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ПРЕЗИДЕНТ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНА – 85

ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК ҚЫЗМЕТІ

ТОЛҒАҚТЫ МӘСЕЛЕ

С
ур

ет
те

рд
і т

үс
ір

ге
н 

Н
.Н

Ұ
РЖ

А
У

БА
Й

Sb
Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»
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Қазір таксилердің қызмет 
көрсетуі де қымбат. Оны екінің 
бірінің қалтасы көтере бермейді. 
Өзге үлкен қалаларда жолаушылар 
тасымалының түр-түрі бар. 
Автобус, трамвай, троллейбус, 
жерасты метросы – барлығы жақ-
сы ойластырылған. Ал қызыл-

ордалықтардың қо-
ғамдық кө лік пен 

жүруі  әлі де 
өзек ті мә се-

лелер қа-
тарында. 

Өткен жылдың жел тоқсан 
айында салаға жаңа бас шылар 
келіп, жұмысқа бел шешіп кірісіп 
кетті. «Қызылорда автобус паркі» 
ЖШС директоры Мақсат Жүсіп 
және осы мекеменің қауіп сіздік 
қызметі бойынша директор 
орынбасары Әмірбек Шай-
мағанбетов журналистерге бір ай 
ішінде атқарылған жұмыс тар ды 
таныстырды, алдағы жос пар ларын 
бөлісті. 

«Қызылорда автобус паркі» 
қалаішілік бағытта 2013 жылдан 
бастап қызмет етеді. Күні бү-
гінге дейін паркке қарасты авто-

бустармен бірге жеке 
қызмет 

көр сетушілер өзара жұмыс істеді. 
Ал бері де «Қызылорда автобус 
паркі» жауапкершілігі шек теулі 
серіктестік болып өз ал дына 
бөлек мекемеге айналды. Бү гінде 
қалаішілік 12 бағытты қам  тамасыз 
етуде. Олар №1, №11, №14, №17, 
№18, №19, №20, №22, №25 №28, 
№29 және қосымша жүк телген 
«Ягодка» саяжай бағыты бар.  

Осыдан он шақты жыл 
бұрын қоғамдық көліктер жаңа 
автобустармен толыққан бола-
тын. Мәселен,  2013 жылы 20, 
2015-2016 жылдары 92, 2017 
жылы 10, 2020 жылы 13 автобус 
алынған. Серіктестік құрылғанда 
бұрынғыдан 135 автобус болған. 
Бұрынғы тіркелген автобустардың 
30-ы  жөнделіп, халыққа қызмет 
көрсетуде. Ал 52 автобус эксплуа-
тацияға жарамсыз болса, 33 авто-
бусқа күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізілу керек. 14 автобус 
ағымдағы жөндеуде, 6 автобусқа 
гарантиялық жұмыс қажет.

Тозығы жеткен, жарамдылық 
мерзімі келіп тұрған автобустармен 
халыққа қызмет көрсету мүмкін емес. 
Жылдар бойы қоғамдық көліктердің 
қордаланған мәселесін шешу үшін 
облыс әкімдігінің қолдауымен 
серіктестікке «Өнеркәсіпті дамыту 
қоры» АҚ арқылы жаңадан лизингке 
150 автобус алуға облыстық мәслихат 
шешімімен алдын ала төлемге 1 млрд 
434 млн теңге бөлініп, өткен жылдың 
аяғында 100 автобус алынды. Қалған 
50 автобустың құжаттары дайындалып, 
алдағы уақытта келеді деп күтілуде. Әр 
бағытқа 9-11 автобус бөлінген.  Биыл 
тағы жаңа 150 үлкен сыйымдылықтағы 
автобус қалаішілік маршрутқа қо-
сылады. Сонымен қалаішілік тасы мал-
дың 70-80 пайызы жаңа, үлкен сыйым -
дылықтағы автобустармен қамты лады. 

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев Мемле кеттік кеңесші 
Ерлан Қариннің Саяси қуғын-
сүр гін құрбандарын толық ақтау 
жөніндегі мемлекеттік комис-
сияның жұмысы туралы есебін 
тыңдады.

Мемлекеттік комиссияның 
қызметі ғылыми-зерттеу жұмыс-
тарына бағытталған. Белгілі ғалым-
дар мен сарапшылардан құрылған 
комиссия мүшелері еліміздің 
архивтерінде, жабық қорларда 
ауқымды зерттеулер жүргізді. 
Құзырлы мемлекеттік органдармен 
бірлесіп, ведомстволық архивтерді 
құпиясыздандыруға және қуғын-
сүргін құрбандарын ақтауға 
қатысты жұмыс жүргізіліп жатыр.

Мемлекет басшысына әртүрлі 
қуғын-сүргін санаттары бойынша 
құжаттар мен материалдар не-
гізінде құрастырылған 31 томдық 
құжат таныстырылды.

Биыл да Мемлекеттік комиссия 
қуғын-сүргін құрбандарының тари-
хын зерттеу, архив құжат тарын 
цифрландыру және электронды 
қорларды қалыптастыру бағы-
тындағы жұмысын жалғастыра 
береді. 

КОМИССИЯ ЕСЕБІ ЖӘНЕ 
КӨПТОМДЫҚ ТАНЫСТЫРЫЛЫМЫ

 «МАҚСАТ – ХАЛЫҚҚА 
САПАЛЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ»

Sb
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»

Қоғамдық көліктердің мәселесі айтылып та, жазылып та жүр. 
Әлеуметтік желіде көп сынға ұшырайтын да осы сала. Әсіресе, 

қыстың күні қырауда бала түгілі үлкен адамның өзі бір сағатқа жуық 
автобустарды күтіп, баратын жеріне әупіріммен жететіні анық. 

Таңертеңгі және кешкілік уақыттары жұмыстан шаршап-шалдығып 
шыққандар мен сабақтан қайтқан оқушылар аялдамада дірдектеп 
тұрады. Сыйғаны сыйып, сыймағаны келесісін тағы сондай уақыт 

күтеді. Қоғамдық көлікті күте-күте көзі талғандар 
таксиге мінуге мәжбүр.

Шетелдік автокөліктерді біржолғы 
заңдастыру 23 қаңтарда басталады. 

Бұған дейін Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев шетел 

көліктерін заңдастыру мәселесіне 
байланысты Үкімет жұмысын сынға 

алып, көпшіліктің әлі күнге дейін 
ақпаратпен толық қамтамасыз 

етілмегенін айтқан болатын. Ішкі 
істер министрлігінің дерегіне 

сүйенсек, бүгінде ел аумағында 
заңдастыру тізіміне іліккен 300 

мыңнан астам
 автокөлік жүр.

Үкімет 11 қаңтарда ел аумағына 
2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін әке-
лінген көлік құралдарының жекелеген 
санаттарын бастапқы тіркегені үшін алым 
мөлшерлемесін қолданудың және осындай 
көлік құралдарын әкелуді жүзеге асырған 
жеке тұлғаларды өндірушілердің кеңейтілген 
міндеттемелерінен босату дың қағидаларын 
бекітті. Ереже 23 қаңтарда күшіне енеді және 
сол күннен бастап шетелдік автокөліктерді 
заңдастыру басталады.

ШЕТЕЛДІК КӨЛІКТІ 
ЗАҢДАСТЫРУ 
ШАРТТАРЫ ҚАНДАЙ?

Биыл Қызылорда облысының құрылғанына 85 жыл толып отыр. Арал 
теңізінің шығысында, Сырдария өзенінің төменгі ағысында орналасқан 

облыстың тарихы терең, мазмұны мағыналы, қойнауы бай.  Алаштың анасы 
атанған Сыр елі, яғни, Қызылорда облысы –  ұлттың, елдің қалыптасуы мен 

дамуында орын алған талай тарихи оқиғалардың куәсіндей киелі мекен.  

АЙДЫНДЫ АРАЛ МЕН 
ҚАРТ ҚАРАТАУ АРАСЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа Саяси қуғын-
сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия 

материалдарының негізінде дайындалған көптомдық таныстырылды.

Балық шаруашылығы:
оң нәтиже бар

Теңізді өлкедегі 
түлеген тіршілік

Жетес бидің хатшысы 
Жұбаназар

Жамбылдың 
жыр кеші
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Саясат

БРИФИНГ

– Облыс орталығының 
іргесінде тұрса да Ақсуат 
ауылының тұрғындары 
«көгілдір отын» игілігін 
көре алмай келді. Былтыр 
осы мақсатта республикалық 
бюджеттен бөлінген 4,4 млрд 
теңгеге ауылдық округке газ 
желісі тартылуда. Аталған 
жобаны аяқтауға биыл 1 
млрд 700 млн теңге бөлінді. 
Көп ұзамай тұрғындар газды 
тұтынуға қол жеткізеді, – деді 
Қызылорда қаласының әкімі 
Асылбек Шәменов өңірлік 
коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте.

Өткен жылы «Нұрлы 
жер» бағдарламасы бойын
ша Сырдарияның сол жаға
лауында көпқабатты 10 тұр
ғын үйдің іргетасы қаланды. 
Оларды инженерлік инфра
құрылыммен қамту үшін бюд

жеттен 1,2 млрд теңге қаралды. 
Бүгінде құрылыс жұмыстары 
аяқталуға жақын. Оған қоса, 
жеке инвесторлар есебінен 9,9 
млрд теңгеге 509 пәтерлі 18 
үйдің құрылысы салынуда.

Қала әкімінің айтуынша, 
елімізде жүзеге асып жатқан 
«Жайлы мектеп» ұлттық 
жобасы аясында облыс орта
лығында заманауи үлгідегі 
8 мектеп салу жоспарланып 
отыр. Оның бесеуінің құры
лысы биыл басталады. Атап 
айтқанда, Жезқазған трассасы, 
«Арай», КБИ, СПМК70 
шағын аудандарында және 
Қызылжарма ауылдық 
округінде мектептер бой 
көтермек. Сондайақ, сол 
жағалауда физикамате мати
калық мектепинтернаты және 
тағы бір мектептің іргетасы 
қаланады. Қызылорда қала
сында №1, №2, №3, № 264 

мектептер жанынан 
қосымша ғимараттар 
салынады.

Сырдың бас 
шаһарында құрылыс 
қарқын алып келеді. 
Бүгінде шаһардың 
шырайын келтіретін 
ғимараттар қатары 
көбейіп, бір қатар 
әлеуметтік ны сандар 
халық игілігіне 
берілуде. Өткен жы лы облыс 
әкімінің бас тамасымен Неке 
сарайы, Өнер орталығы, 
сол жа ғалаудағы Қан орта
лығының құры лысы басталған 
еді. Ал белгілі кәсіпкер 
Марат Дүйсенбаевтың демеу
шілігімен іргетасы қаланған 
«Анаға тағзым» орталығы 
биыл ел игілігіне айналады. 

– «Бәйтерек» шағын ау
данында «Ұңғымалар бұр

ғылау мен су жинағыш құ
рылысын салу» жобасы 
қолға алынды. Сол арқылы 
«Бәйтерек», «Шанхай», КБИ 
шағын аудандарындағы жеке 
тұрғын үйлерді тұрақты 
қысымды, сапалы ауызсумен 
қамтамасыз етуге жол ашы
лады. Қала көлемінде газ желісі 
тартылмаған елді мекендерге 
толық «кө гілдір отын» тарту 
ұдайы назарымызда тұр, – деді 
қала әкімі.

Өткен жылы облыс 
әкімінің қолдауымен  «Қы
зылорда авто бус паркіне» 
«Өнеркәсіпті дамыту қоры» 
арқылы жаңадан лизингке 
150 автобус алынды. Соның 
аясында қаламызға қазірге 
дейін 100і келіп, жолаушылар 
тасымалдау жағдайын жақ
сартуға жол ашылды. Қал
ғаны ақпан айында жет
кізілмек. Нәтижесінде 2020 
жылдан бастап тоқтап 
қалған №22бағыт қайта 
жандандырылды. Ол «Бәй
терек» тұрғын ауданы мен 
Тасбөгет кенті аралығында 
қатынайды.

Сондайақ, облыс орта
лы ғында меценаттар мен 
демеу шілер есебінен бірқатар 
жоба лар қолға алынды. «Бала
лар жылы» аясында облыс 
әкімінің бастамасы ар қы лы 
кәсіп керлердің демеу шілі
гімен қала және оған қарасты 
кент, ауылдық округтерде 
50 ойынспорттық алаңы са
лынды. Ал көп пәтерлі тұрғын 
үй аулаларында 3 спорттық
ойын алаңы пайдалануға 
берілді.

– Облыс бойынша 2030 
жылға дейін жылына 12950 
тонна балық шығаратын 16 
шарбақтық шаруашылық, 1200 
тонна тауарлы балық өсіретін 
12 тоғандық шаруашылық құру 
және 1450 тонна балық өсіретін 
55 көлтауарлы су айдынын 
ұйымдастыру қарастырылған, 
– деді ол.

Өңірде кәсіпкерлер та
ра  пынан тауарлы балық 
шаруа  шылығын да мытуға 
қы  зығушылық артып ке
леді. Мәселен, Сыр дария 
мен Жаңақорған ауда нын да 
ор наласқан «Сұлтан» және 
«Мұратбек» шаруа шы лы
ғының жұмысы толы ғымен 
іске қосы лып, тоған дарда 

сазан, амур, дөң маң дай және 
афри калық жайын балықтарын 
өсіруде. Бағ дар  лама аясында 
балық жемін субси диялауға 8,4 
млн теңге қаралған. 

– Былтыр аква өсіру 
бағытында Жаңақорған ауда
нындағы «Ислам» шаруа
шылығы 8,4 млн теңге субсидия 
алып, бүгінде қаржыны то

лықтай игеріп, жұмыс істеп 
жатыр. Аталған бағытта жұмыс 
істейтін кәсіпкерлер мемлекет 
тарапынан көрсетілген 
қолдауды тиімді пайдалануда, 
– дейді Ж.Сапаров.

Айта кету қажет, бағдар
ламадан тыс 15 су айдыны 
кәсіп шіліктен көл тауарлыға 
ауыстырылды. Тауарлы су 
айдыны 70ке жетті. Сон
дайақ, 2022 жылы 409 тонна 
тауарлы балық өсіру жос пар
ланған. Атқарылған жұмыс 
тардың нәтижесінде 448 тон 
наға жуық балық ауланып, 
көр  сеткіш деңгейі жоғары 
болды.

Ал заңсыз балық аулау, 
судағы тіршілік иелерін 
қорғау мақсатындағы жұмыс 
жалғасын табуда. Деректерге 
сүйенсек былтырғы жылдың 
қоры тындысымен 8 млннан 
астам балық шабағын құтқару 
жұмыстары жүр гізілген. «Уыл 
дырық шашу» балықты қор
ғау акциясы аясында 214 заң 
бұзушылық, оның ішінде 5 
қыл мыстық іс анықталған. 
Бекітілген бағдарламаға сәйкес 
былтыр атқарылған жұмыстар 
биыл да жалғасын тауып, балық 
өсіру және оларды қорғауда 
нақты жоспар бекітілмек.

АПТА АҒЫМЫНДА

ТӨРАҒАЛАР 
САЙЛАНДЫ
«AMANAT» партиясының 

облыстық филиалына қарасты 
аумақтық филиалдарда пар
тияның облыстық филиалы 
төрағасы Наурызбай Байқа
дамовтың қатысуымен ке
зектен тыс конференциялар 
өтіп, жаңа төрағалар сайланды.

Конференция делегат
та рының қолдауымен Қы
зылорда қалалық филиалының 
төрағасы болып Ибадулла 
Құттықожаев, Арал аудандық 
филиалының төрағасы болып 
Базарбай Төреахметов, Қа
залы аудандық филиа лы 
ның төрағасы болып Ба қыт
жан Жарылқап, Қар  мақшы 
аудандық филиа лы ның төр 
ағасы болып Әділ Қо ша
лақов, «Байқоңыр» фи лиа  лы
ның төрағасы болып Еркін 
Рзалиев, Жалағаш аудан дық 
филиалының төр ағасы бо
лып Жақсылық Уздем баев, 
Сырдария аудан дық фи
лиалының төр ағасы болып 
Ержан Әжікенов, Шие лі ау
дандық филиа лы ның төр а
ғасы болып Болат Сыздық, 
Жаңақорған ау дан дық фи
лиалының төрағасы бо лып 
Арман Мәжитов сайлан ды.

Мұнан бөлек конферен
ция да филиалдардың саяси 
кеңестерінің құрамына өзге
рістер енгізілді.

КӨШПЕЛІ 
ОТЫРЫСТАР
«AMANAT» партия сы 

облыстық филиалы жанын
дағы партиялық бақылау ко
мис  сиясы төр ағасы және 
өңірлік даму, білім және ден
сау лық сақтау, азаматтық 
қо   ғам ды және мәдениетті 
да  мыту жөніндегі «Miras», 
эко   но мика, кәсіпкерлік, аграр
лық сектор, сыбайлас жем
қор  лыққа қарсы ісқимыл 
және  аймақтық экологиялық 
мәсе   лелер, жастарды қол
дау жөніндегі қоғамдық 
кеңес төрағалары аудандық 
және қалалық филиалдарда 
көш   пелі отырыстар өткізді. 
Кеңес тердің атқарып жатқан 
қыз метін баян дап, партия жұ
мысын одан әрі жаңғыртуды 
талқылады.

МЕМЛЕКЕТТІК 
БАҒДАРЛАМАЛАР 
ТҮСІНДІРІЛДІ
Қала тұрғындарына және 

жастарға ақпараттық  кеңес 
беру үшін «Жастар рухы» ЖҚ 
облыстық филиалы «Жастарға 
кеңес» жобасы аясында Тас
бөгет кенті әкімдігінің қол
дауымен С.Майқанова 
атын    дағы мәдениет үйінде қо
ғам дық қабылдау өткізді.

Қабылдауда облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы, 
«Атамекен» кәсіпкерлік па
латасы, облыстық әділет де
пар таменті, қалалық жұ мыс
пен қамту орталығы, «Отбасы 
банк»  акционерлік қоғамының 
Қызылорда фи лиалы, облыс
тық және қалалық жас тар 
ресурстық орталығы маман
дары жастармен кез десіп 
қол даныстағы мемле кеттік 
бағ дарламаларды түсін діріп,  
бір қатар мәселелер бойынша 
кеңес берді.

***
Жалпы апта ішінде ай

мақтық және аумақтық фи
лиалдар мен бастауыш партия 
ұйым дарында ісшаралар, қо
ғамдық кеңестер, қоғамдық 
қабылдаулар, партиялық ба 
қылау және т.б. түрлі фор
маттағы  қоғамдықсаяси 34 
ісшара ұйымдастырылды.

ЖАҢАШЫЛ БАСТАМАЛАР 
ДАМУҒА ЖОЛ АШАДЫ

БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ: ОҢ НӘТИЖЕ БАР

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Қызылорда қаласында кейінгі кезде көптеген игілікті істерге жол ашылды. 
Халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту бағытында жаңашыл 

жобалар жүзеге асты. Мұндай жұмыстар қай салада да көрініс беріп отыр. 
Көпқабатты үйлер бой түзеп, жаңа мектептер ел игілігіне айналуда. Алдағы 

уақытта қоғамдық көлік мәселесі де шешімін табады.

Sb
Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»

Өңірлік су айдындарында балық қорын молайту әркез өзекті мәселе болып саналады. 
Осы орайда балық шаруашылығын дамытудың 2021-2030 жылдарға арналған өңірлік 

бағдарламасы әзірленген. Бағдарлама аясында 2030 жылға дейін аймақта 16 мың тонна 
тауарлы балық өсіру жолға қойылған. Атқарылған жұмыстар бүгінде оң нәтиже беруде. 

Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Арал-Сырдария 
облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы басшысының орынбасары 

Жанқожа Сапаров айтты.

ТҰРҒЫНДАРДЫ 
ЖЕКЕ 
МӘСЕЛЕЛЕРІМЕН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев кезектілік тәртібімен 

жазылған азаматтарға жеке 
қабылдау өткізді. Қабылдауға 

13 адам жазылған, оның біреуі 
онлайн режимде мәселесін 

жеткізді.

Қабылдауға келген тұрғындардың 
басым бөлігі әлеуметтік бағытта көмек 
сұрап, денсаулық сақтау саласына, 
тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық, 
кәсіпкерлікті қолдау, оқу ақысы 
мәселесіне қатысты сауалдар көтерді. 

Облыс әкімі баспана беру заң аясында 
кезек тәртібімен берілетінін баса айтып, 
тұрғындардың сұранысын ескере келе 
көпқабатты тұрғын үйдің құрылыс 
қарқыны артқанын және уақытша тұрғын 
үймен қамту жұмыстары жүргізілетінін 
жеткізді. Қабылдауларда көтерілетін 
мәселелер заң тәртібімен және кезең
кезеңімен шешілетініне ден қойып, 
жауапты сала басшыларына бірқатар 
тапсырмалар жүктеді.

Айта кетейік, тұрғындар облыс 
әкімінің қабылдауына egov порталы 
арқылы, еotinish бірыңғай базасы немесе 
әкімдікке келіп жазбаша өтініш тастау 
арқылы жазыла алады.

Еске салсақ, осы уақытқа дейін облыс 
әкімі 26 жеке қабылдау өткізіп, 600ге 
жуық тұрғынның өзекті мәселесіне ден 
қойды.

Бұған дейін аймақ басшысы Президент 
Жарлығы аясында аймақтың барлық 
ауданы мен Қызылорда қаласында 
құқық қорғау органдары басшыларымен 
бірге халықпен кездесіп, кезектілік 
тәртібімен аудан, қала тұрғындарын жеке 
қабылдады. Былтырғы жыл көлемінде 
облыс әкімі мен құқық қорғау орган 
басшылары жалпы алғанда 1000ға жуық 
азаматтың өтінішін тыңдап, ұсынысына 
құлақ асты. 

Облыс әкімінің баспасөз қызметі

Президент сөзінің басында осы 
маңызды форумға шақырғаны үшін 
Премьерминистр Нарендра Модиге 
алғыс айтты. Сондайақ Үндістанды 
биыл «Үлкен жиырмалыққа» (G20) 
төрағалығының басталуымен құт
тықтады. Сондайақ Қазақстанда 
Үндістан төрағалығын НьюДелидің 
жаһандық беделі мен ықпалының 
әлемдік қоғамдастық тарапынан 
лайықты мойындалғаны деп 
қарастыратынын атап өтті.

Президент әлемде болып жатқан 
дағдарыстар орнықты дамуды 
қамтамасыз ету және климаттың 
өзгеруіне қарсы күрес жөніндегі 2015 
жылы келісілген шараларға кедергі 
келтіріп отырғанын мәлімдеді. 
ҚасымЖомарт Тоқаев Қазақстанның 
өзара диалог пен жаһандық деңгейдегі 
ортақ мүддені іздеу арқылы туындаған 
проблемаларды шешуге ниетті екенін 
растады.

Мемлекет басшысы форумда 
сөйлеген сөзінде бірқатар маңызды 
міндетке назар аударды. Атап 
айтқанда, Президент барлық елді 
Орнықты даму мақсаттарына (ОДМ) 
қол жеткізу үшін күш біріктіруге 
шақырды. Оның пікірінше, ОДМ
ды жүзеге асыру ісі жекелеген 
мемлекеттер деңгейінде ғана емес, 
өңірлік және жаһандық деңгейде де 
бірлескен күшжігерді талап етеді.

– Сондықтан Қазақстанда 
Орталық Азия мен Ауғанстан үшін 
ОДМ жөніндегі БҰҰның Өңірлік 
орталығын ашу қажет деп санаймыз. 
Мұндай орталық БҰҰның өңірдегі 
жобалық қызметін барынша тиімді 

үйлестіруге мүмкіндік береді, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Президент климаттың өзгеруіне 
қатысты мәселеге де тоқталды. 
Мемлекет басшысы әлемдегі ор
таша деңгеймен салыстырғанда тем
пература Орталық Азияда тез кө
терілетінін атап өтті. Соңғы бірнеше 
жылда Орталық Азия аймағының 
бес елінде қатты қуаңшылық болды. 
Оның пікірінше, климаттың өзгеруі 
халықаралық ынтымақтастықты одан 
әрі нығайта түсуді қажет етеді.

Сонымен қатар ҚасымЖомарт 
Тоқаев су шаруашылығы саласындағы 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәсе
лесіне де тоқталды. БҰҰ есебіне 
сәйкес, климаттың өзгеруі салдарынан 
жер бетінде 5 миллиардтан астам 
адам ауызсуға зәру болуы мүмкін. 
Президент су тапшылығы мен 
тұрақ сыздықтың белең алуы мем
лекеттердің азықтүлік, энерге
тикалық және экологиялық қауіп
сіздігін қамтамасыз етуге кері әсерін 
тигізеді деп санайды. Бұдан бөлек, 
экономикалық, геосаяси шиеленіс 
және тұрақсыздық күшейіп келеді. 
Түптеп келгенде, оның салдары 
бүкіл әлемдегі, әсіресе қуаңшылыққа 
жиі ұшырай бастаған Жаһандық 
Оңтүстіктегі қауіпсіздікке қатты әсер 
етуі мүмкін.

– Осыған байланысты мен 
су ресурстарын тиімді әрі әділ 
пайдалануға септігін тигізетін су 
технологияларын өзара бөлісу 
үшін айрықша құқықтар мен 
префе ренциялар жүйесін енгізуді 
ұсынамын, – деді Президент.

Мемлекет басшысы дүниежүзілік 
азықтүлік тапшылығымен күресте 
Қазақстан өзінің ауыл шаруашылығы 
әлеуетін одан әрі пайдалануға ниетті 
екенін мәлімдеді. Азықтүлік пен 
тыңайтқыштардың халықаралық 
саудасына санкция салынбауы және 
басқа да шектеулер қойылмауы керек.

Бұл ретте ҚасымЖомарт 
Тоқаев азықтүлік, тыңайтқыштар 
мен медициналық бұйымдардың 
жаһандық жеткізу тізбегіне саясатты 
араластырмау жөніндегі Үндістан 
Премьерминистрі Нарендра Модидің 
үндеуін қолдады.

Президент қазіргі геосаяси ахуал 
жағдайында  сенімді әрі әртарап
тан дырылған жаһан дық транзит пен 
көлік инфрақұры лымының маңызы 
арта түскенін атап өтті. Оның 
айтуынша, Қазақстан көлік бағыт
тарын әртараптандыру жұмыстарын 
жүргізіп, Транскаспий халықаралық 
көлік дәлізін (Орта дәліз) белсенді 
дамытып келеді.

Сонымен қатар Мемлекет 
басшысы пандемия қаупі мен 
биологиялық қатерді азайтуға 
бағытталған жаңа бірлескен шаралар 
қабылдау өзекті екенін жеткізді. 
Осыған байланысты Президент 
бұған дейін ұсынған Биологиялық 
қауіпсіздік жөнінде халықаралық 
агенттік құруға қатысты бастамасын 
тағы да еске салды.

ҚасымЖомарт Тоқаев сөзінің 
соңында Қазақстан серіктестермен 
инклюзивті, көпжақты негізде және 
ізгі ниет рухында ынтымақтастықты 
нығайтуға дайын екенін атап өтті.

Саммитке Қазақстан Президен
тімен қатар Азия, Африка және 
Латын Америкасындағы бірқатар 
елдің басшылары қатысты.

«ЖАҺАНДЫҚ ОҢТҮСТІК ДАУЫСЫ»

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан 
Премьер-министрі Нарендра Модидің шақыруымен «Жаһандық 

Оңтүстік дауысы» виртуалды саммитіне қатысты. Бұл жиын «Бір 
дауыс, бір мақсат» ұранымен өтті.
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– Серік Сағитжанұлы, сіз
дің аудан басшылығына кел
ге ніңізге бір жарым жылдай 
уақыт болды. Бұл өлке сізге 
жақсы таныс, перзенті ретінде 
елдің жағдайы етене белгілі. 
Бұған дейін түрлі қызметтік са
тылардан өттіңіз, оның ішінде 
аудан да басқардыңыз. Әлемге 
танымал осы Аралда қаланың 95 
жылдығы тойланды. Өткен мен 
бүгін және алдағы бағдар туралы 
пікіріңізді білсек.

– Дұрыс айтасың, халық жо
лындағы қызметте жүргенімізге 
біраз жыл болыпты. Оның үсті не, 
туған өлкені басқаруға келге німе 
де өзің айтқандай, біршама уақыт 
өтті. 

Иә, өзге жұрттың қиынды
ғына қол созуда қазақ халқының 
бел шеше кірісетіні баршаға бел
гілі. Аштықтың қиын кезеңінде 
біздің балықшылар Волга өзе
нінің жағалауындағы халыққа 14 
вагон балық жөнелткенінің өзі 
үлкен тарих. Сол балықшы ата
лармен бірге қырда мал бағып, 
төрт түлікті көбейткендер де же 
терлік. Ауданның 16 еңбек ке рі 
осылайша Социалис тік Ең  бек Ері 
атанды. Ұлы Отан со  ғы сында ерлік 
көрсеткен май  дан герлеріміз де көп. 
Ал та рихты арыға шегіндірсек, 
бел  гілі тұлғалар жетерлік. Бұл 
– Жан  қожа батыр, Нұрту ған жы
рау, Сартай мен Жетес бидің туған 
топырағы. Екін ші ден, рес публика 
және шет ел  дерде аты танылған 
азамат тар дың туған өлкесі. Халық 
жазу шысы Әбдіжәміл Нұрпе
йісов, жазушыақын Зейнолла 
Шүкіров, Шөмішбай Сариев, 
тұңғыш ПремьерМинистр Ұзақ
бай Қараманов, өнер май тал маны 
Құдайберген Сұлтан баев шыққан 
қасиетті жер. Жал ғыз қазақ емес, 
12 ұлт өкілі тізе қосып, тіршілік 
еткен, бауыр малдықтың ұясы 
болған аудан.

Арал десе, біріншіден, сырт 
адамның көз алдына балық пен 
тұздың келетіні анық. Ал қыр 
беттегі ауылдар тіршілігінің бас ты 
көзі – мал шаруашылығы. Теңізге 
жақын тұрғындардың ата кәсібі – 
балық аулау екенін өзіңіз де білесіз.

Жалпы 2022 жыл Арал ауда
ны ның әлеуметтікэкономи ка
лық жағдайы көңіл қуанар лық
тай. Оң динамика бар. Мысалы, 
22,8 млрд теңгенің өнеркәсіп өні
мі өндірілді. Бүгінде аудандар 
ішінде үздік үштіктеміз. Ал ауыл 
шаруашылығы бойынша 13,1 
млрд теңге өнім алынып, біздің 
аудан бірінші орынға тұрақтады. 
Екіншіден, өткен жылы 16,6 
млрд теңгенің инвестициясы 
тартылса, алдыңғы жылы 15,5 
млрд теңге тартылды. Бюджетке 
деген тәуелділікті төмендету 
мақсатында инвестицияның 65 
пайызынан астамы жеке сек тор 
қаражатын құрап отыр. Бұ ның 
ішінде «Аралтұз» АҚның ас тұзын 
өндіру бойынша №1 цехын қайта 
жаңғырту, «Арал кварц» ЖШСнің 
құрғақ құрылыс ұнтақтарын өндіру 
зауытын  салу, «Aral Sea Food» 
ЖШСнің балық майы мен ұнын 
шығару цехы, «АвтогазТрейд» 
ЖШСның «GASENERGY» жа
нармай құю бекеті, «Миллион 
Плаза» сауда нысаны, «Самғау» 
бизнес орталығы, Құран жаттау 
орталығы және т.б. осындай жо
баларды айтуға болады. Соны мен 
қатар, ауданда 6,1 млрд тең генің 
құрылыс жұмыстары ат қарылып, 
нақты көлем индек сі 106 пайызды 
құрады. 28017 шаршы метр тұрғын 
үй пай далануға берілді. Бұның 
бар лығы  жеке  қаражат  есебінен 
болып отыр.

Әлгінде айтып кеттіңіз, Арал 
қаласының іргетасы қаланып, қала 
болып құрылғанына 95 жыл толды. 
Мерейтой аясында бір айдың ішінде 
айтыс, жы рау лар мүшәйрасы, 
спорттық жа рыс тар, ат бәйгесі 
және тағы да басқа  100ге жуық 
ісшара ұйым дастырылды. Жалпы 
ме рекені атап өтуге бюджеттен 
тыс көз дер ден 600 млн теңгеге 
жуық қаржы тартылды. «Балалар 
жылына» орай, Арал қаласынан 
ба лаларға арналған 2 ойынса уық 
орталығы ашылып, демеуші лер 
есебінен 6 ойын алаңы пай далануға 

берілді. Сондайақ, «Атанши», 
«Тоқабай», «Жақсы қылыш», 
«Бөген» және аудан орталығынан 
5 балабақша іске қосылды. Дәл 
қазір екеу міз тұр ған «Балықшылар 
аллея сы» облыс әкімі Нұрлыбек 
Машбек ұлы ның қолдауымен 
жүзеге ас ты. Пандемия кесірінен 
екі жыл өтпеген балықшылардың 
VI сле ті және Повольже халқына 
14 вагон балық жөнелткен қайы
рымды істің 100 жыл толуына орай 
үлкен мәдени ісшараны өткіздік. 
Теңіз тарландарының басын 
қосқан үлкен мерекеде осы аллея 
ішінен «Балықшылар монументі» 
ашылды. 

– Аудан халқы екі жылдай 
бұрын қуаңшылықтан зар дап 
шекті. Үкімет пен облыс бас
шы лығы тиісті шешім қа был
дап, азаматтар қолдау көр сетті. 
Та биғи жағдай дегенмен, сабақ 
алатын оқиға. Бұл бір жағынан 
аралдықтардың ауыл шаруа
шы лығына жаңа көз қа расын қа
лыптастырды. Мұ нан не түю ге 
болады?

– Рас, орын алған құрғақшылық 
сал да  ры ауыл шаруашылығы сала
сында қиыншылық әкелді. Оны 
өздеріңіз білесіздер. Мал ба сында 
шығын болды. Бұл мә селеде 
шұғыл шара қабыл данып, аудан 
аумағында рес публика бойынша 
Тәуелсіздік жыл дарында бірінші 
рет Құр ғақшылық бағытында тө
тенше жағдай жарияланды. Осы
ның аясында екі жылда ауданға 
1,8 млрд теңге қаржы тартылып, 
су шаруашылығы саласындағы жұ
мыс тарды ретке келтірдік.

Қуаңшылықтың әсерінен біз 
ауыл шаруашылығын дамы тудың 
20222024 жылдарға арналған 
жол картасын бекітуге мәжбүр 
болдық. Себе бі, бір сарынға түскен 
саланы әр тараптандыру қажет еді. 
Жол картасы негізінен 3 бағытқа, 
яғ ни мал, балық және егін ша
руашылығын дамытуға арналды. 
Бірінші кезекте жайылымдық, 
ша бындық және суармалы егіс
тік жерлерді суландыру мәсе
ле сін алға қойдық. Осы орайда, 
бар лығы 13 су ұңғымасы қа зы
лып, 10 канал тазартылды. Екін
шіден, ауданда кенжелеп қал
ған егін шаруашылығын да  мыту 
қолға алынды. 2021 жыл ға дейін 
ауданымызда екі елді мекенде, 
яғни Ақбай мен Жаңа құрылыста 
166 гектар егін егіліп келсе, жол 
картасы аясын да бұл көрсеткіш 11 
елді ме кенге көбейіп, егіс көлемі 
700 гектарға дейін ұлғайтылды. 
Бұл өз ке зегінде ауданның азық
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуде және баға тұрақтылығын 
сақтауға жол ашты. Үшіншіден, 
су және балық шаруашылығын 
реттеу жұмыстарын бастап кет
тік. Жағадан шақырымға жуық 
алшақтаған «Қамыстыбас» және 
«Ақшатау» көлдер жүйесін ретке 
келтіру үшін дарияның Бұр ма
құлақ учаскесін бөгеп, «Аспай» 
суағытқысын іске қостық. Бұл 
жұмыстар екі көлдер жүйесін 
тол  тыру және осы көлден ба
лы ғын аулап нәпақасын тауып 
отыр ған тұрғындар үшін үл кен 
жемісті жоба болды. Жол кар
тасы аясында осы тазар тылған 
ка налдар мен көл дер жүйесіне 
жа настыра отырып тоғанда ба
лық өсіру шаруашылығын дамыту 
көзделіп отыр. Жол кар тасы ая
сында барлығы 30 жоба жү зеге 
асырылып, 930 млн теңге ин вес 
тиция тартылып, 200ден ас там 
тұрақты жұмыс орындары ашы
лады деп жоспарланған.

– Аудандағы ең бір басты 
ерекшелік – ауылдардың шал
ғай орналасуы. Ал шалғайды 
жақсы жол жалғаса керек. Жол 
мәселесінің жайы қалай?

– Біздегі басты қиындық 
сол. Теңіз жағалай қоныстанған 
елден бөлек, қыр беткейде мал 
шаруашылығымен айналысқан 
ауылдардың қашықтығы бәріне 
белгілі. Мәселе деп қарап отыр  май, 
бұл салаға қатысты тиіс ті жұмыс 
атқарылуда. Биыл автомобиль 
жолдарын жақ сар ту мақсатында 
2 млрд теңге ден астам қаржы 
бөлінді. Ал был тыр басталған құны 
1,5 млрд теңге болатын аудандық 

ма ңы зы бар «СамараШымкент
Қа мыс тыбасАманөткелЖаңа
құ ры лыс» жолында да жұмыстар 
жал ғасын табуда. Сондайақ құ
ны 747 млн теңгеден асатын 
ау дандық маңызға ие «Қы зыл
жарШөмішкөл» жолы ның құ
рылысына биыл 100 млн теңге 
бөлініп, жұмысы басталды. Құ
ны 1 млн теңгеге жуық «Сазды» 
елді мекеніне кіреберіс жолға 
228 млн теңге бөлінсе, дәл сон дай 
«Қызылжар» ауылына кі реберіс 
автожолға биыл 212 млн теңгеден 
асатын қаржысы бөлінді. Аталған 
жолдың жалпы құны 505,6 млн 
теңгені құрайды.

Сексеуіл кентіне кіреберіс 3 
ша қырым жолдың 2 шақырымы 
жа салды. Биыл Аққұлақ елді 
мекені, Бекбауыл, Аманөткелде 
3 көше, Сек сеуіл кентінде 6 кө
ше, Бөген ауылында 1 көше, 
Арал қаласында 9 көшеге құ ры
лыс жұмыстары жүреді. Одан 
бөлек Абай бағытындағы қал ған 5 
шақырым жол мен Жаңа құрылыс
Бекарыстан би аралы ғын дағы 15 
шақырым жолға жо басме талық 
құжаттары қайта әзір ленуде. 

Көптен мәселе болып жүр
ген «БөгенАқлақ» және «Қара
тереңЖаңақұрылыс» бағы тын
дағы жолды жөндеуге де қаржы 
қаралды. Екі жоба да биылғы 
жылға өтпелі. «БөгенАқлақ» ав
тожолының жалпы құны 810,6 
млн теңге болса, Қаратерең мен 
Жаңақұрылыс ауылы арасын да
ғы жолды жөндеуді қажет ете
тін қаржының құны – 925 млн 
теңгеге жуық. Ал бұдан бөлек, 
жергілікті бюджет есебінен Арал 
қаласындағы біршама ішкі кө
ше лерге де жөндеу жұмыс тары 
жүргізілді.

– Арал қаласы мен Жақ
сықылыш кентіне газ жетті. Енді 
Сексеуілге мойын ілік ті ріп отыр. 
Өзге де өңірлер се кілді «көгілдір 
отын» халық тұрмысына үлкен 
өзгеріс әке летінін білеміз. Әлгі 
айтқан жол секілді ауылдарға 
газдың жеткізілуі қалай болмақ?

– Аудан бойынша «көгілдір 
отынмен» қамтамасыз ету үле сі 
48,5 пайыз. Атап айтқа ны ңыздай, 
12 мың халқы бар Сек сеуіл кентін 
газбен қамта масыз ету мақсатында 
биыл рес пуб ликалық бюджеттен 
900 млн теңге қаржы бөлінді. Бү
гінде құрылысмонтаждау жұ   мыс
тары жүргізілуде. Бұл жо баның 
ақшасы да аз емес. Жалпы құны 
3,5 млрд теңге бо латын газдандыру 
жұмы сын тоқтатпаймыз. Ол үшін 
де биылғы жылға әкімдік тара
пынан кентті толықтай газбен 
қамтамасыз ету бағытында бюд
жеттен қалған қаржыны бөлдіру 
бойынша жұмыс жүргізіледі. 
Бұдан бөлек, «Шижаға» елді ме
ке нін газбен қамтуға аудандық 
бюджеттен тиісті қаржы бө лі
ніп, құны 1,7 млрд теңгені құ 
рай тын жоба мемлекеттік са рап
тамадан өткізілуде. Шал ғай  дағы 
«Қосаман» және «Ақес пе» елді 
ме кендерін газбен қам ту мақ са
тында демеушілер есе бінен және 
Қамыстыбас ауы лында АГРС са
луға облыстық бюджеттен жоба
сметалық құ жаттары әзірленіп 
жатыр.

– Арал туралы айтылғанда 
балық шаруашылығының 
ахуалы үстем тұрады. Мұн
дағы Кіші теңіз тағдыры, өзге 
де көлдер жүйесін реттеудегі 
бастамалар бойынша да ашық 
пікір білдіріп жүрсіз. Қыс қасын 
айтқанда, ел ішінде сөз көп. 
Бірақ тоқтамды түйінді қалай 
тарқата алсақ жарар еді?

– Алдымен теңіз мәселесіне 
тоқталсақ. Жалпы көлемі 27 млрд 
текше метр суды құрайтын Кіші 
Арал теңізі 8 млрд текше метрге 
жуық суын жоғалтқан. Сондықтан 
қазіргі таңда біз теңіз суын молайту 
бойынша ұсыныстар енгізіп, сол 
бойынша тиісті жұмыстарды 
бастап кет тік.  Мемлекет басшысы 
ҚасымЖомарт Кемелұлы То қаев
тың тапсырмасымен және аймақ 
бас шысы Нұрлыбек Маш бек ұлы 
Нәлібаевтың қолда уы мен «Көкарал 
бөгетін сақтап қалу және Сырдария 
өзенінің аты ра уын қалпына 
келтіру» жо ба сы биыл басталды. 

Жоба ның жал пы құны 4,5 млрд 
теңге. 2022 жылы құрылыс жұмыс
тарына «Су ре сурстарын тиім ді 
басқару» бюд жеттік бағдар ламасы, 
«Рес публикалық бюд  жет қара
жаты есебінен сумен жаб дықтау 
жү йелерін гидротех никалық құ
ры  лыстарды салу және рекон с
т рукциялау» кіші бағдарламасы 
бойынша 484 млн теңге бөлінді.

Осыған орай «Көкарал» тос
пасына габион сеткасына тас 
толтырып еңіске салу жұмы
сы, «Ақшоқат» бөгетін қалпы
на келтіру жұмыстары, «Тұщы» 
каналын қазу, «Сары терең» ка 
налдарын тазалау, «Қара ша лаң1» 
және «Қарашалаң2» ка нал дарын 
қазу, «Тәуір» бөгетіне бөгет салу, 
«Қарашалаң» көлі мен Сырдария 
өзенінің аралығын топырақпен 
толтыру жұмыста ры жүргізілуде.

Бүгінде  «Басықара» су тос
пасынан түскен 200 текше метр  
суды елді мекендердің қа уіп сіздігін 
сақтай отырып Кіші Арал теңізіне 
130 текше метрі түсірілуде. Ал, 
аудандағы балық шаруашылығына 
сипат тама берер болсақ, балық 
шар  уашылығы үшін маңызды Кіші 
Арал теңізі мен ондағы 18 учаске, 
Сырдария өзені және 20 көл бар. 
Кіші Арал теңізінде балықтың 
19 түрі мекендесе, оның 17 түрі 
ауланады. Біздегі балық аулау 
квотасы Кіші Арал теңізінен 6924, 
«Қамыстыбас» және «Ақ шатау» 
көлдер жүйесінен 477, яғни, бар
лық лимит 7401 тонна болып 
бекітілген.

Ауданда жылдық қуатты лы ғы 
23900 мың тоннадан астам 9 балық 
өңдеу зауыты және көп теген шағын 
өңдеу цехы жұмыс істейді. Жыл 
басынан бері 2982 тонна балық 
өнімдері экспортқа шығарылды. 

Зауыттардың ішіндегі «Aral 
Sea Food» ЖШСнің  балықты 
те рең нен өңдеу зауыты туралы 
айт пасқа болмайды. Себебі бұ
ған дейін балық өңдеу зауыт
тарынан шыққан балық қал
дықтары бұл кезге дейін Алматы 
қаласына тасымалданса, қалған 
қалдықтары қала маңындағы ар
найы қоқыс орындарына тас талып 
келген болатын. Жо ға рыда аталған 
мәселені шешу мақсатында аудан 
орталы ғын да орналасқан «Aral
Sea Food» ЖШСнің балық өңдеу 
зауы тының 2 кезеңі, яғни балық 
ұнын шығаратын цехты іске қосу 
жұмыстары жүруде. Бұл де геніміз 
аудандағы балық за уыттарымен 
шағын цехтар да ғы пайда болған 
балық қал дық тарынан сағатына 500 
кг, тәулігіне 10 тонна балық ұнын 
өңдейді және 13 тонна балық тың 
майын шығаратын болады. Айта 
кетейік, мұндай қалдықсыз әрі 
экологиялық таза өнім шы ғарудың 
озық технологиясы соңғы үлгіде 
жабдықталған. Мұн дай өнідіріс 
орындары елі мізде саусақпен 
санарлық ғана. Сондықтан да 
бұл жобаның бо лашағы жарқын 
екендігіне кәміл сенімдімін. 

Бұған дейін «Балық шаруа
шы лығын дамытудың 20212030 
жылдарға арналған өңірлік бағ
дарламасы» бекітілген бола тын. 
Бағдарламада ауданға қа тыс ты 
тауарлы балық өнді рі сін ұлғайту 
үшін 7 көл тізім ге енгізіліп, осы 
бойынша жұ мыс тар атқарылуда. 
Мысалы, «Арал сервистік дайын
дау ор талығы» ЖШСнің «Тауарлы 
балықты өсіру және өңдеу комп
лексін ұлғайту» жобасы. Бұл 
жоба 4 компоненттен тұра ды. 
Бірінші балықты терең өңдеу 
цехы, екінші «Домалақ» көлдік
тауарлық көксерке шар уа шы
лы ғын құру, үшінші «Қам баш» 
то ған шаруашылығы, ту ристік де
ма лыс орталығы және соңғысы 

тоңазытқыш цехы мен жатақхана 
салу. Құны 450 млн теңге болатын 
жоба екі жыл бұрын басталған. 
2026 жылы то лық аяқталады деп 
жоспар лануда. 

Ал жоғарыда айтқан бағдар
ламадан тыс өз бастамасымен ба
лық өсіруші кәсіпкерлер де же
терлік. Жаңақұрылыс ауы лын дағы 
Аманкелді Есімов, Қа ра құм ауыл
дық округі бо йын ша Шал ғынбай 
Алматбаев, Бек ба уыл елді ме
кенінен Фарида Қа ра құлова балық 
өсіру тоғанын құрып, өңірдегі осы 
салаға дем беріп жүр.

Десек те теңіз байлығын сақ
тауда атқарылып жатқан шар уалар 
жоқ деп мүлде айта ал маймыз.  Ау
дан террито риясына қарасты пи
томник пен кейбір тоғандар бұл 
үдеден шығып келеді. Балықты кө
бейту мен өсіруге ынталы жеке кә
сіпкерлер де аз емес.

Ауданға қарасты Қосжар ауы
лында «Қамыстыбас балық өсіру 
питомнигі» РМКҚ орна лас қан. Бұл 
– облыстағы мемле кеттік тап сы
рыс пен Арал өңірі, Сырда рияның 
төменгі құ йы лы сындағы балық ау
лау кә сіп шілігіне ыңғайлы табиғи 
су қой малары мен көлдерге ша бақ 
жіберумен айналысып келе жатқан 
жалғыз мекеме. Питом никтің тағы 
бір бөлімшесі Қа ра терең ауылына 
қарасты «Тас тақ» елді мекенінде де 
жұмыс істейді. Екеуінде де арнайы 
ин кубациялық цехтар бар. Оның 
бірі гуманитарлық көмек ар қылы 
Израильден әкелінген. 

– Кәсіпкерлік, оның аясын
да бастыбасты жобалар тура лы 
дәйекті түрде айтып бері ңізші.

– Аудандағы кәсіпкерлік са
ласы жылданжылға кең қа нат 
жайып келеді. Салыстыр ма  лы 
түрде айтсақ, 2017 жы  лы тіркелген 
шағын орта кә сіп  керлік субъектісі 
3310 бірлік бол са, бүгінде 5974 
бірлікті құ рап, көрсеткіш 1,8 есеге 
өскен. Бұның ішінде нақты жұмыс 
істеп тұрғаны 5 жарымнан асады. 

Биыл аудандағы бөлшек сау
даның көлемі 9 млрд теңгеге, 
көтерме сауда 17,8 млрд тең геге 
жетті. Мемлекеттік бағдар ламалар 
мен жалпы қаржы инс титуттары 
арқылы 1,6 млрд теңге болатын 
135 жоба не сие лендірілді. Тағы бір 
айта ке тетін жайт, «Кәсіпкерлікті 
да мытудың 20212025 жылға ар
налған «Ұлттық жобасы» ая сында 
өткен жаңа бизнес жо баларға 
грант беру конкурсы бойынша 400 
жоба қолдау алды. Бұның барлық 
қаржысы 490 млн теңгені құрап 
отыр.

Бұдан бөлек, ауданымызда ин
дустриялықинновациялық да мы
тудың мемлекеттік бағдар ламасы 
аясында жалпы құны 162,2 млрд 
теңгені құрайтын, іске қосылғанда 
1620 адамды жұмыспен қамтитын 
9 жоба ен гізілген болса, оның 
ішіндегі жал пы құны 3,6 млрд теңге 
бо латын 2 жоба іске қосылып, 268 
азаматты жұмыспен қамтыды.

Құны 158,6 млрд теңге бо ла
тын, іске қосылғанда 1352 адамды 
жұмыспен қамтитын 7 жоба іске 
асырылу сатысында. 

Сонымен қатар, бірыңғай ин 
дус трияландыру картасына аудан 
әкімдігі тарапынан қосым ша жал
пы құны 7,2 млрд теңге бола тын, 
іске қосылғанда 448 азаматты 
жұ мыспен қамтитын 5 жобаны 
енгізу мақсатында тиісті жұмыстар 
жүргізілуде. Бұдан бөлек биылғы 
жылы Кә сіпкерлікті дамытудың 
жол кар тасы әзірленуде. Жол кар
та сы 3 бағытта, яғни бірінші ірі 
кө лем ді индустриялық жобалар, 
екінші шағын және орта биз нес 
ті дамыту, үшінші жас кәсіп кер
лердің стартап жо баларын қолдау 
бағытында бо лады.

– Білім, денсаулық, мәде ниет 
және жастар саясаты қа шанда 
басты құндылықтар болып қала 
бермек. Көрсет кіштер көңілден 
шыға ма әрі қандай ой қосар 
едіңіз?

– Аудандағы жалпы орта білім 
беретін 50 мектеп бар. Он да 17599 
оқушы дәріс ала ды. Ал 59 мектепке 
дейінгі бі лім беру ұйымында 4074 
бала тәр биеленуде. Ауданда 36 
жас ара лығындағы балалар дың 
бар лығы 100 пайыз  балабақ шамен 
қамтылған. Биыл «Тоқабай» елді 
мекенінде 30 орындық, Арал қа
ласында 50, Жақсықылыш кен
тінде 140, Бөген елді мекенінде 
70 орындық жеке балабақшалар 
ашылды.

Айта кетейін, урбанизация жә
не демографиялық процес терге 
бай ланысты 2025 жылға дейін білім 
ордаларын салу көз деліп отыр. Осы 
орайда, бө лім тарапынан алдағы 
5 жылда аудан көлемінде 12 білім 
беру нысанын салу және 7 нысанға 
күрделі жөндеу жұмыстары жүр
гізілмек. Биыл Арал қала сындағы 
№71 мектепинтер нат тың жаңа ғи
мараты пайда ла нуға беріліп, «То
қабай»  елді  мекеніндегі №248 ор
та  мектеп тің  құрылысы жал ғасын 
табуда.

Ал денсаулық саласында ше
шімін таппай келе жатқан мә
селелерді кезеңкезеңімен жү  зеге 
асыру үшін жоспар бекі тілген. 
Біз дегі негізгі мәселе – маман же
тіс пеушілігі. Бұл ба ғытта ден сау
лық сақтау басқар масымен тиіс ті 
шаралар қабыл дануда. Екін шіден, 
Сексеуіл кен тіндегі 40 тө сектік 
аурухана құрылысын аяқтау мә
селесі тұр. Қазір оны жал ғастыруға 
об лыстан қаржы бөлініп, кон
курс жарияланды. Сонымен бір ге, 
«Қызылжар», «Бөген», «То қа бай» 
ауылындағы дәрігерлік амбу ла
торияларды жаңадан са лу қажет. 
Бұл бағытта да тиісті бюд жеттік 
өтінім ұсынылды.

Ауданда 7 елді мекеннің ме
дициналық бекетін қайта салу және 
мүлде медициналық бекеті жоқ 9 
елді мекенге дәл осындай нысан 
салу жоспарланған. Бұған қосымша 
Арал қаласындағы «Байтұрсынов» 
емханасы жа ны нан «Қамқорлық» 
қоры ар қылы оңалту орталығын 
ашу мақсатында облыстық бюд
жет тен күрделі жөндеуге 357 млн 
теңге қаржы бөлінді. 

Мәдениет саласы бойынша 
ау данда 6 мәдениет үйі, 23 ауыл
дық клуб, 39 кітапхана, аудандық 
мәдениет орталығы, тарихиөлке
тану музейі, балық шылар музейі 
және Арал қа лалық тарихи музейі, 
жалпы 72 мәдениет мекемесі ха
лыққа қызмет көрсетеді. Халыққа 
ұдайы рухани тағылымды кеш, 
мә дени шара ұйымдастыруда бұл 
мекемелер мен ондағы қыз мет  кер
лердің еңбегі зор деп айта ала мын.

Жастар мәселесіне келсек, 29 
жасқа дейін тіркелген 18796 жас 
бар. Бұл жергілікті халықтың 24,2 
пайызын құрайды. Өткен жылы 
жастар арасындағы аху алды тұрақ
тандыруға түрлі ба ғыттағы 118 
шара ұйымдас тырылды. Жыл кө
лемінде ре сурс тық орталық 12 
бағыт бо йынша жоба әзірлеп, сол 
бо  йынша тұрақты жұмыстар жүр
гізіліп келеді. 

Биыл жұмыспен қамту ор та
лығына 1017 жас жұмыссыз ре
тінде тіркелді. Соның ішінде 
жұ мыспен қамтылғаны – 465. «Кә
сіпкерлікті дамытудың 20212025 
жылға арналған «Ұлттық жобасы» 
аясында жастар тә жірибесінен 87 
жас өтіп, 13і тұрақты жұмыспен 
қамтылған. Бұған қоса қоғамдық 
жұмыс орындарына 394 жас және 
әлеуметтік жұмыс орындарына 
43 жас қамтылған. Жаңа биз нес 
идеяларды іске асыруға арналған 
мемлекеттік грантты 8 жас жеңіп 
алса, 5 жас 1 миллион 225 мың 
теңге қайтарымсыз несие алып 
отыр.

– Өзіңіз жақсы білетіндей, 
қазіргі қоғам ашықтық, жа
риялыққа бет бұрды. Ха лық
пен кері байланыста қан дай 
ілгерілеушілік бар?

– Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаев 2019 жылғы 2 
қыркүйектегі «Сындарлы қо
ғам дық диалог – Қазақстанның 
тұрақ тылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты Жолдауында «Ха
лық үніне құлақ асатын мем
лекет» тұ жырымдамасын іске 
асыру қажеттігін тапсырды. Осы 
ретте билік пен қоғам ара сында 
тұрақты диалог орнату мақсатында 
біз әрдайым ашық тық форматын 
ұстанып келеміз. Биыл аудандағы 
барлық ауыл тұрғындарымен кез
десу өткізіп, олардың жеке мәсе
лелері бо йынша қабылдадым. 
Сон дайақ қоғамдық қабылдау 
бойынша 260тан аса азаматпен 
жеке қабылдау өтті. 

Бүгінде әлеуметтік желі қа
рапайым халық өз пікірін ашық 
айта алатын бірденбір мін бер 
болып тұр. Қоғамда не өзекті, 
елге не ұнамай жатыр,  қандай мә
селеге баса көңіл бөлу керектігі, 
бәрібәрі, осында ай тылады. Бізде 
қай жауапты бөлім болмасын, 
тұрғындар қау заған мә селеге 
тұрақты мониторинг жа сап, дер 
кезінде жауап береді. Жарияланған 
сан түрлі посттарға жауап берудің 
арнайы алгоритмі әзірленіп, сол 
бойынша тиісті жұ мыстар ат қа
рылуда. Мұндай бай ланыс дәс
түрлі БАҚпен бұрыннан жолға 
қойылған. 

Әрине, әрбір ақпарат көзінің 
өзіндік салмақ, өлшемі бар әрі 
оқырманы бар. Сондықтан жа
рия  лылықтың да жайжапсарын 
са  ралай білу маңызды деп есеп
теймін. 

– Серік Сағитжанұлы, емен
жарқын сұхбатыңызға рах мет. 
Аудандағы әрбір игі іске ті
лекшіміз.

Әңгімелескен 
Ержан ҚОЖАСОВ,

«Сыр бойы»

Теңізді өлкедегі 
түлеген тіршілік
Арал ауданының әкімі 
Серік Сермағанбетовпен сұхбат
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Пандемия кезінде мүлдем 
жүрмей қалған №3, №9 марш-
руттар бар. Алдағы уақытта 
тағы бес бағытқа жаңа ав-
тобустар беріледі. Олардың 
қатарында №12, №16 және пан-
демия кезінде мүлде жұмысын 
тоқтатқан №3, №9 бағыттағы 
маршруттар қарастырылып 
отыр. Бұл автобустардың жүру 
кестесі дәл бұрынғыдай бола-
ды деген түсінік қалыптаспау 
керек. 

– Бірінші тоқсанда келе
тін 50 автобуспен тағы бес 
бағытты қамтимыз. Одан бөлек 
тағы үлкен сыйымдылықтағы 
150 автобус алу жоспарла-
нуда. Сонда осы кезге дейін 
қалаішілік 34 бағыттың 12сін 
қамтамасыз етіп келсек, биыл 
жаңа автобустар арқылы 70
80 пайызға қамтуға мүмкіндік 
болар еді. Қала орталығын 
кейбір шағын аудандар мен 
шет аймақтарды байланыс
тыру мақсатында елді мекен
дерді қамту үшін жеке опера
торлардың да қызметін 
пайдаланған жөн, – деді 
«Қызылорда автобус паркі» 
ЖШС директоры Мақсат 
Жүсіп.

Мекеме басшылары алдағы 
ақпан айы нан бастап автобус 
паркіне қарасты қоғамдық 
көліктердің жүру ақысын 
қолмақол төлеммен 150 теңге, 
ал электронды түрде 85 теңге 
етуге ұсыныс беруде. Жасы-
ратыны жоқ, қолмақол төлем 
әлдебіреулердің қалтасына 
түседі. Ал электронды түрде 
төлем жасалса, ол тікелей 
мекеменің есепшотына ау-
дарылады. Бұл – көлеңкелі 
кәсіптің алдын алудың бірден
бір жолы. Халық оған түсіністік 
танытуы тиіс. Сонымен бірге 
SMS BUS қосымшасын кез 
келген телефоннан өзіңізге 

жүктесеңіз, көліктің қай аял-
дамадан шыққанын, уақытын 
бақылайсыз. Тағы бір үлкен 
жаңалық алдағы уақытта 
оқушылар тасымалын да ме-
кеме өз иелігіне, сапалы әрі 
қауіпсіз қызмет көрсетуді 
жауапкершілігіне алмақшы. 
Бұл – әрине, алдағы  үлкен 
жобалардың бірі. «Алдағы 
уақытта оқушылар тасымалын 
да өзіміз ұйымдастырсақ де-
ген ойдамыз. Облыс орталы
ғындағы мектеп оқушыларын 
тасымалдауға байланысты 
өз жоспарларымыз бар» деді 
серік тестік директоры.

Қауіпсіздік демекші, бір
бірімен жарысатын кіші сы
йым дылықтағы спринтерлер 
мен автобустар арасында жол
көлік оқиғалары көп орын ала-
тыны жасырын емес. Айталық 
өткен жылы жүргізушілердің 
салғырттығынан орын алған 
3 жолкөлік оқиғасынан 5 жо-
лаушы дене жарақатын алған. 
Сондайақ, өзге де көлікпен 
соғысып, нәтижесінде 20
дан аса автокөлікке әртүрлі 
материалдық шығын келіп, 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
тура келген. Қазіргі таңда олар 
өз бағыттарына қосылған. 

– Жол жүру ережесін 
қатаң сақтау және жолкөлік 
оқиға ларына жол бермеу 
мәселелері қатаң бақылауда. 
Барлық қоғамдық көлік жүр
гізушілері жасаған жол
көлік оқиғалар дер кезінде 
талқыланып, апта сайын жол 
жүру ережесі оқытылады. 
Олардан сынақтар қабылданып 
тұрады, – дейді мекеменің 
қауіпсіздік қызметі бойынша 
директор орынбасары Әмірбек 
Шаймағанбетов.

Жол ақысының жағдайын 
өзге қалалармен салыстыр-
малы түрде қарап көрелік. 
Алматы қаласында қолма

қол және электронды төлем 
80 теңге, студенттер мен 
оқушылар 40 теңге, ал соғыс 
ардагерлері және мүмкіндігі 
шектеулілер  төлемейді.  Аста-
нада жол ақысы қолмақол  
алын байды, барлығы дерлік 
электронды төлемге көшкен. 
Ондағы жолаушылар 90, сту-
денттер 90 теңге төлесе, соғыс 
ардагерлері мен мүмкіндігі 
шектеулілер тегін жүреді. Та-
разда қолмақол 130 теңге, 
электронды төлем 85 теңге, 
студенттер 85  теңге. Біздің 
өңірде алдағы мәслихат сес-
сиясында жол ақысын қолма
қол төлеуді 130 теңгеге дейін 
көтеру,  ал электронды төлемді 
85 теңге күйінде қалдыру тура-
лы мәселе қаралады.  Осыған 
дейін  70 жас тан  асқандар  
жол ақысының тек жартысын, 
яғни 45  теңге төлеп келген 
еді. Кейін ол жеңілдік алынып 
тасталды. Алдағы уақытта бұл 
мәселе де қайта қаралатын бо-
лады.

Жолаушылардан түскен 
қаржы мекеменің өз шығынын 
жабуға жетпей жатады. Мұнда 
300ге жуық адам еңбек етсе, 
оның 200і жүргізушілер, со-
нымен бірге механик, инженер, 
көлік жуушылар да бар.  Облыс 
көлемінде  кемі 5 жыл жұмыс 
өтілімен автобус жүргізгендер 
аз.

Өткен жылдың қараша 
 айында 60 жүргізуші жұмысқа 
қабылданған. Серіктестіктің 
аумағындағы метан құю стан-
циясы 200 автобусты бір 
мезгілде қамтамасыз етуге 
есептелмеген. Ал Жаппасбай 
батыр көшесінде орналасқан 
метан құю станциясы істен 
шыққан, оның күрделі жөндеу 
жұмыстарына 278 млн теңге 
көлемінде  қаражат қажет. 
Осыған орай қаржылықэко
но микалық тұжырымдама 

да йын далып, ұсынылуда. 
Сон   дайақ, жөндеу цехының 
жұ м ысын ұлғайтып, қосымша 
2 автокөтергіш, токарьлық, 
фре зерлік, шлейфтау станокта-
ры, дөңгелек жинау стендасы, 
ауа компрессоры, авариялық 
техникалық көмекке 1 арнайы 
жүк тартқыш көлігі қажет. 

Көптің көңілінен шығып 
жұмыс істеу оңай шаруа емес. 
Осы кезге дейін қалаішілік 
34  бағыттың тек 12сін ғана 
автобус паркі қамтамасыз 
етіп келген. Бұл – әрине, 400 
мыңға жуық қала халқы үшін 
өте аз. Оған қоса, жолаушы-
лар тасымалын қамтамасыз 
ететін 5 оператордың төртеуі 
жеке кәсіпкер болса, біреуі осы 
«Қызылорда автобус паркі» 
ЖШС. Сондықтан да қоғамдық 
көлікке қатысты дау, арыз
шағым әлеуметтік желіден 
әлі де түспей келеді. Алдағы 
уақытта келетін жаңа үлкен 
сыйымдылықтағы заманауи ав-
тобустар бұл олқылықтардың 
орын толтырады деп сенеміз. 
Өйткені, күндізтүні жұмыс 
жасап жатқан мекеменің 
тыныстіршілігін көзбен көріп, 
көңілге түйдік. Таңғы 5те ав-
тобус жүргізушілері дәрігердің 
тексеруінен өткен соң рөлге 
отырады. Онда жүргізушінің 
қан қысымы өлшеніп, ішімдік 
ішкенішпегені тексеріліп, 
жал пы жағдайы қаралады. Ав-
тобустар да кешке жұмыстан 
соң жуы лып, санитарлық 
жұмыстардан кейін ке лесі 
күнге дайын тұрады. Таң азан-
нан жұмысқа сақадайсай ав-
тобустар өз бағыттарымен 
жұмысқа шығып, кешкі 21.00
ге дейін халыққа қызмет етеді. 
Тынымсыз тіршілік иелерінің 
бұған дейін еңбек құқы 
қорғалмаған десек те болады. 
Жаңа басшылық құрам бұл 
жағын да ескеріп, кәсіподақ 
құрып, қызметкерлердің от-
басына арнап мерекелік кеш 
ұйымдастырғанын да айта 
кетейік. Бұрынсоңды мұндай 
ісшараның өтпегеніне біршама 
уақыт болған. Басшылықтың 
көңіл бөлгеніне жұмысшылар 
дән  риза. Тіпті оларға алдағы 
уақытта шипажайға жолдама 
беру жағы да қарастырылуда. 

Айтпақшы, жаңа автобус
тарда бұдан былай аялда
малардың реттілігі, жолау 
шыларға жеке басының 
қауіпсіздік шараларын сақ
тау туралы хабарланып оты-
рады. Сонымен бірге пайда-
лы ақпараттар да айтылады. 
Көтеріңкі көңілкүй сыйлау 
үшін ұлттық нақыштағы 
әуендер қойылады. Әр ав-
тобуста сенім телефонда-
ры көрсетіліп, онда тікелей 
басшылыққа айтатын ұсыныс
тілектер мен арызшағымдар 
қабылданады. Жолаушыларға 
барынша сапалы қызмет 
көрсетіп, олардың діттеген 
жеріне қауіпсіз әрі жайлы 
жетуі үшін жақсы жағдайлар 
қарастырылмақшы. Жолау-
шылар автобусты емес, ав-
тобус жолаушыларды күтіп 
тұратындай күннің туатынына 
сенгіміз келеді.1-бет

«МАҚСАТ– ХАЛЫҚҚА САПАЛЫ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ»

ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК

Қызылорда қаласының 
байырғы атауы – Қамысқала. 
Қаланың негізі 1817 жылы 
Қамысқала атты елді мекен-
де Қоқан хандығы салған 
Ақмешіт бекінісі болып 
қаланды. Дәлірек айтқанда, 
Ақмешіт Қоқан хандығының 
қамалы ретінде  Сырдария 
өзенінің сол  жағалауындағы 
Ташкенттен, Бұқара мен Хи-
уадан Атбасар арқылы Ба-
тыс Сібірге, Торғай арқылы 
Троицкіге, Орынбор губерни-
ясына баратын керуен жолына 
салынды. 1818 жылы бекініс 
өзеннің оң жақ жағалауына 
көшіріліп, Ақмешіт қала
сының іргесі алғаш қорған 
ретінде қаланды. Оның 
ішіндегі ақ кірпіштен өрілген 
мешіттің түсіне сай бекініс 
Ақмешіт деп аталды. 1853 
жылы қала Перовск аталып, 
1867 жылы Сырдария уезінің 
орталығына айналады. 1921 
жылы Сырдария облысының 
құрамында 7 уезд – Әулиеата, 
Қазалы, Мырзашөл, Ташкент, 
Түр кістан, Шымкент, Перовск 
болды. 1922 жылы 12 қазанда 
Бүкілодақтық Орталық атқару 
комитетінің қаулысымен Пе-
ровск уезі Ақмешіт уезі, Пе-
ровск қаласы Ақмешіт болып 
өзгертілді. 1924 жылғы 12 
желтоқсанда Сырдария гу-
берниясы құрылып, орталығы 
Шымкент болды. Сырдария 
губерниясының құрамына 
Қазалы және Қызылорда 
уездері кірді. 1925 жылы 
Қазақс танның жаңа астана-
сы Ақмешіт Қызылорда бо-
лып өзгертілді және 1928 
жылға дейін Қызылорда 
қаласы Қазақ АССРнің аста-
насы болды. 1928 жылы 17 
қаңтарда Қазалы, Қызылорда 
уезі болыстары, Қарсақпай 
ауданы және Сырдария 
губерниясының 8 ауданы 
қосылып Қызылорда округі 
құрылды. Қызылорда қаласы 
жаңадан құрылған Қызылорда 
округінің орталығы болды. 
КСРО Жоғарғы Кеңесінің 
қаулысымен 1938 жылы 15 
қаңтарда Қызылорда облысы 
құрылды. 

Облыс  республиканың  
бірнеше өңірлермен, оның 
ішінде шығыс және оңтүстік
шығысында Түркістан об-
лысымен, солтүстігінде 
– Қа  ра  ғанды облысымен, 
солтүстікбатысында Ақтөбе 
облысымен және оңтүстік
батысында Қарақалпақстан 
Рес публикасымен, оң түс ті
гінде Өзбекстанның  Науаи 
облысымен шектеседі. Жер 
аумағы 226 мың шаршы 
шақырым.   Облыс құрамына 
7 аудан, атап айтқанда, Арал, 
Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, 
Сырдария, Шиелі және 
Жаңақорған, Байқоңыр мен 
Қызылорда  қалалары кіреді.

Аумақтың негізгі бөлігі 
Тұран ойпатында орналасқан. 
Сырдарияның сол жақ жаға
лауында Жаңадария мен 
Қуаң дария өзендерінің құрғақ 
арналары кесіп өтетін Қызыл
құм топырағының төбелері 
мен кең жазықтығы, оң жақ 
жағалауында үстірттері, 
құм учаскелері, сорға толы 
таяз шұңқырлар кездеседі. 
Солтүс тігінде құм төбелері 
массивтері бар. Оңтүстік
шығыс бөлігінде Қызылорда 
облысының аумағына Қаратау 
тауының жоталары кіреді.

Сыр өңірінің  халқымыздың 
рухани астанасы ретінде де 
орны ерекше. Ақмешіттің 
топырағында қазақ зиялы
ларының ізі қалған. Бейімбет 
Майлин, Сәкен Сейфул-
лин, Сәбит Мұқанов, Ілияс 
Жансүгіров, Әбділда Тәжі
баев, Сабыр Шәріпов, Қал
махан Әбдіқадыров, Асқар 
Тоқмағанбетовтің шығар
малары Қызылордада жарық 
көрді. 

Облыс  аумағында ерте-
ден қалған тарихи қорған
дардың орындары көп. Ор-
дакент, Сығанақ қалалары, 
Жалпақасар, Жетіасар, Құм
қала, Шірік Рабат асарларын 
құнды жәдігерлердің бірегейі 
десек те болады.

1925 жылдың 15 сәуірінде 
Ақмешіт қаласында бүкіл 
Қазақстан еңбекшілері өкіл
дерінің басын қосқан Қазақ 
АССР Кеңестері V съезінің 
ашылуы өтті. Бес күнге 
созылған съездің мақсаты – 
қазақтың тарихи дұрыс ата уын 
қалпына келтіру еді. Күллі 
қазақтың V съезі Кеңестердің 
«киргиз» деп келген атауын 
«қазақ» деп өзгертуге қаулы 
қабылдатты. Сонымен бірге, 
«Киргиз Республикасын» 
«Қазақ Республикасы» деп 
өзгертуге шешім шығарған 

еді. Қазақ АКСРнің астанасы 
болған Қызылорда қаласында 
1926 жылдың 3 қазанынан 
бастап Қазақ радиосы өз ха-
барларын тұрақты түрде беріп 
тұрды.

Тұңғыш қазақ драма 
театрының шымылдығы Қы
зыл ордада түрілді. Қазақ
тың тұңғыш ұлттық театры 
Қызылордадағы орыс теа
трымен бір ғимаратта жұмыс 
істеді.

Облыстағы Қармақшы ау
даны Жосалы кентінен 18 
шақырым жерде Қорқыт ата 
ескерткіші орналасқанын бә
ріміз білеміз.  Бұл сәулет 
өнерінің айрықша үлгісі деу
ге болады. Өйткені, ескерт
кіштегі 40 металл  түтік 
жел соққан кезде қобыз 
сары нымен үндес дыбыс 
шығарады. Сыр еліне қонаққа 
келген шетелдіктер Қорқыт 
ата кешеніне аялдамай қайт
пайды. 

Қорқыт ата атындағы Қы
зылорда университеті 1937 
жылы Қиыр Шығыстағы Ко-
рей педагогикалық институ
тының Сыр бойына қоныс 
аударуы негізінде Қызылорда 
педагогикалық институты бо-
лып ашылған.

Қызылорда облысы рухани 
саламен қатар еңбекте де өзге 
өңірлерге үлгі болып келеді. 
Әсіресе, Сыр бойын күрішсіз 
елестету мүмкін емес. 
Аймақтан шыққан атақты ин-
женерлер, күрішшілер – ел 
мақтанышы. Сырдың Бал
дырған Мұстапаева, Бала-
пан Арзымбетова, Бексұлу 
 Синаева, Райкүл Жалғасбаева, 
Рыс ты Өкшебаева, Нәзира 
Сейсенова есімді қыздары  – 
дала еңбегінің ар дақтылары.

Екі мәрте Социалистік 
Еңбек Ері, күрішші,  егін шар
уашылығының даңқты ше
бері Ыбырай Жақаев – 1947 
жылы өзіне бекітіліп берілген 
тәжірибе учаскесінің әр гек-
тарынан 172 центнер өнім 
алып, дүниежүзілік рекорд 
жасаған адам. Жалпы күріш 
жинау науқаны аяқталған сәт 
– қызылордалықтар үшін үл
кен мереке. Берекелі күзде бұл 
шаһардан сабантой, жәрмең
келердің түртүрін көруге бо-
лады. 

Қазақтың алғашқы ғы
лымизерттеу, жер қыр тысын 
зерт теу, мал дәрігерлікбак
терио ло гиялық және басқа 
инс ти туттары өз жұмысын осы 
қалада бастаған. Сондайақ, 
Қызылордада өткен ғасырдың 
ортасында целлюлозакартон 
зауыты жұмыс істеді.

Ал  Арал балығы бүгінде 
Еуропа елдеріне экспортта-
лады. Қашаннан су маржа-
ны – балықпен аты шыққан 
айдынды Арал сонысымен 
өміршең, сонысымен бағалы. 
Аралды тілге тиек еткен-
де «Аралтұз» жайлы айтпай 
кетуге болмас. Қызылорда 
аймағында орналасқан тұз 
өндіру зауытының 90 жылдан 
астам тарихы бар. 

1961 жылы 12 сәуірде 
әлем тарихындағы тұңғыш 
ғарышкер Юрий Гагарин 
«Байқоңыр» ғарыш айла ғынан 
ғарышқа ұшты.

Жаңақорған ауданындағы 
«Жаңақорған» шипа жайы 
алысжақын  шетелдерге жақ
сы танылған. Жаңа қор  ған ның 
балшығы  жер бетінде сирек 
кездеседі. Шипалы қасиеті 
өз алдына бөлек әңгіме. 
Ши пажай аумағынан 1988 
жылы табылған минералды 
судың құрамы Кавказдағы 
әлемге әйгілі Железноводск 
қаласындағы минералды су
дың құрамымен бірдей екені 
анықталған. Шипажайдың 
негізгі емдік қоры – Теріскен 
көлінің балшығы мен тұзды 
суы.  

Бүгінде Сырдың бас шаһа
рында құрылыс қарқын алды. 
Қаланың келбетін көркейтетін 
ғимараттар қатары көбейіп, 
бірқатар әлеуметтік нысан-
дар халық игілігіне берілуде. 
Атап айтсақ, облыс әкімінің 
бастамасымен былтыр Неке 
сарайы, 1000 орындық Өнер 
орталығы, сол жағалаудағы 
Қан орталығының құрылысы 
басталды. Сондайақ, белгілі 
кәсіпкер Марат Дүйсенбаевтың 
демеушілігімен «Анаға тағ
зым» орталығының ірге тасы 
қаланды. Осы жылы ғимарат 
ел игілігіне берілетін болады. 

Облыстың әлеуметтікэко
номикалық әлеуеті де жыл 
сайын артып келеді. Тіршілігі 
қайнаған, келбеті жайнаған 
облыстың 85 жылда жет-
кен жетістігі, бағындырған 
биігі, алған асуы аз емес.  
Алдағы уақытта да толайым 
 табыстары толастамасы анық.

Айдынды 
Арал мен қарт 
Қаратау арасы

Енгізілген тиісті өз геріс
терге сәйкес, заңдас ты ры
латын көліктердің ие лері 
утилизациялық алым төле 
мейді. Облыстық полиция 
депар таменті әкімшілік поли-
ция басқармасының бастығы 
Нұрмахан Пазыловтың айт
уынша, елге өткен жылдың 1 
қыркүйегіне дейін әкелінген 
көліктер заңдастырылады. Кө
лік иелері тек 200 000 теңге 
мөлшеріндегі бір реттік төлем 
жасайды. Бұл жұмыстар Үкімет 
бекіткен тиісті қағидалар мен 
талаптарға сай жүргізіледі.

Біріншіден, көлік 2022 
жылдың 1 қыркүйегіне дейін 
елге әкелінуі керек. Екіншіден, 
ол іздеуде болмауы тиіс. 
Үшіншіден, басқа мемлекетте 
бұрынғы тіркелген жері бойын-
ша есептен шығарылуы қажет. 
Соңғысы – кедендік тексеруден 
өтуі керек.

Тіркелетін шетелдік авто
көліктерге «жасына» және 
экологиялық сыныбына талап-
тар қойылмайды. Заңдастыруға 
өтінішті «Электронды үкі мет» 
порталы немесе арнайы халыққа 
қызмет көрсету орталықтарына 
жеке жүгіну арқылы беруге бо-
лады. Өтініш пен құжаттарды 
тапсырғаннан кейін көлік 
құралы арнайы ХҚКО жанын
дағы тексеру пунктіне нөмірлік 
агрегаттарды салыстыру үшін 
ұсынылады. Салыстыруды ішкі 

істер органдарының сарапшы
криминалисі жүр гі зеді. Екі 
күнге дейінгі мер зімде салысты-
рып тексеруден өт кеннен кейін 
көлік құралы заңдастыруға жа-
татыны немесе жатпайтыны 
анықталады.

Кіру күні ҰҚК Шекара 
қызметінің немесе мем ле кет
тік кірістер орган дарының 
дерекқорлары бо  йынша ай
қындалады, бүгінде бұл 
үдеріс толығымен авто мат
тандырылған және автомо-
биль шекарасынан өтуді есеп-
ке алу оның коды бойынша 
жүргізіледі.

Бұл ретте, егер көлік шетел-
де тіркеуде тұрса, оны есептен 
шығаруды көлік иелері өздері 
жүзеге асырғаны дұрыс. Әзірге 
оны мемлекеттік реттеудің 
тетігі бекітілмеген.

– Қазіргі таңда Ішкі істер 
министрлігі тарапынан Ресейдің 
мемлекеттік тіркеу органдары-
мен интеграциялау жұмыстары 
жүріп жатыр. Дегенмен, өзге 
мемлекет болғандықтан, ше-
телде тіркелген көлікті он-
лайн есептен шығару, арадағы 
хат алмасы процестері қанша 
уақыт алатыны әзірге белгісіз. 
Негізінен басқа мемлекет-
те тіркелген жерінен есептен 
шығаруды көлік иелерінің 
өздері реттегені дұрыс, – деді 
Нұрмахан Пазылов өңірлік 
коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте.

Заңдастыру ережелері 2023 
жылдың 1 шілдесіне дейін 
күшінде болады. Сонымен 
қатар жеңіл автокөліктерге, 
шағын, орта автобустарға және 
шағын жүк автокөліктеріне, 
оның ішінде рөлі оң жақта 
орналасқан көліктерге қол
данылады.

Сондайақ, 12 қаңтардан 
бастап Қазақстан азаматта-
рына шетелдік көліктерді 
сақтандыруға тыйым салынады. 
Заңға енгізілген өзгертулерге 
сәйкес, сақтан дыруды алу үшін 
көлік Қазақстанда тіркелген 
болуы немесе шетелдік 
азамат тың меншігінде және 
бас қаруында болуы керек. 
Қазақ стандықтарға шетелдік 
нөмір лері бар көліктерге по-
листер беруге заң жүзінде 
тыйым салынады. Тиісінше, 
сақтандыру бойынша мұндай 
көліктерді бірбіріне сату 
мүмкін болмайды.

Ішкі істер министрінің 
орынбасары Игорь Лепеха 
заңның күшіне енгенін және 
онда тіркеусіз көліктерге сақ
тандыру полисін беруге жол 
берілмейтінін хабарлаған бо-
латын. Бұл ретте елге 2022 
жылдың 1 қыркүйегіне дейін 
әкелінген, яғни, заңдастыру 
бағдарламасына жататын 
авто көліктер сақтандырылуы 
мүмкін.

Ал, 2022 жылдың 1 қыр
күйегінен кейін әкелінген авто

көліктер үшін азаматтар полисті 
қайта рәсімдей алмайды. Бірақ 
біріншісі мерзімнің соңына 
дейін жарамды болады, яғни, 
заңдастырылмаған көлік иелері 
2023 жылдың 1 шілдесінен ба-
стап сақ тан  дыруды ала алмай-
ды. Сақ тандырусыз көлік жүр
гізгені үшін 10 АЕК айыппұл 
қарастырылған, оның үстіне 
патруль мұндай көлікті арнайы 
тұраққа қоя алады.

Заңдағы өзгертулер жол
дардағы жағдайды жақ
сарту мақсатында енгізілген. 
Біріншіден, тіркелмеген кө
ліктердің иелері оларды жа-
залай алмайтынына сенімді 
бола отырып, жол ережесін жиі 
бұзады. Екіншіден, шетелден 
келіп жатқан көліктердің көбі 
экологиялық талаптарға сай 
келмейді.

Сондықтан, көліктерді 
заңдастырумен қатар, елге 
заңсыз көлік әкелу арнасы-
на тосқауыл қою маңызды 
міндет болып отыр. Бұл ретте 
заңда халықаралық қозғалыс 
қатысушылары сақтандыру 
полисін ала алады деген 
тармақ бар. Дегенмен, мұны 
қазақстандықтар пайдалана 
алмайды. Себебі Қазақстан 
Республикасының азаматтығы 
немесе Қазақстанда тұруға 
ықтиярхаты барлар бұдан бы-
лай халықаралық қозғалысқа 
қатысушыларға жатпайды.

Шетелдік көлікті заңдастыру 
шарттары қандай?

1-бет1-бет
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Кіші жүзге толық танымал, 
Ор та жүзге орталау, Ұлы жүзге 
өзі бармаса да, сөзі барған Жетес 
Қыс таубайұлы Әйтеке би бастаған 
қазақтың билер көшінің соңғы тұя
ғы болатын. Ол 18281914 жыл
дары өмір сүрген. Қабірі Аралдың 
Ескіұра елді мекенінде.

Біздің әңгімеміз осы Жетес 
бидің билік құрған уақытында ұзақ 
жыл қасында көмекшісі, хатшысы 
болған Жұбаназар Тәжікұлы жай
лы болмақ. Бүгінде Жұбаназар 
ата мыз туралы толық жазба де
рек тер жоқтың қасы. Оның сөзін 
де, өзін де білетін жандардың бә рі 
әлдеқашан өмірден өткен. Де ген
мен, «Орнында бар оңалар» де
гендей, артында қалған үрімбұ
тақтары бар. Соның бірі – туған 
қызы Рахима мен немере інісі 
Аралбай. Біз бүгінгі деректерді осы 
жандардың аузынан жазып алдық.

Тәжікұлы Жұбаназар Жақайым 
руынан, Дәулет Асанның Мәмбеті, 
оның Сарбасы. 1869 жылы туып, 
1952 жылы теміржол бойындағы 
Қамыстыбас бекетінде қайтыс бол
ған. Қабірі Райым елді мекеніндегі 
үлкен қорымда, Аппақ әжеміздің 
бейітінің қасына жерленген. Ба
сын да құлыптасы бар.

***
Арал қаласында тұратын Жұ

баназар атамыздың жалғыз қызы 
Рахимамен әкесі жайлы сөйлесіп 
отырмыз.

– Мен 1948 жылы дүниеге кел
дім. Сонда шешемнің жасы 52
де, әкем Жұбаназар 78де екен. 
Төртбес жасымда әкем 83ке ке
ліп қайтыс болыпты. Оның түр
түсі, қандай адам екені мүлде 
есім де жоқ, жаспын ғой. Әкеше
шемді әбден сағындырып өмірге 
келгенімде әкем: «Тұрарым бол
ма са да, өрісті болдым» деп қуа
ныпты. Онысы «Ер балалы бол
масам да, өрісімді кеңейтетін 
қыз ды болдым» дегені екен. Мен 
аяқ танғанда әкем жүретін жолым
ды алақанымен сипап тазалап оты
рады екен және әкемнің масаты 
қызыл қалтасы болыпты. Барған 
жерден өрік салып әкеліп береді 
екен. Өрікті көп жегендіктен ті
сімді құрт жеп, ерте түсіп қалыпты. 
Содан дәрігерге көрсетіп, әзер 
ем детіпті. Әкем «Бұл менің қуа
нышым ғой» деп мені Қуаныш деп 
атап, мектепке барғанша ер балаша 
киініп жүріппін. 

Әкемнің бір қолы білегінен 
жоқ болатын. Ол былай болған 
дейді. Жас кезінде Қазалы уезінде 
билік құрған атақты Жетес бидің 
көмекшіхатшысы болыпты. Би 
атамыз жиынтойларда жиі бола
ды ғой. Ол кезде палуан күрес ті
ру дәстүр болған. Сондай бір мұ
рапаның кезіндегі күресте «Жетес 
би ауылынан кім шығады?» де
генде ешкім табылмаған соң, ата
мыз хатшысына қарапты. Әкем 
бұрын да күреске қатысып жүреді 
екен. Осыны түсінген әкем ортаға 
шығыпты. Оның қарсыласы да 
мықты жігіт екен. Содан әлгі пал
уанды көтеріп жерге алып ұр
ғанда қолы қарсыласының ас тын
да қалып, білегінен морт сы нып, 
салақтап қалыпты. Сол сәтте 
әкем: «Тез, киіз күйдіріп әкелің
дер» деп беліндегі қынынан өт
кір пышағын суырып алып, сын
ған қолын білектен кесіп тас тап, 
күйген киізбен бастырып, ба сын
дағы орамалмен таңыпты да, «Хал
қымның намысы, ары үшін берген 
қолым болсын» депті. 

– Сіз білесіз бе? – деп Рахима 
әң гімесін маған қарай бұрды. – 
Сіз дің атыңызды, сосын кезінде 
«Қамбаш» балық тресінің бастығы 
болған Әбибулла ағамыздың ба
ласы Әйтекенің де есімін қойған 
әкем ғой.

– Иә, білемін, – дедім Рахиманы 
қоштап.

Осы сәт мектепте оқып жүрген 
бала кезімде көкемнің (әкемді 
айтамын) мына сөзі ойыма оралды. 
Қонысымыз Ескіұра болғанымен, 
ол кезде бірде Тоқабайға, бірде 
Жар көлге барып біздің ауылдың 
адам дары егін егеді екен. Мен туа 
тын жылы жазда Тоқабайда оты 
рыппыз. Соған орай көкемнің ай
татыны ғой:

– Жұмабай Тоқабай деген 
жерде туған,

Тойына ай мүйізді 
қошқар сойған.

Туған соң жұма күні 
Жұмабай деп,

Атасы Жұбаназар атын қойған, 
– деп өлеңдетіп мені еркелететін.

Ол кезде сөз төркініне түсініппіз 
бе, менің атымды қойған әйгілі 
бабамыз, Жетес бидің хатшысы 

бол ған, елге белгілі атақты Жұба
назар атамыз екенін кейін біліп 
жатырмыз ғой.

Рахима әңгімесін әрі қарай са
бақтады.

– Бір күні әкем сіздің әкеңіз 
аттас Жақсылық деген кісінің үйіне 
келіпті. Бұрыннан сыйлас, сырлас 
адамдар ғой. Әкем келген соң, қа
зан көтеріп, құрмет көрсетіпті. 
Та мақ піскен соң, үй егесінің ке
ліншегі құман әкеліп, қолға су 
құ йыпты. Сау қолын жуып бола 
бергенде жеңінің ішіндегі шолақ 
білегі қимылдап кетсе керек:

– Ата, екінші қолыңды қосып 
жумадыңыз ғой, – дегенінде, әкем:

– Балам, бұл қолдың сырын 
кейін айтамын, – депті де сыр 
білдірмей, сабыр сақтап, сыбағалы 
тамағын әдемі әңгімемен алдыра 
беріпті. Шай, тамағын ішіп болған 
соң, әкем үй егесіне қарап:

– Бағана келін бір сұрақ қойып 
еді. Соның жауабын беріп кетейін, 
шақыршы, – депті.

«Әй, осы әйел бірдеңені бүл
дір месе болар еді» деп әйелін ша
қырып келгенде:

– Келін балам, бағана маған бір 
сұрақ қойып едіңау, соған жауап 
берейін, – депті. – Бір қолым бар, 
ал екінші қолым намыс пен арға 
кетті. Бес саусағым санасызға са
на болайын, жетесізге жетелі бо
лайын, көргенсізге көргенді бо
лайын, білімсізге білімді болайын, 
бақытты нұрға бөлейін деп кетті. 
Ал мына білегімнің топсаға де
йінгі жері халқымның ары мен 
намысына кетті, менің жауабым 
осы, – деген екен.

Сонда үй иесі қатты ашуланып: 
«Атаның қолын айтып кемсіткенің 
не?» деп тіксінген екен. 

Әкем сабырға шақырып:
– Жігітім, отыр, – депті. – Ше

шетін мәселеңді ақылмен шеш, 
мен кеткеннен кейін де келіннің 
мазасын алып, тұщы етіне ащы 
таяқ тигізбе. Жеңетін болсаң тіл
мен жең. Білекпен ешкімді де же
ңемін деп ойлама, – деген екен.

– Әкеңіздің тағы қандай әңгі
месін білесіз? – дедім Рахимадан 
әлі де тың деректер дәмеленіп.

– Мен әкемнен өте жас қалдым. 
Ең болмағанда 7 жаста болғанымда 
жеті атамды біліп қалар едім. 
Сөзі түгілі бетәлпет, кескінкел
бетін де білмеймін. Бізде оның 
суреті де жоқ. Әкем небәрі үшақ 
күн ауырып өмірден өтіпті. Сол 
ауырып жатқанда Алматыдан тіл
шілер келіп, ақсақалдың әңгі ме
сін тыңдап, сұхбат алайық, су
ретке түсірейік деген екен. Оған 
келіспеген әкем: «Менің бір ға на 
жаным бар, оны Құдайға бере мін, 
суретке түсіремін деп әуре бол
маңдар» деп тас бүркеніп жатып 
қалыпты. Егер сонда суретке түс
кенде бүгінде әкеміздің қандай 
адам екенін біліп отырар едік. 
Қазір балаларыма біздің көзіміз 
барда барлығын біліп алыңдар 
деп ескертіп отырамын. Менің ал
дымда бір ұл болды. Бірақ, ол да 
ерте қайтыс болды. Жалғыз қызым 
деп еркелетіп өсіріпті. Басқа не 
айтайын. Әкемізді іздей тін, әңгі
месін сұрайтын көзін көрген дердің 
бәрі кетіп болды. Осы менің бар 
айтарым, – деп Рахима ағынан 
жарылды.

***
Жұбаназар атамыздың әулетін

де ол жайлы білетін екінші адам 
– туған інісі Бекназардан туған 
Бимұрат баласы Аралбай. Жетес 
бидің қасында 15 жылдай көмекші
хатшысы болып жүрген Жұбаназар 
өте сауатты, жазуы тасқа басқандай 
сұлу көрінетін көзіқарақты адам 
болған. Оның да өзінің көптеген 
қолжазбалары, Жетес бимен бірге 
ел басқару ісінде алған медаль, құ
жаттары болған. Бірақ, осы құнды 
дүниелері өзі кеткен соң, қолдан 
қолға көшіп, белгісіз себептермен 
жоғалып кетіпті.

Енді міне, сол Аралбаймен сұх
баттасып, атасы жайлы әңгімелесіп 
отырмыз.

– Біз өмірге кейін келдік. Ата
мызды көргеніміз жоқ. Оның көзін 
көрген үлкендерден сұрап біліп 
жүрміз. Қазір олар да өмірден өтті, 
айтар адам да қалмады. Атамыздың 
күнделік сияқты жазған дәптерлері, 
Алматыдан оны іздеп зерттеуге 
келген журналистердің көзі көр
ген адамдардан алған сұхбатәң
гімелері, Райымдағы бейіті ба
сында түсірген бейнежазбалары 
бар еді, соның бәрін Алматыда 
тұ ратын інім Оразбай осыларды 
жа рыққа шығарамын деп алып 
ке тіп, пәтерденпәтерге көшіп
қо нып жүргенінде ізтүзсіз жо

ғалтып алыпты. Қазір міне, қолда 
атамыздан мынау бар еді деп 
көр сететін, дәлелдейтін ешнәрсе 
қал ған жоқ. Ойымызда бұрынғы 
адам дардың бар кезінде айтқан 
әңгімелері ғана.

– Жетпісінші жылдары ғой 
дей мін, «Көпір құрылысын салу 
пойы зында» жұмыс істеп жүрген 
кезім. Бір күні бастығымыз Райым 
водокачкасына тұрғын үй салуға 
56 адамды іссапарға жіберді. Ор
наласып болған соң, 12 күннен 
кейін кішкене бойлы ақсақал келіп:

– Ай, жігіттер, осында Жұба
назар деген ақсақалдың немересі 
келді деп еді. Қайда екен? – деді.

– Иә, менмін, – дедім. 
Сол арада танысыпбілістік.
– Сен болсаң, мен Нәсу деген 

әкеңмін, мынау Райымда тұрамыз. 
Атаң Жұбаназардың көзін көрдік. 
Өңірдің айтулы ақсақалы еді, талай 
қолынан дәм таттық. Қазақтың кә
десі бар ғой, қонағым боласың, 
сы бағалы тамағың бар. Мына жо
ражолдастарыңмен келіп, қонақ
асыларыңды жеп кетіңдер. Балалар 
бар, Қазалыда тұрады, жұмыс 
істейді. Үйде кемпіріміз екеуміз 
тұрып жатырмыз. Кешке келіңдер, 
– деді.

Жұмыстан кейін уәде бойынша 
Нәсу ақсақалдың үйіне келдік. Шай 
қайнаулы, тамақ асулы. Көршісі 
болуы керек, бір келіншек жүгіріп 
қызмет істеп жүр. Шай үстінде 
12 бөтелке емес, «Московский» 
арақтың бір жәшігін ортамызға 
әкелдіріп қойды. Арамызда орысы, 
кәрісі бар жігіттер бұған таңғалып, 
ауыздарын ашып қалды.

– Шайларыңды өздерің алдыра 
беріңдер, – деп Нәсу ақсақал өз 
бөлмесіне кетті.

Тамақтанып болған соң, әңгіме
лесіп отырғанда: «Ой, Жұбаназар 
атамыз айтулы адам еді. Халыққа 
қайырқомы көп болатын. Сонау 
ашаршылық жылдары медалін ас
тыққа айырбастап, ауылды аштық
тан аман алып қалып еді» деген 
сөзді сол Нәсу ақсақалдан естідім.

– Сен осы атаңның жатқан 
жерін білесің бе? Басына апарайын 
ба? – деді.

– Мен түгілі менің әкем де 
білмейді, бір күні келіп атамыздың 
жатқан жерін іздеп едік, таба алмай 
қайттық, – деп едім:

– Онда ертең кел, өзім көрсе
тейін, – деді.

Ертеңіне трактормен Райымға 
келдім, көрсетті. Бейіті Айтуар 
ата мыздың бұрынғы мешітінің қа
ра мақарсысында түйетайлы бо
лып жатыр екен. Кезінде басына 
ес керткіш қойылыпты. Онысы кө
міліп, басы ғана көрініп тұр екен. 
Қазып едім, «Тәжік баласы Жұ
баназар» деген жазуды оқыдым. 
Нәсу ақсақал аят оқыды. Сонда 
айтқаны ғой, атамыздың медалін 
астыққа айырбастағанын.

Жұбаназар атамыз хатшысы ре
тінде Жетес бимен бірге ел ішіндегі 
даушарларды әділ шешуде, ха
лықтың бірлігін, тыныштығын 
сақ тауда өз үлесін қосып жүрген. 
Ел ішіндегі осындай елеулі еңбегі 
үшін Жетес бимен бірге Жұбаназар 
атамызды да Ресей патшасы алтын 
медальмен марапаттаған. Нәсу 
атамыздың айтып отырған медалі 
осы. Оны Қарақалпақстанға 16 пұт 
астыққа сатып, ауылға алып келіп, 
халыққа үлестірген. Жұбаназар 
ата мыздың баласы Бижанның 
(шы нында Жұбаназардың туған 
інісі Бекназар мен әйелі де ерте 
қайтыс болып, балалары Бижан, 
Бимұрат, Ақзер, Өрік жетім қа
лады. Оларды бауырына басқан 
Жұ  баназар атамыз Бижанды өз 
аты на жаздырып, бала қылып 
алады) ауылда Күлпарам деген 
жүретін қызы бар екен. Оның 
әкешешесі аштықтың зардабын 
тартып отырыпты. Соларды аяп 
кеткен Бижан атам шалбарының, 
купейкесінің қалталарын әкесі 
әкелген бидайға толтырып, қыздың 
үйіне таситын көрінеді. Бірақ, 
қалтасы тесік екен, содан қыз үйіне 
жеткенше бидайы төгіліп барыпты. 
Мұны көрген ауылдың бір ақсақалы 
әлгі төгілген бидайды түйірлеп 
тұрып теріп алыпты. Онысы бір уыс 
болыпты. Ауыл ақсақалдарының 
бас қосып жиналатын орны бар, 
оған Жұбаназар атамыз да барып 
ауылдың халжағ дайын сұрап бі
ліп, ақылдасып отырады екен.

Күндегідей атамыз келсе, ақса
қалдарда үн жоқ. «Оу, не болды?» 
десе үн жоқ. Олар айтайын десе 
елге сыйлы адамға баласының кем
шілігін бетіне басқандай болады. 
Айтпайын десе, істеп жүргені қыл
мыс. Бұған шыдамаған атамыз 
қатуланып:

– Ау, азаматтар, бастарыңды 
кө теріңдер, атаң өлсе де естіртетін 
уақыт болды ғой, не болды? – 
дегенінде:

– Жәке, бір жағдай болып тұр. 
Айтайық десек, сізді бүкіл ел 
сыйлайды. Айтпайық десек, мына 
балаңыздың ісіне қанағаттанбай 
отырмыз, – депті.

– Қандай жағдай? Қай бала? 
Айтыңдар шындықты, – дегенінде:

– Мына Бижан деген балаңыз 
пәленшенің қызының әкесінің 
үйіне қоймадан бидай ұрлап 
апарып беріп жүр екен. Оны мына 
ақсақал біліп қалыпты, – дейді.

– Кім ол Бижан деген, кімнен 
артық. Сені мен менен артық па? 
Бұл мәселені өздерің талқылап, 
үкімін өздерің шығарыңдар, – деп 
кетіп қалыпты. Содан бәрі ой
ласып отырып Бижанға 9 жыл 
кесім шығарып, үкімді атамыздың 
алдына әкеліп қояды. «Баласы 
мынандай болып жүргенде қалған 
халық не істемейді деп айтады 
ғой ағайын» деп арнамысты ар
тық санаған атамыз ойланбастан 
бармағымен мөрін басып, баласы 
Бижанды абақтыға айдатып жібер
ген ғой. Бижан атамыздың: «Әкем 
мені соттатып жіберді ғой» деп 
өлеөлгенше айтып жүретіні әлі 
есімде.

Тағы бір әңгіме, Жұбаназар 
ата мыздың әдемі жорғасы бар, 
жеңіл жүрісті, тек өзі мініп, өзі 
баптайтын аты болыпты. Бір кү
ні атамыз төсек тартып жатып қа
лыпты. Күнде жемсуын беріп 
баптайтын иесін күткендей аты 
да үйдің іргесіне келіп жатып ала
тынды шығарыпты. Атамыз сол 
жатқаннан қайтыс болады. «Ата
мыздың жақсы көретін аты еді. 
Бұл балаларына қалсыншы» деп 
жалғыз атты союға қимай, басқа 
жылқы әкеліп, үйдің іргесіне 
жығып, союға дайындап жатқанда 
атамыздың әлгі аты «бұл жер менің 
жерім, мен жатам, мені сойыңдар» 
дегендей әлгі жатқан жылқыны 
аяғымен тарпып, тепкілеп мінез 
танытыпты. Қараса, қос жанары 
жасаурап, адамша жылап тұр екен. 
Көпшілік ақылдаса келіп, әлгі жат
қан жылқыны босатып жіберіп, 
«бұл бір текті жануар ғой, өзімен 
бірге кетсін» деп атамыздың 
жанындай жақсы көретін жалғыз 
атын жаназасына сойыпты.

Атамыз жайлы әңгімелер көп 
еді. Бұл тек бала кезде естіген
дерімізден есте қалғандары ғой, – 
деп Аралбай бір тоқтады.

***
Жұбаназар атамыз өсіпөнген 

Қамбашта 1952 жылы қайтыс 
болса, бір білсе Әбекең білер деп 
(әулетіміздің әңгімешіл ақсақалы 
Әбілбай Садықбаев) телефон 
шалып мәнжайды айтып едім:

– Білгенде қандай, – деп Әбе
кең әңгімесін бастап кетті. – Біз 
Қарабиікте отыратынбыз. Ол кез
де Ақбайдың көлі толық. Соны 
жағалай Қазалыға дейін арал
дықтар жазда мал жайымен отыра
ды. Алтыжеті жастағы баламын. 
Бірақ, әлі есімде Жұбаназар ата
мыз астында қаракөк аты бар 
әкем ді іздеп біздің үйге жиі келіп 
тұратын. Талай қолына су құйып, 
атын жайладым. Ол қапсағай де
нелі, ұзын бойы, бидай өңді, әңгі
мені жақсы айтатын, сыпайы адам 
еді. Әңгімелерінің көбі Жетес ата
мыздың бүгінгі біз естіп жүр ген 
әңгімелері болатын. Талай тың да
ғаным бар, – деді.

Жетес бидің шөбересі Айтбазар 
Жаналиев ағамыз өз естелігінде: 
«Біздің үй Қамыстыбас деген 
стан сада Жұбаназар деген кісімен 
көрші тұрдық. Оң қолы шынтақтан 
шолақ болатын. Сол қолымен араб
ша жазғанда маржандай тізуші еді. 
Міне, осы кісі Жетестің хатшысы 
болған. Үйде де, өз үйінде де та
лайталай әңгімелерін қызығып 
тыңдаушы едім. Ол кезде мен 14
15 жаста болатынмын. Ол кісі 1952 
жылы 82 жасында қайтыс болды» 
деп баяндапты.

Әйгілі Жетес бидің 15 жылдай 
көмекшіхатшысы болған Жұба
назар Тәжікұлы жайлы айтары
мыз дың бұл – басы ғана. Бүгінге 
дейін ол жайлы жанжақты зерт
теу әңгімелер жазылмапты. Жа
зылса да, біздің қолымызда  жоқ. 
Сондықтан да арнамыс пен әділ
дікті берік ұстаған, өз зама нында 
елге санаулы бір адамдай қызмет 
еткен Жұбаназар Тәжікұлы жайлы 
айтар әңгімеміз әлі алда демекпіз.

Жұмабай ЖАҚЫП, 
Қазақстанның Құрметті 

журналисі

Жетес бидің хатшысы 
Жұбаназар

Бақылау 
күшейеді

Прокуратура биылдан бастап 
азаптау фактілері бойынша 

тексеру жұмыстарын жүргізеді. 
Бұл ретте облыстық прокуратура 

бастамасымен жедел мәжіліс 
өткізілді.

Оған облыс прокурорының орынбасары 
Б.Мырзабаев және құқық қорғау органдарының 
басшылары мен жеке құрам қатысты. 

Бас Прокурордың азаптау фактілерін тексеру 
бойынша өткен жылы 31 желтоқсанда №264 
нұсқаулығы қабылданған. Осыған сәйкес биылдан 
бастап азаптау туралы қылмыстық істердің сотқа 
дейінгі тергептексерілуін прокуратура органдары 
жүргізеді.  

Жедел мәжілісте құқық қорғау органдарымен 
бірге осы жұмыстардың жүргізілу тәртібі, іс
шаралары талқыланып, түсіндірілді.

Азаматтардың конституциялық құқықтарын 
қорғау және жаңа нұсқаулықты орындау мақ
сатында түзеу мекемелерінде үздіксіз бейне
бақылау жүргізілуін қамтамасыз ету тапсырылды. 

Қазірдің өзінде құқық қорғау органдарының 
ғимараттары мен тергеу орындары бейне
бақылаумен толық қамтылған. Осы техникалық 
мүмкіндік арқылы прокурорлар әрбір жағдайды 
тікелей бақылап, азаматтардың құқығын қорғау 
үшін тиісті шаралар көре алады.

«СБ» ақпарат

Жарамсыз деп есептелсін
Жеке кәсіпкер Серіков Еркебұлан Әміржан

ұлының (ЖСН 930917300257) мөрі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Кәсіпкерге 
қолдау көп

Облыстық кәсіпкерлер палатасы өңірдегі 
шағын және орта кәсіпкерлік саласының 

қарқынды дамуына сүбелі үлес қосып 
келеді. Кейінгі 9 жылда кәсіпкерлерге 91 

мыңнан астам әртүрлі бағытта кеңес беріп, 
13 мыңнан астам сервистік қызмет көрсетті. 

Сонымен қатар, былтыр мыңнан аса 
кәсіпкердің құқығын қорғауға жәрдемдесті.

– Қазір өңірде 66 мыңнан аса шағын және орта 
кәсіпкерлік нысаны бар. Тиісінше, өсім өткен 
жылмен салыстырғанда 29,5 пайызға жоғарылап 
отыр. Жалпы «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы кәсіпкерлерге үлкен қолдау көрсетіп, 
құқықтық тұрғыда жәрдемдеседі. Былтыр біздің 
мамандар 1000нан аса кәсіпкер азаматтың құқығын 
қорғап, 1 млрд теңгеге жуық қаржыны сақтап қалды. 
Сондайақ, палатаға келген 486 өтініштің 151і оң 
шешімін тапса, қалған өтініштерді зерттеудеміз. 
Палатаның тағы бір ерекшелігі кәсіпкерлерге 
арнайы эскпорттық сертификаттар рәсімдеу екенін 
айтқым келеді. Кейінгі үш жылда 6 мыңнан астам 
сертификаттар беріліп, эскпорт көлемі 80 пайызға 
артқанын байқауға болады, – деді облыстық 
кәсіпкерлер палатасының директоры Пірмұхаммед 
Сыздықов өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте.

Иә, біздің өңірден жиі экспортталатын өнімдер –  
балық пен күріш екені баршаға аян. Дегенмен, бұдан 
өзге мұнай өнімдері, цемент, кварц құмы, сондайақ 
өткен жылдың соңынан бері шыны өнімдері бірнеше 
мемлекеттерге эскпортталып жатыр. Өткен жылы 
Қызылорда облысынан өндірілген өзге де өнімдер 
Украина, Тәжікстан, Грузия, Қытай, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Ресей, Беларусь, Әзер байжан, Түркия, 
Мальта, Франция және Дания елдеріне экспортталған.

Орайы келгенде айта кетейік, палата мамандары 
кейінгі төрт жылда 14 индустриалды сертификат 
рәсімдеп, оған 40қа жуық өзгеріс енгізіп, жаңартқан.

Көлік айрығы 
құрылысы 
аяқталуға жақын

2020 жылы «Қуатты өңірлер – ел 
дамуының драйвері» бағдарламасы 
бойынша Қызылорда облысында ірі 

жобалардың бірі «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» автомобиль жолымен жанасатын 

жердегі көлік айрығын салу» жобасы 
басталған болатын. Үш жылға созылған 

құрылыс осы жылы аяқталады. Бұл туралы 
өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 

баспасөз конференциясында облыстық 
жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары басқармасының басшысы 
Пакуатдин Шамұратов айтты. 

– Өздеріңізге белгілі, көлік айрығы автомобиль 
жүргізушілерінің облыс орталығынан магистральді 
автомобиль дәлізіне кептеліссіз әрі қауіпсіз 
қосылуына мүмкіндік береді. Жұмыстың негізгі 
бөлігі бітті. Сонымен қатар, қазір Әйтеке би кенті 
мен Қазалы қаласы аралығындағы ұзындығы 7,1 
шақырымды құрайтын автомобиль жолын кеңейту 
жұмыстары жүргізілуде. Бұл жоба да биыл аяқталады, 
– деді басқарма басшысы. 

Еске салайық, республикалық бюджеттен 
жолдар мен көшелерге бөлінген қаржы көлемі 
2022 жылмен салыстырғанда 2 есеге артты. Аймақ 
басшының тапсырмасына сәйкес биыл қосымша 16 
млрд теңгеден астам инвестиция тарту межеленуде. 
Жалпы, қолдау табылған қаражаттарға ұзындығы 440 
шақырым автомобиль жолдары мен көшелерді және 
11 көпірді салуға, жөндеуге бағытталды.

Ауылдық елді мекендердің ішкі көшелері мен 
жолдарын жақсартуға ерекше мән берілуде. Мәселен, 
биыл 167 шақырым қала мен аудандарға қарасты 
елді мекендердің ішкі көшелері жөнделіп, бірқатар 
мемлекеттік бағдарламалардың шеңберінде нақты 
жобалар ұсынылды. Атап айтсақ, «Ауыл – ел бесігі» 
және «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы бойынша 8 
жоба қарастырылды.

«СБ» ақпарат
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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.

Жыр кешіне облыстық мәде ниет 
және спорт басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы Қуаныш Жан
ұзақов қатысты. Жас ақынға шығар
машылық шабыт тілеп, облыс әкімінің 
орынбасары Нұрымбет Сақтағановтың 
Алғыс хатын табыстады.

Жамбыл Дүйсенұлы бүгінде 19 
жаста. Жас болғанына қарамастан ол 
3 поэзиялық жыр жинағын шығарған. 
Оның өлеңдері қазақ поэзиясының 
алыптары Жамбыл Жабаев, 
Мұқағали Мақатаевтың және Фари
за Оңғарсынованың туындыларымен 
үндестік тапқан.

Небәрі 4 жасыннан жыр жазып, 7 
жаста жыр кешін жасап елді аузына 
қаратқан ақын бала шығармашылық 
кеште «Ана тілім», «Тілдің жайы 
жөргектен», «Ару қалам – Алма

ты» және т.б. туындыларын оқып, 
көрерменнің ыстық ықыласына 
бөленді.

– Сыр елі – талай саңлақтарды 
қанаттандырған киелі мекен. Осы ме

кенде туыпөскен ақынжазушылар 
мен өнер майталмандары, жыршы, 
жыраулар тарих көшінде кейінгі 
ұрпаққа із қалдырды. Бүгін осы
нау жыр өлкесіне келіп, сіздермен 
қауышқаныма қуаныштымын. Ал
да әлі де талай туындыларыммен 
халқымды марқайтып, сіздердің 
ақ баталарыңызбен өсіпөнетініме 
сенімдімін. Мені бала Жамбыл еткен 
– халық. Сол халықтың үмітін ақтап, 
атабаба ізін жалғастыру – азаматтық 
борышым деп білемін, – деді Жамбыл.

Таудай талабымен талайды 
таңғалдырған Жамбыл зеректігінің 
арқасында түрлі байқауларда топ 
жарып жүр. Тіпті мектепті өз қатар
ластарынан 3 жыл ерте бітірген, 
18 жасында әл Фараби атындағы 
ҚазҰУ халықаралық журналисти
ка мамандығы бойынша ағылшын 
тілінде аяқтаған.

Жас ақын шығармашылық кеште 
отты, жалынды жырларынан бөлек 
марқұм болған әжесі мен әпкесіне 
арнаған сезімге толы өлеңін оқып, 
көрерменнің жанын тебірентті. Ақын 
жанын ұғынған қауым кеш иесіне 
ақжарма тілектерін жолдады.

Жамбылдың жыр кеші
Н.Бекежанов атындағы 

об лыстық қазақ академиялық 
музыкалық драма театрын-

да облыстық мәдениет 
және спорт басқармасының 

қолдауымен 6 жасында өзінің 
жалынды жырларымен алты 

Алашқа танылған Жамбыл 
Дүйсенұлының «Тәуелсіздігім 

– тұмарым, бірлігім – ұлы 
ұраным» атты шығармашылық 

кеші өтті.

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Ұшқан құстың қанаты талатын 
осынау құт мекенімізді ғасырлар 
бойы жатжұрттықтардан қорғап 
қалған – батырлар. Қазақ халқының 
елдігі мен еркіндігін сақтау жолын
да күрескен сондай ерлердің бірі – 
Бәйтікұлы Тоғанас батыр. 

Тоғанас Бәйтікұлы (1813
1864/67) – батыр әрі би. Шыққан 
тегі Кіші жүз құрамындағы 
Шөмекей руы. Атадан балаға 
мұра болып қалған шежірелі 
әңгімелер мен ескі сөздерде оның 
Сырдарияның төменгі ағысы бо
йында туыпөскені, атақты Бәйтік  
батырдың ұлы екені айтылады. 
Атасы Бәймембет, бабасы Тойқожа 
да – елін сыртқы жаулардан қорғап, 
сақтап, ұрпағына аманат еткен 
нағыз батырлар. 

Халық арасында айтулы тұлға 
туралы аңыз әңгімелер жетерлік. 
Бәйтік батыр да, оның перзенті 
Тоғанас батыр да Хиуа және Қоқан 
хандықтарының жергілікті халыққа 
жасаған озбырлық әрекеттеріне 
қарсы тұрған. Халық арасында 
«БәйтікТоғанас» деген атпен әкелі
балалы батырлардың ерлігі көп 
тараған. Тоғанас батыр қарақалпақ, 
түркімен бектерімен де соғысып, 
олардың Сыр бойы нан ауа көшуіне 
ықпал еткен. Хиуалықтармен бір
неше рет Қуаңдария  бойындағы 
Аққыр тауы маңындағы Қарақ де
ген жерде айқасып, Қожанияз бекті 
ойсырата жеңіп, Қожанияз қамал
бекінісін  жойып жіберуге қатысқан. 
Күмісқорғанды қоқандықтардан 
азат етуге тікелей араласып, ерлік 
даңқы шыққан. Қуаңдария мен 
Жаңадария бойында Бабажан, 
қарақалпақ Орынбай мен Нұртайды 
қуып жетіп, олардың көзін жойған 
ерлердің арасында есімі аталады.  

Тоғанас батырдың ел қорғаны 
болғанын ақындар да жырға қосқан. 
Мәселен, Балқы Базар: 

– Қысқа күнде қырық шапқан, 
Жанқожа, Есет, Қыстаубай. 
Қасым, Сейіл, Боранбай, 
Сәмет пен батыр Тоғанас, 
Солардан да өткен сұм дүние, – 

деп оны әйгілі батырлармен бірге 
жырлаған. Тұрмағамбет шайырдың 
«Ел қамын жеген ерлер» атты 
толғауында: 

– ... Тоғанас туып Бәйтіктен,
Байланып қылыш, ту алған.
Ізіндегі көп дұшпан,
Қалтырап қолы қорыққаннан, 
Жоқ еді белін буа алған, – деп 

ерекше мән бере суреттейді. Ал та
рихи әңгімелерде оның Кенесары 
Қасымұлы бастаған қазақ халқының 
ұлтазаттық қозғалысына қатысып, 
Шөмекей жасағын басқарғаны, 
Жанқожа батырмен бірге Созақ 
қамалын алғаны айтылады.

Батыр қоқандықтар мен хиуа
лық тардың бірнеше шабуылын 
тойтарып, барымталаған ма
лын қайтарып отырған. Тоғанас  
Бәйтікұлының өзінің арнайы мөрі, 
әкесі Бәйтік батырдан қалған ақ туы 
болған деседі. Ауызша дерек оның 
түркімен батырының қолынан қаза 
болғанын айтады. 

Тоғанас батырдың ерлігі жазба
ша деректерде де кездеседі. Ақын 
Т.Ізтілеуұлының «Назым» атты 
өлеңдер жинағында, өлкетанушы
зерттеуші К.Бердәулетовтің «Бұ
қарбай батыр», жазушыэтно
граф Т.Дайрабайдың «Тоғанас 
батыр», «Сырдың сырлы сыры» 
атты кітаптары мен Ә.Оспановтың 
«Жанқожа батыр» романында аты 
аталады. Айта кетейік, Қызылорда 
қаласы мен Жалағаш, Тереңөзек 
және Жосалы кенттеріндегі 
көшелерге Тоғанас батырдың есімі 
берілген. 

Д.АЙБОЛАТҰЛЫ

Тоғанас 
батыр

Дүбірлі додада еліміздің аты
нан 78 спортшы бақ сынайды. 
Оның ішінде шаңғымен жары
судан  14, шорттректен  12, би
атлоннан  9, мәнерлеп сырғанау 
мен конькимен жүгіруден  6, 
сноуборд, тау шаңғысы спор
ты, тұғырдан секіру мен 
қоссайыстан  2, шайбалы хок
кейден  23 қазақстандық сту
дент жарыс жолына шығады.

Қазірге дейін қазақстандық 
спортшылар барлығы 107 
медальға ие болды. Олардың 
20ы – алтын, 40ы – күміс, 
47і – қола медаль. Бұл жөнінен 
жалпыкомандалық есепте 107 

мемлекеттің арасында 35орын
да тұр. Көш басында АҚШ, 
Қытай, Ресей спортшылары 
келеді.

Универсиада ойын дары ның 
тарихы 1924 жылдан бастау 
алады. Ол 1959 жылға дейін 
бүкіләлемдік университет ойын
дары аталып келді. Сол жылдан 
бастап универсиада болып та
нылды. Оған қатысу талаптары 
енгізілді. Ол бойынша 17 жасқа 
толған және 28 жастан аспаған 
жігіттер мен қыздар аталған 
ойындарға қатысуға мүмкіндік 
алады.

Қысқы Универсиада 
ойындары басталды

13 қаңтарда АҚШ-тың Лэйк-Плэсид қаласында 2023 
жылғы Қысқы Универсиада салтанатты түрде ашылды.

–  Әлемнің  кейбір елде рінде 
мәнерлеп сырғанау жоғары 
деңгейде екенін бәріміз жақсы 
білеміз. Көршілес Ресейдің 
өзінде жеңімпаз тұғырынан 
көрінген қаншама талантты 
жас тар шықты. Онда білікті 
бапкерлер ұзақ уақыттан бері 
дарынды өрендерді тәрбиелеуге 
көңіл бөліп отыр. Сондайақ, 
Канада, АҚШ, Франция, Жа
пония, Оңтүстік Корея сын
ды мемлекеттерде мәнерлеп 
сырғанау кеңінен қанат жай
ды. Рас, елімізде ол ендіенді 
қолға алынып отыр. Жоғары 
жетістіктерге жетуге қаншама 
қажырқайрат жұмсалады. 
Уақыт та қажет. Сондықтан 
бізде мәнерлеп сырғанау 
спорты ның болашағы алда 
деп ойлаймын. Қазір аталған 
бағытта тиісті ісшаралар жа
салуда. Қазақстандық спорт
шылар түрлі халықаралық са
йыстарда бақ сынап, шеберлігін 
шыңдауға мүмкіндік алды. 
Сыр өңірінде осы мақсатта 
білікті бапкер Андрей Сима
кович қызмет атқарады. Жал
пы, елімізде аталған спортты 
дамыту бағытында Қызылорда 
облысы алдыңғы қатарда келе 
жатқанын атап өткеніміз абзал, 
– деді облыстық коньки тебу 
федерациясының бас хатшысы 
Байтақ Тұрсынбаев.  

Оның айтуынша, өткен 
жылы спорттық мансабын аяқ
та ған қызы Элизабет Тұрсын
баева бүгінде Алматы қаласында 

өз ізбасарларын да йындайтын  
орталық ашуға көңіл бөлді. 
Тәжірибелі  спортшының тәлі
мін алуға ықылас білдірген 
өрендер қатары аз емес.

Мәнерлеп сырғанаудан об
лыстың аға жаттықтырушысы 
Андрей Симакович қазірдің 
өзінде жоғары жетістіктерге 
жеткен шәкірттері аз емес екенін 
атап өтті. Олардың қатарында 
Артур Смағұлов, Темірлан 
 Яхияев, Диана Жармұхамедова 
секілді өрендер бар. Әзірге 
жасөспірімдер қатарында сын
ға түсіп жүрген олар алдағы 
уақытта ересектер арасында 
ойын көрсетеді.

Облыстық мәдениет және 
спорт басқармасы басшысының 
орынбасары Асылжан Жаман
құл өңірде мәнерлеп сырға
наудан өзге шорттрек және 
шайбалы хоккей секілді қысқы 
спорт түрлері дамып келе 
жатқанын атап өтті.

– Әрине, олардың ашыл
ғанына көп уақыт өте қойған 
жоқ. Десе де алғашқы нәтижесі 
бар. Бұған дейін шайбалы хок
кей тек балалар арасында болса, 
енді ол жасөспірімдер деңгейіне 
көтерілді. Алдағы уақытта ар
найы команда жасақтап, ел 
біріншілігіне қатысу жағы ой
ластырылуда. Сондайақ, шорт
трек спортын дамыту бағытында 
да осындай жұмыстар жасалады, 
– деді ол.

Әзірлеген
Әділжан ҮМБЕТ, 

«Сыр бойы»

Мәнерлеп сырғанаудың 
межесі жоғары

Сыр өңірінде мәнерлеп сырғанау спорты кеңінен 
қанат жайып келеді. Облыста аталған спорт түрінің қолға 
алынғанына көп уақыт өте қойған жоқ. Соған қарамастан 
жергілікті өрендер сан алуан сайыстарда жүлделі орын-

дардан көріне бастады. Бұл – оны дамытуға барынша 
қолдау білдірген азаматтар мен білікті бапкерлер 

еңбегінің нәтижесі. 

Тәттігүл Картаева – әл 
Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті Ар
хеология, этнология және 
музеология кафедрасының 
профессоры, тарих ғы
лымдарының кандидаты, 
«Музеология және ескерт
кіштану» ғылымизерттеу 
орталығының жетекшісі. 
Зерттеу бағыты – тарихи 
этнография, ескерткіштану, 
этноархеология. Үш жүзге 
жуық ғылыми және ғылыми
танымдық еңбектердің 
авторы. «Қазақстанның 
арид тік аймақтарында су
мен қамтудың дәстүрлі 
әдістері: этнологиялық 
және геоархеологиялық 
тұр  ғыда қарастыру», «Қа
зақ с танның шөлді аты рап
тарының егін шілікмал   
шаруашылық   ландшафтта
рын этно графиялық және 
геоар хеологиялық зерттеу: 
игеру мен бос қалдырудың 
тарихи себептері», «Қазақ
станның ежелгі және 
қазіргі мәдениетіндегі қас
қыр мен иттің рөлін этно
зооархеологиялық зерттеу» 
атты іргелі жобаларының 
ғы лыми же текшісі.

Т.Картаеваның ғылыми 
жетекшілігімен Сыр – 
Арал этнографиялық экс
пе дициясы, Сыр – Арал, 
 Да рия  лық  тақыр геоархеоло
гия     лық, этнографиялық 
ке    шенді экспедиция сы, 

Ба тыс Қазақ стан облы
сы, Маң  ғыстау гео  архео
ло гия   лық, этно гра фиялық 
ке шенді экспедициясы, 
ШуІле аңғары, Қызылқұм 
гео археологиялық, этногра
фиялық кешенді экспеди
циясы далалық зерттеулер 
жүргізді.

«Сыр – Арал этно
графиясы» атты зерттеу 
еңбегінде ХІХ және ХХ 
ғасыр басындағы Сырда
рия өзенінің төменгі ағысы 
бойы, Арал теңізінің шығыс, 
солтүстікшығыс жа ға
лауы қазақтарының дәс 
түрлі этнографиясы, өңір 
дегі қазақ ауылдарының 
кел беті сипатталған. Осы 
өңір қазақтарының ру
тай палық құрамы, тари
хи дәуірлерде орын алған 
көшіқон ағымдары, дәс
түрлі шаруашылығы, мер
зімдік қонысқа көшіқоны, 
салтдәстүр, әдетғұ рып
тары аймақтық ерек  шелігі 
кешенді түрде қарас  
тырылған. Сыр – Арал 
қазақ тарының ай мақ тық 
ерек шелігін айғақ тайтын 
этно  графиялық ескерт кіш
тер далалық зерттеулер ма
те риалдары негізінде ай
ғақталған.

Зерттеу еңбектің та
ныстырылымында киіз үй 
тігу, киіз үйдің шаңырағын 
сәндеу мәдениеті мен суды 
пайдалану әдістері, соның 

ішінде құдық қазу және 
оның қабырғасын тас, 
кірпішпен қалау, сондайақ 
жүзгін, көкбұта, сексеуіл, 
тораңғымен шегендеу сияқ
ты табиғатты игерумен бай
ланысты қазақ халқының 
дәстүрлі білімдер жүйесінің 
аймақтық және жергілікті 
жерге тән ерекшелігімен 
таныстыратын көрме өтеді. 
Аймақты зерттеу барысын
да белсенді қолданыстағы 
құдық түрлерімен қатар, 
жойылу қаупі бар және 
шұғыл қорғауды қажет 
ететін кейбір қарауыл
құдық түрлері анықталды. 
Қызылқұм, Арал аймағында 
тұратын жұртшылықтың 
мал қора соғу, түйені 
таңбалау арқылы тіркеуге 
алу сияқты шаруашылық 
жүргізу қызметінің түрлері, 
сондайақ үй кәсіпшілігін 
жүргізуі және күнделікті 
өмір мен тұрмыстағы 
дәстүрлерді көрсететін фо
тосуреттер қойылады.

Бұдан бөлек, ісшарада 
Сыр – Арал қазақ тарына тән 
ұсталық және зергерлік өнер 
бұйым түрлері көрсетіледі.

Сыр – Арал этнографиясы 
туралы толымды еңбек

Алдағы аптада Ұлттық кітапханада этнограф-
ғалым Тәттігүл Картаеваның «Сыр – Арал этногра-
фиясы» («Qazaq kitaby» баспасы) атты кітабының 

таныс тырылымы өтеді. Кітап Мәдениет және спорт 
министрлігі «Мәдениет және өнер саласындағы 

бәсе келестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени 
мұра ны сақтау, зерделеу мен насихаттау және 

архив ісінің іске асырылу тиімділігін артты-
ру» бағдарламасының «Әдебиеттің әлеуметтік 

маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және 
тарату» кіші бағдарламасы аясында жарық көрді.


