміз 
керек. Алдағы айларда Қазақстан 
сауда және жеткізу тізбегінің істен 
шығуы салдарынан туындайтын 
энер гияға және маңызды шикізатқа 
қол жетімділіктің шектелуін азай
туға көмектеседі. Ұзақ мерзімді перс
пективада біз жасыл сутегі мен жаңар
тылатын энергия көз де ріне ерекше 
назар ау дара отырып, энергия көздерін 
әртараптандыруға ұмтыламыз, – деді 
Мемлекет басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев Орталық 
Азия елдерінің саяси және эконо
микалық өзара ісәрекетін нығайтуға 
ниетті екенін ерекше атап өтті.

Қазақстан Президенті өңірдің 

халықаралық ынты мақтастық, оның 
ішінде та биғи және ауыл шаруа
шылық ресурстары, адами капиталы 
мен транзиттік әлеуеті арқылы зор 
мүмкіндіктерге ие екенін атап өтті.

Мемлекет басшысы өз сөзінде 
Әділетті Қазақ стан ды құруға бағыт
тал ған еліміздегі ауқымды саяси және 
экономикалық реформаларға да тоқ
талды. ҚасымЖомарт Тоқаев Қазақ 
стандағы ішкі саяси оқи ғаларға, атап 
айтқанда президент мерзімінің қайта 
қарастырылып жатқанын атап өтті.

– Бұл – Қазақстанда демо  кратияны 
дамытудағы тың серпіліс. Біз «күшті 
Пре  зидент – беделді Пар ламент – 
есеп беретін Үкі мет» формуласын 
қатаң ұстана береміз. Бұл формула 
Қазақстанның ұлттық мүд делеріне 
толық сәйкес келетініне сенімдімін, – 
деді Мемлекет басшысы.

***
Қасым-Жомарт Тоқаев 

Африка Одағы мен Еуропа 
Одағының бірлескен 
төрағалығымен өткен Азық-
түлік қауіпсіздігі жөніндегі 
жаһандық саммитке қатысты.
Мемлекет басшысы бүгінде азық

түлік қауіп сіз дігін қамтамасыз ету 
әлемдегі ең өзекті мәселелердің бірі 
екенін атап өтті. Сондайақ 2019 жылы 
осы форматта өткен соңғы кездесуден 
бері азықтүлік тапшылығына 
тап болған адамдардың саны 135 
миллионнан 345 миллион адамға дейін 
өскеніне назар аударды.

ҚасымЖомарт Тоқаев жаһандық 
азықтүлік тап шылығымен күресу 
үшін Қазақстан алдағы уақытта 
өзінің ауыл шаруашылығы әлеуетін 
пайдалануға ниетті екенін мәлімдеді. 
Біздің еліміз астық пен азықтүліктің 
басқа да негізгі түрлерінің сенімді жет
кізушісі болып қала беретінін айтты.

Мемлекет басшысы аш тыққа 
қарсы ісәрекет жөніндегі күшжігерді 
жан дандыруға шақырды. Осы ретте 
Азықтүлік қауіпсіздігі жөніндегі 
ислам ұйымымен және өңірдегі БҰҰ 
инсти туттарымен түрлі сатып алу 
жобалары, соның ішінде Ау ғанстан 
қажеттіліктері үшін ынтымақтастықты 
кеңей туге дайын екенін жеткізді.

***
Мемлекет басшысы Азық-

түлік қауіпсіздігі жөніндегі 
жаһандық саммит аясында 
Еуропалық Кеңестің президенті 
Шарль Мишельмен кездесті.
Тараптар саяси диалогты дамы

туға, саудаэкономикалық ынтымақ
тастықты кеңейтуге ерекше назар 
аудара отырып, Қазақстан мен Еуро
палық Одақ арасындағы страте
гиялық әріптестікті нығайту перспек
тиваларын талқылады.

***
Қасым-Жомарт Тоқаев 

Нью-Йоркке жұмыс сапарының 
соңында БҰҰ Бас хатшысы 
Антониу Гутерришпен келіссөз 
жүргізді.
Конструктивті және достық жағ

дайында өткен кездесуде Қазақ   стан 
мен БҰҰ арасындағы ынты мақ
тастықты нығайтудың жайкүйі мен 
перспективалары талқыланды.

БЕКІТІЛГЕН ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖҮЙЕСІ  – 
МИЛЛИОНДАҒАН АДАМҒА ҮМІТ СӘУЛЕСІ

1-бет

Осы жоспарға сай Қазақстан 2035 
жылға қарай электр қуатын өндіру 
орындарындағы көмірдің үлесін  
40%ға төмендетуді межелеп отыр. 
Ал жаңартылған энергия өндіру үлесі  
23%, газ генерациясы үлесі 18%, 
гидроэлектрстанция 7%, АЭС үлесі 
12% болады деп болжап отыр.

Мемлекет басшысы оңтүстік өңір
лерді үздіксіз электр энер гиясымен 
қамтамасыз ету үшін алдағы үш 
жылда қуаттылығы 1000 мегаваттан 
асатын электр станцияларын салуды 
тапсырғаны белгілі. Қызылорда қа ла
сында құрылысы жоспарланып отыр
ған қуаттылығы 240 мегават жаңа 
жылуэлектр орталығы – осы газ 
гене рациясы бағыты бойынша қолға 
алы нып жатқан алғашқы жобалардың 
бірі. 

Ол алғаш болып біздің аймақта 
жүзеге асуда. Жақында облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев пен 
жоба инвесторы «Акса Энерджи» 
компаниясының атқарушы комитеті 
төрағасының орынбасары Коркут 
Озтуркмен заманауи үлгідегі электр 
орталығының құрылысы басталатын 
жерге капсула салу рәсіміне қатысты.  
Құны 215 млрд теңгеден асатын жоба 
36 ай ішінде аяқталады. Осылайша 
2025 жылы ел игілігіне табысталады.

Бұл ісшаралардың бәрі – 
келешек елімізде, оның ішінде 
оңтүстік өңірлерде энергетикалық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
алғышарттары. Алайда болашақта 
электр энергиясын өндіруді түгелдей 
газға көшіре де алмайтынымыз 
белгілі. Оған себеп өндіріліп жатқан 
газ көлемі шектеулі. Оның үстіне 
Қазақстанның елді мекендерін 
болашақта түгелге жуық газдандыру 
бағдарламасы жүргізілуде. Елді 
мекендердің көпшілігі «көгілдір 
отынмен» қамтамасыз етіліп, жос
парланған қуат көздері газға көш кен 
кезде газды экспортқа шығару да 
тоқтайтын болады. Өндіріліп жатқан 
газ толығымен елдің ішкі мұқтажына 
жұмсалады. 

Кеңбайтақ еліміздің тұрғындар 
саны да, экономикасы да өсіп келеді. 
Өсім сапалы болу үшін қуат көздері 
қажет. Ал бұл проблеманы ядролық 
энергетиканың қатысуынсыз шешу 
қиынға соғатынын сарапшылар 
ұдайы еске салуда. Сонымен 
бірге олар газбен жұмыс істейтін 
орталықтар өндіретін электр қуаты 
бағасымен салыстырғанда атом 
электр станциясында өндірілетін өнім 
арзанға түсетінін айтуда. Қазақтанда 

атом электр станциясын салу қажет 
пе, қажет емес пе деген сұраққа бұдан 
бұрын жарияланған «АЭС салып 
алпауыт елдер қатарына қосыла 
аламыз ба?» деген мақаламызда мүм
кіндігінше жауап беруге тырысқан 
болатынбыз. 

Одан бергі уақытта Қазақстан 
билігі елімізде атом электр стан
ция сын салуға қатысуы мүмкін 
төрт ком панияны атады.  Олар 
– оң түс тік кореялық «Korea Hy
dro & Nuclear Power», қытайлық 
«CNNC», ресейлік «Росатом» және 
франциялық «EDF» компаниялары. 
Алайда Энергетика министрлігі 
маман дарының айтуынша, бірінші 
кезекте орналасатын жерді анықтау, 
оны зерделеу және тағы басқа 
ісшараларды атқару керек. Бұл 
жұмыстарға  кем дегенде, бірекі 
жылдай кетеді. Содан кейін ғана 
нақты бір технология және оны 
жеткізетін компания таңдалады.

Елімізде атом электр станциясын 
салудағы негізгі тиімділіктердің 
бірі оған қажетті негізгі шикізат 
– уранның өзімізде өндірілетіні 
және уран отын таблеткаларының 
шығарылуы. Қазақстан – әлемдегі ірі 
уран өндіруші мемлекет, былтыр ол 
әлемдік уран жеткізілімінің 46%ын 
қамтамасыз етті. Бұдан бөлек, гео ло
гиялық сипаттамаларының арқа сында 
еліміздегі уран кен орындарының 
басым бөлігі жерастыұңғымалық  
шаймалау (ЖҰШ) әдісімен игеруге 
жарамды. 

Мамандардың есебіне қарағанда, 
қазір Қазақстандағы уран қоры 
– әлемдегі қордың 20%ы. Тек 
барлаудан өткен қордың арқасында 
Қазақстан 1 миллион тонна уран 
шығара алады. Ал, әлемде жыл 
сайын уранның 5 мың тоннасы іске 
жаратылады. Демек, Қазақстандағы 
уран қоры арқылы әлі көптеген 
жылдар бойы табыс табуға болады 
дейді мамандар.

Бастысы қазақстандық уранды 
табу жолы басқа елдермен салыс
тыр ғанда оңай, сондықтан, оның 
өзін дік құны да айтарлықтай жоғары 
емес деген де пікір бар. Ұлт тық 
атом компаниясы ретінде «Қазатом
өнеркәсіп» Қазақстан аума ғындағы 
уран кен орындарын игеруге басым
дық беретін, заңмен бекі тілген 
құқы бар, былтыр әлемдік бастап қы 
уран өндірудің жиынтық көле мінен 
шамамен 24%  мөлшерінде ком
панияның қатысу үлесіне барабар 
әлем дегі ең ірі уран өндіруші. Топтың 
сала дағы ең ірі резервтік уран базасы 
бар. «Қазатомөнеркәсіп» еншілес, 

тәуелді және бірлескен ұйымдармен 
бірге 14 уран өндіруші кәсіпорынға 
бірік тірілген 26 кен орнын игеруде. 
Барлық уран өндіруші кәсіпорындар 
Қа зақстан Республикасының аума
ғын да орналасқан. Денсаулық сақ
тауға, өнеркәсіптік қауіпсіздікке 
және қор шаған ортаны қорғауды ба
қы  лаудың озық практикалары мен 
құ рал дарына (ISO 45001 және ISO 
14001 сертификатталған) ерекше на
зар ау дара отырып, жерасты ұңғы ма 
лық шай малау технологиясын қол
дана ды.

«Қазатомөнеркәсіп» өз қызметін 
Қазақстанның 5 өңірінде жүзеге 
асырады. Соның бірі – Қызылорда 
облысы. Облыс аумағында «Қаз
атом өнеркәсіп» ҰКға қарасты 
«БайкенU», «СемізбайU», «Қызыл
құм», «РУ6» ЖШС секілді кәсіп
орын дар жұмыс атқарады. Атап өту 
қажет, уран шала тотығын қайта 
өңдеу жұмыстарымен «БайкенU» 
ЖШС айналысады. Сонымен қатар, 
серік  тестік металлургия өнер кәсі 
бінің құрылымында негізгі үлеске 
ие. Қаңтаршілде айларында метал 
лур гиялық саласындағы кәсіп орын
дарда 36,4 млрд теңгенің өнімі өн ді
рі ліп, өткен жылдың ұқсас кезеңі  мен 
салыс тырғанда 4,4%ға арт қан. Бұл 
кәсіп орындар жергілікті жерде биз
нестің әлеуметтік жауап кер  шілігі 
бағ дарлармасы аясында бір қатар қа
йы рымдылық шаралар мен көр кейту, 
көгалдандыру жүмыс тарына ат са  лы
сып келе жатқанын айта кету қажет.

Жалпы алғанда еліміздегі уран 
өндіруші кәсіпорындар жыл сайын 
мемлекет қазынасына 1,5 млрд доллар 
шамасында кіріс кіргізіп келеді. Міне 
осыдан шығар қорытынды – жер 
астында осынша уран байлығы бар 
және тиісті отынды да шығаратын 
Қазақстанның солардан қуат өндіретін 
станцияны салуы – қисынды іс. Қалай 
болғанда, соңғы сөз мамандарда.  

Иә, атом электр станциясын салу 
– ұзаққа созылатын мәселе. Қазір 
геологиялық, тектоникалық, сейсмо
логиялық зерттеулерді, табиғи 
рельефтерді, ландшафттарды, судың 
қолжетімділігін, адам ресурстарын 
ескере отырып, ықтимал орналастыру 
орындарына байланысты зерттеу 
жүргізіліп жатыр. Ең әуелі осы 
жұмыстар жасалуы керек. Ал АЭС
ті кім салатынын аталған жұмыстар 
біткеннен кейін өтетін байқау 
шешеді. Мұның бәрі сайып келгенде, 
Қазақстанның энергетикалық қауіп
сіздігін қамтамасыз ету мақсатын 
көздейді.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 
қалай қамтамасыз етіледі?

Денсаулық сақтау министрі 
Ажар Ғиният қан айналым жүйесі 
ауруларынан болатын өлімжітім 
21,4%ға, қатерлі ісіктерден 8,7%ға, 
тыныс алу ағзаларының ауруларынан 
23%ға және туберкулезден 12%ға 
төмендегенін айтты.

Жиын қорытындысымен Үкімет 
басшысы ана мен бала өлімінің 
көрсеткіштерін төмендету үшін шұғыл 
шаралар қабылдау қажеттігін және 
әйелдер мен жаңа туған нәрестелердің 
денсаулығына тұрақты мониторинг 
жүргізуді тапсырды.

Үкімет тапсырмалары негізінде 
аймақтағы ахуалды саралаған облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев ана мен бала 
денсаулығына ерекше мән беруді, 
кейінгі жылдары бұл көрсеткіш көңіл 
көншітпейтінін алға тартты. Облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының 
басшысы Сәбит Пазыловқа өңірдегі 
емдеу нысандарына талдау жасап, 
жағдайды жақсарту үшін нақты 
ұсыныс енгізуді тапсырды.

Облыс әкімі жуырда ғана болған 
ана өліміне қатысты оқиғаны жан
жақты зерделеп, тексеру жұмыстарына 
жеткілікті мән беріп, кінәлілерге 
қатысты тиісті шара көруді міндеттеді. 
Сондайақ, мұндай оқиғаларды бол
дыр мау үшін барлық мүмкін дік терді 
пайдалана отырып, нақты шара лар 
қабылданатынын қаперге салды.

– Әрбір тіркелген өлім – бір 
отбасының трагедиясы. Өкінішке 
қарай, ана мен бала өлімінің 
көрсеткіші кейінгі үш жылдан бері 
жоғары деңгейде. 2020 жылы 12, 
былтыр 10, жыл басынан бері 5 ана 

өлімі тіркелді. Бұл өзекті мәселені 
осы кезге дейін арнайы қарап, тиісті 
сала басшысына, дәрігерлерге нақты 
тапсырмалар берілген еді, алайда 
орындалуы өте төмен. Нәрестелердің 
шетінеуі де – күрделі мәселе. Бауыр 
еті – баласынан айырылу оңай емес, 
бұл – тұтас отбасының тағдыры.

Әр пациент дәрігерге үмітпен 
келеді, дертіне шипа табамын деп 
сенеді. Ал, тиісті дәрігерлерде 
жауапкершілік жоқ. Мұны бейжай 
қалдыруға болмайды. Сондықтан 
ана өліміне жол берген мамандардың 
мәселесін қарап, талдау жүргізіңіздер, 
– деді облыс әкімі.

Жиында облыстық перинаталдық 
орталықтың бас дәрігері Олег Ким мен 
жұқпалы аурулар ауру ханасының бас 
дәрігері Айна Мұхам бетоваға нақты 
тапсырмалар берілді.

Ана мен бала өліміне қатысты 
барлық деректер арнайы комиссия 
жұмысында сараланып, мамандардың 
кәсіби жұмысына талдау жүргізіледі. 
Сондайақ, облыстық мәслихат сессия
сы ның күн тәртібінде көтеріледі. Мұ
нан кейін бұл мәселелер әкімдіктің ал
дағы кеңейтілген жиынында қаралады.

Отырыс соңында облыс әкімі Ұлт
тық жобада көзделген көрсет кіштер 
мен нысаналы индикаторларға қол 
жеткізуді, дәрігер мамандарының тап
шылығын азайту үшін медициналық 
ұйымдарға талдау жасауды, жүкті 
әйелдерді босануға дейінгі жеке 
және салааралық бақылауды сапалы 
жүргізуді тапсырды.

Облыс әкімінің баспасөз қызметі

ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУДІ 
ТАПСЫРДЫ

Кеше Премьер-Министр Әлихан Смайыловтың төрағалығымен 
өткен Үкімет жиынында «Дені сау ұлт» әрбір азамат үшін сапалы 
және қолжетімді денсаулық сақтау» Ұлттық жобасының іске асу 
барысы қаралды. Отырысқа министрлер, онлайн режимде барлық өңір 
әкімдері қатысты.



Sb 3www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz №143 (20417) 22 қыркүйек, бейсенбі 2022 жыл

Аймақ

1-бет

ҚР Мәдениет және 
спорт министрі Дәурен 
Абаев облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаевпен 
бірге бірнеше мекеменің 
жұмысымен танысты.  

Алдымен «Мұз айдыны» 
спорт кешенінде мәнерлеп 
сыр ғанау, күрес және көркем 
гимнастика үйірме мүше
ле рімен әңгімелесіп, спорт
шы ларға республикалық, 
ха  лық аралық жарыстарда та
быс ты өнер көрсетуіне тілек
тестік білдірді. Сондайақ, 
облыстағы спорттың даму 
көрсеткіштерімен танысты. 

Сөз орайы келгенде айта 
кетейік, 2013 жылы ел игі
лігіне берілген нысанда во
лейбол, баскетбол, күрес, 
көр кем гимнастика залы мен 
мұз айдыны бар. Әр залға 
жүз ден аса көрермен сыяды. 
Нақтырақ айтсақ, бірінші 
қабатта ойын залы, грекрим 
күресі, көркем гимнастика, 
мұз алаңы, жаттықтырушы
оқытушылар бөлмесі, персо
налдың қызметтік және жұмыс 
бөлмелері, ерлер мен әйелдерге 
арналған киім ауыстыратын 
бөлмелер орна ласқан. Ал 
екінші қабатында әкімшілік 
қызметкерлер бөл месі, би залы 
мен асхана бар. Қазір мұнда 
спорттың 7 түрі бойынша 615 
спортшы жаттығады.

Мұнан соң министр 
«Тарлан» спорт кешенінде 
болып, бокс пен күрестен өтіп 
жатқан жат тығуды көрді. Сыр 
спорт шы лары ның дүбірлі 
додаларда еліміз дің намысын 
қорғап, даңқын арттыратынына 
сенім білдірді.

Спорт кешені 2016 жылы 
пайдалануға берілген. Мұнда 
бокс, таэквондо, күрес, ауыр 
атлетика және жаттығу зал
дары бар. Одан бөлек, жатақ
хана, асхана, демалыс бөлмесі, 
киім ауыстыратын бөлме 
және меди циналық қызмет 
көрсету кабинетімен қам
тылған. Бүгінде жат тық тыру
шылар таэквондо, бокс, пауэр
лифтинг, дзюдо, каратэ, ауыр 

атлетикадан 350ден астам 
талапкерді аталған спорт 
түрлеріне тәрбиелеуде.

Бұған дейін мұнда 20 ҚР 
спорт шебері, 78 ҚР спорт 
шеберіне үміткер дайындалды. 
Облыс әкімі «Балалар жылы» 
аясында өңірде демеушілер 
көмегімен 80 ойын алаңын салу 
басталғанын жеткізді. Бұған 
қоса, «Оқушылар үйі» де бой 
көтеретінін айтты.

Министр ұлттық спортты, 
оның ішінде ат спорты мен 
туризмін заманға сай жаңғырту 
мақсатындағы «Ұлы дала 
жорығы» атты жаңа жобаға 
тоқталып, белсенділік танытып, 
жанкүйер болуға шақырды. 
1200 шақырымдық марафон
бәйге елордадан бастап 
Ақмола, Қарағанды, Ұлытау, 
Қы зылорда және Түркістан 
облыстарын қамтиды. Жеңім
паздар І орын 30 млн теңге, 
ІІ орын 20 млн теңге, ІІІ 
орын 15 млн теңге ақшалай 
сыйлықтармен марапатталады. 

Мұнан кейін облыстық 
тарихиөлкетану музейінде 
көне  ден көш тартқан тарихқа 
қаны ғып, ондағы экс понат
тар ды көрді. Археология және 
этнография бөлімінің мең
герушісі Әйгерім Бекқұлиева 
музейдегі тарихи жәдігерлерді 
жекежеке көрсетіп, өлкетану 
саласындағы маңызына тоқ
талды. Музейдің негізі 1953 
жылы қаланған. 2015 жылы 
келбеті қайта жаңарды. Бүгінде 
қорында 62 мыңнан аса экс
понат бар. Бірінші қабатта кі
ріспе залы, «Өсімдіктер мен 
жа нуарлар әлемі», «Қасиетті 
Қа зақстан және археология»,  
«Ай мақ тың әлеуметтікэконо
ми  калық дамуы» секілді көр
ме залдары орналасқан. Ал 
екін  ші қабатта «Қызылорда 
облы  сы ІІ дүниежүзілік соғыс 
жыл  дарында», «Ауыл шаруа
шылығы», «Өлкеде Кеңес өкі 
метінің орнауы», «Қы зыл орда 
облысының әлеуметтік сала
сын дамыту», «Мәдениет және 
өнер», «Этнография» және 
«Тәу ел сіз Қазақстан» зал дары 
бар. 

– Сыр өңірінің тарихта 
алатын орны ерекше. Елдің 
әлауқатының нығаюына Ұлы 

Жібек жолының бойындағы 
ірі қалалар ерекше рөл ат
қарды. Алғаш ел астанасы 
болған бұл мекен сол ескі 
орда лардың жалғасындай. 
Қазақ хандығының негізі Ақ 
Орда мемлекетінің орталығы, 
жоңғар басқыншыларына 
қарсы күрес, Орта Азия 
хандықтарына қарсы әскери іс
қимыл да Сыр өңірінде болды. 
Көріп тұрғандарыңыздай, ХІV
ХХ ғасырлар аралығындағы 

саясиәлеуметтік дамуы туралы 
мәліметтер толық сақталған, – 
деді музей қызметкері.

Кіріспе залында облыстың 
физикалықгеографиялық кар
тасы, климаты, жер бедері, 
та биғат байлығы, ХІХХХ ға
сырдағы облыс аумағын зерт
теушілер, Арал теңізінің өткені 
мен бүгіні туралы мол дерек  
қамтылған. Ал «Өсімдіктер мен 
жануарлар» залында Сырдария 
өзенінің флорасы мен фаунасы 
жайлы мәліметтер бар. Өңірде  
сирек кездесетін өсімдіктер 
мен жануарлар дүниесін қорғау 
мақсатында ұйымдастырылған  
«Барсакелмес» қорығы, Арал 
ауданындағы ең ірі көл – 
Қамбаштың туризм аймағына 
айналып отыр ғаны  жайлы 
ақпараттарға қанықтық. Ал 
«Археология» за лына неолит, 
кейінгі қола, ерте темір дәуірі 
және орта ғасыр лардағы 
жәдігерлер қойылған.

Дәурен Абаев музей 
қонақтарына арналған естелік 
кітапқа ізгі тілегін жазды.

***

Мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаев 
Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасында 
тұрғындармен, сала 
қызметкерлерімен 
кездесті. Оған ҚР 
Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Жанарбек 
Әшімжанов қатысты. 

Басқосудың модераторы, 
облыс әкімінің орын басары 
Нұрымбет Сақтағанов  
алдымен өңірдегі мәдениет 
және спорт саласында ат қарыл
ған жұмыстардан хабар дар етті. 

– Биылғы жылдың 
мамыр айынан бастап біздің 
облыста  мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасына 
дене шынықтыру және спорт 
бас қармасын қосу жолымен 
қайта ұйымдастырылып, жаңа
дан облыстық мәдениет және 
спорт басқармасы құрылды. 
Сыр бойындағы зор әлеуетке 
ие дәстүрлі өнерді одан әрі 
жетілдіру, бұқаралық спорт
пен шұғылданушылар қата
рын арттыру, мәдениет пен 
спорт өкілдерін әлемдік кеңіс
тікке шығару үшін рес пуб
ликада, шетелдердегі түрлі 
фес тивальдер мен байқау
ларға, біріншіліктер мен 
спар такиадаларға қатысуына 
қолдау көрсетіліп  келеді. 

Биыл ел үшін де, өңір үшін 

де айшықты оқиғаларға толы 
жыл болды. Ән падишасы 
атанған Роза Бағланованың 
100 жылдығына, әншіком
позитор Батырхан Шөкенов
тің 60 жылдығына ар нал 
ған республикалық ән ші лер 
конкурстары мен «Ақкербез» 
республикалық би шілер бай
қауы өткізіліп, облыс орта
лығында Роза Бағла но ваның 
ескерткіші орнатылды. Со
нымен қатар, Қазақстанның 
халық жазушысы Әбдіжәміл 
Нұрпейісовті еске алу іс
шарасы, республикалық ғы
лыми конференция өткі зілді. 
Бәбіш мола, ортаға сыр лық 
Жанкент, Сығанақ қала шық
тарына архео логиялық қазба 
жұмыс тары жүргізілді, – деді 
облыс әкімінің орынбасары.

Спортпен тұрақты айна
лысушылар 38 пайыз болса, 
2025 жылы 50 пайызға 
жеткізілмек. 2024 жылы Париж
де өтетін олим пиа даға әзірлік 
– алдағы күннің еншісіндегі 
шаруа. Жыл басынан бері 

спорт шылар Қазақстан Рес
пуб ли касы чемпионаттары 
мен кубоктарында 807 
медальға, Әлем және Азия чем
пионаттарында 153 медальға 
қол жеткізді. Елорда күні 
қарсаңында өткен  «Қазақ стан 
барысы – 2022» турнирінде 
жерлесіміз Мақсат Исағабылов 
«Қазақстан барысы» атанды.  
2008 жылдан бастап ұлттық 
құрама сапында 4 жазғы олим
пиада ойындарына 21 спортшы 
қатысып, 2 қола медаль 
жеңіп алды. Олар – боксшы 
Қамшыбек Қоңқабаев пен ауыр 
атлет Александр Зайчиков.

Кездесу барысында ми
нистр мәдениет, өнер, кино, 
спорт, туризм сала ла рын дағы 
жаңалықтарды айтты.

– Еліміз бойынша 35 мәде
ниет нысанының құрылысы 
бас талып, 265 ғимаратқа 
жөндеу жұмыстары жүргізілді.  
Бұл тізім де кітапханалар, 
театрлар, музейлер, концерт 
залдары мен мәдениет үйлері 
бар. Ұлттық мәр тебесіне ие 
мәдениет ошақтарындағы 
қызметкерлердің еңбекақысы 
75 пайызға өсті. Бізде мұндай 
мекеме саны көп емес, бар 
болғаны онға жетержетпес. 
Сондай статусқа ие мекемеге 
барлық өңірден қызметкерлер 
келіп, жұмыс істеуге ұмтылу 
керек. Жаңа облыста қолға 
алынған шаралардан хабардар 
болдым. Біз «Айбоз»  ұлттық 
әдеби сыйлығына байқау 
жария ладық. Бұл байқауға 

Қызылорда өңірінен де аза
маттар қатысады деп ойлаймын. 
Мұнда 7 номинация бойынша 
сыйлық беріледі.  Олар «Үздік 
проза», «Үздік поэзия», «Үздік 
драматургия»,  «Үздік әдеби 
аударма»,  «Үздік балалар 
әдебиеті»,  «Үздік комикс», 
«Үздік  кітап дизайны» деп 
бөлінеді. Әрқайсысының бас 
жүлдесі – 5 миллион теңге. 
Сондықтан қатысамын деу
шілердің барлығына есігіміз 
ашық. Атыжөндеріңізді біл
мей комиссия мүшелері тек 
шығар маларыңызбен танысып, 
баға береді. Осы жерде 
комикстің не керегі бар деген 
ой туындайды. Бірақ балаларды 
әдебиетке тартудың бір құралы 
ретінде комиксті қостық. Оған 
тек ұлттық комикстеріміз 
ғана қабылданады. Біз жаңа 
қазақ әдебиетінің серияларын 
шығаруды қолға алдық. Онда 
еш жерде жарияланбаған 
қаламгерлер еңбектерін бізге 
жолдауы керек. Жас мөлшеріне 
шектеу жоқ, – деді ол.

Министр елімізде жүр
гізілген «Артспорт» бағ
дарламасының асығыс жа
салғанын айтты. Қазір 
балалар спорт секциялары мен 
шығармашылық үйірмелерге 
тегін қатысуда. Оған 40 млрд 
теңге қаражат бөлінген. Бірақ 
бірнеше проблеманың бары 
анықталған.

Ең негізгісі – жергілікті 
бюджетте қаржының жетіспеуі.

Одан бөлек, жалпы бағдар
лама асығыс ойлас тырылған. 

– Қажетті есептеулер, бағ
дарламаға қатысатын бала
ларды қамту бойынша бол
жам дар дұрыс құрылмаған, 
ақпараттық портал жұмысының 
қағидалары анық жазылмаған. 
Бағдарлама 4тен 18 жасқа 
дейінгі балаларды қамтиды. 
Бұл – республикадағы 4 млн 
бала. Осыншама ауқымды 
салааралық күрделі бағдарлама 
қысқа уақыт ішінде енгізілген, 
– деді Д.Абаев. 

Сондайақ,  министрлік 
он  даған миллиард теңге жұм
салатын денешынықтырусау
ық  тыру кешендерін са лу    дан 
біртіндеп бас тарта ты  нын 
айтты. Мұндай ке шен дерде 
спорттық жүктемеге пай да
ланылмайтын үлкен атриум
дар, дәліздер, пар кинг тер, 
акт залдары көп. Оған қара
ғанда модульдік спорт тық 
нысандардың құры лы сы 
бірнеше есе тиімді әрі олар ды 
салу оңай. Көбінесе мұн дай 
ны сан дарды ауылдық жер

лерге салу ыңғайлы. Ендігі  
уақытта министрлік олимпиада 
нәтижелеріне толықтай жауап
кершілікті өз мойнына алады.

Кездесуде ҚР Еңбек сіңір
ген қайраткері, Н.Беке жанов 
атын дағы қазақ академиялық 
музыкалық драма театры ре
жиссерінің кеңесшісі Хұсейін 
ӘмірТемір, облыстық спорт 
ардагерлері кеңесінің төр
ағасы Жақсыбек Егізбаев, 
Т.Жүргенов атындағы қордың 
төрағасы Сәпен Аңсатов 
ұсыныспікірлерін жеткізді.

Мұнан кейін министр 
республикалық және жергілікті 
БАҚ өкілдерінің сауалдарына 
жауап беріп, азаматтарды жеке 
қабылдады.

Түстен кейін  Қармақшы 
ауданындағы Қор қыт ата 
мемориалды ке ше нінде болып, 
«Байқоңыр» кос модромы 
музейімен та нысты.

Ақтілек БІТІМБАЙ,
Айсәуле ҚАРАПАЕВА, 

«Сыр бойы»

Жаңашылдық пен сабақтастық –
сала жұмысының өзегі

Облыс әкімі аймақта 
жылданжылға мұнай өндіру 
көлемі кеміп жатқанын алға 
тартып, геологиялық зерделеу 
жұмыстарын жүргізудің 
маңызын атап өтті. Сондайақ, 
газ өндіру ісіне басымдық беру 
арқылы табыс көлемін түсірмеу 
қажеттігін қаперге салды. 

Республикалық бюджет 
есебінен «ШуСарысу» мен 

«Арал» шөгінді бассейн деріне 
геологиялық зерделеу жұ
мыстары жүргізілуде.  Сондай
ақ, «ҚазМұнайГаз» ҰҚ» АҚ 
тереңдігі 5,5 мың метр ұңғы
маны бұрғылау жұмыс тарын 
бастады. «КенқияқАтырау» 
ревер сінің өткізу қуатын 
жылына 6 млн тоннадан 12 млн 
тоннаға дейін арттыру бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. Бұл 

өз кезегінде мұнай көлемінің 
орнын толтыруға, әрі қарай 
оның көлемін ұлғайтуға және 
жұмыс орындарын сақтауға 
мүмкіндік береді.  

Кездесуде Серікжан Сейіт
жанов компанияның негізгі 
қызмет бағыттарына тоқталып, 
биылғы 9 айда 257,3 мың тонна 
мұнай өндірілгенін айтты. 

Басқосу соңында облыс 
әкімі жұмыс орнын қыс қартпау, 
жұ мыс шы лардың жалақысын 
кезеңкезеңімен көтеру және 
салық базасын ұлғайтуға баса 
мән беру керектігін назарға 
салды. 

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

МҰНАЙ КОМПАНИЯСЫНЫҢ БАСШЫСЫН ҚАБЫЛДАДЫ

Ыстамбул қаласында Серік 
Қожаниязов «Tat Gida» ком па
ниясының басшылығымен Қы
зылорда облысында қызанақ 
пас тасын шығаратын зауыт 
салу мәселесін талқылады.   

Кездесу нәтижесінде түрік 
компаниясының өкілдері 
жақын арада Сыр еліне келіп, 
жобаны жүзеге асыру бойынша 
нақты жұмыстарға кіріспек. 
Нақтырақ айтсақ, қызанақ 
егетін және зауыт салынатын 
жермен танысып, бірлескен 
жұмыстарды атқармақ.

Сонымен қатар, аймақ бас

шысының орынбасары «Акса 
Энерджи» компаниясы басшы
лығымен кездесіп, облыс орта
лы ғында жылуэлектр орта лы
ғын салу жобасының кейбір 
мәсе лелерін пысықтады. Екі ел 
арасында әрі қарай ынты мақ
тастықты дамыту үшін өзге де 
маңызды жобаларды іске асыру 
перспективалары қаралды. 

Нәтижесінде Сыр өңірін
де өндірісте және сауда орын
дарында пайдаланатын қағаз 
қап шықтар мен қағаздан 
жасалатын ыдыстар шығару,  
қамысты өңделмеген күйде 

Еуропа ел де ріне экспорттау 
жобалары тал қыланды. 

Сондайақ, С.Қожаниязов 
Түр  киядағы сапары барысында 
Қазақстан Республикасының 
Ыстам  бул қаласындағы Бас 
кон сулы және «Kazakh Invest» 
АҚның Түркиядағы өкілімен 
кездесіп, өңірге инвестиция 
тарту мәселелерін пысықтады.

Айта кетейік, биыл түрік 
инвес  торларының қолдауымен 
рес публиканың тек екі айма
ғын да ТМД елдерінде теңдесі 
жоқ заманауи жылуэлектр 
орта лы ғының құрылысы 
салынбақ. Алғашқысы Сыр 
елінде бастау алып, аймақ 
жұрты жылуэлектр орта
лығының  капсула салу рәсі
міне куә болды.

ТҮРКИЯ ТӨРІНДЕ ТЫҢ ЖОБАЛАР ТАЛҚЫЛАНДЫ

Аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев ірі мұнай 
компанияларының бірі «Саутс ойл» мекемесінің басшысы 
Серікжан Сейітжановты қабылдады. Кездесуде өңірдегі 
мұнай-газ саласының бүгінгі жағдайы мен негізгі 
мәселелері талқыланды.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

Апта басында облыс әкімінің бірінші орынбасары 
Серік Қожаниязов Түркия еліне барып, түрік 
инвесторларымен кездесті.

Қоғамда қауіпсіздікті күшейту үшін 
Президент полиция қызметін сервистік 
тәсілге көшіру туралы пәрмен берді, яғни 
еліміздің барлық өңірлерінде бұл жоба іске 
аса бастады.

Кеше аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев 
құқық бұзушылық профилактикасы жөніндегі 
ведомствоаралық комиссияның кезекті отыры
сында полиция қызметіне сервистік тәсілдерді 
енгізуде атқарылған жұмыстарды саралады. 
Сондайақ, мал ұрлығының алдын алу мәселелерін 
қарады. 

Жиында облыстық полиция департаментінің 
бастығы Мұхтар Қожабаев баяндама жасады. 
Жоба аясында пилоттық аумақ ретінде Тасбөгет 
кенті және оған қарасты елді мекендер белгіленіп, 
2019, 2020, 2021 жылдары жасалған қылмыстар 
талданған. Зерттелген аумақтағы деректердің 
басым бөлігі – пәтер, мал ұрлығы, алаяқтық, көше 
қылмыстары.

Мұхтар Қожабаевтың айтуынша, көше 
қылмыстары негізінен бейнебақылау камералары 
жоқ орында жасалған. Тасбөгет кентінің көшелері 
мен көпқабатты үй ауласында 11 бейнебақылау 
камерасы бар, бірақ бұл жеткіліксіз. Осы 
орайда цифрландыру бағдарламасы аясында 
Тасбөгет кентінде жаңа камера орнату орындары 
белгіленді.

Облыс әкімі полиция қызметкерлерінің 
жұмысын жүйелеуде нақты қолдау шаралары бар 
екенін айтып, сервистік модельдің тиімділігін 
халық сезінуі қажет деді. 

– Полицияның сервистік моделінің негізгі 
қағидаты – «Полиция – бұл халық, ал халық – 
бұл полиция». Осы орайда, жұмыс ашықтығын 
қамтамасыз етіп, жеке құрамға халықпен 
қарымқатынаста ізет және әдептілік көрсету, 
олардың өтініштері мен арыздарын объективті 
қарау, барынша көмек көрсету міндеттілігі 
бойынша түсіндірме жүргізіп, орындалуын қатаң 
қадағалауды тапсырамын, – деді Н.Нәлібаев.

Жиында аймақ басшысы пилоттық жоба 

іске асырылып жатқан аумақтың қылмыстық 
ахуалын жақсарту үшін бірлескен кешенді 
жоспар әзірлеуді, Тасбөгет кентінің полиция 
бөлімшесінің жұмысын қайта қарап, тиімділігін 
арттыру бойынша нақты шаралар қабылдауды 
тапсырды. 

Сондайақ, «Сабалақ» саяжайында тұрақты 
жұмыс істейтін учаскелік полиция пунктін ашуды 
қарастыру керек.

Жиында көтерілген тағы бір мәселе – мал 
ұрлығы. Биылғы жылдың 8 айында облыс көле
мін де бөтен мүлік ұрлығының тіркелуі 6,8 па
йыз ға төмендеді. Ұрлық және мал ұрлығын 
жа са ғаны үшін жалпы 304 адам қылмыстық 
жауап  кершілікке тартылды, арасында алдын ала 
сөз бай  ласып ұрлық жасаған 37 қылмыстық топ 
құрықталды.

Облыс әкімі мал ұрлығы жиі болатын 
Сырдария, Жалағаш, Жаңақорған аудандарының 
әкімдеріне жұмысты жандандыру қажет екенін 
қаперге салды. 

Осы ретте атап өтетін бірқатар өзекті мәселе 
бар. Талдау нәтижесіне сәйкес, есепті мерзімде 
тіркелген 104 мал ұрлығының 24 дерегі қорадан 
ұрланса, қалған 80 дерегі немесе 77 пайызы 
қараусыз, бақташысыз өрістен ұрланды.

Ал учаскелік полиция инспекторлары 
қарау сыз жүрген мал иелеріне қатысты 1439, 
ветеринария қызметінің тиісті құжатынсыз мал 
тасымалдаған 53 адамға әкімшілік шара көрді.

Облыс әкімі Қызылорда қаласы мен аудан 
әкімдіктеріне құқық қорғау саласындағы қоғамдық 
құрылымдарының желісін, елді мекендердегі 
сақшы қызметін дамытып, малды сәйкестендіру 
мен таңбалау бойынша шаралар қабылдауды, 
ауыл тұрғындарына мал жайылымында аса 
мұқият болу қажет екенін түсіндіруді тапсырды.

Ал облыстық полиция департаментіне қыл
мыстың жолын кесуге бағытталған шараларды 
күшейтуді, ұрлықтың алдын алуда учаскелік 
полиция инспекторларының жауапкершілігін 
арттыруды және ұрлық қылмыстарының ашы
луын қамтамасыз етіп, келтірілген залалдың 
өндірілуіне тиісті шара қабылдауды жүктеді.

ҰРЛЫҚТЫҢ ЖОЛЫ КЕСІЛУІ КЕРЕК
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Ел басына күн 
туғанда
Арғы тарихымызға ой 

жіберіп, зерделей қарасақ, 
қазақ елінің басына қайғы-
қасірет әкелген оқиғалар көп 
болған. Соның ішінде алғаш 
дүрбіт-ойрат аталған, кейінгі 
Жоңғар-қалмақ мемлекеті мен 
Қазақ хандығы арасындағы 
аз-кем үзілістермен үздіксіз 
250 жылдан астам уақытқа 
созылған соғыс бұрын-соңды 
ешбір халықтың тарихында 
кездеспеген ғаламат майдан 
еді. Жауласқан тынымсыз 
шайқас екі елдің де бар күш-
жігерін жалмады. Рухани даму-
ын шектеп, сан мыңдаған адам 
шығынын әкелді. Халықтарды 
өркениетті елдердің есебінен 
шығарған қасіретті зұлмат бо-
лып тарихта қалды. Осы аяу-
сыз соғыстан ойрат жұртының 
жер бетінен біржолата жойы-
лып кеткені де белгілі. 

Әсіресе, ХVІІІ ғасырдың 
алғашқы онжылдығы қазақ 
халқы үшін аса ауыр кезең бол-
ды. Осы тұста қайта күшейген 
Жоңғар мемлекеті қазақ 
жеріне бағытталған аяусыз 
шапқыншылық жорықтарын 
бастап, Арқа өңірін, Жетісу 
аймағын түгелге жуық ба-
сып алып, елді ауыр қасіретке 
ұшыратты. Жан-жақтан ан-
та лаған жауға табанды қар-
сылық көрсетуге қазақ жүз-
дерінің қауқары жетпеді, 
өйткені, ұйымшылдығы мен 
ауызбіршілігі әбден әлсі-
реген еді. Мемлекеттің бас-
шы лы ғында қартайған, іс 
жүзінде жүріс-тұрыстан қалған 
Тәуке ханның ел ішіндегі 
шонжарлардың бас араздық 
ру таласын, бірін-бірі аяқтан 
шалып айдап салу әрекеттерін 
тыюға шама-шарқы   жетпеді. 
Тіпті қазақ батырлары ара-
сында елді, жерді сақтау үшін 
«жоңғарларға сұрағанын бе-
ріп, келісімге келсек, не ел-
ден жырақтау кетіп сақтансақ 
қайтеді» деген екіұдай пікірлер 
белең ала бастаған еді.

 Ел басына қатер төнген осы 
бір қиын-қыстау сәттерде елді 
тығырықтан алып шығатын 
келелі мәселелерді қозғайтын 
үлкен жиын өткізу қажеттігі 
айқын көрінді. Жоңғарларға 
қарсы ортақ күш шығару 
мәселелерін талқылаған ал-
ғашқы үлкен жиын 1710 
жылы Арал маңы Қарақұм 
жерінде өткізілгені тарихы-
мыздан белгілі. Бұл туралы 
тарихи әдебиеттер мен мек-
теп оқулықтарында жазылған. 
Құрылтай басқыншыларға 
жал пыұлттық қарсылық көр-
сетудің тарихында шешуші 
рөл атқарды. Осы жиынның 
арқасында жұрттың рухы 
көтеріліп, көңіл-күйі күрт 
өзгерді. Қазақ жүздерінің 
жау ды жеңіп, оларды ата-
баба жерінен қуып тастауға 
деген ортақ арман-мүддесі 
қалыптасты. 

Қосарымыз, ұлы жиынның 
қай жерде өткізілгені жайлы 
алуан түрлі пікірлердің ішінде 
Әбіш Кекілбаевтың «Үркер» 
романындағы  «Жаман құм ның 
күнбатыс бетіндегі Тал ды-
сайдағы Жалғыз шоқы үш 
арыстың бас қосып жалау 
түгендеген жері еді» деп 
жазғаны бар. Бұл тарихи 
оқиғаның Ырғыз Қарақұмы 
жерінде өткізілгеніне дәйекті 
қисын дей аламыз. 

Алайда түпкілікті жеңістің 
ауылы әлі де болса алыс 
еді, алғашқы құрылтай ол 
мәселені біржолата шеше ал-
мады. Қазақ халқының тағдыр-
талайында бұдан да ауыр 
қасіретке толы азапты кезеңдер 
алда тосып тұрған болатын. 
Өйткені, 1710 жылы өткізілген 
Қарақұм құрылтайынан соң 
да үш жүздің ру-тай па лары-
ның басы бірікпей, дербес 
қимылдағандықтан, жоңғар-
лар мен күрестегі олардың 
жағдайын өзгерте алған жоқ. 
Әр тайпа өз бетімен өзара 
келісімсіз қимылдағаны се-
бепті қазақтар бірлігі мен 
тұтастығы берік жоңғарлармен 
бетпе-бет келгенде жеңіліске 
ұшырап жатты. Әсіресе, ел би-
леген сұлтандардың алтыбақан 

алауыздығы 1715 жылы қазақ 
хандығының өркендеуіне зор 
үлес қосқан Тәуке ханның 
дүние салуынан кейін өріс 
алып, билікті өз қолына алған 
Қайып ханның үш жүздің 
басын біріктіруге жасаған 
әрекеттері нәтиже бермеді. 

Халық жадында «жау-
гершілік заман» деп сақталған 
осы кезеңдерде, айталық, 1711-
1712 және 1716-1717 жыл дар-
дағы қайталанған со ғыстар 
қазақтар үшін сәттілік әкелмеді. 
1718 жылдың көктемінде 
Аягөз өзені бойында үш күнге 
cозылған қақтығыс ұрыстың 
соңғы күнінде қазақ сарбазда-
ры ауыр жеңіліске ұшырады. 
Тарихшылар бұл жеңілістің 
негізгі себебін қазақ әскерлерін 
басқарған Әбілқайыр мен 
Қайып хандардың соғыс 
қимыл  дарын келісе отырып 
жүр гіз беген дігінен деп па йым-
дайды. Осыны пайдаланған 
жоң ғарлар жылдам шабуылдап, 
қазақ тарды қапыда қалдырды. 
Бұл жеңістерге масаттанған 
Жоңғар қонтайшысы Сыбан 
Рыптан бүкіл қазақ жерін жау-
лап алуға мұқият дайындық 
жүргізеді. 

1723 жылы қазақ дала-
сын әйгілі ақ мешін жұты 
шарпыған еді. Сол жылдың 
ерте көктемінде жұттан 
шыққан елге жоңғарлардың 
70 мың әскері тұтқиылдан лап 
қойды. Шона Даба қолбасшы 
қазақ даласын тұтастай жай-
пап өту үшін әскерін жеті 
шепке бөліп, олардың бір 
мезгілде әрі ширақ, әрі аяусыз 
қимылдауына жарлық берді. 
Қазақтар бұл кезде шабуылдың 
болатынын күтпеген еді. 
Жазғы жайылымға көшуге 
даярланып жатқан халықтың 
дені түгелімен қырылып 
кетті. Ал тірі қалғандары мал-
мүлкін тастап, үдере көшуге 
мәжбүр болды. Осылайша, 
қазақ халқы өз өміріндегі аса 
ауыр апат, зор зобалаңға тап 
болып, адам айтқысыз ая-
нышты күндерді басынан 
кешірді. Атақоныс, құтты ме-
кен, мал-мүліктен, баспана-
дан айырылып, аш-жалаңаш, 
жаяу-жалпы шұбырған халық 
ен далада қаңғырып, қынадай 
қырылды. Осынау аса қасіретті 
оқиға қазақ елінің тарихында 
«Ақтабан шұбырынды, алқакөл 
сұлама» деп аталды. Неше 
уақыт өтсе де халықтың жа-
дында сақталып қалған «Елім-
ай» зары ел басына түскен осы 
қасіретті қанды қырғынның 
гимніне айналды. Бұл әннің 
сөзі мен әуені халықтың зар 
замандағы көңіл-күйін, өксігі 
мен өкінішін, мұң-зарын айқын 
бейнелейді.

Ағартушы ғалым Ш.Уәли-
ханов баға бергендей, ХVІІІ 
ғасырдың алғашқы 25 жылы 
қазақ халқының өміріндегі 
сұмдық ауыр уақыт болған 
еді. 1725 жылы жоңғарлар 
Қазақ хандығының астанасы 
Түркістанды, одан кейін Сауран 
мен Ташкент қалаларын басып 
алды. Сырдың орта және құяр 
сағасындағы жайылымдарды  
түгел иеленді. Қазақтардың 
көбі еріксіз Орта Азия жеріне 
қашуға мәжбүр болды. Ұлы 
жүз рулары Ферғана аңғарына, 
Орта жүз халқы Самарқан 
төңірегіне бас сауғалап кетті. 
Кіші жүздің үлкен тобы 
әуелде Хиуа мен Бұқар жеріне 
қарай босып, алайда, ол жер-
де де тұрақтай алмай, Арал 
төңірегін жағалап, Оңтүстік 
Орал маңайына қарай ығысты. 
Бұл жағдайлар Әлім, Жетіру 
тайпаларының сол аймақтарға 
өз билігін орнатқан Аюке 
басқарған қалмақ хандығымен 
еріксіз қақтығысына әкеліп 
соқтырды. Тарихи деректер-
де жазылғандай, Әбілқайыр 
хан басқарған 13 мың қазақ 
сарбазының Сарытау (қазіргі 
Саратов) төңірегіне дейін ба-
рып, қалмақтарды шауып, 

көп олжамен елге оралаты-
ны осы кез. Алайда бұдан 
кейінгі жасалған жорықтар 
жеңісті жақындата алмады. 
1726 жылы 10 мың сарбазды 
біріктірген қазақ қосындары 
20 мың дұшпан әскерін қоян-
қолтық ұрыстарда жеңе алмай, 
кейін шегінуге мәжбүр болды. 
Қазақтардың амалсыз екі жақ 
арасындағы уақытша келісімге 
көнуіне тура келді.

Екінші Қарақұм 
құрылтайы
Міне, осындай қым-қуыт 

қысыл таяң шақтарда Кіші Жүз-
дің ханы Әбілқайыр баһа дүр 
өзіне бағынышты Кіші жүз ру-
тайпаларының  күшімен уақыт 
ұттырмай анталап келген жауға  
қарсы шешуші соққы беру 
жайын ойластырады. Бұл жай-
ында «1726 жылдың қысында 
немесе 1727 жылы елдің ай-
туынша қазақ батырларының 
бастамасымен, үш жүздің ең 
беделді, ықпалды өкілдерінің 
қатысуымен Қара құмда тағы 
бір құрылтай жиыны  өтті» деп 
пайымдайды белгілі тарихшы 
Ирина Ерофеева өзінің кейінгі 
жылдарда жарық көрген «Ры-
царь звания чести, казахский 
батыр Букенбай Карабатыру-
лы» атты тарихи еңбегінде. 
Оқырман қауым бұл кітаптағы 
осы кезге дейін бізге белгісіз 
болып келген мағлұматтармен, 
«Егемен Қазақстан» газетінің 
2018 жылғы 13-14 наурыз күнгі 
49-50 нөмірлерінде жазушы 
Мейірхан Ақдәулетұлының 
тәр жімасымен жарық көрген 
«Ар намыстың ақтаңгері» атты 
мақаладан оқып, таныса алады. 
Ғалым бұл жазбасына дәйек 
ретінде «Төніп тұрған қатер 
өзара қырқылжыңды келтіріп, 
елдің бәрін бір мақсатқа ба-
ғыттады, күллі жұрттың жиы-
нында ортақ жауды шауып, 
қазақ жерінен қуып шығуға 
кірісу белгіленген жиында 
Әбілқайыр хан бас қолбасшы 
болып сайланып, халық дәстүрі 
бойынша құрбандық шалынған 
ақ боз ат болашақ жеңістің 
тұмарындай әсер етті» – деп 
қазақ-орыс қатынастарына бай-
ланысты көп мұра қалдырған 
А.Левшиннің жазбаларына 
және басқа дереккөздеріне сү-
йене отырып мәліметтер кел-
тіреді. Мұның өзі жергілікті 
өлкетанушылардың осы та-
қырыпқа қызығушылық біл-
діріп, зерттеп, әлеуметтік желі 
беттерінде пікір білдіруіне 
қозғау салды.

1710 жылы өткізілген 
алғашқы Қарақұм құрыл-
тайынан кейін араға 16 жыл 
салып өткен бұл жиын тура-
лы «осы азаттық жорық жо-
лында Алшындар орасан зор 
рөл атқарды» деген белгілі 
тарихшы М.Тынышбаевтың 
пікірін алға тарта отырып, 
И.Ерофеева «құрылтайдан 
кейінгі шайқастарда қазақ 
жасақтарының жеңіске жетуіне 
Кіші жүздің көптеген батыр-
лары үлес қосты» деп пай-
ымдайды. Одан әрі қазақ 
халқының басына түскен 
осынау қасіретті кезеңде 
Әбілқайыр ханның сенімді 
серігі болған, қазақ әскерін 
талай аламан шайқастарда 
жеңіске бастаған қаһарман 
батыр тұлға Табын Бөкенбай 
батырдың ұйымдастырушылық 
рөліне айрықша тоқталып, 
тарихымыздағы оның алар 
орнын орыс тарихындағы Ку-
тузовпен салыстыра отырып 
салмақтайды.

Тарихшы ғалымның бұл 
еңбегіндегі атап өтер бір 
жай, жоңғарларға қарсы 
шайқастардың алдыңғы са-
пында болған көптеген қазақ 
батырларының есімдері ал-
ғаш рет аталады. Олардың 
қатарында Тама және Табын 
қосындарын басқарған Есет 

Көкіұлы, Құдайназар Ақман-
ұлы, Төлебай Жолболды ұлы 
сынды батырлармен қатар, 
елін жауға бастаған Малай 
Көкшеұлы, жұрт арасын-
да «сұр найзалы» атанған 
Тайлақ Жездібайұлы сияқты 
хас батырлардың да Бөкенбай 
батырдың айтулы серіктері 
болғанын дәйектейді. Сондай-
ақ, 1727-1730  жылдарда 
Бөкен баймен бірге соғысып, 
даңққа бөленген батырлар 
Кете Алтай Ебескіұлы мен 
Арал Болпашұлы, Шөмекей 
Арыстанбай, Шекті Бәйімбет 
Ақкісіұлымен қоса өз руының 
ұранына айналған он жеті жасар 
батыр Сартай Байжанұлының 
да осы қатарда айтылуының  
дәйекті мәліметтер ретіндегі 
алар орны ерекше.

Екінші Қарақұм құрыл-
тайының ұйғарымы негізінде 
жасақталған Кіші жүз сарбаз-
дарының жарақты жауға қарсы 
ұрыс қимылдары бұдан әрі 
қалай өрістейді? Тарихи де-
ректерде атап көрсетілгендей, 
қазақ даласының әр өңірінен 
келіп, басы біріккен жасақтар 
Әбілқайыр хан белгілеген 
жалпы стратегиялық жоспар 
бойынша жеңісті жорықтарын 
жалғастырады. Сәтті басталған 
жорықтың шарықтау шегі 
Ұлытаудың оңтүстігіндегі Са-
рысудың батыс жағындағы 
Қарасиыр деген жазықта (ке-
йіннен Қалмаққырылған деп 
аталған) өткен қан майданда 
шешіледі. Бұл шайқас туралы 
тарихи деректерде молынан 
қамтылған, «үш арыстың ба-
ласы бұл жолы, обалы не ке-
рек, елдік жасады. Ортаға да, 
қол басына да сұлтандар емес, 
батырлар шықты. Содан кейін 
олар Қаратауды місе тұтпай, 
Сарыарқаға қарай еңкілдеп келе 
жатқан жоңғар әскерлерімен 
ұстаса кетті. Көптеген жылдар-
дан бері еңселері түсіп кеткен 
қазақ осы шайқастан төбелері 
көкке жетіп, желпініп қайтты» 
деп баяндалады деректер-
де. Одан кейін Бұлантыдағы 
жеңіс шеруі Аңырақай шайқа-
сындағы  шешуші ұрыстағы 
қазақ қосындарының ұлы 
жеңісіне ұласып, жоңғар шап -
қын  шылығының бетін бір-
жолата қайырды. Бұл тура-
лы белгілі қазақ жазушысы 
М.Мағауин өзінің «Қазақ 
тарихының әліппесі» атты 
толғауында «Бұланты мен 
Аңырақай шайқастары Алаш 
ұлының ғұмырын ұзартқан, 
оған ең қажет жерінде ты-
ныс берген елеулі оқиға бол-
ды. Егер ол жеңістер болма-
са Қазақ мемлекеті осыдан 
жүз жыл бұрын мүлде то-
зып, құрып біткен Ноғай 
ордасының кебін киген болар 
еді. Тоқтау көрмеген жоңғар 
Еділ қалмақтарымен қосылып, 
қазақтың барар жері, ба-
сар тауы қалмас еді. Хандық 
садақа, халқыңның өзі құрып 
кетер еді» деп баға берген бо-
латын.

«Мың бала» 
жорығының 
тарихи шындығы
Қазақ халқының жоңғар 

шапқыншылығына қарсы азат-
тық жолындағы күресі ауыз 
әдебиеті үлгілерінде де көптеп 
қамтылған. Нақты мән-жайлар 
жылдар өткен сайын ескіріп, 
көнере келе, бірте-бірте ел 
жадында сақталып қалады. 
Соның ішінде сталиндік саяси 
қуғын-сүргін науқаны кезінде 
жазықсыз жала жабылып, 
құрбан болған Арал өңірінен 
шыққан атақты ақын-жыршы 
Нұрмағанбет Қосжанұлының   
«Мың бала» дастанының алар 
орны ерекше. Бұл туынды 
кезінде кеңестік идеологияның  
қысымына ұшырап, ел ара-
сында ұмыт болған еді. 

Шығарманың қолжазбасын 
алғаш рет Арал ауданы Аман-
өткел ауылының тұрғыны 
Өмірзақ деген қариядан тауып, 
сұрап алып, кітап етіп басты-
рып, халқымен қауыштырған  
елжанды азамат, профессор 
Өмірзақ Жолымбетов ағамыз 
болатын.

Ата-бабаларымыздың тари-
хи шежіресін анықтаған сай-
ын өз халқымыздың басынан 
кешірген оқиғаларын, көрнекті 
тұлғалары мен олардың аңыз-
ға айналған ерлігін, ақыл-
пара сатын таразылап, өткен 
өмір жолдарын жете тани 
түсеміз. Соның айғағындай, 
«Мың бала» дастаны бізге 
Арал маңы Қарақұм өңірінде 
екінші рет өткізілген құрылтай 
жиыны және осы төңіректі 
мекен еткен Әлім балалары-
нан құралған Сартай батыр 
бастаған мың бала жасағы, 
олардың үлкендерге еріп, 
жатжерлік басқыншыларға 
қар сы күрестегі қаһармандық 
ер лік жолдары жайлы әдеби 
көркем тілмен шебер баян-
далып, дәйекті мағлұматтар 
береді. Шығарма өзінің шы-
найылығымен де құнды, көп-
теген маңызды деректерді 
қолға ұстатқандай әсер етеді. 

Десе де арагідік дастанда 
қамтылған оқиғалар мен тари-
хи тұлғалар жайлы шындыққа 
жанаспайтын ұшқары пікірлер 
айтылып қалып жүр. Мәселен, 
жақында әлеуметтік желідегі 
«Сәті түскен сұхбат» хаба-
рында жырдың мазмұнының 
жай аңызға құрылғаны, Сар-
тай бейнесі албан Ра йымбек 
батырдың образына құралғаны 
жайлы жаңсақ пікірлер айтыл-
ды. Тарихқа қиянат жүрмесе 
керек-ті, сол себепті нақты 
деректерді назарға ұсынуды 
жөн көріп отырмыз. Алдымен, 
Сартай батыр Байжанұлының  
өмір дерегіне тоқталайық. 
Ол – ержүрек батырлығымен 
қатар, халық аузында хан 
атанып, Кіші жүзде ықпалы 
жүрген би, сол тұстағы қазақ-
орыс дипломатиялық қаты-
настарында да ерекше орны 
бар қайраткер. Сонымен қа-
тар, жеке басының әулиелік, 
көріп келдік қасиеттері де мол 
болған халқының ардақты да 
айбынды тұлғасы. Ол туралы 
архивтік деректер бізге көп 
жайларды жеткізеді. Айталық, 
Ресей патшалығының бодан-
дығына кіргізу үшін Анна 
патшайымның арнайы жі берген 
елшісі Тевкелевтің «Күнделік 
жазбаларында» Шекті руының 
батыр билері Сырлыбай, 
Бәби және Байжан билермен 
қатар, оның баласы Сартай 
батырдың да аты аталады. Осы 
айтылған деректерден Сар-
тай батырдың Әбілқайырдан 
ант қабылдауға келген патша 
елшісіне ашық қарсылық ни-
етте екенін байқауға болады. 
Сартай бастаған Шекті  би-
батырларының ант бермеуге 
тырысқан іс-әрекеттері жай-
лы хабар патшайымға жетіп, 
ол 1732 жылы Әбілқайырға 
жазған хатында «қырғыз-
қайсақтардың жүгенсіздік 
әрекеттерін» тоқтатуды қатаң 
талап етеді. Сондай-ақ, Кіші 
жүздің елуден астам би-
батырларының 1785 жылдың 
жиырма бірінші шілдесінде 
Екатерина екінші патшайымға 
Нұралы ханды тақтан түсіру 
жөнінде жазған өтінішінде 
де Сартай бидің есімі атала-
ды. Тағы бір тарихи құжатта 
1786 жылы өткізілген Кіші 
жүз старшындарының жина-
лысында патша ағзамға басқа 
да Кіші жүз руларының ішінде 
Шекті руының он мың үйі ар-
тынан Сартай батырдың да ант 
бергені дәйектелген. Тарих-
шы Ж.Кеңесов 1817 жылдың 
16 тамызында Орта және Кіші 
Орда билерінің патша ағзамға 
Шерғазы Айшуақұлын өздеріне 
хан етіп сайлауды ұсынған 
жүзден астам би қол қойған 
тағы бір хатындағы «Мен Сар-
тай Байжанұлы өзімнің мөрімді 
бастым» деген дәйегіне сүйене 
отырып, Сартай батыр 1817 
жылы өз ажалынан қайтыс бол-
ды деген пікірді алға тартады.  
Біздіңше, осы дәйекті пікір 
қисынға келетін сияқты.

Дастан желісіне зер салсақ, 
жоңғарларға қарсы күш бірік-
тіріп, жорыққа аттану мәселесі 
Қарақұм төңірегінде өмір 
сүрген Жақайым Құрым биге 
арнап берілген ас жиынында 
шешілгені баяндалады. Құрым 
би ұрпақтарының жадында 
сақталған шежірелік деректер-
ге сүйенсек, жырда есімдері 
аталған Көлімбет Құрым би 
Мантақұлы және оның балала-
ры Ақкісі мен Байкісі батыр-
лар – өмірде болған адамдар. 
Олардың ұрпақтары қазіргі 
күндері Арал өңірінде өмір 
сүріп келеді. Сондай-ақ, сол 
жиынды басқарып жүрген, ел 
аузында «Қарашора – Қар мыс 
би, панасы таудың ығындай» 

деп аталған аға йынды би-
лердің есімдері қазақ-орыс 
қаты настарына бай ланысты құ-
жаттарда да кез деседі. 

Сонымен қатар, жергілікті 
өлкетанушылардың дерек-
те ріне сүйенсек, бұл жол ғы 
құрылтай жиынының өткен 
жері – осы күнгі Қарақұм 
ауылдық округі аумағындағы 
Құлжымыр Қасқатөбе де-
ген жер. 2012 жылы Қарақұм 
құрылтайының 300 жылдығын 
мерекелеу шаралары кезінде 
Абай ауылындағы орта мектеп 
алдына ескерткіш стелла ор-
натылды. Аталған төбе басына 
белгітас қойылды. Осыдан екі 
жыл бұрын осы аумақты кесіп 
өтетін «Сексеуіл-Жезқазған» 
темір  жолының бойындағы 
Промежуточная аталып кеткен 
разъезге «Мың бала» атауы 
берілді. 

Қарақұм құрылтайы сын-
ды қазақ тарихында аса ма-
ңызды орны бар оқиға жайлы 
әлі де болса терең ашылмай, 
бірізділікке түспей, кей жағ-
дайларда бұрмаланған пікір-
лердің айтылып келе жат-
қаны байқалып жүр. Оның 
ішінде ең бастысы – жоңғар 
шапқыншылығына қарсы кү-
реске елді ұйыстырып, бастама 
болған жалпыхалықтық жиын 
осы кезге дейін тек 1710 жылғы 
Қарақұмдағы құрылтаймен 
ғана байланыстырылып келеді. 
Тарих –  ғылым, ал ғылым 
шын дықты, нақтылықты, 
дәлелді дәйектерді ғана қа жет 
етеді. Сонда ғана оның ақи-
қаты ашылады. Сол себепті, 
жоғарыда айтқанымыздай, та-
рихшы И.Ерофееваның зерт-
теу еңбегінде нақтыланған 
жасақты жауға қарсы шешуші 
шайқастар бастауы 1726-
1727 жылғы екінші Қарақұм 
құрылтайында шешілгенін атап 
көрсетсек дейміз. 

Сондай-ақ, кө көрім жас-
тардан құрылған жасақтың 
үлкендерге еріп жорыққа атта-
нуы жайлы әңгімелер Ақтөбе, 
Арал өңір лерінде ел аузында 
көп сақ талған. Эпостың ізімен 
жазылған «Сартай батыр» дас-
танында кейіпкерлерді ерек-
шелеп көрсету мақсатында 
әсірелеу қолданылатыны бар, 
дегенмен, жас ұландардың 
қан майданда үлкендермен 
қатар соғысып, ерлік көрсетуі 
онда нанымды суреттелген. 
Қарап отырсақ, жас батыр-
лардың үлкен соғыстарға 
қатысып, жанкешті ерлік 
көрсетуіне күмән болмауы 
тиіс. Өйткені, мұндай жағдай 
басқа халықтардың тари-
хында да болған. Бір заман-
дарда Тбилисиге Нәдір шах 
бастаған парсы әскерлері 
келгенде жүзге жуық грузин 
бозбала күші басым  жауды 
тоқтатып, өздері түгелдей 
шейіт болған. Грузин патша-
сы сарайының  алдындағы 
Кура өзенінің жағасында осы 
балғын жауынгерлердің атта-
ры жазылған құлпытас орна-
тылған еңселі ескерткіш бой 
түзеген. 1915 жылы ос ман-
дық түріктердің елін жат-
жерліктерден қорғау ке зіндегі 
соғысында да бойы қылыштан 
жоғары балалардың әскер 
қатарына шақырылғаны жай-
лы бұйрық шығарылып, елін 
қорғап қалғаны жайлы мысал-
дар бар. Ұрпақтарға үлгі болған 
хас батырлар есімін біз де осы-
лай дәріптесек артық болмас 
еді! Себебі, Сартай бастаған 
мың бала ерлігі – қазіргі толқын 
ұрпаққа патриоттық тәрбие 
берудің теңдессіз тағылымы. 
Бірде шайқас алаңында кезде-
скен екі жақ бір-біріне бата ал-
май, тұрып қалса керек. Бұл бір 
өмір мен өлім арпалысқан сәт 
еді! Сол кезде бір тұстан Сар-
тай батыр бастаған бала сар-
баздар лап етеді. Балалардың 
тұтқиылдан жасаған шабуы-
лын көрген басқа қазақ сар-
баздары да арқаланып, ұран 
шақырып, найзаларын кезеп, 
ұрысқа кіріп кетеді. Ересек-
терге ілесіп соғысқа аттанған 
сол сайыпқырандар елге ара-
да төрт-бес жыл өткенде ора-
лады. Ел аузында аты қалған 
Жылқыайдар, Жылқыаман, 
Құлбатыр, Бақтыбай, Арал 
сынды ұландар кейін атақты 
батырлар сапына қосылып, 
ерен ерлік көрсетіп, тарихта 
қалған. 

Соғыс болған соң шығын-
сыз болмайды. Бір деректерде 
Бұлантыдағы жан алып, жан 
беріскен шайқаста 500 баланың 
қаза тапқаны айтылады. Олар-
дың есімін ардақ тұтып, кейінгі 
ұрпаққа жеткізіп, қастерлеп 
отыру – ортақ міндетіміз. Та-
рих дегеніміз – заманалар бойы 
халық жадында сақталып, 
жинақталған қазынамыз. Сол 
қазынаны шынайы деректермен 
зерделегенде ғана бабалар ама-
натына адал болып, ел бірлігі 
мен оның ғұмырлылығына 
кепілдік бере аламыз.         

Үргенішбай ҚУАТОВ, 
ардагер ұстаз, 

өлкетанушы

Мемлекет 
басшысының киелі 

Ұлытау жерінде Ұлттық 
құрылтай өткізіп, бабалар 

жолын қайта жаңғыртып, бірлігімізді 
бекемдеп, елдігімізді нығайтуға 

бағытталған түбегейлі өзгерістер жай-
лы баяндағаны мәлім. Құрылтай шақыру – ерте-
ден келе жатқан ата дәстүріміз. Бабаларымыз елдік 
маңызды мәселелерді  осындай алқалы жиындарда 
жан-жақты талқылап, кесімді шешімдер шығарып, 
ел дамуына келелі өзгерістер енгізіп отырған. 
Тарихшыларымыздың пайымдауынша, қазақ тарихын-
да 60-қа жуық құрылтай жиыны  өткен. Соның ішінде 
Жоңғар шапқыншылығына қарсы елді ұлы жеңіске 
ұйыстырған Арал маңы Қарақұмында екі рет өткізілген 
құрылтай жайлы анықталғандарды соңғы деректерге 
сүйене отырып баяндауды жөн көрдік.

ҚАРАҚҰМДА ӨТКЕН 
ЕКІНШІ ҚҰРЫЛТАЙ
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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.

«Ішкі істер министр лігінің 
Әкімшілік полиция комитеті осы 
жылдың 1 қыркүйегіне дейін 
Қазақ станға әкелінген шетелдік 
автокөліктерді заңдастыру ту-
ралы түсіндірді. Қазір бұл 
үшін мемлекеттік органдар 
барлық қажетті заңнамалық 
және ұйымдастырушылық іс-
шараларды қабылдауда. Эколо-
гия және Салық кодекстеріне 
түзетулер әзір ленді. Азаматтар 
бас тапқы тіркеу үшін 200-250 
мың теңге көлемінде ғана алым 
төлейтін болады. Заңдастыру 
кезінде утильалым төленбейді. 
Кодекс терге түзетулер келесі 
жылдың қаңтарынан бастап 
күшіне енеді. Сондықтан заң-
дастыру келесі жылдан бастап 
жүргізілетін болады. Кейінірек 
әкелінген автокөліктер заң-
дастыруға жат пайды және жал-
пы  негізде  тіркеледі»   деді  ол 
минис трліктің баспасөз қыз меті 
алаңында өткен брифингте.

Оның атап өтуінше, бү-
гінгі таңда ІІМ және басқа да 
мемлекеттік органдар авто-
көліктерді заң дастыруды барын-
ша қа рапайым және түсінікті 
ету тәсілдерін әзірлеуде. 
Автокөліктерді заңдастыру 

үшін полицияға онлайн-өті-
ніш беру мүмкіндігі пысық-
талуда. Полициямен бай ланыс 
орталықтарының жұ мысы 
ұйымдастырылады. Тіркелген 
көліктерге қара пайым ақ 
нөмірлер беріледі. Поли-
ция қандай да бір шектеулер 
қоймайды.

«Еуразиялық экономи ка-
лық одақтың тауары болып 
табылмайтын автокөліктер 
кедендік баждарды төлеуі тиіс. 
Бұл үшін Қаржы министрлігі 
азаматтарға қо лайлы кедендік 
деклара циялау тетіктерін әзір-
леуде. Заңдастыруды өт  кізу дің 
барлық шарттары әзірленгеннен 
кейін Үкіметтің тиісті қаулысы 
қабылданатын болады. Айта 
кету керек, заңдас тыруға 
«қылмыстық» және кедендік 
бақылаудан өтпеген автокөліктер 
кір мейді. Автокөліктердің шы  -
ғарылған жылына және эколо-
гиялық санат тарына қарай та-
лаптар жоқ. Қалған талаптар 
бо йынша шешім қазір ұлттық 
және халықаралық заң на маны 
ескере отырып қабыл  дануда» 
деді Ш.Тұрлыбек.

«СБ» ақпарат

Шетелдік 
көліктер қашан 
заңдастырылады?

Шетелден 1 қыркүйекке дейін әкелінген көліктер 2023 
жылдан бастап заңдастырылады. Бұл туралы ҚР Ішкі істер 
министрлігі баспасөз қызметінің өкілі Шұғыла Тұрлыбек 
мәлім етті.

Елудің  еңсесіне  мін ген  
шақта баяғы кездер көк темдегі 
қаздың тізбегіндей құс мұрын-
данып көз алдыңнан жөнкіле 
көшеді. Содан соң тұла бойыңды 
басқаша сезім қыстап, санаңды 
сілкіп, сағыныштың иіріміне са-
лып, кейін қарай ала қашатыны 
бар. Осындайда жаныңда 
бірге жүрген достарыңды көз 
алдыңнан бір өткізіп, керуен 
ғұмырын ерте тоқтатқан, өмірі 
қысқа болғандарды сағынышпен 
еске аласың. Бар болмысты би-
леп алған сағыныш жан түгіл 
тәнді де өзіне бағындырып, ақ 
қағаз бетіне сезім болып төгіліп 
жатады...

Бүгін де дәл солай. Сағынып 
отырмын. Асыл арманның 
құтханасындай болған туған 
жерімді сағынамын. Бала лы-
ғым ның бал күндерін, бірге 
өскен достарымды сағынамын. 
«Мен мынау ыстық жүрегіммен 
қара тасты да сағынам, Қаланып 
қалса тәртіппен» дейді ақын 
Төлеген Айбергенов. Иә, біздің 
де жүрек дәл солай соғуда.  
Төлеген ақын ескерткіш 
орнатқан сағыныш екен ғой 
бұл. Әрбір жан иесі жүрегіне  
орнықтырған сағынышымен, 
сағына білуімен бақытты екен...

Аймағымыздағы Жалағаш 
пен Қармақшы аудандарының 
адамдары ілгеріден бір үйдің 
баласындай татулықта ғұмыр 
кешіп келеді. Сұраса келе қарын 
бөле шығатынның нақ өздері. 
Ескіден келе жатқан сол үрдіс 
біздің кезімізде де бұзылған 
жоқ. Студент шағымызда осы 
екі ауданның жігіттері жұбымыз 
жазылмай бірге жүрдік. Оған 
бізбен қатар оқыған қыз-
жігіттердің бәрі куә. 

Басымыз аман, бауыры-
мыз бүтін кездердің шуақты 
сәттерін жастықтың әсерімен 
бағалай алмағандаймыз. Кешегі 
тай-құлындай тебісіп жүрген 
қатарластардың алды келместің 
кемесіне мініп кете бастағанда, 
әкелеріміздің үнсіз күрсінісінің 
мәнін ұққандаймыз. Иә, біз көп 
едік. Мүмкін, жастығымыз да 
бар шығар. Әншейін көшеге 
қыдырыстаудың өзінде отыз-
дан асып топпен шығамыз 
және әртүрлі жағдайға үнемі 
дайын жүретінбіз. Осындай-
да Елубай ақынның «Қайтем 
қазір тереңнен сыр ақтарып, 
жігітшілік – итшілік деп, 
ақталып» деген өлең жолда-
ры еріксіз есіңе түседі. Кейде 
көшенің жазылмаған заңына 
сәйкес жұдырықтасудың да 
реті келіп қалатын жағдайлар 
болады. Алайда біз ешкімге 
есемізді жіберген емеспіз. 
Бұл – жиырма беске жетпей 
тұрған кездердің еншісіндегі 

естеліктер. Сол кездегі 
жігіттердің ішінде Шиеліден 
Ғабит Тәжбенов, Қармақшыдан 
Алтынбек, Ақылбек, Серік, 
марқұм Зал (Абзал), Қалдыбек 
(марқұм), Қуаныш, Жақсылық, 
Жалағаштан Бақытбек (мар-
құм), Бағдат, Батыржан, Бал-
та (марқұм), Бекбол, Жора 
(марқұм), Қазалыдан Жетер-
бай өте жақын едік. Үнемі бір-
бірімізді қолпаштап, көтермелеп 
жүрер едік. Осы жігіттердің 
ішінде мен жасы кішісімін.  Кеше 
ғана  бір  жүрген  жігіттердің 
арасында Алланың аманатын 
ерте тапсырып, қайтпас сапарға 
аттанғандарды ойлап, кейде на-
лып қаламын. Барлығы шетінен 
сен тұр, мен атайыннан болатын. 
Оларды ұлық Алла көрмеген 
көшелерінде өзінің сансыз 
нығметтеріне жолықтырғай!

Қанша жолдас болғанмен, 
солардың ішінде де жаныңа 
жақыны болары анық. Сондай 
азаматтың бірі, екіталай жер-
де өзім дегенге өзегін жұлып 
беретін Бақытбек Бердібекұлы 
еді. Ол, 1968 жылы қаһарлы қаң-
тардың  үшінші  онкүндігінде, 
дәлірек айтсақ, 24-жұлдызында 
дүние есігін ашқан. Бұл тура-
лы Бақытбектің әпкесі, білім 
саласының ардагері Қадыркүл 
Бердібекқызы: «Аққыр ауы-
лындағы сол жылғы қыс бала 
болсам да есімде сақталып 
қалған. Қаңтардың қаһарлы күні 
үш ағамыз жол апатына түсті де-
ген суық хабар келді. Аяғы ауыр 
анамыз құдайға жалбарынып, 
амандығын тілеп тұрды. Сол 
күні өмірге шекесі торсықтай ер 
бала келді, ағалары аман қалып, 
періште сынды нәресте апатқа 
ұшырағандарға шапағатшы бол-
сын, әулетке бақыт сыйласын 
деп, есімін Бақытбек қойған еді» 
дейді. Байқап отырсақ дүниенің 
есігін қайыр-саһауатпен ашқан 
досымыз, өмірден өткенше 
қайырымдылық жасаумен кет-
ті. Студент кездің өзінде қо-
лында барды жолдастарының 
жетпесіне беріп жүретін. Қа-
зақта «Құдай бергеннің құдығы 
ортаймайды» деген сөз бар. Осы 
нақыл тура біздің Бақытбекке 
қарата айтылғандай. Алланың 
қалауымен арғы атасы Жәрімбет 
әулиеге дарыған дәулет же-
тінші ұрпағына дейін ортаймай 
жеткенін көргенде «Құдай бере-
ген» демей, не дерсің?

Ол орта мектепті тәмамдап, 
Ленинградтағы әскери-саяси 
училищеге оқуға қабылданды. 
Басқа жер, басқа менталитетке 
қазақы болмысты, ер мінезді 
жігіт көндіге алмай, оқуын тас-
тап, туған топыраққа оралды. 
Елге келген соң кеңес армия-
сы қатарында борышын өтеп 

келіп, Қызылорда қаласындағы 
сол кездегі Н.Гоголь атындағы 
педагогикалық институттың 
«Дене тәрбиесі» факультетіне 
оқуға түсті. Студент шағында 
аймағымыздың әр тарапынан 
облыс орталығына талаппен 
келген азаматтармен достық 
қарым-қатынас орнатып, 
жігіттердің арасында үлкен бе-
делге ие болды. Соншалықты 
қайратты болғанмен жүрегі 
жұмсақ, қолынан келсе мұқ-
тажға көмек қолын созуға 
дайын тұратын сақи алақан, 
Атымтай жомарттығы басым 
еді. Өнерде жүрген талай қыз-
жігіттерге көмектескенін көзі 
тірі өнерпаздар жоққа шығара 
қоймас. Қазақтың қанында бар 
аңшылық, саятшылық қасиет 
Бақытбектің де аса ден қойған 
құмары еді. Тазы асырап, қоянға 
қосып, құс баптап түлкіге са-
лып баяғы атаның жолынан 
ләззат алатын. Құмарлығынан 
шығар киіктің құралайын қолға 
үйретіп, еш зиянын тигізбей 
бөрінің бөлтірігін де бап-
тап, үйіне жеткенде даланың 
тағысын қайтадан босатып қоя 
беретін. Бұл қасиетін өзімізше 
жүрегінің жұмсақтығына балай-
тынбыз.

Жоғары оқу орнын бітір-
геннен кейін аймағы мыздың 
мұнай саласында тер төгіп, 
қызмет жасады. Атап ай-
тар болсақ «ЛукОйл» (қазіргі 
«Торғай Петролеум»), 
«ҚазГерМұнай» компанияла-
рында түрлі қызметтерде қара 
алтын өндіруге өзінің зор үлесін 
қосты. Кейде жігіттер болып бас 
қоса қалғанда Бақытбек ауыл 
жайлы үлкен ықыласпен әңгіме 
қозғар еді. Сондағы бүкіл арма-
ны өзі туған ауылының көркіне 
көрік қосар жобаларды іске асы-
ру болатын. Сол оймен жүріп 
«Ай-Төре» шаруа қожалығын 
құрды. Біршама ауылдасына 
жұмыс беріп, жалақы төледі. 
Сонымен қатар, әр қыркүйектің 
бірінші жұлдызында «Мек-
тепке жол» акциясы аясын-
да ауылының жиырмадан аса 
баласын қуантатын және бұл 
қайырымдылығын жыл сайын 
дәстүрге айналдырды. Әйтеуір 
кішкентай бірдеңені сылтау 
қылып, ауылына бара беретін. 
Өзі туған ауылын, оқыған 
мектебін, ағайын-туғанын жа-
нынан артық жақсы көрді. 

Бақытбек досымыз дүниеден 
көшкенде оның азаматтық бол-
мысын, адами келбетін, жомарт 

жүрегін  Аққыр ауылының 
№188 мектеп ұжымы қоштасу 
сөзінде  былайша  өрбітті. «Адам 
бір көшкен керуен» деп, дана 
халқымыз  айтқандай, адам-
зат баласының өмірге келіп, өз 
ізін қалдырып, бұл жалғаннан 
көшетіні анық. Дегенмен, 
жасаған жақсы істерімен есімі 
ерекше аталатын, адамгершілігі 
мол жанның жалғаннан өткенін 
естігенде, жаның құлазитыны 
белгілі. Ауылымыздың ардақты 
азаматы, әр жақсылығын ау-
ылдастары аңыз етіп айтатын 
ағамыз Бақытбек Бердібекұлы 
Шаймағанбетовтың қазасы жа-
нымызға қатты батты. Туған 
ауылы мен өзі оқыған №188 
орта мектебінен Бақыт ағамыз 
қол үзбей, қамқорлығын ая-
май жүретін жан еді. Ағамыз 
Аққыр ауылындағы №188  
орта мектебін бітіріп, өзі де 
мұ ғалімдік жолды таңдаған. 
Содан болар, мектепке де-
ген қамқорлығы ерекше 
 болатын. Әкесі, елге белгілі 
азамат Бердібек Түбекбаевтың 
атымен аталатын турнир 
өткізіп, жыл сайын футбол-
дан  жасөспірімдер арасында 
жарыс ұйымдастырып, ауыл 
балаларының спортқа деген 
қызығушылықтарын артты-
ратын. Мектептегі биология 
кабинетін Б.Түбекбаевтың 
аты мен атап, жаңа үлгіге сай 
жабдықтап, ауыл балаларының 
жаңа біліммен қарулануына өз 
үлесін қосқан. Бұл – ағамыздың 
бір ғана қыры. Республикалық 
«Мектепке жол» акциясында 
да Бақыт ағамыздың өзіндік 
қолтаңбасы бар. Жыл сай-
ын акция аясында балалар-
ды мектеп формасымен, оқу 
құралдарымен қамтамасыз 
ететін. Сол кезде балалардың 
көздерінен қуаныш көретінбіз. 
Ол абзал ағаға деген алғысы 
мен шексіз ризашылықтары 
еді. Спортқа жаны құмар 
балалардың бәрі Бақыт 
ағаларына ұқсағысы келетін. 
Міне, айта берсек, әр ісі аңызға 
бергісіз, жаны жайсаң жанның 
қазасы мектеп ұжымына да 
ауыр соқты. Үлкеннің інісі, 
кішінің ағасы, қамқорлығын 
аямайтын жақсы жанның ерте 
кеткені  –  орны толмас қаза» 
деп тұжырымдайды.

Иә, «қайғының шипасы 
– уақыт» деп жатамыз. Алай-
да, жақсыға деген қимастық, 
сағыныш сезімдерін уақыт 
өшіре алмасы анық. Сенің мына 
жалғанды тәрк еткеніңе жыл 
айналса да, кеше тілдескендей, 
думаны басым кештерден 
таң ата тарасқандай күйде 
жүреміз. Сөзімнің басын-
да айтқан Төлеген ақынның 
«Сағынышы» бауырларың 
мен жақындарыңның жанында 
күннен-күнге зорайып келеді. 
Дегенде, Алланың ісіне көл-
денеңдеп, қарсылық қыла ал-
майтынымыз тағы бар. Алла, 
саған арнап оқылған Құран мен 
дұғаларды қабыл айласын!

Берік САЙМАҒАНБЕТОВ,
жыршы, ҚР мәдениет 

қайраткері

Ажалға арман амалсыз
Қамшы ғұмыр. Адамзатқа ортақ қағида. Жарық 

дүниеге қанша құмартсаң да, түптің түбінде қараңғы 
жайдың қонағасың. Сенің ғұмырыңның өлшемі болған 
қамшының сабы бір күні шарт етіп, ортасынан омырыла-
ры хақ. Иә, сондықтан да адам атаулыға мұң серік. Себебі, 
жан-жағыңнан пәниді тәрк етіп, бақиға аттанып жатқан 
жақындарың санаңа сабақ тоқып барады. Біз де жалындаған 
жиырманың, думаны мен тойы таусылмас отыздың көктемі 
мен күзін өткізіп, қырықтың қырқасындағы қым-қуыт 
тірлікті қызықтағанбыз. Әрине, дос-жаранмен.

Сенбілікте аудан әкімі 
Серік Сермағамбетов се-
гіз секторға бөлінген қала 
аумағын аралап, жүргізіліп 
жатқан жұмыстарды бақылап 
шық ты. Жауапты сектор бас-
шыларына әрбір тұрғын үйге 
түсін дірме жұмыстарын жүр -
гізіп, тұрмыстық қалдық тар 
бойынша жұмысты жүйелі 
үйлестіруді тапсырды. 

Туған қаланы таза ұстау 
– тек мемлекеттік меке-
мелердің ғана емес, барша 
тұр ғын дардың ортақ ісі. 

– Айналамыздың та за  -
лы  ғына, табиға ттың бү лін-
беуіне, қала  мыз дың кө рікті 
болуына біркісідей атса -
лысуымыз керек. Бұл жер-
де біз өзі міз, отбасымыз 
бен жақын-жуығымыз өмір 
сүреміз. Әр біріміз жана-
шырлықпен қара ған жағ-
дайда ғана қаламыз таза бо-
лады, – деді аудан басшысы.

Сенбілікте Б.Май лин кө-
шесінің бүл  дір шіндері өз 
 аулаларына әрдайым таза лық 
жұ мыс тарын жүргізетінін 

айтты. Аудан басшысы таза-
лық мәдениетін сақтап, 
тұрғын үй аумағын қоқыстан 
тазартып жүрген балаларға 
алғысын білдірді. 

Сенбілікте 6 арнайы тех-
ника қоқысты тиісті орын-
дарға шығарды.

Ж.АЙДАРБЕКҰЛЫ

Айналаның келбеті – тұрғындар айнасы

Танымал жазушы 
Мол  дахмет Қаназ дың 
«Жан қожа Нұр мұха мед-
ұлы» атты зерттеулер мен 
мақалалардан құралған 
кіта бында 1857 жыл дың 
қаң тар айында Арық-
балық та үлкен шайқас 
бол ғаны баяндалған. 

«Шайқас кезінде ақ 
туды Жанқожа батырдың 
өзі көтеріп тұрды. 
Фитингофтың отрядында 
300 казак-орыс, 320 жаяу 
әскер, 3 зеңбірек, бар еді» 
деген дерек көпшілікке 
жақсы мәлім. 

Сондай-ақ  жазушы 
«1857 жылдың 5 қаң та-
рында зеңбіректердің 
әр түрінен 103 снаряд, 9 
қаң тарда 205 снаряд, осы 
аралықта көтерілісшілерге 
әртүрлі қарудан 3221 оқ 
атылды. Бұл оқтардың 
барлығы далаға емес, 
қазақ тарға атылған. Бей-
күнә пақырлардың біразы 
ұрыс алаңы – Арық-
балықта жан тапсырды. 
Көтерілісшілердің ізіне 
түскен А.Бутаковтың 
жазалаушы отряды 9-11 
қаңтар аралығында 212 
ағаш үйдің шаңырағын 
талқандап, керегелерін 
қиратып жылынды, 
солдаттарға тамақ пісіру 
үшін отқа жақты. Осы 
жолы қазақ шаруаларының 
1239 малы бекініске айдап 
әкелінді. Оның сыртын-
да 300 қой солдаттарға 
азыққа берілді, жол бастап 
жүрген сұлтандарға сыйға 
тартылды» деген деректер 
келтірген.

Жуырда Әйтеке би 
кенті орталығында ор-
наласқан Жанқожа Нұр-
мұха медұлына  арналып 
салынған кесенеде Арық  -
балық шайқа сы ның 165 
жылдығына және Жан-
қожа батыр кесе несінің 
салынғанына 30 жыл толу-
ына арналған  «Халқының 
туған бағына, батыр баба 
Жанқожа» атты рухани-
танымдық іс-шара өтті. 
Жиналғандар Арықбалық 
шай қа сында құрбан 
болған мар құмдарды еске 
алып, бабалар рухына 
Құран бағыштады.

Іс-шара шымылдығы 
Марат Жақсылықов бас-
шылық жасайтын Жан-
қожа батыр ауылдық 
мәдениет үйінің өнер-

паздары дайындаған теа-
тр  ландырылған қойы лым-
мен басталды. Қазалы 
ауданының әкімі Мұхтар 
Оразбаев өткеннің ұрпақ 
жадында жаңғыруы үшін 
мұндай басқосулар ма-
ңызды екенін айтты. 

–  Жанқожа Нұрмұха-
медұлы бабамыздың есі мі 
өктем жауға қарсы азаттық 
туын көтеріп, өмірінің 
ақырғы күніне дейін аттан 
түспеген батыр ретінде 
біз үшін әрдайым жоғары 
тұрады. Биыл тарихта 
Арық балық шайқасы де-
ген атаумен қалған көтері-
ліске 165 жыл толды. 
Ал, Қазалы ауданындағы 
киелі орындардың бірі 
саналатын Жанқожа баба 
кесенесінің салынғанына 
30 жыл болып отыр. Қаза-
лылықтар үшін киелі осы-
нау кесене тәуел сіздіктің 
алғашқы жылдары, қиын-
қыстау кезеңде салынды. 
Соған қарамастан халық 
жұдырықтай жұ мылып,  
аз ғана уақыттың ішінде 
сапалы етіп аяқтады. 
Халықпен бірге болып, 
құрылыс жұ мыстарына 
белсенді ат салысқан аза-
маттарға шы найы алғы-
сымды біл діремін, – деді 
аудан басшысы.

Сонымен қатар  құ-
ры  лыстың салынуына 
сол кезде белсене ат са-
лысқан азаматтарға Ал-
ғыс хаттар табыс етті. 
«РЗА» АҚ президенті 
Самұрат Имандосов ке-
сене іргетасының қалай 
қаланғанына, ел-халық-
тың ыстық ықыласымен 
бой көтергеніне тоқталды.

Рухани іс-шара мұ нан 
әрі жыршылар мен жазба 
ақындардың фес тиваліне, 
қылқалам шебер лерінің 
туындылары қо йылған 
көр меге ұласты. Өнер-
паз дарға Қазалы ау-
данының мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі 
әзірлеген түрлі номина-
циялар беріліп, Жанқожа 
батыр ауылдық мәдениет 
үйінің ұжымы дайындаған 
бағалы сыйлықтар тапсы-
рылды. Жанқожа батыр 
ұр пақтары баба рухына 
арнап Құран оқытты.

Қазалы ауданы

Ұрпақ жадында 
жаңғырған 
ерлік

Тарих парағына «Арықбалық шайқасы» 
деген атпен енген әулие әрі батыр Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы бабамыз бастаған көтеріліс қазақ 
халқының өмірінде өшпес орын алғаны анық. 
Биыл сол оқиғаға 165 жыл толды. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Өткен сенбіде дүниежүзілік «WORLD СLEANUP 
DAY – 2022» тазалық акциясы еліміз бойынша бір 
уақытта басталды. Ауқымды шара Арал ауданында 
да жалғасын тапты. 



Облыс орта лы ғын
дағы Өнер арбатында 
«Қала күні» мерекесі 
аясында «Кітап FEST» 
көрмесі өтті. Ісшараға 
қала әкімі Асылбек 
Шәменов қатысты. 
Көрменің мақсаты – 
кітап оқу мәдениетін 
қалыптастырып, 
қаламгерлер мен 
оқырманға бірыңғай 
алаң ұсыну. Жастар мен 
балалардың кітапқа 
құмарлығын арттыру.

«Кітап FEST»  Сыр елінде 
кейінгі 8 жылдан бері өтіп 
келеді. Осы уақыт аралығында 
фестиваль шағын кітап алмасу 
дәстүрінен мәдени-танымдық 
іс-шараға айналып, халықтың 
ықыласына бөленді. Белгілі 
ақын-жазушылар мен қоғам 
қайраткерлері, белсенді жас-
тар бас қосатын алаңда түрлі 
іс-шаралар өтіп, оқырманға 
әртүрлі кітаптар сыйға 
берілді.

Сондай-ақ, Түркістан қа-
ла  сынан келген «Маз мұн-
дама» қо ғамдық қор ының 
өкіл  дері мен шаһардағы 
«Kitapal» дүкені өз өнімдерін 
са ты лымға шы ғарды. Ал об-
лыстық, қалалық кітапхана 
ұжымдары мен университет, 
колледж кітапханалары түрлі 

жанрдағы кітап көр месін 
ұйымдастырды. Мерекеде 
қала тари хынан сыр шертетін 
қо  йы лым, жас жеткіншектерге 
ар налған ойын-сауық бағ-
дар ламалары және флешмоб 
ұйымдастырылды.

Кітап – рухани жан 
азығымыз. Адам іздеген білім 
мен игілікті бастамаларды, 
аңсаған арманын, бәрін-бәрін 
кітаптан табады. Көрмеде 
ұсынылған көркем әдебиет, 
балалар әдебиеті мен тари-

хи және заманауи кітаптар – 
адамды ізгілікке жетелейтін 
дүниелер.

– «Қала күніне» орай 
ұйымдастырылған игі іс-
шаралар легі «Кітап FEST-
2022» көрмесімен жалғасып 
отыр. Бүгінгі іс-шара өз мән-
мағынасымен ерекшелену-
де. Кітап – рухани қазына, 
сарқылмас байлық. Мемле-
кет басшысы электронды 
форматтың қарқынды да-
муына қарамастан, дәстүрлі 

кітапхананың ағартушылық 
рөлі ешқашан мәнін жоғалт-
пайтынын, кітапхана сө ре-
сіндегі кітаптарды жаңалау 
және толықтыруға басымдық 
беру керектігін айтты. Бүгінгі 
фестиваль оқырмандар мен 
ақын-жазушылардың басын 
қосып, бәріне ерекше әсер 
сыйлады. Білімге жетелейтін 
рухани азығымыз ешқашан 
сарқылмасын. Бүгінгі мереке 
баршаңызға құтты болсын! – 
деді қала әкімі.

Сонымен қатар, фести-
вальде буккросинг кітап 
сөресінің тұсауы кесілді. 
Оның негізгі мәні – оқылған 
кітаптарға екінші өмір сый-
лау. «Өзің оқысаң, өзгеге та-
быс ет» қағидасына сүйеніп, 
жастарды кітап оқуға шақыру. 
Бұл термин 2001 жылы қол-
данысқа еніп, еліміздің бас-
қа да қалаларында ұйым-
дас тырылып келеді. Осы 
мерекеде ашылған кітап сөре-
сінен оқырмандар  қажетті 
кітаптарын тапты.

Мәдениет кітапхана табал-
дырығынан басталады де-
сек, оның беделін көтеріп, 
мерейін өсіретін кітапқұмар 
оқырмандар. 

Іс-ша рада облыстық және 
қа лалық кітапханалардың 
бел сенді оқырмандары қала 
әкімінің Алғыс хатымен ма-
рапатталды. Жиын соңында  
өнерпаздар ән айтып, жи-
налған  қауымға керемет 
көңіл күй сыйлады.
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– Ата-анамның бау-бақша 
егуде, оның ішінде жылы-
жай өсіруде 25 жылдан аса 
тәжірибесі бар. Анам – Ақерке 
Тәжекеева 2003 жылдан ба-
стап Қорқыт ата университеті 
жанындағы шағын жылыжай-
да еңбек етті. Мамандығы – 
агроном, ауыл шаруашылығы 
ғылымының магистрі. Ал 
әкем анамның көмекшісі. 
Осы уақыт аралығында қияр, 
қызанақ сияқты көкөністен 
бөлек, цитрус жемістерін 
өсіру идеясы ойымызға келді. 
Көп ізденістің нәтижесінде 
оның технологиясын үй-
реніп, отбасылық бизнеске 
айналдырып отырмыз. Қазір 
«Болашақ» университетінің 
8 жылыжайында жемістер 
өсіруді қолға алдық. Сонымен 
қатар, қаладағы №4, №101, 
№261, №264 мектептерінде, 
басқа да жеке жылыжайларда 
болып, тәжірибемізді бөлісіп 
келеміз, – дейді жас кәсіпкер 
Жансая Мейрамбекқызы. 

Деректерге көз жіберсек, 
цитрус (ағылшын сөзі) – 
рута тұқымдасына жататын 
мәңгі жасыл ағаштар, шы-
рынды жемістер беретін жа-

сыл өсімдіктер тобы дегенді 
білдіреді. Цитрус өсімдігінің 
60-тан астам түрі бар. Оның 
ішінде апельсин, грейпфрут, 
мандарин, лимон түрлері 
көбірек тараған, ал ци-
трон, бигарадия, помпель-
мус, шеддок деп аталатын аз 
тараған жеміс түрлері бізге 
беймәлім. Білуімізше, цитрус 
жемістерінде адам ағзасына 

қажетті дәрумендер көп. 
Сондай-ақ, олардан сусын, 
тосап, джем, компот, цукат 
жасалады, шырыны лимонад, 
ликерге қосылады. Ал, жеміс 
қабығынан алынатын эфир 
майы әтірге, иіссуларға пайда-
ланылады екен. Айта кетейік, 
цитрустың көп теген түрі 
ылғалы мол тропиктік және 
субтропиктік аймақтарда 
өседі. Негізгі шыққан жері 
– Оңтүстік және Оңтүстік-
Шығыс Азия. 

Бұл күнде жылыжай өсіру 
кәсібіне қызығушылық жо-
ғары. Себебі, қысы-жазы 
қалаған көкөніс немесе 
жемістер қолжетімді бола-
ды, тұтынушы тарапынан 
тұрақты сұраныс бар. Тек оны 
өсіруде терең ізденіс пен ты-
нымсыз әрі тиянақты еңбек 
қажет.  Отандық кәсіпке ден 
қойып, инновациялық жобаны 
іске асырып отырған отбасы 
келешекте жұмыс ауқымын 
ұлғайтып, өнім көлемін де 
арт тыруды жоспарлап отыр. 
Айталық, мемлекеттен алын-
ған 3 млн көлеміндегі қаржыға 
лимон ағаштарын, құлпынай 
көшетін алып, жылыжайларға 
егеді. 

Жоба авторы Жансая 
Мейрамбекқызы Қорқыт ата 
атындағы университетінде 

«Химия-биология» ма ман-
дығы бойынша 4 курста 
оқиды. Жоғарыда айтып өттік, 
бүгінде отбасымен «Болашақ» 
университетінінің жылы-
жайында еңбек етіп жатыр. 
Жылыжайға лимон жемісін 
жерсіндіріп еккеніне үш жыл 
болған, биыл түйнек салды. 
Алдағы уақытта 250 шаршы 
метр аумаққа 140 түп лимон, 
құлпынай, гранат сияқты 
жеміс ағаштарын егуді жос-
парлап отыр. Айта кетейік, 
аталған жемістерді өсіруге 
авторлық құқығы бар. Егуге 
қажет жеміс ағаштары өзге 
өңірлерден сатып алынады.

Ғылымның жетістігі деген 
осы емес пе? Мысалы, біздің 
бала күнімізде қауын-қарбыз, 
алма-жүзім тек жазда ғана 
өсетін. Жалпы бізде сондай 
ұғым болды. Күз мезгілінде 
жұрт жапа-тармағай қызанақ-
қияр тұздап, салаттар ба-
сып, тосап қайнатып жа-
татын. Ал, алманы қағазға 
орап, жәшіктерге салып 
сақтайтын. Енді міне,  жылы-
жайларда жергілікті өнімді 
айтпағанда, цитрус жемістері 
де өсіріліп жатыр. Әлбетте, 
бұл – ерекше ғылыми ізденіс 
пен еселі еңбектің нәтижесі. 
Таңғаласың, тәнті боласың.

Тың идеядан туған кәсіп

Кейінгі кезде логопедке 
деген сұраныс артты. Тіпті 
арнайы балабақшалар мен 
оған кезекке тұрғандардың 
саны да еселеніп  келеді.  
Осыдан кейін «Тіл мүкістігі 
бар балалар неге көбейді?» 
деген сұрақ туындайды. Ба-
лалар арасында мұндай жайт 
неге белең алуда? Жалпы тіл 
мүкістігі неден пайда бола-
ды? 

«Результат» орталығының 
І санатты логопеді Айжан 
Скакованың айтуынша, әр 
бала – жеке тұлға. Оның 
өзіндік даму ерекшеліктері 
бар. Бір бала кеш, ал біреуі 
ерте сөйлеуі мүмкін. Бірақ 5 
жастағы бала өз ойын нақты 
жеткізе алуы керек. Өз жасы-
на сай сөйлеуі өте маңызды. 
Себебі сол арқылы сөздік 
қоры, ойлау, есте сақтау 
қабілеті қалыптасады. 

Айжан Скакованың ай-
туынша, бала кеш сөйлеген 
сайын оның ойлауы да, есте 
сақтау қабілеті де, жаңа 
ақпаратты қабылдауы да 
артта қала бастайды. Сол 
себепті «атасы немесе әкесі 
кеш сөйлеген» деп уақытты 
өткізіп алмаған абзал. Жал-
пы, баланың дамуы кезінде 
тісінің қисық шығуы, 
таңдайы мен тілінің жырық 
болуы, аузын еркін аша ал-
мауы тіл мүкістігіне әсер 
етеді. Сондай-ақ, туғаннан  
есту  қабілеті нашар болса, 
айтылған сөзді құлағында 
сақтап қала алмайды. Сол 
себепті де сөздерді анық айт-
пайды. 

Тағы бір әсер ететін 
фактор – жүйке жүйесінің 
зақымдануы, яғни, бала 
кішкене кезінде қатты 
қорықса, шошынса да сөйлеу 
кезінде қиналады. Бұдан 
басқа анасының жүктілік 
кезінде жұқтырған түрлі ви-
рустары немесе сәби кезінде 
дұрыс салынбаған екпелер, 
экологиялық проблемалар 
– бәрі де әсер етеді. Кейде 
ата-аналар «Баламен жұмыс 
істеуді қашан бастау керек?» 
деп сұрап жатады. Бала-
мен сөйлесуді, жаттығуды 
кішкентай кезінен бастаған 
дұрыс. Ата-аналардың қа-
телігі 3 жасқа дейін баласы 
сөйлемесе оны қалыпты жағ-
дай деп қабылдайды. Ерте 
жас тан маманға қаратса, 
соғұрлым нәтижесі де жақсы 
болады.

Бала дұрыс сөйлеп қа-
лыптасу үшін ұсақ моторика-
ны дамыту керек. Ғалымдар 
дәлеліне қарағанда, ағзадағы 
барлық қозғалысқа жауап 
беретін ми қыртыстарының 
үштен бір бөлігі жүйке нүк-
телерінің кескіні алақан мен 
саусақтарда орналасқан. 
Сон   дықтан зерттеушілер 
ала  қанды «екінші тіл» деп 
те атаған, яғни, екі алақан 
мен саусақтардың ұсақ мо-
торикасын дамыту арқылы 
баланың есте сақтау, ойлау, 
пайымдау, зейін салу, сөйлеу 
сияқты қабілеттерін жақсарта 
аламыз. Ал оны дамытуды 8 
айлығынан бастаған дұрыс.

– Қазіргі ата-аналардың 
баласымен сөйлесуге уақыты 
жоқ. Әңгіме-ертегі, өлең оқып 
беретін әжелер жоқ тың қасы, 
бұрынғы қуыр маштар айтыл-
майды. Бұның бәрі балаға 

қажет. Бесік жыры, ертегілер, 
қуыр маш, тіпті асық ойында-
ры балалардың дамуы үшін 
ойлап табылған. Қазір балаға 
телефон беріп, теледидардың 
алдына телміртіп қояды. 
Уа қытын алып, жылама-
са болды. Байқасаңыздар, 
қазақ ертегілеріндегі кейіп-
керлерден гөрі қазіргі балалар 
аюы бар Машаны, сап-сары 
Спэнж Бобты жақсы таниды. 
Сол үшін де қоғамымызда 
бір-бірін түсіне алмайтындар 
көбейіп келеді, – дейді лого-
пед маман.

Ата-аналар логопедтің 
кабинетінен баласын алып 
шыққан соң үйде баламен 
белгілі бір уақытта ғана 
сөйлеседі. Бұл дұрыс емес. 
Барлық уақытыңызды ба-
ламен қарым-қатынасқа 
бөліңіздер. Оларды тыңдаңыз, 
сөйлесіңіз. Ойын ойнатып, 
сол арқылы баламен қарым-
қатынас жасау тиімді. Белгілі 
бір ережелерге салудың 
қажеті жоқ. Мысалы, балаға 
анасы күні бойы ертегі айт-
са бұл пайдалы болар еді. 
Ертегіні тыңдаған кезде 
баланың ой-өрісі дамиды, көз 
алдына елестетеді.

Логопед маман бала 
тілінің кеш шығуына смарт-
фон кері әсер етіп отырғанын 
жасырмады.

– Балаға смартфон ұстатып 
қояды. Тіпті обал, оның 
көзіне, денсаулығына қанша 
зиян келіп жатыр. Зейіннің 
тұрақсыздығы, баланың бір 
орында отыра алмауы, смарт-
фон берсең ғана тынышталуы, 
бермесең тамақ ішпеуі тәуелді 
екенін көрсетеді. Тәуелділік 
мидағы ақпаратты қабылдау, 
сигнал беру процесінің 
бұғатталуына алып келеді. 
Робот сияқты естіген нәрсесін 
«yellow», «red» деп айтады, 
бірақ қазақ тілінде оның сары 
және қызыл түстер екенін 
білмейді. Орысша мульт-
фильм көрген баланың тілі 
орысша шығады. Бастапқыда 
ата-анасы баласының орыс-
ша сөйлегеніне мәз болуы 
мүмкін. Қиындық мектепке 
баратын кезде басталады. 
Баласын қазақ сыныбына 
берейін десе, баласы қазақша 
білмейді, орыс сыныбына 
берейін десе, ата-ананың өзі 
орысшадан қиналады. Міне, 
бір смартфонның зияны 
адамға осылай әсер етіп отыр, 
– деді. 

Баласын емдетуге жағ-
дайы келмесе үйде жаса-
латын әртүрлі жаттығулар 
бар. Айталық, «YouТube» 
кана лында «Сергіту сәті» 
секілді балаларға арнал ған 
бағдарлама жүктелген. Қазақ 
тіліндегі логикалық жат-
тығулардың көмегі көп. Сол 
арқылы оның тілі жаттығады. 
Үй ішінде жаңылтпаштар, 
әдемі сөздер айтып отыру 
қажет деген кеңес берді Ай-
жан.

Ертеден келе жатқан 
түрлі ырымдарды жасағаннан 
гөрі арнайы мамандардың 
медициналық көмегіне жү-
гінген жөн. Өйткені, сөйлеу 
тікелей мидың қызметіне 
байланысты. Олай болса, 
баланың былдырлаған таза 
тілін тұншықтырып, үйде 
өзге тілде сөйлесіп, бұзып 
алмаңыз.

Баланың 
тілі шықпаса...

Балаңыз 2 жаста, 
бірақ әлі сөйлемейді. 
Логопед маманға 
баруды ойлап, 
уайымдап жүрсеңіз, 
уайымыңыз орын
ды. Себебі, бала екі 
жасында «ана, әке, 
ата, әже» деген 
сияқты бір буын
ды сөздермен ғана 
шектеліп қоймай, 
«мама жүр», «су бер» 
деген сөз тіркестерін 
айта білуі керек. Олай 
болмаған жағдайда 
ертерек мамандардың кеңесіне жүгініп, тексерісті 
бастағаныңыз дұрыс. Өйткені бұл кезде бала атын 
атап шақырғанда қарап, өзінің есімін айтып, жасын 
саусақпен көрсетуі тиіс. 

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы»Sb

Жан азығын іздесең,
көрмеге кел

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb


