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Ресми жыл алмасатын 
күн де келді. Қазақша 
жыл қайыру бойынша 

Тышқан жылының қысы 
шығып кеткенше әлі екі ай 
уақыт бар, дегенмен күні 

ертең-ақ 2021 жыл деп 
жазып отырамыз ғой. Дәл 
осындай қыстыгүні жылы 

пешке арқасын сүйеп 
қойып, ұршық иіріп отырып, 

жарықтық әжем айтатын 
ескі екі әңгіме есіме 

түседі.
ÑÈËÈÊÀÒÒÛ ÑÎÐÁÅÍÒ  ÑÓ 

ҚЫСҚЫ 
КЕШ

Әрбір жаңа жылдан зор үміт 
күтіп, баршамыз «Сиыр жылында 

адамзатты не күтіп тұр екен?!» деп 
тарих беттерін парақтайтынымыз 
заңдылық. 12 жылдық мүшелмен 
жыл есебін жүргізуді қазақ халқы 
“жыл қайыру” деп атайды. Талай 

жылдың тауқыметін, қызығын 
басынан өткізген тәжірибесі бай, 

ұғымды халық әр жылға тиісті баға 
беріп, болашағын осылай болжаған. 

Сиыр жылын қазақ дау-дамайға, 
ауыртпалық пен қиындыққа толы 
деп баға берген. Тіпті Сиыр жылы 

сәтсіздік әкеледі деген тіркес те ел 
арасында жиі айтылады. Дегенмен 

ырым-нанымға сенсек, бұл жылы 
дүниеге келгендер тұрақты, 

сабырлы, көшбасшылық қабілетке 
ие, еңбекқор болып келеді екен. 

Әр жылды жақсылыққа балап, 
болашаққа үмітпен қарайтын 

халықпыз. Осы тұста Мәшһүр Жүсіп  
бабамыздың Сиыр жылына тұспа-
тұс келген болжамына тоқталсақ. 
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ТҰРҒЫН ҮЙ МЕН КӨПІР ИГІЛІГІ

Қала әкімі қабылдады
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Берік Байділдаев туралы әңгіме қозғалғанда көз алдымызға 
домбыра ұстап тұрған жігітті елестететініміз рас. Себебі ол 

жырлаған жырдың әсері ерекше. Қолынан домбыра түспейтін 
Берік Қармақшы аудандық мәдениет үйінен жастар ресурстық 
орталығын басқаруға келді. Бүгінде жастар мәселесін шешуге 

атсалысуда. 
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2020 жыл.  Сағат 00.00. Жылды алақайлап қарсы алған әлем 
жұрты 365 күнді алаңдап өткізетінін, әлбетте, білген жоқ. 
«Ухань қаласының Хуанань базарында тұрғындар түсініксіз 
пневмонияға шалдықты» деген жедел жаңалық дүниежүзінің 
түпкір-түпкіріне таралса да, адамзат баласы тықыр таян-
ғанын сезіне қоймады. 22 қаңтар күні Қытайдың Ухань қа-
ласы толықтай карантинге жабылды, артынша бұл тізімге  
Хуанган, Эчжоу, Чиби және Чжицзян қалалары енді. 
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Суды ысырапсыз пайдалану мәселесі әлі де өзекті. 
Дүниежүзілік банктің болжамына сүйенсек, алдағы 20-25 
жылда Орта Азия халқы су тапшылығынан қиындық көруі 

ғажап емес. Сондықтан сұрауы бар суды үнемдеудің 
жолдарын қарастырып, су инфрақұрылымдарын салу мен 

ескісін жаңғыртуға көңіл бөлген дұрыс дейді мамандар. Бұл 
жерде трансшекаралық өзендерді тиімді пайдаланумен 

қатар ылғалды аз қажет ететін дақыл түрлерін таңдау 
маңызды болып отыр.

ТЕҢІЗ ТАБАНЫНДАҒЫ 
КӨШПЕЛІ ҚҰМДАР

Арал теңізінің кепкен 
табанында шөлді және 
шөлейтті аумаққа тән 

топырақ  және  өсімдіктер 
қауымдастығының түзілу 

процесі қарқынды жүруде. 
Топырақ түзуші фактордың 

механикалық және химиялық 
құрамдарының әркелкілігіне 

байланысты топырақ 
жамылғылары түрлі типте 
қалыптасуда. Солардың 

бірі – көшпелі құм төбелер 
(подвижные барханые пески).

СУДЫ ҮНЕМДЕУДІҢ 
ТИІМДІ ЖОЛЫ ҚАЙСЫ?
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Саяси ауа-райының өзгерісі әсер етті 
ме, сайлау қарсаңында тұмау тиіп, 

біраз сырқаттанып қалдым. Партиялар 
бәсекелеске түсіп, әрбірі ақпарат 
кеңістігінде әлі келгенше ышқынып, 

пысқырынып, ысқырынып, одан қалды 
дөң айбат көрсетіп, ырылдап, қырылдап 

жүргенде үміткердің үп-сүпі әсер етіп, 
түшкірдім-ай келіп. Әп-шу! Рас екен. Біле 

білсеңіз, саяси тұмау «китайский гриптен» 
асып түседі. Бір ай ауырғаннан кейін не 

дейсің. Құлақ екеу, партия жетеу. Өтірікті 
судай сапырып, елге ертегі соғып, жұртты 
жарылқап тастап, бір көзін қысып отырған 

пысықай партиялардың әңгімелері бір 
құлақтан кіріп, екіншісінен емін-еркін 

шығады. Айналдырған еститін екі тесікке 
тағы үміткерлердің бұ заманның жұмағын 
орнататын «асыл сөздерін» қосыңыз. Бірі 

зорлана кірем деп әлек, бірі лапшаға 
айналып, қалқан құлақтың қалбырына ілініп 
тұрғаны. Қайран, қос құлағым-ай десейші.

РАС ЕКЕН...

Сайлау додасы жақындаған сайын 
партиялардың арасында жалаулатып, алаулатып 

жорыққа шыққандармен қатар бір-біріне 
«үрит, үрит» деп, сырттай ит қосып, қууға жақын 
тұрғандар да көбейе бастайды. «Партия қайда 

болса, жеңіс сонда!» деп, жалғыз партияның 
айтқанымен жүріп, айдауына көнетін заман артта 
қалды. Қазіргі қоғамның бет пердесі мүлде бөлек. 

Бірде түлкі, бірді күлкі, бірде маймыл, бірде ... 
Бөрібасар. Осындай «хамелеон» ортада тіршілік 

етіп, нан жеп жүрген партиялардың сайлау 
жақындаған сайын елге, жерге, халыққа деген 
махаббаттарының оянуы бір жағынан заңды да.

АЯЗ 
АТАҒА 

ХАТ
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УЕФА-ДАҒЫ 
ТҰҢҒЫШ ҚАЗАҚ

Семейдің 
топырағынан 

шыққан 
Дәулет 

Уранхаев 
бүгінде 

Еуропалық 
футбол 

қауымдас-
тықтары 

одағында 
(УЕФА) жұмыс 

істейтін 
ең бірінші 

әрі жалғыз 
Қазақстан 
азаматы.

Карантин шараларын күшейту туралы 
жаңа қаулыда фитнес, спорт кешендері 
қызметін көрсету бойынша объектілердің 
қызметіне қойылатын талаптар айқылдал ды.

16 тастан тұратын ақ пен қараның айқасы жұмбақ әлем. 
Ақылдылардың ойыны ретінде баланатын шахматтың өзіндік 
құпиясы бар. Осыдан 1500 жыл бұрын пайда болған ойын біздің 
елде егемендік алған сәттен бастап дами түсті. Әуелі көпшіліктің 
күнделікті ойыны болса, қазір жанданып, спортшыларымызды 
жаҺанда жеңімпаз қатарынан көріп жүрміз. Соның бірі – Назерке 
Нұрғали. Аталмыш спортқа 6 жасынан әуес болған шахмат 
ханшайымымен жыл жабар тұста тілдесіп қайтқан едік. 

ШАХМАТ – 
САБЫРҒА  

ШАҚЫРАДЫ

16 тас
Ақылдыл
құпиясы 
елде еге
күнделікт
жаҺанда
Нұрғали. 
ханшайы
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