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АЙБЫН

Бүгін — Отан қорғаушы күні

Қазақстан 
Республикасының 
Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаев:
 
Еліміз бұл 
қиындықтан 
шыңдалып 
шығады
– Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Сіздің 

Президент ретіндегі алғашқы сұхбатыңыз был-
тыр «Egemen Qazaqstan» газетінде жарияланған 
еді. Ең алдымен, қазіргідей күрделі кезеңде 
ой-толғамдарыңызды тағы да біздің газетіміз 
арқылы оқырманға жеткізуге келісім бергеніңіз 
үшін алғыс білдіреміз.

– «Егемен» – елдің үні, ұлттың мінбері. Қазақ 
тарихының жүз жылдық жылнамасы. Сондықтан 
бас басылым арқылы ел-жұртпен тілдесудің маңызы 
зор.

– Ендеше, сұхбатты бастайық. Өткен аптада 
коронавирус індетіне қатысты мәлімдеме жария-
лап, жұртшылықты толғандырған көптеген 
мәселені ашық айттыңыз. Осыған дейін де теле-
визия арқылы үндеу және мәлімдеме жасаған 
болатынсыз. Жалпы, еліміздің қазіргі жағдайын 
қалай бағалайсыз? Бұдан кейінгі бағыт-
бағдарымыз қандай болмақ?

– Пандемия бүкіл әлемнің қалыпты тіршілігіне 
айтарлықтай әсер етті. Індеттің салдарынан дүние 
жүзінде экономикалық белсенділік күрт төмендегенін 
көріп отырсыздар. Шикізат бағасының құлдырауы 
экономикалық жағдайды қиындататыны анық. 
Халықаралық валюта қорының пайымдауынша, 
биыл әлемдік жалпы ішкі өнім едәуір төмендейді. 
Әрине, мұндай дағдарыстан кейін экономиканы 
қалпына келтіру оңайға түспейді. Шұғыл әрекет 
етпесе, әлемдік рецессия күрделене бермек. 
Сондықтан шамасы жететін елдер өз азаматтарына 
қолдау көрсету үшін нақты жұмыстар жүргізуде.

Біз Қазақстанда төтенше жағдайды дер кезінде 
жарияладық. Осындай шаралардың арқасында 
вирустың жаппай таралуына жол бермей, қоғамдағы 
тұрақтылықты сақтап отырмыз. Дағдарысқа қарсы 
шаралар үшін 6 триллион теңгеге жуық қаржы 
бөлінгенін білесіздер. Ең алдымен, жұмыссыз 
қалғандарға 42 500 теңге мөлшерінде төлем жасауды 
ұйғардық. Жалпы, 4,2 миллион адам бұл көмекті 
алды. Оны екінші айда да жалғастырамыз. Бұдан 
бөлек, 1 миллиондай мұқтаж жан  азық-түлікпен 
және қажетті заттармен қамтамасыз етілетін болды.

Осындай күрделі кезеңде халыққа көмек 
көрсетілмесе, мемлекеттілігімізге сын емес пе?! 
Әрине, ақша таратып берумен ахуал түзелмейді. 
Дағдарыс жағдайында кешенді әрі жүйелі шара-
лар ұйымдастырған абзал. Ең алдымен, жастарды 
жұмысқа орналастыру керек. Сондықтан 250 
мыңнан астам жұмыс орны ашылады. Әр өңірде 
инфрақұрылымдық және инженерлік жоба-
лар, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық ны-
сан дары бар. Міне, жұмыссыз қалғандарды 
солардың құрылысына, жөндеу жұмыстарына 
жұмылдырудамыз.

Уақытша қиындыққа тап болған 1,6 миллион 
кәсіпкердің несиесін қайтару мерзімі кейінге 
шегерілді. Мұндай шара іскер азаматтарды 
қолдау үшін қажет. Сондай-ақ «Қарапайым заттар 
экономикасы» бағдарламасының қаржысы 1 
триллион теңгеге дейін көбейтілді. Бұл қаражат 
жаңа жобаларды қайта қаржыландыруға, жеңілдік 
шарттарымен несие беруге жұмсалады. Кәсіпкерлер 
үшін салықтар мен басқа да міндетті төлемдер 
мерзімі ұзартылды. Зардап шеккен шағын және орта 
бизнес өкілдері еңбекақы төлеу қорының міндетті 
төлемінен алты айға босатылды.

Ерекше атап өтер жайт, карантин кезінде 
азаматтарымыз оқшаулануға тез бейімделді. 
Көптеген кәсіпорын мен мекеме қызметкерлерін 
қашықтан жұмыс істеуге көшірді. Қоғамның жаңа 
үрдістерге дайын екенін осыдан-ақ аңғаруға болады.

Жалпы, Қазақстанның стратегиялық бағыт-
бағдары айқын. Елбасы бұл мәселе жөнінде 
Қауіпсіздік кеңесінің отырысында нақты атап 
көрсетті. Кез келген дағдарыс тың бастамаларды 
туындатады. Әрине, осы кезеңнен сабақ алып, 
осал тұстарымызды жетілдіруіміз керек. Егер індет 
өршіп кетпесе, 11 мамырда төтенше жағдай режімі 
аяқталады.

– Мәлімдемеңізде айтылғандай, қазіргі ахуал 
бүкіл әлемге оңай тиіп отырған жоқ. Қысылтаяң 
кезеңде доллар бағамы өсіп, төл теңгеміз 
құнсыздана түсті. Пандемиядан кейін теңгенің 
бағамы тұрақтанып, қалпына келуі мүмкін бе?

– Басқа елдердің валюталарымен қатар 
біздің теңгеміздің де құны кеміп кеткені рас. 
Осыған орай, Үкімет пен Ұлттық банк жағдайды 
тұрақтандыру үшін нақты шаралар қабылдады. 
Мен квазимемлекеттік секторға экспорттан 
түсетін табыстың бір бөлігін ішкі нарықта сатуды 
тапсырдым. Сондай-ақ олар шетел валютасындағы 
депозиттерін еліміздің қаржы жүйесіне қайтаруда. 
Бұл қаражат нақты жобаларға жұмсалады. Осы және 
басқа да шаралар доллар тапшылығын болдырмау 
үшін жасалып отыр.

Отан қорғаушы! Бұл – кәме-
лет жасына жеткен жігіттің 
барлығына айтылатын теңеу. 
«Отан» деген ұғымның аясына 
отбасы, ата-анасы, достары, 
туған жері, өскен ұясы – бәрі-бәрі 
сыятынын осылайша ұғын дырады. 
«Отан қорғаушы бол дың» деп 
аманат артып, міндет жүктейді. 
Патриоттық тәрбие беру дің бір 
құралы – кино десек, кеңестік 
кезеңдегі «Офицерлер» фильмі 
еске түседі. Бас кейіпкер айтатын 

«Отанды қорғау» деген мамандық 
бар» атты тіркес – жарты ғасырдан 
бері экраннан түспей келе жатқан 
туын дының өзегі. Соғыстың бетін 
әрмен қылсын, бірақ бүгін гідей 
әрбір офицердің, әскерде міндетін 
өтеп, запасқа шыққан әскери 
міндеттілердің, әрбір ер азаматтың 
мерекесінде олар дың «Отанды 
қорғау» деген мамандыққа 
адалдығы үшін алғыс айтамыз.  

ҰЛЫ МҰРАТ ЖОЛЫНДА
Алтай мен Атыраудың арасындағы Ұлы дала – бүгінгі 

ұрпақтың игілігі. Отанына арқа сүйеген ер үшін туған 
жерден киелі ұғым жоқ. Ата-бабасы ат тұяғын тоздырып 
сақтап қалған атамекенін қорғауды әр азамат парыз 
санайды. Ұрпағының жадына батырлар жырын құйып, 
«Отан үшін отқа түс», «Орағың өткір болса, қарың 
талмайды, Отаның берік болса, жауың алмайды» деп 
тәрбиелегенде бір ғана мақсат көздегені айқын. Ол – 
бейбіт заманда да, ел басына күн туғанда да ел қорғаны 
болуға дайын тұру. 

Әлем күн сайын коронавирус 
қаупін еңсеріп келеді. Баспасөз 
бетіндегі жақсы жаңалықтарға 
қуанып отырамыз. Алайда, бұл 
дерт түпкілікті жоғалып кеткен 
жоқ. Мұны да жақсы сезінеміз. 
Соңғы кезде Қызылорда қаласы 

бойынша дерттің бірнеше 
мәліметтері алдымыздан 

шықты. Бірақ, мұны 
атқарылып жатқан 
шаралардың жүйесінен 
көре алмаймыз. Жергілікті 
билік мүмкін болған 
барлық жағдайды атқарып 
отыр. Ендеше, қараша 
жұрттың қарапайым 
қағиданы бұзбай, шектеу 
тәртібінің шегінде ғана 
тірлік еткені абзал. 

БІРГЕ БОЛСАҚ, БҮТІНБІЗ

Серік ДҮЙСЕНБАЕВ,
облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы.

COVID-19 вирусы – 
адамдарда осы уақытқа 
дейін анықталмаған 
коронавирустың жаңа 
штаммы.   

Бұл жұқпаның белгілері 
басқа респираторлық 
аурулардың симптомда-
рына ұқсас және түшкіру, 
жөтелу, осы ауруды 
жұқтырған адаммен байла-
ныста болу арқылы тарай-
ды. Аурудың ауыр түрі егде 
жастағы, сонымен қатар 
ағзасында басқа да пато-
логиялары бар адамдарда 
кездесуі ықтимал.

КАРАНТИНДІК ШЕКТЕУ 
ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕНІМЕН, 

БОСАҢСУҒА
БОЛМАЙДЫ

Әлия ӘБДІҚАЙЫМОВА,
облыстың бас мемлекеттік 
санитарлық дәрігері. 

Абай – дана,
Абай – дара қазақта

Өртеңге біткен
құрақтай

Шекара шебінде
шыңдалған

“Денсаулықтың қадірін
енді ұқтым!”

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ҚҰТТЫҚТАУЫ

Құрметті қызылордалықтар!

Сіздерді Отан қорғаушылар күнімен 
шын жүректен құттықтаймын!  

Мемлекет мүддесін жіті қорғау, ұлт-
тық қауіп сіздік пен ішкі тұрақтылықтың 
сенімді кепілі болу сынды маңызды 
істер сеніп тапсырылған. Алдарыңызда 
– еліміздің еңсесі биік, шекарасы берік, 
халқы тыныш болуы үшін ел намысын өз 
тағдырынан жоғары қою міндеті тұр.

Осы жолда ел тәуелсіздігін 
арыстандай айбарлықпен, қыран кұстай 
қырағылықпен қорғап жүрген Сіздерге 
зор ризашылығымызды білдіреміз.

Дүниежүзінде орын алған пандемия 
кезінде де кірпік қақпай қауіпсіздігіміз 
бен тыныштығымызды сақтауда аянбай 
еңбек етіп жүрсіздер. 

“Ұранды ердің ұрпағы қайсар” дейді 
дана халқымыз.

Ұлттық намысты елдіктің берік 
қорғаны санайтын батырлардың ержүрек 
ұрпағы – Сіздердің Отан тыныштығын 
күзетудегі ерлік еңбектеріңіз еліміздің 
болашағы жарқын боларына кәміл 
сендіреді. 

Жау бетке – білектімізді, дау бетке 
– біліктімізді, жарастыққа жақсымызды 
жұмсаған дана халқымыздың игі 
дәстүрін сақтаған Сіздердің барлық 
күш-жігерлеріңіз, білімдеріңіз бен 
тәжірибелеріңіз егемен еліміздің Қарулы 
Күштерінің жауынгерлік қабілетін, 
құқықтық тәртіп пен конституциялық 
құрылысты қорғауға бағытталғанын 
жақсы білеміз.

Бар өмірін әскери іске, Отан қорғауға 
арнаған Сіздерді бүгінгі мерекемен 
құттықтай отырып, зор денсаулық, 
отбастарыңызға амандық тілеймін.

Тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, 
тыныштығымыз бен бейбітшілігімізді 
қас қақпай күзетіп, халқымызға қорған 
болған Ұлттық әскеріміздің айбыны арта 
берсін! 

Ел еңсесі биік, Тәуелсіздігіміз берік 
болсын!

Біз біргеміз!
Құрметпен,
облыс әкімі 

Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА.

Отан қорғаушылар күні қарсаңында 
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Жарлығымен әскери және қызметтік борышын 
атқару кезінде, адам өмiрiн сақтап қалу үшін 
батылдық пен жанқиярлық көрсеткен,  сондай-
ақ, елдің ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс 
қабілетін қамтамасыз етуге, заңдылықты және 
қоғамдық тәртіпті сақтауға елеулі үлес қосқан 
әскери қызметшілер мен құқық қорғау және 
арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлері 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
наградаларымен марапатталды.

Олардың ішінде:
І дәрежелі «Даңқ» орденімен – ҚР Бас 

Прокурорының орынбасары Марат Ахметжанов;
ІІ дәрежелі «Даңқ» орденімен – ҚР Ішкі істер 

министрінің бірінші орынбасары Марат Қожаев;
ІІ дәрежелі «Айбын» орденімен – ҚР Ішкі 

істер министрлігінің департамент бастығы 
Санжар Әділов, ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің 
Президент күзет қызметі бастығының орынбасары 
Сәкен Исабеков, ҚР Қорғаныс министрлігі бөлім 
командирінің орынбасары – 14776 әскери бөлімі 
орталы ғының бастығы Рахат Қарсембаев, ҚР 
Қорғаныс министрлігі Бас инспекциясы әскер-
лердің жауынгерлік және жұмылдыру әзірлігі мен 
даярлығы инспекциялық басқармасының бастығы 
– Бас инспекция бастығының орынбасары 

Төлеуқан Нұрқанов, ҚР 
Ұлттық қауіпсіздік 

к о м и т е т і н і ң 
б а с қ а р м а 

бастығы Александр Пеньков;
ІІІ дәрежелі «Айбын» орденімен – Мемлекеттік 

күзет қызметі Айрықша мақсаттағы күштерінің 
«Айбын» Президенттік полкінің 1-санатты 
маманы Ғалымжан Әлиев;

«Құрмет» орденімен – ҚР Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті Үкіметтік байланыс қызметінің 
директоры Тамерлан Жұмағалиев;

«Ерлігі үшін» медалімен – ҚР Сы байлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметтің) аса маңызды 
істер жөніндегі офицері Айдос Бесжанов, Ішкі 
істер министрлігі Нұр-Сұлтан қаласы полиция 
департаментінің Сарыарқа аудандық полиция 
басқармасының учаскелік инспекторы Ерлан 
Жаңабаев, ҚР Қаржы министрлігі Қаржы 
мониторингі комитеті Жедел департаментінің 
аға жедел уәкілі Мирас Құрбанов, ҚР Ішкі істер 
министрлігі Нұр-Сұлтан қаласының төтенше 
жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және 
апаттық-құтқару жұмыстары қызметі №17 өрт 
сөндіру бөлімінің бөлімше командирі Сергей 
Мазур;

«Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен  – ҚР 
Қорғаныс ми нистрлігі кадрлар департаментінің 
офицері Шолпан Тауышова, ҚР Қорғаныс 
министрлігі 44813 әскери бөлімі С-300 зениттік 
зымыран дивизионының командирі Александр 
Томилин марапатталды.

Барлығы 45 адам ордендермен, 53 адам ме-
дальдармен және 3 адам Қазақстан Рес пуб -
ликасының Құрмет грамоталарымен наградталды.

МЕРЕКЕДЕГІ МАРАПАТ
Мемлекет басшысының Жарлығымен бірқатар әскери және 

құқық қорғау саласының қызметкерлері мемлекеттік наградалармен 
марапатталды.
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Әрине, нарықтық экономика 
жағдайында мұндай мәселені 
реттеу оңайға соқпайды. 
Оның үстіне, еліміздегі шетел 
валютасының басым бөлігі 
шикізатты сатудан түсетіні 
жасырын емес. Ерте ме, кеш 
пе, теңге бағамы тұрақтанады. 
Бірақ бұған сыртқы факторлар 
әсер етпей қоймайды. 
Теңгенің долларға қатысты 
бағамы валюта нарығындағы 
сұраныс пен ұсынымның азды-
көптігіне қарай түзелетіні 
белгілі. Сондықтан құзырлы 
органдар валюта нарығына 
қатысты заңсыз әрекеттердің 
жолын кесетін болады. Алдағы 
уақытта Ұлттық банк теңгенің 
еркін бағамы қағидатын 
ұстанып, Үкіметпен бірлескен 
жұмысын жалғастыра береді.

– Сіз бұған дейін мұндай 
кезеңде екінші деңгейдегі 
банктердің жауапкершілік 
таныту қажеттігін айттыңыз. 
Бұл құрылымдар, көбіне, 
дағдарыс кезеңінде қолдау 
бола ма деп мемлекетке 
жүгінетіні жасырын емес. 
Жалпы, осы дұрыс па? 
Төтенше жағдайға байла-
нысты сол банктер халыққа 
қандай көмек көрсете алады?

– Банк жүйесі – қаржы 
нарығының аса маңызды 
бөлігі. Банктердің тұрақты 
жұмыс істеуіне мемлекет те, 
бизнес өкілдері де, қарапайым 
салымшылар да мүдделі. 
Сондықтан банктерге тегіннен-
тегін қолдау көрсетілмейді. 
Бұл – ұлттық экономиканы 
көтермелеудің бір жолы.

Қазір банктердің үздіксіз 
қызмет көрсетуіне мүмкіндік 
бар. Депозиттерге кепілдік 
бере тін қор да тұрақты жұмыс 
істеуде. Бұл ахуалды Ұлттық 
банк бақылап отыр. Сондықтан 
салымшылардың қаражатына 
ешқандай қатер төніп тұрған 
жоқ.

Төтенше жағдай кезінде 
екінші деңгейдегі банктер әлеу-
меттік-экономикалық ахуалдың 
тұрақтануына өз үлесін қосты 
деп айта аламыз. Ең алдымен, 
банктер кәсіпкерлерге және 
азаматтарға берген не сиені 
қайтару мерзімін кейін ге 
ауыстырды. Нақты айт қан-
да, несие төлемдері 3 айға 
шегерілді. Табысынан айырыл-
ғандарға мұндай көмек қажет. 
Бірақ жұртшылық арасында 
несиені мүлдем қайтармаймыз 
деген түсінік қалыптаспауы 
керек. Бұл – жаңсақ пікір.     

Сондай-ақ Үкіметтің қаты-
суымен шағын және орта бизнес 
өкілдеріне жеңілдетілген несие 
беру бағдарламасы әзірленді. 
Егер банктер кәсіп кер лерге, 
азаматтарға несие беру ді 
тоқтатса, экономи ка ның көп-
теген саласы тұра лап қалады. 
Біз бұған жол бермейміз.  

Менің тапсырмам бойынша 
Ұлттық банк пен Қаржы 
нарығын реттеу және дамыту 
агенттігі қаржы жүйесінің 
тұрақтылығын сақтау үшін 
қосымша шаралар қарастыруда.

– Жағдай одан әрі 
күрделене берсе, бюджетіміз 
бұл ауыртпалықты көтере 
ала ма? Алдағы уақытта ел 
бюджетіне тағы да өзгерістер 
енгізілуі мүмкін бе?

– Дағдарыс жағдайында, 
көбіне, бюджеттің кірісі мен 
шығысын реттеу қажет тілігі 
туындайды. Үкімет дағ дарыс 
кезеңінде бюджетті нақ-
тылаудың ерекше тәртібін 
бекітті. Коронавируспен күресу 
үшін қомақты қаржы бөлін-
генін білесіздер. Ел азамат-
тарына қолдау көрсету, эконо-
микалық белсенділікті арттыру 
шаралары қосымша қаржыны 
талап етеді.      

Ескерте кететін бір жайт, 
бюджет қаржысына қымбат 
көлік пен жиһаз алынбайды. 
Ауқымды жиындар өткізуге 
арналған қаражат қысқартылды. 
Кейбір инвестициялық жоба-
лар кейінге қалдырылды. 
Үнемделген қаражат эконо-
мика ның тұрақты дамуын 
және төтенше жағдай режімін 
қамтамасыз етуге жұмсалуда. 
Сондай-ақ халықтың тұрмыс 
сапасын жақсартуға бағыт-
талған бірқатар жобалар іске 
асырылып жатыр.

– Экономикамыздың бір 
тірегі – ауыл шаруашылығы. 
Қазіргідей сын сағатта бұл 
салаға айтарлықтай қол
дау көрсетілуде. Әсіресе егіс 
науқанына кіріскен шаруа
ларға нақты жеңілдік бері
леді. Ал енді ауыл халқы ның 
тұрмыстіршілігін түзеу ге 
арналған жоспарлар бар ма?

– Дұрыс айтасыз, еліміз 
үшін ауыл шаруашылығының 
маңызы зор. Дәл қазіргі 
басты міндет – егіс науқанын 
ойдағыдай өткізу. Қазақ «Көк-
темнің бір күні – жылға азық» 
дейді. Кез келген қауіп-қатерге 
қарамастан, бұл жұмысты 

уақытылы жүргізу керек.
Мәлімдемеде айтылғандай, 

биыл көктемгі егіс науқанына 
және өнімді алдын ала сатып 
алуға 200 миллиард теңге 
бөлінді. Соның 70 миллиарды 
тұқым өндірісін дамытуға, 
тыңайтқыш сатып алуға 
жұмсалады. Сонымен қатар 
шағын және орта шаруа 
қожалықтары жанармайды 
арзан бағамен алады. Осыған 
орай 390 мың тонна дизель 
отыны жеңілдікпен сатылуда. 
Мұның бәрі мол өнім алуға 
септігін тигізеді деп сенемін.

Қазір халықты азық-
түлікпен қамтамасыз ету – 
негізгі мәселенің бірі. Мен 
мұны Үкіметке де, әкімдерге 
де тұрақты бақылауда ұстауды 
тапсырдым. Жалпы, елімізде 
азық-түлік жеткілікті. Алдағы 
кезеңде бағаны қымбаттатпай, 
елді дүрліктірмей, жұмысты 
дұрыс жүргізген жөн.

Ең маңызды мәселе – 
ауылдағы жастарға жағдай 
жасап, оларды жұмыспен қам  та-
масыз ету. Әйтпесе бақылаусыз 
миграция мен ур бани зацияға 
ұшырап, соның салдарынан 
күрделі әлеу меттік және саяси 
мәсе лелерді шешуімізге тура 
келуі мүмкін. Міне, біз осын-
дай қиыншылықтарды көре 
бастадық. Әсіресе бұл ірі қала-
ларда байқалуда. Осы мәсе-
лелер мемлекеттік орган дар-
дың ұдайы назарында болуы 
керек.

– Карантинге байла-
нысты оқу үдерісі өзгерді. 
Оқу жылының әдеттегіден 
өзгеше аяқталатыны жұртты 
алаңдатып отыр. Осы 
мәселенің шешімі қандай 
болмақ?

– Биылғы 6 сәуірден бастап 
мектеп оқушылары қашықтан 
оқытыла бастады. Індеттің 
тара луына жол бермеу үшін 
осындай қадамға бардық. 
Екін ші жағынан, бұл – заман 
талабы.

Интернет жылдамдығы әр-
түрлі болғандықтан, қашық-
тан оқытудың бірнеше жолы 
ұсынылды. Атап айтқанда, 
телесабақ, интернет-плат-
фор  мадағы сабақ ұйым дас -
тырылды. Интернет байла -
нысы жоқ 57 елді ме кен де 
тұратын оқушылар пошта 
қызметі арқылы оқу үде рісін 
жалғастырып отыр. Жер-
гілікті атқарушы органдар мұ-
ғалімдер мен оқушыларды 
компьютермен, мобильді 
интернетпен қамтамасыз етуде. 
Үкімет қорынан байланыстың 
мүмкіндіктерін арттыру үшін 
қаражат қарастырылды. Осы-
ның нәтижесінде қашықтан 
оқыту қазір қалыпқа түсті.

Жалпы, соңғы жылдарда 
қашықтан оқыту тәсілі жаһан-
дық үрдіс ретінде қалыптасты. 
Әлемнің көптеген жоғары 
оқу орындары бұл әдісті 
кеңі нен қолданып келеді. 
Мұның артықшылығы да, 
кем шін тұстары да бар. 
Әсіресе қазіргідей карантин 
жағдайында бұған балама жоқ. 
Сондықтан алдағы уақытта 
оны жетілдіре түскен жөн.         

Биылғы оқу жылы ойда-
ғыдай аяқталады деп ойлай-
мын. Оқу үлгерімін баға-
лауға қатысты еш қиын дық 
туындамауы тиіс. Әрине, оқу-
шылардың өз мұға лім дерімен 
және құрбы ларымен жүздесіп, 
әдеттегідей сабақ оқы ғанына не 
жетсін?! Бұл – уақытша қиын-
дық. Бұған түсіністікпен қа рап, 
шәкірт теріне қашықтан білім 
беріп жатқан ұстаздар қауы-
мына ризашылық біл діремін.

– Пандемияға қарсы 
күрестің алғы шебінде 
жүрген дәрігерлерге үнемі 
қолдау көрсетіп келесіз. Осы 
мәлімдемеңізде де оларға шы-
найы жанашырлық таныт
тыңыз. Жалпы, бұл саланы 
жетілдіру үшін не істеу керек?

– Барша жұртқа қауіп 
төндірген індетті ауыздықтау 
үшін, ең алдымен, дәрігерлер 
мен медицина қызметкерлері 
жұмылдырылды. Оларға жан-
жақты қолдау көрсетудің 
маңызы зор. Билік тарапынан 
барынша жағдай жасалуда.

Өкінішке қарай індетпен 
күрес барысында медицина 
жүйесінің осал жақтары да 
анықталды. Сақтық шара-
ларына қарамастан, көптеген 
медицина қызметкері вирус 
жұқтырып алды. Дәрігер ле-
рі  міз онсыз да жетпей жат-
қан да, осындай қиындыққа 
тап болдық. Бұл жағдай тіке-
лей бақылауымда. Нақ ты тап-
сырмалар берілді. Індет пен 
күресуге атсалысқан дәрі гер-
лерге тиісті үстемеақы тө-
ленуде.

Қазіргі уақытта медицина 
қызметкерлерінің мәртебесін 
арттыру өзекті мәселеге ай-
налды. Дәрігерлерге берілетін 
әлеуметтік кепілдік аясын 
кеңейтіп, ынталандыру жүйесін 
жетілдіру қажет. Пандемия 
денсаулық сақшыларына қол-
дау көрсетудің аса маңызды 
екенін аңғартты. Біз тәуелсіздік 
алғалы бері бұл салаға мән 
беріп келеміз. Дегенмен, әлі де 
атқаратын жұмыстар аз емес.

Коронавирус індеті меди-
цина ғылымын дамытудың да 
өзекті екенін көрсетіп берді. 
Қазір бүкіл әлем осы салаға 
ерекше назар аударып, жұқпалы 
аурулармен күресті күшейтуде. 
Бұл – заңды құбылыс. Алдағы 
уақытта елімізде медициналық-
биологиялық зерттеулерге 
ерекше көңіл бөлінеді. Өйткені 
айбынды әскермен бірге мықты 
медицина да – мемлекеттің 
негізгі қалқаны. Бұдан былай 
оның өзектілігі арта түсетіні 
сөзсіз.

Жақында Нұр-Сұлтан қа-
ла сында модульдік жұқ палы 
аурулар ауруханасы ашыл-
ды. Оның небәрі екі апта 
ішінде салынғанын біле-
сіздер. Аурухана халық аралық 
талаптарға сай жабдық тал-
ған. Оны арнайы барып ара-
лап көрдім. Сонымен қатар 
ғалымдарымыз диагнос ти-
калық тест жүйесін әзірлеп 
шықты. Міне, осын дай нақты 
жұмыстар саланы жетілдіре 
түсетіні сөзсіз. Ден саулық 
сақтау ми нистр лігі алдағы уа-
қытта да меди циналық қыз мет 
сапасын арттыру үшін ауқым-
ды әрі жүйелі жұмыс жүргізуі 
керек.

– Әл Фараби мен Абай 
мерейтойлары аясында көп
теген ісшара жос пар ланғаны 
белгілі. Енді осы жобалар-
ды орындау тәртібіне өзгеріс 
енгізіле ме?

– Ұлыларды ұлықтап, дана-
ларды дәріптеу – халқымыздың 
игі дәстүрі. Біз Әл Фараби мен 
Абай мұрасын зерделеу арқылы 
қазақ даласындағы өркениеттің 
тамыры терең екенін көр-
сетеміз. Сондықтан бұл мерей-
тойлар – бәрімізге үлкен сын.

Абай өзінің «толық адам» 
тұжырымын мирас етсе, Әл Фа-
раби «бақытқа жету жолындағы 
қайырымды қоғам» қағидасын 
өсиет етіп қалдырды. Ұлы 
ойшылдардың әділдік пен 
ізгілік жөніндегі ұстанымы 
баршаға белгілі. Менің «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» 
атты тұжырымдамам осы 
қағидалармен үндеседі.

Мерейтойлар аясында мем-
лекеттік және өңірлік жос-
парлар жасалды. Бүгінге дейін 
кейбір жобаларды жүзеге 
асырып үлгердік. Қазіргі 
ахуалға байланысты түрлі 
мерейтойлық шаралар онлайн 
форматында өткізілуде. Бұл 
жобалар әлеуметтік желілер 
мен интернет-ресурстарда да 
кеңінен насихатталады.

– Сіз сыртқы саясаттың 
қырсырын жетік білесіз. 

Көп жыл дипломатиялық 
қызметте болдыңыз. Қазіргі 
заманда ұлттық мүддеге 
берік болу үшін сыртқы сая-
сатымызды қалай жүргізуіміз 
керек? Жалпы, пандемия
дан кейін халықаралық 
қатынастар қалай өрістейді?

– Бүгінде бүкіл әлем даму-
дың жаңа кезеңіне қадам басты. 
Бұл, әсіресе осы пандемиядан 
кейін анық байқалады деп 
ойлай мын. Осындай сын 
сағатта әр мемлекет, ең алды-
мен, өз азаматтарының қауіп-
сіздігін ойлайды. Бұл – заңды 
нәрсе. Бірақ мұндай күр делі 
кезең халықаралық ынты мақ-
тастыққа сызат түсірмеуі керек. 
Соңғы апталарда мен бірқатар 
елдердің және халықаралық 
ұйым дардың басшыларымен 
телефон арқылы сөйлестім. 
Түр кітілдес мемлекеттердің 
ын  ты  мақтастық кеңесінің 
бейне саммитіне және Жоғары 
еур азиялық экономикалық 
кеңес мүшелерінің онлайн фор-
ма  тындағы жұмыс кездесуіне 
қатыстым.

Қазір пандемиямен күрес 
жүргізу бағы тын дағы халық-
аралық ынтымақ тас тықты 
күшейту қажет. Осыған орай 
біз серіктес елдермен бірге 
күш жұмылдырып отырмыз. 
Бұл – індетке қарсы тұрудың 
негізгі жолы. Жалпы, сыртқы 
саясатымыздың сабақтастығы 
сақталатын болады. Өзіміз-
дің дәстүрлі және жаңа серік-
тестерімізбен өзара тиімді қа-
рым-қатынастарды дамыта 
береміз.

Сонымен қатар кез келген 
мемлекет үшін басқа елдерден 
инвестиция тартудың маңызы 
зор. Сондықтан біз де сыртқы 
саясатта экономикалық дипло-
матияға баса мән береміз. Бұл 
– Қазақстанның ұзақ мерзімге 
арналған стратегиясындағы 
басым бағыттың бірі. Алдағы 
кезеңде де солай болып қала 
береді. Сыртқы саясат сөз 
жүзінде емес, іс жүзінде 
сындарлы болуға тиіс. Ди-
пломатия саласы да індеттің 
салдарынан сабақ алғаны жөн.

– Президент қызметіне кі
ріс кеніңізге бір жылдан асты. 
Осы уақыт аралығында бір
қатар мақсатміндетті ал ға 
қойдыңыз. Жалпы, өз баста
маларыңыздың орын далу 
барысына көңіліңіз тола ма?

– Қазақта «Ел қуатты 
бол май, бақ тұрақты бол-
майды» деген нақыл сөз бар. 
Осы орайда мемлекеттілікті 
нығайтып, халқымыздың әл-
ауқатын арттыру үшін маңызды 
бастамалар қолға алынды.

Ең алдымен, қоғамның 
береке-бірлігі бекем болуы 
керек. Бұған билік пен 
халық арасында тұрақты 
диа лог орнату арқылы қол 
жеткізуге болады. Осыған 
орай Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесі құрылды. Оның негізгі 
мақсаты – қоғамдық сананы 
жаңғыртуға арналған ауқымды 
шаралар ұйымдастыру, өзекті 
мәселелерді талқылап, тиімді 
ұсыныстар әзірлеу. Бүгінге 
дейін кеңестің екі отырысы 
өткізілді. Саяси, экономикалық 
және әлеуметтік жаңғыру 
бағыттары бойынша көптеген 
ұсыныс жасалды. Қоғамды 
алаңдатқан түрлі мәселелер 
қызу талқыға түсті.

Заман талабына сай саяси 
реформалар жүргізілуде. Қазір 
менің бастамаммен Парла-
ментте бірқатар маңызды 
заңна малық өзгерістер талқы-
лануда. «Бейбіт жиындарды 
ұйым дастыру және өткізу 
тәртібі» туралы заң жобасы 
қа растырылып жатыр. Бұл елі-
міздің демократиялық дамуын 
айқындайтын өте маңыз ды 
құжат болатынына күмән жоқ.

Мәжіліс пен мәслихат депу-
таттарының сайлауына түсетін 
саяси партиялар әйелдер мен 

жастар үшін отыз пайыздық 
квота бөлетін болады. Осыған 
орай заңға тиісті толықтырулар 
енгізу қарастырылуда. Сондай-
ақ саяси партияларды тіркеуді 
жеңілдету, парламенттік оппо-
зиция институтын қалып-
тастыру үшін заңнамаға 
маңызды түзетулер жасалмақ.

Осы өзгерістер саяси үдеріс-
терді одан әрі либерализациялау 
жолындағы нақты қадам бо-
лады деп сенемін.  Жан-жақты 
саяси реформалар жалғасады. 
Бұл – біздің стратегиялық 
таңдауымыз.

Сондай-ақ азаматтардың 
өтініш-тілектерін жедел қарас-
тыру үшін «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын ұсындым. 
Бұл – өте маңызды әрі қажет 
бастама. Шенеуніктердің 
міндеті – ең алдымен, халық-
қа қызмет ету. Олар ел-жұрт-
тың мұң-мұқтажына құлақ 
аспағанда кімге құлақ асады?! 
Осы қағидатты барлық дең-
гейдегі мемлекеттік қызмет-
шілердің санасына сіңірген 
жөн. Қазірдің өзінде бұл 
бағытта оң өзгеріс бар.

 Отандық бизнесті дамытуға 
арналған бірқатар бастама 
жүзеге асты. Менің тапсырмам 
бойынша шағын және микро 
бизнес өкілдері үш жылға 
табыс салығынан босатылды. 
Олардың қызметі алдағы үш 
жыл бойы тексерілмейді. 
Сол үшін мораторий жария-
лан ғанын білесіздер. Қазіргі 
төтенше жағдай кезінде де 
кәсіп керлерге үлкен қолдау 
көрсетілуде. Оны жоғарыда 
атап өттім.  

Елді алаңдататын өзекті 
мәсе ленің бірі баспана екені 
белгілі. Осы бағытта да 
ауқымды жұмыстар атқарыл-
ды. Үкімет алдына Елбасы 
ұсынған «Бақытты отбасы» 
бағдарламасының аясын 
кеңейтіп, тұрғын үй құрылысын 
жандандыру міндеті қойылды. 
Соған сәйкес, биылдан бастап 
жыл сайын көпбалалы және 
мүгедек балалары бар 10 
мың отбасы тұрғын үймен 
қамтамасыз етіледі.       

Аз қамтылған және көп-
балалы отбасыларға арналған 
әлеуметтік көмектің жаңа 
түрлері енгізілді. Мысалы, көп 
балалы отбасыларға табысына 
қарамай жәрдемақы беріле 
бастады. Жарты миллионнан 
астам азаматтың 300 мың 
теңгеге дейінгі кепілсіз несиесі 
өтелді. Бұл бастамалар ха-
лықтың тұрмыс сапасын 
жақсартуға бағытталған. 

Былтыр «Педагог мәртебесі 
туралы» заң қабылданды. 
Соған орай алдағы төрт жылда 
ұстаздардың еңбекақысын екі 
есе арттыруды тапсырдым. 
Бұл жұмыс жүйелі түрде 
жүзеге асырылып келеді. Бюд-
жет саласындағы басқа да 
қызметкерлердің жалақысы 
көбейтілуде.

Мен талантты да талапты 
жастарға сенім артамын. Сол 
себепті «Президенттік жастар 
кадрлық резервін» құрып, 
«жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпар» шыққан 300 жасты 
ірік теп алдық. Олардың біразы 
қызметке орналасты. Тиісті 
мемлекеттік органдарға жастар 
саясатына арналған жаңа 
кешенді бағдарлама әзірлеуді 
тапсырдым.

Осы жылды «Волонтер 
жылы» деп жарияладым. 
Бүгінде бұл бастаманың дер 
ке зінде көтерілгенін көріп 
отырмыз. Қазіргідей төтенше 
жағдайда волонтерлар аянбай 
еңбек етіп жүр. Күрделі кезеңде 
белсенділік танытқан жігерлі 
жастарды үлгі тұтуымыз керек.

Жалпы, бір жыл ішінде 
нақты жұмыстар атқарылды. 
Сондықтан елдің еңсесін кө те-
ретін мұндай шешімдер алдағы 
уақытта да қабылдана береді.

– Келесі жылы Тәуел сіз
ді гімізге 30 жыл толады. Біз 
даму дың жаңа кезеңіне қадам 
бастық. Осы орайда жаңа 
мүм кіндікпен бірге жаңа 
қауіпқатердің де туындай-
тыны жасырын емес. Алдағы 
уақытта соған төтеп беріп, 
елі мізді өркендету үшін не 
нәр сеге баса мән бергеніміз 
жөн?

– Біз Елбасының салиқалы 
саясатының, халқымыздың 
ырыс-ынтымағының арқасында 
тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 
Осы жылдар ішінде тиімді 
басқару жүйесі қалыптасты. 
Егемен еліміздің іргесін 
бекемдеу үшін ауқымды жұмыс 
атқарылды. Өтпелі кезеңдегі 
барлық қиындықты еңсеріп, 
орнықты даму жолына түстік. 
Ендігі мақсат – осындай 
табыстарды еселеп, жаңа 
белестерді бағындыра беру.     

Әйгілі француз ойшылы 
Жан-Жак Руссо «Мықты мем-
лекет қана өз азамат тарының 

еркіндігін қамтамасыз ете 
алады» деген екен. Хал қы-
мыздың тұрмыс сапасын жақ-

сарту үшін Қазақстанды мықты 
мемлекетке айналдыруымыз 
керек. Бұл ретте «Күшті 
Президент – ықпалды Парла-
мент – есеп беретін Үкімет» 
фор муласын берік ұстануымыз 
қажет.

Әлемде түрлі үрдістер 
қалыптасуда. Бірақ соның бәрі 
бірдей ұлттық мүддеге сай 
келе бермейді. Негізгі қауіп-
қа терлер алда. Сондықтан 
қырағылық сақтай отырып, 
қиын дықтарды еңсеруге әр-
дайым дайын болуымыз керек.

Жаңа сын-сынаққа төтеп 
беру үшін, ең алдымен, ұлттық 
құндылықтарды қорғай білген 
жөн. Ана тілімізді, салт-
дәстүрімізді, ұлттық сана-
сезімді, қоғамдағы татулық 
пен келісімді, береке-бірлікті 
сақтай алмасақ, келер ұрпақ 
бізді кешірмейді. Әсіресе 
мемлекеттік тілдің мәселесі өте 
маңызды. Тіл – ұлттың тұғыры, 
ұрпақтың ғұмыры. Қазақ тілі 
қазақты әлемге таныта алады. 
Халықтың тілі – халықтың 
төлқұжаты. Мұны әрдайым 
есте ұстау керек. Біле білсек, 
ұлттық қауіпсіздік тілімізді 
қадірлеуден басталады.

Бүгінде цифрлы техно-
логиялар қарқынды дамып, 
қоғам дық өмірдің түрлі сала-
сына дендеп еніп келеді. Біз осы 
үрдіске баса мән беріп отырмыз. 
Бұл – қазіргі заманның басты 
талабы. Мұны коронавирус 
індетіне байланысты туындаған 
күрделі кезең анық аңғартты. 
Менің тапсырмам бойынша 
Үкімет «Цифрлы Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасында 
анықталған кемшіліктерді ес-
керіп, қайта қарайды. Цифр-
лан дыру үдерісі елімізді өркен-
детуге тың серпін беретіні 
сөзсіз. Оның мән-маңызы арта 
бермек.    

Елімізді өркендету үшін 
ұлттық экономиканы әр тарап-
тандыру үдерісін жалғастыра 
береміз. Осы жолда шағын және 
орта бизнеске барынша жағ-
дай жасаған абзал. Сонымен 
қатар адами капиталды одан 
әрі дамытамыз. Бұл бәсекеге 
қабілетті ұлт қалыптастыру 
үшін қажет. Осыған орай білім, 
ғылым, денсаулық сақ тау 
салаларын да түбегейлі жаң-
ғырту міндеті алдымызда тұр.

Тағы бір зор мақсат – елді 
еңбекке баулу. Шындықты 
айтсақ, шетелдерде халқымыз 
нағыз еңбекқор жұрт ретінде 
әлі таныла қойған жоқ. Бұл 
біздің беделімізге де едәуір 
нұқсан келтіреді. Қажырлы 
еңбектің арқасында ғана көп 
мәселені шешіп, мемлекетімізді 
дамытамыз, әл-ауқатымызды 
арттырамыз.

Сондықтан еңбекке баулу 
жастарға тәрбие берудің не-
гізгі бағыты болу керек деп 
санаймын. Бұл ұлттың бола-
шағына тікелей ықпал етеді. 

– ҚасымЖомарт Кемел
ұлы, қалыптасқан жағдайға 
байланысты елді алаңдатқан 
өзекті сауалдарға жауап 
бер діңіз. Енді соңғы сұрақ. 
Сонымен қазіргі күрделі 
кезеңнен қандай ой түйдіңіз?

– Төтенше жағдай күнделікті 
өмірімізге елеулі өзгеріс енгізді. 
Жоспарланған жұмыстарды, 
түрлі іс-шараларды кейінге 
қалдыруға мәжбүр болдық. 
Осындай кезде, ең алдымен, 
не нәрсенің аса бағалы екенін 
түсіндік. Бұл – адамның өмірі, 
адами қарым-қатынастар, аза -
мат тардың денсаулығы, қо-
ғам ның береке-бірлігі. Бір-
бі  рімізге қолдау көрсетудің 
қан шалықты маңызды екенін 
де аң ғардық. Қалған дүниенің 
бәрін біртіндеп ретке келтіруге 
болады.

Пандемия кезінде бүкіл 
қоғамымыз сынға түсті. Көп-
теген азаматтар қиын сәтте 
елге қызмет етудің озық үлгісін 
танытты. Бұл – парасатты 
патриотизмнің көрінісі. Кез 
келген күрделі кезең адамның 
жігерін жанып, рухын 
қайрайды. Әлемге жайылған 
індет тұсындағы ахуал 
халқымызды одан әрі ұйыстыра 
түсетіні анық.

Осы ретте, ұлы Абайдың 
«Тоқтаулылық, қалыпты шы-
дамдылық – бұл қайраттан 
шығады, білсең керек» деген 
өлең жолы ойға оралады. 
Шын мәнінде, табандылық  
пен төзімділік танытсақ, 
қиындыққа төтеп береміз. 
Еліміз бұл қиындықтан ширап 
әрі шыңдалып шығады деп 
толық сеніммен айта аламын.

Барлық қиындықты бірге 
жеңеміз!

 
Әңгімелескен

Дархан ҚЫДЫРӘЛІ,
«Egemen Qazaqstan» газеті,

5 мамыр 2020 жыл.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев: 
Еліміз бұл қиындықтан шыңдалып шығады
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Бұл қазіргі кезеңдегі ең керекті шарт. Рас, 
егін шаруасымен айналысатындар мен қажетті 
мекемелер, кәсіп иелері жұмысын жалғастыру 
үстінде. Оларға қатысты арнайы ереже бар. 
Өкінішке орай, олардан да бөлек көшедегі ағылып 
жатқан көлік легі саябырсымай тұр.  Таксилетіп 
жүргендер де көп. Егер біз кеселдің бетін 
қайтарамыз десек, алдымен тәртіпке бағынуымыз 
керек. «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол 
іздеуіміз» қажет.

Осыдан біраз уақыт бұрын мені облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова қабылдап, елі мізде орын 
алып жатқан жағ дайға байланысты ой бөлісті. 
«Қай заманда да үл кенін сыйлап, құрметтеген 
халықпыз. Өкінішке қарай, қариялармен жүзбе-
жүз кез  десіп, пікірлесудің сәті түс педі... Дәл қазір 
ол кісі лерге үйден шықпай, ден сау лықтарын 
сақтағаны жөн. Ардагерлерімізге менің сәле мімді 
жеткізерсіз», – деп қарттардың амандығына да 
алаңдаған болатын.  

Ардагерлер кеңесіне қарасты облыс көлемінде 
723 бастауыш ұйым, оның 74 мыңға жуық мүшесі 
бар. Мен сол ардагердің көбімен телефон арқылы 
байланысып отырамын. Олардың жағдайын 
білемін, ауылдың амандығын сұраймын. Елдің 
арқасына осындай салмақ түсіп отырғанда 
қариялар да қарап жата бермей, елді бірлікке 
шақырып, ауырлыққа бір иығын тосқандай ақыл-
кеңестерін айтып, көпшілік көңіліне жігер беріп 
келеді. Олар – бір-бір әулеттің алтын діңгегі. 
«Қарты бар үйдің қазынасы бар» дегендей, 
үлкендердің сөзі – кейінгілер үшін аттап кете 
алмайтын ар сөзі. Осы тұрғыдан алғанда дерттен 
қорғануға қатысты ардагерлердің ортақ мүддеге 
қосып отырған үлесі бары анық.

Жақында «Егемен Қа зақстан» газетіне берген 
сұх батында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев: 
« ...Осындай кезде, ең алдымен, не нәр се нің аса 
бағалы екенін түсіндік. Бұл – адамның өмірі, адами 
қарым-қатынастар, аза мат тар дың денсаулығы, 
қо ғамның береке-бірлігі. Бір-бірімізге қолдау 
көрсетудің қаншалықты маңызды екенін де 
аңғардық. Қалған дүниенің бәрін біртіндеп ретке 
келтіруге болады», – деген ойын айтты.

Шын мәнінде алдағы уақытта таразыға түсетін 
мәселенің бірі – не нәрсенің аса бағалы екенін 
адами ақыл тұрғысынан сезіну болмақ. Біздің 
жұртымыз кешеге дейін ысыраптан тыйылмай, 
аста-төк жиындарды жақсы көріп келді. Қарыз 
алсақ та, той-томалақ жасаудан тосылған жоқпыз.  
Ал, мына дерт адамдардың көп нәрсеге байыппен 
қарау керектігін еске салды. Еңбек етіп, бірлік 
сақтап, өмір сүрудің берекесі мол. Басқасы 
біртіндеп бола береді. Ол үшін бір болуымыз 
керек. 

«Төртеу түгел болса, төбедегі келедінің» 
терең мәні бар. Қазақтың «төбе» деп отырғаны 
– Жаратушыны мегзеуі. Құдіреті күштінің өзі 
бірлікке береді екен. Біздің ата-бабаларымыздың 
мың өліп, мың тіріліп, бар қиындықты жеңу 
сырында сол бірлік бекемдігі жатыр.

Сондықтан, ардақты сыр бойылықтар, мына 
қиын дықты бірлесіп жеңіл детіп, қолдасып көте-
рейік, мұнан әрі жайылуына жол бермейік. 

Мен бұған дейін де баспасөз арқылы 
көпшілікке өз сөзімді арнаған едім. Бүгінгі сәтті 
де пайдаланып, шынайы ойымды жеткіздім. 
Оған қоса халықтың қамын жеп жүрген дала 
қостарындағы еңбеккерлерге, өзгенің жаны үшін 
өз жанын шүберекке түйген дәрігерлерге, күн-түні 
жарғақ құлағы жастыққа тимейтін құқық қорғау 
қызметкерлеріне, атқамінер азаматтарға Сырдың 
абыз қарттарының атынан алғыс білдіргім келеді.

Ел аман болсын.

– Біз «Қызылорда» 
қона қүйіндеміз. 
Жұмысқа ба рып-
келуіміз, уақытылы 
та мақ тануымыз, 
қажетті құрал-жаб-
дықтар мен киім-
кешек те ріміздің 
барлығы қамтамасыз 
етілген. Осында 
көпбейінді облыстық 
аурухана маман-
дары бізге қызмет 
көрсетіп жатыр. Тіпті 
жұмыстан шаршап 
келгенде олардың 
бір ауыз жылы сөзі 
сергітіп тастайды. Ел 
де алғысын айтып 
жатыр. Түсінгенім: 
қоғамға өзіңнің 
керек екеніңді 
сезіну бақыт екен, 
– дейді Алмагүл 
Шәмшатқызы.

Алмагүл  Исабекова 
жиыр ма жылдан бері 
облыстық фтизиопульмо-
нологиялық орта лы ғында 
жұ мыс істейді. Мамандығы 
– мейіргер. Осынша жылғы 
тәжірибесін сынға салып, 

ел үшін қауіпті індет пен 
күрестің бел ортасында 
жүр. 

Қонақүйдегі қызметті 
көпбейінді облыстық ауру-
хана мамандары қолға алған. 
Бұл жерде аға мейіргер 
Жібек Ибраева басшылық 
жасайды. Вирус пен күресте 
тікелей атсалысып жатқан 
облыстық жұқпалы ауру-
лар ауруханасының, Қор-
қыт ата атындағы Қы-
зылорда мемлекеттік 
уни  верситетінің каран тин-
дік 5-ші корпусында қызмет 
етіп жатқан көпбейінді қа -
лалық аурухана және об-
лыстық фтизиопульмо но-

логиялық орталығының 
қыз   меткерлері осында ор-
на ласқан. Олар жұмыстан 
кейін осында келеді. Бір 
жарым ай бойы отбасымен 
қауышпағандар да бар.

– Барлығы шаршап 
келеді. Тіпті психологиялық 
тұрғыда шаршайтындар 
бар. Әдепкі кездері олар 
12 сағаттап, тіпті кейде 
24 сағаттап жұмыс істеді. 
Кейін бір жүйеге келген соң 
8 сағаттық ауысымға көшті. 
Біз олардың барлығын күліп 
қарсы аламыз. Тікемізден 
тік тұрып, қызмет жасаймыз. 
Табалдырықтан бастап, хал-
жағдайын сұрап, тексеруден 

өткіземіз. Көз дері қызарып 
келеді. Қиын жағдайда 
жұмыс іс теп жатқандары 
көзде рі нен көрініп тұрады. 
Ал жұмыстан келіп, де-
малып жатқанда демалыс 
орны тып-тыныш болып 
тұрады. Біз осының бәрін 
бақылауда ұстаймыз, – 
дейді көпбейінді облыстық 
аурухананың аға мейіргері 
Жібек Мұхамединқызы.

Мамандар қызмет кер лер 
жұмысқа кеткенде залалсыз-
дандыру жұ мыстарын жүр-
гізеді. Өйт кені, науқаспен 
ті келей жұмыс істеп жатқан 
жандардың вирус жұқтыру 
қаупі бар. Сол себепті 
күніге екі мәрте дене қы-
зуын тексеріп отырады. 

Қонақүйде наурыз 
айын  да 170 маманға дейін 
жат    қызылған. Бүгінде об-
лыс   тық жұқпалы аурулар 
ауру ханасының қыз мет-
керлері М.Мәметова атын-
дағы Қызылорда жоғары 
педа гогикалық колледжінің 
жатақ ханасына ауысты-
рылыпты. Десе де, ол жер-
де де барлық жағдаймен 
қамтамасыз етілмек. Өйт-
кені, қауіппен бетпе-бет ке-
лер жандар қандай құр метке 
болса да лайық!

Өлшеусіз 
еңбек иелері

МАМАНДЫҚҚА АДАЛДЫҚ САҚТАНҒАНДЫ САҚТАЙДЫ

COVID-19: МАМАН МІНБЕРІ

ЖӨН СӨЗ

Карантиндік шектеу 
жеңілдетілгенімен, 
босаңсуға болмайды
Сондай-ақ, уақытылы ем ал-

маған жағдайда аурудың асқын ған 
түріне, әрі қарай өлімге соқ тыруы 
мүмкін.

Жаһанды жайлаған бұл кесірлі 
кесел біздің елімізге, оның ішінде 
өңірімізге де жеткені белгілі. 
Осы жылдың 28 наурызында ал-
ғашқы науқас тіркелсе, 5 ма-
мырдағы мәлімет бойынша  індет 
жұқ тырғандар саны 217-ге жетті. 
Оның ішінде 22-сі 14 жасқа дейінгі 
балалар арасында, алтауы 15-19 
жас аралығындағы  жасөспірімдер, 
қалған жағдайлар ересектер ара-
сында тіркелді.

Вирус жұқтыру дерегі тіркелмей 
тұрып-ақ облыс шекараларында 
бақылау кү шей тілді, сонымен 
қатар шетелден келгендер қатаң 
тек серілді. Коронавирус бо йын ша 
қауіпті елдер санатына жататын 
мемлекеттерден кел ген азаматтар 
бірден каран тинге жатқызылып, 
бақылауға алынды. 

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Жарлығы бойынша 
16 наурыздан бастап елде тө-
тенше жағдай енгізіліп, ірі 
сауда объектілерінің жұмыс 
істеуіне шектеу қойылды, сауда 
ойын-сауық орталықтарының, 
кинотеатрлардың, театр лар дың, 
көрмелердің және адам дар көп 
жиналатын басқа да нысандардың 
қызметі тоқ та тылды. Ойын-сауық, 
спорт тық іс-шара ларды, сондай-
ақ той-томалақтарды өткізуге 
тыйым салынды. Алайда төтенше 
жағдай та лаптарын сақтамай, сал-
ғырттық таныт қан дар да табылды. 
Дертке шал дыққандардың өз 
ауруын жасырып ғана қоймай, 
айна ла сындағылармен бай ла-
ныс  ты үзбеуі, ел тұрғындарының 
мемлекет қабылдаған шек теу 
шаралары мен ескер тулеріне құлақ 
аспауы, халықтың қарапайым 
гигиена талаптарын орындамауы 
аурудың көбеюіне себеп болды. 
Наурыз мейрамы, туған күн, түрлі 
дәстүрлі той-жиындарды тойлауды 
жалғастыру инфекцияның бұрқ 
еткен жағдайларына әкеп соқ-
тырды. Жаңақорған, Шиелі, 
Сыр дария (Амангелді) аудан-
дарында аз уақыттың ішінде ауру 
санының өршуі – осыған дәлел. 
Коронавирус инфекциясының 

нақтыланған 40-тан аса жағдайы 
бір ғана Ш.Қодаманов ауылында 
тір келді және ол бір ауру көзінен 
таралды.

5 мамырдағы  жағдай бо-
йын ша облыста 120 ошақ анық-
та лып отыр. Бұл әлі де біздің 
бейқамдығымыздың, коронавирус 
індетіне қатысты қалыптасып отыр-
ған жағдайға салғырт қарай ты-
нымызды көрсетті.

Өңірде аурудың әрі қарай 
өршуіне жол бермей, шоғыр лан-
дыру, тоқтату мақ  сатында облыс, 
қала, ау дан дардың бас санитарлық 
дәрігерлерінің Қау лыларымен 
карантиндік ре жимдегі шек теу 
шаралары енгі зілді. Ка ран тин 
аумағына кіру-шығу тәртібін реттеу 
үшін блок-бекеттер қойылды, 
қоғамдық тамақ тану мен қоғамдық 
көліктер жұмыстарына шектеу 
жасалды,  көшеде бей-берекет 
жүруге тыйым салынды, көліктің 
кез келген түрлерінің қозғалысына 
шектеу қо йыл  ды. Мұндағы мақсат 
– инфекцияны тасымалдау тізбегін 
кесу, ауруды шоғыр ландырып, 
жою. Осы орайда карантиндік 
шектеу шаралары өз нәтижесін 
бере бастады. Бұдан бөлек, 
қауіпті топтарды скринингтік 
тексеру, ауруды белсенді анықтау 
жұмыстары да басталып кетті.  
Осы жылдың 17 сәуірінен бастап 
скринингтік тексеруден 4131 адам 
өтіп, оның 0,31%-нен коронавирус 
инфекциясы анықталды. 

Қолға алынған осындай жедел 
жұмыстардың арқа сында ауру ерте 
анықталып, науқастармен қарым-

қа ты наста болғандар карантиндік 
стационарларға  уақытылы оқшау-
лан дырылып, аурудың басым 
көпшілігі жеңіл түрде өтуде. 
Барлығы толық және уақытылы ем 
алуда. Бүгінгі күні  инфекциядан 
емделіп, қанағаттанарлық жағ дайда 
үйлеріне шығарылғандар саны 
140 адамға жетті, өлім жағ дайы 
тіркелген жоқ.

Менің, яғни,  облыстың Бас 
мемлекеттік санитарлық дәрі -
герінің 28 сәуірдегі №11 Қау-
лы сымен халықтың тыныс-
тір шілігін қалпына келтіру 
мақ   са тында экономиканың жеке-
леген салалары бойынша шектеу 
шара ларын кезең-кезеңімен же  ңіл-
дету жүзеге асырылуда. Қызметін 
қайта бастайтын салалар мен 
объектілер жұмысына кү шей-
тілген санитарлық-дезин фек-
ция  лық режиммен рұқсат етіліп 
отыр. Әзірге ұжымдарда кез кел-
ген корпоративтік, көпшілік іс-
шараларын, от басылық (туған күн, 
үй лену тойы, құдалық, ауызашар, 
басқа да дәстүр мен әдет-ғұрып 
шаралары, т.б) барлық жиындарға 
рұқсат етілмейді, яғни, көрші, 
туған-туыстарға қонаққа баруды 
шектей тұрған дұрыс.

11 мамырдан бастап эпиде-
миологиялық ахуалды ескере 
отырып, жеңілдетудің келесі кезеңі 
жүргізіледі. Соған бай ланысты 
жұмыс берушілер тарапынан 
сақтық шаралары күшейтілуі керек. 
Атап айт қанда, жұмыскерлердің 
жұ мысқа кіруі кезінде қолды 
тері анти септиктерімен қам тама-

сыз етулерін, гигие налық про-
це дураның сақ та  луын бақы лауы 
қажет. Қыз  меткерлердің жұмысқа   
шы  ғуына күнделікті мо ни торинг 
жүргізіп, ЖРВИ, тұмау және 
басқа да ви рустық ауруларға ерек-
ше назар аударылуы керек. Ал 
үй-жайларда тем пера ту ра лық ре-
жимнің оңтайлы пара  метрлерінің 
сақталуын бақылап, жұмыс үй-
жай ларын тұрақты (әрбір 2 сағат) 
желдетіп тұруға кеңес береміз. Есік 
тұтқаларын, ажы ратқыштарды, 
жұ мыс кер лердің үстелдері мен 
орын дық тарын, кеңсе техникасы, 
көп шілік пайдаланатын орын-
дарды (тамақ ішетін, дема латын 
бөлмелер, дәретхана бөлмелері, 
спортпен айна лысуға арналған 
бөл мелер мен жабдықтар және 
т.б.) дезинфециялауға баса назар 
аудара отырып,  барлық үй-жай-
ларда әр 2 сағат сайын өңдеу 
жүргізілуі тиіс. Со нымен бірге 
тұрмыстық қатты қалдықтар 
жинайтын орын мен оның 
аймағын таза ұстау, қалдықтарды 
уақы  тылы шығарып отыру қам-
тама сыз етілуі керек. Адам көп 
шоғырланатын орындарда 1,5 
метр қашықтықты, бетперде кию 
ережелерін сақтауды ұмытпаған 
жөн. Қоғамдық көліктерде әр 
рейс сайын санитарлық-дезин фек-
циялық шаралар жү руі тиіс. Қол 
жуу ережелері, жеке бас гигиенасы 
сақталуы керек және жолау-
шыларды көліктегі орын санынан 
артық алмауды жүйе лендіру керек.

Ғалымдардың айтуынша, бұл 
вирус маусымдық аурулар сияқты 
күнделікті тіршілікте кездесіп 
отырады. Сондықтан карантиндік 
шектеу шараларын алып таста-
ғанмен,  босаңсуға болмайды. Ол 
індет жұқтыру оқиғасы мүлдем 
тіркелмейді деген ой тудырмауы 
тиіс.  Керісінше, енгізілген шек-
теу алынғанымен, сақтық ша-
раларына аса көңіл бө ліп, орындау 
ұсынылады. Эпи де миологиялық 
ах уалды тұ рақты ұстап тұру үшін, 
ха лықтың санитарлық-эпи де мио-
логиялық саламат ты  лығын қам та-
масыз ету мақ сатында жо ғарыда 
атал ған нұсқаулар мен талап тарға 
құлақ асып, сақтық шараларын 
мұқият орындау өзге емес, ең әуелі 
өзіміздің және жақындарымыздың 
қа уіп сіздігі үшін қажет екенін 
ескергеніміз абзал.1-бет.1-бет.

Бірге 
болсақ, 
бүтінбіз

– Шетелден ұшып келдім, келген-
нен соң COVID-19 сараптамасының 
нәтижесі оң болып шықты. Қатты 
күйзеліске түстім. Ешкіммен сөй-
лескім келмей қалды. Аурухана қа-
быр ғасында жатып, «Неге сақтыққа 
салғырт болдым, қауіпсіздікті неге 
ескермедім?!» деп таусылатынмын. 
Бірақ, ең бастысы кеселді жақын-
да рыма жұқтырмағаныма қуан-
дым. Соған шүкірлік еттім. Бұл 
жерде маған дәрігерлердің көмегі 
көп болды дер едім. Олар бізге 
қамқор болды. Мен «Ақ халатты аб-
зал жан» сөзінің мағынасын, өмір-
дің мәнін, денсаулықтың қадірін, 
жақындарымның маған қаншалықты 
қажет екенін енді түсінгендеймін, – 
дейді кейіпкеріміз. 

Айсананың дәрігерлердің еңбе-
гіне деген ризашылығы шексіз. 
Жағдайы жақсарған, жақын күндері 
үйіне оралады. Тек бір тілегі бар. 
Індетті елемеу, ескермеуден аулақ 
болсақ деген. 

– Көпшілігіміз мұның маған 
еш қатысы жоқ деп ойлаймыз. Со-
лай болуына да тілектеспін. Бірақ, 

қауіп сіздікті ешқашан қапер ден 
шы ғармау керек. Адам көп шоғыр-
ланған жерлерде жүрмеген абзал. 
Салдары қауіпті. Әсіресе, жасы 
келген кісілерге. Өздеріңіз барлық 
БАҚ-тан, әлеуметтік желілерден 
оқыған боларсыздар, бастапқыда 
ауру белгілерін анықтау қиын. Дене 
қызуы басылғанымен, тамақ ауы рып, 
кеуде қуысы қысылып, мұрын бітіп, 
ауа жұтуға кедергілер тууы мүмкін. 
Вирустың едәуір қауіпті түрін 
жұқтырғандар демігіп, қалтырайды, 
ал асқынған жағдайда пациенттер 
пневмонияға да шалдығу қаупі бар 
екен. Мұны әрбір азамат білуі тиіс 
және алғашқы симптомдары пайда 
болған жағдайда үрейге бой алдыр-
май, медициналық көмекке жүгіну 
қажет. Тұмау деп ойлап, өз бетіңізше 
ем-шара қабылдамаған да жөн. 
Аурудың жақсысы жоқ, сондықтан 
денсаулыққа қарайлайық. Өзіміз 
үшін, жақындарымыз үшін, қоғам 
үшін, – дейді ол.

Бұл пікір – әрбіріміз үшін сабақ 
болатыны абзал.

«Денсаулықтың 
қадірін енді ұқтым!»

Қала тұрғыны Айсана Қасымбек (аты-жөні өзгертіліп 
берілді) ойламаған жерден қауіпті індет жұқтырғандар 
қатарында. Кейіп ке ріміз әуелде бізбен тілдесуден бас 
тартқан болатын. Менің оқиғам ең болмаса бір адамға ой 
салар деп қайта хабарласты. Шетелден келгеннен кейін тест 
нәтижелері оң нәтиже көрсеткендегі таңданысын әлі жа-
сыра алмайды екен. Себебі, онда аурудың белгілері ерекше 
байқалмаған.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».Sb

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы».Sb

5 жағдай тіркелді, 140 науқас айығып шықты
Сәрсенбіде өңірде инфекция жұқтырғандар саны 222-

ге жетіп, сауығып шыққандар саны – 140. Бұл туралы 
өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы 
Жақсылық Әбдусаметов мәлімдеді.

– Жаңадан тіркелгендердің біреуі скринингтен анықталса, 
төртеуі коронавирус жұқтырған науқаспен байланыста 
болған. Соңғы тәулікте барлығы 553 зертханалық сынама 
алынса, оның 543-і  теріс мәнді болды. Бес сынама оң мәнді, 
тағы бесеуі зерттелу үстінде, – деді басқарма басшысы.

Соңғы он бес күннің статистикасына қарағанда, вирус 
қарым-қатынас арқылы жұғуда. Сондықтан басқарма бас-
шысы облыс тұрғындарын оқшауланып, шектеу шара ларына 
мұқият болуға шақырды.

«СБ» ақпарат.
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Өз тәуелсіздігін жариялаған 
сәттен бастап мемлекет шешкен 
аса маңызды міндеттердің бірі 
– заманауи, жинақы да ұтқыр, 
жауын герлік дайындық деңгейі 
жоғары армия құру мәселесі 
болды. Тәуелсіздіктің елең-
алаңында еңсе көтерген қазақ 
әскері осы жылдар аралығында 
қуат ты елдің құрыш қайратына 
айналды. Қазақстан халқы 
бүгінгі күні өздерінің қауіпсіздігі 
берік қолда екеніне сенімді.

Өткенге көз жіберсек, Қа-
зақстан Республикасы мен 
оның саяси жүйесінің қа-
лыптасуы, экономиканы қайта 
жаңғырту, әлеуметтік ба сым-
дықтарды таңдау кезеңі сенімді 
әскери қауіпсіздік жүйесін 
құру мәселесін алдыңғы 
қатарға шығарды. Әскерлерді 
Қазақстанның заңды құзыретіне 
көшіру жағдайында қару-
жарақ тың, әскери техниканың, 
материалдық құралдардың сақ-
талуын қамтамасыз ету міндеті 
өткір мәселе күйінде тұрды. Бұл 
ретте әскерлердің жауынгерлік 
деңгейін төмендетуге де жол 
бермеу қажет болды.

Орталықтандырылған жаб-
дық тау жүйесінің жойылуына 
байланысты әскерлерді қар -
жылық, материалдық-техни-
калық және медициналық 
қам тамасыз етуді қайтадан 
ұйымдас тыруға, өзіміз дің әскери 
кадрларды  даярлау жүйесін 
құру жөнінде шұғыл шаралар 
қабылдауға тура келді.

Республикадағы ішкі саяси 
тұрақтылық пен ұлтаралық 
келісім егемен Қазақстанның 
тұңғыш Пре зиденті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назар баевтың сыртқы 
саясаттағы сали қа лылығы, 
әлемдегі биік беделі арқа-
сында қол жеткен оң өзгерістер 

екені анық. Жалпы алғанда, біз 
әскери құ рылыс тәжірибесінің 
болмауына, өтпелі кезеңнің 
қиындықтарына қара мастан, 
қысқа мерзім ішінде мем ле-
кеттің маңызды нышандарының 
бірі – төл Қарулы Күштерімізді 
құра алдық.

Әскери саясаттың негізгі 
маз мұны, бастапқы кезеңдегі 
әскери құрылыстың бағыттары 
1993 жылы қабылданған Әскери 
доктринада айқындалды. Ал 
осынау 28 жыл ішінде ҚР 
Қарулы Күштері дамудың күр-
делі кезеңін артта қалдырып, 
мемлекет қауіпсіздігін қамта-
масыз етуде қабілетін шыңдап, 

қауқарлығын танытты, мемле-
кеттік мәртебесіне ие болып, 
ел егемендігінің ажы рамас 
құрамдас бөлігіне айналды.

Армия – мемлекет қорғаны, 
бейбіт шілік тірегі. Ал өз 
Отанына адал қызмет ету  – әрбір 
ер аза  маттың қасиетті борышы. 
Жауынгер ғасыр дан-ғасырға өз 
бойындағы тектілікті, шын мә-
нін дегі адами мейірім ділікті, 
Отанға деген сүйіспен шілікті 
сақтап келеді.

Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштері 7 мамырда 
Қазақстан әскерінің құрыл-
ғанына 28 жыл толуын Қазақ-
стан халқымен бірге атап өтеді. 

Кирилл Лосицкий – батыстағы 
Ақтөбе облысының тумасы. Ол 
мұнда Отан алдындағы әскери 
борышын өтеуге келген. Әскерге 
аттанған жанның «Ұлттық Ұланға» 
барсам деген мұраты болады. Кирилл 
мақсатына жетті.

– Әскерге барған жан басқалардан 
ерекшеленіп тұрады. Өйткені, әскер-
де бойдағы артық әдеттер мен 
қылықтардан арыласың. Өмірлік 
мақсатыңды түсінесің. Есейесің. 
Әсіресе, ата-анасының жанынан ұзап 
шықпағандар бұл жақта демде өзгеріп 
кетеді. Бізде барлық жағдай жасалған. 
Сондықтан, уайымдайтын ештеңе 
жоқ. Ұланға барам деп жүргендер 
келсін, бізде барлығы талапқа сай, – 
дейді К.Лосицкий.

Мұнда Кирилл сияқты 300 сарбаз 

бар. Олардың көпшілігі төтенше 
жағдай кезеңінде елде қоғамдық 
тәртіпті сақтауға атсалысып келеді. 
Таңның атысынан күннің батысына 
дейін облыстық полиция департаменті 
қызметкерлерімен бірге. Екі сарбазға 
бір полиция қызметкері бекітіліп, 
өздеріне тапсырылған аумақты 
аралайды.

– Қазір біздің 150 қызметкеріміз 
облыс орталығында қоғамдық тәртіп-
тің сақталуын қадағалап жүр. Олар екі 
ауысымға бөлінген. Екі үлкен шараға 
атсалыссақ, оның бірі – осы. Екіншісі, 
түзету мекемесінде сотталғандарды 
бақылау. Төтенше жағдай кезінде 
бірінші болып көмек көрсетеміз. 
Сарбаздарымыз Батыс Қазақстан, 
Түркістан облыстарынан келген. 
Күн сайын олардың жауынгерлік 

дайындығын пысықтаймыз. Ату, 
саптық дайындықтар кезектестіріліп, 
өткізілуде, – дейді ҚР Ұлттық Ұланы 
55/47 әскери бөлімі командирінің 
тәрбие жөніндегі орынбасары, 
подполковник Нұрлан Шегебаев.

Қолқанат Мәлік – Қызылорда 
қаласының тумасы. Ол бес жылдан 
бері әскери бөлімде қызмет атқарып 
келеді. Әскери қызметші болу – кіші 
сержанттың бала күнгі арманы.

– Отан алдындағы азаматтық 

борышымды Алматы облысы Шонжы 
ауданы Қалжат ауылында шекара 
қызметінде, 25/34 әскери бөлі мінде 
өтедім. Туған жеріме кел ген соң 
осында жұмысқа орна ластым. Одан 
бері де бес жыл зулап өтіп кетіпті. 
Кіш кентайымнан теледидардан әс-
кери тақырыптағы фильмдер мен бағ-
дарламаларды көріп өстім. Сайдың 
тасындай іріктелген сақа жігіттердің 
өміріне қызығатынмын. Олар қашан 
да алда. Өйткені, олардың мойнында 
– ел намысы. Қазақтың ұланғайыр 
атырабын жаудан қорғайды. Сол 
сәттен бастап мен әскери қызметші 
болам деп алдыма мақсат қойдым. 
Мақсатыңа шынайы еңбек етсең, 
жетесің. Өйткені, бойдағы талап 
мақсат үдесіне жетпей тыншымайды. 
Жұмысым жақсы, өзіме ұнайды, – 
дейді Қолқанат Ғалымжанұлы.

«Ұландағы» ұландар сапқа тұрды. 
Олар бүгінгі жаттығуына кірісті. Ал 
Нұрлан Жұмабайұлы сырттай бақылап, 
олардың әрекеттерін бағамдаса, 
Қолқанат Мәлік сарбаздарға пәрмен 
беріп, жаттығуды бастап кетті.

Иә, әскери өмірдің қиындығы 
мен қызығы мол. Бұған тек көңіл 
түкпірінде шынайы мақсаты барлар 
ғана төзеді.

Әскер қатарына алынған әр жігіт «Мен, 
Қазақстан Респуб ликасының азаматы, Қарулы Күш-
тердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын 
және Қазақ стан халқы мен оның заңды сайлан ған 
Президентіне ақтық демім қалғанша адал болуға, 
өзім нің егемен мемлекетімнің Конс титуциясы мен 
заңдарын қас терлеп сақтауға салтанатты түрде ант 
етемін. Өзіме жүк тел ген міндеттерді, әскери жар-
ғыларды және командирлер мен бастықтардың 
бұйрықтарын бұл жытпай орындауға, әскери 
қызметтің ауыртпалықтары мен қиын шылықтарын 
табан ды лықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі 
дәйекті оқып-үйренуге, әскери және халық мүл кін 
мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны 
қа таң сақтауға ант етемін. Мен өз Отанымның, 
тәуелсіз Қазақ станның мемлекеттік мүд де лерінің 
ержүрек әрі батыл қор ғаушысы болуға ант етемін. 
Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда 
Қазақстан Републикасының зандарында бел гіленген 
қатаң жазаны кешуге әзірмін» деп ант береді. 

Әскери ант қабылдау – Отаныңа, халқыңа ақтық 
демің шыққанша адал болу, ел басына сын сағат 
түссе, онда мойымай көтеру, қажет болса, жан 
қию деген сөз. Бұрынғылар «Анттан аттаған, ардан 
аттайды» деген нақылды адамзат нормаларының 
қалыптасқан шегін бұзу опасыздыққа жататын 
болғандықтан айтып кеткен. Антқа адалдық – 
азаматтың сыналар тұсы, шыңдалар шағы.  

Туған халқының еркіндігін сыртқы жаулардан 
қорғаған Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай сынды 
батыр бабалар, фашизмнің отын өшірген майдангер 
аталар аманаттаған Отанымыздың тәуелсіздігін 
қырағы күзету  –  ең ұлық қызмет, мәртебе.  Ал 7 
мамыр – еліміздің қорғаныс қабілетінің жылдар 
бойы кемелденгенін білдіретін күн. Аздаған шегініс 
жасасақ, 1992 жылдың 7 мамырында тәуелсіз елдің 
заңдық құқықтарының негіздеріне және тәуелсіз 
мемлекеттер достығына қатысушы мемлекеттер 
арасындағы қол жеткен келісімдерге байланысты 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жарлығы 
шықты. Бұл Жарлық бойынша Қазақстан аумағына 
орналасқан Қарулы Күштер  республиканың 
қарауына өтті. Жоғарғы Бас Қолбасшы ретінде 
Қарулы Күштерді басқаруды Президент өз мойнына 
алды. Бұл күні Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштері құрылғандықтан «7 мамыр – Отан 
қорғаушылар күні» деп жарияланды. 

Сол жылы  үш жүйелі штаб – жаяу әскерлер, әуе 
қорғанысы күштері мен әскери-теңіз күштерінің 
бас штабтары бекітілді. 2001 жылдан Қазақстан 4 
әскери – Орталық, Оңтүстік, Батыс және Шығыс 
округке бөлінді. Бүгінде өз азаматтарының әскери 
қызмет атқаруының жағдайы мен тәртібін дербес 
анықтайды, өз аумағында әскерлердің, қару-
жарақтың және техниканың орналасу мәселесін 
шешеді. Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштеріне жалпы мақсаттағы күштер, әуе-қорғаныс 
күштері, мемлекеттік шекараны қорғау күштері 
және де ұлттық гвардия мен ішкі әскерлер кіреді. 

Қалыптасу кезеңінде ұлттық әскер күштері 
азаматтардың еңсесін тіктеп, еркіндігін кеңейтуге 
аянбай еңбек етуде. Әскердің күш-қуаты жылдан 
жылға нығаюда. Ғасырдан ғасырға сабақтасқан 
жауынгерлік дәстүр осы күні заңды жалғасын тауып 
әскери атақтар тағайындалады, әскери қызметкерлер 
марапатталады. 

Жақында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев әскери міндеттілерді арнаулы жиынға 
шақыру туралы Жарлық шығарып, 470-тен астам 
әскери міндеттілер арнаулы әскери жиынға келді. 
Олардың арасында офицерлер мен сержанттар, 
запастағы сарбаздар бар. Басым бөлігі –  еріктілер. 
Қазіргідей сындарлы шақта арнайы жиынға келіп, 
қиындықты көтеріскен азаматтардың қай-қайсысы 
да құрметке лайық. 

Еліміздің Ата Заңының 36-бабында «Қазақстан 
Республикасын қорғау – оның әрбір азаматының 
қасиетті парызы және міндеті. Республика 
азаматтары заңда белгіленген тәртіп пен түрлер 
бойынша әскери қызмет атқарады» делінген. 
Азаматтарымызға қасиетті парыз бен міндетті тек 
бейбіт заманда атқаруға жазсын! 

Мереке құтты болсын! 

ҰЛЫ 
МҰРАТ 
ЖОЛЫНДА

ЕЛІМ – АНАМ, АЛТЫН ОРДАМ, ЖЫР-ӘНІМ,
БІЗДІҢ АРМИЯ: ЖИНАҚЫ. 

ҰЛАНЫ – ҰЛТҚА ПАНА
Қызылжарма ауылына кіреберіс. Айналасы мықтап 

қоршалған үлкен ғимарат бірден көзге түседі. Төбедегі 
бақылау орнында қырағы сарбаз тұр. Ол айналаны жіті 
қадағалайды. Қолына қару ұстаған бұл жігіт – «Ұлттық 
Ұланның» сарбазы, яғни, 55/47 әскери бөлімде тәжірибесін 
шыңдап жүрген жас. Мұнда 800-ге жуық әскери қызметші 
мен сарбаз бар.

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы».Sb
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Осыдан жиырма 
сегіз жыл бұрын Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев Жарлығымен 
енді ғана тәуелсіздік 
алған еліміздің Қарулы 
Күштері құрылған 
болатын. Бұл – Отан 
қорғаушылар күні, 
әрбір ұлтжанды, 
отаншыл азамат үшін 
аса маңызды, тәуелсіз 
еліміздің тұрақтылығын, 
қорғаныс қабілетінің 
мықтылығын білдіретін 
тарихи күн.

1989 жылдың 15 ақпанында 
Ауған соғысына қатысушы 
жауынгерлер Отанға оралды. 
Содан бері бұл күн Ауған соғысы 
аяқталған күні ретінде аталып 
келеді. Осы күні «Мәңгілік алауға» 
интернационалист жауынгерлер, 
әскерилер мен офицерлер ұрыста 
қаза тапқандардың рухына тағзым 
етіп, гүл шоқтарын қояды. Сыр 
өңірінде қазір  Ауған  соғысының 
640 ардагері бар. Оларға мем-
лекет тарапынан қамқорлық жаса-
лып келеді. Облыстық «Ауған 

және жергілікті соғыс арда герлер 
одағы» қоғамдық бір лестігі 
ардагерлер құқығын қор ғайды. 
Отбасына қолдау көрсетеді. Отан 
үшін от кешіп ерліктің үлгісін 
көрсете білген жауын герлерімізді 
ұлықтау мақса тында түрлі іс-
шаралар ұйым дастырады. 

Бүгінде жастық шағын жат 
жерде, от жалынында өткізген 
жандардың алды алпысты 
алқымдап, жетпістің желкеніне 
мінді. Омар Тұрманов 1982 жылы 
әскерге шақырылып, азамат тық 

борышын өтеу үшін Өзбек станға 
аттанды. Онда  сарбаздарды 
даяр лайтын арнайы оқу орнында 
тәлім алып, қызметін атқарды. 
1983 жылы оларды Ауған же-
ріне өткізді. Омар жаяу әскер 
құ рамында шайқасты. Майдан 
кезінде батылдығымен көзге тү-
сіп, тапсырылған опера ция ны сәт-
ті аяқтағаны үшін «Қызыл Жұл-

дыз» орденімен мара патталды. 
Қанқұйлы шақта бір ажалдан аман 
қалды. Кезекті ұрыста мина басып, 
ауыр жарақат алып, госпитальға 
жатқызылды. Бір аптадан соң 
Ташкентке жіберді. Онда ота 
жасалып, бір аяғынан айырылды.  
Арада қанша жыл өтсе де, Омар 
үшін Ауған жеріндегі соғыс 
жүрекке түскен жара іспеттес.

АУҒАН ҰРЫСЫНЫҢ
ЖАЗЫЛМАС ЖАРАСЫ

Ауған соғысы 1979 жылы басталып 10 жылға 
созылды. Сандарға сүйенсек, Ауған жеріне сол кезеңде 
КСРО-ның 620 мыңға жуық, оның ішінде қазақстандық 
22 мың адам әскери қызметін өтеді. Жат жерде 924 
қандасымыз ерлікпен қаза тапса, 21 жас жауынгер 
хабарсыз кетті. Ал, Қызылорда облысы бойынша 
Ауған соғысына 822 жерлесіміз атанды, 18 боздақ 
қыршынынан қиылды. 30-дан астамы елге мүгедек 
болып оралды. Сұрапыл соғыста, ұрыс қимылдарында 
батылдығымен ерекше көзге түскен сарбаздар «Қызыл 
Жұлдыз» орденімен, «Ерлігі үшін» медалімен және басқа 
да жауынгерлік төсбелгілермен марапатталды.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы». Sb

NAMYS
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Қозғалысқа жастар неше 
жастан қабылданады, қалай 
құрылды, не үйретеді? Соған 
тоқталсақ.

Әскери-патриоттық қоз-
ға лыс құруды 2018 жылы ҚР 
Тұң ғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
«Қа зақ стандықтардың әл-
ауқатының өсуі: табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» 
атты Жолдауында тапсырған 
бола тын. Осылайша «Жас 
сарбаз» қоз ғалысы қоғамдық 
бірлестік ретінде тіркеліп, 
барлық облыстан филиалдары 
ашылды. Ал олар дың алдында 
жастар бойында патриоттық 
сезімді қалыптастыру, әскери 
міндеттерді орындауға жан-
жақты дайындау мақсаты 
тұрды. 

Облыстағы әскери-патриот-
тық орталық сол жағалаудағы  
«Жастар орталығы» ғимара-
тында ор наласқан. Қазір 
аймақта 309 әскери-патриоттық 
клуб пен 1 жас сарбаз сыныбы 
жұмыс істейді. Олардың 
құрамындағы сарбаз саны 6 
мыңнан асады. 

– Әскери-патриоттық 
клуб тар әр мектепте бар. 
Алғашқы әскери дайындық 
пәнінің жаны нан жүргізіледі. 
Жетекшісі – сол пәннің 
оқытушылары. Бір мектепте 
сарбаз саны – 25, енді бірінде 
30 болуы мүмкін, – деді «Жас 
сарбаз»  қозғалысы облыстық 
филиалының төрағасы Айдос 
Қожамұратов.

Орталықта әр аптаның 
сейсенбі күні сарбаздардың 
жиыны өтеді. Жиында саптық 
дайындық, қару-жарақты 
шашып-жинаудан өзге, әскери 
жарғылар, Қазақстанның қазіргі 
армиясы сынды тақырыптар 
бойынша сабақ өтеді. Мұнан 
бөлек, әскери лауазымды тұл-

ғалар, әскери борышын өтеген 
жастармен кездесулер тұрақты 
ұйымдастырылады.

Қозғалысқа қабылдану үшін 
белгілі шектеу жоқ. Бастысы 
– талаптың тұлпарын ерттеп 
мінген жігіт болуы шарт. Тіпті, 
7-8 сынып оқушылары да 
әскери қызметтің әліппесімен 
таныса алады. Негізгі басымдық 
спортқа жақын, робототехника 
құрастыруға ынта лы, өнерлі 
жастарға беріледі екен.

Орталықтағы командир 
Шалқар Талғатбеков – 
«Жас ұлан» республикалық 
мектебінің түлегі. Жалпы 
өмірін әскери қызметпен 
байланыстыруға бекінген қы-
зыл ордалық жастар қазір 
қалай білім алып жүр, оқу-
ға түскеннен кейінгі ойы 
қандай? Себебі, «Жас 
Ұлан» мектептері тек Нұр-
Сұлтан, Алматы, Қарағанды, 
Шымкент қалаларында ғана 
бар. Алматыдағы Құр лық 
әскерлерінің Әскери инс-
титутының 2-курс кур санты 
Мақсат Амангелдіге ха-
барластық. Ол осы оқу ор-
нының алдында Шым кент-
тегі С.Рахымов атын дағы 
республикалық «Жас Ұлан» 
мектебін бітірген болатын. 

– Әскери қызметкер болуды 
бала кезден армандадым. 
Менің мақсатымды қолдаған, 
демеген әкем болатын. 
Мамандығы – кинолог. Әкемде 
бар мінез бен қасиет менің де 
бойымнан табылса деймін. 
Бұл жақта жағдайымыз жақсы. 
Ракета әскерлері және артил-
лерия бөлімшелерін бас қару 
мамандығы бойынша білім 
алу дамын. Енді екі жылдан 
кейін лейтенант шенін алып, 
Қазақстанның қай түкпіріне 
болса да қызметке баруға 
дайынмын, – деді курсант.

Осыдан біраз жыл бұрын ҚР 
ҰҚК облыс бойынша шекара 
қызметі депар та ментінің де-
санттық шабуылдау заста ва-
сының бастығы Айдын Есенбаев 
пен застава қыз меткерлері 30 
мың түп есірткі алқабын тапқан 
еді. Сол кезеңдегі жігіттердің 
ерлігі мен жанкештілігін тұтас 
Қазақ стандағы әріптестері мақ-
та нышпен айтып жүрді. Иә, 
қызылордалық сарбаздар әлі де 
сол тұғырдан түскен жоқ. Күні 
бүгінге дейін заңсыз есірткі 
айналымының, қару-жарақ, 
адам, радиоактивті заттардың 
заңсыз тасымалдануының жо-

лын кесіп келеді. Әлбетте, 
шекара шебіндегі ерлікке пара-
пар не бар дейсіз?! Тіпті алты 
ай бойына бір күн демалыссыз 
мем лекеттің шекарасын күзе-
теді. Қажет болғанда бар бол-
ға ны екі сағатта сақадай сай 
тұрады.

– Біздің жігіттердің еңбегін 
көз бен көрмесе, сөзбен айтып 
жеткізу қиын. Шекара сызығы 
табиғаты қолайсыздау, шөлді, 
шө лейтті аймақтарда ор-
на   ласқан. Олар жоспарлы, 
жос парсыз тексерудің тала-
йын да заңбұзушылықтарды 
анық   тап жүр. Мемлекеттік 

құ   пия болғандықтан көпші-
лі гін ел біле бермейді. Ал екі 
мау сымда осында Отан ал-
дын дағы борышын өтеуге 
келген жастардың ішінен ең 
мық тыларын іріктеп аламыз. 
Оларды әкеле сала бірнеше 
сатылы тексеруден өткізіп, на-
ғыз сайыпқыран сарбаз етеміз. 
Ұрпақты әскери тәртіпке бау  -
лып, елдің айбынын арт ты-
рар азамат ету – біз секілді аға 

ұрпақтың міндеті, – дейді де-
санттық шабуылдау заста ва сы-
ның бастығы Айдын Есенбаев.

Айдын Таңатұлы туған 
жері – Алматы болса да, қыз-
мет те өскен жерім – Қы зы л-
орда өңірі дейді. ҚР Қа ру лы 
күштерінің І, ІІ, ІІІ дәрежелі 
«Мінсіз қызметі үшін», «Ұлт-
тық қауіпсіздік қалқаны» 
медаль дары мен І, ІІ дәрежелі 
«Шекара қызметінің үздігі» 

төсбелгілерімен марапатталған. 
Департамент 2019 жылы облыс 
әкімінің жүлдесі үшін өтетін 
спартакиаданы жеңіп алған. 
Қазақтың қаһарман ұлдарын 
жиған әскерилер ордасында 
бұдан да көп жетістіктер бар.

– Біздің міндетіміз – шека-
раны қорғау. Заңсыз өтетін тасы-
малдарды дер кезінде құрықтау. 
Міндет межесінен шығып 
жүрміз. Жігіттердің рухани 
тәрбиесі мықты болуы керек. 
Еңбекке ерте араластырып, 
отаншылдық сезімін ояту керек. 
Елдегі әрбір жағдайға бейжай 
қалмайтын, өзгенің басындағы 
қуаныш пен қайғыны өзінің 
басындағыдай түсінетін тұлға-
лар дайындауымыз керек. 
Кейде «әттеген-айларымыз» 
бар. Жаңа заманда қол ең-
бегі азайып келеді. Ал Қазақ-
станды қорғайтын ер азамат тар. 
Олардың физикалық дайын-
дығына баса мән беруіміз керек. 
Сол себепті, Отанымыздың 
қорғау шыларын отбасынан бас-
тап тәрбиелеген жөн, – дейді 
А.Есенбаев.

Департамент қызметкерлері, 

оған қоса сарбаздар әрдайым 
оқу-жаттығу үстінде жүреді. 
Ату дайындығы, шекаралық ше-
берлік, тактикалық дайын дық-
тар қашан да назарда бола ды. 
Ал арнайы еңбек сабағы ұмыт 
қалдырылған емес. Өйт ке ні, 
адамды тәрбиелейтін – еңбек.

– «Ат тұяғын тай басар» 
де ген қазақпыз. Ертең біздің 
орнымызды кейінгі жас сар-
баз дар басады. Олардың бізді 
жерге қаратпай жүруі өзі міз-
ге байланысты. Біз ал дыңғы 
ке  зекте өзімізден бас тап тәр-
бие  лейміз. Олардың сайып-
қы ран болуына тікелей біз 
жа  уап  тымыз, – дейді Айдын 
Таңатұлы.

Мемлекеттің ең маңызды 
бірнеше элементі болады. 
Солардың қатарында шекара 
да бар. Ал шегенделген шебіміз 
қаншалықты берік болса, 
елдігіміз де соншалықты нық 
болмақ. Күннің ыстық-суығы 
мен боран-дауылына қарамай 
міз бақпастан, кірпік қақпастан 
олар елді қорғап жүр. Ендеше, 
Отан қорғаушы азаматтарға 
құрмет те толастамасы анық.

АМАН БОЛСЫН, ЕЛ ҚОРҒАҒАН ҰЛАНЫМ

Ол егемен елімізбен бірге 
өсіп, заман талабына сай 
жарақтанып, бүгінде қазіргі 
заманның кез келген қауіп-
қатеріне төтеп бере алатын 
жинақы да ұтқыр армияға 
айналуына орасан зор 
жұмыстар атқарылуда.

Қазақстан Республикасы 
әлемдегі қауіпсіздік пен 
тұрақ  тылық саясатын ұдайы 
қол дайтын, сенім мен қауіп-
сіздік шараларын ны ғайтуды 
қа лай тын, жаппай қырып-
жою қару ларын шектейтін 
және оны та ратпау жөніндегі 
келі сім дерді бұл жытпай 
орын дауды ба қылауға айрық-
ша маңыз бере тін мемлекет 

ретінде танылды.
Отан қорғаушылар күні 

мен Ұлы Жеңіс мейрамы 
– бірін-бірі толықтырып, 
бірі мен-бірі сабақтасып 
жатқан ме ре  келер. Мұнда 
бір тарихи шын  дық пен 
өмірлік заңдылық жатыр, 
болашақты өткенмен са бақ -
тастырмай, өткенді бола шақ-
пен ұштастыру мүмкін емес.

Ер бала – ел қорғаны. Оған 
жүктелер Отан аманаты жеңіл 
емес. Ол әрбір ер-азаматтан 
қайтпас қайсарлықты, төзім-
ділікті талап етеді. Ұрпақтан- 
ұрпаққа ұран болып келе 
жатқан дәстүрді одан әрі жал-
ғастыру – ат жалын тартып, 

әжетке жараған азамат үшін 
абырой. Әрбір жігіт әс-
керге бару арқылы үлкен 
шың далу мектебінен өтеді. 
Өзінің білімділігін тексереді, 
ұжым мен, дос-жаранмен тіл 
табысуға, яғни ортаға бейім-
деледі, соғыс тәсілі мен қару-
жарақты меңгереді. Жалпы 
айт қанда, өз-өзін сынауға 
мер зімді әскери қызмет 
тап тырмайтын кезең деуге 
болады. Әрине жауынгерге 
қойылатын талап та өте 
жоғары. Бүгінгі таңда өз 
Отанын қорғауға деген 
құштарлығы жоғары аза-
маттардың көп теп кездесуі 
қуантады. Алаштың анасы – 

Сыр елінің бүгінгі жастары 
алған тәлім-тәрбиесі, білімі 
мен өмірлік тәжірибесінің 
арқа  сын да ата-ананың боры-
шын адал ақтап, мерзімді 
әскери қызметін жоғары 
жауын герлік деңгейде ат-
қара  тынына сеніміміз мол.

Қазақстан Республика-
сы  ның Қарулы Күштері 
қата рында елін, жерін қор-
ғап, азаматтық парызын 
абыроймен атқарып жатқан 
замандастарымыз, іні-ба-
уыр  ларымыз аз емес. «Жа-
ным – арымның сада ғасы» 
деген аталы сөзбен рух-
танған бүгінгі Қарулы 
Күштері қатарында қыз ме-
тін атқарып жатқан офицер-
лер, сержанттар мен сар-
баздар қазақтың баһадүр 
батырларының ерлікке толы 
даңқты жолдарын, жауын -
герлік дәстүрін жалғас-
тырып, өздерінің Отан 
ал дын  дағы азаматтық боры-
шын адал, антына берік 
орын  дайтындарына кәміл 
сенеміз.

Қарулы Күштердің қор-
ғаныс саласының берік болуы 
– және еліміздің игілігі мен 
нұрлы болашағының кепілі.

Отан қорғаушылар мере-
кесі құтты болсын!

Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болсын! 

Мыңділда РШАУОВ,
«Қарулы Күштер 
ардагерлері» РҚБ 

 облыстық 
филиалының төрағасы,

 запастағы 
подполковник.

ҰТҚЫР. ЗАМАНАУИ

...Маңдайдан суық тер бұрқ етті. Әр секунд 
сағатқа, тіпті тәулікке теңдессіз еді. Қапелімде 
қылмыскердің қаруы өзіне кезеледі деп ойла-
мады. Бірер сәтте дереу шешім қабылдау керек 
болды. Жан екпінмен ұрыстың жетік айла-тәсілін 
қолданып, қолын қайырды да кісендеп тастады. Со-
надайда қарсыластың қолынан ұшқан суық қаруға 
бір сәт ойланып қарады. Мүлт кетсе, түбіне жететін 
де сол еді...

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы».Sb

ШЕКАРА ШЕБІНДЕ ШЫҢДАЛҒАН

БАҒЫТЫҢНАН 
ТАЙМА,
«ЖАС САРБАЗ»

Ер азамат – отбасының да, Отанның да қорғаны. 
Сондықтан оларға құрмет бөлек, талап зор. Бірақ 
оларға өзгені де, өзін қорғауы үшін де намысын 
жаныған мақсат, табандылық пен тас түйін дайындық 
қажет. Бүгінде елімізде жігерлі жас жігіттердің күші 
мен энергиясын жаңа бағытқа бұрған «Жас сарбаз» 
жасөспірімдердің әскери-патриоттық қозғалысы жұмыс 
істейді.  

Sb
Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы». 
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Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жар қырай көрініп, қа лыптасады. 
Отанға деген ыс тық сезім – жа қындарына, туған-туысқандарына деген сүйіс пен-
ші ліктен басталады. 

Нұрсұлтан Назарбаев

Бұл күрестің басында 
Анголаны азат ету жолындағы 
халықтық қозғалыс партиясы 
(МПЛА) тұрды. Екіншісі –
Анголаның толық тәуелсіздігі 
жолындағы ұлттық одақ  
(УНИТА). Бұл ұйым Кеңес 
Одағының ұстанымына, 
коммунистерге қарсы болды. 
Ал үшіншісі – Анголаны 
азат ету қозғалысының 
ұлттық майданы (ФНЛА) еді. 
Билікке өзара талас халықтың 
берекесін алды. Жергілікті 
халық үнемі отаршылдардың 
үстемдігіне қарсы азаттық 
күресін жүргізген. Осылайша, 
ұлтаралық қозғалыс 16 жылға 
созылды.  

1961 жылдың мамыр 
айында Кеңес үкіметі 
«Анголадағы жағдай туралы» 
арнайы мәлімдеме жасайды. 
Ол мәлімдемеде Португалия 
отаршылдары айыпталып, 
бүкіл дүниежүзін Ангола 
халқының құқығын қорғауға 
шақырады. 

Осы кезден бастап Кеңес 
үкіметі Ангола сарбаздарын 
оқыту үшін командирлер, 
нұсқаушылар мен үйретушілер 
жіберіп, қару-жарақ түрінде 
көмек көрсетіледі.  Анголаға 
аттанғандардың ішінде 
қазақстандық әскерилер де 
аз болмаған. Солардың бірі – 
шиелілік Бақытжан Анафияев.  

Ол бұл соғысқа 1977 жылы 
әскер қатарында жүргенде 
аттанады. Небәрі 19 жастағы 
жігіт алғашында қайда, не 
мақсатпен бара жатқанын да 
білмеген. 

– Мен 1976 жылы Бе ло -
рус   сия ның Гродненская об-
лы   сын да 11717 әскери бө-
лі мінде әс керде болдым. 
Сонда жүріп 1977 жылы Ан-
голаға  аттан дым. Расымен 
ал  ғашында қайда бара ты-
ны мызды айтпады. Әуе-
жайға барған кезде Ан го-
лаға ұшатынымызды білдік. 
Алай да, қандай мақсатпен 
еке ні белгісіз еді. Астыртын 
түрде елді қорғап жүрдік. 
Бар  лығы құпия түрде өтті. 
Белоруссиядан 18 адам бірге 
аттандық, арасында екі-ақ 
қазақ болдық. Ол жақта бізден 
бұрын барғандар бар. Бар-
лығы жиналғанда 300-дей 
бол ды. МПЛА-ға қолдау, 
көмек көрсеттік. Арасында 
опе ра цияларға нұсқаушы 
болып қатыстым. Біздің мақ-

сат – бұйрықты орындау. Өз 
борышымды қалтқысыз орын-
дадым деп білемін.

Бақытжан аға елге 1978 
жылы желтоқсан айында  
орала ды. Әскерге кеткенін 
білген ел оның борышын 
Анголада өтегеніне, соғысқа 
қатысқанына сенбеген. Оған 
себеп те жоқ емес. Жоғарыда 
айтқандай,  астыртын жүр-
гендіктен соғыстың бағыт-
бағдары  құпия болатын. 
Елге келгеннен кейін 14 жыл-
дан соң, 1992 жылы ғана 
жеңілдіктер алуға арналған 
куәлігіне қол жеткізеді. 

Бақытжан Қайырбекұлы әс-
кери борышын өтеп келген соң 
автобазада  жұмыс атқарды. 
Мұнан кейін Шымкенттегі 
ауыл шаруашылығы техни-
кумын бітіріп, түрлі жұмыс-
тардың тізгінін ұстайды. 2001 
жылдан бастап өзінің жеке 
кәсібімен айналысуда. Бүгінде  
4 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отырған 
ардақты әке ел бейбітшілігінің 
баянды, ауызбіршілігінің берік 
болғанын тілейді.

АНГОЛА СОҒЫСЫНЫҢ 
САРБАЗЫ

Африканың батысын бойлап жатқан Ангола 
мемлекеті 1975 жылы 11 қарашада өз тәуелсіздігін 
жариялаған. Ұзақ жылдар Португалияның отары 
болған елдің егемендік алуы оңайға түспеді. 
Өйткені, елдің іші үш аймаққа бөлініп, өзара 
билікке таласты.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы».Sb
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Қалыптасқан жағдайға бай
ланысты біздің еліміздегі 7300ге 
жуық орта мектептің 3,2 миллион 
оқушысы да 20192020 жылдың 
4тоқ санын қашықтан оқуда. 
Қазақстанның барлық жо ғары оқу 
орындары және кол ледждерінің 
студенттері де осындай жағдайда. 

Демек, қазіргі кезеңде қоғамда 
оқудың бұл тәсіліне сұраныс күннен 
күнге артуда. 

Жасыратыны жоқ, дәс түрлі оқыту 
құрылымдары қа лыптасқан жағдайға 
бай ланысты жаңадан пайда бо лып 
жатқан білім беру қа жеттіліктерін 
қанағат тан дыра алмауда. Ал, 
қашықтан оқыту қоғамның жаңа 
сұра ныс тарына жылдам жауап 
беретін және икемді оқыту түрі 
саналады.

Байқасаңыз, соңғы кез
дері қоғамда уақыттары тап шы, 
мүмкіндіктері аз, кей де тіпті күндізгі 
формада оқуға құлқы жоқ, өз оқу 
графигін өзіне ыңғайлы етіп, сабақ 
кестесіне тәуелсіздік құрғысы 
келетін, айрықша сұраныстары бар 
адамдар тобы көбеюде. Бұларды уа
қытты және қаржыны үнем  деуге 

мүмкіндік беретін, тұлғалық оқыту 
тәсілін пай да ланатын қашықтан оқы
ту қызықтыратыны сөзсіз.

Қашықтан оқытудың осын    дай  
ар тық шы лықтарына, ақ     параттық 
техноло гия лар дың, компью терлік 
техни ка ның және интернеттің бел
сенді дамуына қарамастан, қашықтан 
оқыту көпшілікке қолжетімді болмай 
тұрғанын көруге болады. Қашықтан 
оқытуды ұйымдастырудың фор
масына ғана емес, оқыту үрдісіне 
және оқытудың нәти же леріне де 
селқос қатынас қалыптасуда.

Мұндай көзқарастың қа
лыптасуына дайын лек ция ларды 
электронды формаға көшіріп, 
формальді түрде тестілеу өткізуге 
негізделген қашықтан оқыту 
курстарының алғашқы әзірленген 
нұсқалары өз ықпалын тигізуде. 
Оқы ту дың мұндай форматы прак
тикалық бағытталмаған оқы ту болып 
саналады, өйт  кені, оқушыға жаңа 
ақ паратты игеру үрдісінде пас сивті 
орын берілген және бұл үрдіс көп 
жағдайда осы курсты жүргізетін 
мұғалімнің белсенді қатысуынсыз 
өту де. Сол себепті, қоғамда қа шық

тан оқытудың төменгі сапасы мен 
тиімділігінің жет кіліксіздігі жайлы 
пікір туындауда.

Алайда, соңғы жүргізілген 
зерттеулер бұл көзқарастың дұрыс 
емес екенін көрсетуде. Қашықтан 
оқытудың сапасы мен тиімділігі 
төмендегі ком поненттерге тікелей 
бай ланысты.

• Ұсынылған оқу мате риал
дарының сапасы;

• Қашықтан оқытуды ұйым дас
тыруға қажетті тех ни калық құралдар;

• Қашықтан оқытуды ұйым
дастыру және өткізу әдістемесі;

• Мұғалімнің оқыту үрді сіне 
белсенді қатысуы.

Осылардың ішінде соңғы екеуінің 
маңызы зор екенін көруге болады.

Бүгінгі қашықтық курсы – бұл 
қашықтан оқытуды ұйымдастырудың 
барлық ерек шеліктері ескеріліп,  
кә сіптіктехникалық және техно
логиялық жағынан ғылыми негіз
демесі жасалынған, ар найы әзірленген 
оқу, әдіс темелік, ақпараттық 
және электронды материалдармен 
қамтамасыз етілген, оқу шылар 
арасында, сондайақ мұғаліммен 
жылдам және толыққанды өзара 
байланыс жасауға, кері байланыс 
орна туға мүмкіндік беретін қуатты 
курс жүйесі.

Қашықтан оқуды жүзеге асыратын 
мұғалімдердің оқы ту курстарын 
әзір леуге және оларды оқытудың 
белсенді әдістерін пайдалану арқылы 
сапалы, тиімді өткізуге мүм кіндік 
беретін арнайы дайын дығы болуы 
маңызды.

Қазір «Өрлеу» біліктілікті арттыру 
ұлттық орталығы» басқармасы 
басшылығымен ұлттық орталықтың 
барлық филиалдары алдына қашықтан 
оқытуға арналған курстарын әзірлеу 
және оны сапалы өткізу міндеті 
қойылуда. Бұл курстардың мақсаты 
– оқытудың ерекшеліктерін, оның 
формалары мен прин циптерін, 
оқуәдістемелік ке шенін, белсенді 
оқыту әдіс терін және ақпараттық
коммуникациялық техноло гия ларды 
қашықтан оқыту үдерісінде қолдану 
әдістемесі бойынша барлық білім 
беру ұйымдары педагогтарының 
кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіру. 
Сонымен қатар, ұстаздар оқытудың 
тиім ділігін арт тыруға мүмкіндік 
бере тін әртүрлі интернет плат
формалар мен техно логия ларды 
игеріп, әзірленген оқыту курсының  
сапасын баға лауды меңгереді.

«Өрлеу» БАҰО» АҚ бас қар
масының басқаруымен ұлттық орта
лықтың барлық институттарында 
2017 жыл дан бері оқытудың жаңа 
формасы Аралас оқу (Blend
ed learning) режимінде біліктілік 
арттыру курстары өткізілуде. 
Яғни, дәрістер ofline және on
line режимінде өтеді. Барлық оқу 
материалдары, оқу бағдарламалары 
және дәрістерге байланысты бүкіл 
контенттер «Өрлеудің» сту диясында 
дайындалып, ұлт тық орталықтың 
Оқыту сай тына орналастырылған. 

Қазіргі кезде біліктілікті арт
тыру жүйесінде «ауда рылмалы» қа
шықтан оқытуды (перевер нутое дис
танционное обучение) ұйым дас тыру 

және қолдану жоспарлануда. «Ау
дарылмалы класс» («пе ре вернутый 
класс») деп ата латын оқыту үрдісінің 
моделі «Аралас оқытудың» бір түрі, 
авторлары Джонатан Бергман және 
Аарон Сэмс. «Аударылмалы класс» 
моделі бойынша лектор немесе 
оқы тушы тыңдаушыларға үйде өз 
бетінше үйренуге материал береді, 
практикалық сипатын арттыру үшін 
бей несабақ ретінде де ұсына алады.

Қазіргі қашықтан оқыту кезінде 
өңір ұстаздарына әдістемелік көмек 
көрсету мақсатында филиал оқыту
шылары онлайн семинар, вебинар, 
шеберлік сынып тары, дөңгелек 
үстелдер, консультациялар мен 
конфе рен цияларды үздіксіз ұйым
дастыруда. Сонымен қатар, Insta
gram және ZOOM парақ   шаларында 
«Дидак ти калық тапсырмалар әлемі» 
атты онлайн марафондар өткі зілуде. 
Бұл әдістемелік марофонға қатысушы 
ұстаз кеңейтілген тапсырмалар құра 
алуға, проблемалық тап    сыр маның 
ерекшелігін айы  ра білуге, танымдық 
дү ние   лердің алгоритмін құру ға, 
сыни тұрғыдан ойлауға бағыт талған 
тапсырмалар жа сауға үйренеді.

Қорыта айтқанда, «Өрлеу» 
БАҰО» АҚ басқармасы бас шылығы 
еліміздің білім сала сында кеңінен 
қолда ны лып жатқан қашықтан оқыту 
жүйесінің сапасын арттыруға күш 
жұмылдыруда.

Бауыржан ЕЛЕУСІНОВ, 
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 

облыс бойынша 
ПҚ БАИ директоры.
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БОЛЖАМ ӨРКЕН

БІЛІМ – ИННОВАЦИЯЛАР

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы».Sb

Қаржының 900 миллион тең
геден астамы «Ауыл – ел бесігі» 
бағдарламасы арқылы Бекары
стан би ауылына бө лініп отыр. 
Соның арқасында аудандағы  ең 
ір гелі ауылда ауыз су сер вис тік 
желіге қосылады. Елді мекендегі 
№24 мектепке күр делі жөндеу 
жұмыстары жүр гізіліп, 7 көше 
жөнделіп, 8 көшеге жарықшам 

орнатылады. Осылайша ауыл
дың ажары көркейіп, келбеттене 
түседі. Бекарыстан би ауылындағы 
ағайындар бұл жұмыстардың 
жүзеге асуын ұзақ жылдар күткен 
болатын. Енді бұл мәселенің де 
шешімі табылатын күн алыс емес. 

Көпшіліктің көкейіндегі 
өткір мәселе – тұрғын үй. Жу
ырда Әйтеке би кентінен бір 

қабатты 4 пәтерлі 10 тұрғын 
үйдің құрылысы басталады. 
Қолға алынатын құрылыстардың 
ішінде Ақсуаттағы 150 орын
дық клуб пен Ғ.Мұратбаев ау
ылында жүргізілетін газ желісі 
бар. Ғ.Мұратбаев саябағы абат
тандырылса, кент тегі былтыр 
асфальтталған Жа лаңтөс батыр 
көшесіне жа рықшам орнатыла
ды. Аудан орталығындағы тозығы 
жеткен кәріз жүйе сіне жөндеу 
жұмыстары жүргізіледі.

Салауаттылық салтын сақ тау, 
бұқаралық спортты дамыту да күн 
тәртібінде тұрақты тұр. Қ.Пірімов, 
Ү.Түктібаев ауыл дарында  бала
лар ойын алаңы, тренажер, жүгіру 
жолағы бар  спорт ойындарына 
арналған алаң салынады. Қолдау 
балғын өрендерді қанаттандырып, 
Олим пиада шыңына жеткізсін 
дейміз.

Жолдың жайын жүрген 
біледі. Әлеуеті дамыған ел дердің 
«байығың келсе, жол сал» деген 
ұстанымы да бекер емес. Бұл – 
әлемдік эко но микадағы тәжірибе. 
Осы бағытта Қазалы ауданында 
өткен жылы көптеген жұ мыс
тар жүзеге асқан еді. Биыл  бұл 
жұмыстар жалғасын табады. 

Қала мен кентте жөнделетін 16 
көшеге қосымша тағы 13 көшеге 
қосылды. Мұндай жұмыстардың 
қала мен кентте ғана емес, 
алыс  ауылдарда да жүзеге асуы 
– қуантарлық жағдай. Атап 
айтқанда, Май дакөл, Басықара, 
Жалаңтөс батыр, Жанқожа батыр, 
Ақсуат, Кәукей, Бозкөл, Өркендеу, 
Абай, Ғ.Мұратбаев ауылында да 
көшелер жөнделеді. Бұл мәліметке 
жоғарыда айтылған Бекарыстан би 
ауылындағы 7 көшені қосыңыз. 

Сонымен қатар Қазалы қаласының 
8, Бекарыстан би ауылының 1 
көшесіне тротуар салынады. 

Көптен бері шешімін тап паған  
№226 гимназияға биыл күрделі 
жөндеу жасалады. С.Сей фуллин 
атындағы №165 мектептің есік
терезелері ауыс тырылып, жылу 
жүйесі жөнделеді. Сондайақ, 
кент тегі №70, қаладағы №17, 
Ү.Түк тібаев ауылындағы №88, 
Бозкөлдегі №96, Ақтан батыр
дағы №190, Ақсуаттағы №100 
мектепке, кенттегі «Ақбота», 
Ғ.Мұратбаев ауылындағы «Бал
дәурен», Қожабақыдағы «Айгүл» 
балабақшасы мен «Шағала» 
лагеріне ағым дағы жөндеу 
жұмыстары жүр гі зіледі. Бірқатар 
ауыл дардағы мәдениет үйлері мен 
клубтар да жөнделеді.

– Кенттің «Аймақаш» ай  ма
ғынан жер беру үшін дайындалған 
жобаның қар жы сы да шешілді. 
Енді бұл жерге электр жарығы, газ 
және ауыз су тарту жұмыстары ба
сталады. Бұл жұмыстар аяқталған 
соң 115 адамға жер беріледі деп 
отырмыз. Мемлекеттік атаулы 
әлеуметтік көмекті төлеуге 237,3 
млн, NEET санатындағы жастарға 
және табысы аз көпбалалы 
отбасыларға, табысы аз еңбекке 
қабілетті мүгедектерге жаңа 
бизнес идеяларды жүзеге асы
ру үшін гранттарға 103,4 млн, 
қо ғам дық жұмысқа 333,2 млн 
қаржы қаралды. Баршасы аудан 
тұр ғындарының игілігі үшін жа
салынған, – дейді Қазалы ауданы 
әкімі Мұрат Ергешбаев.

Ауданда жүзеге асуы межелен
ген мұнан өзге де біршама жоспар
лар бар. 

Қазалы ауданы.

Көшелер көркейіп, 
үйлер салынады

Облыстық мәслихаттың шешімімен Қазалы ауданына 
3 млрд 622 млн теңге қаржы бөлінді. Айта кетерлігі, бұған 
дейін де 1 млрд 318 млн теңге берілген. Бәрекелді! Енді 
осы қыруар қаржы қандай жұмыстарға жұмсалмақшы 
деген сауалдың жауабын қолдағы деректерге сүйене оты-
рып жеткізсек. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы».Sb

Ресей жоғары экономика мектебінің ректоры 
Ярослав Кузьминов бұл орайда үс тіміздегі жылы 
әлем эконо ми касының өсімі теріс но миналда 
қалыптасып, 2021 жыл дың соңына қарай оның 
өсімі жылдам бола ты нын айтады. Атап айтқанда, 
оның пікірінше, әлем эконо ми ка сы ның ішкі 
өнімі нің өсімі бұл кезеңде 5,9 процент құрайтын 
болады. 

Халықаралық валюта қо ры ның жетекшісі 
Геор гие ваның пікірінше, бүгінгі жағдай өте 
күрделі. «Валюта қорының тарихында әлем эко
номикасы дәл бүгіндей мүлдем тоқтаған емес», 
деді ол өз сөзінде. Бүкіл әлем жұртшылығы 
ортақ ісқимыл танытпаса, тұйықтан шығудың 
жолы көрінбейді. 

Ресей өз экономикасының жағдайына бұрын 
жасаған бол жамдарына өзгерістер ен гізуде. 
Оптимистік көз қараста болған «Роснефть» бас
шысы Игорь Сечин және экономика министрі 
Александр Новак соңғы кездері жағдайдың 
күрделі сипат алатынын мо йындай бастады. 
Себебі Ресей бюджетінің негізін құрайтын 
мұнай бағасына деген алаңдаушылық өсе 
түсті. Халықаралық энергетика агенттігінің са
раптауы бойынша әлемдегі мұнай сақтайтын 
сыйымдылықтар толып тұр. «Қара алтынды» 
өндіретін өндірушілер бағаның төмендігінен оны 
сатуда қиындыққа кезігуде. Мұнайшылардың 
шығыны қазірдің өзінде 50 процентке өсті. Оны 
қалпына келтіру үшін 12 жыл уақыт керек бо
лады.

Әлемді дағдарыс шар пыған кезде АҚШ пен 
Қытай арасындағы дау тағы да өрши түскен 
сыңайлы. Енді сауда соғысы коронавирус дертін 
кім таратты деген сауалдың төңірегінде өрби 
бастады. Бұл орайда АҚШ президенті Қытайды 
айыптайды. Қытай төрағасы «Тырнақ астынан 
кір іздегенше экономикадан шығудың жолын 
іздестіру тиімді болар еді» дегенді алға тарта
ды. Бұл орайда Қытай өз ұстанымын білдірді. 
Экономикаға аздап қан жүгіре бастады. Тіпті 
қытайлықтар жуырда доллардың орнын алмасты
ратын цифрлық валютаны ұсыну туралы ойын 
сездіріп қалды. Әлемдегі тауар айналымының 
18 процентін игеріп отырған Қытайдың валюта
сы – юаньның сол тауар айналымындағы үлесі 
бар болғаны 2 процент құрайтын көрінеді. Ал, 
керісінше, аме ри кандық тауар айналымы 15 про
цент деңгейінде болса, доллардың айналымы 34 
процент құрайды екен. Әл бет те, қытайлықтар 
бұған ке ліспейді.

Сонымен әлемдегі экономика ахуалы бүгінде 
сарап шы лардың пікірі бойынша әртүрлі сипатта 
бағаланып отыр. Жалпы дағдарыс әлем дегі 180 
елді қамтыған бол са, олардағы жағдай да әр
түрлі. Дегенмен, жалпы дағ дарыс күрделілігімен 
сипатталады.

ӘЛЕМ ЭКОНОМИКАСЫ: 
қалыптасу кезеңі 
2021 жылы 
басталады

Бүгінгі әлем экономикасының 
жағдайы сарапшылар тарапынан 
әртүрлі болжамдардың туындауына 
себепші болуда. Олардың негізі 
дағдарыс 2020 жылдың төртінші 
тоқсанына дейін созылып, қалыптасу 
кезеңі жыл соңынан 2021 жылға 
дейін созылуы мүмкін дегенге саяды. 
Бірқатар сарапшылар бұл кезеңнің 
біршама кешеуілдейтінін айтады. 

Мемлекет басшысының тапсырмасы және 
Үкімет шешімімен бекітілген дағ да рысқа 
қарсы шаралар ба ры сында ШОБ субъектілерін 
қолдау үшін салықтық ын та ландыру, ком
мунал дық қыз меттерді төлеуді кейінге қал
дыру, мемлекеттік са тып алу рәсімдерін оңтай
лан дыру, же ңілдіктерін қар жы лан ды руға қол 
жеткізу сияқты бірқатар шара қабылданған 
болатын.  Осыған байланысты бұл бағытта 

Сыр өңірінде нақты жұмыстар атқарылғанын 
айта кеткен жөн. 

Облыстық кәсіпкерлер па латасының ди
рек торы Ға лым бек Жақсылықов атап өтке
ніндей, микро, шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілері 29 экономикалық қызмет түрінің 
жалпы жіктеуіші бойынша 1 сәуірден бастап 
1 қазанға дейінгі мерзімге, ал ірі кәсіпкерлік 
субъектілері 10 ЭҚЖЖ (ОКЭД) бойынша 2020 
жылғы 1 сәуірден бастап 1 шілдеге дейінгі 
мерзімге төлем көзінен ұсталатын жеке табыс 
салығынан, жеке практикамен айналысатын 
тұлға дербес төлейтін же ке табыс салығынан, 
дара кә сіп кердің өзі үшін төлей тін дерін 
қоспағанда, әлеу меттік салықтан, міндетті 
зейнетақы жарналарынан, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жар наларының, әлеуметтік ау
дарымдардан, міндетті әлеу  меттік медици
налық сақ тан дыруға жарналардан боса тылды. 

Облыстық кірістер де пар таментінің 
ақпараты бо йынша аймақта бүгінгі күнде 
20122 шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектісі 2020 жылдың 1 сәуірі мен 1 қазаны 
аралығында бірқатар салық төлемдерінен 
босатылған. Атап өтер болсақ, 501 кә сіп
кер мүлік салығынан, ауыл  шаруашылығы 
өнімін өн діруші 47 кәсіпкер жер салы ғынан, 
3745 кәсіпкер әлеу меттік салықтардан, 1603 

кәсіпкер жалақыдан төленетін жеке табыс 
салығынан, 7171 кәсіпкер міндетті зейнетақы 
жарнасынан, 7055 кәсіпкер әлеуметтік 
аударымдардан бо са тылды.

Мемлекет басшысының карантин режимін 
жұмсарту туралы тапсырмасына сәйкес 
Қызылорда облысының Бас мемлекеттік 
санитарлық дә рігерінің  қаулысы шықты. 
Ол бойынша Төтенше жағ дай лардың алдын 
алу және оларды жою жөніндегі об лыстық 
комиссия өңір бо йынша төтенше жағдай ке
зінде кезеңкезеңмен жұмыс жасауға рұқсат 
берілетін  са ла лардың және ұйымдардың 
тізімін бекітті. Аталған ті зімге сай, 29 
сәуірден бастап жұмыс жасайтын кәсіпкерлік 
субъектілері «Сергек» база сына тіркелу керек.

Сонымен Мемлекет бас шысының каран
тин ре жи мін жұмсарту туралы тап сыр масына 
сәйкес бірқатар бизнес құрылымдары жұ
мысын бастап кетті. Бұл кәсіпкерлермен 
қатар тұр ғын дар үшін де үлкен қуа ныш. 
Әрине, мұндай кезде санитарлық нормаларға 
сәй кес жұмыс жүргізілуі керек. Сақтық пен 
қауіпсіздік әрбір бизнес құрылымының басты 
назарында болуы қажет. Бірінші кезекте 
кәсіпкерлік субъектісінде жұмыс атқа ра тын 
қызметкерлер мен келу ші лердің қауіпсіздігін 
қатаң сақтауға мән беріледі.

КӘСІПКЕРЛІК: салықтан кімдер босатылады?
Вирустық инфекцияға 

байланысты жарияланған карантин 
мен шектеу шаралары шағын және 
орта бизнес қызметіне айтарлықтай 
әсерін тигізгені белгілі. Негізгі 
зардап шеккендер қатарында 
қоғамдық тамақтандыру, 
қонақүйлер, ірі сауда орталықтары, 
білім беру қызметі, көлік қызметі 
және тағы басқа халыққа сан түрлі 
қызмет көрсететін кәсіпкерлік 
субъектілер жұмысын тоқтатуына 
тура келді.

Қашықтан оқытудың қарымы
Қазіргі уақытта коро но вирус пандемиясының та ралуы 

салдарынан әлем нің көптеген елдерінде оқу орындары 
жабылып, мил лиондаған оқушылар мен студенттер қашықтан 
не месе онлайн білім алуға көшті. Тіпті, білімі мен ғылымы 
қарыштап дамыған алпауыт Америка Құрама Штат тарындағы 
124 мың мектеп қиындыққа тап келіп, сәйкесінше 53 миллион 
бала парталарында отырып, тікелей білім ала алмауда. 
Сондықтан, мұғалімдерін қа шық  тан оқытудың әдіс-тә сіл-
деріне үйрету жұмыстары жүргізілуде.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».Sb
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Жазғалы отырған мақалам
ның материалдары Сырдария 
ауданы Шіркейлі ауылының 
тұр ғыны, ардагерұстаз Біләл 
Махашұлынан алынған және 
нақты деректерге негізделген. 
Біләл ағаның үшінші атасы 
Әлқожа заманында өзбек аға 
йындарымен саудасерік бо
лып күнкөріс жасаған. Бірде 
өзбек досының әкелген затта
рының ішінен тайтұяқ таза ал тын 
шығыпты. Бабамыз алтын көрсе 
де, жолдан таймай, оны өзбек 
досына қайтарған екен. Достыққа 
адал, дүниенің құлы болмаған 
Әлқожа ата мыз дан Баймағанбет, 
одан Әли  асқар, Махаш, Рахыш, 
То   рыш өмірге келген. Бай ма ған 
беттен тарайтын үш азамат ата ла
рының атына жазылып, үшеуі де 
соғысқа алынады. Ен  ді со лар дың 
сан қилы тағ ды рына үңілейік.

Әлқожаев Әлиасқар 1902 
жылы дүниеге келген. Әкесі 
қайтыс болғаннан кейін, жас 
ініқарындастарын жетілдіру 
үшін еңбекке ерте араласады. 
Он саусағынан өнері тамған ол 
шебер етікші, ағаш пен темірден 
түйін түйетін ұста, көздегенін 
мүлт жібермейтін аңшы болыпты. 
Ескіше са уатты есепқисаптан 
хабардар,  жастарға ауызша есеп 
үй ре тудің маманы екен. Соғыс 
ке зінде әскерилерге киім же тіс
пей жатқанда Әлиасқар аға  ны 
әскери комиссариат ша  қы рып, 
ауданда етік тігу мен айна лысады. 
1943 жы лы со ғысқа алынады. 
1945 жылы 9 сәуірдегі хатында: 
«Біз Берлин түбінде соғысып 
жатырмыз, жақында соғыс бітіп, 
елге аманесен ора лар мыз» деп 
жазыпты. «Боз дақ тар» кітабының 
№1саны 281бетінде «Қауақов 
Әлиас қар. АӘК арқылы әскерге 
алын ған, 1945 жылы Берлин 
шай қасында қаза тапқан де
лінсе, 12.05.2019 жылы интер
неттен алынған жаңа деректе. 
«Қауақов Әлиасқар 1902 жылы 
туған. 1941 жылы 15 қазанда 
әскерге шақырылған. 1945 жы лы 
хабарсыз кеткен. в/ч 44669 «Я» 
деп көрсетілген.

Әлиасқар аға атасы Әлқожа 
молда болған соң әрі «қожа» 
деген сөзден қорқып, оның 
Қауақ деген лақап атын ие
леніпті. Сондықтан бізге жет кен 
деректерде Қауақов Әли асқар деп 
көрсетілген. Оның бірінде «қаза 
тапқаны», екін шісінде «хабарсыз 
кеткені» ай тылған. Әскерге 
алынған уа қытында бірінде 1943,  
ал екіншісінде 1944 жыл көр
се тілген. Не болғанда да оның 
елге оралмағандығы, өмірден 
өткенше жарын күткен Ай ғанша 
анамыздың жесір, екі қыз, бір 
ұлының әкесіз жетім қалғандығы 
шындық. Бәріне кінәлі – сұм 
соғыс.

Әлиасқар ағаның інісі Әл
қожаев Махаш 1909 жылы дү ниеге 
келген. Соғысқа кет кен ге дейін 
«Қызыл жалау» төртжылдық 
мектебін бас қар ған. 1943 жылы 
қыста армияға шақырылып, әуе 
әскерлері қа тарында ұшқыштар 

дайындай тын бөлімде болған. 
Самара қаласында 4 айлық кіші  
ме дицина қызметкерлерін дайын
дайтын курсты тәмамдаған. 1945 
жылы қараша айында соғыс 
жарақатымен елге орал ған. 40 
жылдай ағарту са ласында еңбек 
етіп, «Халық ағарту ісінің озаты» 
және бір неше орденнің иегері 
атан ған. 1974 жылы өмірден 
озды. Махаш ағаның көзін 
көрген дердің бірімін. Сабақ та 
берді. Ол ескіше де сауатты, 
дастанқиссаларды жатқа айта
тын құймақұлақ ұстаз еді.

Араб әрпімен жазылған 
Әбуғали ибн Сина дастанын 
қазіргі әріпке көшірген. Сол 
қолжазбаны кезінде ақын іні
сі Әбіраш Жәмішов  сұрап 
алыпты. Қолжазбаның кейінгі 
тағдыры белгісіз. Махаш аға
ның өнегелі ісін ұлы Бі ләл 
ағамыз жалғастыруда. Жа қын да 
мұсылманның қажылық парызын 
өтеп қайтты. 

Махаш ағаның інісі Рақыш 
Әлқожаевтың өмір жолы бірде 
оңға, бірде солға бұрылған сан 
салалы, соқпақты болыпты. 
Ол 1915 жылы «Қызылжалау» 
ұжымшарында өмірге келген. 
Мектеп бітіргеннен кейін Таш
кентке оқуға түсіп, ашар
шылық жайлаған кезде оқуын 
жалғастыра  алмай елге қай
тады. Қызылордадағы екіжыл
дық мұғалімдер даярлау инс
титутының «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» факультетін бітіріп, 
Тереңөзек ауданындағы Қы зылту 
жетіжылдық мекте бінде ұстаздық 
етеді. Осы жылдары талантты 
ақын болғандықтан, көптеген  
жүрек тебірентерлік жырларын 
жазыпты. 

«Сахараның Сағирасы» 
деген дәптері сүйіктісі Гауһар
ға арналған амандық хаттан 
басталып, сағынышқа толы 
өлеңдермен жалғасады. Ұстаз
дық еткен жылдарында шәкірт
тері мен досжарандарының 
құрметтісі болған Рахыш аға 
фин соғысы басталғанда әс
керге алынады. Үш жарым айға 
созылып, Кеңес елін жүз мыңға 

жуық адамынан айырған соғыс  
тоқтатылды. 

Кейінгі тағдырының азапты 
әрі ауыр болатынын сезгендей 
елге «Анаға хат» деген өлеңін 
жолдайды. Ол: 

Ей, Маха! Інің отыр 
түсіп ойға,

Төтеннен салқын хабар 
тиіп бойға.

Кім біледі кездесеміз 
қандай жайға,

Сондықтан, хош айтысар 
келді кезең,

Туған ел, туғантуыс 
жамағайға.

Бірінші айттым сәлем 
анамызға,

Төтеннен қалған түсіп 
көп қайғыға.

Төрт бөліп түн ұйқысын, 
ақ сүт беріп,

Балам деп бағалаған туған 
айға, – деп басталатын өлеңнің 
соңғы жолдары ағайынтуыс
тарына арналған екен.

Елге қайтар кезінде 1941 
жылғы Отан соғысы баста лып 
кетеді де әскерге қалды ры лады. 
Рахыш аға қаружа рақ тиелген 
эшелондарды тиіс ті жер леріне 
жеткізетін әскери бөлімге тап 
болады. Соғыс тың қайнап тұрған 
қанды ке зең дерінің бірінде бұлар 
келе жатқан эшелон түгелдей 
жау самолеттерінің шабуылына 
ұшы рап, жоқ болады. Құдай
дың құдіретімен Рахыш аға 
орыс жігітімен бірге аман қа
лады. Қанша жарақат тан ған
мен, әскери міндеттерін тү сін
ген олар сол станциядағы әс кери 
комендатураға барып, жағдайды 
айтады. Жау ұшақ тарының 
тұтқиылдан жасаған шабуылы 
нәтижесінде болған материалдық 
шығын дардың барлығын аман 
қалған екеуіне жауып, әскери 
трибу нал дың шешімімен ату 
жазасына ке сіледі. Жазалан
ғандардың еке  уі нің де сауат
тылығы арқа сын да Жоғарғы 
сотқа шағым жа зып, ату жаза сы 
жиырма жыл мен алмасты рылып, 
Сі бір дің Но рильскідегі түрмесіне 
айдалады. 

Ауыр жұмыс, аштық, тубер
кулез індеті, рухани жәбірлеу, 
түрмедегі бассыздық, мұсыл
мандарға деген кемсітушілік Ра
хыш ағаны да айналып өт пей, 
денсаулығына әсер етіп лазаретке 
түседі.  Оның бақы тына қарай бас 
дәрігер мұсыл ман, азербайжан 
ұлтынан  екен. Қасындағы 
туберкулезбен ауы рып жатқан 
адамның анализін осыған қойып, 
бұны түрмеде ұстауға болмайды,  
басқаларға жұқтырады, түбі өледі 

деген қорытындымен 1943 жылғы 
қараша айында еліне қайтара
ды. Тек әлсіз болғандықтан 
45 айда сауығып, 1944 жылы 
наурыз айында аудандық әс кери 
комиссариатқа барып, Кавказ 
бағытындағы соғысқа аттанады. 
Оның елге жеткен өлеңмен 
жазылған соңғы хаты:

Мұқамаңдар, туыстар,
Мұқағанмен өнбейді.
Болат қылыш қолда тұр,
Дұшпанға қарай сермейді.
Жауды жеңбей балаңыз,
Елге әзір келмейді.
Аман болса ер жігіт,
Не қиындық көрмейді.
Неше бір боран соқса да,
Амалсыз шыбын өлмейді.
Осыдан кейін Рахыш аға

мыз дан хат та, хабар да бол
маған. Боздақтар кітабы ның 
бі рінші санында «Әлқо жаев 
Ра хым, қатардағы жауын гер. 
Шіркейлі ауылдық кеңесі бұ
рын ғы Қызылжалау колхо зында 
1915 жылы туған. Білімі жеті 
класс, мұғалім. Тереңөзек АӘК 
арқылы 1944 жылы әс керге алы
нып, хабарсыз кет кен» деп жа
зылыпты. 12.05.2018 жылғы 
интернеттен алын ған соңғы 
жаңа деректе «Әлқожаев Рахыш 
1916 жылы туған. 1943 жылы 
наурызда әс керге шақырылған. 
1944 жы лы хабарсыз кеткен п/п 
№44353 Я10» делінген. Кел ті
рілген деректерде әскерге ша
қырылған жылы мен есімінде 
сәйкессіздіктер кездеседі. Ал 
шындығы – соғыста хабарсыз 
кеткендігі.

Иә, уақыттың адам басына 
түсетін қиындықтарды ұмыт
тыратындығы анық және оның 
жүректердегі жараны жаза ал
майтындығы да рас. Ота нын 
қорғауға жанын тәрк еткен, жас
тайынан жалындап келе жатқан 
ақынның артында қал ған тұяғы 
да жоқ. Қыршын кет кен Рахыш 
ағаны қалай ұмы туға болады?! 
Ол – жүрек те жазылмайтын жара. 
Әлқожа бабамыздың тұқымы 
жойылып кетпегенмен, одан 
тараған отбасылардың ойраны 
шыға жаздағанын жасыра ал
маймыз. Ағайынды үшеудің 
бәрі де соғысқа қатысып, еке
уінің хабарсыз кеткені – өзек тегі 
өкініш.

Біләл қажы ағамнан ал
ған дүниелердің бәрі менің қо
лымда. Оқыдым, таныс тым, 
та ғылымдадым, ойымды ал
ға жетеледім. Латын қарпі
нен көшірілген Рахыш аға
ның өлеңдерін, мазмұны мен 
ойын білгенмен, әдеби шығар
машылық деңгейіне баға бе ре 
алмаймын. Әрине, бәрін зерттеп, 
зерделегеннен  кейін өлеңдерін 
кітапша етіп шығару өзіненөзі 
сұранып тұрғандай. 

Қазір Әлиасқардың ұлы 
Дай рабай ағамыздың ұлқыз
дары Әлқожа бабамыздың ұр
пақтарын жалғастыруда. Ма хаш 
ағамыздың ұлы – Біләл қазіргі ел 
ағасы, құрметті қажы, немересі 
Шынболатты Рахыш ағасының 
атына жаздырды. Ол жақсы 
азамат болып өсіп келеді. Отан 
үшін от кешкен Рақыш ағаның 
есімін елге та нытады деген 
сеніммен ойым ды аяқтаймын. 

Қазбай ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ,
Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік 
университетінің  профессоры.

ӨРТЕҢГЕ 
БІТКЕН 
ҚҰРАҚТАЙ

Ұлы Жеңістің 75 жылдығы. Иә, уақыт өткен 
сайын сол бір жаралы зұлматтың зардабы мен 
ойранды оқиғаларының шындығы ашыла түсуде. 
Шын мәнінде, соғыс зардабын шекпеген отбасы 
жоқ. Бір үйден арыстай үш азамат соғысқа алынып, 
оның тек біреуінің ғана мүгедек болса да, елге 
оралғанын, ал қалған екеуінің соғыстан оралмай, 
хабарсыз кеткен беймәлім тағдырын тілге тиек 
етпекпін.

Рухaни жaңғыру – aдaм 
бaлaсының оның ішкі әле
мі нің жaңaруы, сaнaсезімі 
жaңa өзгерісті қaбылдaй бі
луі. Рухaни жaңғыруды ұлт
тық сaнaмен өркениеттің өрге 
жүзуімен тығыз бaйлaныс ты
рaмыз. Тaрлaн тaрихтың бү
гіні мен жaрқын болaшaғын 
үйлесімді үйлестіретін ұлт тық 
негізгі плaтформaдaн aуыт
қымaй, ел бірегейлігін сaқтaп, 
оның ішінде тұрaқтылық пен 
келісім үйлескен, бәсекеге қa
білетті, мықты және тaбысты  
ел болу.

«Болaшaққa бaғдaр: рухaни 
жaңғыру» бaғдaрлaмaлық мa
қa лaсын іске aсыру бойыншa 
«Болaшaқ» университе тін  де 
жүйелі ісшaрaлaр және ме
диaжоспaр бе кі тіліп, соған 
сәйкес тиіс ті жұмыстaр жүр
гізілу де. Университет об
лыстық «Ру хaни жaңғыру» 
ор тaлығымен тұрaқты түрде 
тығыз жұмыс жaсaудa, бір
лескен шaрaлaр жыл бойы 
өткізіліп тұрaды. 

Aтaп aйтсaқ «IVent» об
лыстық колледж студенттері 
мен жоғaры сынып оқушылa
рының қaтысуымен инновa
циялық және бизнес жобa
лaрының форумында 
жaс  тaр  дың кәсіпкерлік қызме
тін дa мытып, олaрғa қолдaу 
көр  се туді мaқсaт еттік. Ең 
үз дік екі жобaның aвторынa 
жұ мыстaрын жетілдіру мaқ
сaтындa «Болaшaқ» универ
ситеті ректорының сертифи
кaты тaбыстaлды. Биылғы 
Волонтер жылы на орaй өткен 
«Біз бірге міз!» шарасында 
жастар ға во лон терлік турaлы 
кең мaғ лұ мaт беріп, белсенді 
өмірлік ұс тaным қaлыптaсты
руға бау лы дық. 

Қaзaқстaнның халық жа
зушысы, Қазақстанның Еңбек 
Ері Олжaс Сүлейменовпен 
«Мәрте бе лі меймaн» жобaсы 
aясын дa ғы кездесуде жaстaр 
мен жaзушы aрaсындa қы
зықты диaлог орнaды. Оқу ор 
дaсының білімгерлері  Олжaс 
Омaрұлының шығaрмa шы
лығы мен өмір жолынa қa
тысты өздерін қызықтырғaн 
сa уaлдaрынa жaуaп aлды. 

Абайдың 175 жылдығынa 
орaй «Aбaй – дaнa, Aбaй – 
дaрa қaзaқтa!» aтты aптaлықта 
студенттердің Aбaй өмірі мен 
шығaрмaшылығынa деген 
тaнымдық қызығушылығын 
aрттыруды көздедік. 

Aбaй мұ рaсы aрқылы қaзaқ 
тілінің көркемдік қaзынaсын, 
сөз өне рінің бейнелілігі мен 
бaй  лығын тaнытуға ден қой
дық. Студенттердің шы ғaр
мa  шы лық әлеуетіне өзa рa 
бaй лaнысты одaн әрі жaқ сaр
туға баса мән бердік. Шa рa 
мaқсaтынa жетті. Бір aптa 
бойы студенттер мен оқы
ту шылaр  жиі кездесіп, шa
рaғa дaйындaлу бaрысындa 
бірбірін жaқынырaқ тaнып, 
олaрдың aрaсындaғы бaй
лa ныс нығaйды, сенім aртa 
түсті. Олaр біз білмейтін бaсқa 
қы рынaн тaнылды. 

Өнерлі жaстaр өздері
нің aлдaрынa қойғaн мaқсaт
тaрынa жетуге тaл пынысын 
көрсетті. «Ке мең герліктің биік 
шыңы – Aбaй» тaқырыбындa 
студент тер aрaсындa эссе 
жaзу сa  йысы, «Ұлы лaрдың 
ұлысы – дa нa Aбaй» әдеби 
кеші, «Aсыл сөзді із десең,  
Aбaйды оқы, тa ңырқa!» aтты 
жaс aқындaр мү шәйрaсы өтті.

Ата заңның мерейтойы 
aясындa Қызылордa қaлaлық 
сотының судьясы Aбдуллa 

Aбдрaхмaнов «Тәуелсіз Қa
зaқстaның Aтa Зaңы» та қы
рыбында құқықтaну мaмaн
дығының білімгерлеріне 
тa  нымдық сaғaтын өткізді. 
Кон с титуцияның сипaты, мa
ңызы турaлы түсінік беріп, 
қaлыптaсу тaрихының кезең
дері және оның ерекшеліктері 
турaлы білімдерін тереңдетті. 
Мұндaй тaнымдық шaрa бо
лaшaқ зaңгерлерді ұлттық 
бол мысымызды бейнеле ген 
зaңдық қaғидaлaр мен өр ке
ниеттік зaңдық ережелер ді 
бойынa сіңіру және негізгі зa
ңымызды құрметтеуге, сый
лaуғa, тәрбиелеуге үйретеді. 

Хaлықaрaлық әйелдер  кү
ніне aрнaлғaн «Мен үшін биік 
тұлғaсың, Ғұмырың болсын 
бір ғaсыр...» aтты концерттік 
бaғдaрлaмa, республикaлық 
бaлaлaрды оңaлту ортaлы
ғындa өткен «Жүрек жылуы» 
қaйырымдылық шaрaсы, 
«Ұр пaқтaр ұмытпaйтын Ұлы 
Жеңіс!» тaқырыбындaғы 
ме   рекелік  тәрбие сaғaты, 
«Aбaй  дың қaрa сөздері» aтты 
челлендж жастарды бірле сіп 
жұмыс істеуге, шығарма шы
лыққа баулыды. 

Төтенше жaғдaй кезінде 
де «Болaшaққa бaғдaр: рухaни 
жaңғыру» бaғдaрлaмaлық 
мa   қaлaсын іске aсыру бо
йыншa жұмыс тоқтaмaй, әрі 
қa рaй жaлғaсудa. «Рухaни 
жaңғыру» ортaлығымен бір
лесіп университет Еріктілер 
жылынa және «Болaшaқ» 
уни верситетінің 25 жылдық 
мерейлі мерекесіне орaй 
«Ту ғaн өлкем – бaйлығым!» 
онлaйн бaйқaу  жaриялaды. 
Бaйқaудың мaқсaты – өз туғaн 
өлкеміздің aртық шы лықтaрын 
көпшілікке нa сихaттaу, жaс
тaрымыздың бойындaғы отaн
сүйгіштік се зімдерінің одaн 
әрі шың дaлуынa ықпaл жaсaу. 
Қaты сушылaрғa отбaсы құн
ды лығы, өлкенің тaрихи 
орын  дaры, тaрихи тұлғaлaр, 
өз сaлaсы бойыншa жетістікке 
жеткен қaрaпaйым еңбек 
aдaмдaры, жұртшылықты жұ
мыспен қaмтып отырғaн не
месе демеушілік көрсететін 
кә сіпкерлер, aймaқтың тaбиғи 
бaйлықтaры мен aртық шы
лықтaры тақырып тары ұсы
ныл ған. 

Университет түлектері, 
жaс қызметкерлері мен бі
лім aлушылaры aрaсындa 
«Aбaй жолын» бірге оқиық!» 
aтты челленджді жaриялaп 
отыр мыз.  Бұл эстaфетaның 
мaқ сaты – «Aбaй жолы» 
ромaнэпопеясын  қaйтa оқу
ғa, зерттеуге, жaстaрдың бос 
уaқыттaрын қызықты дa тиім
ді пaйдaлaнуғa, кітaп оқуғa 
шaқыру және нaсихaт тaу. 

Студенттердің белсенділігі 
қуaнтaды. «Ең үздік пост» 
онлaйн бaйқaуында да бір
қaтaр студент өз мaқaлa
лaрын жaриялaды. «Болaшaқ» 
университетінің 2 курс сту
денті Нұрдәулет Дaйырбек 
жеңімпaз aтaнды. 

«Болaшaқ» универси теті
нің әрбір профессороқыту
шысы,  қызметкері және 
осы оқу орнындa білім aлып 
жaтқaн жaстaр мемлекеттің 
рухaни тұрғыдaн дaмып, зият
керлік  дәрежесінің жоғaры лa
уынa  бaрыншa үлесін қосaды. 

Мaржaн БAЗAРХAНОВA, 
«Болaшaқ» университетінің 

студенттік істер және 
хaлықaрaлық 

қaтынaстaр жөніндегі 
проректоры.

Биыл Тұңғыш 
Президент – Елбaсы 
Нұрсұлтaн Әбішұлы 
Нaзaрбaевтың  
«Болaшaққa бaғдaр: 
рухaни жaңғыру» 

бaғдaрлaмaлық 
мaқaлaсының жaрық 

көргеніне үш жыл толды. 
Aтaлғaн мaқaлaдa aдaми сaнaны жaңғырту, 
қaзaқи болмыстaн, ұлттық кодтaн aйырылып 
қaлмaй, оны бүкіл әлемнің құндылықтaрымен 
үйлестіріп, еліміздің игілігіне жaрaту жолындaғы 
мaқсaт-мүдделер турaлы өзекті мәселе көтерілді.

Біздің 
бағдаршамымыз

Әкем Бейсенбай Мықанұлы 
Жақыпов Өзбекстанның Наман
ган қаласындағы 2 жылдық пед
училищені бітіріп, «Қызыл егін ші» 
ауылында, сосын Жала ғаш ауда
нының «Аламесек» деген жерінде 
мектеп мұғалімі болып жұмыс 
істейді. Анамыз Патимаға үй лен
геннен соң 1939 жылы армияға 
шақырылып, Түркіменстанның 
Аш хабадына әскери борышын ат
қаруға  кетіпті. Көп ұзамай фин
дермен соғыс басталып сол жерден 
соғысқа кетеді. Елге қайтамыз ба 
деп жүргенде фашизммен со ғыс 
басталып кетеді. Алғашқы кез
де кеңес әскерлері жаудың ша
буылына төтеп бере алмай, әкемнің 
полкі жау қоршауында қалып, та
лай азап, адам шығынын бастан 
кешіріпті.

Соғысқа бірге түскен  Мелдеш 
деген қырғыз жігітімен ерекше дос 
болыпты. 

– Нағыз батыр жігіт, достыққа 
адал, балуан тұлғалы ер еді. Мелдеш 

ол кезде бөлімше командирі бола
тын. Можайск қаласына жақындап 
қалғанбыз. Түске жақын полкке 
бір сағатқа тоқтап, ауқаттануға 
бұйрық берілді. Отыра бергеніміз 
сол екен, аспаннан жау ұшақтары 
пайда болып, бомбаның астына 
алды. Артынша жаудың танк ко
лон насы шыға келді. Бір жағынан 
бомба, екінші жағынан танкінің 
снарядтары астаңкестеңімізді 
шы  ғарды. 800 метрдей жердегі ор
манға қарай қашып барамыз. Ыс
қырған оқ, қара түтін, ыңырсыған 
жаралылар, ешкімді көріпбіле ал
майсың. Орманға жақындап қал
ған едім, танктің снаряды түсіп, 
жарқыншағы бір аяғымды тізем
нің тұсынан жұлып кетті. Жан 
дауысыммен «Мелдеш, Мелдеш!» 
деп айқайладым. Мелдеш жүгіріп 
келді.

– Мен бір аяғымнан айы рыл
дым. Төс қалтамда партби ле тім 
мен куәлігім бар. Сонда мекен
жайым жазылған. Әйелім мен 

армияға кеткенде жүкті еді, саған 
аманат. Маған пистолетіңді бер, 
қолға түскенше өзімді атып өлейін, 
– дедім.

– Әй, Бейсенбай, не деп тұр
сың? Сені орманға жеткіземін, сол 
жақтан санбаттың машинасына 
салып жіберемін, – деді де, арқалай 
жөнелді. Өзі де ірі жігіт болатын. 
Орманның қалыңынан өтіп кіш
кентай алаңқайға алып келді. Өтіп 
бара жатқан санитарлық машинаға 
пистолеттен аспанға оқ атып тоқ
татып, мені салып жіберді.

– Бейсенбай, енді сені қайтып 
соғысқа алмайды. Менен аманат 
– елге барғанда әйелің ұл туса, 

атын Мелдеш деп қой. Егер мен 
елге барсам, әйелім ұл туса атын 
Бейсенбай қоямын деді. Сол жерде 
досыммен жылап қоштастық, – 
дейтін.

Елге оралған соң әкеміз 35 жыл 
бойы мұғалімдік қызметте болды. 
«Қызыл егінші» ауыл мектебінде 
екі жыл директор, 15 жыл «Жаңа 
тұрмыс» мектебінде партком хат
шысы, «Аламесек», «Бірқазан» 
ау ылдарында мұғалім болып, зей
нетке шықты. 1984 жылы дүние 
салды. Анамыз Патима жеті бала 
тәрбиелеп, 1993 жылы дүниеден 
өтті.

Қарулас қырғыз досы Мелдешті 
әкем көп жылдар бойы  іздеп 
таба алмапты. Мәскеудің әскери 
архивінен «хабарсыз кеткен» деген 
дерек алыпты. Қырғыз елінен де 
ешқандай дерек табылмай, жазған 
хаттарына да осындай жауап ал
ған. Әкеміз жылап отырып: – 
Досымның амана тын орындап, 
се нің атыңды Мелдеш қойдым. 
Әттегенай, ар тын да ешкім қал
мадыау. Қай ран, Мел деш! – деп 
үнсіз қалатын.

 Жыл сайын әкемнің қырғыз 
досына әкешешемізбен бірге Құ
ран бағыштаймыз, еске аламыз, 
– дейді Бейсенбай ақсақалдың ар
тында қалған ұрпақтары.

Нұртаза АБДРАХМАНОВ.
Қызылорда қаласы.

АМАНАТ 
– Менің атымды әкем өзін өлімнен құтқарған 

қырғыз  досының құрметіне қойыпты, – деп 
бастады Мелдеш ақсақал әңгімесін. – Досым 
болмағанда сендер де жарық дүниеге келмейтін 
едіңдер, – деп күрсінгенін талай естідік. Бірақ 
өмір бойы жанымызда жүретіндей көп нәрселерді 
сұрамаппыз, айтқандарын жазып қалдыруға, 
жадымызда түгелдей сақтауға мән бермеппіз.



Облыстық «Жастар 
ресурстық орталығы» 
ғимаратында дер ке
зінде гуманитарлық 
көмек көрсету бо
йынша арнайы штаб 
құрылды. Аймақтағы 
қоғам белсенділерінің 
бас  тамасын облыс әкім
дігі қолдады. «Көп тү 
кірсе көл» деген. Нә
ти жесінде белсенді 
қала тұрғындарының, 
жас тардың, шығар ма
шылық қоғам өкіл де
рінің, бастамашыл жас 
кә сіпкерлер, Ассамблея 
хатшылығы мү ше лері 
мен «Nur Otan» партия
сы, «Жас Отан» жастар 
қанаты филиалының 
күшімен 15 тонна
дан аса азықтүлік, 

киімкешек пен қажетті құрал
жабдықтар жинақталды. 

Кеше «Сыр жұртынан Мақ 
та аралға көмек» бастамасымен 
осы қайырымдылық авто кер уені 
«Тағзым» алаңына жиналды.

– Қайырымдылық – қадірлі 
іс. Зардап шеккен тұрғындарға 
көмек көрсету әрқайсымызға 
парыз, барлық кәсіпкерлерді 
қиын тұста осы көмекке қолдау 

көрсетуге шақырамын, 
– деді жас кәсіпкер 
Жақсыат Исаев.

Шарада  айтыс кер 
ақын, «Алтын дом бы 
раның» екі дүркін ие
гері Мұхтар Ниязов ар
нау өлеңін оқып, өзі де 
керуеннің құрамында 
екенін айтты. Апат
тан зардап шеккен ба
уырларымызға қол дау 
танытуды тоқ тат пау қа
жеттігіне де тоқталды.

Иә, бұл –  қысылтаяң 
сәтте бір үдеден табыла
тын адами қасиеттің, ең 
бастысы елдіктің, береке 
мен бірліктің белгісіндей 
болды. Ай мақ атынан 
гума ни тарлық кө мек 
жолдау шарасы алдағы 
уақытта да жалғасын та
бады.

Түркістан облысы, Мақтаарал ауданының бірқатар 
ауылын су басты. Өзбекстандағы су қоймасы бөгетінің 
бұзылуы салдарынан орын алған апат қабырғамызды 
қайыстырғаны рас. «Қазаны басқаның – қайғысы 
басқа» деген жоқ. Қазір ел аман, жұрт тынышта үйін 
тастаған елге күллі қазақстандықтар қол ұшын созуда. 
Сырбойылықтар да игі істен шет қалмады. 
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ҚОЛДАУ

ЕЛ ЕСІНДЕГІ ЕСІМДЕР

№ Лауазымы Аты-жөні,тегі Қабылдау күні
1 Мекеме бастығы, әділет 

подполковнигі
Қалымбетов Тасболат 
Шакенұлы

Сейсенбі сағат 
15.0017.00

2 Режим және жедел 
жұмыстары жөніндегі 
орынбасары, әділет майоры

Маханов Ерлік 
Бахытұлы

Сәрсенбі сағат 
15.0017.00

3 Тәрбие жұмыстары жөніндегі 
орынбасары, әділет майоры

Есмаханов Жалғасбай 
Есмаханұлы

Бейсенбі сағат 
15.0017.00

4 Жалпы сұрақтары жөніндегі 
орынбасары, әділет 
подполковнигі

Тохтамысов Сейлхан 
Ермекбайұлы

Жұма сағат           
15.0017.00

Қызылорда облысы бойынша ҚАЖ департаментінің 
ЗК-169/5 мекемесі басшылығының азаматтарды 

жеке қабылдау КЕСТЕСІ

ҚР Президентінің  29.12.2015 жылғы №153 Жарлығымен 
бекітілген ҚР мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп  кодексі, 18.11.2015 
жылғы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы Заңына 
сәйкес, Қызылорда облысы бойынша ҚАЖ департаментінің ЗК
169/5 мекемесінде 215520 «Сенім телефоны» жұмыс істейтінін 
хабарлайды.

Қызылорда облыстық сотының ұжымы мен ҚР Судьялар 
одағының Қызылорда облыстық филиалы Қазалы аудандық 
сотының судьясы Тиштықбаева Гүлнар Зұлғарықызына 
анасы

Биғанша Тиштықбаеваның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Облыстық ішкі саясат 
басқармасы және "Ашық 
азаматтық қоғам" ақпараттық-
ресурстық орталығының ұйым-
дас тыруымен өткен "Абай 
– дана, Абай – дара қазақта!" 
атты онлайн-байқауға облыс 
бойынша 700-ге жуық талапкер 
қатысып, бағын сынады. 
Байқаудың талабы бойынша 
ақынның өлеңдерін, қара 
сөздерін жатқа оқу. 

Биыл қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай 
Құнанбайұлының туғанына 175 жыл. Бұл 
орайда жыл басынан бері республикалық 
деңгейде бастау алған рухани танымдық 
шаралар облыс көлемінде лайықты 
жалғасын тауып отыр. Бүгінгі таңда 
елімізде жарияланған төтенше жағдайға 
байланысты алдынала жоспарланған 
көптеген шаралар уақытша кейінге 
шегерілгені белгілі. Әйтсе де хакім Абай 
мұрасын насихаттау шаралары әлеуметтік 
желі бетінде толастаған емес. 

Мектепалды даярлық тобының оқу
шыларынан бастап мұғалімдерге дейін 
белсенді түрде қатысқан бұл байқауда 
жалпы оқырманның ғұлама ақын, 
замана ойшылы Абай Құнанбайұлының 
шығармашылығына деген қызығушылығы 
жоғары екені байқалды. 

Онлайн байқаудың қорытындысымен, 
бірінші орынды Арал ауданынан Салтанат 
Жаңабаева және Сырдария ауданынан  
Ақтолқын Асанова, екінші орынды 
Байқоңыр қаласынан Алина Бақбергенова 
мен Қызылорда қаласынан Фарида 
Бақытбек иеленсе, үшінші орынды 
Қызылорда қаласынан Бекзат Ешмұратов, 
Жалағаш ауданынан Гүлсезім Алмабек 
бөлісті. Сондайақ, "Үміт" жүлдесімен 
Қызылорда қаласынан Диана Айтбаева, 
"Жас толқын" жүлдесімен Қазалы 
ауданынан Нұрдәулет Жеңісбекұлы, 
"Жарқын жұлдыз" жүл десімен Қызылорда 
қаласынан Эльвира Зейнулла, "Жалын" 
жүлдесімен Қармақшы ауданынан 
Ақнұр Назарова, "Жас дарын" 
жүлдесімен Қармақшы ауданынан 
Ақнұр Тұрарбековалар марапатталды. 
Ал Қызылорда қаласынан Салтанат Сұл
танахмет және Айсәуле Әділхан, Арал 
ауданынан Айсара Аса нова да арнайы 
жүлделерді иеленді.

Биыл да 1213 наурыз күн
дері жасалған жоспарға сәйкес 
оқужаттығу жиыны өтті.

Онда дала өртін бол дыр мау, 
оның алдын алу туралы аудандық 
төтенше жағ дай қызметкері, 
алғашқы дәрі герлік жәрдем ту
ралы ау дандық емхана дәрігері, 
қауіпті жұқпалы аурулардан 
сақ тану туралы Арал обаға 
қарсы күресу станциясының 
қызметкері дәріс оқыды. Сон
дайақ осы жағдайда заң бұзу

шылықтарды болдырмау мақ
сатында аудандық про ку ра тура 
қызметкері түсін дірме жұмысын 
жүргізді. 

Сонымен бірге тәу лік
тік кезекшілік, өрт сөн діру 
құралдары мен авто тех  ни
ка лардың, бай ланыс құ рал
дарының дайын дық тары тек
серілді. Дала өрті болған 
жағдайда, өзара жедел сөндіру 
үшін қорық маңына жақын 
орналасқан Жаңа құрылыс, Қа

ра терең, Бел арал ауылдық 
округтарымен, ондағы жеке 
қожалықтардың қатысуымен 
жос пар жасалынған. Өрт 
негізінен адам факторынан 
болады. Сол себепті халық 
арасында да тілсіз жаудың 
табиғатқа әкелетін зия ны, 
оны болдырмау туралы үгіт
насихат жұмыстары үздіксіз 

жүруде. Өртті сөндіргенше оны 
болдырмаған абзал. Сон дық тан 
бұл – баршамыздың жауап кер
шілігіміз.

Сабыр ТӨРЕНИЯЗОВ,
«Барсакелмес мемлекеттік 

табиғи қорығының» 
инспекторы.
Арал ауданы.

Тілсіз жаумен күресу – 
ортақ міндет

Қорық инспекторларының негізгі міндеттерінің 
бірі – қорық аумағында өртті болдырмау, оның 
алдын алу және болған өртті сөндіру. Жыл сайын 
өртке қауіпті маусым белгіленіп, ол аяқталғанша, 
қорық аумағында күшейтілген режимде жұмыс 
істеледі. 

Абай – дана, 
Абай – дара 
қазақта

(онлайн байқау)

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».Sb

SERGEK

ПСЖ чемпион 
болып танылды

Францияның ПСЖ 
командасы футболдан өз елінің 
бірінші лигасының чемпионы 
ретінде танылды. Бұл елдегі доп 
додасындағы 28-тур ойындары 
8 наурыз күні өтті. Біріншілікті 
толық аяқтау үшін клубтар тағы 
он ойын өткізуі тиіс болатын. 

Коронавирус пандемиясына байла
нысты лига басшылығы ойындарды кейінге 
ше ге руге шешім қабылдады. Дегенмен, 
маман дардың ортақ ұйғарымымен 
2019/2020 жылғы кезеңді ерте аяқтау 
туралы нақты шешім шықты. Нәтижесінде 
ПСЖ чемпион атағына қол жеткізсе, 
«Олимпик» (Марсель) және «Ренн» 
командалары үздік үштіктен көрінді. Бұл 
командалар UEFA Чемпиондар лигасында 
бақ сынайды. 

Қазір футболдан Англия, Испания, 
Италия, Германия біріншіліктерін жал
ғас тыру жолдары қарастырылуда. Әзірге 
нақты шешім жоқ.

Ел біріншілігі 
қашан жалғасады?

Футболдан Қазақстан 
біріншілігі маусым айының 
басында қайта жалғасып, 
жанкүйерсіз өткізілуі 
мүмкін. Бұл мәселе Қазақстан 
кәсіпқой футбол лигасы 
мен отандық футбол 
клубтары басшыларының 
видеоконференциясында 
талқыланды.

Қазақстан кәсіпқой футбол лигасы 
2020 жылғы Қазақстан біріншілігін 
қараша айына дейін аяқтау мақсатында 
ойындар санын қысқартуды ұсынып 
отыр. Бұл жағдайда қазірге дейін өткен 1 
және 2 тур, мерзімі өзгерген ойындарды 
қоса есептегенде біріншілік екі айналым 
бойынша жүргізіледі. Аталған тізбе 
негізінде қолайлы эпидемиологиялық 
жағдайда біріншілік маусым айының 
басында жанкүйерлер қатысуынсыз 
қайта жалғасуы мүмкін. Ол бойынша 
ойындар күнтізбесінен үшінші айналым 
қысқартылады және турлардың өткізу 
мерзім жаңартылады. 

Мақсат 
Исағабылов – 
түйе балуан

Қазақ күресінен өткен 
«Түйе балуан» онлайн турнирі 
аяқталды. Оған еліміздің әр 
өңірінен 16 балуан қатысқан.

Бұл сайыстың бір ерекшелігі – 
жанкүйерлер «Түйе балуанды» дауыс 
беру арқылы таңдайды. Ақтық сында 
қызылордалық Мақсат Исағабыловқа 3530 
жанкүйер дауыс берген.

Дайындаған
Әділжан ҮМБЕТ, 

«Сыр бойы». 

Сыр өңірінің талантты перзенті 
1940 жылы 4 мамырда Сырда
рия ауданы,  Ақжарма ауы лында 
дүниеге келген. Еңбек жолын 
ұстаз болудан бастап, қолынан 
қаламын тастамаған қаламгер са
налы ғұмырында поэзияны өзіне 
серік етті. Халқының жүрегіне 
жыр жолдарымен енген ақынның 
«Көктем тынысы», «Тұңғыш», 
«Ақжарма», «Қара шаңырақ» атты 
кітаптары жарық көрді. 

Оның қай өлеңін алсақ та, 
жырларынан  жылы леп еседі. 
Елдікке, бірлікке ша қырады. 
Ұлтық рухтың басым екенін 
көресің. Мәселен, “Қарашаңырақ” 
өлеңі ертеректе шықса да, өзінің 
мазмұнымен, кейінгіге берер 
өнегесімен өз геше.

Төбем – зеңгір төңкерілген 
ніл аспан,

Туырлықтай көкжиекпен 
ұласқан.

Кербез дала керегесін 
кең жайып

Текемет қыр қызылжасыл 
гүл ашқан.

Шырқау биік көтерілген 
күн көзі,

Айнымған алтын шаңырақ 
бір өзі.

Уықтары – күннің 
күміс сәулесі

Қараша үйге ұқсамай ма 
күмбезі...

Бүкіл әлемді, кең дүниені 
қазақтың шаңырағымен бей
нелеп, ұлттық сипат берген 
бұл өлеңнен ақын шабы тының 
ғаламат күші қан ша лықты сезіліп 
тұрса, қасиетті қарашаңыраққа 
деген сүйіс пеншілігі, патриоттық 
сезімі сон шалықты жарқырап кө
рінеді. 

Ақын шығармашылығында 
баллада, толғаулар да жетерлік. 
“Нар қазақ”, “Мұстафа Өзтүрік 
туралы жыр”,  “Қасірет оғы” 
дастандарының қазақ поэ
зиясынан алар орны ерекше. 
Қайталанбас жырлары, өзіндік 
қолтаңбасы бар Балашбек ақынды 
қатарлас, замандастары “Сыр 
бойының Пушкині” атаса керек.

Ақын жайлы сыр шерткен 

А.Сәдібекұлының “Жыр ғұмыр” 
естелігінде әде биетке өзіндік 
өрнегімен кел ген ақынның 
алғашқы жыр жи нағын шығару  
үлкен қиын дық туғызғанын ай
тады. Соның салдарынан өлең 
жазуды бір кездері тоқтатқан 
көрінеді. “Тұңғыш” атты жинағы 
ақиық ақын Ә.Тәжібаевтің жол 
сілтеуімен жарыққа шығады да, 
ақын шығармашылығы ша рықтай 
бастайды. 

Бүгінде ортамызда болғанда 
ақынның 80 жасқа толған мерей
тойы тойланар еді. Өзі болмаса 
да, ақын жазған өлеңдерін бүгінгі 
ұрпақ жатқа айтып, үлгіөнеге 
тұтары хақ. Бұл – ақынға берген 
халықтың жоғары бағасы.

Өлеңі өнегемен 
өрнектелген

Сыр елі – қазақ әдебиетінің қайнар бұлағы. 
“Сыр елі – жыр елі” аталған топырақта талай 
ақын-жазушылар дүниеге келді. Солардың бірі  
сырдариялық ақын Балашбек Шағырұлы тірі 
болғанда 80 жасқа толар еді. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
“Сыр бойы”.Sb

Мақтааралға 
көмек жөнелтті

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».Sb


