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Таң атысымен шығармашылық ұжым
мен сайлау учаскелерінің ашы луы на 
қатысу және саяси науқанның өту ба
рысын ақпараттандыру мақсатымен бі
рінші болып Жаңаталап елді мекеніне 
келдік. Ауылдық клуб алдында жиналған 
жергілікті тұрғындар сайлау учас кесінің 
ашылуын күтіп тұр екен, ауыл да маңызды 
саяси науқанның лебі байқалады. 
Таңғы сағат 7.00де №141 сайлау учас
кесінде учаскелік сайлау ко мис сия
лары мүшелерінің, БАҚ өкіл дерінің, 
бай қаушылардың және сенім біл дірген 
адамдардың қатысуымен Сай лау туралы 
заңның талаптарына сай сай лау учаскесі 
ресми түрде ашылды. 

Таң атысымен өз таңдауымды жа сай
мын деген сайлаушылардың белсенділігін 
байқаған біз жаңаталаптықтардың ауыл 
болашағына бейжай қарамайтынына көз 
жеткіздік. 

Жалпы Жаңаталап ауылдық округі 
әкімінің сайлауына үш үміт   кер бар. Олар 
дың өмір  баяны мен сайлауалды бағ дар
лама  сымен ауыл тұрғындары бұ қаралық 
ақпарат құ ралдары арқылы то лық тай 
танысқан. 

Сайлау учаскесі ашыла салысымен 
барлық шаруаларын кейінге ысырып, 
саяси науқанға қатысуға алғашқы болып 
келген Жаңаталап ауылының тұрғыны 
Қанат Қиынбаев та өз таңдауын жасады. 

– Бүгін ауылымыз үшін маңызды 
күн десем болады. Ауылымыздың ты
ныстіршілігі Аллаға шүкір, жақсы, ауыл 
азаматтарының жасап жатқан шаруа
ларының жайы көңіл көншітеді. Жалпы 
ауылымыздың бүгінге дейінгі әкімі болған 
Қуаныш Әбдіқалықовтың тұсында бір 

шама істер атқарылды. Көшелер жөн
деліп, жарықтандырылса, шағын кәсіпке 
бет бұрғандар саны көбейді, шүкір дейміз. 
Халқымызға бірлік, елімізге бейбітшілік 
тілеймін, – деген ағамыз да өтіп жатқан 
саяси нау қанға сәттілік тіледі. 

Жаңаталап ауылдық округіндегі саяси 
науқанда әрбір 3 сағат сайын сайлау 
учаскесінің төра ғасынан мәлімет алдық. 
Құрманғазы Жағыпарұлының ұсынған 
мәліметіне сүйенсек, №141 сайлау учас
кесінде 10.00ге дейін 136 сайлаушы 
дауыс берген. Жал пы саяси науқанға 
қатысушылар саны – 439. Қуантарлығы, 
ауыл тұрғындары үшін әрбір аза маттың 
дауысы маңызды екені және елді мекеннің 
болашағы әр тұрғынды алаңдататыны 
анық байқалды. Бірлігі жарасқан ауылда 
қашанда береке бо латынына біз де үлкен 
сеніммен қарадық.

Таң атысымен малын жай ғап, тұрмыс
тіршілігін оңдаған ауыл ағасы Мейрамбек 
Омаров та нау қанда өз таңдауын жасау 
үшін сайлау учаскесіне асыға келіпті. 
Жәшікке бюллетенін тастай сала сымен 
біз сайлаушыдан сұхбат алуды жөн 
көрдік.

– Ауылда болып жатқан әрбір іс
тің берекелі болатынына сенемін. Біз 
үшін бүгінгі күн өте маңызды, сон
дық тан ауыл халқын саяси науқанда 
белсенділік танытуға шақырамын. Жал
пы үміткерлер, олардың сай лау алды 
бағ  дар ламаларымен ақпараттық құ рал
дар арқылы етене таныспыз. Науқан 
нәтижелі, абыроймен өтуіне тілектеспін,– 
деді ауыл тұрғыны.

Айта кетейік, дәл осы күні ауданға 
қарасты екі елді мекенде әкім сайлауы 

өткен болатын. Оның бірі таң атысымен 
біз басықасында жүрген Жаңаталап 
ауылдық округі әкімін сайлау болса, дәл 
осындай саяси науқан Ақсу ауылында да 
қатар жүрді. Жаңаталап ауылында өтіп 
жатқан саяси науқанның өту барысын 
ақпараттандырған шығармашылық топ
тың келесі сапары Ақсу елді мекенінде 
жалғасын тапты. 

Ақсу ауылына кірісімен тікелей ауыл
дағы білім ошағына ат басын бұрдық. 
Білім ошағында орналасқан №139 сай лау 
учаскесіне өз таңдауын жасауға келген 
халық көп болды. Ауыл атмосферасы 
тіпті бір үлкен той өтіп жатқан іспетті. 
Ақсудағы бұл саяси бел сенділік елді 
мекен тұрғындарының ауыл дық округ 
бола шағына бейжай қара майтынын аң
ғартса керек.

Үйдегі тіршілігін бір ретке келтіріп, 
саяси науқанда өз таңдауын жасауға 
ауыл тұрғыны Фарида Сегізбаева да 
келіпті. Ол бүгінгі сайлауда кімнің бағы 
жанса да алдағы уақытта елді мекеннің 
екінші тынысын ашуға жұмыс жасаса 
дейді.

– Біздің ауыл аудан орталығына жа
қын орналасқан. Сондықтан елді ме
кеннің еңсесін тіктеуге мүмкіндік мол 
деп ойлаймын. Ал ауыл әкімі ретінде 
кімді көргім келеді, ол жағы құпия болып 
қала берсін. Бастысы Ақсуды көркейтеді, 
әлеу меттің әлеуетін арттырады деген 
азаматқа дауысымды бердім. Кеше ау
дандық газеттен барлық үміткердің сай
лауалды бағдарламасын оқып шық тым. 
Онда үміткерлер сайлауалды бағ дар
ламасына ауылдағы өзекті мәсе ле лерді 
шешуді арқау еткен екен. Енді соның 

Сайлаушылар өз таңдауын жасады
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-

қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауында ауыл әкімдерін тікелей сайлауды енгізу қажеттілігі 
жөнінде бастамасына сәйкес, жексенбіде Жалағаш ауданына қарасты Ақсу мен Жаңаталап ауылдық 
округтерінде әкім сайлауы өтті.

барлығы алдағы 4 жылда шешімін 
табуына жұмыс жасаса болғаны, – дейді 
сайлаушы Фариза Сегізбаева.

Айта кетейік, сайлау учаскесінің 
ұсын  ған мәліметі бойынша сағат 12.00
ге дейін сайлаушылардың 50 пайыздан 
астамы өз таңдауын жасаған. Жалпы 
ауыл тұрғындарының бірлігі, саяси сауат
тылығы арқасы дейміз бе, дауыс бе ру 
№139 учаскесінде Сайлау туралы заң
нама талаптарына сәйкес өтті, құқық 
бұзушылықтар анықталған жоқ, арыз
шағым да түспеген. 

Сайлау қорытындысына келетін бол
сақ, аудандық сайлау комиссиясының 
мә ліметі бойынша Ақсу ауылдық ок ругі 
әкіміне үміткерлер қатарындағы Әбсат
таров Жомарт 5, Сулейменов Ғани 242, 
Шілдебаев Марат 403, Ідірісов Рустам 
2 дауыс жинады. Сайлаушылардың ең 
көп дауысын жинаған Марат Тыныш
тықбайұлы Ақсу ауылдық округінің жаңа 
әкімі болып халық таңдауымен сай
ланды. Ал Жаңаталап ауылдық округі 
бойынша әр үміткерге берілген дауыстар 
санына келсек, Абдикалыков Қуанышқа 
297, Көшеров Абайға 38, Шынжыров 
Бауыржанға 41 сайлаушы сенім білдірген. 
Жаңаталап ауылдық ок ругі бойынша ең 
көп дауыс жинаған «Amanat» партиясының 
мүшесі Қуа ныш Боранбекұлы ауылдық 
округке әкім болды. Ол бұған дейін де 
осы ауылға басшылық еткен болатын.  
Жаңадан сайланған қос әкімге алдағы жұ
мыстарына табыс, абырой тілей отырып, 
халық сенімінен шығады деген ойдамыз.

Жалпы сайлаушылардың саяси нау
қандағы жоғары белсенділігін ерекше 
айтуға болады. Ерте тұрып, елдің қамын 
күйттеген көптің ортақ тілегі бір, ол – 
ауылдың, жалпы еліміздің одан әрі гүл
дене түсуі.

Жандос ЖАЗКЕН

Турнирдің құрметті қонақтары ретінде Нұр
Сұлтан қаласының әкімі А.Көлгінов, ҚР МСМ 
дене шынықтыру және спорт комитетінің төрағасы 
Самат Ерғалиев, «Қазақтелеком» АҚ басқарма 
директоры Қуанышбек Есекеевтер қатысып, 
еліміздің әр тұсынан бағы мен бабын сынауға 
келген балуандарға сәттілік тіледі. Шара аясында 
спорттық сайыстармен қатар өнер жұлдыздары 
Қуандық Рахым, «Тұран» этнотобы ән шырқап, 
ұлттық күрес жанкүйерлерінің көңілін көтерді.

Айта кетейік, жарыс ережесіне сәйкес, сәуір
мамыр айларында ауыл, аудан, облыстық дең
гейдегі іріктеу жарыстары толығымен өтіп, оған 
еліміз бойынша бес мыңға жуық спортшы қатысты. 
Соның ішінен ақтық сынға жолдама алған 36 
палуан өзара күш сынасты. Олардың ішінде 
осыған дейін жеңіс тұғырынан көрінген Мұхит 
Тұрсынов, Еламан Ерғалиев, Ерасыл Қажы
баев, Ғалымжан Қырықбаев сияқты тәжірибелі 
палуандар да бар. Өкінішке орай 2021 жылдың 
жеңімпазы Дәурен Нұралинов жарақатына бай
ланысты турнирге қатысқан жоқ. Сондайақ қазақ 
күресі ережесіне енгізілген өзгертулерге бай
ланысты биылғы турнир "бүк" ұпайынсыз өтті.

Ұлттық спортқа епті һәм білекті қазақ па
луандары арасындағы сайыс өте тартысты өтті. 
Еліміздің әр тұсынан жиналған палуандарымыздың 
жеңіс ке деген құлшынысы көрініпақ тұрды.

Маңғыстаулық Нұрдаулет Жарылғапов алды
мен Солтүстік Қазақстан облысының намысын 
қорғауға келген Алтынбек Аусағитовты жеңсе, 
одан кейін Сұңғат Закаряновтан қоянқолтық 
белдесуде тағы да басым түсті. Мұнан кейін 
Түркістан облысының палуаны Бейбарыс Әбді
ғанидан айласын асырып, жартылай финалда 
Шымкенттің жас палуаны Нұршат Темірханмен 
белдесу нәтижесімен ақтық мәреге алғашқы 
болып жолдама алды. 

«Үздіктердің үздігі» турнирінің аса ауыр 
сал  мақта жеңімпазы, «Әлем барысы» сайы
сының күміс жүлдегері қызылордалық Мақсат 
Исағабылов ақтық мәреге дейін қар сыластарының 
жауырынын жерге тигізіп, айласы мен күші сай 
білекті палуан екенін көрсетті. Ақтық мәреде боз 
кілемге шыққан қос палуан бірбіріне ықыласы 
мен құрметін көрсеткеннен кейін, белдесуді бастап 
кетті. Алғашқы секундтан бастап бірбірлерінің 
осал тұсын іздеумен болды, өйткені екеуі де 
салқынқанды, бірбірлерін өте жақсы біледі. 
Бұған дейін қос палуан алғаш рет 2017 жылы 
күресіп, ол кезде Нұрдаулет қарсыласын таза 
жеңген болатын. Одан бері арада 5 жыл өтсе, 
екі палуанның жолы жеребе бойынша түйіспеген 
екен. Тартысты белдесуде 1 минут 51 секундта 
Мақсат қарсыласын өзінен асыра лақтырып, таза 
жеңіске қол жеткізді. Мақсат жекпежектен кейінгі 
тележүргізушілерге берген сұхбатында:

–  “Бап жана ма, бақ жана ма?” дейді ғой, бұл 
жеңісімді тынбай жасаған дайындықтың, маңдай 
тердің жемісі деп айта аламын. Маған сенім 
білдіріп, жанкүйер болған спортсүйер қауымға 
рахмет айтамын, – деді. 

 2022 жылдың «Қазақстан Барысы» атанған 
жерлесіміз Мақсат Исағабылов 25 000 000 
теңге және алтын белбеу мен ауыспалы алтын 
«тайтұяқпен» марапатталды. Ал күміс жүлдегер 
Нұрдәулет Жарылқапов 5 500 000 теңге және 
қола жүлдегер  Ғалымжан Қырықбай 1 800 000 
теңгемен марапатталды.

Жандос ЖАЗКЕН

Мақсат Исағабылов –
Қазақстан барысы

Жексенбіде елордамыз Нұр-
Сұлтан қаласының "Барыс-Арена" 
мұз сарайында Астана күніне 
орайластырылған қазақ күресінен ХІ 
«Қазақстан Барысы» республикалық 
турнирі өтті. Дәстүрлі турнир елімізде 
ұлттық спортты дамыту арқылы 
салауатты өмір салтын насихаттау, 
Мемлекеттік рәміздердің 30 жылдығын 
атап өту, қала күнін мерекелеу және 
Балалар жылы аясында жастарды 
ұлттық спортпен шұғылдануға тарту, 
олардың бойында отансүйгіштікті 
қалыптастыру мақсатында 
ұйымдастырылып отыр. 

Бәрекелді

Президенттің «Жаңа Қазақстанды» 
құру жөніндегі қуатты ұсынысынан соң 
ел ішінде ауқымды жұмыстар басталды. 
Ең алғашқы ел игілігі үшін қолға алынған 
жұ мыс – Конституциялық реформа. Жер
жерде өткен түсіндірме жұмыстарының, 
құрылған жұмысшы топтың насихатының 
нәтижесімен референдумды оң көзқараспен 
қабылдадық. Қазақстандықтар бұл ре
форманың болашағымыз үшін не бе
ре тінін, қандай жетістіктердің бастауы 
бо латынын және үлкен өзгерістердің ал
ғашқы баспалдағы екенін әу бастанақ 
түсінді. Жалпы осындай ауқымды әрі 
ел болашағы үшін жасалған маңызды 
қа дамда белсенділік танытқан штаб 
мүшелерінің, қоғам белсенділерінің жұ
мысын ерекше атап өтуге болады. Олар 
референдум барысында аса жауап
кершілікпен, азаматтық белсен діліктерімен 
және ел болашағына бағытталған маңыз
ды өзгеріске деген біліктілігімен қазақ
стандықтардың сенімін молайта түсті. 
Жержерде өткен түсіндірме жұмысы ба
рысында реформаның негізгі мақсатын, 
маңызын және келешектегі берер нә
тижесіне дейін кеңінен түсіндіре білген 
бұл топтағы азаматтар егемен елдің 
мүддесі үшін жұмыс істеген еді. Енді міне, 
сондай белсенділік пен табандылықтың 
нәтижесінде еңбектері еленді, құрметке 
бөленді. Кеше ғана аудан әкімдігінде ел 
игілігі жолындағы ауқымды істе белсенділік 

танытқан бірқатар азаматтар марапат 
төрінен көрініп, оларға облыс әкімінің алғыс 
хаты табысталды. 

Аудан әкімдігіндегі жиында “Халықтың 
басым бөлігі жаңашылдықты қолдайтынын 
білдірді” деген аудан әкімінің орынбасары 
Жасұлан Еспенбет Конституциялық ре
форма аясында не өзгеретінін қазақ
стан дықтар жіті түсінді деген ойын ортаға 
салды. 

– Өздеріңізге белгілі ел жаңғы
руы ның бастамасы ретінде 5 маусым күні 
елімізде Ата Заңымыз Конституцияға өз
герістер енгізу бойынша республикалық 
референдум өткізілді. Мұның маңызы зор 
екенін түсінгендіктен отандастарымыз 
қолдау білдірді. Сондықтан барлығымыз 
үшін жасалған әрбір оң қадамға қолдау 
білдіру, бірліктің үлгісін көрсету ел бо
лашағын жарқын ететін келелі істерге 
бастайтыны анық, – деді Ж.Еспенбет.

Жалпы бұл науқан, яғни жалпыхалықтық 
референдум көптеген заңның кемшін 
тұстарын түзетіп, жүйені өзгертетін болады. 
Енді Мемлекет алдын ала сараланып, 
бағыты айқындалған бұл реформадан соң 
суперпрезиденттік басқарудан түбегейлі бас 
тартып, президенттік республика моделіне 
өту, биліктің бірқатар өкілеттілігін қайта 
бөлу, Парламенттің рөлі мен мәртебесінің 
өзгеруі, халықтың ел басқару ісіне ара
ласуын кеңейту, азаматтардың құқын 
қорғау тетіктерін күшейту мәселелерін 

қолға алатын болады. Сонымен бірге елдегі 
жаңаша форматпен өткізіліп жатқан сайлау 
жүйесіндегі жаңашылдық та өте тиімді деп 
ойлаймыз. Ал Конституциялық реформа 
аудандық, қалалық мәслихаттардың 
депутаттарын сайлаудың мажоритарлық 
жүйесінің толықтай енгізілуі өңірлердің 
тыныстіршілігіне азаматтардың ықпал ету 
мүмкіндігін арттыруға жол ашары анық. 

Реформа бес бағыт бойынша жү
зеге аспақ. Тағы да еске салатын 
болсақ, бірінші бағыт суперпрезиденттік 
басқарудан түбегейлі бас тартып, 
президенттік республика моделіне өту 
болып табылады. “Бұл қалай жүзеге 
асады?” дегенге келетін болсақ, біріншіден, 
Президент өз өкілеттіліктерін жүзеге асыру 
кезінде ешқандай саяси партияға мүше 
бола алмайды. Сондайақ Конституциялық 
соттың, Жоғарғы соттың және өзге де 
соттың судьялары мен төрағаларына, 
орталық сайлау жүйесінің және ауди торлық 
палатаның төрағалары мен мүшелеріне де 
осындай тыйым салынады. 

Айта кетейік, бұл түзетудің мақсаты – 
саяси бәсекелестікті арттыру және барлық 
саяси партияларды дамытуға бірдей жағдай 
жасау. Конституциялық реформаның екінші 
бағытында биліктің бірқатар өкілеттілігін 
қайта бөлу қарастырылған. Бұл бағыттың 
аясында жүзеге асатын тағы бір ауқымды 
жұмыс Конституциялық Соттың құрылуы 
болмақ. 

Ал үшінші бағыттағы жұмыстардың 
ауқымы Парламенттің мәртебесін күшей
тіп, рөлін арттыруға байланысты жүзеге 
асады. Халықтың ел басқару ісіне 
араласуын кеңейту тұрғысында да бірқатар 
жұмыстар атқарылады. Ең бастысы жер 
және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер 
мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи 
ресурстар халыққа тиесілі болады. Бесінші 
бағыт азаматтардың құқығын қорғау 
тетіктерін күшейту мәселелері аясында 
жүзеге аспақ. Мұнда Конституциялық 
Соттың рөлі зор. Яғни Конституциялық 
Сот нормативтік құқықтық актілердің 
Конституцияға сәйкестігін қарайды. 

Саяси науқан, елдегі өзгерістер мұның 
бәрі – жаңа Қазақстанды құру жолындағы 
алғашқы баспалдақтар. Сондықтан ел 
болашағынан үміт күтіп, берекелі бірлі
гімізді сақтай отырып, Конституциялық 
реформаның нәтижесін берер күнді күтейік. 
Өйткені ел болашағының жарқын болуы да 
бірліктің сақталауында жатыр. Ал құрмет 
төрінен көрінген азаматтар еңбегі еленгеніне 
алғыс білдіріп, «Жаңа Қазақстанды» құру 
жолында бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарып,  халық алдында қызмет жасауға 
шақырды.

Н.АЛМАСҚЫЗЫ

Ел игілігі жолындағы 
елеулі іс

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынысымен 5 маусымда 
жалпыхалықтық референдум өткен болатын. Конституциялық реформа 5 
бағыттан тұрды. Референдумға дайындық жұмыстары барысында Жалағаш 
ауданында да референдумның маңыздылығын насихаттауға бағытталған 
қоғамдық штаб құрылып, елді мекендерде әр сала қызметкерлері, халық 
арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Түсіндірме жұмыстарында саяси 
науқанның маңыздылығы кеңінен тарқатылып, 5 бағыт бойынша өзекті 
мәселелер талқыланды. 
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Сақтансақ, сақтайды

2022 жылы III тоқсанда М.Шәменов ауылдық округі әкімінің азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның 
ішінде мемлекеттік мекеме қызметкерлерін жеке қабылдау кестесі

Р/с Жеке қабылдауды жүргізетін адамның 
(тегі, аты, әкесінің аты)

Жеке қабылдауды жүргізетін 
адамның лауазымы

Жеке қабылдау күні мен 
уақыты

Мемлекеттік органның орналасқан 
жері

Байланыс 
телефоны

1 2 3 4 5 6
1 Есжанов Галымжан Сансызбаевич Ауылдық округі әкімі Сейсенбі

сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін
М.Шәменов ауылы, Мәмбет әулие 

көшесі №2б
37-3-96

Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Әкімдердің халықпен кездесулерін 

өткізу туралы» 2022 жылғы 3 наурыздағы                       
№826 Жарлығына сәйкес, 2022 жылдың 
ІІІ тоқсанында кент және ауылдық округ 

әкімдерінің халықпен кездесулерінің 
кестесі

№ Кент, ауылдық округ 
атауы

Өткізілетін 
күні, уақыты Өткізілетін орны

1 Аққыр ауылдық округі 12.07.2022
сағ:11.00 №188 орта мектеп

2 Жаңаталап ауылдық 
округі

12.07.2022
сағ:11.00 Ауылдық клуб

3 Мақпалкөл ауылдық 
округі

12.07.2022
сағ:11.00

Ауылдық мәдениет 
үйі

4 Мәдениет ауылдық 
округі

12.07.2022
сағ:11.00 Ауылдық клуб

5 Мырзабай ахун 
ауылдық округі

12.07.2022
сағ:11.00 №122 орта мектеп

6 Жаңадария ауылдық 
округі

13.07.2022
сағ:11.00 Ауылдық клуб

7 Аламесек ауылдық 
округі

13.07.2022
сағ:11.00

Ауылдық мәдениет 
үйі

8 Еңбек ауылдық округі 13.07.2022
сағ:11.00

Ауылдық мәдениет 
үйі

9 Аққұм ауылдық округі 13.07.2022
сағ:11.00 Ауылдық клуб

10 Таң ауылдық округі 13.07.2022
сағ:11.00

Ауылдық мәдениет 
үйі

11 Бұқарбай батыр 
ауылдық округі

14.07.2022
сағ:11.00

Ауылдық мәдениет 
үйі

12 Қаракеткен ауылдық 
округі

14.07.2022
сағ:11.00 Ауылдық клуб

13 М.Шәменов ауылдық 
округі

14.07.2022
сағ:11.00

Ауылдық мәдениет 
үйі

14 Ақсу ауылдық округі 14.07.2022
сағ:11.00 Ауылдық клуб

15 Жалағаш кенті 15.07.2022
сағ:11.00

Мәдениет және 
өнерді дамыту 

орталығы

Ықылым заманнан ерін сыйлап, 
абы рой жиған ардақты аналарымыздың 
тәлімтәрбиесінің негізі исламнан алыс 
таған емес. Ислам дінінде ер аза матты 
қалай жоғары қойса, қазақ тәр  биесінде 
де солай, ердің орны әйелден жоғары. 
Отбасындағы ер мен әйелдің орны, 
балаларының көзінше отанасының ота
ғасына деген қарымқатынасы, тіпті 
сөйлеу мәнеріне дейін тәрбие болып 
саналады. Өйткені ер адам әйелін тәр
биелесе, әйел сол ер азаматтың ұрпағын 
тәрбиелейді. Сондықтан бұл жерде жар 
таңдаудан да жаңылмау керек екенін 
айтқанның артығы жоқ. Әйел басшы, 
ері қосшы болған үй ден ынжық ұл мен 
ибасыз қыздың тәр бие леніп шығатыны 
бесенеден белгілі.

 Қазақ «Әйеліңе балаң жоқ жерде 
ақыл айт, балаңа адам жоқ жер де ақыл 
айт» дейді. Сол себепті әйел дің сұлу 
болуы немесе болмауы ол табиғатынан, 
ал бірақ ақылды бо луы парыз деп 
есептеу керек. Егер от басында исламды 
үйреніп, асыл дін нің тыйымдары мен 
парыздарын бойға сіңіріп, қазақы салт

дәстүрімізбен сусын даған қыз бала 
тұрмысқа шыққанда сол өнегесін мін
детті түрде шаңырақтың ұйытқысы 
болуы жолында жұмсайтын болады. 
Қазақы мен талитетімізді өрбіте отырып 
қыз балаға лайықты тәрбие беруде ата
ананың рөлі зор. Қуантарлығы, қазір 
аудандық «Иманқұл» мешітінде де қыз 
балаларға діни сауатын ашу, қазақы 
дәстүрлерді ардақтау, қызға тән иба мен 
инабаттылықты дәріптейтін сабақтар 
өтіп тұрады. 

Жуырда ғана ҚМДБның Қызылорда 
облысы бойынша өкілдігі, «Ақмешіт
Сырдария» орталық мешітінің ұстазы, 
«Әйелқыздар» секторының жетекшісі 
Ләззат Сыдықова «Қыз әдебі – иманнан» 
тақырыбында мешіт шәкірттеріне са бақ 
өткізді. «Дана халқымыз «Гүлсіз жер, 
дінсіз ел тозады» деген. Алла Тағала 
иман дарытса, адам баласы азғын
дық тан алыс болар ма еді?! Кешегі 
Бұқар бабамыз өзінің әйгілі «Он тілек» 
атты өлеңінің алғашқы жолын «Бірінші 
тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа», 
деп ұрпағын жаман әрекеттен аулақ 

Тәрбие – тал бесіктен
Әйелдің отбасындағы басты міндеті – күйеуіне құрмет көрсету. Еріне 

бағынып, құрметтей білген әйел адам сол шаңыраққа шаттық сыйлайды. 
Ол осындай ақылдылығымен ерінің абыройын арттырып қана қоймай, 
оның разылығына бөленеді. Асыл діннен адаспаған ата-бабамыз ер 
адамды әйелден бір саты жоғары қойды. “Әйел – үйдің шегесі, еркек – 
үйдің егесі” деп, әрқайсының табиғатына тән орнын көрсетіп берді. Біздің 
менталитетте әйел ермен теңесуді ойлаймайды, керісінше нәзікжанды 
жаратылыс иесі өз орнының ошақ қасында екенін ұғынып, әу бастан-
ақ үйдегі жауапкершілікті мойнына жүктеп алады. Ал ер адам жалғыз 
өзінің емес, әйелінің, сол әйелден тараған балаларының жауапкершілігін 
мойнына қоса жүктеп, түздің тірлігін тындырады. 

– Айбек Тынымбайұлы, ең алды мен 
биылғы құрбан айт мере кесі қай күнге 
сәйкес келгенін айта кет сеңіз...

– Алдымен бар ғаламды жоқтан бар 
етуші, бізге ризықнесібемізді беруші, 
иман нығметтерін нәсіп қылушы, бізді 
мұсылмандардан етіп жаратқан Аллаға 
сансыз мақтаулар мен мадақтар болсын. 
Баршамызды қуанышшаттыққа бөлей
тін, құтберекелі, мұсылман қауымының 
ұлық мерекесі – Құрбан айт құтты болсын 
деймін. Жалпы тарихы сонау Ибрахим 
пайғамбардың тұсынан бас тау алған бұл 
мейрам биыл арапа күні 8 шілдеге сәйкес 
келіп, ал 9 шілде Құрбан айт мерекесінің 
бірінші күні болып бекітілді.

Негізі Құрбан айт мерекесінде 
мүмкіндігі бар әрбір мұсылман баласы 
Алла Тағаланың ризашылығы үшін 
құрбандық шалуы тиіс. Айта кетейін, 
құрбандық шалу тек мал бауыздаумен 
ғана шектелмейді. Онда адамның 
ішкі ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі, 
тақуалығы, басқаларға жанашырлығы 
таразыға түседі. Сондайақ пенденің 
пендешілігі мен мәрттігі, сараңдығы мен 
жомарттығы да сыналады. Сондықтан 
барлық игі істің, ізгі амалдың бастауы 
ниет екенін әркез есте ұстау керек.

– Құрбан айтта құрбан шалудың 
үкімі қандай? Құрбандық малдың ша 
масы, діни дәстүрдің шарттары 
қалай?

– Асыл дінімізде ақылесі дұрыс, 
балиғат жасына толған мұсылман адам
ға, тұрғылықты мекенжайында бол
ған адамға, нисап мөлшеріне ша масы 

келетін адамға міндеттеледі. Алла 
Тағала қасиетті Құран Кәрімде пай ғам
барымызға: «Намаз оқы, құр бан шал» 
деп әмір етіп, құрбан ша лудың уәжіптігін 
білдірген. Құрбан шалудың уақыты 
айттың бірінші күні айт намазынан кейін 
басталып, айттың үшінші күні ақшамға 
аз уақыт қалғанға дейін жалғасады. Қой, 
ешкі, сиыр және түйені құрбандыққа 
шалуға болады. Сиыр немесе түйені жеті 
кісі бірігіп, ортақ шалуды шариғатымыз 
құптайды. Пайғамбарымыз оған Алланың 
игілігі мен сәлемі болсын бір хадисінде: 
«Со қырлығы анық белгілі соқыр, ау
руы белгілі аурушаң, яғни жүре алмай
тындай дәрежеде болған ақсақ және жілік 
майы жоқ өте арық малдар құрбандыққа 
жарамайды» деген. Яғни құрбандыққа 
шалынатын малдың да жарамдысы, 
жарамсызы болады деген сөз. Жоғарыда 
аталған жағдайдағы малдар құрбандыққа 
шалуға келмейді. 

Мұсылман адам тілімен де, қолымен 
де басқаларға зиян келтірмейтін болу 
керек. Сол секілді құрбандықтың орын
далу тәртібіне де баса назар ау дару керек. 
Әсіресе пышақты малға көрсетпей қайрап 
әкелу, малды сол жамбасымен жатқызу, 
кеудесімен Құ былаға қарату, құрбан 
шалуға ниет ету, «Бисмилла, Аллаһу 
әкбар!» деп айту, малдың өңеш, кеңірдек, 
екі жағындағы екі тамырын қоса кесу, 
малдың қаны толық ағып болғанша және 
жаны шыққанша күту керек. Құрбандыққа 
шалынған малдың үштен бірі өз отбасына, 
балашағасына, үштен бірі туғантуыс, 
көршілеріне, ал қалған үштен бір бөлігі 

Құрбан айт – құтты мереке
Әне-міне дегенше биылғы Құрбан айт мерекесі де келіп жетті. 

Әлемнің әр түкпірін мекендеген мұсылмандар бұл күні Жаратушы 
иеміздің разылығы үшін құрбан шалып, Алланың мейірім-шапағатына 
бөленуге тырысады. Адам осындай ізгі амалы арқылы Раббысына 
жақындай түседі. Ал «құрбан» сөзі «жақын болу», «жақындау» деген 
мағынаны білдіреді. Құрбан айтты атап өтудің мәні мен мағынасы 
зор. Құрбан айт – отбасы құндылығын арттыратын мереке. Мұндайда 
өскелең ұрпақ Құрбан айттың қадірі мен сауабын сезініп, ізгілікке 
ұмтылады, мерекені асыға күтеді. Мұсылман қауымы асыға күткен 
құт мерекедегі ізгі амал, игі істер қа был болсын деген ықыласпен 
Алла жолындағы игі істің, құрбан шалудың шарттарын тарқатып 
көрдік. Аудандық «Иманқұл» мешітінің бас имамы Айбек Мәдиевпен 
әңгімелесіп, шариғаттағы құрбан шалуға қатысты бірқатар мін деттерді 
білдік. 

кедей және мұқтаж адамдарға үлестірілуі 
керек. Бұл жерде ескеретін жайт, 
құрбандыққа шалынған малдың терісінен, 
етінен қасапшыға қызмет ақысы ретінде 
берілмейді, теріні сатып ақшасын садақа 
ету қажет. 

– Айбек Тынымбайұлы, шариғат та 
шектік беру деген бар. Оның тәр тібі 
мен шарттарын айтып өтсеңіз...

– Шектік беру –  шариғи міндетті амал 
емес. Дегенмен қайтыс болған адамның 
атынан немесе о дүниелік кісіге құран 
бағыштау ниетімен, Алланың разылығын 
көздеп құрбан шалуға болады. Осы 
тұста назарға алатын маңызды мәселе 
сойылатын мал Алланың ғана атымен 
бауыздалады. Қайтыс болған адамның 
атымен бауыздалған мал арам болып 
есептеледі. Кей өңірлерде осы шектік 
беру амалы құрбан айт намазынан кейін 
құрбандық ниетімен мал бауыздап, ар
тынан құран оқыту және сол оқылған 
құранның сауабын марқұм болған жа
қындарына бағыштау үрдіске айналған 
десе де болады. Тағы бір ескеретін 
жағдай, айт намазынан бұрын сойылған 
мал құрбандық болып саналмайды. 
Осы жөнінде адамзаттың асылы пай
ғамбарымыз «Кімдекім айт намазынан 

бұрын құрбандық шалса, құрбандығын 
қайта шалсын» деп ескерткен еді. 

– Сөз соңында аудан тұрғын
дарына айтарыңыз...

– Жүрекпен жасалатын амалдардың 
ең әуелгісі – ықылас. Бұл – құлшылықтың 
негізі. Жасаған амалыңыздың қабыл болуы 
не кері қайтарылуы да осы ықыласқа 
байланысты. Бір сауапты істі бастарда 
ниеттің дұрыс болуы маңызды. Мұсылман 
адам бұл амалдарды атқару алдында 
Жаратушының разылығынан, сауабынан 
үміттенуі керек. Адам баласының жүрек 
түкпірінде Аллаға де ген сенім, шынайылық 
орнағанда ғана мұсылманға тән жағымды 
қа сиет терге ие болады. Баршаңызға 
Алла тағала шынайы ниеттеріңізді, ізгі 
амалдарыңызды және шалған құрбан
дық тарыңызды қайырымен қабыл етсін 
деймін. Еліміздің мерейі үстем, тәуел
сіздігіміз тұғырлы әрі тыныштығы мәңгілік 
болғай. Бейбіт өмірді мұрат тұтқан мұ
сылман қауымының ұлық мерекесі құтты 
болсын, ағайын.

– Сұхбатыңызға рахмет.

Әңгімелескен
Нұржамила АЛМАСҚЫЗЫ

Ауданның төл басылымымен отбасы
мыздың тығыз байланыста болуы жол да 
сымның қызметінен де еді. 1968 жылы 1 
желтоқсанда жолдасым Зордан Салық
баев аудандық редакцияға хат бөлімінің 
мең герушісі болып қызметке келді. Ол 
тұста редактор Қален Әбдешов ағамыз 
екен. Аққыр елді мекенінде Ленин орденді 
шопан Майтан Ахметовті зейнетке шы
ғару салтанаты өткен болатын. Совхоз 
директоры білікті де білімді басшы Камал 
Бердаулетов еді. Оған облыс бойынша ау
дан басшылары, совхоз директорлары, 
басаяғы 150дей қонақ ша қырылды. Бар
лығын жоспарлы өткізу әр кімнің қабілетіне 
қарай тапсырылды. Зор дан жолдасыма 
сол М.Ахметовке ар нау жазу тапсырылған 
еді. Соның ізімен «Дала перзенті» атты 
арнау оқылды. Сол жиында аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшысы Исатай 
Әбдікәрімов ағамыз газеттің редакторы 
Қален Әбдешевке «Қа леке, таланттылар 
елде жүр екен ғой, мына жігітті бірінші күні 
қабылдауыма шақыр» деген екен. 

Содан кейін жолдасым қызметке кел
ді. Аудандық редакцияда 16 жыл жұ мыс 
жа сады. 1970 жылдары ауданда ақын
жазу шылардың бір шоғыры са нал ған 
Темірше Сарыбаев, Мәлік Аяпов, Жақ
сыбай Сар балаев, жазушы Қал қа ман 
Нұр ғалиев, редакцияның жауап ты хат
шы  сы Мырзамұрат Ільясов, бас па хана 
ди ректоры Тұрсынбай Тәшенов, ақын 
Ашухан Бекарыстанов, фо тотілші Та

быс бек Ахметов те елеулі еңбек сіңірген 
болатын. 

Сонымен газет ұжымында 1979 жыл
дан бастап 5000ші нөмірді шығару жос
парланды. Ол кезде басылым үшін мәлімет 
жинау өте қиын болды. Оны көз көрген 
бүгінгі  зейнеткер, редакция қыз меткерлері 
жақсы біледі. Сондай қиын тұстардың 
бірінде мені де Қармақшы ауданына жі
берді. Бұрын редактор бо лып қызмет 
жасаған Ысмайл Ақжігітов ағамыз туралы 
мәлімет алып ке луім керек еді. Осындай 
тапсырманың же тегінде жүріп, Ысмайл 
ағамыздың келі німен сұхбаттастым, осы
лайша қолда бар мәліметтермен және 
ты нымсыз еңбектің нәтижесінде 5000ші 
нөмір шыққан еді.

«Тарихты білмей, өткенді, қазіргі жағ
дайды білу, болашақты болжау қиын» 
деген екен шығыс ғұламасы ӘлФараби. 
Ал ауданның жасампаз істерге толы 
шежіресін жазуға «Жалағаш жаршысы» 
газетінің қа лам  герлері де зор үлес қосты 
деп айтуға бо лады. Газеттің 90 жылға 
жуық тарихында өңір жылнамасы, тарихи 
сәт тердің шежіресі жатыр. Осы уақыт ара
лығында бұл газет ел дің көкейіндегісін ай
татын, еңбеккерлердің ерен еңбегін жа рия
лаған басылым бола білді. 

Дина Мирман,
ардагер ұстаз, 

Жалағаш ауданының 
Құрметті азаматы

Өткен күн – тарих
Мен редакцияда жұмыс жасағаным жоқ, бірақ елу жылдан 

астам уақыттан бері бұрынғы «Жаңадария», қазіргі «Жалағаш 
жаршысы» газеті біздің отбасымыздың бір мүшесі іспетті. Газет 
тарихына шегініс жасасаңыз, мұнда қаламы қарымды көптеген 
журналистердің еңбек еткенін білесіз. Талай таланттың талабын 
шыңдаған, ақын-жазушыларға шабыт сыйлаған, руханияттың қара 
шаңырағына айналған ауданның айнасы – бүгінде өзіндік орнын 
тапқан басылымдардың бірі. 

бо луға шақырады емес пе?! Қыз ба
ланы қырмызы гүліндей құлпыртып, 
абыройлы, инабатты етіп өсіргіміз 
келсе, Алла харам еткен істен алыс жү
руге дағдыландыруымыз керек» де п 
сал мақты сөзін сабақтаған Ләззат Ах
метқызы адамзаттың елшісінен жет
кен хадистерден де мысалдар келтіріп, 
исламдағы әйелдің орнын, ер азаматтың 
алдындағы міндеттерін тарқатып айтты.

– Хазіреті Мұхаммед оған Алла
ның игілігі мен сәлемі болсын, бір ха
дисінде: «Расында әкенің балаға мұ
раға қалдырған ең үлкен сыйлығы 
– дұрыс берілген тәрбие» деген екен. 
Асыл дінімізде бірінші кезекте қыз 
балаға арналар өнегеге баса назар 
аударылады. Сахих Бұхаридан жеткен 
риуаятта Алла елшісі оған Алланың 
игілігі мен сәлемі болсын «Үш қыз өсіріп, 
жақсы тәрбие беріп жеткізген атаана 
жәннаттық» дейді. Келесі бір хадисінде 
екі қыз өсіріп, игілікті тәрбиемен құтты 

жеріне қондырған әкешеше үшін де 
жұмақ төрі бұйыратыны сүйіншіленген, 
– деген Ләззат Сыдықова ислам дінінде 
әйел адам намазын оқып, оразасын 
ұстаса, арнамысын сақтап, күйеуіне 
бағынса, оған «Жәннаттың қалаған 
есігінен кір» делінетінін де тілге тиек 
етті. Мешіт шәкірттерімен, әйел, қыз
келіншектермен өткен кездесуде мешіт 
ұстазы әйел кісілердің исламдағы орнын 
айтумен қатар күйеуінің алдындағы 
міндеттерінен де толық хабардар етті. 

Жалпы асыл дінде айтылғандай, екі
үштен қыз өсіру мұрат емес, оған имани 
тәрбие бере білу – мұрат. Алла елшісінің 
айтпағы да сол еді. Сол себептен қыз 
балаға берілетін тәрбиеге басымдық 
беру керек. Сонда сіздің ұрпағыңыздан 
да, қызыңыз тұрмысқа шыққан елден де 
салиқалы ұрпақтар тарайды.

Нұр НАУАН

Премьерминистрдің орынбасары Ералы Тоғжанов  
«Пандемияның жаңа толқынына дайынбыз. Ол сұрақ 
назарымыздан тыс қалып жатқан жоқ. Қазір пан
демияның кезекті толқыны басталып кетті. Көптеген 
Еуропа мемлекетінде 135240 пайызға дейін өсім 
байқалып отыр. Сол себепті елден сыртқа шығатын 
азаматтардың бәріне осы жағдайға қатысты ұсыныстар 
бердік. Ел азаматтары коронавирус тез таралып жатқан 
мемлекеттер мен аймақтарға барған кезде ойлануы 
керек. Дегенмен біз әзірге жасыл аймақтамыз. Бүгін 
Алматы қаласы ғана сары аймаққа кірді. Бұған қатысты 
ВАКтың нақты шешімдері бар» деді.

Сондайақ Е.Тоғжанов журналистің «бетперде та
ғуды бастау қажет пе?» деген сұрағына жауап берді.

«Сары аймақтарға байланысты ұсыныстар мен 
шектеулер де болады. Мұның бәрін азаматтар ескеруі 
тиіс. Азаматтар бетперде тағуды бастауы керек»   деді 
Ералы Тоғжанов.

3 шілдедегі мәлімет бойынша елімізде корона вирус 
жұқтырған 158 жағдай тіркелген.

Оның ішінде  НұрСұлтан қаласында – 35,  Алматы 
қаласында – 88, Шымкент қаласында – 6, Ақмола 
облысында – 4, Алматы облысында – 5, Атырау 
облысында – 8, Шығыс Қазақстан облысында – 1, Батыс 
Қазақстан облысында – 1, Қарағанды облысында – 7,  
Қостанай облысында – 1, Павлодар облысында – 1,  
Солтүстік Қазақстан облысында – 1.

Осылайша елімізде коронавирус инфекциясын жұқ
тырғандар саны 1 307 330ға жетті. Бірақ халықтың 
қазір көпшілігі пандемия кезіндегі үйренген қолды қайта
қайта жуу, ара қашықтықты сақтау, бетперде кию, 
қолды залалсыздандыру ере жесін ұмытып, ашықтыққа, 
еркіндікке бейімделіп қалды. 

Шынында жайбарақат, мамыражай өмірді кім қала
майды? Шектеу шаралары көп адамды пси хологиялық 
күйзеліске әкеп тірегені де ащы шындық. Көп адам 
кәсібінен айырылып, қиындыққа ұшырады. Айта берсек, 
пандемияның қиындығын еске түсіру де адамға жақсы 
әсер бермейді. Өткен уақытта қайғықасірет те болды.  
Енді ол күнге оралмағанымыз құбақұп. Десе де тас 
түйін болып дайындалып отырғанымыз өзімізге жақсы.  

Г.АСҚАРҚЫЗЫ

Қауіпті індет 
қайта бас көтерді

«Жаман айтпай жақсы жоқ» дейді атам 
қазақ. Қайтадан еліміздің әр өңірінен 
вирус табылыпты деген сайын дегбіріміз 
қашып, күн сайын әлеуметтік желіге үңіліп 
қалатын болдық. Еліміздің бас қаласы мен 
Алматыда ауру саны көбейгені байқалады. 
Басқа өңірлерде де қылтиып бірлі-жарым 
ауру тіркелуде. Бір қуанатынымыз, 
әзірге біздің аймақта науқас тіркелмеді. 
Жалпы Қазақстан жасыл аймақта. Десе де  
мамандар бетперде киюге  кеңес беруді 
бастап кетіпті. 
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құжат

Мен алғаш рет Қонекеңмен 1972 жыл
дың жаз айында ол кісі көрші Тереңөзек ау
дандық партия комитетінің бірінші хатшысы 
кезінде кездестім. Ол уақытта күріш күтімі 
кезінде көрші аудандарда бірбірінің шаруа
шы лықтарын аралап, тексеріс ұйым дастыру 
дәстүрі болатын. Аудандық ком сомол коми
тетінің бірінші хатшысы, аупарт ком ның бю ро 
мүшесі ретінде сол жылы Тереңөзек ау данына 
баратын топты басқа рып бару бю ро да маған 
тапсырылды. Өкілдік құ ра мында ша  руашылық 
басшылары, партия, комсомол және кәсіподақ 
ұйымдарының жетекшілері баратын. 

Кеңестік дәуірде аудандық партия ко
ми тетінің бірінші басшысының қолына қан
дай биліктің шоғырланғаны белгілі. Бі рінші 
хатшысыз ауданда бір де бір мәселе шешіл
мейтін және ол айналысатын ұйымдастыру 
жұмыстарының ауқымы қандай кең болса, 
жауапкершілігі де жеткілікті еді. Сондықтан 
кейбір бірінші хатшылар кез келген адамды 
қабылдай бермейтін. Арнайы өкілдіктің же
тек шісі ауданның бірінші басшыларының 
бірі болмағандықтан бірінші хатшы қабыл
дай қоймас, аупарткомның қатардағы хат
шы ларының бірі немесе атқару комитеті 
төрағасының бір орынбасары қабылдар 
деп ойлап барғанмын. Әйтсе де бұл топты 
ком сомол комитеті хатшысының басқарып 
келгеніне қарамастан, оның ауданға ке луін
де де, тексеріс қорытындысында да, ау
парткомның бюро мүшелерін қатыстыра 
оты рып, Қонекеңнің жеке өзі қабылдауы өз 
жұмысына асқан жаупкершілікпен қарайды 
деген ойға қалдырды. Өзара тексеріс қоры
тындысын үлкен жауапкершілікпен дайындап, 
Қонекеңнің алдында баяндап шығу мен үшін де 
үлкен сабақ болды. Ол кісінің топ мүшелерінің 
ой тұжырымдары мен ескертпелерін мұқият 
тыңдап, мән бергендігі осы күнге дейін есімде. 

1975 жылы наурыз айында Қонекең Жа
лағаш ауданына аупарткомның бірінші хат
шысы болып сайланды. Мен ол уақытта 
«Каз сельхозтехника» аудандық бірлестігін 
бас  қаратын едім. Міне, осы уақыттан бастап ол 
кісі зейнеткерлікке шыққанға дейінгі он жыл дан 
астам уақыт бойы қарамағында тіке лей қызмет 
істеп тәрбиесін алған азаматтың бірімін. 

Ол жылдары Жалағаш ауданының об
лыста өз орны бар, облыс бойынша өнді
рілетін күріштің төрттен бірін беретін, күріш 
фабрикасы аталған кез еді. Дегенмен аудан 
экономикасының дамуы біржақты күрішке 
ба ғынышты болатын. Мал шаруашылығы 
сол кездегі талап дәрежесінен төмендеу еді. 
Қонекең  келген күннен күріштің өнімділігін одан 
әрі арттырумен қатар мал шаруашылығына 
деген көзқарасты түбегейлі өзгертуді, оны 
сол кезеңнің талап дәрежесіне көтеруді 
мақ  сат етіп қойды. Ауданның барлық кад
ры ның басшысынан қосшысына дейін осы 
бағытта жұмыс атқаруын қатаң талап етті. 
Аудандық партия комитеті кезекті плену
мының талқылауына аудандағы мал шаруа
шылығының жағдайы жөнінде аудандық 
ауыл шаруашылығы басқармасының бас
тығы О.Ысқақовтың баяндамасын, мал ша
руашылығындағы қол еңбегін қажет ететін 
процестерді механикаландыру жөнінде менің 
қосымша баяндамамды қойды. Пленумнан 
бір күн бұрын баяндамашыларды жеке 
қабылдап, танысып шықты. Баяндаманың 
негізгі желісін мақұлдағанымен көптеген ес
кертпелер жасады. Ойтұжырымды ғылыми 
негіздеу, әсіресе мал азығының құрамындағы 
жетіспейтін макро, микроэлементтерді анық
тау, соның негізінде мал азығының құрамын 
байыту, соған қажетті техникалар мен жаб
дықтар алдырып орнатуға байланысты ес
кертпе жасады. Баяндаманы түнімен қарап 
шығып, қайта дайындауға тура келді. Ертеңіне 
пленум алдында Қонекең тағы өзі көріп 
шығып, баяндамаларды пленум талқылауына 
жіберді. Пленумға дайындық барысында ойға 
түйгенім, ол кісінің баяндамадағы әрбір сөзге 
мән беретіні, ойтұжырымға сол саланың 
мамандарынан артық ой қосатыны, тіпті 
тал қыланған мәселеге байланысты айтқан 
ескертпелері жоғары білімді мал дәрігерінен, 
ғалымзоотехниктен, инженермеханиктен ар
тық болмаса, кем білмейтіні еді.

Қараған мәселе бойынша шешім қа был
данып, таяу жылдарда мал шаруа шы лы
ғын дағы қол еңбегін көп қажет ететін жұ мыс 
процестерін механикаландыру, мал азы ғы
ның базасын дамыту, оны мал орга низ міне 
жетіспейтін түрлі элементтермен байыту, ша
руашылықтарды мал өнімдерін өндіру ба
ғыттарына сәйкес мамандандыру және осы
лар дың негізінде оның өнімдерін өндіруді 
арттырудың нақты шаралары белгіленді. Бұл 
жұмысты басқару, әр саладағы мамандар мен 
мекемелер жұмысын үйлестіру аупарткомның 
сол кездегі екінші хатшысы Сейілбек Шау
хамановқа тапсырылды. Қонекеңнің тәрбиесін 
бізден бұрын көрген Сәкең жұмысқа белсене 
кірісіп, күнітүні өзі де ұйықтамай, бізді де 
ұйықтатпай жұмыс атқарды. Нәтижесінде ау
данның шаруашылықтарында 12ден ем деу 
пункттері, 23тен кольцинаторлар мен мал 
азығын ұқсататын әртүрлі цехтар іске қо
сылып, барлық сауын фермада сиыр сауу 
жұ мыстарының толық механизммен ат қа ры 
луына қол жеткізілді. Атқарылған үл кен жұ 
мыстардың басталу кезеңінде «Казсель хоз
техника» аудандық бірлестігінің басқа рушысы, 
кейін шаруашылық басшысы ре  тінде тікелей 
араласып қолтаңба қалдыр ға  нымды және 
осындай білікті басшылардың қа рамағында 
жұ мыс істеп тәрбие алға ным ды мақтанышпен 
айта аламын. Егін ша руа шы лы ғына байла
нысты алғашқы жиын дар да Қонекең:

– Жалағаштықтар күріш өсіруді өздерің де 
білесіңдер, биыл басталып та кетті, бұл салаға 
биыл араласпаймын, бұрынғы ба ғыттарыңмен 
жұмыс істей беріңдер, – деді.

Қонекеңнің ауданға келген алғашқы жылы 
осындай қауырт та жауапты жұмыстармен бас  
талған болатын. Кадрларға қойылатын талап 
күшейді. Аудан басшыларының талабына қа
рай кадрлар тәрбиеленіп, бейімделе баста ды. 
Осы тұста мынадай бір жағдай еске түседі.

Қонекең аптасына бір рет шаруашылық 
басшыларымен телефон арқылы сөйлесіп, 
ша руа жайымен танысып болғасын тап сыр ма 
беретін. Ол кісінің жұмыс әдісінде бұл қа лып

тасқан жағдай еді. Осы дәстүрлі прак ти каның 
алғашқы кезінде шаруашылық бас  шы ларынан 
«Тапсырманы бұрын қалай ала   тын едің, 
жазып аласың ба, әлде есте сақ    тай сың ба?» 
деген сұрақтарына «Есте сақтай мыз ғой» деген 
басшылар қатаң ескертпе алып жүрді. Тек 
Социалистік Еңбек Ері, Қа зақ  станның Ленин 
комсомолы атындағы кең шар дың директоры 
Еспанов Ұзақ ағамыз бұл сұраққа: 

– Тапсырманы жазып та аламын, есте де 
сақтаймын, – деп жауап беріп, Қонекеңнің бұл 
сынынан мүдірмей өткен екен.

Қонысбек аға ауданға келіп жұмысқа кі
ріскеннен кейін, 1976 жылы сәуірдің аяғында 
ша қырып алып, ауданның Таң совхозына ди
рек торлық қызметке бару жөнінде ұсыныс 
жасалды. Мен: 

– Қонеке, менің еңбек тәжірибемде тек 
комсомол, партия қызметі ғана бар, тікелей 
өндіріске араласа бастағаныма 1,5 жылдайақ 
болды, әлі де 12 жыл тәжірибе жинақтасам 
қалай болады, – дедім. 

– Айналайын, бұл жұмыстың қолыңнан 
келетініне сеніміміз мол, жүрексінбей кіріс. 
Алғашқы кезде біздің тараптан қолдау, көмек 
болады, – деді.

Осындай сөзден кейін басқа уәж, дә лел 
айтуды ыңғайсыз көріп, келісімімді бер дім. 
Бұл кісінің тікелей қарамағында бар болғаны 
бірақ жыл жұмыс істедім. Аз уа қыттың ішін
де жұмысымды қадағалап, баян  дамамды ау
парткомның пленумында қоюы, бюроларда 
есептерімді тыңдауы, нақ ты тапсырмалар бе
ріп, соның ішінде Таң совхозына байланысты 
жұмыстарды көбірек тапсырып, оның нақты қо
рытындысын жеке өзінің бақылауы мені шың
далу мектебінен өткізуі екенін кейін түсіндім. 

Таң ол кезде Сырдарияның сол жақ ал
қабын игеріп жатқан «Главриссовхозстрой» 
жүйесіне қарайтын совхоздардың қатарында 
еді. Оның бас басқармасы Алматы қаласында. 
Қонекеңнің қол қойған ұсынысымен облыстық 
партия комитетінде болып, келісімін алып, 
орталық партия комитетінің ауыл шаруа шы
лығы жөніндегі сол кездегі хатшысы Ш.Қос па
новтың қабылдауында әңгімелесуден өт тім. 
Сөйтіп «Главриссовхозстрой» бас бас қар ма
сының бастығы Г.Х.Гукасовтың бұй рығымен 
15 маусымда Таң совхозында дирек торлық 
қызметке кірістім. 

Таң 1967 жылы көрші «Коммунизм» (қазіргі 
Шәменов атындағы) совхоздың бөлімшесі 
негізінде бөлініп шыққан шаруашылық еді. 
Шаруашылықтың 3 454 га егістік, 4 776 га 
шабындық, 14 846 га жайылымдық, барлығы 
23 076 га  ауыл шаруашылығына жарамды 
жері болғанымен күш қуаты аз, кадрлар, 
жұ мыс қолы жетіспейтін. Құрылғанына он 
шақты жыл болғанына қарамастан бұл қиын
дықтар сол күнге дейін сезілетін. Оның үстіне 
«Главриссовхозстрой» бас басқармасы та
рапынан салынып жатқан кеңшар ор талы
ғының тұрғын үйлері, шаруашылықтың бұ
рынғы орталығына байланыстырылмай, 
ор     талықтан 34 шақырым жерде ШымкентСа
мара автотрассасының бойынан салынған, үй 
алдында жер телімі жоқ. Осындай се бептермен 
тұрғындар ол үйлерге көшіп бармаған. Ша руа
шылықтың өндіріске қажет ғимараттары мен 
әлеуметтік құрылыстары басталмаған. Сон
дық тан шаруашылықтың жаңа орталығына са
лынатын тұрғын үй лер мен түрлі мәдени, тұр
мыстық және өн дірістік ғимараттарын бұрынғы 
орталыққа байланыстырып қайта жобалату 
қажеттігі тұрды. Осының бәрі құрылыс жұ мыс
тарының кешеуілдеуіне әсерін тигізді. 

Егістік үшін тегістелген жерде де мәселе 
жеткілікті. Шаруашылықтың өндірістік қуаты 
аз, жұмыс қолы жетіспейді деген сылтаумен 
көрші Қармақшы ауданымен шекаралас, ең 
жақсы инженерлік жүйеге келтірілген «Алтай» 
ауыспалы егістігі сол  ауданның Ақжол сов
хозына беріліп кеткен. Шешімнің дұрыс бол 
мағаны соншалық берілген ауыспалы егіс
тіктің каналы мен оның су алатын сағасы 
Таң совхозының аумағында қалса, Таңның 
Қар мақшымен көрші «Қыз тамы» деп ата
латын ауыспалы егістік каналының сағасы 
«Оң жаға» каналының Қармақшыға қарайтын 
бөлігінде қаралған. Оның үстіне бұл ауыспалы 
егіс тіктің жері негізінен тұзды, оның үстіне қа
шыртқы жүйелерінің істен шығып, дұрыс су 
тартпауының салдарынан сортаңданып кеткен. 

Міне, шаруашылықтың басшылығына кі
ріскен алғашқы күннен бастап, күнделікті мың 
сан қарбалас жұмыстың қатарында осын  
дай басты мәселелерді шешу міндеті тұр  
ды. Әрине бұндай күрделі мәселелер ау
дан  ның бірінші басшысының қолдауынсыз, 
ті келей араласуынсыз шешілмейтіні тү сі нік ті. 
Сондықтан бар мәселені көтеріп, Қоне кеңнің 
алдына бардым. Мәселемен танысқан ол 
менің ұстанымымды қолдайтынын және оның 
орындалуына тікелей араласып көмек бе 
ретінін айтты. Шын мәнінде солай болды да. 

Орталық құрылысының жобалау жұ мыс
тары 1976 жылы бітіп, 1977 жылдан бастап 
тұрғын үйлер құрылысы басталды. Тұрғын 
үйлермен қабат мәденитұрмыстық, халыққа 
қызмет ететін саланың ғимараттары, бірекі 
жылдан кейін өндірістік бағыттағы құрылыстар 
салына бастады. Қонекең әсіресе айналымнан 
шығып қалған, жоғарыда айтылған «Қыз та
мы» ауыспалы егістігін қалпына келтіруге 
үл кен көмек жасады. Бұл жөнінде жоғары 
орын дар алдына мәселе қоюға жәрдемдесті. 
«Главриссовхозстрой» бас басқармасының 
облыстағы совхоздар тресі мен құрылыс бір 
лестігін қатыстырып, ауыспалы егістікті қал 
пына келтіру жұмыстарының жобалықсме
талық құжаттарын жасау, оны атқаратын 
құ рылыс мекемесін белгілеу, Сырдарияның 
сол жаға массивінде салынып жатқан құ ры
лыстар дирекциясынан қажетті қаржы бөлгізу 
мәселесін шешті. Шаруашылықтың 1977 жылға 
егісін орналастыруға тікелей араласты. 

«Қыз тамы» ауыспалы егістігін қайткен 
күнде де, осы жылдың көктеміне айналымға 
қосып күріш егу міндетін қойды. Қалпына 
кел тіру жұмысының басықасында тікелей 
өзі болды. Алғаш рет сол жылы 22 ақпанда 
ауыс палы егістіктің жағдайымен танысқаннан 
бастап жұмыс аяқталғанға дейін 67 рет 
жұмыс барысын, оның сапасын бақылап 
отырды. Жұмысты атқару міндеттелген №14 
жылжымалы мехколоннаның бастығы Ж.Құл

на заровқа да жұмысты тікелей өзі ба қы лауға 
алып, мекеменің сол кездегі жас инже нері, 
менің аяулы досым, марқұм Мақсұт Қалы
баев ты объектінің басына тұрақты қоюды 
тап сырды. Осы тұста мен Қонекеңнің аудан 
кадрларының бірбірімен арақатынасына дейін 
жақсы білетінін аңғардым. Мақсұтпен ара
мызда достық қатынасымыздың барын біліп, 
оның осы жұмысқа аянбай кірісіп, адал ат
қаратынына, сондықтан жұмыстың нәтижелі 
болатынына септігі тиетініне сенгені деп ой
ладым. Шынында, Мақсұт күнтүн демей еңбек 
етті. Барлық үлкендікішілі қашыртқылар мен 
канал қазылып тазартылды, кейбір та наптар 
жөндеуден өтсе, бірсыпырасы қайта салынды. 

Еткен еңбек нәтижесіз болған жоқ. Барлық 
жобада қаралған кешенді жұмыстар уақытылы 
бітіп, сол жылдың көктемінде ауыспалы егіс
тіктің қалпына келтірілген танаптарына 300 
гектар күріш орналастырылды. Күрішті егу, 
суға бастыру, күту кезеңінде де Қонекең өзі
нің өмірден алған мол тәжірибесіне сүйе ніп, 
ақылкеңесін беріп отырды. Жер сортаң бол
ған дықтан күрішті ерте салқынмен егіп, суға 
бастыруды мамырдың 15не дейін аяқ тау, 
егуді су алатын каналдың аяғынан бастап 
басына қарай егу, күріш күтімі кезінде ерек
ше су режимін сақтау, әсіресе атыз дар дың 
са    ғасынан аздап жаңа су беріп, аяғынан сон 
дай мөлшерде ағызып қою сияқты агро тех  
никалық шараларды атқару жөнінде нұс қау 
беріп отырды. Жаз бойы өзі бірнеше рет келіп, 
әрбір атыздың ерекшеліктеріне қа рай жеке 
жұ мыс жүргізуді бақылап тұрды. Осын дай жұ
мыстар өз нәтижесін берді де. Егін ора ғының 
қорытындысына бірнеше жылдан бері пай да
ланылмай жатқан егіс танабы айналымға қосы
лып, бригада бойынша егілген 300 гектар жер  
дің  әр гектарынан 56 центнерден өнім алынды.

Дегенмен бұл ауыспалы егістіктің жары
мына жуығын қалпына келтіріп, ауыл шаруа
шылығының айналымына қосу мүмкін емес 
еді. Жердің тұздануы қалыпты жағдайдан 
он даған есе артқан. Осы жағдайды ескеріп, 
шаруашылыққа инженерлік жүйеге келтірілген 
жаңадан жер тегістеп беру жөніндегі біздің 
ұсынысымызды қолдап, Қонекеңнің өзі барлық 
мәселенің шешілуіне тікелей араласты. Тіпті 
тегістеуге біз ұсынған жер телімін жаяу аралап 
шықты. Ол жерді зерттеу, жобалау құжаттарын 
дайындау, оған қаржы бөлгізу, құрылыс үйінің 
жоспарына енгізуді бақылап отырды. Осындай 
қамқорлықтың арқасында бұл күрделі құрылыс 
жұмысы 1977 жылдың күзінде басталып, 1978 
жылдың көктемінде 453 гектар жаңа жер 
инженерлік жүйеге келтіріліп, күріш егуге жағдай 
жасалды. Бұл айта салуға оңай болғанымен, 
қыруар жұмыс еді. Жылжымалы колоннаның 
бір жылдық жоспарлы жұмысына тең көлем 
болатын. Құрылысшыларға бір жылдық жұмыс 
көлемін жарты жылда орындату тек Қонекеңнің 
ғана қолынан келетін іс болатын.

Шаруашылықтың алдында тұрған тағы 
бір күрделі мәселе, жұмыс қолының жетіспеуі 
еді. Соның салдарынан әрбір өндірісте жұ
мыс істейтін механизаторларға бір трактор, бір 
комбайн немесе жатка, әрбір автокөлік жүр
гізушісіне бір автомашинамен қатар бір комбайн 
бекітілетін. Оның үстіне көктем егісін қиналып өз 
күшімізбен атқарғанмен егін орағына сырттан 
ондаған комбайнер мен жаткашы көмекке ке
летін. Сол кезде шаруашылықта 1541 ірі қара, 
309 жылқы болды. Оларды бағатын малшы 
шығару қиямет еді. Тіпті бригадирлікке де адам 
шықпайтын. Бұл мәселені шешуде Қонекең үл
кен көмек жасады. 

Сол жылдар Аралға құятын өзендердегі 
судың оның жоғарғы жағындағы Өзбекстанның 
мақсаты мен Республикамыздың Оңтүстік Қа 
зақстан және Қызылорда облыстарының егіс 
тіктеріне көп мөлшерде жұмсалуының нә ти
жесінде теңіз суының тартылуының, ай мақтың 
экологиясының бұзылуының ең шырқау ше
гіне жетіп, балық шаруашылық өндірісінің 
күрт төмендеуінен өмір бойы балық аулаумен 
ай на лысып келген өңір халқының тоқырауға 
ұшы раған кезі еді. Жергілікті тұрғындар тір
ші ліктің көзі болмағасын жанжаққа көше 
бастады. Осы жағдайды пайдаланып, Арал ау
данынан шаруашылықтарға жұмыс қолының 
жетіспеушілігін шешу үшін жанұялар көшіріп 
келу жөнінде ұсыныстар түсе бастады. Де
генмен бұл жұмысты жүзеге асырудың қиын
дығы көп еді. Жер шалғай, елдің көшуі үшін 
көп транспорт керек, оны жалдауға көп қаржы 
қажет, Үкімет тарапынан көшіп қонуға беретін 
қаржылай көмек өте аз, шаруашылықтың басы 
артық қаржысы жоқ. Осындай жағдайда тағы 
Қонекеңнің ақылы мен қолдауы маған үлкен 
көмек болды. Ол кісі: 

– Бүгін жұмыс қолы шаруашылығында 
үлкен проблема, оның үстіне қиындыққа душар 
болып отырған халықты жаңа қонысқа көшіру, 
оларға жұмыс тауып беру – үлкен әлеуметтік
саяси мәселе. Сондықтан бұл жұмыста қандай 
шығын мен қиындық болса да мойынға алу 
керек,– деді.

Қонекең тек ақыл айтумен шектелген жоқ. 
Аудандық кеңес атқару комитетінің сол кездегі 
төрағасы Сейтнәби Мұқашев ағамызды бас 
қылып, Арал ауданына баратын арнайы топ 
жасақтап, халықпен сөйлесіп қай туды тап
сырды. Топ құрамына ауылдық кеңес тің тө ра
ғасы, шаруашылықтың маған дейінгі ди ректоры 
Молдаш Мусаев ағамыз қосылды. Арнайы топ 
Арал ауданының «Ақбасты» елді ме   кенінде 
болып, тұрғындармен сөйлесіп қайтты. 

Әрине ғасырлар бойы мекендеген, ата
бабаларынан қалған құт мекендеріне айналған, 
кіндік қаны тамып, туып өскен жерді тастап 
көшіп кетудің оңай емесі түсінікті. Оларды 
қоныс аударуға үгіттеудің де қиындығы белгілі. 
Дегенмен мұқтаждық не істетпейді? Елдің 
атынан алғашқы өкілдер шаруашылыққа келіп 
елмен, жермен, танысқаннан кейін алғашқы 
жаңа тұрғындар 1976 жылдың тамыз, қыркүйек 
айларында қоныстана бастады.  

Шаруашылықтың жаңа орталығына арнап 
салынған, кезінде совхоздың бұрынғы орта
лығынан жырақтау болғандықтан, тұрғындар 
көшіп бармай, бос тұрған ШымкентСамара 
автожолының бойында 50 пәтерлік жаңа 
дайын тұрғын үй болатын. Сондықтан қоныс
тану шыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету 
қиынға соққан жоқ. Келгенкелгенше жаңа үй
лерге орналасып жатты. 

Жалағашты он жылдан астам басқарған Қонысбек Қазантаевтың жаны да, тәні де 
кіршіксіз таза азамат еді. Өмірінің басты мақсаты шындық пен әділдікті ту ету болатын. 
Оның бірнеше ауданды басқарғанда әділдіктен ауытқушылығы болды дегенді естіген 
емеспін. Біздің ауданды басқарған кезде де солай болды. Ізденімпаздығы соншалық, 
шаруашылықтың қай саласының адамымен де сол саланың жоғары оқу орнын бітірген 
мамандай сөйлесе алатын. Басталған істің жарты жолда қалуына жол бермейтін. Қандай 
жұмыс болсын, жан тәнімен беріле атқаратын. Алға қойылған мақсаттың орындалуы 
үшін өзін де, өзгені де аямайтын. Шындықты бетке айтатын турашыл еді. Жанын күйттеп 
көрген жан емес, сөзіне берік, уәдеге мәрт болатын. Көсіле сөйлегенде қазақи сөздің 
қадыр-қасиетін құрметтей білетін және жеріне жеткізіп айтатын. Орынды қолданған мақал-
мәтелдері нысанаға дөп тиіп, ақыл-кеңесін беріле тыңдаудан жалықпаушы да едік. Ағаның 
осы қасиеттерін оның айналасындағыларға да, қызметкерлерге де, кейінгі інілеріне де үлгі-
өнеге боларлықтай ұлағатты ісі деп сезінесің. 

Шындық пен әділдікті ту еткен

Сол жылы егін жинау да ұйымшылдықпен 
жүргізіліп, қыркүйек айының аяғында күрішті 
ору бітіп, қазан айының бас кезінде оны бас
тыру жұмыстары да толық аяқталды. Егін 
жинау науқаны біткен бойда Қонекең, кө мекке 
автокөлік кәсіпорындарының бас шыларымен 
келістіріп, барлық көлікті жаңа қо ныс та нушы
ларды көшіріп әкелуге жібердік. Осы айларда 
небәрі отыздан астам жанұя көшіп келді. Келер 
жылы Қаратерең елді мекенінен 1015тей, 
барлығы 46 отбасы көшірілді.

Жаңа қоныстанушылардың ең жақыны 
400 шақырымдай Қаратерең, әрісі 600 ша
қы рымдай Ақбасты деп аталатын Арал ау
данының елді мекендерінен көшірілді. Келу
шілердің үй мүліктерінен басқа малдары, тіпті 
ескі қорақопсыларына дейін әкелінді. Уақ мал
дарды есептемегеннің өзінде жүздеген түйе, ірі 
қара малы келді. Үй мүліктерінен басқа тек екі
үш түйені әкелуге ғана бір машинадан қажет 
болғанын ескерсек, көшіқонға қанша қаражат 
жұмсалғаны түсінікті болар.  

Шаруашылықтың өндірістік қаржы жос па
рында ондай шығындар қарас тырыл маған. 
Сол жылы егілген егіс – 1350ақ гектар. Мал 
шаруашылығы пайда келтірмейтін, күріштің 
мойнында болатын. Жыл зиянмен аяқталатыны 
алдын ала белгілі болды. Осы тұста Қонекең бұл 
жағдаймен жоғары орындарды хабардар ету, 
мүмкіндік болса, қаржылай көмек сұрау жөнінде 
кеңес берді және «Главриссовхозстройдың» 
Қызылордадағы совхоздар басқармасының ол 
кездегі бастығы Әзхожаев Омар ағаға Алматы 
қаласындағы «Главриссовхозстрой» Бас бас
қармасының бастығы Э.Х.Гукасовқа бірге ба
руға өтініш жасайтынын айтты. 

Сонымен 1976 жылы қазан айының ба
сын да Өмекең екеуміз Э.Х.Гукасовтың қабыл
дауында болып, барлық жағдайды баяндап, 
шығындарды жабу үшін қаржылай көмек беруін 
өтіндік. Эрик Христофорович  шаруашылықта 
бұрын да бірнеше рет болған, жалпы жағдаймен 
таныс, совхоздың негізгі проблемаларынан 
хабардар. Бізді мұқият тыңдап: 

– Шаруашылықтың жағдайын жақсы білемін, 
көп проблеманың ішіндегі ең негізгісі жұмыс 
қолының жетіспеуі болатын, оны шешуге негіз 
жасап жатыр екенсің, оның құптарлық, бірақ 
қаржы бере алмаймын. Мұның бәрі жоспарсыз 
жұмыс, менде де ел көшіруге қаралған ақша 
жоқ, – деп бір тоқтады. Кейін: 

– Жыл қорытындысымен шаруашылықтың 
қаржысын басқа мақсатқа жұмсап, жылды 
зиян мен аяқтағаның үшін қатаң сөгіс жа рия
лаймын, үш ай сөгіс арқалап жүресің, есесіне 
шаруашылықтың ең негізгі мұқтажы шешіледі, 
менің саған жасайтын көмегім осы, – деді.

Мойнымнан жүк түскендей болды, сол кездің 
талабы бойынша ретсіз жұмсалған қаржыға 
байланысты біз үшін министр дәрежесіндегі 
басшымыз Э.Х.Гукасовтың алдынан өтіп қол
дауын алдым. Енді алаңдамай батыл жұмыс 
істеуге мүмкіндік туды.

Алда әлі жұмыстар бар. Жаңа қоныс тану
шыларды көшіріп әкелу, мәселенің бір бөлігі 
ғана. Енді оларды орналастыру, жұмыспен 
қамту, өмір бойы балық аулаумен айналысып 
келгендердің жаңа мамандық игеруіне жағдай 
жасау, әлеуметтік мәселелерін шешу, 300ден 
астам жанның әрқайсысының  көңілінен шығып, 
ренжітіп алмау, тіпті жергілікті тұрғындармен 
араласып, психологиялық үйлесімділік мәсе
лелеріне дейін айналысу қажет еді.

Келушілерді тұрғын үймен қамтамасыз 
етуде онша қиындық болған жоқ. Олар түгел 
шаруашылық тұрғындарының ескі қонысты 
тастап бармай отырған, совхоздың жаңа орта
лығына 50 пәтерлік үйге орналастырылып, 
«Жаңа қоныс» деген шағын елді мекен бо
лып шыға келді. Шағын ауыл тұрғындары 
үшін жаңадан сауда дүкені, дәрігерлік пункт, 
кітапхана ұйымдастырылды. Жаңа ауылдың 
жанынан ірі қара үшін комплекс салынып, 
мал бордақылайтын, сиыр сауатын ферма 
ұйым дастырылып, жаңа жұмыс орындары 
ашыл ды. Кәсіптіктехникалық училищенің фи
лиа лы ашылып, механизатор, күрішші ма ман
дықтарын игеруге жағдай жасалды. Бұл мә
селелерді шешуді де Қонекең назардан тыс 
қалдырмай, тікелей көмектесіп отырды. 

Зымырап жатқан уақыт, содан бері отыз 
жылдай өтіпті. Бүгінде сол шағын елді мекен 
тұрғындары өсіпөнген, қанат жайған ауылға 
айналып отыр. Отыз жылды бір ұрпақ ауысатын 
кезең  десек, бүгінде ауылдың сол кездегі қа
риялары бұл дүниеден өтіп, дүниеге жаңа ұр
пақ келген. Соған қарамастан ауылдың осы 
күні жігіт ағасы болған тұрғындары Қонекеңнің 
ел асып, туған жерді тастап жаңа жерге көшіп 
кел   ген кездегі жасаған қамқорлығын әлі 
ұмытпайды. 

Аудан басшысының сол кездегі осындай 
қамқорлығы, тікелей өзі араласып, атқарған 
ұйымдастыру жұмыстары шаруашылық үшін 
нәтижесіз болған жоқ. Шаруашылықтар меха
низаторлар, күрішшілер, малшылар қа та ры 
көбейіп, өндіріс көлемін кеңейтуге қол жет 
кізді. Совхоз 1976 жылы 1350 гектар кү ріш 
көлемін екі жылда 1700 гектарға жеткізді, 
1541 ірі қараны 19791980 жылдары 4000 бас
қа дейін көбейтуге мүмкіндік алды. Шаруа
шы лық 1983 жылдан бастап, Қонекеңнің 
бастамасымен тұқым шаруашылығына ай
нал ды, сапалы тұқым дайындауға қажетті 
тех никалар мен жабдықтардың алынуына 
жәр  демдесті. Нәтижесінде Қызылорда күріш 
ғы лымизерттеу институтының тәжірибе ша
руашылығынан элита тұқымын алып өсіріп, 
оны тазартып, 12 сыныпты себу дәрежесіне 
жеткізіп, ауданның басқа шаруашылықтарына 
сатып отыратын дәрежеге жетті. Осының бәрі 
оның экономикалық жағдайының артуына, жұ
мысшылар тұрмысының жақсаруына жағдай 
жасады.

Салыстырмалы бағамен алғанда 1976 
жылы барлық өндірілген өнімнің құны 1320 мың 
сом болса, 1985 жылы 3444 мың сомға жет
ті, жұмысшықызметкерлердің саны 300ден 
471ге жетіп, олардың орташа айлықтары 200 
сом нан асты. Шаруашылықтың рентабельдігі 
артып, 39,9 пайызды құрады. 

Бір сөзбен айтқанда, Қонекеңнің қарама
ғында кадрларға деген қатаң талабымен қатар 
қамқорлығын да тұрақты сезініп отырдық. Өз 
ісіңе адалдықты, қарамағындағыларға әділ 
болуды, рухани тазалықты, күнделікті күйкі 
тірліктегі пендешіліктен жоғары болуды үй
рендік. Ол кісіден алған кәсіби, адами және 
ру хани тәлімтәрбиені кейінгі қызметтерімде 
пайдалануға тырыстым.

Жалағаш ауданын он жылдан астам бас
қарған Қонысбек Төрешұлы ағаның бір ша
руашылыққа, оны басқарған қатардағы бір 
кадрға ғана байланысты жасаған жақсы
лығының есте қалғаны осындай.

Бұл ауданның бірінші басшысының көп 
қырлы қызметінің бір бөлігі ғана. Мүмкін ол кісі 
басшы ретінде кадрларға  қамқорлық жасауға 
міндетті де шығар, дегенмен Қонекең жасаған 
жақсылығы үшін міндетсініп, бұлданып көрген 
жан емес. Тіпті кейбір сырттай жасаған қам
қорлығын білмей де қалушы едік. Қонекең 
мұндай жақсылықты сол жылдары Жалағаш 
ауданында үлкендікішілі қызмет еткен кез 
келген азаматқа жасады деп анық айта аламын. 
Бүгінде олардың кез келгенімен тілдессеңіз, 
осылай айтарына сенім мол. Олардың барлығы 
да Қонекеңнің қарамағында қызмет істеп шың
дал ғанын, өмір мектебінен өткенін мақтан 
тұтады.

Садық ӘЛИЕв,
аудандық ардагерлер кеңесінің 

төрағасы

Қайраткер келбеті

«Ауыл» Кредиттік серіктестігі» ЖШС №6 санды 
2022 жылғы 10 маусымдағы құрылтайшылардың  ке
зек тен тыс жалпы жиналысының шешімімен серік
тес  тіктің жарғылық капиталы ішінара және толық 
азай тылғандығын өзінің барлық кредит берушілеріне 
ха барлайды.

Серіктестік кредит берушілеріне «Ауыл» Кредиттік 
серіктестігі» ЖШСның мына мекенжайында: Қызыл
орда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Т.Қыс
таубаев көшесі №4 ғимаратында орналасқанын және 
талаптар бар болса, жазбаша нысанда жолдауды сұ
райды.

БСН: 010640000062

Хабарландыру

Біле жүріңіз

“Hyperloopты” жасау идеясы 2029 жылға қарай 
Лос Анджелес пен СанФранцисконы жалғайтын 
жылдамдығы жоғары теміржол салу жөніндегі 
үкіметтік жобаға жауап ретінде пайда болған. 
Жылдамдығы 480нен 1102 км/сағатқа жетеді. Үкімет 
жобасы 68,4 млрд  долларға бағаланған болатын. 
Илон Маск “Hyperloop” туралы алғаш рет 2012 
жылы СантаМоникадағы “PandoDaily” ісшарасында 
Сара Лэйсиге берген сұхбатында айтқан болатын.  
Кәсіпкер жаңа көліктің ұшақтан екі есе және ең 
жылдам пойыздан 34 есе жылдам болып, Лос
Анджелестен СанФранцискоға (561 шақырым) бар 
болғаны 30 минутта жетуге болады деп жариялаған 
еді. Одан кейін Маск атышулы мәлімдеме жасап, 
жобаның “California HighSpeed Rail” атты үкіметтік 
жобадан 10 есе арзан болатынын, көліктің ешқандай 
апатқа түспейтінін, жолдың тек күн энергиясымен 
жұмыс істейтінін, қатынаушылар ұзақ уақыт күтпей 
метродағыдай қатынайтынын айтқан. Сөйтіп 2013 
жылдың тамыз айында жобаның 58 парақтан тұратын 
"альфанұсқасы" жарияланды. 

Илон Маск өз идеясын пойыз, ұшақ, автокөлік 
және кемеден кейінгі бесінші көлік түрі ретінде 
ұсынды. Атақты инженер, әрі кәсіпкер Илон Маск 
бүгінде баламасы жоқ көлікке айналуы мүмкін “Hyper
loop” туралы өз идеясын жеткізгенде идеяға күмәнмен 
қараған адамдар аз болмады. Калифорниядағы жер 
құны мен қысқа уақыт аралығында сағатына 700 
миль жылдамдықпен қозғалудың адамға әсері секілді 
көптеген сұрақтар туындады. Осыған қарамастан 
жоба авторы мен оның командасы өз идеяларын 
жүзеге асыруға мейлінше күш салып келеді. 

Іс жүзінде “Hyperloopтың” әуе лайнерлерімен 
бәсекелесуі оның бағасы мен жол жүру уақытына 
байланысты. Өз кезегінде баға көлікке жұмсалатын 
энергияға негізделеді. “Hyperloopтың” тесттік 
нұсқасы сәтті орындалғанымен, Илон Маск пен 
оның идеяластары ойлаған нәтиженің бәріне қол 
жеткізілмеді. “Hyperloopтың” жұмыс істеу үшін қанша 
энергия қажет екені әлі белгісіз, дегенмен бұл – өте 
маңызды мәселе. Әзірге белгілі болғаны “Hyperloop” 
құбырларының үстінде Күн энергиясын жинайтын 
панельдер орнатылады. 

Нұрай БАҚБЕРГЕН,
Аққұм ауылы 

Илон Масктың “Hyperloop” 
жобасы туралы не білеміз?

Адамзат дамыған сайын ғылым 
да дамыды, тың идеялар туып, 
жаңалықтар саны артты. Заманынан 
озық ойлы туған адамдар адамзаттың 
пайдасына жарайтын дүниелерді ойлап 
тауып, көпті таңғалдырудан жалықпай 
келеді. Әлемге әйгілі Илон Маскте жаңа 
идеядан туған жарқын жобаларын 
ұсынуда әлемді таңғалдырудан 
жалыққан емес.

2022 жылы 3 шілдеде Жалағаш ауданының Ақсу, 
Жаңаталап ауылдық  округтері әкімдерінің сайлауы өтті.

Жалағаш аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Рес  
пуб ликасы Конституциялық заңының 14бабы 9) тар
мақшасына, 44бабының 2тармағына, 45ба бына, 
11310бабына сәйкес ауылдық округ әкім  дерін сайлау 
нә тижелері туралы учаскелік сайлау ко мис сияларының 
хат тамаларының нәтижелерін анықтады:

Ақсу ауылдық округінің әкімін сайлау жөнін дегі 
Ақсу сайлау округі бойынша:

сайлаушылар тізіміндегі 1004 адамның 678-і дауыс 
берді, жарамсыз бюллетеньдердің саны – 26, «Бәріне 
қарсы» дауыс берген – 0.

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: Әбсаттаров 
Ж.С – 5; Сулейменов Г.К – 242; Шилдебаев М.Т. – 403; 
Ідірісов Р.Б. – 2.

Жаңаталап ауылдық округінің әкімін сайлау 
жөніндегі Жаңаталап сайлау округі бойынша:

сайлаушылар тізіміндегі 439 адамның 377-сі дауыс 
берді, жарамсыз бюллетеньдердің саны – 1, «Бәріне 
қарсы» дауыс берген – 0.

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: Абди ка лыков 
К.Б. – 297; Көшеров А.Қ  – 38; Шынжыров Б.С. – 41.

Жалағаш аудандық сайлау 
комиссиясы хабарлайды

Ақсу ауылдық округінің әкімі – Шилдебаев Марат 
Тныш тыкбаевич – 1966 жылы туған, «Ақсу ауылдық ок 
ругі әкімінің аппараты» КММ, статисті, ұлты – қазақ. 
Өзінөзі ұсынған. Жалағаш ауданының Ақсу ауылында 
тұрады.

Жаңаталап ауылдық округінің әкімі – Абдикалыков 
Куаныш Боранбекович – 1974 жылы туған, Жаңаталап 
ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ, әкімі, ұлты – 
қазақ, «AMANAT»партиясының мүшесі, «AMANAT» пар
тиясы ұсын ған, Жалағаш ауданының Жаңаталап ауы
лында тұрады.

Жалағаш аудандық сайлау комиссиясы 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 

Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Заңының 45, 113-11 баптарына сәйкес 2022 жылғы  
4  шілдедегі №04 шешімімен 2022 жылғы 3 шілдеде 

сайланған Ақсу, Жаңаталап ауылдық округтер 
әкімдерін тіркеді:
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Спорт

Бірінші раунд басталысымен шаршы алаңның 
ортасын алып алған қазақстандық ережесіз жекпежек 
шеберінің қарсыласынан айқын басымдығы байқалды. 
Алғашқы кезең белсенділігі арқасында толықтай 
Шавкаттың есесіне жазылды. Осылайша физикалық 
және ментальды тұрғыдан да өзінің қарсыласынан 
әлдеқайда мықты екенін көрсетті. Отандасымыз екінші 
раундта да шабуылын тоқтатпай, қарсыласын ауыр 
соққының астына алды. Шавкаттың соққыларына есе 
қайтара алмаған қарсыласы ақырында арқасын беріп 
қойды. Сол сәтті ұтымды пайдаланған Шавкат раунд 
аяқталуына үш секунд қалғанда қылқындыру әдісімен 
жеңіп кетті.

Осылайша Рахмонов UFCдегі төртінші кездесуінде 
қарсыласының осал тұсын тауып отыр. Ал Мэгни 
UFCде 27рет октагонға шығып, сегізінші рет жеңілді. 
Дегенмен Мэгни талай мықтыны жолдан тайдырған 
өте тәжірибелі спортшы болатын.

Жекпежек аяқтала салысымен қолына микрофон 
ұстаған Шавкат қарсыластарына мәлімдеме жасады.

– Дана Уайт, менің есімімді есіңде сақта! Мен UFC 
чемпионы боламын. Бірекі жылдың ішінде чемпион 
боламын, – деді ол.

Сондайақ Рахмонов жарқын жеңісінен кейін 
алдын ала келісілген табысынан бөлек, "кештің үздік 
айқасы" ретінде аталған промоушеннен 50 мың АҚШ 
долларының иесі атанды.

Жауырыны жерге тимеген батырымыз 16 кез
де судің бәрін уақытынан бұрын жеңіспен аяқтаған. 
Осындай физикалық тұрғыдан мықты, рухы күшті 
спортшыларымыз халық арасында салауатты өмір 
жолын дәріптеуде септігін тигізіп жатыр. Сондайақ 
оның спортқа келуі, осы жолдағы басынан өткізген 
қиыншылықтары спортқа бетбұрған өрендерімізге 
Шавкаттың жолы үлгі болары сөзсіз. 

Айта кетейік, қазақстандық файтер Сергей Мо
розов та осы турнирде өз өнерін көрсеткен болатын. 
Отандасымыз бразилиялық Раулиан Пайвамен үш 
раунд бойы айқасып, қорытындысында төрешілер 
шешімімен жеңіске жетті. Әрине жерлесіміз үшін 
өткен шайқас жеңіл болмады, қарсыласы да оңай 
шағылатын жаңғақ емес екенін дәлелдеді.

Бұл – Морозовтың UFC турниріндегі төртінші жекпе
жегі. Қазақстандық файтер Умар Нурмагомедов және 
Даглас Сильва де Андрадеден жеңіліп, Халид Таханы 
жеңген болатын. Ал бразилиялық спортшының бұл 
UFCдегі жетінші жекпежегі. Ол бұған дейін тағы 
бір қазақстандық спортшы Жалғас Жұмағұловты 
жеңген еді. Осылайша жерлесінің есесін қайтарған 
спортшымыздың мерейі жанкүйерлерінің алдында 
үстем болды.

Әлемдік аренада еліміздің туын желбіретіп, жан
күйерлерінің ыстық ықыласына бөленген бауыр ла
рымызға алдағы жекпежектерде сәттілік тілейміз.

Жандос ЖАЗКЕН

Шавкат Рахмонов 
төртінші рет жеңіске жетті 

Өткен аптада жартылай орта салмақта 
өнер көрсететін қазақстандық файтер 
Шавкат Рахмонов UFC-дегі төртінші 
жекпе-жегінде жеңіске жетіп, қазақ елі 
үшін үлкен жеңіс сыйлады. 27 жастағы 
Рахмонов Лас-вегастағы UFC Vegas 57 
турнирінде промоушеннің 34 жастағы 
ардагері, америкалық Нил Мэгнимен өзара 
мықтыны анықтады. 

Ойтамызық

Келін алсаң, шабылып салтанатты 
зәулім мейрамханаға той жасайсың,  
одан кейін құдалығы бар, келімкетім  
мейманың бар, бірнеше миллионның 
басына су құясыз. Салтанатты 
сарайға да, үйге да жасайтын тойдың 
асабасы бар, музыкасы, камерасы 
бар олардың ұсынатын бағасы өте 
жоғарылаған. «Неге қымбат?» десең, 
«бәрі қымбат, азықтүлік удай қымбат, 
балашағамды қалай асыраймын?» 
деп азар да безер болады. 

Бірақ сонда да қазақ әлі жарысып 
той жасаудан алдына жан салмай 
тұр. Нарықтағы бағаның арзан 
кезінде жа салған той әлі толастамай 
тұр. Пан де мияның кезінде той мен 
жиі бас қо сулардың саны азайып 
еді. Халық та ша малы ес жиып, 
үлкен мейрамханада дүр кіретіп той 
өткізбейақ шамашар қын ша қызды 

үйден ұзатып, келін түсіру тойын 
шаңырақта жасауға әпәдемі қа лып
тасып қалған еді. Қалай дерттің бе ті 
қайтып, пандемия аяқталып еді, той 
шыл қауымның белсенділігі қайта 
оя нып, шабылып той жасауға кірісіп 
кетті. 

Қоғамдағы мәселелерге бейжай 
қа ра майтын, белгілі тұлға Төрегелді 
Шар манов та осы тойға қатысты 
өзінің ойын ашық жеткізіпті.

«Біздің қоғамды даңғазалы, той
шыл  дық, шамадан тыс дарақылық 
жай  лап алды. Бірімен бірі жарысып 
ат шап тырып той жасау, сол бір ғана 
той үшін бәленбай сомаға шашылу 
ба сым. Мұның қоғамға пайдасы бар 
ма? Біреудің мерейтойының тойлан
ғанынан ұлттың мәртебесі арта ма? 
Тіпті осындай дарақы тойлардан қа
лыс паймыз деп қайсыбір ағайын қа

рыз данып, қауғаланып той жасайды.  
Мұндайдан тыйылатын кез әлдеқашан 
жетті. Қазір той тойлап «әлеулейтін» 
заман емес.  Қазір ақпараттық техно
логиялық даму ғасыры. Өзге елдер 
осы көштен қалыспауы үшін ғылым
білімін, мәдениетін, экономикасын же
тілдіріп әлек. Біз әлі тойтойлаудың 
айналасында  жүрміз» деген болатын. 

Айтудайақ айтыпты. Оны түсінетін 
адам болса... 

Ұлт үшін ұлықты, ел үшін өнеге 
боларлық дүние жасамағасын, бір 
сәттік лепірме тойтомалақтың не 
пайдасы бар? Қазір дүние дүр сіл
кініп, “Ғылымды қалай жетілдіреміз, 
эко номикамызды қалай көтереміз ?” 
деп болашақты ойлап дамыл таппай 
із дену үстінде. Жаһандану заманын
да ұлт ретінде өзімізді әлемге та  
ны тып, тілімізді, дінімізді, ұлттық 

құн дылықтарымызды жоғалтып ал
майық деп ғылым мен жаңа тех
нологияны дамытудың орнына біз 
әлі алаөкпе болып, бар тапқан таян
ғанымызды дүбірлі тойтомалақ пен 
мерейтойларға қасқағымда шашып 
өте шығамыз. Осыдан соң барды 
бағаламайтын, жоқ дегенге сенбейтін 
ұрпақ тәрбиелегенге өкініп, бармақ 
тістейміз.  Кейінгі ұрпақ осы біздің той 
өткізу эстафетамызды жалғап жатса, 
оған таң қалудың қажеті жоқ. Өйткені 
ол біздің өзімізден жеткен баяғы 
сүрлеу сол сүрлеу.  

Шынында тойды емес, терең ой 
ойлайтын заман екенін ұмытпайық.  
“Той – халықтың қазынасы” деп 
жайба рақат жүретін дәурен өтті.

Г.АСҚАРҚЫЗЫ

Той емес, 
ой ойлайтын уақыт келді

Салтанатты тойларды «тойшыл қауым ағайын» деп бастап, 
аяғы даңғазаға айналатын тойлар көбейіп кеткені  өтірік емес. 
Замананың ахуалына қарамай, нарықтағы баға шарықтап 
бара жатқанда той-томалаққа шығындалу  – барып тұрған  
ысырапшылдық пен даңғойлық.  Қит етсе сән-салтанат пен 
бас қосып,  өзінің азғантай шат-шадыман сәтін  үлкен мерекеге 
айналдыру иісі қазақтың ақ жайлау көңілі дерсіз. Әрине оған 
келісуге де болады.  Алайда адам айналадағы ахуалға, төңіректегі 
өзгеріске барлау жасап барып  «көрпеге қарай көсілу» керек 
секілді.  Негізі бір айлыққа қарап отырған адам несиесіз той жасай 
алмайды. Ал тойдың  сән-салтанаты өзінше бөлек әңгіме.  

Иә, НұрСұлтан – Тәуелсіздіктің 
тарихи таңбасы, жарқын болашақтың 
жол басы. Елорда – ізгі ниеттер мен 
игілікті істердің, келісім мен кемел 
ой дың қаласы. Аз уақыттың ішінде 
серпінді дамып келе жатқан қазақ 
мем  лекетінің баршаға мойындалған 
елор дасы – шын мәнінде ұлттық идея, 
Қазақстанның кескінкелбеті. Елорда 
– тәуелсіздігіміздің бойтұмары, бүкіл 
қазақстандықтардың ортақ мақ та
нышы, бағытбағдарымызды ай қын
дап беретін бағдаршамымыз, дос тық 
пен бейбітшіліктің мекені. Осы ған 
дейін аз уақыт өтсе де, ауыз тол тырып 
айтар жетістіктеріміз де аз емес. 
Әлем елдері тамсанып қарайтын 
ару астана күнненкүнге өркендеп, 
тек жақсылыққа қадам басып келеді. 
Қазақстан астанасы – Қазақстанның 
саясиәкімшілік орталығы, ұлттық бір
лік пен тәуелсіздіктің символы. Қа зақ 
елінің өз саясатын жүргізетін, өз даму 
үрдісін айқындаған, бәсекеге қабілетті 
ел ретінде танылуы – тәуел сіздіктің 
жемісі. 

Республиканың алғашқы аста насы 
Ақмешіт қала сының атауын Қызыл
орда қаласы деп өзгерту туралы қаулы 
қабылданды. 1925 жылы мемлекеттік 
басқару органдары Сыр бойына 
көшірілді. Жаңа астана құрылысына, 
Қызыл орданың Қазақ станның саяси, 
эконо микалық және мәдени орталығы 
ретінде орнық тыруға С.Қожанов, 
Т.Рыс құлов, Ж.Мыңбаев, Н.Нұрмақов 
сын ды бірқатар қоғам қайраткерлері 
бел сене қатысты. Осылайша Қы
зыл орда қаласы 1929 жылдың ма
мыр айына дейін «Қазақ АКСРның» 
астанасы болды. Мұнан соң Жо ғар
ғы билік өкілдері Сыр өңірінің эко
но микалық және табиғи жағдайы 
қолайсыз деп тауып, Ел астанасын 
Алматыға ауыстыру жөнінде қаулы 
қабылдады. Ауа райы қолайлы, 
табиғи көркем жерде орналасқан 
Алматы қаласы аз уақыт ішінде 

елдің саяси, экономикалық, мәдени 
орталығына айналды. Астана болған 
жылдары Алматы миллионнан астам 
халқы бар, жанжақты дамыған әсем 
де шырайлы шаһарға айналды. 
Алматы қаласы 1997 жылға дейін Қа
зақстанның астанасы болды. 

Сонымен 1991 жылы Қазақ елі 
тәуелсіздікке қол жет кізгеннен кейін 
Ел астанасын оң түстікшығыстан ор
талыққа кө ші ру мәселесі көтерілді. 
Жаңа астананы орна ластыруға оң
тайлы жерді, қаланы анық тау мақ
са тымен республиканың бүкіл ай
мағы мұқият зерттелді. Зерт теу 
нә    тижесінде бар лық жағынан қолай
лы деп танылған Ақмола қаласы 
болды.  

Елорда – мемлекеттік деңгейдегі 
ша раларды өткізетін, халықаралық 
жиын дарды қабылдайтын басты қа
ламыз. Көркемдігімен, күн санап құл
пырып келе жатқан, әсемдігімен әлем 
назарын өзіне аудара білген елорда 
– стратегиялардың жүзеге аса тын, 
мемлекеттің қаншалықты дамы ған ды
ғынан көрініс беретін бірденбір орын. 
Еліміздің абыройын асқақтатқан 
астанамыз бүгінде бұрынғыдан әл
деқайда өзгерген. 

Әлемнің түк піртүкпірінен келген 
қо нақтар елор даның бүгінгі кел бе
тіне қарап таң данысын біл ді ру де. 
Жастардың арман қуған ме ке ніне 
айналған бұл қала күн санап көр
кейіп, өзінің жаңа тұрғындарымен 
то лығуда. Еліміздің көптеген шара
лары бас қалада өтеді. Мемлекет
тің айбарын көрсететін Қарулы күш
тердің салтанатты әскери парады, 
күллі қазақ палуандарының ішінен 
кім мықтыны анықтайтын «Қазақ
стан барысы» турнирі де байра
ғын бас қалада көтереді. Бір ша
ма уақыт бұрын еліміздің бас 
ор дасы мәртебесіне қол жеткізіп, тұ
ғырға қонған қала мемлекетіміздің 
орталығына айналды. 

Арқаның төсінен бой көтерген 
әсем қала әлемдік деңгейдегі ке
лісімшарттар мекені іспетті. ЕҚЫҰ 
саммиті, Азиада, түрлі дін өкілдерінің 
бір жерде бас қосуы секілді шаралар 
Қазақстанның бейбітшілік пен 
татулықты ту еткен мем лекет екенін 
күллі әлемге айғақ тады. Оның бер 
жағында Украина мәселесі, Ре
сей мен Түркияның ара сындағы 
шие леніс, Сирия жағдайы сынды 
әлемдік проблемалар осы қала
да талқыланды. Басқасын айтпа
ғанның өзінде, ел қазынасын молайту 
жолында экономикамызды дамытып, 
стратегиялы түрде дамуды көздеп 
отырған, әлемдегі алдыңғы қатарлы 
30 мемлекеттің қатарынан көріну 
мақсатында құрылған Еуразиялық 
эко номикалық одақты ерекше атап 
өтуге болады. Елімізге келген ту
ристер де, іссапармен жүрген ше
телдік қонақтар да, жаһанға белгілі 
саясаткерлер де шырайлы шаһардың 
бүгінгі көрі нісін, асқақтаған мерейін 
әрдайым жоғары бағалайды. 

Қазақстанның ас танасында өзге 
жұрт қызыға да, қызғана да қарайтын 
көрікті орындар мен саябақтардың 
сан алуан түрі бар. Сонымен қатар 
қаланың барлық аумағында қазақ 
хандары мен батырларына, ақын
жазушыларына, тарихи тұлғаларға 
арналып ескерткіштер орнатылған. 
Қазіргі таңда Алаш атауымен ас
тасып кеткен бас қаламыз үлкен 
медициналық орталыққа айналды. 
Онда республикалық жеделжәрдем, 
кардиология, травматология, кар
дио хирургия, «Ана мен бала», 
«Балаларды оңалту» секілді үлкен 
базалы медициналық орталықтар 
бар. Әлемдік деңгейдегі білім стан
дартымен жұмыс жасайтын «Назар
баев» университеті, ел мақтанышына 
айналған Л.Н.Гумилев атындағы Еу
разия ұлттық университеті, С.Сей 
фуллин атындағы Қазақ агро

тех никалық университеті, білікті 
ме    дицина мамандарын тәрбиелейтін 
ме дицина академиясы, сол жағалауда 
орналасқан ҚазақстанРесей универ
ситеті, бүгінде заңгерлердің оқу 
ордасына айналып үлгерген Қазақ 
гу манитарлық заң университеті, өнер
паз жандардың басын бір арнаға 
шоғырландырған Өнер академиясы 
сынды жоғары оқу орындары арман 
қуып келген жастарды білім нәрімен 
сусындатады. 

Негізі Қазақстанның келбеті  
Елор даны Алматыдан Ақмолаға 
ауыстыру туралы шешімді Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесі 
1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. 
Астананы ресми көшіру 1997 жылы 
10 желтоқсанда жүзеге асты. Кейін 
Ақмоланың атауы Астана болып 
өзгертілді. Жаңа астананың ха
лықаралық тұсаукесері 1998 жылы 
10 маусымда өтті. 1999 жылы 
Астана ЮНЕСКО шешімімен «Әлем 
қаласы» атағын алды. Қазақстанның 
бас қаласы – 2000 жылдан бастап 
Астаналар мен ірі қалалардың 
халықаралық ассамблеясының мү
шесі. Қазіргі НұрСұлтан қаласы – 
Азияның ең солтүстігінде орналасқан 
елорда. Иә, Арқадағы қазақ елінің бас 
қаласы НұрСұлтан – халқымыздың 
аласармас айбыны, асқақ абыройы, 
мұқалмас рухы, азаттық аңсаған 
ба балардың орындалған арманы. 
НұрСұлтан – ғасырлар қойнауында 
құмығып жатқан көне де көмескі 
тарихты жаңғыртқан, құм астында 
қалған ежелгі қалалардың тамы
рынан нәр алып, бір кездегі суалған 
бәйтерегін қайта көктетіп, өркендеткен 
Қазақстан деген тәуелсіз мемлекеттің 
жаңа астанасы. Егемен елдің жаңа 
тынысы, Қазақстан тарихының ашыл
ған жаңа парағы.

Е.СОЗАҚБАЕв

Жаңарған, жасарған жасампаз қала

Нұр-Сұлтан – еліміздің бас қаласы, әлем таныған жас қала. Еліміздің астанасында 
ғылыми оқу орталықтар, мәдениет орталықтары, зәулім үйлер бой көтерген. 
Елорданың көркі күннен-күнге арта түсті, әлем елдеріне мақтанышпен көрсете 
алатындай ару қалаға айналды. Еңселі елорда, асқақтаған арман қала, Нұр-Сұлтан 
жасампаз қала деген керемет теңеу сөздерді құрметпен, мақтанышпен айта аламыз. 
Есілдің бойында, Арқаның төсінде еркін орналасқан жасампаз қаланың жаңарған 
келбеті кез келген мейманды таңдандырмай қоймасы анық.


