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Ағарғансыз бұрын 
да, қазір де күн көре 

алмаймыз. Бірақ 
тұтынушы қолдың сүт-

қатығын емес, қораптағы 
дүкендікін сатып алады. 

Ауылдың өзінде қорасына 
мал асырап, айран-

сүтін ішіп отырғандар 
аз. Құрттың да бағасы 

аспандап барады. Бүгінде 
екі ұртын құртқа толтырып 

жүрген  балаларды 
да көрмейтін болдық. 

Бүлдіршіндер ұнтақ және 
қораптағы сүтпен жетіліп 
келеді. Ал оның жас ағза 

үшін пайдасы шамалы. 

Мынадай қызық ақпаратты 
көзім шалып қалды. Әлемде 
ең ұзақ өмір сүретін елдердің 
ішінде тау халықтары көш бас
тап тұр. Кавказдық жүзден асқан 
қариялардың ғұмырының ұзақ 
болу себебін зерттегенде, олар 
негізгі  тағам  ретінде піскен 
сүт, айран, қаймақ, ірімшік, т.б. 
сүт өнімдерін тұтынатынын 
анық  таған. Шығыс Африкадағы 
кейбір тайпалар тек қана сүт 
өнімдерін қорек еткендіктен 
жүрек, қан тамырлары ау

руларына, инфарктке өмірі 
шалдықпаған деген деректер 
бар. Ал біз ше? «Малжаның 
аман ба?» деп әуелі қорадағы 
төрт түліктің амандығын 
сұрайтын қазақ не ліктен ата
кәсіптен алыстап кетті?

Бағзыдан тіршілік көзі 
саналған төрт түліктің берер 

пайдасы мол. Бірақ бейнеті де 
жетерлік. Бүгінгінің адамы таң 
азаннан кешке дейін жұмыста 
жүргендіктен, мал дың күтімін 
қиынсынады. Сон  дықтан да
йын өнімді сатып алғанды  жөн 
көретін се кілді.  Қыстың күні 
қолдың сүті мен қатықайранның 
бағасы жазға қарағанда бір

шама қымбаттайды. Мұның се
бебін мал баққандар жемшөп 
бағасының көтерілуімен байла
ныстырады. Жеке шаруашылық 
иесі Махаббат  Кенжеғұлованың 
айтуынша, сүтті жануарларды 
өсіру тиімсіз, табыс әкелмейді. 
Одан да ет бағытындағы мал 
өсіріп, сатқан дұрыс. Бірақ 
тұрақты тұтынушыларды ұстап 
тұру үшін өзгелерден қолдың 
сүтін қабылдап, одан құрт істеп, 
май шайқап сатқан әлдеқайда 
өнімді екен. 

– Көпбалалы отбасымыз. 
Атакәсіппен айналысып, бала
шағаны асырап келеміз. Қыстың 
күні сиыр сауу оңай емес, 
желініне де күтім керек. Сүт  
өнімдерін сатқаннан гөрі, ет 
бағытындағы  шаруашылыққа 
бет бұрдық. Өйткені, еңбекті 
ақтамайды. Қолдың сүті 
қазір ең арзаны – 300 теңге. 
Үйіне жеткізіп беретіндер 
400 теңгеден сатады. Ал оны 
алып сататындар тағы 50 теңге 
қосады. Байқасаңыз, ағарған 
сататын дүкендерде оның 
бағасы қымбат. Ауылдық жер
ден арзанға алып, үстіне қосып 
сатқан тиімді. Ал бар бейнетін 
тататындардың еңбегі арзанға 
бағаланады. Жазда бағасы тіпті 
төмендеп кетеді. 

Ағарған – молшылық көзі, алайда...
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Кәсіпкерлік 
белсенділік 
туралы 
Ұлттық баяндама

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың  
қарауына Үкімет Қазақстан 

Республикасындағы 
кәсіпкерлік белсенділіктің 

жай-күйі туралы Ұлттық 
баяндаманы енгізді.  

Құжатта кәсіпкерлікті дамы тудың 
негізгі индикаторлары, «Атамекен» 
ҰКП қызметінің қоры тындысы және 
бизнестің мәсе лелерін шешу жөнін
дегі шаралар қамтылған.

Баяндамаға сәйкес, 2021 жыл дың 
қорытындысы бойынша шағын және 
орта кәсіпкерліктің (ШОК) үлесі 33,5 
пайызды құрады. Бұл көрсеткіштің 
негізгі бөлігі шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне тиесілі. Олардың 
ЖІӨдегі үлесі – 26,8 пайыз. 2015 
жылдан 2020 жылға дейін елдің ЖІӨ
дегі шағын және орта кәсіпкерліктің 
үлесі 24,9 пайыздан 32,8 пайызға 
дейін артты. Кәсіпкерлікті дамыту 
жөніндегі ұлттық жобаны іске асыру 
аяқталғаннан кейін ЖІӨдегі ШОК 
үлесі 2025 жылға қарай 35 пайызға 
дейін өсуге тиіс.

Қазір жұмыс істеп тұрған шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 
саны 1,4 миллионға (өсім 5,5%) жетті. 
Олар 3,5 миллион адамды жұмыспен 
қамтып отыр (өсім 1,1%). 2021 
жылы шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілеріндегі еңбек өнімділігі 20 
пайызға өсіп, бір адамға шаққанда 8 
миллион теңгеге жетті.

Аймақтар бойынша 2021 жылы 
шағын және орта кәсіпкерліктің жал
пы өңірлік өнімдегі ең көп үлесі Аста
на (ЖӨӨнің 59%), Алматы (47,5%) 
және Шымкент (40,5%) қалаларында 
байқалды.

Мемлекеттік қолдау шара
ларының нәтижесінде былтырғы 1 
қазандағы мәлімет бойынша 5200 
жаңа кәсіпорын ашылды. Шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілері 
үшін 47,7 мың құжат әзірленіп, да
йындалды. Құны 119,6 миллиард 
теңге болатын 48,5 мың жобаға қолдау 
көрсетілді. 16,9 мың кәсіпкердің 
бизнесі кеңейтілді.

Кәсіпкерлік қызмет саласына 
жаңа реттеуші саясатты енгізу аясын
да «Атамекен» палатасы мен Үкімет 
жаңа реттеуші саясаттың негізгі 
шарттарына сай келмейтін 9560  та
лапты анықтады.

«Басынан бастап реттеу» рефор
масы бизнестің жүктемесін орта 
есеппен 30 пайызға азайтуға және 
оңтайлы әрі түсінікті реттеуші орта 
қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар баяндамада кәсіп
керлік қызметтің дамуына ұсақ және 
шағын бизнес субъектілерін тексеру
ге жарияланған мораторий оң ықпал 
ететіні айтылған. Аталған шара осы 
жылдың соңына дейін ұзартылған.

ҚасымЖомарт Тоқаевтың тап
сырмасына сәйкес кәсіпкерлерді 
негізсіз тексерулерден қорғау және 
бизнесті қылмыстық процеске заңсыз 
тартуды болдырмау үшін кешенді ша
ралар қабылданды. Бас прокуратура 
2023 жылға арналған бизнесті қорғау 
жөніндегі бірлескен ісқимылдардың 
кешенді жоспарын бекітті. 2022 жылы 
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер пала
тасы қызметін трансформациялау ісі 
қолға алынды. Палата өз жұмысында 
ұсақ және шағын бизнесті қолдауға 
баса мән береді.

Тағы 62 вагон 
көмір келеді

Сейсенбіде облысқа 20 вагон көмір жеткізілді. 
Жылу беру маусымына 176 мың тонна 

қатты отын қажет болса, бүгінгі күнге 
212 мың тонна әкелінді. 

− Қаңтар айына облысқа 339 вагон қатты отын  жеткізу 
жоспарланған болатын. Бүгінде 286 вагоны әкелінді. Жал
пы күнделікті 1520 вагон көмір келіп түсуде. Оның жар
тысы облыс орталығына тиесілі болса, қалғаны аудандарға 
тасымалдануда. Жолда 62 вагон қатты отын келе жатыр. 
Біз «Қазақстан теміржолы» мекемесіндегі жүк тасымалы 
бөлімшесімен күнделікті байланыс орнаттық. Осы айға 
жоспарланған көмірдің тез жеткізілуін қадағалаудамыз. 
Әзірге тапшылық немесе кезекке талас мәселесі жоқ. 
Барлық жағдайды жауапты салалармен бірге қадағалап 
отырмыз, − деді облыстық энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысының 
орынбасары Ерлан Жоламанов.

Жалпы жеткізілген қатты отынның басым бөлігі − 
«Шұбаркөл» көмірі. Облыс көлемінде 36 жеткізуші опе
ратор бар. Қазір «KHAS COM» жеке кәсіпкерлігінің 
қоймасында  кезектілік  ретімен жұртшылыққа үлес
тірілуде. Тоннасы 16 700 теңгеден сатылып жатыр.

Инфрақұрылым 
дамыса, іс ілгері 
басады

Қызылорда қаласының жылдан-жылға 
аумағы кеңейіп, тұрғындар қатары көбейіп 

келеді. Жаңа аудандар қосылып, тұрғын үйлер 
көптеп салынуда. Шаһардың ұлғайғаны жақсы, 
алайда ең алдымен инфрақұрылымды дамыт-

пай, оны жаңаламай күнделікті тіршілікті жүзеге 
асыру мүмкін  емес. Ал бұрыннан бар ауызсу, 

кәріз су жүйелерінің тозығы жетіп ескірген. 

Sb
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы» 2-бет 

2-бет 

– Бірқатар құрылыс компания
сымен келісім жасап жатырмыз. 
Сол себепті алдағы уақытта үш ау
ысымда жұмыс жасауды межелеп 
отырмыз. Жалпы  кәсіпорында 
еңбек ететін жұмысшы саны 
алған тапсырысқа байланысты 
өз гереді. Біз өндірген каскалар
ды құрылыс саласындағы барлық 
компания қызметкерлері киеді. 

Өнім сапасына 3 жылға дейін 
кепілдік бар. Жылданжылға өнім 
өндіру артып келеді. Былтыр 
34 мың дана каска шығарылды. 
Бұл уақытта жұ мысшылар саны 
15 адамға дейін жетті. Қазір он 
шақты адам тұрақты еңбекпен 
қамтылған. Маусымдық кезеңде 
жұмыс күші көбейеді, – деді 
кәсіпкер.

Өндіріс орнында тәулігіне 10 
мыңға жуық қақпақ шығаруға 
мүмкіндік бар. Олардың 2 түрі 
дайындалады. Қызылордадан 
өзге атыраулық өнім өндіру
шілердің сұранысы толық қам
тамасыз етілуде. Сондайақ, 
Ақтау және Жезқазған қала

ларында тұрақты тұтынушылар 
бар. Қазір Алматы қаласында 
нарыққа шы ғып жатыр.

– Елімізде қақпақ шы ғару 
өндірісі әзірге бізден басқа 
ешкімде жоқ. Өнім бір мәрте 
қолдануға жарамды, оны жасауға 
полиэтилен материалы пайда

ланылады. Адам денсаулығына 
ешқандай зияны жоқ. Шикізатты 
негізінен Ресейден жеткізіп отыр
мыз. Өнімдер әзірше экспортқа 
шы ғарылмайды. Оның себебі 
де жоқ емес. Қажетті шикізатты 
негізінен шетелден тасымал
даймыз. Келешекте өнім құны 
арзанға түсіп жатса, көршілес 
Қырғызстан және Өзбекстанға 
жіберуге болады. Айта кетсек, 
2014 жылы касканы Ресейдің 
Сочи қаласында өткен Олим
пиада кезінде экспортқа шағын 
көлемде шығарған болатынбыз, 
– деді кәсіпкер.

Касканың ең төменгі бағасы 
1365 теңгені құраса, ең қымбаты 
– 3500 теңге. Көршілес Ресей
де кас ка шығаратын ірі кәсіп
орындар бар. Әзірге елі міздің 
нарығында сол өнім дермен 
бәсекелесуге тура келеді.

Каска мен қақпаққа сұраныс жоғары
Он жылдай бұрын қызыл ордалық кәсіпкер Ғалым 

Прекешов басқаратын «NP-Consulting» ЖШС құрылыс 
саласына қажетті каска шығару ісін қолға алды. Бүгінде 
өндіріс орнында тәулігіне 500 қорғаушы каска шығаруға 
мүмкіндік бар. Оған қоса кәсіпкер жақында 19 литрлік су 

бөтелкесіне арналған қақпақ өндіруді қолға алды. Аталған 
өнімдерге тұтынушылар тарапынан сұра ныс зор, еліміздің 

барлық өңі ріне тасымалдануда. 

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Кеше Астанадағы 
«Қазмедиа» орталығында 

Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігінің 

ұйымдастыруымен Өңірлік 
мерзімді басылымдар 

форумы басталды. Өңірлік 
мерзімді басылымдар форумы 

бірінші рет өткізіліп отыр. 
Форумға Премьер-министрдің 
орынбасары Алтай Көлгінов, 
Ақпарат және қоғамдық даму 

министрі Дархан Қыдырәлі, 
аймақтық басылымдардың 

бас редакторлары, 
медиаменеджерлер, 

журналистер қатысты. 
Іс-шараның ашылуында 
сөз сөйлеген А.Көлгінов 

министрлікке аймақтардағы 
бұқаралық ақпарат құралдарын 

дамыту бойынша бірқатар 
тапсырма берді.

– Егер 2016 жылы Қазақстанда 
2 мыңға жуық БАҚ тіркелген бол
са, бүгінде 5 мыңнан асты. Оның 70 
пайызы – баспа мен басылымдар. 
Бұл  медиа саласының қарқынды 
даму әлеуетінің ұлғайғаны мен оның 
болашағының зор екенін дәлелдейді. 
Отандық медианың әлеуетін одан әрі 
дамыту үшін алдымызда ауқымды 
міндеттер бар. Мемлекет басшысы 
өзінің сайлауалды бағдарламасында 
еліміздегі ақпараттық саясатты, жас
тар саясатын, азаматтық қоғаммен 
байланыс құралдарын жақсарту бо

йынша нақты тапсырмалар беріп, 
міндеттер қойды. Осы орайда, 
өңірлік БАҚтың мәселелерін: атап 
айтқанда, оқырмандардың саны мен 
басылым таралымын қайта көбейту, 

қаржыландыру және техникалық 
жаңарту, уақытылы жеткізу мен жер
гілікті БАҚтың ахуалын жақсарту 
бағытында министрлік жергілікті 
атқарушы органдармен бірлесе 

жұмыс істеуі керек, – деді Премьер
министрдің орынбасары.

Сонымен қатар, қазақстандық 
медиа кеңістіктің қауіпсіздігін қам
тамасыз ету мәселелеріне тоқталды.

Форумда Ақпарат және қоғамдық 
даму министрі Дархан Қыдырәлі 
баян дама жасады. Министр өңірлік 
басылымдардың жайкүйін саралай 
келе, газетті басу, баспасөзге жазылу, 
оны елді мекендерге, оқырмандарға та
рату ісінде Қызылорда облысындағы 
«Сыр медиа» серіктестігінің жұмысын 
өзге өңірлерге үлгі ретінде ұсынды. 

– «Сыр медиа» серіктестігі газет 
басу, тарату ісінде жүйелі жұмыс 
істеп жатыр, – деді министр. 

Сонымен қатар, Дархан Қыдырәлі 
аймақтарда сайты жоқ басылымдар 
бар екенін қынжыла жеткізді. Кейбір 
аудандық газеттердің сайты тұрақты, 
жедел ақпарат таратып отырғанын 
атап өтті.

– Өңірлерге сапарлар және 
осы форумға дайындық кезінде 
аймақтардағы кейбір басылымдардың 
тіпті сайты да жоқ екенін анықтадық. 
Ал кейбір өңірлік басылымдардың 
сайттары жақсы жұмыс істейтінін 
көрдік. Мен «Жаңақорған тынысы» 
газетін атап айтқым келеді. 7,5 мың 
тиражбен тарайды. Газет редакциясын 
сол ауданның тұрғындары асарлатып 
салып берген. Сайты біздің кейбір 
республикалық басылымдардың 
сайтынан да жедел ақпарат тарата
ды. Осыны ескере отырып, өңірлік 
басылымдардың сайттарын жасау, 
әлеуметтік желілерді тиімді пайда
лану бойынша көмектесіп, қолдау 
көрсететін боламыз, – деді Ақпарат 
және қоғамдық даму министрі.

Отандық медиада өңірлік 
басылымдардың өз орны бар

Sb Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»
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Sb
Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

Пісімшілік кезінде жұртшылық 
ағар ғаннан гөрі, жеміс-жидек, қауын-
қарбыз алады. Оның үстіне жазда 
сүт тез бұзылады. Тоңазытқышта 
тұрса да, дәмі өзгеріп кетеді. Сақтау 
қиын. Сондықтан мен қазір ауылдағы 
бірлі-жарым сиыр ұстайтындардан 
сүт қабылдап аламын. Одан құрт 
қайнатып сатамын. Қазір құрттың түрі 
көп болғанымен, сапасы төмен. Көбі 
қайнатпай жасайды. Ал біз барлық та-
лаптарымен дайындаймыз, – дейді ол.

Технолог мамандар сүтте тірі 
организмдердің өсуі мен дамуы үшін 
қажетті заттардың екі жүзге жуық 
түрі барын алға тартады.  Олар – 
ақуыздар, май, минерал тұзы, түрлі 
дәрумендер, сүт қанты, ферменттер, 
т.б заттар. Аталғандардың барлығы 
адам ағзасына жұғымды әрі тез сіңеді.

Сүт – ең арзан кальций көзі. Каль-
ций сүйек құрылымын қалыптастырып 
қана қоймай, сонымен бірге жүректің 
жұмысын, қанның айналымын, 
бұлшық еттер мен жүйке жүйесінің 
жұмысын қам тамасыз етеді. Оның 
құра мында ақуыздар, май, кальций, 
калий, магний, натрий және A, B, D 
витаминдері бар. Күніне кем дегенде  
толық 2 стакан сүт не айран,  йогурт, 
сондай-ақ 1-2 тілім ірімшік қолданған 
адамның дені сау, ағзасы дәруменге 
бай болады. Сүтті тек таңғы аста  ғана 
емес, сонымен бірге оны шөл қандыру 
үшін күні бойы ішуге болады.

Еліміздегі сарапшылардың айту-
ынша, сүт өнімдерін аз тұтыну сал-
дарынан осте опо роз дерті (сүйекті 
зақым дайтын созылмалы жүйелі 
ауру) кеңінен таралуы мүмкін. 
Ресми мәліметке сүйенсек, қазақ-
стандықтардың сүт өнімдерін пайда-
лануы күніне 700 граммды құрайды. 
Дәрігерлер Қазақ стандағы остеопороз 
дертінің 2012 жылдан бері өскенін 
 айтады. 

Қозғап отырған негізгі та қыры-
бымызға қайта ойыссақ. Облыстық 
статистика депар таментінің баспасөз 
хатшысы Ермек Нұрмахановтың 
мәлі метінше, сүт және сүт өнім де-
рінің бағасы өткен жылы 31,3 пайызға 
артқан. Ал облысқа Ресейден 11,3 
мың долларды құрайтын 9,5 тонна 
сүт өнімдері импортталған. Біз дүкен 
сөрелеріндегі қораптағы  сүт бағаларын 
бағамдап көр ген едік. Айталық, «Мое» 

2 пайыздығы 620 теңге, «Просток-
вашино» 1,5 пайыздығы 915 теңге, 
«Милко» 2,5 пайыздығы 449 теңге, 
 «Мумуня» 2 литрлік 828 теңге шама-
сында екен. Бағаның  қымбаттауына 
оның шикізаты мен сыртындағы 
қораптың да әсері бар. Ол да өсіп 
бара жатыр. Сонымен бірге жемнің 
бағасы, басқа да факторлар  әсер  
етеді.  2022 жылдың маусым айының 
қорытындысы  бойынша сүт бағасы 
бір айда 2,4, жыл басынан 17,2 және 
бір жылда 21,5%-ға өскен. Салыстыра 
кетсек, 2021 жылы бағаның жылдық 
өсуі тек 9,5%-ды құраған.

– 2022 жылы қаңтар-мамыр айла-
рында сұйық өңделген сүт пен кілегей 
өндірісі 235,3 мың тоннаны құрады, 
бұл бір жыл бұрынғыға қарағанда 7%-
ға аз. Бұл – 6 жылдық үздіксіз өсуден 
кейінгі ұқсас кезеңдегі көрсеткіштің 
алғашқы тө мен деуі, – дейді сарапшы-
лар. Сонымен қатар зерттеушілер сүт 
пен кілегей өндірісінің жартысы тек 
Солтүстік Қазақстан (75,7 мың тон-
на) және Алматы (44,2 мың тонна) 
облыстарына тиесілі екенін нақтылап 
отыр. Өндірістің айтарлықтай 
көлемі Ақмола (34,2 мың тонна) мен 
Қостанай облысында (28,5 мың тонна) 
байқалып отыр. Ішкі нарықта өткізу 
көлемі 3,7%-ға, 192 мың тоннаға дейін 
қысқарған, ал экспорт екі есе, яғни 5,6 
мың тоннаға дейін төмендеген.

Жуырда «Атамекен» Ұлттық 
палатасының ресми сайты Сүт ода-
ғының басшысы Владимир Кожев-
никовтің мәлімдемесін жария лады. 
Кәсіпкердің айтуынша, 1 келі сары-
май өндіру үшін 22 литр шикі сүт 
қажет. Сүттің құнын ескере отырып, 
кәсіпорындардың басқа шығындарын 
есепке алмағанда, өнімнің тек шикі-
заттық өзіндік құны шамамен 4 мың 
теңге болады.

– Сүт өңдеушілерге субси-
дия жазда шикі сүт сатып алу және 
өнім өндіру үшін керек. Сыртқы 
факторларға байланысты шикізат 
бағасы үнемі өсіп келеді. Мысалы, 
кейінгі екі жылда шикізат сүтінің 
құны 1 келі үшін 126,9 теңгеден 
204,2 теңгеге, яғни 61%-ға дейін 
қымбаттады. Тиісінше сары майдың 
шикізат құны 45,5%-ға артты, – дейді 
Сүт одағының басшысы.

Өңдеушілердің   айтуынша,   өкі-
ніш ке қарай, Ауыл  шар уашылығы 
минис трлігі саланы қолдау тәсілдерін 

таңдау кезінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет берген ұсы нымдарды 
негізге алған. Антикор берген 
ұсынымдарда субсидиялау кезінде 
кез келген сыбайлас жемқорлық 
және қаржылық тәуекелдерді жою 
қажеттілігі айтылған. Осылайша 
министрлік  субсидияның бас ты 
мақсаты – өндірістің өсуін ынта -
ландыру және ішкі нарықты отандық 
өнім мен толықтыру, отан дық кәсіп-
орындардың бәсекеге қабі леттілігін 
арттыру және им портқа тәуелділік 
пен өзіндік құнын төмен дету екенін 
ұмытып кетті.

Ұлттық палата деректеріне сүйен-
сек, мемлекеттік қол даудың нәти -
жесінде республикада сүт өнім-
дері өндірісі артқаны байқалады.  
Кейінгі 5 жылда отандық өндіріс 
есебінен республиканың сарымай-
мен қамтамасыз етілуі 74-тен 97%-
ға дейін өскен. Бұл мемлекеттік 
қолдау шараларының тиімділігін 
дәлелдейді. Бірақ министрлік тарапы-
нан субсидиялауға жаңа тәсіл енгізілуі 
жағдайды күрт қиындатады, бәсекеге 
қабілетті болуды төмендетеді, жазды-
гүні шикі сүт сатып алу мүмкіндігін 
жойып, өнімдердің қымбаттауына 
түрткі болады.

– Қазақстанда шаруа шы лықтар 
күзгі-қысқы кезеңде сүт өткізуді 
тоқтатады. Осы ған байланысты сүт 
өңдеуші кәсіпорындар шикізат тап-
шылығының туындау қаупін біліп, 
жазда дайын өнімді жаппай жинау 
науқанын жүргізеді, ал оны кейін са-
тады. Жазғы кезеңде сүт өнімдеріне, 
оның ішінде сарымайға сатып алу 
сұранысы маусымға қарай төмендейді, 
– деді кәсіпкерлер палатасының сарап-
шысы Әсем Серікбекова.

 Қаймақ қатып, қою шай ішетіндер  
қораптағы сүтке әбден үйрендік. 
Омырау сүтіне жарытпайтын жас 
аналардың қатары да артып барады. 
Олар емханадан беретін ұнтақ сүтпен 
нәрестесін жетілдіріп келеді. Ал 
емдік қасиеті мол ешкі сүтінің бағасы 
кемі 600 теңге болса, кейбіреулер 
оны 800, ал Алматы секілді үлкен 
қалаларда литрі мың теңгеден саты-
луда. Бір танысымыз бірнеше сүтті 
ешкі сатып алып, күніне 30-40 мыңдап 
ақша табуға болатынын айтқан еді. 
Қорамызға сиыр ұстамасақ та, екі ешкі 
байласақ, ұтылмайтын шығармыз. 
Қалай ойлайсыз?

Ағарған – молшылық 
көзі, алайда...

Аса маңызды саналатын салаға модерни-
зация керегі анық. Бұл ретте қолға алынған 
жұмыстар да аз емес. Мәселен, «Ауызсу, кәріз 
су жүйелері мен ғимараттарын жаңғырту», 
«Күрделі жөндеу» бағдарламаларының ая-
сында ауызсу жүйелерінің жалпы 130,66 
шақырымы, кәріз жүйелерінің 79,6 шақырымы 
және 27 КНС қайта жаңғыртылып жөндеуден 
өтті. 

Қызылорда қаласындағы ауызсу және кәріз 
су желілерін жаңғыртуға, автоматтандыруға, 
инженерлік инф рақұрылымды жүргізуге 
 респуб ликалық және облыстық бюджет-
тен барлығы 3791,1 млн теңге бөлінген. 
Айталық, кәріз станцияларын қайта құру және 
жаңғыртуға респбликалық және облыстық 
бюджеттен 1 млрд 593 млн теңге, модульді 
биологиялық тазарту станциясын жаңарту 
және автоматтандыруға, электр және газ-
бен жабдықтауға 1 млрд 634,1 млн теңге 
қаралған. Ал №13 «Гагарин» кәріз станциясын 
реконструкциялауға республикалық және об-
лыстық бюджеттен 309 млн теңге бөлінді. 

Сонымен бірге қаланың инфра құрылымын 
дамытуға арналған тағы бірқатар жоба-
лар  да  бар. Ол үшін тиісті министрліктерге 
құны 17 млрд 522 млн теңгені құрайтын 51 
жоба ұсынылуда. Егер бұл жобалар мақұл-
данса, тұрғындар  көкейінде жүрген мәселелер 
шешімін табады.

Инфрақұрылым 
дамыса, 
іс ілгері басады

– Жобаны іске асыру үшін 
республикалық бюджеттен 
қаржы лан дыру қарастырылуда. 
Облыс әкімі нің қолдауымен 
былтыр облыстық бюджеттен 
су шаруашылығына  919 млн 
теңге бөлініп, нәтижесінде 
167,3 шақырым болатын 22 
канал тазаланды. Сондай-
ақ, елді мекендерге 23 на-
сос қондырғысы алынды.  

Бұдан бөлек, өткен жылы су 
тапшылығына орай Үкімет 
қолдауымен резервтен бөлінген 
3,6 млрд теңгеге  ұзындығы 
230,1  шақырым 21 канал таза-
ланып,  133 дана насос алынды, 
– деді облыстық табиғи ресурс-
тар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасының басшы-
сы Марат Құрманбаев.

Суды тиімді пайдалану 

үшін Авс тра лияның «Rubicon 
Global» компаниясы аймақтың 
суландыру жүйелерін цифр-
ландыру бағытында алдын ала 
зерттеулер жүргізді. 

Бүгінде «Шардара» су 
қоймасынан төменгі ағысқа 
секундына 800 текше метр су 
жіберілуде. Оның ішінде  200-і 
«Көксарай» су реттегішіне 

жіберілсе, облыс аумағына се-
кундына 600 текше метр су 
келіп жатыр. 

– Қазір «Шардарадағы» су 
көлемі – 3,9 млн текше метр. 
Ал Арал теңізіне жиналған су 
көлемі 19,06 млрд текше мет-
рге жетіп, су деңгейі көтерілді. 
Сондай-ақ, ауа райының күрт 
суытуына байланысты Сыр-
дария өзенінде күр жүріп, 
иіндерінде мұз ұстасты. Жағдай 
толық бақылауда, – деді 
«Арал-Сырдария» бассейндік 
инспекциясының бөлім басшы-
сы Сейітхан Әбуов. 

«СБ» ақпарат

Магистральді каналдар цифрландырылады
Облыста «Жасыл Қазақстан» ұлттық жобасы 

шеңберінде 2025 жылға қарай 16 магистральді және 
шаруашылық каналын цифрландыру жос парлануда. 

Осыған сәйкес, биыл «ҚазСуШар» РМК облыстық филиа
лы  5 жобаға сметалық құжаттама әзірлеп, мемлекеттік 

сараптаманың оң қорытындысын алды. 

Форумда ҚР Парламенті 
Сенатының депутаты Нұртөре 
Жүсіп сөз сөйледі. Сондай-ақ 
«Сыр медиа» ЖШС бас ди-
ректоры Аманжол Оңғарбаев 
серіктестік атқарып жатқан 
жұмыстарды, жобаларды таны-
стырып, тәжірибесін бөлісті. 
Медиа құрылым дәстүрлі БАҚ 
пен жаңа медианы үйлестіре 
дамытып отырғанын жеткізді. 
Сонымен қатар, «Сыр медиа» 
ЖШС аймақтардың ішінде өз 
баспаханасы бар, «Қазпошта» 
мекемесінің қызметінен бас тар-
тып, өзінің баспасөзге жазылу, 
тарату қызметін жолға қойған 
мекеме ретінде танылғанын 
айтты.

Серіктестікке қарасты ба-
спахана газет терді сапалы 
басып шығаратын заманауи 
«CityLine Express» офсеттік ма-
шинасымен жабдықталған. Ба-
спахана кітап өндірісін де іске 
асырып отыр.

Форумда А.Оңғарбаев облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың 
5 мың студенттің газетке жа-
зылу қаражатын субсидиялау-
ды қолдайтынын жеткізді. 
Бұл бастама облыс әкімдігі 
мен жергілікті мәслихат депу-
таттарының бірлесіп қа был-
дайтын шешіміне сәйкес жүзеге 
асырылатын болады.

–  Бұл –  республикада тұң-
ғыш рет көтеріліп отырған ба-
стама. Мұны жастарға жасаған 
қолдау, жана шырлық әрі елдік 
мүддені ту еткен мерзімді 
басылымдарға көрсеткен де-
меу деп түсіну керек. Қазіргі 
таңда Сыр өңіріндегі жоғары 
оқу орындарында 15 мыңнан 
астам, колледждерде 20 мың-
ның үстінде студент оқиды. 

Солардың арасынан ықылас 
танытқан жастарға тегін га-
зетке жазып беру мүмкіндігі 
қарастырылатын болады, – деді 
Аманжол Сақыпұлы.

Форумда серіктестік ди-
ректоры мем лекеттік тап-
сырыс тарифтеріне қа тысты 
нормативтік-құқық тық акт 
бекіту туралы ұсынысын жет-
кізді. Сондай-ақ газет басу және 

тарату қызметін субсидиялау, 
респуб лика көлеміндегі барлық 
санаттағы кітапханалар арқылы 
баспасөзге жазылуды тұрақты 
міндетке алу, студенттер үшін 
газетке жазылуды субсидиялау 
сала жұмысына тың серпін бе-
рер еді. 

Педагог мәртебесінің кө-
терілуіне ең бекақының өсуі 
ықпал еткені бел гілі. А.Оңғар-

баев тың айтуынша, жур на-
листерге де осындай қолдау 
қажет, әлеуметтік қолдау 
пакеттерін ұйым дастыру, 
«Дип  ломмен – ауылға!» бағ-
дарламасы арқылы жас жур-
налистерді де баспанамен қамту,  
бір реттік көтерме сыйақы 
тағайындау, жас журналистерді 
арендалық үймен қамтамасыз 
ету көп мәселені шешеді. 

Оған қоса журналистердің 
біліктілігін арттыруға, жан-
жақты тәжірибе ал масуға 
республикалық деңгейде жү-
йелі түрде жұмыс жүргізілу 
керек. Мем лекеттік қыз-
метшілер, дәрігерлер сияқты 
жатын орнымен, бару-қайту 
шығыны қамтамасыз етілетін, 
біліктілік арттыратын, тә-
жірибе алмасатын курс тар 
ұтымды ұйымдастырылуы қа-
жет. Бұқаралық ақпарат құ-
рал дары өкілдері арасында 
байқаулардың жаңа тәсілдерін 
табу және оған аймақтардың 
қатысуына басымдық беру 
шығармашылық өкіл дерін қа-
наттандыратыны сөзсіз. 

Форум жұмысы бүгін де 
жалғасуда. Толыққанды мате-
риал алдағы уақытта жарияла-
нады.

Қуат ШАРАБИДИНОВ,
«Сыр бойы» 

Астана

Отандық медиада өңірлік 
басылымдардың өз орны бар
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Жыл қорытындысында ау-
данда жоспарланған макро-
экономикалық көрсеткіштерде 
өсім қалыптасқан. Атап айт-
қанда, өнеркәсіп өнімдерін 
өндіру 166,7%-ды құраған,  
яғни, 24 млрд 912 млн тең ге-
нің өнімі өндірілген. Негізгі 
капиталға тартылған инвес-
тиция көлемі 115%-ға  жетіп, 
11 млрд 839 млн теңгені 
құраған. Ауыл шаруашылығы 
өнімінің көлемі 26 млрд 315 
млн теңгеге орындалып, 100,1 
пайызға жеткен. Сондай-ақ, 
есепті мерзімде 19716 шаршы 
метр болатын 136 тұрғын үй 
пайдалануға берілген. Құрылыс 
жұмыстарының көлемі де 5 
млрд 577 млн теңгеге орында-
лып, 110,4 пайызды құраған. 

– Макроэкономикалық көр -
сеткіштердің орындалуы бо-
йынша ауданымыз алдыңғы 
қатардан көрінді. Жалпы был-
тыр аудан бюджеті 11 млрд 662 
млн теңге болып бекітілген.  
Жыл  көлемінде қосымша бө-
лін ген нысаналы трансферт-
тер есебінен аудан бюджетінің 
жалпы көлемі 14 млрд 291 млн 
теңгеге жетті. Есепті кезеңде 
ауызсу желілерін жүргізу мен 
жабдықтау, көпірлер мен жол 
жөндеу, әлеуметтік нысандар 
құрылысы, тұрғын үйлерді 
күрделі жөндеу, газданды-
ру, жарықтандыру және абат-
тандыру жұмыстарына, яғни, 
барлығы 30 жобаға бюджеттен 
2 млрд 659 млн теңге қаржы 
бөлініп, игерілді, – деді аудан 
әкімі.

Шағын және орта кәсіп-
керлікті дамыту бойынша да 
ауданда ауқымды жұмыстар 
бар. Жыл қорытындысында 
кәсіпкерлік субъектілерінің 
саны 3084-ті құраған. Оның 
ішінде нақты жұмыс істеп 
тұрғаны – 557. 

– Шағын және орта кәсіп-
керлікті дамыту ұлттық жо-
ба аясында іске асырылуда. 
Былтыр 3 млрд 212 млн тең-
гені құрайтын 446 жоба қар-
жы ландырылып, 462 адам 
жұмыспен қамтылды. Соны-
мен қатар, қызыл мия тамы-
рын өңдеу зауытын  қайта іске 
қосу жұмыстары жүргізілуде. 
Бүгінде Қытайдан қажетті газ 
қондырғысының жабдықтары 
әкелініп, нысанның жылу 
жүйесі табиғи газға көшірілді. 
Зауыт ақпан айында толық 
іске қосылып, 60 адам тұрақты 
жұмыспен қам тылады, – деп 
атап өтті аудан әкімі. 

Сондай-ақ, ауданда анти-
фриз өндірісі қолға алынған. 
Жоба құны 15 млн теңгені 
құрайды. 

Аудандағы 330 шаруа-
шылықтың 194-і егінмен, 136-
сы мал шаруашылығымен 
айна  лысады. Былтыр 35486 
гектар жерге егін егілген. Су 
тапшылығына қарамастан, ди-
қандар 18501 гектар күріштің әр 
гектарынан 55,8 центнер өнім 
алған. Ауыл шаруашылығы 
техникаларын жаңарту үшін 
713,8 млн теңгеге 48 техни-
ка сатып алынған. Биыл ауыл 
шаруашылығы дақылдарының 
бекітілген сызбасына сәйкес 
37052 гектарға егін егу жос-
парланған. 

Егін шаруашылығымен қа-
тар аудан экономикасының 
не гізгі резервінің бірі мал 
шаруашылығы да тұрақты да-
муда. 

Қазіргі кезде 4 шаруашылық 
асылтұқымды ірі қара, 3 шар-
уашылық асылтұқымды қой 
өсіру мен айналысуда. 

– Ауданда азық-түлік баға-
сының өсуіне жол бермеу,  
тұрақтандыру бағытында да 
біршама жұмыстар атқарылуда. 
Нан өнімдерінің бағасын тұрақ-
тандыру үшін «Байқоңыр» 
ӘКК АҚ-дан әлеуметтік ұн 
алынып, сауда орталықтары 
мен наубайханаларға төмен 
бағада беріледі. Сонымен бірге 
«Ақниет-2» сауда орталығынан 
әлеуметтік бұрыш ашылып, 
өнімдер нарық бағасынан 10-15 
пайызға төмен сатылуда. «Ер-
Әлі» ШҚ егінді әртараптандыру 
бағытында 24 гектар жерге кар-
топ, 5 гектар сәбіз, 2,5 гектар 
жерге қант қызылшасын екті. 
Тұрғындарды азық-түлікпен 
қолжетімді бағада қамтамасыз 
ету  үшін  кар топтың келісі  120 
теңгеден, сәбіздің келісі 125 
теңгеден сатылуда, – деді аудан 
әкімі. 

Ауданда автомобиль жол  -
дарының  жалпы ұзын ды-
ғы 234,1 шақырымды құ-
райды. Оның 50 шақырымы 
– республикалық, 60,6 
шақырымы – облыстық, 123,5 
шақырымы – аудандық маңызы 
бар жолдар. Есепті кезеңде 
Ұлттық қордан және облыстық 
бюджеттен 196,5 млн теңге 
қаржы бөлініп, Бұқарбай батыр 
ауылына кіреберіс аудандық 
маңызы бар автомобиль 
жолының 6,33 шақырымына 
орташа жөндеу жасалған. 
«Ауыл – ел бесігі» жоба-
сы аясында 460,8 млн теңге 
бөлініп, 5 елді мекеннің 16 
көшесіне күрделі жөндеу және 
Жалағаш кентіндегі 2 көшеге 
орташа жөндеу жұмыстары 
жүргізілген. 

Жалағаш кентінде ор та-
лықтандырылған газ желісі 
2021 жылы пайдалануға бе-
рілген. Қазіргі кезде кенттегі 
2520 тұрғын үй және 9 әлеу-
меттік, 108 кәсіпкерлік нысан 
газ  ға қосылған. Ақсу және 
М.Шәменов елді мекенін 
газдандыруға жоба-сме та-
лық құжат әзірленіп, қар-
жыландыруға бюджеттік 
өті   нім тапсырылған. Аудан 
бюд жетінен Таң, Жаңақоныс, 
Аққұм, Бұқарбай, Қаракеткен 
және Далдабай елді мекен-
деріне газ желісін тартуға 
жоба-сметалық құжаттарын 
әзірлеп, сараптамадан өткізу 
үшін 38 млн теңге бөлінген, 
мемлекеттік сатып алу жұ-
мыстары жүргізілуде. 

Сондай-ақ ауданда елді 
мекендердің электр желілерін 
дамыту, жарықтандыру, ауыз-
сумен қамтамасыз ету бо-
йынша да ауқымды жұмыстар 
атқарылған.  Биыл 3,2 млрд 
теңгені құрайтын 25 жобаны 
жүзеге асыру жоспарланған. 
Сонымен қатар, 14,1 млрд теңге 
болатын 39 жобаның құжаты 
дайын.

Кеше өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте Жалағаш ауданының әкімі Асқарбек Есжанов 

былтыр аудан көлемінде атқарылған жұмыстар мен 
алдағы міндеттер туралы баяндады. 

Қызылмия 
зауыты 
қайта 
іске қосылады
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Өткен дәуірлерде Сыр бойы

ның қасиетті топырағында бір
неше өркениеттер өмір сүр
гені, алмағайып замандарда 
өңір дің талай халыққа пана 
бол ғаны аян. Бұл қатарда көр
ші қарақалпақтардың орны 
ерек ше. Осынау халықтың та
лайлы тағдырының Сыр бо
йын дағы кезеңіне арналған ма
қалаға дайындық барысында 
А.Левшин, В.ВельяминовЗер
нов, М.Вяткин, А.Самойлович, 
В.Витевский, С.Толстов, С.Ка
малов, Т.Жданко, У.Шалекенов, 
С.Толыбеков, О.Юсупов,  Р.Бал
лиева, Р.Почекаев, А.Кочнев, 
т.б. ғалымдардың ғылыми ең
бектері (монографиялар, дис
сер  тациялар, мақалалар) зер
де ленді. Сондайақ, Ресей 
им   периясының Орынбор әкім
ші  лігі бас шыларының, дипло

ма тия лық және сауда елші
лік тері, ғылыми әрі әскери 
экс пе дициялары жетекшілерінің 
(И.Неп люев, И.Кирилов, В.Та
ти щев, П.Рычков, А.Тевке
лев, М.Чулков, М.Бекчурин, 
Е.Ме йен дорф, Л.Мейер, т.б.) 
мате риалдары (есеп беру құ
жат  тары, баяндамалар, мәлім
демелер, күнделіктер, хаттар, 
кар талар мен атластар, т.б.) қа
ра  қалпақтардың тыныстірші лі
гіне қатысты түрлі мәлі мет терге 
толы.

Ғылыми әдебиеттерде қа ра 
қалпақтар  XIII  ғасырда оң  түс
тік орыс даласынан Еділ мен 
Жайық өзендері аралы ғы на, 
ал XVI ғасырдың екінші жар
тысын да Сырдария өзені ала
бына қоныс аударған делі неді. 
Сыр бойындағы қара қал пақтар 
туралы алғашқы нақ ты тари хи 
деректер 1578 және 1582 жыл
дардың үлесінде (И.Пис кунова, 
1995 ж.). Бұхар ханы Абдул
ла ІІ 1598 жылғы пәрменінің 
бірінде Сығанақ қаласының ма
ңайындағы көшпелі халықтар
дың қатарында қарақалпақтар да 
аталған.

Орыс құжаттарына келсек, 
қарақалпақтар XVII ғасырдан 
бастап Жайық, Жем өзендерінің 
сағалары мен төменгі Сырда
рияның жағалауларында  ұшы
расады. Орыс көпестерінің 1697 
жылғы мәліметінде олардың 
қа зақтармен қауымдасып егін 
егетіні, Тәуке ханға салық тө
лейтіні және  Өзгенттен төмен 
қарай Сыр бойымен 10 күндік 
жердегі Қорқыт кесенесіне де
йін көшіп жүргені айтылады. 
Қа зақ хандығына саяси әрі эко
номикалық тұрғыда тәуелді бол
ған қарақалпақ ұлысына бас
тапқы кезеңде (16801715 жж.) 
Әз Тәуке және оның ұрпақтары, 
ал XVIII ғасырдың екінші он
жылдығы мен XIX ғасырдың 
ба сына дейін Қайыпұлы Батыр 
сұлтан, кіші жүздің ханы Әбіл
қайыр және олардың ұрпақтары 
алмакезек билік етеді. 

Қарақалпақтар жыл сайын 
астық пен салық төлеп қана қой
май, әскерге жылқы мен адам 
беріп, қазақтардың орыс тың 
ше каралық аудандарына, қал
мақ тың жайылымдарына, көрші 
Орта Азия хандықтарына жа
саған шабуылдарына қатысып 
отырған.

Жоңғарлардың Қазақ ханды
ғына, атап айтқанда Талас жа
зы ғы мен Түркістан аймағына 
жа саған шапқыншылығы (1723
1725 жж.) салдарынан қара
қал пақтар жоғары және төмен 
деп екіге бөлінеді. Жоғарысы 
Бұхар хандығы, Ташкент, Фер
ғана, Зеравшан оазистеріне, тө
менгісі Сырдарияның төменгі 
ағысының сол жағалауындағы, 
Қуаңдария мен Жаңадариядағы, 
бұрындары кіші жүздің малы 
қыстаған жазық жерлерге үдере 
көшеді. Ақтабан шұбырындыда 
қазақтардың да миграциялық 
үдерістерге ұшырағаны белгілі.

Орынбор әкімшілігі Әбіл
қа йыр ханның Сыр бойына 
қа ла салу туралы өтініші бо
йынша Жанкент қалашығының 
маңындағы ахуалды зерттеу 
мен картаға түсіру үшін 1740 
жылдың  қыркүйек айында по
ручик Д.Гладышев бастаған 
арнайы экспедицияны аттан
дырады. Экспедицияның белді 
мүшесінің бірі, геодезист И.Му
равин кейінгі жазбаларында: 
«қа рақалпақтар Сырдария, Адам 
ата мен Қуаңдарияны жайлайды. 
Олардың қытай, коңырат, кене
гес, қыпшақ, мүйтен, жабы, қият 
рулары өгізбен жер жыртып, 
бидай, арпа, сұлы егеді» деп 
көрсетеді. Қуаңдариядан кейін 
суармалы егіншілікпен айна
лысатын аралдықтардың иелігі, 

олардың Шахтемір қаласы Әму
дариядан 53 шақырымдай (верс
та) жерде дейді.

Муравин, сонымен қатар,  
қабырғалары ғана қалған Жан
кенттің бір жағынан Сырдария, 
екінші жағынан Қарасыр өзегі  
айнала ағып жатуы себепті 
қалыптасқан шағын аралшаның 
қаратұнбалы топырағын қара
қал пақтар егіншілікке пайдала
на тынын жазады. Қираған қала
шықтың маңайында қазақтар да 
тұратынын атап айтады. Экс
педиция бастығы Д.Гладышев 
1741 жылы сол маңайды ме
кендеген халықтың Әбілқайыр 
ханға бағынбайтынын атап 
көр   сетіп, Жанкенттің маңына 
қа  ла салуға болмайды деп қо
ры  тынды бергенін айта кету 
орын ды.

Орынбор әкімшілігінің тап
сырмасымен 1742 жылы Сыр 
бойына барған ағылшын көпесі 
Реональд Гок  (Хоуг) қарақалпақ 
халқының аз еместігін, олардың 
негізгі күнкөріс көзі – қасқыр, 
түлкі, қарсақ, барыстың сапалы 
терілері мен  жүннен жасалған 
көрпелері дей отыра,  астық, 
өгіз, сиырлары да бар екенін, 
Бұхарадан келген тауарлардың 
бағасы арзандығын және сауда
дан елеулі пайда табуға болаты
нын жазады.

Еркіндіксүйгіш қарақалпақ 
халқы үшін жақсы одақтас не
месе күшті қолдаушы табу ға
сырданғасырға ұласқан ұлы 
мұ  ратқа айналды десек, артық 
айтпаймыз. Бұған сол кездегі 
ортаазиялық хандықтармен, 
қал мақтармен, башқұрттармен, 
орыс тармен қарымқатынастары 
дәлел.

Қарақалпақтардың сыртқы 
саясатта дербестікке ұмтылуы 
(Ресей бодандығын тікелей қа
былдауы), кесімді салықты тө
лемеуі кіші жүз билеушілеріне 
(Әбілқайыр хан, Батыр сұлтан) 
ұнамады. Екі жақтың арасын
да 17411743 жылдары бірнеше 
ірі қақтығыстардың туындау 
се бебі осы болатын. Сырдария 
қарақалпақтарына 17461747 
жыл дың қысында орта жүздің 
сұлтаны Абылай шабуыл жасай
ды.

Әбілқайыр өлген соң, кіші 
жүздің Нұралы хан мен Батыр 
хан басқаратын екі бөлікке бө
лінуі (1748 ж.) Сырдария қара
қал пақтарының одан арғы тағ
дырына тікелей әсерін тигізді.

Орта жүздің сұлтаны Барақ 
1749 жылдың басында 5 мың 
адамдық әскермен сырда рия лық 
қарақалпақтарды шапты. Қа ра
қалпақтар мен аралдық тардың 
біріккен қолы 1750 жылдың  ақ
панында Айшуақ сұлтан мен 
Жәнібек тарханның 30 мың 
адам дық  қолмен  жасаған ша
буылына тойтарыс берді. Арғын 
Серқан батыр қаза тапқан жорық 
та – осы жылдың оқиғасы.

Сырдарияға жапсарлас ай
мақ тарға билігін жүргізетін  Ба
тыр хан мен Ералы сұлтан орыс, 
хиуа, басқа да халықтардың 
ке руендерін бақылауға алып, 
Қуаң дария мен Жаңадариядағы 
қарақалпақтарға (10 мың шаңы
рақ) 1750, 1756, 1762 жылдары 
соққы жасап, үлкен олжаға ке
неліп отырды.

Қазақ күштерінің жойқын 
шабуылдары қарақалпақтардың 
негізгі бөлігін Сырдариядан  оң
түстікбатысқа қарай шегі нуге 
итермелегенін атап өткен жөн. 
Олардың ең басты шоғыр лану 
аумағы Қуаңдария мен Жа ңа
дарияның арасы болды, сон
дайақ, ішінара Әмудария аты
рабының шығысындағы хиуа 
мен аралдықтар иелікте ріне ор
наласты.

Қарақалпақтардың тағы бір 
бөлігі жоғарғы қарақалпақтарға 
шегініп, одан әрі Ташкент, Бұ
хара, Самарқанд, Сурхандария, 
Ферғана аңғарына қарай жыл

жи бастаса, жекелеген топтары 
Бұхара хандығына аттанды. Кері 
қайту үдерісі де болмай қалған 
жоқ.

XVIII ғасырдың екінші жар
тысында қарақалпақтардың 
әр бір тайпалық бірлестігін өз 
биі басқарды, алайда қазақ би
леушілері оларға хан ретінде  
Бөрі сұлтанды отырғызды. Ол 
көп ұзамай өлтірілген соң екі 
халықтың арасы одан сайын 
ушығып, Қуаңдария мен Жа
ңа дария жаңа шабуылдардың 
астында қалады.

Құдайменді сұлтанның (Бөрі 
сұлтанның ағасы) 8 мыңдық әс
кермен 1785 жылдың күзіндегі, 
Жанқара батыр қолының 1786 
жылдың көктеміндегі және қа
зақ қосындарының  шілде айын
дағы әскери қимылдары қара
қалпақтар тарапынан үлкен 
қар сылыққа тап болып, нәти же
сіз аяқталды.

Сол кезден бастап екі ха
лықтың арасында салыстырма
лы түрде тыныштық орнай ды. 
Өйткені, кіші орда аума ғында 
қазақтардың Ресей отар шыл
ды ғына қарсы қозға лысы кү
шейді. Орынбор шекаралық 
же лісінің әскери шенеунігі Я.Га
вердовскийдің мәліметі бойын
ша 1790жылдары Қуаңдария 
мен Жаңадария алабын, яғни 
қарақалпақ иелігінде керейт, 
төртқара, қарасақал, кішкене 
шекті, ал хиуалықтар иелігіне 
жақын жерлерді, Арал теңізінің 
батыс жағасынан Қоңырат қа 
ласына дейін қарасақал, төрт
қара, үлкен шекті, адай, ке
ре йттер қыстаған. Патша 
үкі   метінің  Бұхараға елшілігін 
1803 жылы қыркүйек айында 
Орын  бордан Гавердовский бас
тап шығады. Сырдарияның өт
келіне жақындағанда өзеннің 
сол жағасында Қайыпұлы 
Әбіл   ғазы сұлтан, Жанназар, 
Жан  зақ билер бастаған қара
қал  пақтар, шектілер және  төрт
қара, шөмекейлердің бір бө лі
гінен құралған 3 мыңдай адам 
күтіп тұрғанын естіп кері қай
тады. Алайда, Қарақұмның сол
түстігіндегі Мұзбел жазығының 
Қожаберген сайында елшілікті 
қуып жетіп, қоршап ұрыс салып, 
заттары мен мүліктерін тартып 
алады. Барынан айырылып, 
жаяу қалған орыс елшілігіне сол 
ма ңайдағы, яғни Қарақұмның 
Ыр ғыз жақ бетіндегі шөмекей 
ауылдарының билері Кетебай 
(сөйін бөлімі) мен Мүсіреп (сар
қасқа бөлімі) Орынборға же
туіне қолдау көрсетеді.

Жатжұрттықтарға қарсы ұлт
азаттық көтерілістің басшы сы 
Жанқожа Нұрмұхамедұлы ның 
қарақалпақтармен шайқастары 
– өз алдына үлкен тарих. Осы
нау алмағайып замандағы қа зақ
қарақалпақ қатынасы наным ды 
суреттелген туындының бірі 
– жазушы З.Шүкіровтың «Сыр 
бойы» тарихи романы. Сыр дың 
оң жағасында отырған ауыл дар
ға оқтыноқтын ұрынған  қара
қалпақтың батыры Тықыны 
жа  сы он сегізге енді келген 
Жан қожа 1792 жылы күзде Жа
ңадария бойындағы жекпежек 
ұрыста өлтіреді, яғни, оның абы
ройлы батырлық жолының бас
тауы осы сәтке тиесілі.

Көп жылғы қырқыстан әбден 
әлсіреген қарақалпақтарға қарсы 
Хиуа хандарының (Елтүзер хан, 
МұхаммедРахим хан) бас қын
шылығы үдей түсті. Екі жақ
тың алғашқы қақтығыстары 
өз тәуелсіздігін қорғаған арал
дық тарға да тікелей қатысты. 
Арал дықтар дегеніміз – Әму
да рия атырабы мен Арал те ңізі 
жағалауын алып жатқан қо ңы
рат, маңғыт, қыпшақ, қожа, бас
қа да ұсақ тайпалардың оқшау 
тобы. Алайда, хиуалықтар қан
төгіс шайқастар нәтижесінде 
аралдықтарды тізе бүктіргесін 
барып, қарақалпақтарды түпкі

лікті бағындыру саясатын іске 
асыруға көшті.

Өңірді мекендеген аз халық
тар үшін тағдыршешті кезеңнің 
оқиғалары Хиуаның сарай та
рихшысы  Мунис Хорезмидің 
(Шир Мұхаммед) «Фирдаусу
льикбаль» жорық жылнама
сында  баяндалған. Ендеше, 
құн  ды шығармада хатталған де
рек тердің кейбірін қысқаша кел
тірген жөн болар.

Ералыұлы Темір сұлтан, 
Кетебай би мен Бүркітбай би 
(төбет бөлімі) бастаған шө ме
кейлер 1500 сарбазбен 1810 
жыл дың қыркүйек айында Жа
ңа дариядағы Хасан қала тө ңі
регіндегі (Аман би басқарған 
қытай руы), қазан айының ба
сында Дәуқарадағы, ілеша
ла Жаңадария бойындағы 
(7.10.1810 ж.) қара қалпақтарды 
шап  ты. Осыдан кейін қытай, 
маң ғыт руларының билері 
(Орын бай, Есжан) Хиуа ханы
на құ зы ретіңізге алыңыз деген 
мән дегі хат жолдаса, бешса
ры, қыпшақ руларының билері 
Жан кентке жақын Ақиректе 
отыр ған Әбілғазы сұлтанға ел
шілерін аттандырады. Сөйтіп, 
МұхаммедРахим ханның ізде
гені алдынан шығып, 1810 
жыл ғы 20 қазанда 3 мыңдық 
әс кермен жорыққа шығады. 
Бір лігі божырап, ынтымағы 
ыды  раған қарақалпақтар хиуа
лық тарға қауқарлы қарсылық 
көр сете алмады. Осылайша 
көздеген мақсатына оңай жет
кен хан Жаңадариядағы маң
ғыт, қытай руларын (5 мың 
ша ңырақ, 7.12.1810 ж.) және 
Қуаң дариядағы  қыпшақ, ойма
уыт, кенегес, бешсары руларын 
(Шайқы ата маңайы, 22.12.1810 
ж.) Әмударияға қарай көшіреді.

Осымен нүкте қойылған қа
рақалпақтардың Сыр бойында
ғы екі жарым ғасырлық  тари
хы 1811 жылдан бастап Хиуа, 
Бұхар хандарының саяси және 
экономикалық ықпалы аясын 
да өрбіді. Босаған құтты қо
ныс қа біржола орныға бастаған 
қазақтарды сабасына түсіріп, са
лық төлету және керуен жолдар
ды бақылауға алу мақсатында 
Хиуа хандығы Жаңадария мен 
Қазалы немесе Жанкентке де
йінгі аралықты 1812, 1815 жә
не 1816 жылдары үш рет шап
ты. Мұны місе тұтпай, Сырдың 
оң жағасына өтіп, 1820 жылы 
Қарақұмдағы Қожаберген сайы 
мен кіші Борсық құмындағы 
ауылдарға, 1821 жылы алтын
жаппас ауылдарына ойран сал
ды. Аталған жорықтарда Хиуа 
әскерінің құрамында қарақал
пақтар басым болғанына Мунис 
Хорезмидің туындысы куә.

Қазақ даласына тереңдей 
ену үшін хиуалықтардың 1812
1835 жылдары Дәуқара мен 
Жа ңадарияда Мехтерқала, Қы 
лышқала, Қорғанша бекі ніс 
терін, Қуаңдария мен Сыр да
рияға жақын жерден Жаңа қала, 
Қожанияз, Бабажан, Құ рытөбе 
бекіністерін тұрғыз ға нын біреу 
білсе, біреу білмеуі де мүмкін.

Жазылған жайттар мен дә
лелді дәйектердің өлкетану шы 
лардың, жалпы жерлес те  рі міздің 
тарихи танымын ке ңей туге сеп
тігі тиері сөзсіз. Дей тұрғанмен, 
мына мәселелерге назар аудар
ғым келеді. Тарихымызды тү
гендеу ісіне атсалысушы қалың 
қауымның арасында тарих сала
сынан құзыреттілігі жоқ кісілер, 
арнайы зерттеу әдістемелерін 
меңгермеген әуесқойлардың 
бар шылық екені ақиқат. А.Шо
пенгауэрше айтсақ, өз көк жие
гінің шеңберін әлемнің шека
расындай қабылдау – адамның 
табиғатына тән құбылыс.

Өз қиялының жетегінде жүр
ген мұндай «тарихшысы мақтар» 
тек ауызекі мәліметке арқа сү
йеп, оны ғылыми еңбектер 
және архивтік құжаттармен 

са  лыстырусалғастыруға, сол 
дә  уірдің оқиғаларын жекелей 
тал дап, тұтастай саралауға мән 
бермеуі үйреншікті жағдайға 
ай налғандай. Сыр мен Қуаңның  
арасындағы XIX ғасырдың 
екін ші онжылдығынан бас тап 
негізі қаланған зираттар ды, әсі
ресе, Сейітпенбет қо ры мын да
ғы белгісіз төмпе шік  терді XVII 
ғасыр немесе XVIII ғасыр ше
гінде өмір сүрген баба ла рының 
орнына балап жүр ген дердің жиі 
кездесуі ай тылғанның  жарқын  
мысалы іспеттес.

Академик М.Қойгелдиевтің 
пікірінше «тарихи шындықты бір 
адамның айтқаны емес, сол та
рихи оқиға, құбылысқа қатысты 
фактілердің жиынтығы ғана 
бе реді». Сондықтан, өткеннің 
қандай да бір оқиғасын пайда
сына бұрмалауды көздегендер 
өз қадамдарын ой таразысына, 
тарих безбеніне салғаны абзал. 

Ойымды сабақтай түсу үшін 
жоғарыда баяндалған деректер
ге (қарақалпақтар туралы) қоса, 
Сейітпенбет әулие және оның за
манына қатысты келесі уәждерді 
ортаға сала кету орынды.

Ауызша жеткен деректер 
және жарық көрген мақалалар 
арқылы діни қайраткердің Шө
мекейден тарайтын бес Боз ғұл
дың ортасында ғұмыр кеш  кенін 
білеміз. Қолда бар де ректерге 
сүйенсек (М.Тұр манұлы, 2014 
ж.) ол 1761 жылы дүниеге кел
ген. Бұған қоса, Сейітпенбет 
қо жаның есімі 1803 жылы 
Орынбор әскеригубернаторына 
да   йындалған бір баянатта кез де
се ді (Қ.Жолдасов, 2016 ж.). Біз 
өз тарапымыздан әулие 1824
1832 жылдар аралығында өмір
ден озған деп топшылаймыз. 
Бұл – Жаңадария мен Қуаң да
рияның арасындағы халықтың 
МұхаммедРахим ханмен, кейін 
Аллақұл ханмен келісімге келіп, 
Хиуа аумағына зекетті өздері 
апарып,  елдің ішіне  тыныштық 
орнаған тұс. 

Әулиенің мәңгілік байыз 
тапқан жері баршаға анық жайт 
– Қуаңдарияның сол жаға сы, 
бұрынғы Хиуа бекінісі Жа ңа
қаладан (қазіргі Т.Көмек баев 
ауылы) солтүстікбатысқа қарай 
50 шақырым жерде. «Қос күрең» 
атты жайлауда науқастанып, 
ақтық демі жақындағанын сез
ген ол: «денемді ақ түйеге ар
тып, басын бос жіберіп, тоқтаған 
жеріне қойыңдар» деп аманатын 
айтыпты. Артындағы жамағат 
солай істепті де. Қазақ дала
сында Қожа Ахмет Ясауиден 
басталған «Әулиеден шарапат 
тілеу» культін уағыздаушы Се
йітпенбет өз бейітінің халық 
тәу етер қастерлі орынға айна
ларын пайымдағаны хақ. Ба қи
да  шапағат нұрына бөле нуді 
мұрат тұтқан Көккөз ба тыр 
(Т.Жол дасұлы, 2018 ж.), Өте
ті леу би (С.Тілеумұратұлы, 
2003 ж., Ә.Амандықов, 2008 
ж.) сынды әулиенің сыйласта
ры ұр  пақтарына аманат айтып, 
мүр  делерін өз аталарының қо
ры мына емес, оның қасына қой
дырғаны сөзімізді растай түседі. 

Облыс көлеміндегі ескі жер
леу орындарындағы көктас
тар   дың жазуларын зерттеген 
(Аймақ эпиграфикасы, РБ қар
жысы, 20182020 жж.) тұң   ғыш 
жобаның аясында Сыр дарияның 
сол жағасы мен Қы  зылқұм 
арасындағы бейіт тер дің XIX 
ғасыр және одан кейінгі кезеңге 
жататыны нақты  анық талуы – 
тағы бір салмақты дәлелдеме. 
Жобаның жауапты орындау
шысы,  тарихшығалым, өрке
ниеттанушы Н.Мыңжасқа шы
ғармашылық ұжымда жұмыс 
істеуге мүмкіндік тудырғаны 
үшін ризашылығым шексіз.

Жалпы Қазақ хандығы және 
одан кейінгі замандардағы қазақ 
рутайпаларының орналасуы 
мен көшіқон үдерістері жөнінде  
еңбектер жазған зерттеушілер 
(Т.Сұлтанов, Б.Кәрібаев, 
Т.Омар беков, Қ.Салғарин, 
Р.Бек назаров, Қ.Қобландин, 
Р.Те  мірғалиев, Т.Қар таева, т.б.) 
өте көп. Ше  жіреге шөліркеген 
оқыр  ман үшін қазіргі күні бар
лығы да қолжетімді.

Жатжұрттықтар шапқыншы
лы ғының зардабын тартқан 
Алаш жұртының ежелден Сыр 
бойын паналауы кездейсоқ емес. 
Киелі өңіріміздің кезінде Қазақ 
хандығының саясиэконо ми ка
лық және руханимәдени орта
лығы болғаны – тарлан тарих 
шындығы.

Төл тарихынан жақсы хабар
дар, тарихи санасы қалыптасқан 
азаматтың ғана бойында хал
қына деген мақтаныш ұялап, 
пат риоттық сезім пайда бола
тыны түсінікті. Сондықтан ұл
ты мыздың  шынайы тарихын 
ке лер ұрпаққа дұрыс жеткізу 
бар шамызға парыз. Олай бол
са, арождан мінберіндегі тұғы
рымызды төмендетіп алмайық.

Қали ОМАРОВ,
география ғылымдарының 
кандидаты, ҚР Тарих және 

қоғамдық ғылымдар
 академиясының толық 

мүшесі

Ауылдың іргесіндегі «Ақ
басты» көлінің өзі бір кездері 
тұтас халықты асыраған. 
Тұ нық суда қаяз, сазан, ақ
балық, шабақ, тістілерімен 
бірге ондатр болса, көл 
қамысын қалың қабан жай
лайды. Қырғауылы мен қоя
ны өріп жүр. Шабындығы 
мол «Алтынтапқан», «Жа
йынды» көлі, «Сарыайғыр» 
мен «Қосүйтам» алқаптары, 
«Үш айдын», «Науша», 
«Қыз кеткен», «Төбеқайыр» – 
мал өрісіне жайлы жер. Қала 
тіршілігінен тым алыс жат
қан жаңақұрылыстықтар
дың басты кәсібі осы төрт 
түлікпен байланысты.

Жаңақұрылыста «жұл
ды  зым көкте, бақытым ел
де, несібем жерде» дейтін 
жұрт тұрады. Бүгінгі айтпақ 
кейіпкеріміз де осы өлкеде 
туған. Осында кіндігі ке
сіліп, құмында балалық 
ша  ғы өткен. Арман қуып, 
Ал  матыға да осы жерден 
аттанды. Мақсатына жетіп, 
мамандығымен абыройлы 
атанса да өскен жерін ұмыт
қан жоқ. Жиі соғып тұратын. 
Дүниеден өткенше ауылға 
көп аялдайтын.

Әңгіме Арал мен Қаза
лыда көп жыл дәрігер бо лып 
қызмет еткен Ерәли Маха
нов жайлы. Өзім ол кісімен 
әңгімелесіп, ша ңы рағында 
аунапқунап жат қанмын. 

Ол қарапайым шаруа от
басында өсті. Көрші ауыл 
Бөгендегі орта мектепті бі
тірген соң әу баста арман
даған мамандығына қол 
со зыпты. Онысы әрине, дә 
рігерлік еді. Осы мақ сатпен 
Алматыдағы мем лекеттік ме
дицина институ тына түсіп, 
1971 жылы аяқ тап шықты. 
Одан соң Қы зылордадағы 
облыстық ау руханада бір 
жылдық интернатурадан өт
кен.

– Екеуміз Алматыдағы 
мемлекеттік дәрігерлік инс
титутта қатар оқыдық. Ол 
«Емдеу ісі», ал мен «Бала
лар дәрігері» мамандығын 
алғанбыз, – деп еске алады 
әріптесдосы, Денсаулық 
сақ тау саласының үздігі, зей
неткер Жеткерген Өтегенов. 
– Мен 1969 жылы оқуды 
тәмамдап, Арал аудандық 
ауруханасына балалар дәрі
гері болып орналастым. 
Ал Ерәли 1971 жылы мед
институтты аяқтаған соң 
Бөген ауылдық аурухана
сында қызмет жолын баста
ды. Одан соң Қазалыдағы 
Карл Маркс совхозында 
дә рігерпедиатр болып ең
бек етті. Кейін Аралдағы 
Қы зылжар ауылында ауру
хананың бас дәрігері болып 
көп жыл жемісті қызмет 
ет кені баршаға аян. Менің 
білетінім, ол сауатты әрі 
жауапкершілігі өте жоғары 
азамат еді. Содан болар, ол 
еңбек еткен қай ауыл тұр
ғынынан сұрасаңыз да, Ер
әлидің білікті дәрігер екенін 
айтады. Мен кейінгі 25 жыл
да Қамыстыбас ауылында 
бас дәрігер болдым. Сонда 
Ерекеңмен ұдайы семинар
кеңесте бірге болып, тәжі
рибе алмасып, тонның ішкі 
бауындай отбасымызбен 
бір  ге араласқан жайымыз 
бар. Достыққа адал жі гіт аз 
ғой өмірде. Ол – осы үдеден 
шыға білген азамат.

Ерәли ағамыздың халық
қа сыйлы, жұртқа құрметті 
бо луының бір ұштығы Құ
дай қосқан қосағы Гүлнар 
Елшекен қы зын да жатыр 
де  сек, артық айтпаспыз. 
Қы  зылорда медици налық 
учи лищесін «Акушер» ма
ман  дығымен бітірген Гүл
нар кү йеуімен бірге 34 жыл 
осы салада тер төкті. Жұ
мысымен қоса, бала тәр
биесін де ұмытпай, ұл мен 
қыздың дұрыс бой түзеуіне 
көп еңбек сіңіргенін баса ай
туымыз керек.

Ал қазалылық ардагер, 
ауданның Құрметті азама
ты, Денсаулық сақтау сала
сы ның үздігі Болат Сәдуов 

Ерәлидің ауыл хал қын ем
деуде, әсіресе, балалар ден
саулығын түзеуде еңбегі көп 
екенін айтады.

– Ол Қазалы ауданындағы 
қазіргі Бекарыстан би ауыл
ында қызмет істеді. Бұл 
19731982 жылдар еді. Әри
не, ол уақытта ауылдық жер
де дәрігер болу оңай емес. 
Оның үстіне балалардың 
денсаулығына жауапты бол
ды. Әлі есімде, 1978 жылы 
балалар арасын «сары ау
ру» дейтін дерт жайлады. 
Қазіргідей емес, ол кездегі 
тұрғындар ішіп отырған 
ауыз судың сапасы нашар, 
талапқа сай емес. Міне, сол 
кезде әріптесім Ерәли осы 
қиыншылықтардың бел 
ор  та сында жүріп, кішкен
тай  лардың саулығы үшін 
кү ресті. Сол жылдары Ү.Түк
тібаев, Майдакөл, Жаңа
құ рылыс елді мекендеріне 
дәрігерлік қызмет көрсетіп, 
ел аралап, балалар арасын
дағы аурушаңдықты 
бол  дырмау үшін түрлі 
түсін   дірме жұ мыстарын 
жүр гі зуден жа   лықпайтын. 
Про фи  лак ти калық шаралар, 
жұқ палы аурулардың алдын 
алуда егу жұмыстарының 
сапалы әрі уақы тылы жүруін 
жиі қадағалап отырды. Со
ның арқасы шығар, артын
ша балалар арасындағы бе
лең алған ауру күрт азайды. 
Расымен, Ерәли – халық 
алдындағы азаматтық па
рызын, дәрігерлік міндетін 
жоғары деңгейде атқарған 
азамат. Үлкенге құрмет, кі
шіге ізет білдіріп, сол міне
зінен жаңылмаған Ерекеңнің 
еңбегін туған елі ұмытпақ 
емес, ұмытпайды да, – дейді 
ардагер дәрігер.

Жауапты мамандықты 
тізгіндеген дәрігердің ең 
ұзақ қызмет істеген жері 
– Қызылжар ауылы. Мұн
дағы 25 жылда абыройсыз 
болмады. Басы ауырып, бал
тыры сыздағанды, ауыр нау
қастарды емдеп, құр метке 
бөленді. 

Кейіннен Аралдағы ір
ге лі елді мекеннің бірі, өн 
ді рісті аймақ Жақсы қы
лыш кентінде 5 жылдай 
бас дәрігер болды. Мұнда 
да өз мін детін толықтай 
орын   дады. Одан соң Арал 
қаласындағы  аудандық ау
рухананың қа былдау бөлім
шесінде мең геруші қызметін 
атқарды.

Басаяғы 43 жыл дәрі
герлік сапта талмастан ең
бек етіпті. Жарты ғасырға 
жуық жиған білімі мен 
мол тәжірибесін осылайша 
халыққа қызмет етуге жұм
сады. Мемлекеттік мара
пат тар, Денсаулық сақтау 
ми нистрлігі мен сала бас
шыларының Құрмет гра
мотасы, Алғыс хатына ие 
болды. Президенттің Алғыс 
хатын алып, «Астанаға 10 
жыл» мерекелік медалімен 
марапатталды.

Бүгінде Ерекеңнің бала
ларының барлығы жоғары 
білім алып, өз саласында 
қызмет етіп жүр. Шаңырақ 
иесі Алматтың қолындағы 
Гүлнар апа жарына Құранын 
бағыштап, шүкіршілікпен 
отырғанына куә болып ке
леміз.

Арал ауданы

Жаңақұрылыс – тіршілікке қолайлы жер. 
Сырдарияның теңізге құярлығында осындай ауыл 

бар, 150 түтіннен асар-аспас, мыңға жетпейтін 
халық қоныс тепкен. Жай жатпағаны белгілі, 

тірлігін тиянақтап, өзінше қарекет етуде. Бұл ауыл 
1974 жылы өз алдына кеңшар болып құрылғанша 

Карл Маркс совхозының (қазіргі Бекарыстан 
би) бөлімшесі болған. Ол кездегі Карл Маркс – 
Қазалыдағы маңдайалды шаруашылық, күріш 

егумен айналысқан елді мекен. 

Ел Ерәлиді 
ұмытқан жоқ

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

Қарақалпақтар  және  
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БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

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

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 24079         Тапсырыс №134e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Ғазиза ӘБІЛДА
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Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
бас  қармасының «№4 қалалық емханасы» шаруа
шылық жүргізу құқығындағы коммуналдық 
мем лекеттік  кәсіпорнына бақылау кеңесінің мү
шесі лауазымдық қызметіне Қызылорда облы
сының денсаулық сақтау басқармасы конкурс 
жариялайды 

Конкурс өткізілетін күн: Конкурсты өткізу 
туралы хабарландыруды жариялағаннан бастап 30 
(отыз) күнтізбелік күн өткеннен кейін.

Конкурс өткізілетін орыны: Қызылорда облы
сының денсаулық сақтау басқармасы, мекенжайы: 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 27, Қызылорда об
лысының денсаулық сақтау басқармасының ғимараты, 
№212 бөлме. 

Кәсіпорынның атауы, орналасқан жері, пошта
лық мекенжайы және байланыс телефоны: «Қы
зылорда облысы, Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті 
Шахмардан Есенов көшесі, №38Б, байланыс те
лефоны: 8 (7242) 215360, факс: 8 (7242) 215803, 
email: emhana_04@mail.kz денсаулық сақтау бас
қармасының «№4 қалалық емханасы» шаруа шы
лық  жүргізу құқығындағы коммуналдық мемле кет
тік  кәсіпорны.

Негізгі қызметі: облыс халқына маманданды рыл
ған және жоғары мамандандырылған медици налық 
көмек көрсету.

Бақылау кеңесіне сайланатын тұлғаларға қо
йыла тын талаптар: жоғары білімнің болуы, сон
дайақ төмендегі мынадай талаптардың бірінің:

1) Денсаулық сақтау салаларындағы кемінде он 
жыл жұмыс тәжірибесінің; 

2) Денсаулық сақтау салаларындағы басшылық 
қызметте (заңды тұлға басшысы немесе оның орын ба
сарлары) кемінде бес жыл тәжірибесінің; 

3) Денсаулық сақтау салаларындағы қоғамдық 

бірлестіктердің мүшесі болуын қамтиды. 
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлға кон

курс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген 
мер зімде комиссияға мынадай құжаттарды ұсы
нуы тиіс: 

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін нысанда 
жазылған);

2) мемлекеттік және орыс тіліндегі түйіндеме;
3) өмірбаян (еркін нысанда жазылған);
4) үміткердің жеке басын куәландыратын құ

жаттың көшірмесі;
5) жоғары білімі туралы құжаттың көшірмесі;
6) Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 

35бабында көрсетілген еңбек қызметін растайтын 
құжаттардың көшірмелері;

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
ның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 
комитетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы 
және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары 
жоқ екендігін растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс 
тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар, алдындағы 
жұмыс орнының басшылығынан ұсыным) беруіне 
болады. Үміткер конкурстық өтінімнің түпнұсқасын 
«Түпнұсқа» деп белгіленген конвертке салып 
мөрлейді. Бұл конвертте үміткердің атыжөні, тегі 
және мекенжайы көрсетілуі тиіс. Конкурсқа қатысу 
үшін қажетті құжаттар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 27үй мекенжайы 
бойынша Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасына тапсырылуы тиіс. 

Анықтама үшін байланыс телефоны: 8 (7242) 
400151 (3008), 235341.

Хабарландыру

Хабарландыру
Қызылорда облыстық маманданды

рылғын ауданаралық эко номикалық со
тының 20.01.2023 жылғы ұйғарымымен 
«С.Сей фуллин Жер» ЖШСна (БСН 
041240001292) қатысты оңалту рәсімін 
қолдану бойынша іс қозғалғанын хабар
лайды.

Барлық талаптілектер мына мекен
жайда қабылданады: Қызылорда об
лысы, Сырдария ауданы, С.Сейфуллин 
ауылы, Қ.Әбдрей көшесі 32. 

Жарамсыз деп есептелсін
Құдайбергенов Айбек Жетпісбайұлының атына Қызылорда 

облысының мамандандырылған күзет бөлімінен  09.06.2022 жылы 
берілген ОМ №04588 қызметтік куәлігі (08.06.2025 жылға дейін 
жарамды) жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қазақстан Қызыл Ай қоғамының Қызылорда облыстық 
фи лиалы  Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ
стан  Қызыл Ай қоғамының Президиум мүшесі Бибіжан 
Жәукебаеваға апасы

Күлжан Аймағанбетқызы 
Жәукебаеваның

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы және Қазақстан Журналистер 

одағы облыстық филиалы М.Ералиева атындағы қалалық 
мәдениет үйінің директоры, Айтыс ақындары мен жыршы
термешілердің халықаралық одағының Қызылорда облысы 
бойынша өкілдігінің жетекшісі Нұрмат Мансұрға анасы

Рабиға Сәдуақасқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып,  көңіл 
айтады.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Мурат Каирбе

кович (лицензия №14002321, 24.02.2014 ж.) 1997 жылдың 11 мамырын
да қайтыс болған азамат Коянбаев Орынбасардың атынан мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекенжайға хабарла
суын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Көшербаев көшесі 203, тел.: 8 778 
235 08 08, 8 777 067 92 37.

А.Тоқмағанбетов атындағы 
мәдениет үйі жанынан құрыл
ған Қызылорда Жастар теат
рының артисі Динара Нұр
лыбаеваның сом даған рөлдері 
бүгінде кө рер мен көңіліне ерек
ше әсер етіп, театр сыншылары 
тарапы нан жоғары бағаланып 
жүр. Оның образдары мүлдем 
қай та ланбайды, себебі, кейіп
кер лерін сомдағанда әр алуан 
Динараны көруге болады.

– Сахна – айна тәрізді. Он
дағы барлық нәрсе көрерменге 
алақандағыдай көрінеді. Сол 
үшін де жаттанды образдан 
гөрі кейіпкерді көрерменге 
шы найы көрсеткім келеді. 
Жат  танды дүниені жаным қа
ла майды, ол табиғатыма қар
сы. Маған берілген қандай ке
йіпкер болса да, сол қалпында 
таза көрсетуге жанымды сала
мын, – дейді ол.

Динара театр артисі болу
ды бала кезден армандаған. 
Десе де, өнер жолына баруға 
атаанасы қарсы болғандықтан 
мұғалім мамандығын таңда
ған. Басқа мамандықты таңда
ғанына өкінбейді. Себебі, ол 
таңдаған мамандық бала күнгі 
арманына қол жеткізуіне сеп 
болған.

– Мектеп қабырғасында 
оқып жүргенімде Оралхан Бө 
кей, Мұқағали оқулары сын
ды түрлі байқауларға қатыс
қан мын. Ол кезде байқау 
ере жесі бойынша бір проза, 
поэзия немесе белгілі дра
ма тургтың шығармасын сах
на ға алып шығу керек. Мен 
көбіне драматургтардың шы
ғармаларынан образ сомдай
мын. Сол кезден бастап менде 
театрға деген құлшыныс пайда 
болды. Атаанам өнер жолы
на баруыма қарсы болған соң, 
М.Мәметова атындағы Қы
зы лорда педагогикалық жо
ға ры колледжіне қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
мамандығы бойынша оқуға 
түстім. Колледжде оқып жүріп, 
ұстаздарымның ықпалымен 
кас тингке бардым. Режиссер 
Хан Асанов ұсынған рөлді 
сомдап, театрға қабылдандым. 
Содан бері 5 жылдан астам 
уақыт өтті, – дейді Динара.

Бүгінге дейін Динараның 
сах наға алып шыққан рөлі аз 
емес. С.Балғабаевтің «Қызыл
ор даның қыздары» атты 

спек таклі арқылы көрермен 
есін де қалды. Ол туындыда 
Али на есімді қызды сомдап, 
көп шіліктің көңілін елең ет
кізді. «Неге?» атты қойы лым
да Нұргүл есімді басты ке
йіпкерді, Қанат Жүні сов тың 
«Алғашқы махаббат» спек 
так лінде мұғалім әйелдің рө
лін және «Әл Фараби» спек
так лінде ана бейнесін сахнаға 
алып шығып, көрермен қоше
метіне бөленген.

–  Кейіпкерлерімнің барлы
ғы маған ыстық. Рөлдің үлкен
кішісі болмайды. Себебі, 
олар  дың әрқайсысында менің 
ең  бегім мен үмітім бар. Кез 
келгенінің салмағы ауыр бо
лады. Рөл келіп, ойнай сала
тын нәрсе емес. Сахнаға шы
ғып әртүрлі образды сомдаған 
сайын өзің үшін бір жаңалық 
ашып отырасың. Бұл – театр 
ар тистеріне тән сезім, – дейді.

Иә, расымен театр сахна
сындағы артистердің барлығы 
бірдей көрермен жадында қа
ла бермейді. Динараның сах
наға шыққанда көрерменін 
еріксіз жалт еткізіп қарататын 
қасиеті бар. Оның жарқын 
жүзі, жанға жағымды дауысы, 
үнінің тазалығы, айтқан сөзін 
көрерменіне еркін әрі анық 
жеткізе алатын мүмкіндігі 
кім ді болса да таңғалдырады. 
Сомдаған кейіпкерлері өзінің 
күндей нұрлы жылуымен, те
реңдігімен, шынайылығымен 
көңіл түкпірінен орын алады. 
Актрисаның ең әуелі жаны 
сұлу. Сондықтан, әрбір рөлі 
біріненбірі өтетін ерекшелікке 
ие, жүрекке жақын.

Сахнада емінеркін ой
нап, шынайы болмысымен 
та   нылған актрисаның табиғи 
та   лан  ты ның ұшталып,  қайта
лан бас бей нелер жасауында 
ұс тазы Оң талап Нұрмаханов 
пен ұжым дас достарының 
ықпалы зор. Олардың бәрі та
лантты жастың өнерін бағалап, 
халыққа танылуына себепкер 
болды. Сол үшін де ол өзін 
жаңа қырынан танытуға қол 
ұшын созған жандарға үлкен 
ризашылық білдіреді. Ақылына 
көркі сай актриса ақжарқын 
қалпымен көрерменнің ықы
ласына бөленіп, сахна төрінде 
қайталанбас бейне қалып тас
тырып, өнер жолында талай 
жетістікке жететініне сенеміз.

ӨНЕРДІҢ ӨЗ ӨКІЛІ Театр артисінің 
әлемі даралығымен, 
жан-жақтылығымен, 

жалқылығымен, 
биік талғамымен, 

қарапайым-
дылығымен және 

әсерлі үнімен 
әдемі. Иә, бүгінгі 

кейіпкеріміздің де 
өзіне тән әдемі 

әлемі бар. Өйткені, 
ол  – өткеннің 

өнегесін бойына 
сіңіріп, бүгінгінің бар 
жаңалығын жанына 

дарытқан талант 
иесі.

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Талантты 
талап ұштайды

Қалың қар адам өліміне әкелді
Жапонияда күн күрт суып, қалың қар адам 

өліміне әкелді. Бұл туралы Жапон үкіметінің 
бас хатшысы Хироказу Мацуно хабарлады.

Апта басында елде күн суытты. Кей жерде ауа 
температурасы минус 26,9 градусқа дейін төмендеп, 
бірқатар өңірлерде 88 сантиметрге дейін қар жау
ды. Салдарынан жержерде электр қуаты өшіп, 
пойыздар қозғалысы бұзылды, 400дей әуе рейсі 
тоқтатылды.

Google-ды сотқа берді
АҚШ-тың Әділет министрлігі мен сегіз 

штат Google компаниясын интернет-жарнама 
нарығындағы бәсекелестікке нұқсан келтірді 

деп айыптап, сотқа берді.

АҚШ үкіметі Google бәсекелестікті тежеу 
арқылы үстемдігін заңсыз сақтап қалды, жарнама 
берушілерді өз өнімдерін пайдалануға мәжбүрледі 
деп мәлімдеді.

Бас прокурор Меррик Гарланд 15 жыл бойы 
Googleдың бәсекелестікке қарсы әрекеті веб
сайттар үшін жарнамалық табыстың төмендеуіне, 
маркетологтардың жарнамалық шығындарының 
жоғарылауына әкелгенін айтты. Кейінгі төрт жылда 
онлайн жарнамаға 100 млн доллар жұмсаған АҚШ 
үкіметі де зардап шеккен.

«Қиямет сағаты» 
10 секундқа жылжыды

Символдық «Қиямет сағатының» тілі 
«ядролық ақырзаманға» 10 секундқа 

жақындады. 

«Атом ғалымдарының хабаршысы» президенті 
Рэйчел Бронсонның айтуынша, бұл ядролық апо
калипсис нүктесіне 90 секунд қалғанын білдіреді. 
Сағат тілін жылжыту туралы шешім Украинадағы 
жағдайға байланысты қабылданған.

Ресей әскері Украина аумағына кіргеннен кейін 
ядролық, биологиялық және химиялық қаруды 
қолдану қаупі күшейген. Кейінгі үш жылда «Қиямет 
сағаты» ақырзаманға 100 секунд белгісінде тұрған. 
90 секунд – 1947 жылдан бері жоба тарихындағы 
адамзатқа қауіптіліктің ең жоғары деңгейі.

Екі жылда бесінші рет 
сайлау өтеді

Болгарияда екі жыл ішінде бесінші рет 
парламенттік сайлау өтеді. Болгар Социалистік 

партиясы (БСП) үкімет құра алмағанын 
жариялаған болатын. 

Партия жетекшісі Корнелия Нинова БСП мен 
басқа партиялардың «жұмыс істейтін үкіметті 
құруға ерікжігері жетпейтінін» мәлімдеді.

Бұған дейін елде Демократиялық күштер одағы 
коалициясы мен әлеуметтіклибералдық партия 
министрлер кабинетін құру мандатын алған бола
тын. Бірақ олардың әрекеті де сәтсіз аяқталды. Енді 
ел президенті Румен Радев парламентті таратып, 
уақытша үкімет пен сәуірде өтетін келесі сайлау 
күнін тағайындайды.

«СБ» ақпарат

...Садағының кірісін,
Сары алтынға 

малдырған,
Тереңнен көзін 

ойдырған, – деп келетін 
Махамбет өлеңдерін 

жаттап өстік. Бала 
күнгі оқыған ертегілер 
мен батырлар жырын-

да кездесетін тоғыз 
қабат ақ сауытты тесіп 

өтетін садақ пен жебені 
армандағанбыз. Соның 
жетегімен қара талдың 

бұтағын иіп садақ, сары 
қамыстың өзегіне сым 
жүгіртіп жебе жасаған 
біздің буын шығар-ау. 
Ал қазір бұл кез кел-

ген ойыншық сататын 
дүкенде толып тұр емес 

пе?! 

Садағына сары жебе 
салдырған

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

Көшпелі атабаба тұтынған осы 
бір дүние кейінгі жылдары қайта 
жаңғырғандай. Ұлттық спортқа 
мән бергендер садақ ату өнерін 
қай та түлетуді жиі көтеріп келеді. 
Нә тижесі жоқ емес. Жаугершілік 
заманнан бөлек, бейбіт күнде аң 
аулап, азығын тапқан батыр ха
лықтың ұрпағы қазір де қымбат 
мұраны қадірлеп жүр.

Иә, дәстүрлі садақ ату спор
ты Қазақстанда қарқынды дамып 
келеді. Мамандардың айтуынша, 
мұның пайдасы өте мол. Адамға 
рух беріп, көздің көру қабілетін 
жақсартады. Сонымен қатар, са
бырлы болуға, өзінөзі тәрбиелеуге, 
адам бойына сенімділік ұялатуға 
көмектеседі.

Қолданыстан шыққан қарудың 
бірі болса да, ұлт құндылығы ре
тінде қайта жаңарған садақ ату 
ұлт спортының бір түріне жатқы
зылғаны белгілі. Үлкен қалалардан 
бөлек, аудан орталықтарында дәл 
осы өнерге мән беріп, маңызын 

арттырып жүргендер баршылық. 
Соның бір дәлелі – жақында ғана 
Қазалы ауданы орталығынан ашыл
ған «Zhebe» садақ ату орталығы. 

Аудан тұрғыны Мақсат Марат
ұлы бабалар үрдісін қайта жаңғыр
туды қолға алғалы көп болмап
ты. Небәрі жиырма жастағы 
кә  сіп кердің арманы – көнеден 
жет кен өнерді дамыту, бұқаралық 
спорт ре тінде қолданысқа енгізу. 

– Осындай орталық ашуды көп
тен бері армандаған едім. Қазір 
діттегеніме жеттім. Алдағы уақытта 
бұл спортты аудан көлемінде да
мытып, қызығушылар қатарын 
көбейту үшін арнайы жоспарларым 
да жоқ емес. Сан ғасырдан бері келе 
жатқан, бабалар мұрасы – садақ ату 
өнерін бұқаралық спорт ретінде 
қолданысқа енгізуге теңіздің там
шысындай болса да үлесімді қоссам 
деймін. Себебі, бұл – бізге жеткен 
асыл мұра, құнды қазына. Бұйырса, 
тек садақ ату емес, басқа да ұлттық 

спорт түрлерін қолға алу ойымда 
бар,– дейді Мақсат.

Орталықта көздеуге арналған 
6 нысана, сондайақ жас ерекше
ліктеріне сай 8 садақ түрі қойылған. 
Оның төртеуі әуесқойларға, екеуі 
кәсіпқойларға және тағы екеуі 
балаларға арналған. Сонымен қатар 
мұнда жебенің де екі түрі бар. 

Айтпақшы, орталыққа барып, 
шеберлік сынау құны қолжетімді. 
Қалтаға салмақ салмайды. Мы
салы, он рет нысана көздегіңіз 
кел се, бар болғаны 500 теңге тө
лейсіз. Бірақ ең тиімдісі, жарты 
са ғатқа мың теңге төлеп, жебе са
нын шектеусіз ату мүмкіндігін 
пай даланғаныңыз дұрыс. «Zhebe» 
садақ ату орталығында басқа түрлі 
жеңілдіктер топтамасы қарас
ты рылған. Айта кетейік, бүгінде 
ор талыққа келетін садақ атуға 
ма шықтанушылар арасында жас
тармен қатар үлкендер де бар.

Қазалы ауданы

«Сыр бойы», Кызылординские 
вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз 
келсе:  70-00-52  телефон ы 
арқылы байланысуға болады.

E-mail: smjarnama@mail.ru

Жарнама. Жарнама. Жарнама 


