
«

7 қаңтар, бейсенбі  2021 жыл 

№2
(20076)

Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет  •  1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Sb Қуат ШАРАБИДИНОВ,
«Сыр бойы»

bS

2-бет 

Бағдар мен белес

Азаттығымыздың айшықты беле
сіне шыққанда әрбір саналы азаматты 
«Отыз жылда біз қандай жетістіктерге 
жеттік?», «Келер ұрпаққа қандай елді 
аманаттаймыз?», «Мемлекеттігімізді 
нығайта түсу үшін тағы не істейміз?» 
деген сауалдар толғандырары анық. 
Осы тұрғыдан алғанда, бұл – арман
мақсаттарымызды тоғыстырып, 
бола шаққа тың серпінмен қадам басу 
үшін өткенге тағы бір мәрте ора
латын, жетістіктеріміз бен кемші
ліктерімізді ой елегінен өткізетін 
маңызды мезет.

Тәуелсіздіктің отыз жылын шарт
ты түрде үш онжылдық белеске 
бөліп қарастыруға болады. Оның 
әрқайсысы атқарған миссиясы тұрғы
сынан ғасырдың жүгін арқалап тұр.  

Мен азаттықтың алғашқы онжыл
дығын жаңа Қазақстанның іргетасын 
қалау кезеңі деп атар едім. Осы 
уақытта Елбасының басшылығымен 
мемлекетіміздің нышандары бел
гіленіп, билік жүйесі қалыптасты. 
Ұлттық валютамыз айналымға енді. 
Қарулы Күштеріміз құрылды. Ата 
Заңымыз қабылданды. Шет елдер
мен дипломатиялық қатынас орна
тылды. Еліміз беделді халықаралық 
ұйымдарға мүше болды.

«Қазақстан – 2030» стратегия

сын қабылдадық. Шығыстағы көр
ші міз бен шекарамызды бекіттік. 
Басқа да іргелес мемлекеттермен 
шекара жөніндегі келіссөздер қар
қын ды жүргізіле бастады. Ел 
аума ғын ядролық қарудан толық 
тазарттық. Елордамызды Арқа төсіне 
көшірдік. Нарықтық экономикаға 
өтіп, жекеменшік институтын берік 
орнықтырдық. Отандық бизнестің 
негізін қаладық. Жастар әлемнің 
маңдайалды оқу орындарында білім 
ала бастады. Түрлі дағдарыстардан 
аман өтуге мүмкіндік берген Ұлттық 
қорымыз құрылды. Дүние жүзіне 
тарыдай шашылған қазақ баласын 
атажұртқа шақырып, Ұлы көшке жол 
аштық. Соның нәтижесінде ел еңсесі 
тіктеліп, ұлттық рухымыз көтерілді.

Екінші онжылдық – Қазақ 
елінің керегесін кеңейту кезеңі. 
Осы жылдарда мемлекетіміздің 
тұ  ғыры нығайып, экономикалық 
әлеуе тіміз арта түсті. Құрлықтағы 
барлық шекарамызды айқындап, заң 
жүзінде бекіттік. «Мәдени мұра» 
бағдарламасын жүзеге асырып, та
рихымызды түгендедік. Сол түстік 
Аралды құтқарып, қашқан теңізді 
қайтардық. Әлемдік және дәс түрлі 
діндер көшбасшыларының съез
дерін, Еуропадағы қауіпсіздік және 
ынтымақтастық ұйымының, Азия
дағы өзара ісқимыл және сенім 

шара лары кеңесінің саммиттерін 
өткізуге және басқа да бірқатар 
маңыз ды халықаралық жобаларға 
бас та  машы болдық. Елімізге шетел
ден қомақты инвестиция тарттық. 
Есіл дің жағасында бой көтерген 
еңселі елордамыз ұлттық идеямызға 
айналды. «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» халықаралық дәлізі сияқты 
ірі инфрақұрылымдық жобалар қолға 
алынды. Тұрғынүй құрылысы да 
бұрынсоңды болмаған қарқынмен 
дамыды. 

Үшінші онжылдықта шаңыра
ғымыз биіктеп, өсіпөркендеп, ме
рейлі мемлекетке айналдық. Ше
кара мәселесін біржола шештік. 
«Қазақстан – 2050» стратегиясын 
қабыл дап, озық дамыған отыз елдің 
қата рына қосылуды межеледік.

Әр бағыт бойынша «Үдемелі 
индустриялықинновациялық даму», 
«Нұрлы жол», «100 нақты қадам» 
сияқты ауқымды бағдарламалар 
жүзеге асырылды. Саяси және эко
номикалық реформалармен қатар ру
хани жаңғыруға баса мән бердік.

Осынау толағай табыстардың 
бәріне Елбасының дара көш бас
шы  лығының һәм халқымыздың да
налығы мен парасатының, бірлігі мен 
ынты мағының, отандас тары мыздың 
қа жыр лы еңбегінің арқа сында қол 
жет кіздік. Сондықтан, Елбасы Тәуел
сіздігіміздің мәңгі символына айнал
ды десек, ақиқатты айтқан болар 
едік.   

Алдағы төртінші онжылдықтың 
бізге жүктейтін міндеті – қуатты 
елдің иесі және кемел халық болу. 
Бұл жолда саясиэкономикалық ре
формаларды және сананы жаңғырту 
үдерісін жалғастырып, заман талабы
на бейімделген ұлттың жаңа болмы
сын қалыптастыруымыз қажет.

ТӘУЕЛСІЗДІК БӘРІНЕН ҚЫМБАТ
Биыл қастерлі Тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Бұл –қайта 

жаңғырған қазақ мемлекеттігінің, ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың 
тұғыры нығая түскенін әйгілейтін маңызды белес. Тарих тұрғысынан 
алғанда, отыз жыл – көзді ашып жұмғандай, қас-қағым сәт. Дегенмен, 
бұл көптеген халықтар үшін қиындығы мен қуанышы, дағдарысы мен 
дамуы алмасқан тұтас дәуір деуге болады. Біз де осындай жолдан өтіп 
келеміз.

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ
Қазақстан Республикасының Президенті

Әрине, бұл орайда ба
сты мәселені атап өтпеске 
болмайды. Қазір «қара ал
тын» үлкен саясатқа ай
налды. Ресейді қыспаққа 
алған АҚШ оны шикізат са
ласындағы үстемдіктен ай
ыруды көздейді. Дегенмен, 
нарықтың өз заңдылығы 
бар. Әзірге бұл қысымнан 
айтарлықтай нәтиже шыға 
қойған жоқ. Себебі бағаның 
төмен болуы АҚШтың өз 
өндірушілеріне де тиімсіз. 

Әлемдік сарапшылар қа
зірдің өзінде 2021 жылы 
мұ найға қатысты сұраныс 
өседі деген болжам айту
да. ОПЕКтің бас хатшысы 
Мухаммед Баркиндо өт
кен жексенбіде мұнайға сұ 
раныстың тәулігіне бір ша

ма өсіп, 95,9 млн баррел ге 
жеткенін мәлімдеді. Мұ
найдың бағасы дәл қазір қа
нағаттандырарлық. Яғни көп
шілікке қолайлы. Бұл орайда 
жаңа жылдан бас тап оның 
көлемін арттыру қа жет де
ген тағы ұсыныстар айтылу
да. Бірақ ұйым мү шелерінің 
пікірлері бірбіріне қарама
қайшы. Сол кешегі басқосуда 
бізге жеткен мәліметтер бой
ынша Ресей, Қазақстан және 
Біріккен Араб Әмірлігі мұнай 
өндірісін біртіндеп артты
ру қажеттігін айтса, Сауд 
Арабиясының принці оның 
көлемін ұлғайтуды үзілді
кесілді талап етті. 

Әзірге барлығының мүд 
десіне сай келетін ше шім 
қа был данған жоқ. Ресей
дің вицепремьері Алек
сандр Новактың пі кірінше, 
ұйым мүшелері қалып тас
қан жағдайға талдау жа
сай оты рып, оның қоры
тын ды сы  мен әр ай сайын 
мұнай өн  діру квотасын 
белгілеуді ұсынды. Ресейдің 
премьерминистрінің орын
ба   сары әлемде қалып тас  
қан жағдайдың әлі тұ рақ  
тан бағанын мәлімдеді. 
Қазір нақты шешім қабыл
дауға ерте. Себебі корона
вирус дер тінен әлем толық 
арылған жоқ. Шектеулер 
экономиканың тұрақты да
муына кедергі келтіруде. 
Бұл пікірді мұнай өндіруші 
елдердің бірқатар басшыла
ры да атап көрсетті. 

Ресей шенеунігінің пі
кірін ше, мұнай өндірудің 
кво  тасына ай сайын өз
герістер енгізу қажеттігі 
туын дайды. Негізінен 2021 
жылы мұнайға деген сұраныс 
тұрақталады. Бұған көптеген 
елдерде халықты коронави
рустан егу жұмыстарының 
белең алғаны дәлел бола ала
ды. Экономика тұрақтанған 
жағдайда мұнайға деген 
сұраныс өздігінен артады. 

Тұрақсыздық мына 
жағдайдан көрініс беру
де. Қазір әуе көлігінің ір
кілісі байқалады. Әлемнің 
көптеген елдері шекарала
рын жабуда. Ұшақ ұшпаған 
елдердің мұнайға деген сұ
ранысы күрт төмендеп кетті. 
Сол сияқты қатынас құ рал
дарының барлығының қыз
меті шектеулі. Сондықтан 
са рап шылар экономика тұ
рақталды деген пікірге сақ
тықпен қарау қажеттігін 
ескертеді. 

Қазақстан – мұнайлы ел. 
Бюджеттің негізі мұнай кі
рісіне тәуелді. Бірақ сарап
шылар экономикадағы қай та 
құрулардың оған деген тәуел
діліктің біртіндеп азайға нын 
айтады. 

Әлбетте, бұл – жақсы лық
тың нышаны. Экономи каның 
өңдеу саласы бұл бағытқа 
үлкен серпін бере алар еді. 
Қазірдің өзінде тиісті буында 
нақты жұмыстар атқарылуда.

«ҚАРА АЛТЫН» ҮЛКЕН САЯСАТҚА АЙНАЛДЫ

Төреахмет Жолымбетовтің айтуынша, басқарма 
қызметкерлері кәсіпорындар мен мекемелерге 134 тексеру 
жүргізіп, 188 заңбұзушылықты анықтаған. Нәтижесінде 
заң бұзған жұмыс берушілерге 30 әкімшілік шара көріліп, 
3 млн теңгеден астам айыппұл салынған. 

Өткен жылы кәсіпорындар мен мекемелерде орын ала
тын жазатайым оқиғалар 38%ке, осы жағдайлардан қаза 
болу дерегі 39%ке азайған. 

Ал, басқарма басшысы Гаухар Қалмақованың мәлім
деуінше, өткен жылы 38 кәсіпорында 309 адам қыс қар
тылса, 89 адам өзге жұмысқа орналастырылған. Жұ
мы    сынан айырылуына байланыста 64 адамға төлемақы 
та   ға йындалып, 3 адам өз кәсіптерін ашу мақсатында несие 
алған. 

Жұмыс орындарын сақтап қалу және әлеуметтік шие
леністердің алдын алу мақсатында облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы 3208 кәсіпорынмен ынтымақтастық туралы 
меморандум жасасқан. 

Жиын соңында облыс әкімі басқарма басшылары
на жұмыскерлердің жағдайын жіті қадағалау қажеттігін 
жеткізді. Кәсіпорындардағы әлеуметтік шиеленістердің 
алдын алу бағытында бірқатар тапсырма берді.

– Өңірдегі кей кәсіпорындардың, әсіресе, шетелдік 
компаниялардың жұмыскерлері өз басшыларымен жиі 
жүздеспейді. Нәтижесінде қызметкерлер өздерінің мәсе
лелерін тікелей басшыларына жеткізе алмай, әлеуметтік 
шиеленістер орын алып жатады. Сондықтан кәсіпорын 
басшыларына түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, олардың 
жұмысшылармен кездесіп тұруына ықпал етіңіздер, – деді 
облыс әкімі.

ЖҰМЫСШЫ МҮДДЕСІНЕ 
НЕМҚҰРАЙЛЫ 
ҚАРАУҒА 
БОЛМАЙДЫ

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
облыстық еңбек саласындағы бақылау 
басқармасының басшысы Төреахмет Жолымбетов 
пен облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 
басшысы Гаухар Қалмақованың есебін тыңдап, 
өткен жылы  атқарылған жұмыстарды саралады.

МЕЗГІЛІНДЕ 
ТУҒАН 
МАҚАЛА

Жұтынып тұрған жаһандану 
заманында ат арқасынан ауып 
қалмай, қайта жаңғырған қазақ 
мемлекетінің азаттығын баянды 
ету – әрбіріміз үшін аса маңызды. 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың жыл басында 
жаңашыл сипатта сарабдал сөз 
түзген мақаласы қоғамға осындай 
құнарлы ой салып отыр. 

Президент айтқандай, «Отыз жыл
да біз қандай жетістіктерге жеттік?», 
«Келер ұрпаққа қандай елді аманаттай
мыз?», «Мемлекеттігімізді нығайта түсу 
үшін тағы не істейміз?». Осы тұрғыда 
отыз жылдың онжылдықтар легі 
келісті кескінделген мақалада «Бағдар 
мен белес», «Таным мен тағылым», 
«Қоғам мен құндылық», «Ұлағат 
пен ұстаным» айдарлары айрықша 
мәселелерді алға тартады. Мұнда Елба
сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
дара көшбасшылығы ерекше атап өтілді.

Мақалада қазіргі қоғамның беталы
сы дәлдікпен сипатталған. Ең бастысы, 
Мемлекет басшысы айтқандай: «Біз 
әділетті қоғам мен тиімді мемлекет 
құруды көздеп отырмыз. Кез келген істе 
әділдік қағидатын басшылыққа алсақ, 
бұған анық қол жеткіземіз. Мысалы, 
тұрғындардың тұрмысын жақсарта 
түспесек, еліміздің жетістіктері мен 
халықаралық табыстарын мақтан ету 
артық. Азаматтарымыз экономикалық 
өсімнің игілігін сезіне алмаса, одан еш 
қайыр жоқ». 

«Таным мен тағылым» айдары
на арқау болған ой өзегі де өте әсерлі. 
Тәуелсіздікпен бірге түлеген буынның 
санасы, көзқарасы, өмір салты өзгеше. 
«Бірақ Тәуелсіздік құндылығы жадына 
біржола шеге леніп, мәңгі сақталуы үшін 
өскелең ұрпақ оның қадірін білуі керек».

Мемлекет басшысы ұлт тарихы, 
ұрпақ тәрбиесіне қатысты қызықты 
әрі сыни пікірді де келісті келтірді. 
Соның ішінде бір ғана кино әлеміне 
қатысты шынайы көріністің шындығы 
айтылды. Бұл ретте: «Мысалы, деректі 
және көркем фильмдерді алайық. Осы 
бағытта «Алмас қылыш», «Жаужүрек 
мың бала», «Томирис», «Кейкі батыр», 
«Тар заман» сияқты тарихи фильмдер 
түсірілді. Бірақ бұл әлі жеткіліксіз.

Мен құзырлы органдар мен отандық 
телеарналарға мемлекеттік тапсырыстың 
белгілі бір бөлігін міндетті түрде тарихи 
тақырыптарға бағыттауды тапсырамын. 
Әрине, қаржы мәселесі шешілуі керек. 
Дегенмен, көп қаражат жұмсамай да 
жоғары деңгейдегі өнер туындысын 
түсіруге болатынын қырғыз бауырлары
мыз «Құрманжан датқа» фильмі арқылы 
анық көрсетті» деді Президент. 

Қоғамда әралуан пікір тудырып, 
базбіреулердің жалаң ұранына айна
лып келген ең маңызды һәм қастерлі 
– жер мәселесіне осы жолы нақты бай
лам жасалды. Қазақтың жері ешбір 
шетелдіктің меншігіне берілмейді, 
ешқашан сатылмайды. Сонымен: 
«Жерге байланысты бәріміз айқын 
білетін және бұлжымайтын ақиқат 
– қазақтың жері ешбір шетелдіктің 
меншігіне берілмейді, ешқашан сатыл
майды. Осыны әр азаматымыз сана
сына берік сіңіруі қажет. Келесі жылы 
Жер кодексінің жекелеген нормалары
на қатысты енгізілген мораторийдің 
мерзімі аяқталады. Ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді айналымға 
енгізіп, халықтың игілігіне жарату – өте 
маңызды мәселе. Сондықтан, биыл Жер 
мәселесі жөніндегі комиссияны құрып, 
соның аясында бір байламға келген жөн.

Қазақ үшін тоқымдай жердің өзі 
қымбат, бір уыс топырақтың өзі алтын. 
Бірақ біз соны бағалай білеміз бе?! Жер 
қадірін білу жалаң ұранмен өлшенбейді. 
Өкінішке қарай, асқар тауларымыз бен 
айдын көлдерімізді, ұланғайыр дала
мызды ластап жатқан да өз азаматтары
мыз. Көкжайлауға от жағып, қоқыс ша
шып кеткен де, Көбейтұздың батпағын 
шелектеп тасып, көлдің ортасында 
көлікпен ойқастаған да солар. Бір тұтам 
мүйізі үшін көзін мөлдіретіп киіктерді 
қырған да өзгелер емес. Қасиетті 
жеріміздің киесінен қорықпай, жат 
жұрттың да қолы бармас әрекеттерді 
жасап отырып, қалайша осы мекеннің 
иесіміз деп кеуде соға аламыз? Бұл – 
ащы да болса, шындық», деп шегеледі 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Қысқасы, Мемлекет Басшысының 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты 
мақаласы жарыққа шыққаннан бастап 
ерекше қолдау мен жанжақты пікір 
алмасуларға негіз болып отыр. Облыстық 
«Сыр бойы» газеті де қоғамның белсенді 
өкілдерінің пікірпайымын насихаттауға 
ниетті. Оның бір парасы сенбі күні жа
рияланатын «Талқы» айдарына арқау 
болмақ.

Өткен 2020 жыл әлемде 
мұнай өндіруші елдер үшін ауыр 
кезең болды. Жылдың алғашқы 
айларында мұнайдың бағасы 
барреліне 20 долларға дейін 
төмендеді. Қалыптасқан күрделі 
жағдайдан шығу үшін әлемнің мұнай 
экспорттаушы және оған енбейтін 
елдер ұйымы (ОПЕК) бас қосып, 
өнім өндіру көлемін күрт қысқартуға 
уағдаласты. Белгіленген квота жыл 
аяғына дейін сақталды. Нәтижеде 
мұнай бағасы біршама көтерілді. 
Қазір ол «Brent» маркасы бойынша 
барреліне 53 доллар құрайды.

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

Жиында облыстық эко
номика және бюджетті жос
парлау басқармасының бас
шысы Нұрғали Қордабай 
биылғы жылы іске асатын 
маңызды жобалар мен басым 
бағыттар бойынша алдағы 

жоспарлар ды тізбеледі. Бұдан 
былай көрсеткіштердің орын
далуы бойынша ай сайын 
жос пар қойылып, басқарма 
бас шылары межеленген көр
сет кіштердің орындалуы бо
йынша есеп береді.

Облыс әкімінің Ісқимыл 
жоспар жобасы экономика 
салаларының басты инди
каторларын айқындайтын 6 
негізгі бағыттан тұрады. Жос
пар 2021 жылы бюджеттік 
және бюджеттік емес қар
жылардан жүзеге асыры
луы жоспарланған негізгі іс
шараларды қамтиды. 

Алдағы кезеңде негізгі 
тірек салалар бойынша жо
балар іске асып, маңызды 
құрылыс нысандары салына
ды. Инвестиция тарту, ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің 

үлесін арттыру, өңдеу өнер
кәсібі саласын дамыту ба
ғытында бірқатар жұмыстар 
іске асады. Адами капитал 
сапасын арттыруға арналған 
жобалар қабылданып, білім, 
медицина, мәдениет, спорт 
салаларында түрлі бастамалар 
жүзеге асады.

Жиында облыс әкімі орын
басарларына жоспарға ен
ген әрбір жұмыстың орын
далуы, нақты индикаторлық 
көрсеткіштерді кешенді түрде 
іске асыру міндетін жүктеді. 

ІС-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫ  
МІНДЕТТЕРДІ АЙҚЫНДАЙДЫ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова экономиканың 
негізгі секторларында басты көрсеткіштерді айқындайтын 
2021 жылдың Іс-қимыл жоспарына арналған жиын өткізді. 
Аймақ басшысы 2021 жылы өңірдің экономикалық табыс 
деңгейін арттыруға арналған нақты жоспар бойынша 
маңызды жоспарларды саралады деп хабарлайды облыс 
әкімінің баспасөз қызметі.
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Саясат

Біз әділетті қоғам мен тиімді 
мемлекет құруды көздеп отырмыз. 
Кез-келген істе әділдік қағи да-
тын басшылыққа алсақ, бұған анық 
қол жеткіземіз. Мысалы, тұр ғын-
дардың тұрмысын жақсарта түс-
песек, еліміздің жетістіктері мен 
халықаралық табыстарын мақтан ету 
артық. Азаматтарымыз экономикалық 
өсімнің игілігін сезіне алмаса, одан 
еш қайыр жоқ. Мен әрбір шешімді 
қабылдар сәтте осы ұстанымды 
басшылыққа аламын. Біз халықтың 
әлеуметтік жағдайын жақсартумен 
қатар, барлық азаматтардың мүддесін 
бірдей қорғаймыз. Менің ұғымымдағы 
әділетті мемлекет дегеніміз – осы.

Тарихқа көз жүгіртсек, әр буын 
белгілі бір сынақты басынан өткереді. 
Біздің бабаларымыз «Ақтабан шұбы-
рынды, Алқакөл сұламаны», ата ла-
рымыз алапат ашаршылықты, қуғын-
сүргінді, дүниежүзілік соғысты көрді.

Тоталитарлық кезеңде ұлттық 
құндылықтарымыздан, тілімізден, ді-
ліміз бен дінімізден айырылып қала 
жаздадық. Оның бәрі Тәуелсіздіктің 
арқасында халқымызға қайта оралды. 
Бірақ, ұлт пен ел ретінде сақталып 
қалу үшін бүгінгі және болашақ ұрпақ 
жаңа сын-қатерлерге дайын болуы ке-
рек.

Қазіргі пандемия және соның 
салдарынан туындаған дағдарыс 
бүкіл әлемнің бұрын болмаған 
жаңа сынақтармен бетпе-бет келіп 
отырғанын анық көрсетті. Эконо-
микалық, әлеуметтік, экологиялық, 
биоло гиялық және басқа да қатер-
лерге қоса, жер жүзіне жағымсыз 
идеологиялық вирустар да жайы-
лып келеді. Жаһандану кезінде ел 
жат жұрттың ықпалына бейсаналы 
түрде ілесіп кеткенін аңғармайды. 
Басқаша айтқанда, мәжбүрліктен 
емес, санасының улануы арқылы өз 
еркімен торға түседі. Сондықтан, 
жаңа заманның жақсы-жаманын 
екшеп, артықшылықтарын бойға 
сіңіру  мен қатар, тамырымызды берік 
сақ тауымыз қажет. Ұлттық болмысы-
мыздан, төл мәдениетіміз бен салт-
дәстүрімізден ажырап қалмау – бар-
лық өркениеттер мидай араласқан 
аласапыранда жұтылып кетпеудің 
бірден-бір кепілі.

Таным мен тағылым
Бүгінде Тәуелсіздік құрдастары 

ойы толысқан отыз жасқа толды. Еге-
мен елде дүниеге келіп, өсіп-жетілген 
олардың санасы сергек, көзқарастары 
да, өмір салттары да өзгеше. Тіпті, 
Тәуелсіздікті ешбір дәлелді қажет 
етпейтін аксиома деп біледі. Бұл – 
егемендік ұғымы жастардың сана-
сына берік орныққанын көрсететін 
қалыпты құбылыс. Бірақ Тәуелсіздік 
құндылығы жадына біржола шеге-
леніп, мәңгі сақталуы үшін өскелең 
ұрпақ оның қадірін білуі керек.

 Бостандық бізге оңайлықпен кел-
ген жоқ. Ата-бабаларымыз азаттық 
жолында арпалысты. Талай зұлмат 
замандар мен нәубеттерді бастан өт-
керді. Осының бәрі халықтың есінде 
сақталып, ұрпақтан ұрпаққа берілуге 
тиіс. 

Кезінде «Мәдени мұра» бағдар-
ламасы ұлт шежіресін түгендеуге 
жол ашты. Отандық тарих ғылымы 
тың серпінмен дамып, түрлі бағыттар 
бойынша көптеген зерттеу жүргізілді. 
Бұрын бәймәлім болған қаншама 
тарихи деректер, археологиялық 
қазыналар табылды. Тарихымыз 
сан мың жылдан тамыр тартатынын 
айғақтайтын жаңалықтар ашылды. 
Елбасының осындай іргелі баста-
малары халқымыздың тарихи са-
насын жаңғыртуға зор үлес қосты. 
Бағдарлама аясындағы еңбектер том-
том болып жарыққа шықты. Деген-
мен, сол қажырлы еңбектің жемісін 
көпшілік көріп отыр ма? Зерттеу 
жобаларының біразы ғылыми инсти-
туттар мен орталықтардың аясында 
ғана қалып қойған жоқ па?

Мұндай іргелі ізденістердің 
нәтижесі тек осы сала мамандарының 
игілігіне ғана айналуы орынсыз. 
Оны қалың жұртшылыққа түсінікті 
және қолжетімді ету қажет. Өйткені 
тарихшылардың ғана емес, барша 
жұрттың, әсіресе, жас ұрпақтың тари-
хи санасы айқын әрі берік болуға тиіс. 
Бұл ретте, ауқымды көрмелермен 
немесе басқа да үлкен жобалармен 
әуестенбей, балаларға, жастарға 
арналған қарапайым әрі қабылдауға 
жеңіл туындыларға баса мән берген 
жөн. Мысалы, деректі және көркем 
фильмдерді алайық. Осы бағытта 
«Алмас қылыш», «Жаужүрек мың 
бала», «Томирис», «Кейкі батыр», 
«Тар заман» сияқты тарихи фильмдер 
түсірілді. Бірақ бұл әлі жеткіліксіз.

Мен құзырлы органдар мен 
отандық телеарналарға мемлекеттік 
тапсырыстың белгілі бір бөлігін 
міндетті түрде тарихи тақырыптарға 
бағыттауды тапсырамын. Әрине, 
қаржы мәселесі шешілуі керек. Де-
генмен, көп қаражат жұмсамай да 
жоғары деңгейдегі өнер туындысын 
түсіруге болатынын қырғыз бауыр-
ларымыз «Құрманжан датқа» фильмі 
арқылы анық көрсетті. 

Бүгінде әлемдік киноиндустрия-

да тарих тақырыбындағы сценарий-
лерге сұраныс жоғары. Американың 
да, Еуропаның да айтулы оқиғалары 
туралы фильмдер өте көп. Қазір 
Netfliх, HBO және басқа да алпауыт 
кинокомпаниялар Азияға бет бұруда. 
Осы орайда біздің де шежіремізде 
ауқымды фильмдерге арқау бола-
тын маңызды белестер мен оқиғалар 
баршылық. Мысалы, әлемдегі ең 
қуатты империялардың бірі болған 
Алтын орда тарихы дайын тұрған жоқ 
па?! Бұл мәселеге болашақта кино 
саласының мамандары баса назар 
аударғаны жөн. 

Көркем және деректі тарихи ту-
ындыларда мемлекеттілік және 
мемлекетшілдік идеясы әрдайым 
көрініс табуы қажет. Біз кезінде елге 
қызмет етудің озық үлгісін көрсеткен 
Алаш қайраткерлерінен тағылым ала-
мыз. Олар өткен ғасырдың басында 
тәуелсіздік идеяларын халық ара-
сында дәріптеуге зор еңбек сіңіріп, 
азаттық жолында құрбан болды.

Тәуелсіздігіміздің мерейтойы ая-
сында осындай біртуар тұлғаларды 
еске алып, олардың мұрасын 
жастарымызға және бүкіл әлемге паш 
етуіміз керек. Сонымен бірге, осы 
тақырыпты зерттеп жүрген ғалымдар 
мен жазушылардың да еңбегі қолдауға 
ие болуы және бағалануы қажет. 
Алаш арыстарының асыл мұрасын 
игеру жалғаса беруге тиіс.

Миллиондаған адамды қазаға 
ұшыратып, тірі қалғанын жан сауғалап 
босып кетуге мәжбүр еткен алапат 
ашаршылықтың алғашқы кезеңі – 
1921-1922 жылдардағы нәубеттен бері 
100 жыл өтті. Сол зұлматтың кесірінен 
қырылып қалмағанда, халқымыздың 
саны қазіргіден әлденеше есе көп бо-
лар еді.

Тарихымыздың осы ақтаңдақ 
беттері әлі күнге дейін жан-жақты 
зерт телмей келеді. Тіпті, ғалым дар-
дың арасында ашаршылық құрбан да-
рының нақты саны туралы ортақ пай-
ым жоқ. Ала-құла деректер және оның 
себеп-салдары жайлы әртүрлі көз -
қарастар қоғамды адастырады. Тиіс ті 
тарихи құжаттарды, жиналған мәлі-
меттерді аса мұқият зерделеу керек.

Білікті мамандар жүйелі зерт-
теумен айналысып, соған сәйкес 
ашаршылық мәселесіне мемлекет та-
рапынан баға берілгені жөн. Біз бұл 
күрделі мәселеге ұстамдылықпен 
және жауапкершілікпен қарауымыз 
қажет. Жалпы, тарихи зерттеулерді 
ұраншылдық пен даңғазасыз, таза 
ғылыми ұстаныммен жүргізген дұрыс.

Биыл әйгілі Желтоқсан оқиғасына 
35 жыл толады. 1986 жылы өрімдей 
ұл-қыздарымыз Кеңес Одағының 
қаһарынан қаймықпай, ұлт намысы 
үшін алаңға шықты. Осы күннен соң 
тура бес жыл өткенде Тәуелсіздігімізді 
жариялауымыздың символдық 
мәні зор. Бұл орайда, азаттықтың 
алғашқы қарлығаштары – Желтоқсан 
қаһармандарының азаматтық ерлігі 
лайықты бағасын алып, жоспарлы 
түрде насихатталуы керек.

Біз жыл соңына дейін жаңа 
тарихымыздағы бірнеше айтулы 
оқиғаның мерейлі белесін атап өтеміз. 
1991 жылы Семей полигоны жабыл-
ды. Оның еліміз ғана емес, барша 
адамзаттың болашағы үшін айрықша 
маңызды шешім екенін ескеріп, ар-
найы іс-шара өткізу қажет деп санай-
мын. Елбасы қол қойған Жарлықтың 
арқасында Қазақстан бүкіл дүние 
жүзіне ядролық қару-жараққа қарсы 
әлемдік қозғалыстың көшбасшысы 
болып танылды, алып мемлекеттердің 
сеніміне ие болды, халықаралық 
қоғамдастықта жауапкершілігі 
жоғары ел ретінде мойындалды.   

«Өткен күннен алыс жоқ, ке-
лер күннен жақын жоқ» дейді хал-
қымыз. Кешегі өткен хандар мен 
қаған дардың дәуірі ғана емес, соңғы 
отыз жылдағы жасампаздық жолы-
мыз да бүгінде тарихқа айналып, 
күн сайын алыстап барады. Азаттық 
таңын өз көзімен көрген алдыңғы 
буын болмаса, кейінгі жастар өткен 
ғасырдың 90-жылдарындағы тарихи 
оқиға лардың тереңіне бойлап, мәнін 
жете түсіне бермейді. Тәуелсіздікке 
тағдырдың бере салған сыйы ретінде 
қарайды. Шын мәніндегі ахуал олай 
емес.

Елбасы сол кездегі саяси, эконо-
микалық, әлеуметтік, демо графиялық 
және басқа да жағдайларға байланы-
сты жеті рет емес, жетпіс рет өлшеп, 
бір рет кесуге мәжбүр болды. Біз 
тығырықтан шығар жолдың саңылауы 
да көрінбейтін қиын күндерден 
қақтығыс пен қантөгіске ұрынбай аман 
шығып, ешкімге есемізді жібермей, 
жаңа сипаттағы Қазақ мемлекетін 
құрдық. Бүгінгі және болашақ ұрпақ 
мұны әрдайым біліп отыруы керек. 
Сол үшін Қазақстанның жаңа тари-
хын да жүйелі зерттеген жөн.   

Шынына келсек, Тәуелсіздік 
жылдарында бірнеше рет қолға 
алынғанына қарамастан, ұлттық 
мүддемізге сай келетін көп томдық 
жаңа тарихымыз әлі толық жазылған 
жоқ. Оның тұжырымдамасын бұған 
дейінгі олқылықтарды ескере отырып 
қайта қарап, жаңа ғылыми ұстанымдар 
мен жаңалықтардың негізінде тыңнан 
жазатын уақыт әлдеқашан келді. 
Барлық оқулықтар осындай іргелі 

еңбекке негізделіп әзірленеді. Бұл – 
ұлт шежіресін дәріптеу тұрғысынан 
алғанда стратегиялық маңызы бар 
мәселе. Сондықтан, Қазақстанның 
ака демиялық үлгідегі жаңа тарихын 
жазуды дереу бастау керек. Түптеп 
келгенде, тарихи сананы жаңғырту 
мәсе  лесінің түйіні – осы. Бұл іске 
бе делді тарихшыларымызды тарту 
қажет.

Сонымен қатар, шетел аудитория-
сына арналған Қазақстанның қыс-
қаша тарихын жазып, әлемнің негізгі 
тілдеріне аударуды ұсынамын. Бұл 
– қазақтың сан ғасырлық шынайы та-
рихын әлемге танытудың бірден-бір 
жолы. 

Әрбір халық өзінің арғы-бергі 
тарихын өзі жазуға тиіс. Бөтен 
идеологияның жетегімен жүруге бол-
майды. Ұлттық мүдде тұрғысынан 
жазылған шежіре ұрпақтың санасын 
оятып, ұлттың жадын жаңғыртуға 
мүмкіндік береді. 

Қоғам мен құндылық
Егемендігіміздің мәңгілік 

үштағаны – Алтайдан Атырауға, 
Алатаудан Арқаға дейін кең көсілген 
байтақ жеріміз, ананың ақ сүтімен 
бойымызға дарыған қастерлі тіліміз 
және барлық қиындықтардан 
халқымызды сүріндірмей алып келе 
жатқан береке-бірлігіміз. Біз осы үш 
құндылықты көздің қарашығындай 
сақтаймыз.

Бабалардан мұра болған қасиетті 
жеріміз – ең басты байлығымыз. 
Қазаққа осынау ұлан-ғайыр аумақты 
сырттан ешкім сыйға тартқан жоқ. 
Бүгінгі тарихымыз 1991 жылмен 
немесе 1936 жылмен өлшенбейді. 
Халқымыз Қазақ хандығы кезінде 
де, одан арғы Алтын Орда, Түрік 
қағанаты, Ғұн, Сақ дәуірінде 
де осы жерде өмір сүрген, өсіп-
өнген. Қысқаша айтқанда, ұлттық 
тарихымыздың терең тамырлары көне 
заманның өзегінде жатыр. Жалпы, та-
рихпен саясаткерлер емес, тарихшы-
лар айналысуы керек.

Шекара сызығын ресми түрде 
халықаралық шартпен бекітіп, оны 
әлем жұртының мойындауы соңғы 
бірнеше ғасырда үрдіске айналды. 
Оған дейін қазіргідей делимитация, 
демаркация деген ұғымдар болмаған.  

Біз шекара мәселесін шешумен 
нақты айналысып жатқан кезде кейбір 
саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері 
«біз бұған асықпайық», «кейін 
де келісуге болады» деп арқаны 
кеңге салғысы келгені есімізде. 
Келіссөздерді табандылықпен 
жүргізіп, іргемізді дереу қымтап 
алғанымыз өте дұрыс болғанын 
уақыттың өзі дәлелдеп берді. Қазір 
кім не айтса да, біздің екіжақты 
келісімдермен бекітіліп, халықаралық 
деңгейде танылған шекарамыз бар. 
Енді оған ешкім дауласа алмайды.

Аумақтық тұтастығымызға күмән 
келтіріп, тату көршілік қатынастарға 
сына қаққысы келетін кейбір шетел 
азаматтарының арандатушылық іс-
әрекеттеріне ресми және қоғамдық 
деңгейде тойтарыс бере оты-
рып, ағартушылық жұмыстарын 
ұстамдылықпен жүргізген жөн. Біз 
ұлттық мүддені аспен де, таспен де 
қорғауға дайын болуымыз қажеттігін 
тағы да баса айтқым келеді.   

Жоғарыда айтқанымдай, шека-
рамыз толығымен шегенделді. 2018 
жылы Каспий теңізінің құқықтық 
мәртебесі туралы конвенцияға қол 
қойылғаннан кейін құрлықтағы ғана 
емес, теңіздегі шекарамыз да біржола 
айқындалып, түпкілікті шешілді.

Қазақстан – біртұтас мемлекет. 
Еліміз оңтүстік, солтүстік, батыс, 
шығыс деп бөлінбейді. Бұл – тек 
бағытты білдіретін шартты атаулар. 
2018 жылы Елбасының Жарлығымен 
Оңтүстік Қазақстан облысына 
Түркістан атауы берілді. Тарихи 
әділдікті қалпына келтірген орынды 
шешімді халық бірауыздан қолдап, өте 
жылы қабылдады. Өйткені, мұндағы 
шежірелі шаһар ғана емес, тұтас өңір 
көне замандардан бері Түркістан деп 
аталған. Осы игі үрдісті еліміз бойын-
ша жалғастыруға болады. Біз мұндай 
қадамдарды байыппен жасаймыз. 

Жерге байланысты бәріміз айқын 
білетін және бұлжымайтын ақиқат 
– қазақтың жері ешбір шетелдіктің 
меншігіне берілмейді, ешқашан са-
тылмайды. Осыны әр азаматымыз 
санасына берік сіңіруі қажет. Келесі 
жылы Жер кодексінің жекелеген 
нор  маларына қатысты енгізілген 
мораторийдің мерзімі аяқталады. 
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерді айналымға енгізіп, халық-
тың игілігіне жарату – өте маңызды 
мәселе. Сондықтан, биыл Жер мәсе-
лесі жөніндегі комиссияны құрып, 
соның аясында бір байламға келген 
жөн.

Қазақ үшін тоқымдай жердің өзі 
қымбат, бір уыс топырақтың өзі ал-
тын. Бірақ біз соны бағалай білеміз 
бе?! Жер қадірін білу жалаң ұранмен 
өлшенбейді. Өкінішке қарай, асқар 
тауларымыз бен айдын көлдерімізді, 
ұлан-ғайыр даламызды ластап жатқан 
да өз азаматтарымыз. Көкжайлауға 
от жағып, қоқыс шашып кеткен де, 
Көбейтұздың батпағын шелектеп 

тасып, көлдің ортасында көлікпен 
ойқастаған да солар. Бір тұтам мүйізі 
үшін көзін мөлдіретіп киіктерді 
қырған да өзгелер емес. Қасиетті 
жеріміздің киесінен қорықпай, жат 
жұрттың да қолы бармас әрекеттерді 
жасап отырып, қалайша осы мекеннің 
иесіміз деп кеуде соға аламыз? Бұл – 
ащы да болса, шындық. Біз жеріміздің 
шын жанашыр иесі екенімізді нақты 
іспен көрсетуге тиіспіз. Ол көшеге 
қоқыс тастамау, көрінген жер-
ге от жақпау сияқты қарапайым 
нәрселерден бастап, жалпыхалықтық 
сипаттағы ауқымды экологиялық ша-
ралар арқылы көрініс табуы қажет.    

Мұның бәрі тәлім-тәрбиеден 
бас талады. Ата-анасымен бірге ау-
ласына ағаш екпеген, үлкендердің 
жан-жануарға мейірімін көрмеген, 
кішкентайынан табиғатты аялауға 
дағдыланбаған бала өскенде туған 
жеріне жаны ашымайды. Мәселе эко-
логияда емес – отаншылдықта, заңда 
емес – санада.   

Елі мен жерін сүю үшін жас 
ұрпақ байтақ Қазақстанның ғажайып 
жауһарларын білуге тиіс. Батыста 
Бозжыра мен Шерқала, күнгейде 
Ақсу-Жабағылы мен Сайрам-Өгем, 
Жетісуда Хан Тәңірі мен Шарын, 
Көлсай мен Қайыңды, Қапал-Арасан, 
Алтынемел мен Бұрхан бұлақ, 
шығыста Мұзтау мен Шыңғыстау, 
Марқакөл мен Рахман қайнары, 
Арқада Бурабай мен Баянауыл, 
Ұлытау мен Қарқаралы, теріскейде 
Имантау мен Айыртау және басқа 
да көрікті жерлеріміз жетіп артыла-
ды. Жер жәннатын алыстан іздеудің 
қажеті жоқ. Бәрі өзімізде бар. Жастарға 
осындай керемет табиғатымызды та-
нытып, оны қадірлеуге баулуымыз 
керек.

Уақыт ұттырмай қолға алып, 
дәйекті түрде іске асыратын тағы 
бір шаруа бар. Халықтың қалалық 
жерлерге жаппай көшуі салдарынан 
көптеген ауылдарда, әсіресе, шекара 
маңындағы елді мекендерде тұрғындар 
саны күрт азайды. Біз еңбек күші 
көп оңтүстік өңір тұрғындарының 
солтүстік және шығыс аймақтарға 
қоныстануына қолайлы жағдай жасап,   
осы жұмысты назарда ұстаймыз. Бұл – 
өте өзекті әрі  еліміздің қауіпсіздігіне 
қатысты мәселе. Бұған қоса соңғы 
жылдарда түрлі себептерге байланыс-
ты бәсеңдеп қалған қандастар көшін 
барынша қолдап, оларды жоғарыда 
айтылған өңірлерге орналастыруды 
жандандырамыз.

Бұл екі мәселенің де стратегиялық 
маңызы бар. Оған кезекті науқан 
ретінде қарауға болмайды. Жергілікті 
билік мұндай жұмыстарды жоғарыға 
көпірген ақпар беру үшін емес, 
мемлекеттік мүдде және ағайынға 
шынайы жанашырлық тұрғысынан 
жасауға тиіс.             

Еліміздің басты нышандарының 
бірі – мемлекеттік тіл. Қазақстанның 
мемлекеттік тілі қазақ тілі екені Ата 
заңымызда 90-жылдардағы күрделі 
кезеңнің өзінде нақты жазылған. Біз 
тәуелсіздік дәуірінде ана тілімізді 
дамыту үшін барлық жағдайды 
жасадық. Осы аралықта қазақ тілінде 
білім беретін мектептер мен оқу 
орындарының, балабақшалардың 
саны еселеп көбейді.

Бүгінде мемлекеттік тілді білетін 
қазақтың да, өзге этнос өкілдерінің 
де үлесі едәуір артты. Қазақ тілін, 
шын мәнінде, бүкіл халқымызды 
біріктіруші факторға айналдырудың 
барлық құқықтық тәсілдері және 
кепілдіктері қалыптасты. Мәселе – 
ниетте. Ниеттің дұрыс болуы қазақ 
тілін меңгергісі келетін адамдарға да, 
осы мақсатқа жетуге жағдай жасай-
тын Үкіметке де байланысты. 

Тіл игеру үшін балалар әдебиетінің 
атқаратын рөлі зор. Сондықтан, қазақ 
қаламгерлерінің үздік шығармаларына 
қоса, балаларға арналған шетел 
жазушыларының да таңдаулы ту-
ындыларын аударып, көптеп басып 
шығаруды және таратуды қолға алған 
жөн. Оған сұраныс жоғары. 

Мемлекеттік тілді білу – Қазақ-
станның әрбір азаматының парызы. 
Міндеті деп те айтуға болады. Осы 
орайда мен барша қазақстандықтарға, 
оның ішінде қазақ тілін әлі жете 
меңгермеген отандастарыма үндеу 
тастағым келеді. Жастар ағылшын 
тілін немесе басқа да тілдерді аз ғана 
уақытта меңгере алатынын көріп 
отырмыз. Тұтас буын алмасқан осы 
жылдарда қазақ тілін үйренгісі келген 
адам оны әлдеқашан біліп шығар еді. 
Халқымызда «Ештен кеш жақсы» де-
ген сөз бар. Ең бастысы, ынта болуы 
керек.

Ана тілімізді кеңінен қолдану – 
басқа тілдерге, әсіресе орыс тіліне 
шектеу қойылады деген сөз емес. Бар-
ша этнос өкілдерінің ана тілін, салт-
дәстүрін дамытуға мүмкіндік жасала 
береді. Жастарымыз бірнеше тіл білу 
өздерінің көкжиегін кеңейтіп, көкірек 
көзін оятатынын жете түсінгені абзал.  

Бізді қай заманда да қиындықтардан 
аман алып келе жатқан басты құдірет 
– ел бірлігі. Ынтымағы жарасқан 
жұрттың қашанда ұпайы түгел. Түрлі 
жағдайларға байланысты қазақ жеріне 
әр кезеңде әртүрлі ұлт өкілдері көптеп 
қоныстанды. Қазақ халқы ешкімді 
жат көрмей, бауырына басты. Бүгінде 

олардың туған жері де, Отаны да 
– Қазақстан. Біз көпэтностық сипа-
тымызды артықшылығымызға ай-
налдыра алғанымыз анық. Көптеген 
шетелдік сарапшылардың елімізге 
қатысты «Еуразиядағы шырпы тисе 
лап еткелі тұрған қурай», «failed 
state» сияқты болжамдарын жоққа 
шығардық. Бұл жолда тыныштық 
пен тұрақтылықтың бастауы болған 
Қазақстан халқы ассамблеясы тиімді 
жұмыс атқарды. Ешкімді ұлтына 
қарап, бөле-жарған жоқпыз. Бәрінің 
өсіп-өнуіне толық жағдай жасадық, 
бірдей мүмкіндік бердік. Біздің 
ұлтаралық келісім саясатымыз әлемді 
мойындатты. Халқымыздың осындай 
ырыс-ынтымаққа негізделген жарасы-
мын бағалай білуіміз керек. Бұл – ке-
мел келешекке бастайтын бірден-бір 
дұрыс жол. Сондықтан, ұлтаралық 
татулық пен келісімді сақтау – 
мемлекеттік органдардың ғана емес, 
бүкіл қоғамның және әрбір азаматтың 
міндеті. Түптеп келгенде, еліміздегі 
тұрақтылық пен береке-бірлік үшін 
барлығымыз бірдей жауаптымыз.  

Осы орайда, халқымызды бірік-
тіретін ортақ құндылықтарды барын-
ша дәріптеп, ой-санаға берік орнық-
тыруымыз керек. Мысалы, Наурыз 
мейрамын атап өту тұжырымдамасын 
жасап, көктем мерекесінің мазмұнын 
байыта түскен жөн. Бүкіл қоғамды 
ұйыстыратын құндылықтар неғұрлым 
көп болса, бірлігіміз де соғұрлым бе-
кем болады.  

Ұлағат пен ұстаным
Соңғы кезде қазақстандықтардың 

ел өміріне белсенді араласуға, шешім 
қабылдау үдерісіне қатысуға ын-
тасы артып келеді. Менің «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамам және Ұлттық қоғам-
дық сенім кеңесі – осы сұранысқа 
тікелей жауап. Оны Ордабасыдағы, 
Күлтөбедегі, Ұлытаудағы ұлы 
жиындардың заманауи үлгісі деуге 
болады. Біз қазақтың қанына сіңген 
қасиет – келелі істі ақылдасып бірге 
шешу дәстүрін жалғастыра береміз. 

Бұл бастамалар азаматтық қоғамды 
дамытуға негіз болады. Қазіргі ша-
ралар аяқ астынан мәжбүрліктен 
қолға алынған жоқ. Ол – елімізді 
демократияландыруға, саяси жүйені 
жаңғыртуға бағытталған саясаттың 
жемісі.

Саяси реформа бір күннің немесе 
бір жылдың шаруасы емес. Мұны ел 
іргесін шайқалтпай, береке-бірлігін 
бұзбай, байыппен және біртіндеп 
іске асыруымыз керек. Бірақ, ре-
форманы соза беруге де болмай-
ды. Билік халықтың алдындағы өз 
жауапкершілігін сезінгені жөн. Сол 
себепті біз ауыл және кент әкімдерін 
сайлауға көшеміз. Осы арқылы ең 
төменгі деңгейден бастап жергілікті 
өзін-өзі басқару жүйесін нығайтамыз. 
Бұл қадам өзекті мәселелерді 
тұрғындар мен жергілікті биліктің 
бірлесіп шешуі үшін қажет. Содан 
кейін аудан әкімдерін сайлаймыз. 
Жаңа жүйе өзінің тиімділігін көрсетсе, 
бұдан да жоғары деңгейдегі әкімдерді 
сайлайтын боламыз.    

Бірақ, саяси жаңғыру барысын-
да асығыстыққа бой алдыруға және 
жалаң ұранға еріп, мемлекеттік 
жүйені дағдарысқа ұшыратуға бол-
майды. Бір сәтте барлығын түбірімен 
өзгерту неге әкеп соқтыратынын 
кейбір елдердің бүгінгі ахуалынан 
көріп отырмыз. Елімізде, ең алды-
мен, адамның құқығын толығымен 
сақтауға негізделген заң мен тәртіп 
болуы керек. Анархия мен жүгенсіздік 
жақсылыққа апармайтыны анық.

Қазақстанның саяси жүйесі за-
ман талабына сай дамып келеді. 
Мәжіліс депутаттарының биылғы 
сайлауы – көппартиялы Парламентті 
орнықтыру жолындағы маңызды 
қадам. Бізде саяси көзқарастары 
әртүрлі партиялар бар. Олардың 
ұстанымдары консервативті, либе-
ралды, ұлтшыл, социалист және тағы 
басқа болуы мүмкін. Бұл – табиғи 
үдеріс. Саяси плюрализм мемлекетті 
эволюциялық жолмен дамытуға және 
нығайтуға мүмкіндік береді. Саяси 
күштер осындай әралуан болса да, 
баршасын біріктіретін және бәріне 
ортақ құндылық бар. Ол – қастерлі 
Тәуелсіздік.

Біздің мақсатымыз – келер ұрпаққа 
Қазақстанды тұғыры мығым, эко-
номикасы қуатты, рухы асқақ мем-
лекет ретінде табыстау және елдік 
істерді шашау шығармай лайықты 
жал ғастыратын жасампаз ұрпақ 
тәрбиелеу.

ХХІ ғасыр – білім мен біліктің 
дәуірі. Әр адам өзін үздіксіз 
жетілдіріп, жаңа кәсіптерді игеріп, 
үнемі заман ағымына бейімделу 
арқылы ғана бәсекелік қабілетін арт-
тыра алады. Білім мен технология, 
жоғары еңбек өнімділігі ел дамуының 
басты қозғаушы күші болуға тиіс. Бұл 
туралы ұлы Абай: «Адам баласы адам 
баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез де-
ген нәрселермен озбақ. Онан басқа 
нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі 
де – ақымақтық» деген.

Тәуелсіздік жылдарында таланты-
мен таңдай қақтырған жас өрендердің 
тұтас легі өсіп-жетілді. Бүкіл әлемді 

аузына қаратқан ғажайып дарын 
иелері де бар. Олар – Қазақстанның 
мәдени келбеті, елімізді халықаралық 
аренада танытып, Тәуелсіздік құн-
дылықтарын жер жүзіне паш ететін 
рухани елшілерміз, біздің айрықша 
күшіміз («soft power»). Осын-
дай азаматтарға қамқор болу – 
мемлекеттің міндеті.

Жаһандану заманында айдай әлем 
алақандағыдай болып қалды. Талапты 
ұл-қыздарымыздың жер жүзіндегі кез 
келген елге барып, білім алуы қалыпты 
үрдіске айналды. Сонда қалып, 
қызмет істеп жүргендер де аз емес. 
Осы орайда, ел ішінде жас  тар шетелге 
кетіп жатыр деген алаң даушылық бар. 
Мен жастарымыз білімін жетілдіріп, 
бәрібір елге ора лады немесе шетел-
де жүріп-ақ Қазақстанның мүддесін 
қорғайды деп сенемін.

Халқымыз «Атың барда жер таны, 
желіп жүріп» дейді. Кезінде Елба-
сы бозбала шағында Украинаға ат-
танып, еңбек, білім және әкімшілік 
дағдыларына ие болды. Мен де білім 
қуып Мәскеуге сапар шектім, өзге 
мемлекеттерде жұмыс істедім. Біздің 
талай замандастарымыз бүгінгі жас-
тар сияқты алыс шетелдерге бара 
алмаса да, Кеңес Одағының түрлі 
қалаларында білім алды. Бірақ, ба-
сым көпшілігі тамырынан ажырап, ол 
жақта біржола қалып қойған жоқ. Елге 
келіп, еңбек етті. Сондықтан жырақта 
жүрген жастарымыздан айырылып 
қаламыз деп уайымдаудың жөні жоқ. 
Біздің міндетіміз – олардың бойына 
мемлекетшілдік рухын сіңіріп, қай 
жерде жүрсе де туған елдің игілігіне 
қызмет етуге жұмылдыру. Мыса-
лы, әлемнің ең дамыған елдерінде 
өз кә  сіптерін бастаған және алпауыт 
ком панияларда жұмыс істеп жүр-
ген аза мат тарымыздың осындағы за-
мандас тарымен байланысын нығай-
тып, тәлімгерлік етуіне жағдай 
жасауымыз керек.       

Дарынды жастардың бәрі шетел-
де жүрген жоқ. Ел ішінде де білікті 
әрі білімді өрендер жетіп артыла-
ды. Біз оларды басшылардың жаңа 
буынын дайындауға барынша тар-
тып жатырмыз. Менің бастамаммен 
құрылған Президенттік кадр резерві 
– осының айқын дәлелі. Жобаның 
келесі кезеңінде қоғам мүддесіне адал 
көшбасшыларды іріктеуге ерекше на-
зар аударамыз. Билік органдарындағы 
азаматтар, ең алдымен, ұлттық 
мүддеге берік болуға тиіс.

«Жас келсе – іске» дейді хал-
қымыз. Жастар – қашанда тың идея-
лардың қайнар көзі, оң өзгерістердің 
қозғаушы күші. Сондықтан өскелең 
ұрпақтың осындай әлеуетін дұрыс 
арнаға бағыттап, тиімді пайдала-
нуымыз керек. Осы орайда Прези-
дент жанындағы Жастар кеңесінің 
қызметін жандандырған жөн. 
Оны білікті әрі білімді жастар-
ды жұмылдыратын жүйелі жұмыс 
алаңына айналдырамыз. Бұдан бөлек, 
мен азаттық жылдарында дүниеге 
келген, әлі танылып үлгермеген та-
лантты жастарды қолдау мақсатында 
«Тәуелсіздік ұрпақтары» атты грант 
тағайындауды ұсынамын.

Біз не істесек те, бәрін келер 
ұрпақ үшін жасаймыз. Мемлекеттік 
саясаттың болашақ алдындағы жауап-
кершілігін терең сезінеміз. Бұл ұста-
нымнан ешқашан айнымаймыз. Ең 
ғажайып ерліктер Отанға шексіз 
сүйіс  пеншіліктен туындайтыны 
сөзсіз. Шын отансүйгіштік дегеніміз 
– жалаң ұран тастау емес, еліңе, 
халқыңа қызмет ету.

Адам баласы дүниеге патриот бо-
лып келмейді. Ол білім мен тәрбие 
алып, әлеуметтік ортамен араласып, 
азаматтық болмысын қалыптастыру 
кезінде патриотқа айналады. Өзінің 
жеке мақсат-мүдделері қоғам игі-
лігімен үндесіп, елінің дамуына елеулі 
үлес қосып жатқанын жан-жүрегімен 
сезінген адам нағыз бақытқа кенеледі.

Халқымыздың біртуар перзенті 
Әлихан Бөкейханов «Ұлтқа қызмет 
ету білімнен емес, мінезден» деген. 
Біз шынайы патриоттық сезіммен рух-
танып, қасиетті Тәуелсіздігімізді одан 
әрі нығайта түсу үшін бірлесе жұмыс 
істеуіміз керек. 

Барша отандастарыма, әсіресе, 
жастарға айтарым: кең-байтақ Қазақ-
станды асқақ армандарың мен батыл 
жоспарларыңды емін-еркін жүзеге 
асыра алатын, табысыңа марқайып, 
әрдайым тілеуіңді тілейтін қасиетті 
Отаның ретінде бағалаңдар! Мен жаңа 
Қазақстан патриотизмінің жасам-
паздық құдіретіне сенемін.

Тәуелсіз ел болу оны жариялау-
мен немесе мемлекеттің іргетасын 
қалаумен шектелмейді. Тәуелсіздік 
үшін нағыз күрес күнделікті еңбекпен, 
үздіксіз әрі дәйекті елдік саясатпен 
мәңгі жалғасады. Біз қуатты тәуелсіз 
мемлекетімізбен ғана ұлт ретінде жер 
бетінде сақталамыз. Осы айнымас 
ақиқатты берік ұстануымыз қажет. 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат!» деген 
бір ауыз сөз мәңгі ұранымыз болуға 
тиіс.  

Ұлтымыздың ұлы ұстыны – қас-
терлі Тәуелсіздігіміз барша жұр-
ты  мыздың патриоттық рухымен 
асқақтай берсін!

«Egemen Qazaqstan»
5 қаңтар, 2021 жыл

ТӘУЕЛСІЗДІК БӘРІНЕН ҚЫМБАТ
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Мемлекет басшысы отыз жылды 
шартты түрде үш онжылдық белеске 
бөледі. Алғашқы онжылдық белесті 
еліміздің іргетасын қалау кезеңі деп 
атап өтіп, жүзеге асырылған шараларға 
мән береді. Екінші онжылдыққа Қазақ 
елінің керегесін кеңейту кезеңі деп баға 
беріп, экономикалық әлеуетіміздің арта 
түскенін, тарихымызға мән бергенді-
гімізді баяндайды. Халықаралық деңгей-
де атқарылған жұмыстарға тоқталады. 
Үшінші онжылдықта еліміздің шаңы-
рағы биіктеп, өсіп-өркендеп, мерейлі 
мемлекетке айналғандығымыз сөз болды. 
«Қазақстан – 2050» стратегиясы негізін-
дегі ең басты меже отыз елдің қатарына 
қосылу туралы айтылды. Алдағы төртін-
ші онжылдықтың жүктейтін міндеті де 
белгілі болды: қуатты елдің иесі және 
кемел халық болу. Қуатты ел болуымыз 
үшін экономикамыз және қауіпсіздігіміз 
мықты болуы керек екендігі анық. Әсіре-
се, еліміздегі тұрақтылыққа нұқсан кел-
тіргісі келетін топтардан абай болуымыз 
қажет. Сондықтан еліміздің ішкі және 
сыртқы істердегі бағдарлары мемлекет-
тің жалпы бағытымен ұштасуы керек.

Таным мен тағылымымызды дамыту 
бойынша «Мәдени мұра» бағдарламасы 
арқылы басталған шаралар кешені «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасының жоба-

лары арқылы жалғасып жатыр. Бірнеше 
тарихи фильмдер түсіріліп, тек отандық 
көрермендерге ғана емес, шетелдіктерге 
де көрсетілді. Бұл тұста тарихи жадыны 
қалыптастыратын факторларға мән бер-
ген жөн деп ойлаймыз. Аталған бағытта 
мынадай жұмыстар атқарылғанын дұрыс 
көреміз: білім беру мазмұнын, стандарт-
тарын, бағдарламаларын, оқулықтар мен 
оқу құралдарын, оқу, жұмыс бағдарла-
маларын және т.б. заманға сай ла йық-
тандыруды жалғастыру керек. Білім 
беру мекемелерінің заман талабына сай 
ақпараттық ортасын құру, оқытушылар 
мен мұғалімдердің кәсіби құзыреттілік 
біліктіліктерін арттыру, ұлттық бірегей-
лікті сақтау бойынша ғылыми бағыттағы 
жұмыстарды жалғастыру, ел тұрғындары 
арасында тарихи жадыны қалыптасты-
ру бойынша жұмыстарды жаңа формат-
та жүргізудің маңызы зор. Бұқаралық 
ақпарат құралдары тарихи жадыны қа-
лыптастыру процесіндегі әлеуметтік ма-
ңыз ды жауапкершілігін ұстана отырып 
ақпараттар ұсыну, жаңа қазақстандық 
патриотизм қағидалары бойынша даму 
даңғылын жалғастыруға баса мән берілуі 
керек.

Мақалада қоғам мен құндылықтың 
байланысы айқындалады. Қоғам – 
адамдардың өзара қарым-қатынастары, 

өзара әрекет ету және бірігу түрлерінің 
ерекшеліктерін білдіретін адамзат қа-
уымдастығы. Әлеуметтік ғылымдарда 
қоғам стратификациялау тұрғысында 
қарастырылатынын да айтуымыз қажет. 
Жалпы қоғамды ұлттық, мемлекеттік, 
мәдени, аймақтық, өндірістік тәсіл бо-
йынша айқындауға болады. Мемлекет 
басшысы мақалада Қазақстан – біртұтас 
мемлекет екендігін айтып, ұлтымызға, 
мемлекеттік тілімізге ерекше мән береді. 

Құндылық – әмбебап түсі нік. Мұнда 
экзистенциялық және сапалық сипаттар-
ды білдіретін заттай құндылықтар мен 
қоғамдық сананың қағидаларын түсін-
діретін субъектілік құндылықтар бар. 
Құндылық ғылымда, қоғамда бірнеше 
мағыналарда айтылады, кез келген дүни-
енің немесе құбылыстың маңыздылығын 
көрсетеді. Материалдық құндылықтар, 
рухани құндылықтар ұғымдарын жиі 
кездестіреміз. Философияда түсінік бел-

гілі бір нысан мен құбылыстардың жеке, 
әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін көр-
сетеді. Экономикада тұтынушы үшін 
бір заттың пайдалылығы, маңыздылығы 
ретінде айтылады. Сондықтан құн-
дылықтар жүйесі түсінігіне ерекше мән 
берген жөн деп санаймыз.

Халқымыз үшін ұлағат пен ұстаным 
да маңызды. Мақалада бұл түсініктер 
елімізде орын алып жатқан саяси ре-
формалармен ұштастырылады. Саяси 
теория да саяси жаңғыруға қатыс ты мы-
надай құрамдастар туралы айтылады: са-
яси рөлдер мен институттардың жоғары 
мамандануымен дифференциалданған 
саяси құрылымға жуықтау, егемен мем-
лекет құру бағытындағы саяси жүйенің 
эволюциясы, іс-қимыл аясын кеңейту 
және мемлекет пен азаматтарды бірік-
тіретін заң шығару өрісінің рөлін күшей-
ту, саяси және азаматтық құқықтары бар 
азаматтар санының өсуі, әлеуметтік топ-
тар мен жеке тұлғаларды саяси өмірге қа-
тысуды кеңейту және т.б.

Мемлекет басшысының жаңа мақала-
сы тәуелсіздіктің баға жетпес құндылық 
екендігін көрсетіп отыр. Тарихымыз-
ға үңілген Президент бағдарымыз бен 
белес терімізді, таным мен тағылымы-
мызды, қоғам мен құндылығымызды, 
ұлағатымыз бен ұстанымымызды тағы да 
айқындап берді. Қоғам мен мемлекет ай-
тылған тұжырымдарды ұғынып, жүзеге 
асыру бойынша жұмыстарды жалғастыра 
түсуі қажет деп ойлаймыз.

Мұрат НАСИМОВ, 
саяси ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор, 
«Болашақ» ғылыми-зерттеу 

институтының директоры

ҰЛАҒАТ ПЕН ҰСТАНЫМ 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ел 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында жазылған мақаласы осы жылдар 
аралығындағы мемлекетіміздің жетістіктерін көрсетеді. «Бағ дар мен белес», 
«Таным мен тағылым», «Қоғам мен құндылық» және «Ұлағат пен ұстаным» 
бөлімдерінен тұратын мақала айтылған көзқарастардың кілт сөзі десек те 
болады.

Мақала ауқымды төрт 
бөлімнен тұрады. «Бағдар мен 
белес» деп аталатын алғашқы 
бөлімінде тәуелсіздігіміздің 
мерейлі мерзімін үш онжыл-
дық белеске бөліп қарасты-
рады. Алғашқы онжылдықты 
Қазақстанның іргетасын қа-
лау, екінші онжылдықты қа-
зақ елінің керегесін кеңейту 
кезеңі деп атаса, үшінші он-
жылдықта еліміздің өсіп-өр-
кендеп, мерейлі мемлекетке 
айналғаны баяндалады. 

Мемлекет басшысы ал-
дағы төртінші онжылдықтың 
бізге жүктейтін міндеті – 
қуат ты елдің иесі және кемел 
халық болу екендігін айта 
келіп, осы жолда заман та-
лабына бейімделген ұлттың 
жаңа болмысын қалыпта-
стыру қажеттігіне баса назар 
аударады. Сонымен қатар 
қазіргі пандемия жағдайын-
да түрлі қатерлермен бірге 
әлемде жағымсыз идеологи-
ялық вирустар да жайылып 
келе жатқандығына алаңдай-
ды. Сондықтан жаһандану 
кезінде әсіресе, жас ұрпақты 
кез келген ақпаратқа, дүр-
мекке бейсаналы түрде ілесіп 
кетпеу ге шақырады. 

«Таным мен тағылым» 
деп аталатын екінші бөлімін-

де халқымыздың тарихи 
санасын жаңғыртуға бағыт-
талған ой-тұжырымдарымен 
бөліседі. Ұлттық мүддемізге 
сай келетін тарихымыз жазы-
латын уақыт келгендігін, ол 
ұрпақтың санасын оятып, ұлт 
жадын жаңғыртуға мүмкіндік 
беретінін бағамдайды. 

Мақаланың «Қоғам мен 
құндылық» деп аталатын 
үшінші бөлімінде Қасым-Жо-
март Кемелұлы өзінің егемен-
дігіміздің мәңгілік үштағаны-
на балаған байтақ жерімізді, 
қастерлі тілімізді, береке-бір-
лігімізді көздің қарашығын-
дай сақтауға үндейді.

Мақаланың «Ұлағат пен 
ұстаным» атты соңғы бөлімін-
де  саяси жаңғыру мәселесіне 
кеңінен тоқтала келіп, еліміз-
де адамның құқығын сақтауға 
негізделген заң мен тәртіп 
болу керектігін баса айтады. 
«Біздің мақсатымыз – келер 
ұрпаққа Қазақстанды тұғыры 
мығым, экономикасы қуатты, 
рухы асқақ мемлекет ретінде 
табыс тау және елдік істерді 
шашау шығармай лайықты 
жалғастыратын жасампаз ұр-
пақ тәрбиелеу», – дейді.

Ол үшін ХХІ ғасыр – білім 
мен біліктің дәуірі екендігін, 
әр адам өзін үздіксіз жетіл-

діріп, жаңа кәсіптерді игеріп, 
үнемі заман ағымына бейім-
делу арқылы ғана бәсекелік 
қабілетін арттыра алатынына 
ерекше  мән береді. «Жастар 
– қашанда тың идеялардың 
қайнар көзі, оң өзгерістердің 
қозғаушы күші», – деп өске-
лең ұрпаққа сенім артады. 

Сондықтан да Тәуелсіздік 
жылдарында дүниеге келіп, 
әлі танылып үлгермеген та-
лантты жастарды қолдау 
мақсатында «Тәуелсіздік ұр-
пақтары» атты грант тағайын-
дауды, «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат!» деген қасиетті сөзді 
мәңгі ұранға айналдыруды 
ұсынады. 

Біз де өз кезегімізде Мем-
лекет басшысының маңызды 
мақаласын жас ұрпаққа білім 
мен тәрбие берудегі алдағы 
жұмыстарымызға жаңаша тың 
серпін береді деп ойлаймыз. 

Жақсыгүл ТОҒАНОВА,
М.Мәметова атындағы 

Қызылорда педагогикалық 
жоғары колледжінің 

директоры

БӘРІ ДЕ  КЕЛЕР  ҰРПАҚ  ҮШІН

Тарихтан бастап қазіргі ке-
зеңге дейін жеткен жетістігіміз 
аз емес. Халқымыздың бірлігі 
мен ынтымағы жарасқан заман-
ның орнауына ата-бабамыздың 
әр жылдардағы ерлігі, елімізде 
болып жатқан өзгерістер, саяси 
шешімдер мен Елбасы жасаған 
игі істер бастама болғаны сөзсіз. 

Педагог ретінде бұл мақала-
дағы «Біздің мақсатымыз – келер 
ұрпаққа Қазақстанды тұғыры 
мығым, экономикасы қуатты, 
рухы асқақ мемлекет ретінде та-
быстау және елдік істерді шашау 
шығармай лайықты жалғастыра-
тын жасампаз ұрпақ тәрбиелеу» 
деген ойға қатты мән бердім. 

Күнделікті таңнан кешке де-
йін оқушы жанынан табылу, оған 
қолдау көрсету, тәлім-тәрбие 
беру басты қызметіміз болған 

соң, бізге артылған жауапкер-
шіліктің маңызы зор екендігі 
көрінді.  Жас ұрпақ өзін мектеп 
қабырғасында қалыптастырып, 
дамытатынын ескерсек, тә-
уел сіздіктің бағасын да оларға 
ұғындыру ұстаздар міндеті деп 
білемін. 

Сондай-ақ, өзім қызмет ететін 
Назарбаев Зияткерлік мектебінде 
дарынды балалардың идеялары 
көп. Шетелдің беделді оқу орын-
дарында оқып жатқан түлек-
теріміз қаншама. Президенттің  
жас дарындарға қолдау көрсету, 
шетелдегі жастардың ел игілігі 
үшін істер атқаруы туралы ұста-
нымын оқып, шәкірттерімнің бо-
лашағына зор сеніммен қарадым. 
Мұның өзі  көз қуантып, жаны-
мызды жадырата түсті.

Әрбір жолдау мен мақала-
да білім саласы назардан тыс 
қалған емес. Қолдаудан да кенде 
емеспіз. Тәуелсіздіктің салмағын 
арттырып, жас ұрпақ санасына 
сіңіруде, еліміздің елдігін наси-
хаттауда аянбасымыз хақ.

Азаттығымыздың ақ таңы 
асыл істерге бастай берсін! 

Гүлзат ШЫНТАСОВА,
педагогика 

ғылымдарының магистрі, 
Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің педагог-
ұйымдастырушы-кураторы

ОРНЫҚТЫ ОРНЫМЫЗ – 
ОЗЫҚ ІСТЕРГЕ БАСТАМА

Мен ел Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының «Тәуел-
сіздік бәрінен қымбат» мақаласымен танысып, ой елегінен 
өткіздім. Отыз жылдағы Қазақстанның келбетін көре білдім. 
Оқып отырып, Отанымыздың бағдары мен белесі, танымы мен 
тағылымы, қоғамы мен құндылығы, ұлағаты мен ұстанымын 
байыптап саралаған салмағы бар пікірге жолықтым. 

Мемлекет басшысының «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
атты көлемді мақаласын оқып шықтым. Иә, биыл басты 
құндылығымыз – Тәуелсіздігімізге 30 жыл толмақ. 
Сондықтан да бұл мақаланың жыл басында жарық 
көруі біздің осы бағыттағы барлық бастамаларымызға 
айқын бағыт болары анық. Өйткені, мақала мазмұнында 
бүгіннен бастап мән беруімізге тиіс көкейтесті дүниелер 
бар.

Әлемнің билеушісі Шыңғыс хан қай-
тыс болар алдында өз иелігіндегі жер-
лерді төрт ұлы на бөліп берді. Тұңғышы 
Жошы ның еншісіне шығысы Ертіс өзе-
нінен батысы Еуропаға дейінгі Шығыс 
Дешті Қыпшақ жері, Арал, Сырдари-
яның төменгі ағы сы мен Жетісудың 
солтүстік-шы ғысы тиген болатын. Көзі 
тірі сінде Жошы өз ұлысын тәуелсіз ел 
етуге ұмтылды. Алайда, бұл тарихи 
оқиға 1269 жылы болды, яғни, Талас 
өзені бойында Жошы, Шағатай, Үгедей 
әулетінен тара ған ханзада, ноян дар жи-
налып, құ рылтай өткізген. Нәти жесінде 
Ұлы Моң ғол империясы бөлініп, ұлыс-
тар енші алып, ше караларын белгіледі. 
Жошы мен Бату дербестікке ұм тылған 
Алтын Орда мемлекеті Мөңке Темірдің 
бастауымен тә уелсіздігін заңды түрде 
алды.

Сол заманда Алтын Орда Жошы 

Ұлысы немесе Ұлық Ұлыс, Деш-
ті Қыпшақ Ұлысы деп түрлі атаумен 
аталды. Кеңес үкі меті осындай түп-
нұсқаларды жо йып, Алтын Орда деген 
бұр ма ланған, жасанды атауды ғылы-
ми айналымға ен дірді. Орыс тілінде 
Золотая Орда, яғни  Бату ханның Еділ 
өзенінің жағасында өзінің болашақ 
аста насының орнын бел гілеу үшін ал-
тын түсті үйлер ден тіккізген қа ла сының 
атынан шық қан болатын. 

Алтын Орданың мұрагерле ріміз деп  
санайтын көптеген ха лықтар бар. Ұлық 
Ұлыс – қазақ елі нің бастауы, яғни, 
Жошы Ұлы  сының территориясы Қазақ 
ханды ғын қамтиды. Талас құрылтайы 
біздің территориямызда өткен. Алтын 
Орданың ірі орталығы – Сарайшық 
еліміздің аумағында. Ұлық ұлысты 
құраған қазақ тай палары. Жошы Ұлы-
тауда жер ленген. Қайтыс болғаннан 

кейін онда әсем кесене бой көтерді. Ке-
сене маңында Жошы ордасы деген жер 
бар.

1946  жылы академик Әлкей 
Марғұлан кесенеге алғаш рет ар-
хеологиялық қазба жұмыстарын 
жүргізіп, екі қабір анықталады. Ке-
сене ішіндегі бірінші қабірден темір 
шегемен бекітілген ағаш табыттың қал-
дықтары табылды. Қазбаны жалғастыра 
түскенде үстіңгі жақ сүйегі жоқ адам-
ның бас сүйегі шықты. Жинастырған-
да бір қолдың сүйектері жетіспейтін-
дігі анықталды. Қабірге орта жастағы 
ер адам жерленген екен. Тағы жабайы 
жануар сүйектері, түйенің бас сүйе-
гі, былғарының бөлшегі, мата және ту 
табылды. Ғалым, әсіресе, қабірге жа-
байы жануар сүйегінің қойылуына аса 

мән бере отырып, «бұл факт Жошыны 
аң аулап жүргенде жабайы құ лан теуіп 
өлтірді деген тарихи деректерді қуат-
тайды» дейді. Ә.Марғұлан қабірден та-
былған ар хеологиялық артефактілерді, 
аңыз-әңгімелер мен жазба деректер-
дегі мәліметтерді салыстыра келе, бұл 
кесенедегі қабірлер Жошы хан мен 
оның  әйелдерінің біріне тиесілі деген 
шешімге келді.

Демек, Ел Президентінің фо румды 
Ұлытауда өткізуінің саяси, тарихи мәні 
бар. Осыдан кейін оның толыққанды 
мирасқоры – Қа зақ елі екендігіне еш 
күмән жоқ. Мұны әлем ғалымдары да 
мойындаған. Бұл шешімнің екі тари-
хи стратегиялық мәні бар. Біріншіден, 
елімізге осы ұлы империяның мұрагері 
болуымыз экономикалық тұрғыдан пай-
да әкелсе, екіншіден, қазақ елін та мыры 
терең тарихы арқылы әлемге әйгілей 
түседі. 

Адамзат тарихында оннан аса им-
перия өмір сүрген. Ұлытау фору мында 
айтылған сөздер мен тұшымды ойлар 
бұл жерде им перия болғанын нақтылай 
түсті.

Қуандық  ҮСЕНБЕКОВ,
№110 мектеп-лицей мұғалімі,

тарих магистрі

ҰЛЫҚ ҰЛЫС – БІЗДІҢ ҰЛЫС
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Ұлытау-2019» форумында 

Алтын Орданың (Ұлық Ұлыс) 750 жылдығын және Жошы ханның есімін 
ұлықтау керектігін айтқан болатын. Бұлай айтуының астарында елімізді 
туристік мемлекетке айналдыру идеясы жатқаны анық. Екінші жағы, 
Еуразия құрлығындағы ірі империялық ел – Ұлық Ұлыстың заңды мұрагері 
екенімізді айқындау жатыр. Үшінші жағы – бұрмаланған тарихымызды 
қайта қарап, Ұлы Даладағы тарихи шыңдықты жаңғырту.

Жаңадан Елтаңба, Ту, 
Әнұран белгіленді. Қазақ 
тіліне мемлекеттік мәртебе 
берілді. Елді мекендердің 
тарихи атаулары ардақта-
лып, мерейтойлар өткізіле 
бастады. Ең бастысы – та-
тулығы жарасқан көпұлтты 
халқымыз бар, ел дегенде, 
жер дегенде білек сыбанып, 
дайын тұрған атпал азамат-
тарымыз бар, әдемі де саз-
ды салт-дәстүрлерін, тілін, 
ділі мен дінін саф алтындай 
сақтай білген ұлтымыз бар 
еді. Міне, осындай өркенді 
өзгерістер мен жадыратар 
жаңалықтар тасқыны кезін-
де Дүниежүзі қазақтарының 
құрылтайы өтті. Сол күндері 
өзін қазақпын деп сезінетін 
әр адам Алматыға көз тікті. 
Өйткені мұнда дүниежүзінің 
түкпір-түкпірінен келген исі 
қазақ тұңғыш рет бас қосты. 

Республика Президенті 
Құрылтайға қатысушыларды 
шын жүректен құттықтады. 
Ақ жаулықты әзиз апалары-
мыз «Туған жерге қош кел-
діңіздер!» деп атамекенін аң-
сап келген қандастарымызға 
шашу шашты. 

Дәйекті саясат одан әрі 
пайымды шешімдерге ұлас-
ты. Қазақстан жаңа астана-
сын белгіледі. Еліміз дүни-
ежүзілік қауымдастықтың 
белді мүшесіне айналды. Біз 
бүгінде мына нәрсені айқын 
түсінуіміз керек. Қалай айт-
қанда да,  тәуелсіздік – қа-
зақтың басты құндылығына 
айналды.  Қазақ елі үшін  Тә-
уелсіздіктің мәні де, маңызы 
да айрықша болып саналаты-
ны сондықтан. Себебі азат ел 
болудың арқасында қазақтың 
тарихы түгенделіп, тілі, діні 
және ділі қайта жаңғырды. 
Мемлекеттің ұлттық рәміз-
дері қабылданып, ұлттық 
салт-дәстүрі жанданды. 

Бірақ бүгінгі әлем тым 
күрделі сипатымен ерекше-
ленеді. Сондықтан жаһан-
дану үдерісі кезінде тұғы-
ры мықты, керегесі берік, 
шаңырағы биік елдердің ғана 
еңсесі жоғары болады. Тә-
уел сіздікке қол жеткізгені-
не 29 жыл толған Қазақстан 
сияқты жас мемлекет үшін 
дүрбелеңі көп дүниеде өз 
бағыт-бағдарын жоғалтпау 
оңайға соқпайды. Бұл ту-
ралы Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
әрдайым атап көрсетіп жүр-
генін оқырмандар есіне тағы 
салғымыз келеді. 

Шын мәніне келсек, Тә-
уелсіздік – қазақ халқының, 
Қазақстан халқының басына 
біткен бақ. Бұл – еш уақыт-
та маңызы жоғалмайтын, 
ғасырлардан ғасырларға ұла-
сатын үлкен құндылық. Қа-
зақ халқының ұзақ тарихи 
кеңістікте өмір сүруі, этнос 
ретінде, ұлт ретінде сақталуы 
тәуелсіздікке тікелей байла-
нысты және ол ұлтымыздың 
келешегін қамтамасыз ететін 
құбылыс. Тарихшылардың 
пайым дауынша егер  респуб-
лика Кеңес Одағының қата-
рында тұра берген немесе 
басқаша бір тарихи баламалы 

үрдістер болған жағдайда қа-
зақ халқы этнос ретінде тілін, 
мәдениетін, ұлттық келбетін, 
ділін, дәстүрін сақтауы мүм-
кін емес еді. Ол келешекте 
қазақты тарих аренасынан 
кетіруі ықтимал-тұғын. Тә-
уелсіздік біздің еркін өмір 
сүруімізге жағдай туғызып, 
тарихи мүмкіндік берді. Де-
мек, қазақ халқы әлемнің өзге 
ұлттарымен бірге ұзақ тарихи 
кеңістікте жарыса өмір сүру 
сыйына ие болды. Біз енді 
өзге халықтармен бәсекеге 
түсе алдық. Бұл – тәуелсіздік-
тің ерекше мәні. Біз қазір 
басқа ұлттармен тереземіз 
тең болып отырған жайымыз 
бар. 

Тәуелсіздікке жетудің 
жолы қашанда оңай болған 
емес. Айталық, кеңестік реп-
рессия негізінен қазақ интел-
лигенциясына бағытталды. 
Империя алдымен зиялы 
қауымды жаныштады. Жұ-
мыстан шығарды, соттады. 
Екіншіден, сол кезде интел-
лигенцияның басым бөлігі 
коммунистер болды. 1930 
жылға дейін Қазақстанда 
жоғары оқу орындары мен 
техникум бітірген 75 мың қа-
зақ интеллигенциясы болған. 
Оның 74 мыңы қуғын-сүргін-
ге ұшырап, 70 мыңы атылды. 
Сол себепті олардың бойына 
сіңіп қалған үрей мен қорқы-
ныш сақталып қалды. 

Қоғам қайраткері, ақын 
Мұхтар Шахановтың  жан-
қияр лық еңбегі арқасында 
Желтоқсанға оқиға емес кө-
теріліс деген баға берілді. Ол 
билік деңгейінде мойындал-
маса да интеллигенция қазір 
Желтоқсанды көтеріліс дейді. 
Тоталитарлық жүйеге қарсы 
шыққан көтерілісте бірнеше 
адам көз жұмып, ресми түрде 
1200 адам сотталды. 

Әлемнің озық елдері ли-
дерлері, Біріккен Ұлттар ұй-
ымының 2021 жылға қатысты 
болжамдары алаңдатарлық 
деректерді алға тартып отыр. 
Коронавирус дертінің сал-
дарынан әлемнің бірқатар 
елдерінде аштық болатынын 
айтуда. Бұл соғыстан да қа-
уіпті.

Иә, бүгінгі уақыт күр-
делі. Посткеңестік дәуірде 
Тәуелсіздік алған елдердің 
барлығы аяғынан тік тұрып 
кеткен жоқ. Украинада, Бе-
ларусьта, Молдовада, Балтық 
жағалауы елдерінде жағдай 
әлі күрделі. Олардың қата-
рында ыдырау қаупі туған 
елдер де бар. Қазақстан Пре-
зиденті Қасым-Жомарт Тоқа-
ев  саяси биліктің сабақта-
стығын жалғастыра отырып, 
елдің өсіп-өркендеуіне бағыт-
талған жаңа реформаларды 
жүзеге асыра бастады. Жуы-
рда ғана әлемдегі күрделі 
ахуалға қарамастан, елімізде 
коронавирус дертінен болған 
дағдарыстан шығудың меже 
жоспарлары қабылданды. 

Қазақстан жаңа дәуірге 
қадам басты. Ең бастысы, 
еліміз әлемдік қауымда-
стықтың бел  ді мүшесі атан-
ды. Бұл – біз дің қастерлейтін 
басты құндылығымыз.

ҚАСТЕРЛЕЙТІН 
БАСТЫ 
ҚҰНДЫЛЫҒЫМЫЗ

1991 жылы Қазақстан Тәуелсіздігін жариялады. Бұл 
ең бір сындарлы сәт еді. Дегенмен сол ауыр жылдардың 
өзінде Нұрсұлтан Назарбаев батыл қадамдарға барды. 
Бір жылға жетер-жетпес уақыттың ішінде Қазақстанды 
әлемнің жүзден астам елі таныды. Бірқатар беделді 
халықаралық ұйымдарға, оның ішінде БҰҰ, Халықаралық 
валюта қорына мүше болып қабылданды.

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

ПІКІР-ПАЙЫМ
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ  САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ  САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИЯЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  МЕКЕМЕСІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

     «05»  қаңтар  2021 ж.                                                              №  1          Қызылорда қаласы 

Қызылорда облысы бойынша  шектеу, оның ішінде карантиндік шаралары туралы
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 

туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 
шілдедегі Кодексінің 104-бабының 2-тармақшасына және 
Қызылорда облысының прокуратурасының 29.12.2020ж. 
№2-10-20-11953 Наразылығына сәйкес Қызылорда 
облысы халқы арасында COVID-19  коро навирустық 
инфекциясының (бұдан әрі – COVID-19) таралуының 
алдын алу мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

1. Барлық деңгейдегі  әкімдіктерге, аумақтық 
мемлекеттік органдарға, «Атамекен» өңірлік кәсіп-
керлер палатасына, «КТЖ-Жүк тасымалы» акцио нерлік 
қоғамы филиалының «ГП Қызылордалық бө лімшесіне», 
құқық қорғау мен арнайы органдарға тыйым салуды 
жалғастыруды:

1) «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 
шiлдедегi Кодексінің 110-бабының 5-тар мағына сәйкес 
кальянды пайдалануға;

2) ойын-сауық, спорттық іс-шараларды, көрме лерді, 
форумдарды, конференцияларды, сондай-ақ отбасылық, 
салтанатты, естелік іс-шараларды (банкеттер, үйлену 
тойлары, мерейтойлар, еске алу), оның ішінде үйде және 
адамдар көп жиналатын өзге де іс-шараларды өткізуге;

3) ойын-сауық мекемелерінің (жабық үй-жай лардағы 
балалар ойын алаңдары мен аттракциондары, батуттар 
және басқалар), букмекерлік кеңселердің қызметіне;

4) кезекші топтарды қоспағанда, мектепке дейінгі 
балалар мекемелерінің қызметіне; 

5) балаларды сауықтыру лагерлерінің қызметіне; 
6) спортшылардың Қазақстан Республикасынан 

тыс жерлерде оқу-жаттығу жиындары мен жарыстарға 
қатысуы үшін шығуына.

2.  Қазақстан Республикасының және облыстың Бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қолданыстағы 
Қаулы талаптарына сәйкес, күшейтілген санитарлық-
дезинфекциялық режиммен жалғастырылсын:

1) қала маңындағы жолаушылар поездарының 
қозғалысы;

2) жұмыс поездарын қоспағанда, жолаушылар 

поездарының құрамында ортақ вагондарды жасақтауды 
болдырмауды қамтамасыз етсін;

3) ашық ауада жеке және топтық жаттығулар (топта 5 
адамнан асырмай);

4) Ұлттық құрама, клуб командалары үшін спорттық 
жаттығулар  (30 адамнан артық емес, байланыссыз 
термометрия, спорт базаларында тұру);

5) жеке автокөліктің өңірлер арасында жүру;
6) қоғамдық көлікке, таксиге, әуежайларға, аула-

дағы балалар алаңдарына, азық-түлік және азық-түлік 
емес базарларға және басқа да қоғамдық орындарға 
санитариялық және дезинфекциялық өңдеу жүргізу;

7) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігінің актісіне сәйкес уақыты мен саны 
бойынша шектей отырып, қаржы нарығы субъектілерінің 
қызметі; 

8) 5 адамнан аспайтын жеке және топтық жат тығулар 
үшін спорт кешендерінің қызметі;

9) маска режимін және кемінде 2 метр қашықтықты 
сақтай отырып, 15 адамнан аспайтын жеке және 
ұйымдасқан топтар үшін ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарға (мемлекеттік ұлттық табиғи парктерге, 
қорықтарға, резерваттарға және басқаларға) бару;

10) осы Қаулыға 3-қосымшаға сәйкес алгоритмді 
сақтай отырып, кеңестерді (отырыстарды) көзбе-көз 
режимде өткізу (оларды қашықтықтан өткізу мүмкіндігі 
болмаған кезде);

11) облыстағы эпидемиологиялық жағдайды ескере 
отырып, «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру 
орталығы» және «Бөбек» Ұлттық ғылыми-практикалық 
білім беру және сауықтыру орталығы» РМҚК қызметі;

12)  арнайы, мамандандырылған ұйымдардың, ерекше 
білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған арнайы 
мектеп-интернаттардың (оның ішінде ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға арналған), 
жалпы үлгідегі мектеп-интернаттардың, дарынды 
балаларға арналған мектеп-интернаттардың қызметі;

13) көрермендердің қатысуынсыз, бір мезгілде 100 

адамнан асырмай жинақтай отырып, ҚР БМСД №67 
қаулысының талаптарын және  тиісті аумақтардың 
бас санитариялық дәрігерлерінің келісімі бойынша 
күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық режимді 
сақтаған жағдайда Қазақстан Республикасының 
чемпионаттарын және республикалық жарыстарды 
(бірыңғай республикалық күнтізбе бойынша) өткізу;

14) бір мезгілде 30 адамнан асырмай жинақтай 
отырып, күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық 
режимді сақтай отырып, облыстық командаларды даярлау 
үшін оқу-жаттығу жиындарын өткізу; 

15) жинау пункттерінде жедел әскерге шақы-
рылатын адамдарды және әскери бөлімге келгеннен 
кейін жас әскерді, сонымен қатар оларды сүйемелдеуші 
әскери бөлімнің өкілдерін ПТР әдісімен СОVID-19-ға 
зертханалық тексерулерді жүргізу;

16) кәсіби қажеттілікке байланысты Қызылорда 
облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақы-
лау департаменті және аумақтық басқармаларының, 
«ҰСО» облыстық филиалдың, аудандық бөлімше лердің  
мамандарын ПТР әдісімен СОVID-19-ға зерт ханалық 
тексерулерді жүргізу.

3. Қамтамасыз етсін:
1) 2020-2021 оқу жылының үшінші тоқсанынан 

бастап: 
- контингенті 300 оқушыға дейін қалалық және 

ауылдық мектептерде сыныптардағы балалар саны 15 
адамға дейін дәстүрлі форматта оқытуды;

- сыныптарды 15 баладан асырмай жинақтауды 
сақтай отырып, ата-аналардың өтініші бойынша жалпы 
білім беретін мектептерде 1-ден 5 сыныпқа дейін қоса 
алғанда, халықаралық мектептерде 7 сыныпқа дейін қоса 
алғанда кезекші сыныптарда оқытуды; 

- оқу бітіретін сыныптар (9, 11 (12) сыныптар) үшін 
аптаның 6 күні ішінде аралас оқытуға: пәндердің 70%-
ын штаттық режимде, 30%-ын қашықтықтан оқытуға 
(сыныпта 15 адамнан артық емес, әлеуметтік қашықтықты 
сақтау, 1 сынып – 1 кабинет қағидаты бойынша оқыту, бір 
уақытта мектепте жобалық қуаттың 30%-ынан аспайтын 

адамның болуы, санитариялық-дезинфекциялық режимді, 
маска режимін күшейту);

- білім беру мекемесі әкімшілігінің шешімі бойынша 
сабақтан тыс уақытта 5 адамнан аспайтын топтарда 
оқушыларды жеке оқытуды; 

2) екінші семестрден бастап колледждер мен жоғары 
оқу орындарының I курс студенттері үшін штаттық 
оқытуды.

4. Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктері,  
Қызылорда облысының полиция департаменті, барлық 
аудандық, Қызылорда қаласының санитариялық-эпи-
демиологиялық бақылау басқармалары: 

1) қызметіне рұқсат етілген объектілерде карантиндік 
шаралардың, санитариялық-дезинфекциялық режим-
нің сақталуын бақылауды қамтамасыз етсін. Бұзу-
шылықтар  анықталған  жағдайда  «Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Кодексіне сәйкес әкімшілік шаралар 
қолдансын; 

2) Қазақстан Республикасының Президенті 
жанындағы Экономикалық өсуді қалпына келтіру 
жөніндегі мемлекеттік комиссия отырысының 2020 
жылғы 30 шілдедегі № 6 хаттамасының 2.6-тармағын 
басшылыққа ала отырып, осы Қаулының 1 және 
2-қосымшаларға сәйкес қызметі шектелмеген объек-
тілерді қоса алғанда, объектілердің қызметін қайта 
бастауды қамтамасыз етсін;

3) осы Қаулыға 4-қосымшаға сәйкес өлшем-
шарттар негізінде әлеуметтік-экономикалық объекті-
лердің қызметін шектеуді қамтамасыз етсін. Бұл ретте 
күшейтілген карантиндік шаралар қабылданғаннан 
кейін кемінде 14 күн сақталады. Карантиндік шараларды 
жеңілдету сары немесе жасыл аймаққа көшкеннен кейін 2 
аптадан ерте жүргізілмейді.

5. Меншік нысанына қарамастан жеке және заңды 
тұлғалар  Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік 
санитариялық дәрігерінің қаулыларымен бекітілген 
санитариялық-эпидемиологиялық және санитариялық-
дезинфекциялық ережемен, Алгоритм мен қойылатын 

талаптарды сақтасын.
6. Қала, аудандардың Бас мемлекеттік сани та риялық 

дәрігерлері аумақта қалыптасқан эпиде миологиялық 
жағдайға байланысты карантиндік ша раларды күшейту 
туралы шешім қабылдауға құқылы. 

7. Қызылорда облысының Бас мемлекеттік сани-
тариялық дәрігерінің «Қызылорда облысы бойынша 
шектеу, оның ішінде карантиндік шаралары туралы» 
2020 жылғы 31 қазандағы №25; Қызылорда облысының 
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 11 қараша 2020  
жылғы ««Қызылорда облысы бойынша шектеу, оның 
ішінде карантиндік шаралары туралы» №25 Қаулысына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» №26; 
Қызылорда облысының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің 24 қараша 2020  жылғы ««Қызылорда облысы 
бойынша шектеу, оның ішінде карантиндік шаралары 
туралы» №25 Қаулысына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» №27; Қызылорда облысының Бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 8 желтоқсан 2020  
жылғы  ««Қызылорда облысы бойынша шектеу, оның 
ішінде карантиндік шаралары туралы» №25 Қаулысына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» №28; 
Қызылорда облысының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің 25 желтоқсан 2020 жылғы ««Қызылорда 
облысы бойынша шектеу, оның ішінде карантиндік 
шаралары туралы» №25 Қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» №29 Қаулыларының күші 
жойылды деп танылсын. 

8. Осы Қаулы 1, 2, 3 және  4-қосымшалармен 
толықтырылсын.

9. Осы Қаулының орындалуын бақылауды өзіме 
қалдырамын.

10. Осы Қаулы 2021 жылдың «06» қаңтар  00 сағат 00 
минуттан бастап күшіне енеді.

Қызылорда облысының Бас мемлекеттік 
санитариялық 
дәрігері                        Д.Жанабергенова

Қызылорда облысының  
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің

2021 жылғы «05» қаңтардағы 
№1 Қаулысына 1-қосымша

Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңінде 
объектілердің қызметін қайта бастау

Қызмет түрлері
 Объектілерге 

қойылатын талаптар
Объектіні  
іске қосу 
сипаты

Ескертпе 

Мемлекеттік органдар 
(ұйымдар), ұлттық 

компаниялар, 
квазимемлекеттік сектор 

ұйымдары, бизнес-
орталықтары және басқа да 

кеңселер

Қазақстан 
Республикасының 
Бас мемлекеттік 
санитариялық 

дәрігерінің 
2020 жылғы 

24желтоқсандағы № 
67 қаулысына (бұдан 
әрі – № 67 БМСДҚ)  

1-қосымша 

Хабарлама

Өнімнің бөлшек сауда 
объектілері, үй жанындағы 

дүкендер 

№ 67 БМСДҚ 
5-қосымша Хабарлама

Тамақ өнімдерін көтерме 
және бөлшектеп сату 

объектілері (азық-түлік 
базарлары), азық-түлік 

қоймалары

№ 67 БМСДҚ
5-қосымша Объектінің  

сәйкестігі 
туралы акт

Бару 
арқылы

Көтерме және бөлшек сауда 
объектілері (азық-түлік 

емес базарлары), азық-түлік 
емес қоймалары

№ 67 БМСДҚ
5-қосымша Объектінің  

сәйкестігі 
туралы акт

Бару 
арқылы

Сауда алаңы 2000 шаршы 
метрден кем болатын бөлек 

тұрған дүкендер, сауда 
желілері

№ 67 БМСДҚ
5-қосымша Хабарлама

Сауда алаңы 2000 ш.м 
астам болатын бөлек тұрған 

дүкендер, сауда желілері 

№ 67 БМСДҚ
5-қосымша

Объектінің  
сәйкестігі 
туралы акт

Бару 
арқылы

Сауда алаңы 2000 ш.м 
астам сауда ойын-сауық 

кешендері (орталықтары), 
сауда үйлері 

№ 67 БМСДҚ 
5-қосымша Объектінің  

сәйкестігі 
туралы акт

Бару 
арқылы

Онлайн сауда объектілері 
(интернет дүкендер, 

курьерлік қызметтер және 
т. б.)

№ 67 БМСДҚ 
1 және 

5-қосымшалар Хабарлама

Автосалондар, 
автомобильдің қосалқы 

бөлшектері дүкендері және 
техникалық қызмет көрсету 
станциялары (вулканизация, 

автожуу, шиномонтаж)

№ 67 БМСДҚ 
6-қосымша

Хабарлама

Қызмет көрсету саласы 
объектілері (сұлулық 

салондары, шаштараздар, 
косметологиялық қызмет 

көрсететін объектілер 
(алдын ала жазылу 

бойынша), химиялық 
тазалау, кір жуу орындары, 
ұйымдастыру техникасын 

жөндеу)

№ 67 БМСДҚға 
 7-қосымша

Хабарлама

Фитнес қызметін көрсету 
бойынша объектілер, спорт 

кешендері

№ 67 БМСДҚ 
8-қосымша Хабарлама

Халыққа қызмет көрсету 
(типографиялық қызмет 
көрсететін объектілер, 
тігін ательесі, аяқ киім 

шеберханалары, аяқ киім, 
киім жөндеу сервисі) 

бойынша объектілер және 
өзге де объектілер

№ 67 БМСДҚ 
10-қосымша

Хабарлама

Халықтың тұруы 
бойынша қызмет көрсету 
саласындағы объектілер 
(қонақүйлер, отельдер)

№ 67 қаулыға  
11-қосымша

Хабарлама

Әуежайлардың және 
теміржол  вокзалдары, 

автовкозалдар, 
автостанциялар, 

жолаушыларға қызмет 
көрсету пункттері

№ 67 БМСДҚ 
12-қосымша Объектінің  

сәйкестігі 
туралы акт

Бару 
арқылы

Маусымдық ауыл 
шаруашылығы дала 

жұмыстарына, табиғат 
қорғау, ветеринариялық, 

ауыл шаруашылығы,оның 
ішінде ара шаруашылығы 

іс-шараларына 
тартылған ұйымдар мен 

қызметкерлердің қызметі 

№ 67 БМСДҚ 
13-қосымша

Хабарлама

Мектепке дейінгі балалар 
ұйымдары

№ 67 БМСДҚ 
14-қосымша Хабарлама

Қызметі рұқсат етілген 
білім беру объектілері

ҚР Денсаулық 
сақтау министрінің 

2017 жылғы 16 
тамыздағы №611 

бұйрығымен 
бекітілген «Білім 

беру объектілеріне 
қойылатын 

санитариялық-
эпидемиологиялық 

талаптар» 
санитариялық 

қағидаларының 10- 
тарауы

Хабарлама

Қоғамдық көлік № 67 БМСДҚ 
15-қосымша Хабарлама

СПА, массаж салондардың, 
моншалардың, сауналардың 

қызметі

№ 67 БМСДҚ 
16-қосымша Хабарлама

Санаторий-курорттық 
мақсаттағы объектілер, 

демалыс үйлері, туристік 
базалар

№ 67 БМСДҚ 
17-қосымша Хабарлама

балаларды сауықтыру 
лагерлері

№ 67 БМСДҚ  
18-қосымша Хабарлама

Білім беру, түзету 
орталықтарының қызметі

№ 67 БМСДҚ 
19-қосымша Хабарлама

Қызмет түрлері
 Объектілерге 

қойылатын талаптар
Объектіні  
іске қосу 
сипаты

Ескертпе 

Тамақ өнеркәсібі 
объектілері

№ 67 БМСДҚ 
25-қосымша Хабарлама

Қоғамдық тамақтану 
объектілері (білім 

беру объектілеріндегі 
тамақтануды қоспағанда)

№ 67 БМСДҚ 
21-қосымша Хабарлама

Ұйымдастырылған 
ұжымдардағы, ас 

блоктарындағы қоғамдық 
тамақтану объектілері 

(білім беру және тәрбиелеу 
ұйымдарындағы қоғамдық 

тамақтану объектілерін 
қоспағанда)

№ 67 БМСДҚ 
21-қосымша

Хабарлама

Тамақ жеткізуді жүзеге 
асыратын қоғамдық 

тамақтандыру объектілері

№ 67 БМСДҚ 
22-қосымша Хабарлама

Пенитенциарлық 
(қылмыстық атқару) 
жүйедегі мекемелері

№ 67 БМСДҚ 
24-қосымша

Объектінің  
сәйкестігі 
туралы акт

Бару 
арқылы

Өнеркәсіптік  кәсіпорындар 
мен өндірістік объектілер, 

оның ішінде вахталық 
әдіспен жұмыс істейтіндер, 
қалдықтармен жұмыс істеу 

саласындағы объектілер

№ 67 БМСДҚ 
25-қосымша

Хабарлама

Медициналық-әлеуметтік 
объектілер (қарттар, 

мүгедектер үйлері, сәбилер 
үйлері және басқалары)

№ 67 БМСДҚ 
26-қосымша Хабарлама

Өнеркәсіптік және 
индустриялық кәсіпорындар 

құрылыс компаниялары 
(құрылыс салушылар)

№ 67 БМСДҚ 
28-қосымша Хабарлама

Денсаулық сақтау 
объектілері 

(стоматологиялық 
клиникаларды қоспағанда)

№ 67 БМСДҚ  
2, 4 және 

34-қосымшалар Хабарлама

Стоматологиялық  
клиникалар

№ 67 БМСДҚ 
29-қосымша Хабарлама

Экскурсиялық қызметті 
жүзеге асыратын 

объектілердің 
кеңселері (туристердің 

ұйымдастырылған топтары 
үшін экскурсиялар 

ұйымдастыру) 

№ 67 БМСДҚ  
31-қосымша

Хабарлама

Зертханалар № 67 БМСДҚ  
30 және 33-қосымша Хабарлама

Ашық ауадағы 
аттракциондар

№ 67 БМСДҚ  
9-қосымша Хабарлама

Қаржы нарығы объектілері № 67 БМСДҚ  
1-қосымша Хабарлама

Мәдениет объектілері (30 
адамға дейін жеке және 
топтық дайындықтар), 

кңтапханалар, музейлер, 
кинотеатрлар, театрлар

№ 67 БМСДҚ  
9-қосымша

Хабарлама

Діни объектілер № 67 БМСДҚ 
20-қосымша

Хабарлама

Бассейндер (1 адамға 
су айдынының 5 ш.м. 

есептегенде)
№ 67 БМСДҚ 
16-қосымша

Хабарлама

Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар (мемлекеттік 
ұлттық табиғи парктер, 

қорықтар, резерваттар және 
басқалар)

№ 67 БМСДҚ 
38-қосымша

Хабарлама

Боулинг, бильярд № 67 БМСДҚ 
39-қосымша

Хабарлама

Компьютерлік клубтар № 67 БМСДҚ 
39-қосымша

Хабарлама

Ойын-сауық орталықтары № 67 БМСДҚ 
5, 45-қосымшалар

Хабарлама

Қызылорда облысының 
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің

2021 жылғы «05» қаңтардағы
 №1 Қаулысына 2-қосымша

2020 жылғы «_____»_________ объектінің дайындығын бағалау  акті    

Біз, мониторинг тобы құрамында:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
  (мамандардың Т. А. Ә. және лауазымын көрсету)
2020 жылғы «___»__________2020 Қазақстан Республикасының Бас 

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысының талаптарына, сондай-
ақ ____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________ талаптарына сәйкестігіне объектінің __________
____________________________ аумағында карантин кезеңінде қызметті 
жүзеге асыруға   дайындығына бағалау жүргіздік. 

Мыналар анықталды: Объекті карантин кезеңінде қызметті қайта 
бастауға дайын (дайын емес) (қажеттісінің астын сызу): 

Анықталған бұзушылықтар ___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Қол қою:
1.________________
2.________________
3.________________
4.________________

Іnfokazakhstan.kz сайтында орналастырылған COVID-19 бойынша 
шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңінде объектінің 

қызметіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптармен 
таныстым және орындауға міндеттенемін___________________    
    (басшының Т. А. Ә. және қолы)

   

Қызылорда облысының 
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің

2021 жылғы «05» қаңтардағы
 №1 Қаулысына 3-қосымша

Кеңестерді (отырыстарды) көзбе-көз режимде өткізу алгоритмі  

Кеңестерді (отырыстарды) көзбе-көз режимде өткізу кезінде 
COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуының алдын алу 
мақсатында мынадай шаралардың сақталуын қамтамасыз ету қажет: 

1. Үй-жайларда ауаны желдету/ауа баптау жүйесінің үздіксіз жұмыс 
істеуі. 

2. Ғимаратқа кіреберісте барлық кіретін адамдарға байланыссыз 
термометрия жүргізу, холлдарда антисептикалық құралы бар 
санитайзерлер орнату және кеңестерге (отырыстарға) қатысушылардың 
қолды антисептикалық құралдармен өңдеуін бақылау. 

3. Кеңестерге (отырыстарға) қатысушыларды залда әлеуметтік 
қашықтықты сақтай отырып отырғызу. 

4. Көзбе-көз кеңестерге (отырыстарға) қатысушыларға қойылатын 
талаптар:

1) кеңеске (отырысқа) дейін кемінде 3 тәулік бұрын алынған КВИ-ға  
ПТР әдісімен тестілеудің теріс нәтижесінің болуы; 

2) отырыс (кеңес)  өткізілетін үй-жайда болған барлық кезең ішінде 
респираторлық үлгідегі медициналық масканы пайдалану;     

3) әлеуметтік қашықтықты сақтау; 
4) қол алысуды немесе тікелей байланыстың басқа да нысандарын 

болдырмау. 
5. Сөз сөйлеу ұзақтығы 30 минуттан артық болғанда және 

қатысушылардың бірінші қатарынан кемінде 3 метр қашықтықта болғанда 
спикерлерге қорғау құралдарын пайдаланбай сөйлеуге жол беріледі.

Қызылорда облысының 
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің

2021 жылғы «05» қаңтардағы
 №1 Қаулысына 4-қосымша

Әлеуметтік-экономикалық объектілердің жұмысын шектеу 
өлшемшарттары

№ Объектілер/салалар Қызыл 
аймақ 

Сары 
аймақ

Жасыл 
аймақ

1 Өнеркәсіп + + +

2
Құрылыс (тұрмыстық 
үй-жайларда байланыс 

болмаған жағдайда)
+ + +

3
Ауыл және балық 

шаруашылығы, мал 
шаруашылығы

+ + +

4 Әуе қатынасы


рейстер санын 
қысқарту

+ +

5

Байланыссыз 
қызметтер (автожуу, 

автомобильдерді, 
тұрмыстық техниканы, 

сағаттарды, 
телефондарды, 

компьютерлерді, 
аяқ киімді жөндеу, 
тігін ательесі, кір 
жуу, химиялық 

тазалау, кілттерді 
жасау, тұрмыстық үй 
қағидаты бойынша 

көрсетілетін қызметтер 
және т. б.).

+ + +

6

Туристік компаниялар, 
бизнес орталықтар 

(сақтандыру 
компаниялары, 

адвокат, нотариус, 
бухгалтер және 

консалтинг 
көрсетілетін 
қызметтері, 

жылжымайтын мүлік 
жөніндегі агенттіктер, 
жарнама агенттіктері, 
сот орындаушылары, 
айырбастау пункттері, 
ломбардтар және т. б.)

+ + +

7 Гүл дүкендері, 
фотосалондар + + +

8 Медициналық 
ұйымдар, дәріханалар + + +

9  Музейлер, 
кітапханалар + + +

10 Азық-түлік дүкендері, 
шағын маркеттер + + +

11
 Балалардың түзету 

кабинеттері, балалар 
мен ересектердің білім 

беру орталықтары


топты 15 

адамнан артық 
толтырмаған 
кезде, алдын 
ала жазылу 
бойынша


топты 15 
адамнан 

артық 
толтырмаған 
кезде, алдын 
ала жазылу 
бойынша

+

12

 Сұлулық орталықтары 
мен салондары, 
шаштараздар, 

косметологиялық 
қызмет көрсететін 

маникюр мен педикюр 
қызметтері (жазылу 

бойынша)


алдын ала 

жазылу 
бойынша

+ +

13  Супермаркеттер, 
гипермаркеттер


(уақыт 

бойынша 
шектеулер)

+ +

14

Халықтың тұруы 
бойынша қызметтер 
көрсету саласындағы 

ұйымдар (қонақ үйлер, 
отельдер, санаторий-
курорттық ұйымдар, 

демалыс үйлері/
базалары, туристік 
базалар және т. б.)


толтырылуы 

80%-дан артық 
емес

+ +

15 Ашық базарлар (азық-
түлік, азық-түлік емес)


(жексенбіден 

басқа)
+ +

16
Қоғамдық тамақтану 

объектілері және 
фудкорт (тек жеткізуге 

және әкетуге)


(уақыт 

бойынша 
шектеулер)

+ +

17

Медициналық 
орталықтар, 
кабинеттер, 

стоматология (жазылу 
бойынша)


алдын ала 

жазылу 
бойынша


алдын ала 

жазылу 
бойынша


алдын ала 

жазылу 
бойынша

18 Қоғамдық көлік


(қарбалас 
уақытта 

автобустар 
санын 

көбейту, 
барлық 

есіктерді ашу, 
отыратын 

орындар саны 
бойынша 

толымдылық)


(қарбалас 
уақытта 

автобустар 
санын 

көбейту, 
барлық 

есіктерді 
ашу, 

отыратын 
орындар 

саны 
бойынша 

толымдылық)


(қарбалас 
уақытта 

автобустар 
санын көбейту, 

барлық 
есіктерді ашу, 

отыратын 
орындар саны 

бойынша 
толымдылық)

19
Банктер, ХҚКО, 
«Қазпочта» АҚ 

бөлімшелері


уақыт 

бойынша 
шектеумен 

9.00.18.00-ге 
дейін


уақыт 

бойынша 
шектеумен 

9.00.18.00-ге 
дейін

+

20 Мектепке дейінгі 
мекемелер

кезекші 
топтар 15 
адамнан 

аспайтын 
топтарды 

жинақтауды 
сақтаған кезде

кезекші 
топтар 15 
адамнан 

аспайтын 
топтарды 

жинақтауды 
сақтаған 

кезде

кезекші топтар 
15 адамнан 
аспайтын 
топтарды 

жинақтауды 
сақтаған кезде

21 Ұйымдар, офистер 80/20 60/40 50/50

22 Діни объектілер


ұжымдық 

іс-шараларды 
өткізбей


ұжымдық 

іс-шараларды 
өткізбей

+ 
Жұма намазын 

қоспағанда. 
Мешіттерде 
(бес намаз) 
ұжымдық 
құдайға 

құлшылық етуге 
рұқсат етілген,
толтырылуы 
30%-ға дейін, 

бірақ 100 
адамнан артық 

емес

23 Қоғамдық тамақтану 
объектілері (үй-жайда)


толтырылуы 

50%-ға 
дейін, бірақ 
30 орыннан 
аспайтын 

сағат 9-дан 
20-ға дейін 

жұмыс істеуге 
рұқсат


толтырылуы 

50%-ға 
дейін, бірақ 
50 орыннан 
аспайтын 

сағат 7-ден 
24-ке дейін 

жұмыс 
істеуге 
рұқсат 


толтырылуы 

50%-ға 
дейін, бірақ 
50 орыннан 

аспайтын сағат 
7-ден 24-ке 

дейін жұмыс 
істеуге рұқсат 

24 Азық-түлік емес 
дүкендер (жеке тұрған)


ауданы 2000 
ш. м. дейін

+ +

25 Моншалар + + +

26
Сауналар, СПА-

орталықтар, 
бассейндер


(сенбі, 

жексен біден 
басқа)


(жексенбіден 

басқа)
+

27
Жабық базарлар (азық-
түлік және азық-түлік 

емес)


(сенбі, 

жексенбіден 
басқа)

+ 
(жексенбіден 

басқа)
+

28

Қала маңындағы 
жолаушылар 
поездарының 

(электричкалардың)  
қозғалысы


ортақ 

вагондарсыз


ортақ 

вагондарсыз
+

29
Жолаушылар 
поездарының 

қозғалысы


ортақ 

вагондарсыз


ортақ 

вагондарсыз
+

30

Қалааралық/
облысаралық тұрақты 
автобустардың (шағын 

автобустардың) 
қозғалысы

–


(300 км 
артық емес)

+

31
Спорттық сауықтыру 

орталықтары және 
фитнес-орталықтар


(сенбі, 

жексенбіден 
басқа)

+ +

32 СОО, сауда үйлері, 
сауда желілері


(сенбі, 

жексенбіден 
басқа)


(жексенбіден 

басқа)
+

33 Мәдениет объектілері 
(дайындық) – 30 дейін  50 дейін

34 Театрлар, 
кинотеатрлар –


толтырылуы 

20%-дан 
артық емес


толтырылуы 

30%-дан артық 
емес

35
Облысаралық тұрақты 

емес (туристік) 
тасымалдар

–


(толтырылуы 

75%, бірақ 
15 адамнан 
артық емес)


(толтырылуы 
75%, бірақ 15 

адамнан артық 
емес)

36 Қалалық тұрақты емес 
(туристік) тасымалдар –


(толтырылуы 

75%, бірақ 
15 адамнан 
артық емес)


(толтырылуы 
75%, бірақ 15 

адамнан артық 
емес)

37 Бильярд, компьютерлік 
клубтар, боулинг – - -

38
Банкет залдары, түнгі 
және ойын клубтары, 

караоке
– – –

39

Ойын-сауық, 
бұқаралық іс-

шаралар, көрмелер, 
конференциялар, 

форумдар, отбасылық, 
естелік іс-шаралар

– – –
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Ел тағдырына бей-жай қарамайтын белсенді азаматтар-
ды біріктірген  «ADAL» партиясы алдағы Қазақстан Рес-
публикасы Парламенті Мәжілісі және Мәслихат депутат-
тарын сайлауына дайындығын жоғары деңгейде жүргізіп 
келеді. Аталған партия өкілдері сайлауалды бағдарламаны 
таныстыру мақсатында тұрғындармен жүздесіп, ха лық-
тың өтініш-тілектеріне назар аударды. Бұған дейін «Адал-
дықтар» ел көлемінде 3300-ден астам ашық және мазмұнды 
кездесу өткізген. Мұндай көлемдегі ақпараттық жұмыс 
нәтиже беріп, халық сенімінің арқасында партия мүшелері 
100 000 адамнан асты. 

Қазіргі таңда партия атынан ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаттығына үміткерлер тізіміне елге белгілі 
тұлғалар тіркелген. Олардың қатарында Олжас Ордабаев, 
Мақсат Толықбай, Алмасбек Садырбаев, Дәулет Мұқаев, 
Лаура Маликова, Жигули Дайрабаев, Ардақ Назаров, 
Ақмарал Бекмурзаева, Игорь Шацкий, Нұрлыбек Мәлелов, 
Ғалымбек Жақсылықов және Алина Асқарова, Лаззат 
Чинкисбаева, Ғани Абадан, Серік Сұлтанғали, Эльдар 
Жұмағазиев секілді белсенді азаматтар  бар. 

Ал партия атынан облыстық және аудандық мәслихатқа 
депутаттыққа үміткер ретінде 32 адам тізімге енгізілген. 
Олардың арасынан облыстық мәслихат депутаттығына 
үміткер ретінде Нұрлан Шаухаманов, Болат Нұрхожаев, 
Наталья Мишукова, Жандос Оразмаханов бақ сынауда.

Мәжіліс депутаттығына үміткер бірқатар азамат 
жергілікті деңгейдегі мәслихат депутаттығына үміт-
керлермен бірге өңір тұрғындарымен жүздесуде. Үміт-
керлер сапарынан кейін партияның жаңа мүшелері саны 
айтарлықтай өсіп келеді. 

 «ADAL» партиясы өзінің сайлауалды бағдарламасы 
бойынша елдің көкейінде жүрген көптеген әлеуметтік 
мәселелерге назар аударды. Оның бастысы, жаңа 
әлеуметтік кепілдіктер, тегін және сапалы білім беру, ұлт 
денсаулығы, қолайлы қоршаған орта, кәсіпкерлік саласын 
қолдау, агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға басымдық 
беру, өмірге қолайлы мемлекет, өңірлердің өркендеуі 
секілді тақырыптарды қамтиды. Соған байланысты аталған 
түйткілдерді шешу жолдары қарастырылып, арнайы 
ұсыныстар әзірленген. Олардың бірқатарына тоқталып 
өтетін болсақ, партия ең төменгі күнкөріс мөлшерін 2 есе 
арттырып, жыл сайынғы индексациямен 60 мың теңгеге 
дейін жеткізуге назар аударады. Сондай-ақ, ең төменгі 
айлық еңбекақыны ең төмегі күнкөріс мөлшеріне дейін 
өсіру арқылы тұрмыстық ахуалды оңалтуға сеп бомақ. Оған 
қоса, бюджет саласындағы жұмыскерлердің еңбекақысын 
экономика бойынша орташа деңгей саналатын 200 мың 
теңгеге өсіру – негізгі мақсаттың бірі.

Партияның сайлауалды бағдарламасында көрсетілге-
ніндей, тегін және сапалы білім беру ісіне баса назар ауда-
рылуы тиіс. Партия өкілдерінің сөзінше, мемлекет тарапы-
нан алдағы төрт жыл ішінде педагогтар еңбекақысын екі есе 
жоғарылату – аталған сала мамандарын қолдау бағытында 
жасалған оң қадам. Бірақ, ол жас педагогтар үшін төмен 
еңбекақы мәселесін аяғына дейін шешпейді. Сондай-ақ 
осы кезеңде инфляция еңбекақының жоспарланған өсімін 

жоққа шығаруы мүмкін. «Осыны есепке алып, педагогтарға 
ел ауқымында орташа еңбекақы деңгейінде яғни 200 мың 
теңге бекітуге ауысу орынды деп санаймыз. Сонымен 
қатар, педагогикалық мамандықтар бойынша ҰБТ-дан өту 
балын жоғарылату керек. Мұғалімдікке үздік түлектер ба-
руы тиіс» дейді партия мүшелері.

Оған қоса, мектептердің білім беру бағдарламаларын 
қайта қарау жөнінде партияның сайлауалды бағдарла-
масында ұсыныс ретінде әзірленген. Осының нәтижесінде 
мектеп оқушыларына түсетін шамадан тыс ауыртпалықты 
төмендету, қажетсіз пәндерді алып тастап, кәсіптік 
бағдарды енгізу арқылы болашақ мамандықтар бойынша 
пәндердің сағаттарын арттыруға жол ашуға болады. 

Қай кезеңде де ұлт денсаулығы әрбір мемлекеттің 
негізгі бағдарының бірі ретінде саналады. «ADAL» пар-
тиясы тарапынан бұл мақсатта біршама ұсыныстар дайын-
далды. Сайлауалды бағдарламада тұтас тегін медициналық 
көмек жүйесіне қайта оралу мәселесі көрсетілген. Онда 
денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік бюджет қаржысы 
есебінен қаржыландырылуы керектігі айтылып, шағын 
және орта бизнес үшін міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жарнасын алып тастау қаралған. Осылайша 
ерікті медициналық сақтандыруға өтуге жол ашылады. 
Партияның алға қойған мақсаттарының бірі – медицина 
қызметкерлерінің еңбекақысын экономика бойынша орта-
ша айлық – 200 мың теңгеге жеткізіп, олардың мәртебесі 
туралы жеке заң жобасын қабылдау екенін де айта кеткен 
жөн.

Ал жеке кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы жағдай жасау, 
бизнеске түсетін әкімшілік қысымды және экономикадағы 
мемлекеттің қатысуын қысқарту, салалық басымдықтарды 
белгілеу мәселесі де назардан тыс қалмайды.

– Ел халқының 41 пайызы ауылда тұрады. Ауыл-
дық аймақты дамыту – тұрақтылық пен азық-түлік 
қауіпсіздігінің кепілі. Ауыл тұрғындары қамтамасыз ету 
стандарты мен нормативтері негізінде инфрақұрылым, 
білім беру және денсаулық сақтау қызметтеріне қол жеткізе 
алуы тиіс, – дейді партия өкілдері.

Осы орайда партия тарапынан бірқатар ұсыныстар 
әзірленген. Атап айтқанда, нақты ауыл, ауылдық округ 
және аудан тұрғындарының санына қарай, түсінікті нор-
мативтер негізінде ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымын 
дамытуға болады. Әрбір ауыл тұрғыны үшін балабақша, 
мектеп, фельдшерлік-акушерлік пункт, аурухана сынды 
өзге де әлеуметтік объектілер қолжетімді болуы тиіс. 

Елдегілер үшін маңызды мәселе – әр гектар жерді 
тиімді пайдалану. Бұл мақсатта ауыл шаруашылығы 
жерлерін егжей-тегжей цифрландыру, бос жерлерді бөлуде 
ашық және тиімді тетік қалыптастыру қажет. Оған қоса, 
отандық озық шаруашылық мамандары мен шетелдік са-
рапшыларды тарта отырып, әрбір ауылдық ауданда МЖӘ 
қағидаттары негізінде агробіліктілік орталықтарын құру 
арқылы фермерлер мен жеке шаруашылық иелеріне зама-
науи стандарттар мен агромәдениетті оқытуға мүмкіндік 
бар. Бұл орталықтардағы оқу онлайн режимінде, тегін бо-
луы керек.

Сайлауалды бағдарламада өңірлердің өркендеуі қуатты 
мемлекет діңгегі екені атап көрсетілген. Олардың айтуын-
ша, ел дамуы нақты ауыл мен қаланың дамуынан бастала-
ды. Халықтың әлеуметтік инфрақұрылымға қолжетімділігі 
халық санына қарай түсінікті өңірлік нормативтер есебінен 
қамтамасыз етілуі керек. Өңірлерді дамыту тәсілдері 
әртүрлі өңірлердің бәсекелестік артықшылықтарын ескере 
отырып қайта қаралуы тиіс. Осы орайда «ADAL» партия-
сы бірқатар ұсыныстарын әзірлеуде. Атап айтқанда, өңірде 
тұрғындарын санына қарай әлеуметтік инфрақұрылыммен 
қамтамасыз етудің өңірлік стандарттарын (норматив-
тер) қайта қарау қажет. Сондай-ақ, халық және бизнестің 
әлеуметтік-экономикалық мәселелеріне мониторинг жүр-
гізу және шешу үшін өңірлердің интерактивті эконо-
микалық карталарын енгізу, өңірлерге шаққанда кәсіп-
керлік сектор, өндіріс және тұтыну балансы бойынша 
өзекті экономикалық базаны талдау жоспарда бар. Тағы 
бір ескеретін жайт, өңірлердің бәсекелік артықшылықтары 
мен мамандануын есепке алумен өңірлік даму картала-
рын әзірлеп, барлық деңгейдегі әкімдердің жұмыс істеу 
тиімділігін өлшеу құралы ретінде халықтың өмір сүру сапа-
сын бағалайтын тәуелсіз рейтинг енгізуге назар аударылуы 
тиіс.

Сонымен, облыс тұрғындарымен жүздесу барысын-
да қандай мәселелер кеңінен қамтылды? Осы орайда ҚР 
Парламенті Мәжілісіне депутаттыққа үміткер Ғалымбек 
Жақсылықов көкейге түйген ойын былайша баяндайды. 

– Бүгінге дейін үгіт-насихат аясында ірілі-ұсақты 
100-ден астам кездесу өтті. Аз уақыт ішінде елімізде 100 
мыңнан аса азамат қатарымызға қосылып үлгерді. Сон-
да бір байқағаным, «Адалдықтардың» әділдік пен теңдік 
тұрғысындағы ұстанымына қала ғана емес, шалғайдағы 
ағайынның да ықылас-ниеті ерек екен. Көпшілік әрбір сөзге 
мән беріп, «ADAL» партиясына қолдау көрсетуге ниетті 
екендігін атап өтті. Үгіт-насихат жұмысы басталғалы 
партия өкілдері алыс-жақын ауылдарды аралап, сайлау-
алды бағдарламасын таныстыру, сайт жұмысын көрсету 
бағытында жоспарлы әрекет етіп келеді. Әр барған елді 
мекен тұрғындары партияға деген сенімін, өкілдерге деген 
құрметін білдіріп келеді. Мен үшін бұқараның «ADAL»-
дың өкілдеріне мұндай құрмет пен қызығушылық та-
нытуы алған бағыт пен қойған мақсаттың дұрыстығын 
білдіргендей. Бұл ықылас, құрмет партия мүшелеріне 
артылған жүкті еселейді, жауапкершілікті жүктейді, – дейді 
ол.

Осындай жылы шырайлы жүздесулер облыстың 
барлық аймағын қамтыды. Партия өкілдері әрбір тұрғын-
ның ұсынысына өз деңгейінде көңіл бөліп, алдағы уақытта 
олардың шешілу жолдарына назар аударатын болады.

«СБ» ақпарат

Материал "ADAI" Саяси партиясы" Қоғамдық 
бірлестігінің қаражатынан төленді

ӨҢІРЛЕРДІҢ ӨРКЕНДЕУІ ӨРЕЛІ ІСТЕРГЕ БАСТАЙДЫ

Хабарландыру
2021 жылдың «10» ақпан күні сағат 11.00-де Қызылорда облы-

сы, Сырдария ауданы, Шіркейлі ауылы, Ж.Құттыбаев көшесі, №4, 
Шіркейлі ауылдық Мәдениет үйінде «Мади Қажы атындағы» ЖШС 
құрылтайшыларының (қатысушыларының) кезектен тыс жалпы жи-
налысы өтетіндігін хабарлаймыз. 

Күн тәртібінде қаралатын мәселелер:
1. Кезектен тыс жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сай-

лау.
2. Ауыл шаруашылығы техникаларын сатып алу (лизинг, несие 

және т.б.) туралы.
Жиналыстың түрі: кезектен тыс жалпы жиналыс. 
Жиналысты өткізу тәртібі: Кезектен тыс жалпы жиналыс 

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 
серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 
сәуірдегі №220-І Заңының 45, 47, 48-баптарының талаптарына сәйкес 
өткізіледі. 

Жиналыстың өткізілу және шешімдер қабылдау тәртібі, сырттай 
дауыс беру және сырттай дауыс беру рәсімін жүргізудің тәртібі және 
оларға сәйкес жиналыс өткізіліп отырған Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінің нормалары хабарламаға қосымша тіркелді.

«Мади Қажы атындағы» ЖШС құрылтайшыларының кезектен тыс 
жалпы жиналысы туралы қосымша мәліметтерді төменде көрсетілген 
тұлғалар арқылы білуге болады: 

«Мади Қажы атындағы» ЖШС-ның директоры С.Султанов, ұялы 
телефоны: 8 705 298 44 66, 8 707 656 93 93;

«Мади Қажы атындағы» ЖШС құрылтайшыларының сенімхат 
бойынша өкілі және «Мади Қажы атындағы» ЖШС «Заң және кадр 
бөлімінің басшысы» – С.Тоқманбетов, ұялы телефоны: 8 705 733 9050.

Ескертпе: Жалпы жиналысқа тіркеу үшін қатысушылар өзімен 
бірге жеке басын куәландыратын құжатымен келуі тиіс.

«Мади Қажы атындағы» ЖШС
  

(БСН 040440019227 Сырдария ауданының әділет басқармасында 2004 жылдың 12 сәуірінде тіркелген)

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Бердалиева Мира Кыстаубаевна 

(лицензия №0000316, 27.11.1998 ж.) 2020 жылдың 8 шілдесінде қайтыс болған 
азаматша Альназарова Шолпан Момынжановнаның атынан мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын 
сұраймыз: Қызылорда қаласы, Мұратбаев көшесі 2 Е (орталық ЦОН), тел.: 8 
702 777 27 22.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Абдреев Сунгат Илесбаевич 

(лицензия №13019285, 12.12.2013 ж.) 2020 жылдың 18 қарашасында қайтыс 
болған азаматша Искакова Замира Аманжоловнаның атынан мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын 
сұраймыз: Қызылорда қаласы, Бектұрғанов көшесі 70, тел.: 8 777 772 80 80.

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы, Қызылорда облысының жол саласы бой-
ынша ассоциациясы «Қазалы-Жолшы» ЖШС директоры

Өтегенов Серік Дүйсембайұлының
мезгілсіз дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Бұл миялар аттары ның 
ата луы, өсімдіктің биоло гия-
лық, физиологиялық ерекше-
лік теріне байланысты. Әңгіме 
болғалы отырған қызыл мияны 
ықылым заманнан жергілікті 
халық дәрі-шипалы қасиетін 
біліп, ем-домға пайдаланып 
келген. Бірақ өндіріске мә-
дени өсімдік ретінде кірме-
ген діктен кейін күтімсіз, 
қа раусыз қалып, суға басты-
рылып, өртеніп, жойылып 
кету жағдайына келген. Соңғы 
жыл дары Дүниежүзілік фауна, 
флора қорғау қауымдастығы 
қызыл мияны «Қызыл кітапқа» 
енгізілуге жатады деп шешкен. 

Қызыл мия – көпжылдық, 
шөп тектес өсімдік. Оның өсу 
деңгейі топырақтың құнар-
лығына қарай 30 сантиметрден 
бір метрге дейін көтеріледі. 
Бүкіл сабағы жұмсақ түкті 
келеді. Тамыры көген тәрізді. 
Жұмыр әрі жуан, сыртқы қа-
бығы қызыл қоңыр болып, 
тереңге созылып өседі. Дәмі 
тәт ті, сабағы тік, түп жағы бұта 
тектес, жоғарғы жағы көп бұ-
талы. Жапы рақтары қа рама-
қарсы кезектесіп орна ласқан, 
формасы жұмыртқа тәрізді, 
бүтін түкті. Гүлшоғыры сабақ, 
қолтығында көбелек сияқты 
көгілдір түсті келеді. Ұрығы 
имек қынаптың ішінде тұрады. 
Қынаптың сыр ты жұмсақ, түк-
шелер басып тұрады. Жылтыр 
қызыл мияның тамыры те-
рең кеткендіктен шөл далада, 
таулардың құмшауытты бөк-
терлерінде, жарқабақтарда ал 
біздің жерде дария, көл жа-
ғалауларында, ылғалы мол жи-
де, шеңгел өскен алқаптарда 
көптеп кездеседі. 

Қызыл мияның тамыры 
дәрі, оны көктем мен күзде 
қа зып алады. Ұсақ шашақ та-
мырларын қиып тастап, жуып 
тазалап кептіреді. Шикілей 
не месе дәрілердің құрамына 
қосады. Қолқа демікпесін ем-
деуде бұл тамырдың алатын 
орны ерекше. Пісіп жетілген 
дәні, тәтті дәмі жағымды ке-
леді. Дененің ыстығын баса-
ды. Ағзадағы зат алмасу про-
цесін ретке келтіріп, бойды 
сергітіп, ойды жетілдіреді. 
Көк бауырды күшейтіп, ағза-
ны әлдендіреді. Қызыл мия 
тамырының тұнбасы өкпені 
қышқылдандырып, жөтелді ба-
сады. Ентікпе ауруына бірден-
бір ем. Кеудені босатып, қа-
ы  рықты түсіреді. Өкпенің 
сы рылын басады. 

Қызыл мияның емдік қа-
сиетін жергілікті ха лық бұ-
рын нан пайдаланған. Шығыс, 
Орта Азия, Тибет, Қытай елдері 
қызыл мияны дәрі-дәрмекке 
пайдалануды өн дірістік негіз-
де қолға алып келеді. Бізбен 
табиғаты қа райлас қарақал-
пақтар да бұл өсімдікті мә-
дени түрге айналдырып, өнді-
рістік жолға қойған. Ол елде 
қызыл мияның тамырымен 
шикізат есебінде зауытты қам-
тамасыз ететін бірнеше арнау-

лы шаруашылықтар жұ мыс 
жасайды. Ал бізде енді қолға 
алынуда. Сондықтан жаңадан 
Жалағашта салынған қызыл 
мия зауыты толыққанды 
жұмыс жасау үшін бірнеше 
шаруашылық мамандандыры-
лып, қызыл мияның тамырын 
өндіріп, зауытты қам та масыз 
етіп отыру керек. Мия зауыты 
қазіргідей қолдан қазып алған 
немесе сырттан тасымалданған 
шикізатпен толық жұмыс ат-
қара алмайды. Оны қазіргі 
жағдай көрсетуде. 

Осыған байланысты ой 
бөлісу мақсатында бұрынғы 
өндіріс жетекшісі, биолог, 
ғалым-агроном ретінде қолыма 
қалам алдым. Қызыл мия та-
мырын жергілікті азаматтарға 
қаздырып, ауыз жарымайтын 
пұлға сатып алу жұмыстары 
көптен бері етек алып келеді. 
Олар жабайы түрде трактордың 
соқасымен жыртып, күрек-
кетпенмен қазып, жинап келеді. 
Ал енді арнайы зауыт ашы-
лып, жер бөлініп қызыл мия 
өндірістік негізге қойылғаннан 
кейін, кешенді, мәдениетті, аг-
ро техникалық талаппен қы-
зыл мияны егу, күтіп-баптау, 
ору, оның сабағы мен дәнін 
жұғымды мал азығына пайдала-
ну, тамырын қазып алу, өңдеу 
жұмыстарының технология-
сын жетілдіру бірінші кезекте 
болуы керек. Бұрынғы жабайы 
дақылды, мәдени дақылдардың 
қатарына қосу ғылымда да, 
өндірісте де жаңалық болаты-
ны сөзсіз. 

Қызыл мия бұршақ тәрізді 
өсімдіктер санатына жатады. 
Өсу, гүлдену дәуірінде ауадан 
азотты бойына жинап, тамыры-
на сіңіретін өсімдік. Сондықтан 
да қы зыл мияны ауыспалы егіс 
жүйе сіне енгізіп, жерді мелио-
рациялау, құнарлығын артты-
ру мақсатында пайдалануға 
бо лады. Қазір біздің облыста 
бұрынғы инженерлік жү йе  ге 
келтірілген бірнеше мыңдаған 
гек тар жер айналымнан шы ғып 
қалды. Ол жерлерді арам шөп, 
жиде, шеңгел, жың ғыл басып 
жабайыланып барады. Күтімді 
көп тандамайтын ылғалы мол 
осы алқаптарға өндірістік 
мақсатта қызыл мия ексе бо-
лар еді. Ол үшін қызыл мия-

ның дәнін, тұқымын өн діру 
қажет. Тамыз айының соңғы 
он күндігінде қызыл мияның 
қынаптағы дәні пісіп жетіледі. 
Осы кезде жаткамен бөлектеп 
орылып, дестеге түсіріледі. 
Толық кепкен кезде комбайн-
мен бастырылып, қырманға 
түсіріліп, шарланып тазарты-
лады. Келесі жылдың нау рыз 
айының бірінші он күндігінде 
зябь тырмаланып, жағдай 
көтерсе, алғашқы жы лы азот 
тыңайтқышын беріп, кәдімгі 
дән сепкісімен сеуіп, ылғалын 
ұстап катокпен бас тырып та-
стайды. Дақыл толық көктеп 
шыққаннан кейін маусым айын-
да өсу дәуірі кезінде жақсылап 
бір суғарады. Үш жылдан 
кейін тамырды қазу күздің 
қара суығы түсер алдында 
жүргізілгені дұрыс. Бұл кезде 
тамыр өз бойына органикалық, 
минералды заттарды жинап, 
зат алмасу процесі тоқтайды. 
Қынаптағы дән тамыз айының 
соңғы онкүндігінде пісіп же-
ті леді. Қызыл мия бұрын-
соң ды өндірістік негізге қо-
йыл мағандықтан, оны егудің 
агро техникасы іс үстінде же-
тілдіріле беретін болады. Оны 
өмір тәжірибесі көрсетеді. 

Өткен ғасырдың елуінші 
жылдарының басында біздің 
өңірде кендір егу науқаны 
бас талып, бір жүйеге кел-
мей тоқтаған болатын. Сол 
жылдары күздік бидай егу 
жұмыстары да нәтижесіз аяқ-
талған-ды. Облыстың оң түс-
тік өңірінде мақта, орталық 
аймағында қы зылша егу қолға 
алынған еді. Олар дың да өмірі 
ұзақ болмады. «Тәуекел деген 
жел қайық, өте сің де кетесің» 
дегендей, қы зыл мия – жаңа 
бастама. Жабайы өсімдікті 
жаңа мәдени өсімдік дүниесіне 
енгізу – үлкен ғылыми өнді-
рістік эволюциялық жаңалық. 
Жоғарыда айтқандай, зауыт 
және мия өсіретін шаруа шы-
лықтар бірігіп, мемлекеттік 
бағдарлама негізінде қолға ала-
тын болса, өндіріс өз шешімін 
табар еді.     

Рысбай КӘРІМОВ,
биолог, 

бұрынғы өндіріс 
жетекшісі

Сыр бойында жыңғыл, жиде, тораңғыл, сексеуіл, қарабарақ бұта тектес өсімдіктермен 
қатар, жанға шипа, дертке дауа шөп тектес өсімдіктердің де көптеген түрлері кездеседі. Бо-
таника ғылымында «Миялар» жүйесіне, «ASTRAGAL» сыныбына енген бірнеше түрлері біздің 
өңірде бар. Олар жабайы шөп тектес өсімдік болғанымен, Сыр бойының тұзды, сортаң, 
шөлді, ыстық аймағында  өсіп-өнеді. Сырдарияның жоғарғы және орта ағысы бойында атам 
заманнан бері қарай жерсінген бұл шөптің қоры өңірде баршылық. Жергілікті халықтың 
тілімен айтқанда, «Есек мия», «Қара мия», «Қызыл мия», т.б түрлері кездеседі. 

Сыр бойының байлығы – 
ҚЫЗЫЛ МИЯ

Жарамсыз деп есептелсін
"Шалқия-Бейкен" Компаниясы" ЖШС-ның (БСН 060 640 010 683) 

Жарғысы (мемлекеттік және орыс тілінде), уақытша (ұзақ мерзімге, 
қысқа мерзімге) өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беретін 
актісінің (кадастрлық №10-149-040-1063, №0148646) түпнұсқалары 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Сақтандыру мәртебеңізді ыңғайлы түрде 
тексеріңіз:

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры-
ның fms.kz сайты (оң жақ төменгі бұрыштағы 
қалқымалы терезе)

Электрондық үкіметтің egov.kz веб-сайты (жеке 
кабинетте және «денсаулық сақтау» бөлімінде)

Telegram-дағы SaqtandyryBot («Сақтандыру 
мәртебесін анықтау» басты мәзірінде).

Qoldau 24/7 мобильді қосымшасы («Сақ-
тандыру мәртебесін анықтау» басты мәзірінде)

Міндетті медициналық сақтандыру үшін 
қанша төлеу керек? 

Егер сіз сақтандырылмаған болсаңыз, төлеуші 
санатына қарай МӘМС-ке ай сайынғы төлем 
мөлшерін анықтаңыз:

Азаматтардың 15 жеңілдікті санатына жарна-
ларды мемлекет төлейді.

Жалдамалы жұмыскер – төлемді жұмыс 
берушінің бухгалтерия бөлімі жарналарды есеп-
теу объектісінің 2%-ы (салыстыру үшін, 2020 
жылы – 1%) және еңбекақы төлеу қорының 2%-ы 
мөлшерінде жүргізеді.

Жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтарының 
иелері, жеке практикамен айналысатын жеке 
тұлғалар – 1,4 ең төменгі жалақының 5%-ы (ең 
төменгі жалақы 2021 жылы 42 500 теңгені құрайды, 
сондықтан төлем мөлшері өзгеріссіз қалады – 2975 
теңге).

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар (жалдама-
лы қызметкерлерсіз және ЖК тіркеусіз қызмет 
көрсететін тұлғалар) Бірыңғай жиынтық төлемді 
төлеушілер – республикалық және облыстық 
маңызы бар қалалар үшін 1 АЕК (01.01.2021 ж.- 
2917 теңге), басқа елді мекендер үшін – 0,5 АЕК 
(01.01.2021 ж. – 1458,5 теңге).

Дербес төлеуші – 1 ең төменгі жалақыдан 5% 
(2021 жылы ЕТЖ мөлшері өзгермегендіктен 2125 
теңге).

АҚС шарты бойынша жұмыс істейтін жеке 
тұлғалар – табыстан 2% (2020 жылы 1% ұсталды), 
бұл ретте ең жоғары мүмкін төлем 8500 теңге, 
яғни, 10 ең төменгі жалақыдан 2%, 425000 x 2% 
= 8500).

МӘМС үшін қайда төлеу керек?
Сіз жарналарды төлеп, сақтандырыла аласыз:
- Екінші деңгейдегі банктер және олардың 

интернет-сервистері;
- Kaspi.kz мобильді қосымшасы;
- «Қазпочта» АҚ филиалдары;
- төлем терминалдары (Qiwi, Kassa24 және т.б.)
- медициналық ұйымдарда жедел төлем үшін 

терминалдар.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры» КЕАҚ Қызылорда облысы бойынша 

филиалының халықты ақпараттандыру және 
өтініштерді қарау жөніндегі бөлімі

2021 жылы МӘМС үшін 
кім және қанша төлеу керек?

БРИФИНГ

Өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен кезекті брифинг 
тақырыбы аймақтағы  автомобиль 
жолдарының сапасына арналды. Бұл 
туралы "Жол активтерінің ұлттық 
сапа орталығы" РМК облыстық 
филиалының директоры Ерболат 
Көштаев пен осы мекеменің зертхана 
меңгерушісі Ержан Усманов айтып 
берді.

Спикерлер атап өткендей, облыстық 
филиалдың негізгі міндеті – автомобиль 
жолын салу, қайта жаңғырту, жөндеу 
және күтіп ұстау кезіндегі жұмыстар мен 
материалдардың сапасын сараптау, сонымен 
қатар жол активтерін басқару. Облыстық 
филиал жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары басқармасымен, сондай-ақ 
қала және аудандық әкімдіктермен келісім-
шарттар жасасқан. Осы келісім-шарттар 
негізінде тапсырыс берушімен бірлесіп, 
құрылыс нысандарына бақылау жүргізілді.

– Біздің мамандар өткен жылы 513 рет 
жол тексеру жұмыстарына шықты. Ішінара 
тексеру барысында 1282 сынама алынып, 
621 құрылыс материалының сынамасы нор-
мативтік құжат талаптарына сай болмады. 
Аспаптық тексеру барысында 118 өрескел 
кемшілік анықталды. Тапсырыс берушілер 

мен мердігерлерге 87 хат жолданды, – деді 
филиал директоры.

Жол құрылысында кездесетін негізгі 
кемшілік – асфальт төселімінің тығызды-
ғы мен қалыңдығының белгіленген көрсет-
кіштерге жетпеуі, жол енінің кем болып 
шығуы, шұңқырлардың пайда болуы.

– Қазір жол құрылысына қомақты қаржы 
бөлінуде. Соны игеруге көптеген компания 
тартылған. Тәжірибесі аз, мамандары мен 
техникасы жетіспейтін компаниялар жол 
салу талаптарын сақтай бермейді, – деді ме-
кеме өкілі.

Тағы бір назар аударылған мәселе 
– тапсырыс берушілер тарапынан таға-
йындалатын тәуелсіз техникалық бақы-
лау шылардың жауапкершілігіне қатысты 
болды. Олар күнделікті жұмысты бақылап 
жүргеннің өзінде кемшіліктерге жол 
беріледі.  Брифингте жол құрылысында кем-
шіліктерге жол берген мекемелер қатарында 
"НұрТехСервис", "Набат-2000", "Сыр жолда-
ры"  жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері 
аталды.

Филиал мамандары "Адалдық алаңы" 
жобалық кеңсе өкілдері және қоғам 
белсенділерімен  бірлесіп, республикалық 
және жергілікті маңызы бар жолдар мен қала 
көшелерін 21 рет тексеріп, норма талаптары-
нан ауытқыған 60 фактіні анықтаған. Оның 
32-сі әлі жойылған жоқ.

ТАЛАПТАР САҚТАЛА БЕРМЕЙДІ

60 АДАМ ЖҰМЫСҚА 
ОРНАЛАСТЫ
Өңірде зағип және нашар көретін жан-

дардың саны – 1117. Еңбекке жарамды 60-тан 
астам азамат қоғамдық жұмысқа тартылған. 
Өткен жылы оңалтудың жеке бағдарламасына 
сәйкес көзі нашар көретін жандарға арналған 
1461 тифлотехникалық құрал бөлінген.

Оған қоса, Брайль бағдарламасы аясын-
да көз мүгедектерін мамандандырылған 
компью терлік сауаттылыққа оқыту жобасы 
қолға алынды. Нәтижесінде 245 көз мүгедегі 
компьютерлік тифлокешен жиынтығымен 
жұмыс істеуді үйреніп, сертификат алды. 

Қоғамдық бірлестіктің атқарып жатқан 
жұмыстары жөнінде филиал төрағасы кеңінен 
баяндады.

«СБ» ақпарат

Облыста 30 мыңнан астам мүгедектігі бар 
адам тіркелген. Оның 5 мыңы – бала. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте  облыстық жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы басшысының орынбасары Айгүл 
Ибраева айтып берді. Брифингке «Қазақ 
соқырлар қоғамы» ҚБ облыстық филиалының 
төрағасы Асқар Қолдабеков те қатысты.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және аудандық 
басылымдарға хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 
70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға болады.  
E-maіl: smjarnama@mail.ru



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша төле-
неді, қолжазба өңделеді және қайтарылмайды. 
Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26117         Тапсырыс №16e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ

www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz

Сан сала Sb6 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz№2 (20076) 7 қаңтар, бейсенбі  2021 жыл

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

Мына телефондар арқылы маманнан кеңес алып, тапсырыс беруге болады: 
8 702 911 55 55, 8 777 114 13 20.
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«ЖЕНЬШЕНЬ – ӨМІР ҚУАТЫ» –

«ЭЛИКСИР ЖИЗНИ» 
АҒЗАҢЫЗДЫ ЖАСАРТЫП, 

ӨМІРІҢІЗДІ ҰЗАРТАДЫ!

Жапондықтардың ұзақ жасауы-
ның құпиясын білесіз бе? Елдегі эко-
логиялық жағдайдың нашарлығына 
қарамастан, олардың денсаулығы 
мықты және ұзақ өмір сүреді. Жерор-
та теңізінің жағалауында, Жапония-
да, Жаңа Зеландияда, Ресейдің При-
мор өлкесінде теңіз кірпілері дәстүрлі 
тағамдардың бірі болып саналады. 
Теңіз кірпісінің уылдырығы құнар-
лы болған дықтан ғарышкерлердің 
рационына да енгізілген. Олардың 

ДНК-лары адам ДНК-сымен 75% ұқ-
сас келеді. Сондықтан қорек тік зат 
ретінде ол адам ағзасында түгелдей 
қорытылып кетеді. 

Теңіз кірпілерінің өзі 200 жылға 
дейін өмір сүреді. Осы аралықта 
олардың ағзасында қартаю процесі 
байқалмайды. Сондықтан да оларды 
адам организмінің қартаюын тежеу  
үшін пайдаланады. Теңіз кірпісінің 
уылдырығындағы дәрумендердің, 
минералдар мен аминқышқылдар-
дың жоғары концент рациясы қар-
таюмен кү ресіп қана қоймайды. Ол 
ағзаны радио активтік токсиндерден 
тазартады, им муни тетті нығайтып, 
денсаулықты толық тай қалпына кел-
тіреді.

Теңіз кірпісінің уылдырығы қан-
ды тазартып, физикалық және ой-
лау белсенділігін арттырып, ағзаны 
жасартатын қасиетке ие.  Уылды-
рықтың құрамындағы белсенді ком-
поненттер артериялық қан қысымы-
ның қалпына келуіне және адамның 
жүрек-қан тамыры жүйесінің нығаюы-
на септігін тигізеді. Сонымен қатар, 
мидың және бауырдың жақсы жұмыс 
істеуіне әсер етеді. Ағзадағы артық 

холестериннің шығуына көмекте-
седі. Ол ер-азаматтардың потенция-
сын қалыпқа келтіріп, репродуктивті 
қыз метін жақсартып, қуық және зәр 
шығару жолдарының жұмысын жақ-
сартуға, сондай-ақ простатиттің ал-
дын алуға көмектеседі.

Бірақ осыншама көп теңіз кір-
пісін қайдан табамыз және уылды-
рықтың бойындағы бар пайдасын 
адам денсаулығына залал келтірмей 
қалай кәдеге асыруға болады? Бұл 
үшін өсімдіктектес компоненттермен 
байы тылған арнайы формула көмек-
теседі. Ол пайдалы заттарды жоға-
ры деңгейде қорытады.  

Осы формула негізінде жа-
салған «Эликсир жизни» бальза-
мы мынадай қасиеттерге ие:

- организмді шлактар мен ток-
синдерден, радиоспадты өнімдер-
ден тазартады;

- зат алмасу процесін реттейді, 
қант деңгейін түсіреді және қартаю 
процесін тежейді;

- физикалық және ойлау қа-
білетінің белсенділігін арттыра-
ды;

- асқазан-ішек жолдарының, 

ұйқы безінің  жұмысын  жақсарта-
ды;

- өкпе және тыныс алу жүйе-
сінің жұмысын реттейді;

- жүйке, жыныс, иммундық 
жүйенің және қалқанша безінің жұ-
мысын қалпына келтіреді;

- артериалды қан қысымын 
реттейді, жүректің жұмысын жақ-
сартады;

- холестерин деңгейін төмен-
детіп, атеросклероздың дамуының 
алдын алады;

- иммунитетті нығайтады;
- потенцияны арттырады. 
Бұл дәрумендік кешеннің құра-

мында ми мен жүректің жұмысын жақ-
сартатын, организмді жасартатын ре-
свератрол мен тау рин бар. Ал липой 
қышқылы – жасушаларды зақымдалу-
дан сақтайтын, олардың жас қалпын 
ұзартатын мықты 
антиоксидант. 

«Эликсир жиз-
ни» баль замымен 
деніңе сау лық, 
тәніңе күш-қуат 
пен ұзақ өмір сый-
ла!

Биологиялық 

активті 

қоспалар дәрілік 

зат болып 

табылмайды.

Байтілеуов Серікбай 68 жас, Балқаш қаласы
Мен осы жылдың 14-шілдесінде қан қысымым 210/110 болып, 

жедел жәрдеммен емханаға түстім. Қатты басым айналып, әлсіздік 
пайда болып, өзімді нашар сезіндім. Невропатолог-дәрігер қарап, 
сис тема салып, дәрі-дәрмек берді. Емханадан шығып, үйде емде-
луді жалғастырсам да еш көмек болмады. Қарағанды қаласына ба-
рып, басыма МРТ жасаттым. Бас құдайға шүкір, жақсы екен. Сонда 
да басымның айналғаны, шуылы еш басылмады. Жақында газеттен 
«Эликсир Жизни» бальзамы жайлы оқып, пошта арқылы алдырттым. 
Бальзамды ішкелі қан қысымым жақсарып, басымның айналғаны 
басыла бастады. Мен бальзамның тек 2 флаконын ғана іштім, сон-

дықтан толық курсын аяқтап, әрі қарай да іше беремін. Түн мезгілінде далаға аз шығатын 
болдым. Ұйқым тынышталып, өзімді жақсы, сергек сезінудемін. Осы бальзамның зия ны 
жоқ, пайдасы көп екеніне көзім жетті.

Ермекова Күлайша, 63 жас, Балқаш қаласы
«Эликсир Жизни» бальзамы маған жақсы көмектесті. 

Менің қан қысымым жоғары, тамағымда грибок және жөтел 
мазалайтын. Қысы-жазы аяқ қолым жарылып, тілініп кететін. 
Дәріден жалығып кеттім, көмегі аз болды.  «Эликсир Жизни» 
бальзамын газеттен оқып, пошта арқылы алдыртып отағасы-
мыз екеуміз қабылдай бастадық.  Бальзамды ішкеннен кейін 
қан қысымым реттеліп, жөтелім басылып, өкпем тазарып ты-
нысым ашылды. Аяқ-қолымның терілері жұмсарып, тегістел-
ді. «Эликсир Жизни» бальзамы аз уақытта жақсы нәтиже көр-

сетті. Осы бальзамның құрамында витаминдер өте көп, сондықтан организміме 
жақсы көмектесті деп ойлаймын.

Халима, 49 жас, Алматы қаласы
«Эликсир Жизни» бальзамын ішкелі бері мен өзімді белсенді, 

сергек сезіне бастадым. Қанның құра мын дағы гемоглобин көтеріліп, 
жалпы жағдайым жақсарып, қан қысымым реттелді. «Эликсир жизни» 
бальзамын ішпегенге дейін мені анемия және гипертония аурулары 
мазалайтын. Бальзамды ішкелі жағдайым жақсы, нәтижесі қуантты. 
Бұл бальзамды тек қана қарт кісілерге емес, жастарға да ішуге болады. 
Өйткені ол холестерин мен қандағы қантты азайтады, иммунитетті кө-
тереді, адам ағзасын жасартады. Осы  «Эликсир жизни» бальзамын 
бізге ұсынушыларға алғысым шексіз.

Сейілов Үргенішбай, 63 жас, Қызылорда обл., Арал ауд. 
Жас келгелі иммунитет түсіп, суық тию, грипп деген ауру-

ларына көп шалдығатын болдым. Күн салқындаса, түшкіріп, 
мұрнымнан су ағып, мазам қашады. Асқазаным, ішек-жолда-
рым дұрыс болмағасын, тамаққа тәбетім жоқ. Әлсіздіктен жүре 
алмай қиналдым. «Эликсир Жизни» бальзамы туралы танысым-
нан естіп, алдыртып, қабылдай бастадым. Шүкірмін, осы баль-
замды ішкелі денсаулығым жақсарды, иммунитетім көтерілді. 
Тамақ ішкелі әлсіздігім басылды. Ер адам аурулары да мазала-
майды.  «Эликсир Жизни» бальзамын үзбей қабылдаймын.

Бір курсқа «Эликсир Жизни», «Женьшень – өмір қуаты» –  бальзамдарының 8 қорабын 
қабылдау ұсынылады. Бір қораптың бағасы – 4000 теңге. 

3 қорапша алсаңыз, 4-ші қорапша тегін

Мекен-жайы өзгергені туралы ескертеміз! «Эликсир жизни», «Женьшень – өмір қуаты» бальзамдарының 
қасиеті туралы СІЗ МЫНА КҮНІ ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ БІЛЕ АЛАСЫЗ: Қызылорда қаласында 

16 қаңтар күні, сағат 10.00-11.00 аралы ғында А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде, 
Қазыбек би көшесі, 21 (Ескі базардың қасында).

(Сәйкестік декларациясы ЕАЭС N RU 
D-RU. AE64. B.05819/20 19.06.2020 жыл-
дан 18.06.2023 жылға дейін жарамды)
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Мемлекетіміздің одан әрі да-
муы үшін қолға алынған маңы-
зды бастамалардың бірі – латын 
әліпбиіне көшу. «2025 жылға 
қарай іс қағаздарын, мерзімді 
баспасөзді, оқулықтарды, бәрін 
де латын әліпбиімен басып 
шығара бастауға тиіспіз» – деді 
Елбасы. Ол кезең де таяп қал-
ды. Сондықтан біз уақыт ұтты-
рмай, бұл жұмысты осы бастан 
қолға алуымыз керек. Заман 
талабына сай орынды ой «Қа-
зақстан – 2050» стратегиясын-
да белгіленген. Бірақ Тұңғыш 
Президенттің «Латын әліпбиі 
– заман талабы» деген сөзін 
басшылыққа ала отырып, әлем 
кеңістігіне еркін бойлай алаты-
нымызға кәміл сенуіміз керек. 

Латын әліпбиі туралы сөз 

қозғаған кезде қоғам қайрат-
кері Ахмет Байтұрсынұлы ту-
ралы айтылатыны айдан анық. 
А.Байтұрсынов әліпбиі қазақ 
тілінің табиғатына бейімделіп 
араб жазуы негізінде жазыл-
ды. Ол Қазақ білімпаздарының 
тұңғыш съезінде Түріктанушы-
лардың бүкілодақтық І құрыл-
тайында араб жазуындағы әліп-
бидің қажеттілігін дәлелдеген.  
Сөйтіп, латын жазуына елдің 
бірте-бірте бойын үйретіп, 
уақыты келген кезде – 1932 
жылы сол әліпбиге көшкен. Біз 
де солай істеуіміз керек. 

Қолданыста жазу үлгілері аз 
емес. Солардың ішінен латын 
әліпбиіне түбегейлі көшуді жөн 
саналып отыр. Ол мемлекеттік 
тілдің қолданылу аясын кеңей-

туге зор ықпал етеді. Сонымен 
бірге шетелде жүрген жаста-
рымыздың осы жазу арқылы 
өз тілін басқа да ұлт өкілдері-
не түсіндіру жағдайлары қиын 
болмасы анық. Басқа мемлекет-
терде тұратын қандас бауырла-
рымыз да латын әліпбиіне көш-
сек, еліне бір табан жақындай 
түспек. 

Осы орайда өзіме етене 
таныс жағдайға тоқталайын. 
Бүгінде мемлекеттік бағдар-
лама бойынша Қытай, Өзбек-
стан және Моңғолия елдерінен 
жастар білім қуып, атамекеніне 
оралып жатыр. Бұл – қуантар-
лық жағдай. Бірақ олар қазақ 
тілінде сөйлегенімен, кирил-
лицаға шорқақ. Алғашқы бір 
жылын жазу үйренумен өт-
кізеді. Бұл уақыт жағынан 
ұтылуымыз ға алып келеді. Ла-
тын әліпбиіне көшкен жағдай-
да дүниеге кең қанатын жайған 
ағылшын тілін меңгеру де оңай-
ға соғады. «Үштілділік» саяса-
тына сәйкес ағылшын тілін білу 
– заман талабы. Латын әліпбиі-

не көшу арқылы біз өз тілімізді 
жаңғыртамыз. Тілімізге екінші 
дем береміз. Шет елмен ақпа-
рат алмасу да ыңғайлы бола-
ды. Солардың көбі әліпбидің 
енгізілуін құптап, дұрыс екенін 
дәлелдеуде. 

Біз күнделікті өмірімізде 
латын графикасымен жиі бет-
пе-бет кездесеміз. Тауарлар-
дың көпшілігінде ақпараттық 
жазулар латын қаріптерімен 
берілген. Ғаламтор мен ұялы 
байланысты пайдаланушылар, 
әсіресе, бүгінгі жас буын өкіл-
дері латын әліпбиін пайдала-
нып та жүр. Алайда, осы жұмы-
сты жүйелеп, бір бағытқа салу 
үшін қазақ тілі түбегейлі латын 
әліпбиіне көшуі қажет. «Ел бү-
гіншіл, менікі – ертең үшін» 
деген Ахмет Байтұрсынұлы. 
Қазір қолға алынған іс – ке-
мел келешек жолында жасалып 
жатқан ауқымды іс. 

Гүлназ НҰРМАХАНОВА, 
кітапханашы.

Арал қаласы

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ 
ӨРІСТІ КЕҢЕЙТЕДІ

Тұңғыш Президент Нұрсұлтан  Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы терең мазмұнға ие. 
Кемел келешекке бағдар болған ауқымды құжатта ұлттық 
идеологияның, рухани жаңғырудың маңызды тетіктері 
қарастырылған. 

Қару-жараққа 
қатысты
Батырлар өз қаруларын қасиетті санап, сы-

йынған, оларды қастерлеп, әрқайсысына жеке 
ат қойған (мысалы: ақберен, наркескен т.б)

Садақ пен қылыш – белге, найза қолдың 
қарына ілінген, айбалта ердің қасына байла-
нып, шоқпар тақымға қыстырылған.

Соғысқа кірер алдында батырлар қарула-
рына мадақ айтып, серттескен.

Ерте кезде қаруда батырдың  жаны болады 
деген сенім болған.

Батырдың қаруын мұрагері өскенше 
сақтап, әкеден балаға мирас еткен.

Батырдың қаруын ешқашан қадірсіз іске 
қолданбаған.

Батырларға арналған қарулар сәнді де 
қымбат тұрған. Сондықтан қылыш, айбал-
та, шоқпар тәрізді қаруларды елшіліктерге 
барғанда, лауазым дәрежесін бергенде, т.б. 
жайларда бағалы зат ретінде сыйға тартқан.

Жорық кезінде демалуға тоқтағанда, түне-
генде, күзетте тұрғанда батырлар найзаларын 
жерге шаншып, басқа қаруларын соған іліп 
қоятын болған.

Жорыққа шықпаған кезде садақ, қылыш, 
айбалта, шоқпар үйдің керегесінде ілулі 
тұрған, ал найза, сүңгі үйдің сыртындағы бел-
деуге қыстырылған. Соған қарап батырдың 
үйде екенін білген.

Киімге байланысты 
тыйым мен ырым
Киімді оң қолдан бастап киіп, сол қолдан 

бастап шешеді. Оң қолдан бастап киім кию 
жақсы ырым саналады.

Киімді желбегей жамылмайды, өйткені  
екі қолы жоқ адам ғана киімді желбегей жа-
мылып жүреді.

Тозбаған киімді тастауға болмайды. Қа-
зақ хал қында тозбаған киімді тастау – жаман 
ырым. Егер адам оны кигісі келмесе, біреуге 
сыйлауы керек.

Кір киімді киюге болмайды, әрқашан таза 
және ұқыпты ұстаған жөн.

Көпшіліктің алдыңда жалаңаш-жалпы 
жүру әдепсіздік  болып саналады.

Өте ұзын немесе қысқа  киім киюге бол-
майды. Бұлай киіну адам жұмыс істеген кезде 
қолайсыздық тудырады.

Киімді сілкіп киген жөн, өйткені жабысқан 
улы жәндіктер болса, ұшып түседі.

Қыздарға ер баланың киімін киюге бол-
майды, жаман ырым саналады.

Киімнің жағасын басу – жаман ырым.
Жастық орнына шалбар жастау – нас-

тықтың белгісі.
Бас киімді тебуге, лақтыруға, теріс кию-

ге болмайды. Жақсылықтың бәрі адамның 
маңдайына жазылады, сондықтан да бас 
киімнің орны ерекше. Бас киімді әрқашан 
таза, ұқыпты ұстап, босағаға емес, төрге ілу 
керек.

Аяқ киімді төңкеріп қоюға, теріс киюге 
болмайды. Адамның жолы болмайды, жаман-
шылыққа ұшырайды.

Қыз басына ақ, қара орамал тартпайды. Ақ 
жау лықтың, қара-қайғының белгісі саналады.

Бөтен адамға бас киім бермейді және 
айырбас тамайды. Адам басы кемиді деп  са-
найды.

Садақаға киім берсе, оның түймесін қиып 
алған жөн.

Ыдыс пен ырыс
Ыдыста ашық қалған тағамды жаратуға 

болмайды. Халық ұғымында ашық қалған 
тағамды жын-шайтан жалап кетеді деп санай-
ды.

Су құйылған немесе тағам салынған ыдыс-
тың бетін ашық қалдырмаған абзал.

Көршілер тамақ әкелсе, ыдысын бос қай-
тармайды.  Бос қайтару көргенсіздік  болып 
саналады.

Бие сауатын көнекті төңкермейді және 
түбін  таяқпен немесе қолмен ұруға  болмайды. 
Ырыс-несібе кетеді.

Қазанды ашық қалдыруға, төңкеруге бол-
майды. Халық ұғымында ашық қалған қазан-
ды жын-шайтан жалап кетеді деп саналады.

Қазанды төңкеріп қойса, ырыс-несібе ке-
теді.

Ас ішкен ыдысты төңкеріп қоймайды. Ол 
ырысыңның таусылғанын білдіреді.

Қонаққа кетік кесеге шай құюға болмайды. 
Бұл қонақты құрметтемеуді білдіреді екен.

Ыдыстан су ішерде азырақ төгіп жіберу қа-
жет.

Мыс және қола ыдыстарды тамаққа пай-
далануға болмайды. Мұндай ыдыстарда тағам 
бүлінеді.

«Қазақы тыйымдар мен ырымдар» 
кітабынан алынды

ЖАДЫҢЫЗДА ЖҮРСІН!


