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ÇÈßÇÈß
Алаш қайраткерінің 

есімі кейбір мате риал-
дарда «Қошмұхамбет», 

«Қошмұхамет», 
орысша құжаттарда 

– «Хошмухамед» 
деп көрсетілген. 

Бірақ қазақ зиялысы 
«Қошке» есімімен 
көпке мәлім. Биыл 

Қошке Кемеңгерұлы-
ның туғанына − 125 

жыл. Осы тұста 
қазақ әдебиетіне, 
дра матургиясына, 

журналистикасына, ғы-
лы мына  өлшеусіз үлес 

қосқан тұлға жайлы 
тереңірек білу үшін 

тарихқа үңілдік.

ЖАПОНИЯДА ЕЛ ЖАПОНИЯДА ЕЛ 
МЕРЕЙІН АСЫРУҒА МЕРЕЙІН АСЫРУҒА 

КҮШ САЛАМЫНКҮШ САЛАМЫН

КОРОНАВИРУС КҮШЕЙІП КЕЛЕДІ

–

23 шілдеде Жапонияда жазғы Олимпиада 
ойындарының жалауы желбірейді. Байрақты 

бәсекеде ел спортшылары 96 жолдамаға 
ие болғаны белгілі. Биылғы ала ман ның басты 

жаңалығы, ка ратэ спорты дүбірлі дода-
ға ен ді. Бұл жерлесіміз Мөл дір Жаң бырбай 

үшін үлкен олжа ға ай нал ды. Мөлдір мұндай 
мүмкін дікті мүлт жібермей, маусымда 

Париж қа ласында табысты өнер көрсетіп, 
Жапония жолдамасын жеңіп ал ған-ды. Ертең 
спортшылар байрақты бәсекеде ел намысын 

қор ғау үшін арнайы рейспен То киоға бағыт 
алады. Сапар ал дын да Мөлдірмен жедел 

сұхбат ұйым дастырған едік. 
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ЖАСТАР ІСІ ЖӨНІНДЕГІ 
КЕҢЕСТІҢ АЛҒАШҚЫ ОТЫРЫСЫ 
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– 

»ÆÀÑÒÀÐ 
ÆÛÐËÀÉÄÛ«ÆÛÐËÀÉÄÛ«

  ЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫ

Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылып жатқан «Жастар жырлайды» жазба ақындар 
айтысының төртінші жұбында Шиелі ауданының ақындары бір-бірімен жұп болды. Ендеше Шыңғыс Құдайберген мен 

Бекжан Ержігіттің айтысын назарларыңызға ұсынамыз.
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Жұттың жеті ағайынды екеніне енді көзіміз жеткендей. Індет, өрт, сел 
сынды апаттар. Енді, міне елдегі қуаңшылық. Қуаңшылықтың зардабы 
әсіресе Қызылорда мен Маңғыстау облысының халқына ауыр тиді. Бір 
ғана Маңғыстаудың өзінде жаппай қырылған мал саны 3000-ға жуықтады. 
Бір тонна шөптің бағасы – 23 мың теңге. Ал кейбір аймақта 42 мыңға дейін 
шарықтаған. Мұның соңы елдегі азық-түлік бағасының қымбаттауына, 
шаруалар жұмысының тығырыққа тірелуіне әкеледі. Бұл мәселеге бей-
жай қарамаған Президент өткен аптаның соңында Үкіметтің кеңейтілген 
отырысын өткізіп, Ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаровты 
қызметінен босатты. Үкімет пен әкімдіктерге «Бәйтерек» холдингімен 
берлесіп, зиян шеккен фермерлерге қолдау көрсету үшін шұғыл шаралар 
әзірлеуге, Үкіметтің төтенше жағдайға арналған резервін пайдалануға 
үндеді. 
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Әріптесім Ерсін Шамшадин 
екеуміз таңмен таласа 
Қоғалыкөлге бет алдық. 

Мұндағы мақсат – 
археологтардың қазба 

жұмысын көзбен көру, құм 
астындағы құпиямен танысу. 

Ортағасырлық Қышқала 
Сырдария ауданындағы 

Қоғалыкөл ауылдық округіне 
жақын жерде, Томарөткелге 

іргелес орналасқан. 
Бұл қаланы алғаш рет 1889 

жылы Перовск уезінде барлау 
жұмыстарын жүргізген 

В.Каллаур ашып, оны Кысқала 
(Гышқала) немесе Тасқала 

деп атап, Перовсктен шығып, 
Хиуа мен Бұқараға баратын 

жолдың 25-30 верстінде 
орналасқан деп жазған 

екен. Қазба жұмыстарының 
нәтижесін баяндап, табылған 

құнды жәдігерлерді көрсеткен  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

профессоры Мадияр Елеуов 
қаланың тарихына тоқталды.

Ортағасырлық Қышқала 
(Баршынкент) қаласындағы

жаңа ғылыми зерттеулер
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Бүкіләлем тағатсыздана күткен төртжылдықтың басты додасының Бүкіләлем тағатсыздана күткен төртжылдықтың басты додасының 
басталуына небәрі санаулы күндер қалды. Тура сегіз күннен кейін 23 шілде басталуына небәрі санаулы күндер қалды. Тура сегіз күннен кейін 23 шілде 
күні Жапония астанасы Токиода өтетін ХХХІІ жазғы Олимпиада ойындары күні Жапония астанасы Токиода өтетін ХХХІІ жазғы Олимпиада ойындары 

басталады. Қазақстан құрамасы бүгінде барлық спорт түрлерінен басталады. Қазақстан құрамасы бүгінде барлық спорт түрлерінен 
Олимпиадаға дайындықтың соңғы кезеңін өткізіп жатыр. Оқырмандарға ел Олимпиадаға дайындықтың соңғы кезеңін өткізіп жатыр. Оқырмандарға ел 

құрамасының қызықты он дерегін ұсынамыз.құрамасының қызықты он дерегін ұсынамыз.

ÅÓÐÎ 2020:ÅÓÐÎ 2020: ИІЛМЕГЕН ИТАЛИЯ

Маусым айында  Римде 
басталған футболдан 

Еуропа чемпионаты 
Лондонда Италия 

құрамасының жеңісімен 
аяқталды. Атақты 

«Уэмбли» стадионында 
ұйымдастырылған қарт 
құрлықтың финалында 

Италия мен Англия 
құрамалары кездесті. 

Негізгі уақыт 1:1 есебімен 
тең аяқталып, пенальти 

сериясында Италия 
футболшыларының бағы 

жанды.



 8

АҚМЕШІТ

JULDYZ – JULDYZ – 
JORAMALJORAMAL

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
орай ашылған айдар “Тәуелсіздік 

қарлығаштарының” бұл жолғы 
кейіпкері жас ақын – Мақсат 

Дауылбай.  Ол  – республикалық, 
облыстық жыр мүшайраларының 

жүлдегері. “Самғау” жастар 
сыйлығының иегері. Гуманитарлық 

ғылымдар магистрі, облыстық 
жастар ресурстық орталығы 
директорының орынбасары.

 ҰЗАҚ СӨЙЛЕСУ ҚАТЕРЛІ 
ІСІККЕ ӘКЕЛЕДІ


