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• 1995 жылы ЮНЕСКО-
ның Париждегі штаб-пәтерінде 
ұлы ойшыл Абайдың 150 
жылдығына арналған мәдени 
күндер басталды.

• 1999 жылы Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесі ішіндегі Кіші 
Ақсарайға қазақ халқының 
хандары мен билерінің сүйектері 
қайта жерленді. 

• 2002 жылы Алматыда 
Азиядағы өзара іс-қимыл және 
сенім шаралары жөніндегі 
кеңестің алғашқы басқосуы өтті. 
Оған 16 қатысушы елдің, сондай-
ақ БҰҰ-ның, ЕҚЫҰ-ның, Араб 
мемлекеттері лигасының және 
8 бақылаушы елдің өкілетті 
делегациялары қатысты.

• 2013 жылы Павлодар мем-
лекеттік педагогикалық инсти-
тутының экспедициясы Шығыс 
Қазақстан облысы Үржар 
ауданында жүргізген қазба 
жұмыстары кезінде қорғаннан 
сақ ханымының мүрдесін тапты. 

• 2014 жылы Венгрияда 
қазақтың ұлы ақыны Абай 
мүсінінің салтанатты ашылуы 
өтті. Мүсін Мажар елінің 
астанасы Будапешттің Астана 
көшесіне орнатылды. 

• 2019 жылы «Отандастар» 
қоры коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы жанындағы 
Қоғамдық комиссияның бірінші 
отырысы өтті. Оның негізгі 
мақсаты – отандастарға және 
мемлекеттік диаспоралық сая-
сатты іске асыруда жан-жақты 
қолдау көрсету. 

• 1992 жылы Елбасы Нұр-
сұлтан Назарбаевтың Жарлы-
ғымен «Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік Туы туралы», 
«Қазақстан Республикасы Мем-
лекеттік Елтаңбасы туралы», 
«Қазақстан Республикасы Мем -
лекеттік Әнұранының музы калық 
редакциясы туралы» Заңдар 
күшіне енді. 

• 2000 жылы Алматы облы-
сының Жаңалық ауылында 
сталиндік геноцид құрбандарын 
қайта жерлеу рәсімі өтті. 
Үлкен қабірдің ішінде Сәкен 
Сейфуллин, Бейімбет Майлин, 
Ілияс Жансүгіров және қазақ 
интеллигенциясының басқа да 
өкілдерінің сүйектері бар болуы 
мүмкін.

• 2000 жылы Қазақстан мен 
Иран арасындағы еңбек және 
әлеуметтік істер саласындағы 
ынтымақтастық хаттамасына 
сәйкес алғаш рет қазақтардың 
тарихи Отанына оралуы басталды. 
Барлығы 732 отбасы немесе 3661 
адам көшіп келді. 

• 2010 жылы ғалымдар Қос-
танай облысының аумағында 
бірегей геоглифтерді тапты.

• 2013 жылы Астана, Мәскеу, 
Лондон, Вашингтон және Шан-
хайда қазақстандық жастар 
Қазақстан Республикасының 
Мемле кеттік Әнұранын онлайн 
режімде орындады. 

Тәуелсіз Қазақ елінің Мемлекеттік Туын, 
Елтаңбасын пайдалану және Әнұранның 
орындау тәртібі Заңмен бекітілген. Сондай-ақ, 
Елтаңба көрінісі Қазақстан азаматының кез 
келген құжатында, яғни, туу туралы куәлігінен 
бастап зейнетақы кітапшасына дейін 
қолданылатыны да есімізде болғаны жөн. 

Алаш арыстары аңсап өткендей, талай 
жылдар бойы тау-таста қалған таңбалы 
тарихымыздың түп тамыры, ұлт болып ұйысу 
ұраны Тәуелсіздік таңына ұласты. Біздің 
айтпағымыз, болашақтың егесі – бүгінгі ұрпақ 
Тәуелсіздік тұғырын берік ұстауы тиіс!

«Қазақстан Республикасының Мем лекеттік 

рәміздері туралы» Консти туциялық Заңы 2007 
жылы 4 маусымда қабылданды. Осы Заңға 
сәйкес жыл сайын елімізде Мемлекеттік 
рәміздер күні мерекесі ерекше аталып өтеді. 
Қазақстан Республикасында Мемлекеттік 
Ту, Мемлекеттік Елтаңба және Мемлекеттік 
Әнұран Тәуелсіз еліміздің төлқұжаты болып  
табылады. Елдігіміздің айғағы, ерлігіміздің 
байрағы саналатын осынау қасиетті 
құндылықтар жөнінде қысқаша сипаттама 
беріп өтейік.  

Қазақстан Республикасының Мем-
лекеттік Туы – шетсіз-шексіз көк аспанды 
көзге елестетеді. Сол аспанда шуағын төккен 
күн, ал күн астында қалықтап ұшқан қыран 
бейнеленген. Тудың сабында ұлттық өрнек  
нақышталып, осынау айғақтар алтын түстес 
бояумен бедерленген. 

КӨГІМДЕ, ТӨРІМДЕ, 
ЖҮРЕГІМДЕ!

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Мемлекеттік рәміздер туралы жазылған ән-жырлар да аз емес. Соның ішінде ақын 
Алмас Ахметбекұлының сөзіне жазылған Ермұрат Зейіпхан есімді сазгердің: 

– Көк тудың желбірегені –
Жаныма қуат береді.
Таласқа түссе жан мен ту
Жан емес,
Маған керегі –
Көк тудың желбірегені! – деп келетін әні көпшіліктің көңілен шығып, жас 

ұрпақтың да патриоттық рухын көтеретін тамаша туынды.

Облыстық өрт сөндіру және авариялық 
құтқару жұмыстары қызметінің баспасөз 
хатшысы Әлия Ережепованың айтуынша, 
112 нөміріне хабарлама сол күні түс 
әлетінде түскен. Мамандар оқиға орнына 
дереу жеткенмен кеш еді. Оқиғаға куәгер 
балықшы балалардың бірін жағаға алып 
шыққан екен. Алайда, өміріне араша түсе 
алмаған. Құтқару қызметіне содан кейін 
ғана қоңырау соғыпты. Ажал құшқан екі 
оқушы да қала іргесіндегі Тасбөгет кентінің 
13 жастағы тұрғындары болып шықты. 
Екіншісін іздеуге құтқарушылар көп уақыт 
жұмсады. Тек түн жарымында ғана судан 
мәйітін алып шықты. 

Қызылордада жаз басталмастан күн 

шыжып кетті. Осының өзінде сынап 
бағанасы 40 градустан әрі. «Бой сергітіп 
алайын» деп салқын суға күмп беретіндер 
көбейді. Бірақ кім-кімнің де сақтық 
шарасына құлақ асып, ережені елеп 
жатқаны шамалы. Ақыр соңы адам өліміне 
ұласатыны өкінішті. Төтенше жағдайлар 
министрлігінің Азаматтық қорғаныс және 
әскери бөлімдер комитетінің мәліметінше, 
биыл 5 айда еліміздің су айдындарында 
34 бала қайтыс болған. Бұл өткен жылдың 
осы кезеңіндегіден 67 процентке артық. 
«Қайғылы оқиғаның басты себебі – ата-
аналардың баласын қараусыз қалдыруы, 
балалардың тыйым салынған жерлерде 
шомылуы», – дейді комитет төрағасы 
Бауыржан Сыздықов. 

Облыстық өрт сөндіру және авариялық 
құтқару жұмыстары қызметінің мәліметі де 
көңіл көншітпейді. 2 маусым күнгі ақпаратқа 
сүйенсек, жыл басынан бері құтқарушылар 
судан 17 адамның денесін алып шықты. 
Соның 11-і – үкілеп үміт артып отырған 
балалар. Дәл осы Тасбөгетте 26 мамырда 
ғана қайғылы оқиға болған еді. 14 жастағы 
жасөспірім каналда, белгіленбеген орында 
шомылған. 

Аймақтың арнайы орындары 1 мау-
сым нан бері адам қабылдай бастады. Ал 
шомылуға тыйым салынған аумақтарда 
133 ескертпе тақтайшасы орнатылды. 
Бірақ ол кейбіреудің жолына кедергі емес 
сияқты. «Өкінішті жағдайлар көбіне суға 
түсу кезінде балаларды қараусыз қал дыру, 
қауіпті немесе тыйым салынған аумақта 
әрі мас күйінде шомылу сал дарынан 
тіркеледі. Сондықтан тұрғын дарды 
қауіпсіздік талабын сақтауға ша қырамыз. 
Баланы көзден таса қылмаңыздар», – 

дейді облыстық жұмыл дыру дайындығы 
басқармасының басшысы Медет Усаин. 

Ендігі оқиғаны тарқатсақ, оқушылар 
алтын ұясымен қоштасқан күні кешкілік 
Қызылорда қаласына қарасты Қарауылтөбе 
ауылының жұрты абыр-сабыр күйге 
түсті. 8 жастағы ұл бала «Байқадам» 
каналының үстімен өтетін көпірмен келе 
жатып суға құлап кеткен. «Қызылорда су 
шаруашылығы» өндірістік учаскесінің 
дерегінше, көпір адам жүруге арналмаған. 
Кезінде су өлшегіш құралдарына арнап 
салыныпты. Алайда, ауыл сыртындағы 
үлкен көпірді алыссынған жұрт осы жерді 
қолай көреді екен. Керегін төтелеп тасиды. 
Екінші сыныпты енді бітірген бала сол күні 
5 литрлік құтымен үйіне су әкелуге шыққан. 
Өткел үстінде аяғы тайып, ажал құшты. Ал 
денесін құтқарушылар екі күн бойы іздеді. 
Сапасы сын көтермейтін жалғызаяқ жолдың 
қауіптілігін ескермесе болмас...

11 бала! Обал-ай...

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Қызылордада бір күнде екі оқушы суға батып кетті. Олардың денесін 
құтқарушылар жаздың басталуымен тұспа-тұс келетін балалар мерекесінде тапты.

Ерлердің екпіні 
еңсені түсірді

«Тірі болсам,
қазаққа қызмет 
қылмай қоймаймын»

«Ынтымақтастықтың 
оң қарқыны 
қалыптасты»

Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Өзбекстанның Премьер-
Министрі Абдулла 
Ариповты қабылдады.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
заманауи сын-қатерлер кезінде 
тұрақтылықтың жоғары дең-
гейін көрсеткен екіжақты 
ынтымақтастықтың қазіргі 
ахуалына оң бағасын берді. 
Президенттің пікірінше, бұған 
жоғары деңгейдегі белсенді 
диалог, үкіметтер арасындағы 
тығыз ықпалдастық, сондай-ақ, 
тараптардың екі ел ортасындағы 
көпқырлы байланыстарды 
нығайтуға ұмтылысы дәлел 
бола алады.

– Екі мемлекет арасындағы 
ынтымақтастық менің Өз-
бекстанға жасаған сапарым 
кезінде құрметті әріптесім 
Шавкат Миромонұлы Мир-
зиёевпен келіссөздер бары-
сында қол жеткізілген 
уағ  даластықтарға сәйкес жо-
ғары деңгейде әрі табысты 
дамып келеді. Біз бауырлас 
Өзбекстанмен ықпалдастықты 
дамытуға баса мән береміз. 
Өйткені мұны Орталық Азия-
дағы тұрақтылық пен қауіп-
сіздікті сақтаудың маңызды 
факторы деп са наймыз. Екі ел 
арасындағы ынтымақтастықты 
әртүрлі бағытта, ең бастысы, 
мазмұндық тұрғыдан іл гері-
лететін бірлескен бірқатар 
жобалардың бар екенін атап 
өткім келеді, – деді Қазақстан 
Президенті.

Мемлекет басшысы бүгінде 
Өзбекстанның көптеген 
сала лар бойынша табысты 
дамып, онда жоспарлы түрде 
үлкен реформалардың жүр-
гізіліп жатқанын мәлім 
етті. Президенттің сөзінше, 
қазақстандықтар стратегиялық 
әріптесіміз әрі одақтасымыз 
Өзбекстанның жетістіктеріне 
шын ниетімен қуанады.

– Өзбекстан Шавкат 
Миро монұлы Мирзиёевтің 
бас шы лығымен әлеуметтік-
экономикалық даму бойынша 
айтарлықтай жетістіктерге 
қол жеткізді. Бауырлас ел 
болғандықтан, біз бұған 
қуаныштымыз. Әрине, Өзбек-
станның табысты дамуы өзара 
тиімді ынтымақтастықты 
өркендетуге оң ықпал етеді, – 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Абдулла Арипов өз ке-
зегінде кездесуге мүмкіндік 
туғызғаны үшін Қасым-
Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, 
Өзбекстан Президенті Шавкат 
Мирзиёевтің жүрекжарды 
сәлемі мен ізгі ниетін жеткізді.

– Шавкат Миромонұлы 
мен Сіздің, Қасым-Жомарт 
Кемел ұлы тұрақты әрі өзара 
сенімге негізделген қарым-
қатынастарыңыздың арқа сын да 
көпжақты қазақ-өзбек ынты-
мақтастығының оң қарқыны 
сәтті қалыптасты. Алдағы 
жылдары өзара сауда-саттық 
көлемін 10 миллиард долларға 
жеткізу міндетін жүктедіңіздер. 
Екі ел үкіметтері осы межеге 
нақты қол жеткізуді көздейді, – 
деді Абдулла Арипов.

Мемлекет басшысы 
үкіметтердің жұмыс қарқынын 
бәсеңдетуге болмайтынын атап 
өтіп, коронавирус кезеңінен 
кейінгі екі ел арасындағы сауда-
экономикалық ықпалдастықты 
арттыру үшін барлық әлеуетті 
жұмылдырудың маңызды 
екеніне назар аударды. 

Қасым-Жомарт Тоқаев 
Шавкат Мирзиёевпен телефон 
арқылы сөйлесу барысында 
Өзбекстан Президентінің өзіне 
ыңғайлы уақытта Қазақ станға 
мемлекеттік сапарын ұйым-
дастыру жөнінде уағдаласқанын 
айтты.

Кездесу соңында Қазақстан 
Президенті Өзбекстанның 
Премьер-Министрі Абдулла 
Ариповті  қазақ-өзбек байла ныс-
тарын дамытуға және достық 
арқауын нығайтуға қосқан үлесі 
үшін ІІ дәрежелі «Достық» 
орденімен марапаттады.

Деректерге жүгінсек, Арал 
ауданында 931 шаруа қожалығы 
есепте бар. Олардың ішінде 700-
ден астамы – төрт түлік өсіруге 
бейімделген құрылымдар. Демек, 
жайылымы жұтап, көлдері суала 
бастауы шаруа қауымына оңай 
соққы емес. 

Қазіргі есепте аудан бойынша 
104 мыңнан астам уақ мал, 54,2 
мың мүйізді ірі қара, 43,5 мың 
жылқы, 32,4 мың бас түйе бар. 

Олардың 175 мыңнан астамы 
жеке тұрғындар қолында болса, 
қалғаны шаруа қожалықтарының 
үлесінде. 

Тағы айтайық, табиғат жыл 
басынан бері қырын қабақ 
танытып тұр. Қыста қар, көктем 
айларында жауын-шашын аз түсті. 
Жайылымдық жерлер тақырға 
айналды. Осындай келеңсіздіктің 
салдарынан малдың қырылу қаупі 
төнді. Қазіргі күнге ресми деректе 

481 бас мал өлген. Оның ішінде 
321-і жылқы, 159-ы мүйізді ірі 
қара және түйе бар. Ал, тіркеуде 
жоқ түліктің өлім-жітімі туралы 
не деуге болады?

– Айта кетейік, өлген малда 
ешқандай жұқпалы ауру белгілері 
байқалған жоқ. Оны ветеринария 
мамандары анықтап, тиісті хат-
та масын жасады. Күрделі жағ-
дай қатаң қадағалауға алынды. 
Кезекшілік ұйымдастыру қол-
ға алынып отыр. Оған ауыл 
тұр ғындары, еріктілер, жедел 
құтқару жасағы және аудандық 
төтенше жағдайлар бөлімінің ма-
мандары топтастырылған. Мал-
ға арнайы бақташылар бекі туге 
назар аударылды, – деді Арал 
ауданы әкімінің орынбасары 

Еркін Әбішев күні кеше өткен 
брифингте. 

Аудан әкімі Серік Сермаған-
бетовтің төрағалығымен арнайы 
комиссия отырысы өткізілген. 
Онда қуаңшылық салдарынан 
қалыптасқан күрделі жағдайға 
байланысты тиісті іс-шаралар 
жоспары бекітіліп, мал азығын 
дайындау мәселесі пысықталған. 

Е.Әбішевтің айтуынша, жем-
шөп қорын жасақтауда көршілес 
Ақтөбе облысының Ырғыз ауданы 
және өз өңіріміздегі аудандармен 
осы мәселеге байланысты келісім 
жасалуда. Қазірге дейін ауданға 
барлығы 116 тонна жоңышқа 
шөбі жеткізілді. Алдағы күндерге 
518 тонна жоңышқаға тапсырыс 
беріліп отыр. 

МАЛ ЖҰТАСА, ЕЛ ҚАЙТПЕК?
Қуаңшылық қос өкпеден қысты. Жаз басталмай төрт түлігі 

қолға қараған шаруаның қазіргі күйін елестетудің өзі қиын. 
Көтерем болған көп түлікке азық керек. Шығын аз емес. Онсыз 
да суы сарқылып, өзені өзек болып қалған Сырдарияның жайы 
да жығылғанға жұдырық болды. Әсіресе бұл Арал жұртына 
қиын соғуда.

«Елтаңбадан 
бүкіл тарихты
білуге болады»
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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Аймақ

1-бет. 

Биыл Қазалы қаласын, 
Жосалы және Жалағаш кент
терін, Шиелі ауданындағы 
Бекежанов және Қодаманов 
елді мекендерін жыл соңына 
дейін газбен жабдықтау жос 
парланған. Осылайша, облыс
тағы тұрғындардың газға қол
же тімділігін 67,4 процентке 

жеткізу міндеті тұр.
Сонымен қатар, биыл 

Қызылорда қаласына қарасты 
Наурыз және Махамбет 
елді мекендерін газ дан дыру 
жұмыс тарын бастауға рес
публикалық бюджеттен тиісті 
қаржы қаралды.

Жалпы облыста 2025 

жылға дейін 22 елді мекенге 
газ тарту жоспарланып отыр. 

Облыс әкімі басқарма бас
шысына бірқатар тап сырма 
жүктеп, жыл жос парын да 
газдандырылатын елді мекен
дердегі құрылыс жұмыс
тарын уақытылы аяқтауды 
тапсырды.

Жиынға облыс әкімінің 
орынба сарлары, қала әкімі және 
басқарма басшылары мен салалық 
мекеме басшылары қатысты.

Аймақ басшысы перспек тива
лық жобаның маңыздылығын 
ескере келе, осы кезге дейін сол 
жағалауда іске асқан жұмыстарды 
саралап, алдағы кезеңде атқа ры
луға тиіс міндеттерді айқындап 
берді.

Сырдария өзенінің сол жаға
лауын дамыту жобасы 2017 
жылдан бастап жүзеге асып 
келеді. Осыған дейін жеке ин вес
торлардың қара жа ты мен мемлекет 
бюджеті есе бінен 53 көпқабатты 
тұрғын үй, бір  қатар әлеуметтік 
нысандар, көшежол торабы, 
сырт қы және ішкі инженерлік 
инфра құрылымдар, екі көпірдің 
құрылысы жүргізіліп, пайда  лануға 
берілген. Ал, алдағы кезеңде бірқа
тар әлеуметтік нысан дар мен 912 
көпқабатты тұрғын үй дің құры
лыстарын жүргізу көз деліп отыр.

Жиында облыстық құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы 
басқар масы ның басшысы Бердияр 
Пірім бетов соңғы 4 жылда орын

дал ған жұмыстарды тізбелеп, сол 
жаға лаудан бой көтеретін жаңа ны
сан дардың негізгі ерекшеліктеріне 
тоқталды. 

Биыл республикалық бюджет 
есебінен 590 пәтерді құрайтын 
12 арендалық тұрғын үйді 
пайдалануға беру көзделген. Бұл 
үшін тұрғын үйлер мен инженерлік 
желілерді және абаттандыру жұ
мыстарына қаржы толығымен 
қа ралған. Мұнан бөлек, алдағы 
уа қытта 9 және 12 қабатты тұр
ғын үйлердің құрылысын салу 
жоспарда бар.

Алдағы жылы сол жағалаудан 
көгал дағы хоккей, физикамате
мати калық бағыттағы жаңа мектеп, 
көпсалалы аурухана, облыстық қан 
орталығы, әкімшілік ғимараттар 
салынбақ. Сонымен бірге салтанат 
сарайы мен әлеуметтік базардың 
құрылысын салу көзделіп отыр. 

Сол жағалаудан бой көтеретін 
жаңа “Гүл бульвары” жобасы да 
қала көркіне сән қосады. Мұнда 
әртүрлі сәулет фигуралары, 
жасыл желектер мен гүл компо
зицияларын отырғызу, ба лалар 
және ойын алаңдары, су бұр қақ тар 

мен су айдындары қамтылады. 
Облыс әкімі сол жағалауда 

жос  парланған әрбір нысанның 
ин же нерлік инфрақұрылыммен 
толық  тай қамтамасыз етілуі және 
жол са пасын қадағалауға жете мән 
беру ке ректігін қаперге салып, сала 
бас шыларына бірнеше тапсырма 
жүктеді. 

Штаб отырысын қорытын ды
лаған облыс әкімі сол жаға лау
дағы әрбір нысанның құ ры лысы, 
инженерлік инфра құры лымы, 
абат тандырылуы облыс  тық 
штаб та жанжақты тал қы ла нып, 
келісілуі қажеттігін баса айт ты. 
Сондайақ, қала әкімі Ғанибек 

Қазантаевқа «Гүл буль вары
ның»  жобасметалық құжат
та  ма ларын жыл соңына дейін 
әзір леп, құрылысын бастауды 
қам  тамасыз етуді тапсырды. Ал, 
облыс тық құрылыс, сәулет және 
қала құрылысы басқармасының 
басшысы Бердияр Пірімбетовке 
құ рылыс нысандарына мони то
ринг жүргізіп, бақылауға алып, 
тоқ  санына бір рет баяндауды 
жүктеді. 

Аймақ басшысы жиында 
айтыл  ған барлық тапсырмалардың 
орын далуын бақылауды орын
басары Серік Сүлейменовке 
тапсырды.

ГАЗДАНДЫРУ: МЕЖЕ – 22 ЕЛДІ МЕКЕН

СОЛ ЖАҒАЛАУДЫ ДАМЫТУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ ҚАРАЛДЫ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
өңір елді мекендерін газдандыру мәселелері 
бойынша атқарылған жұмыстарды 
таразылады. Облыстық энергетика және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасының басшысы Руслан 
Нұрмағанбетов атқарылатын жұмыстар 
мен алдағы жоспарды жеткізді.

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Қызылорда қаласының 
сол жағалауын дамыту жобасын жүзеге асыру бойынша облыстық 
штабтың алғашқы отырысын өткізді.

ТІРКЕЛСЕ, ӨТЕМАҚЫ 
ТӨЛЕНЕДІ

Жоғарыда атап өтке ні
міздей, қуаңшылыққа қо
сымша болып тұрған түйткіл 
– дариядан келетін судың 
аздығы. Шабындық жерлерге 
су жетпей, көлдердің қүрделі 
күйге түсуі жағдайды қиын
датып жіберуде. Жайылымдық 
жерлердің суат тардан 
қашықтығы 2025 шақырымға 
жуық. Оған қоса, мамырдан 
бастап күннің күрт ысуы жайы
лымы жайсыз болып тұрған 
малды әлсіретіп жіберген.   

Мамандар жайылымдық 
жерлерді суландыру үшін бұ
рынғы су көздеріне түгендеу 
жүр гізген. Алғашқы кезекте 
бас ты 49 су ұңғымасының дере
гі нақ тыланды. Құжаттандыру 
бойынша құзырлы мекемелер 
тарапынан тиісті шаралар 
қабылдануда. Негізгі мақсат 
– елді мекендердегі су 
ұңғымаларын қайта қазып, 
суландыру мәселесін шешу. 

Қуаңшылыққа ұрынған 
шаруалардың бірқатары қол
дағы малын түгел қырып 
алмау дың қамымен сатудың 
амалына көшіп отыр. Олардың 
қатарында Құланды, Беларан, 
Мергенсай ауылдарының 
тұр ғын дары бар. Жергілікті 
жұрт жылқы, сиыр және қой 
түлігін қазіргі нарықтан төмен 
ұсынуға мәжбүр. Аталған елді 
мекендерде құлынды бие 300
350 мың, қозылы қой 4045 
мың, бұзаулы сиыр 260280 
мың теңгеге бағалануда.  

– Ауданда мал басының 
азаюы өнім өндіру көрсеткішіне 
кері әсерін тигізуі мүмкін. Бұл 
– алаңдатарлық жағдай. Тағы 
бір айта кетерлігі, қорегін 
таба алмаған мал тартылған 
көлшіктердің табанындағы 
балшыққа батып, шығын 
болып жатқаны да рас, – дейді 
аудан әкімінің орынбасары. 

Мал шығынына өтемақы 
төлене ме? Бұған облыстық 
ауыл шаруашылығы басқар
масы басшысының орынбасары 
Айнұр Тілеулеева былай 
түсініктеме берді:

– 2000 жылы шыққан 
«Сақтандыру қызметі туралы» 
заң бар. Аталған заңға сәйкес 
барлық заңды және жеке 
тұлғалар өз меншігіндегі мүлік
терді сақтандыруға құқылы. 
Арал ауданында малы шығын 
болған шаруалар осындай 
талаптарға сай жұмыс жасаған 
болса, олар сақтандыру 
компаниясынан өтемақы талап 
етуге құқылы. Қазіргі таңда 
аудан әкімдігі тарапынан сол 
өңірдегі қуаңшылыққа қатысты 
төтенше жағдай жариялау 
мәселесі қаралуда. Аудандағы 
мал шаруашылығы саласын 
қиын жағдайда қалдырмау 
мақсатында тиісті мәселелер 
пысықталуда. Қазір Сырдария, 
Жалағаш аудандарында өн
дірілген жоңышқа шөбінің 
бірінші орымы Арал ауданына 
тасымалдана бастады. Алдағы 
уақытта оған көршілес аудан
дардан тасымалдау ар қылы 
қажетті шөп қоры жасақтала 
береді, – деді А.Тілеулеева. 

Басқарма басшысының 
тағы бір қосқаны, аудан орта
лығында әрбір сенбіде жем
шөп мәселесіне байланысты 
жәрмеңке өткізу жоспарланып 
отыр. Мұның өзі қазіргі 
жағдайға сеп болуы керек. 

ЕЛДЕГІЛЕРДІҢ ЕРТЕҢІН 
ОЙЛАСАҚ...

Облыстық мәслихат депу
таты Ибадулла Тілеп мынадай 
пікірімен бөлісті. 

– Біз тығырықтан шығатын 
жолды іздеуіміз тиіс. Өзге 
өңірлерден шөпжем тасы
малдау арқылы түйінді толық 
тарқата алмаймыз. Бұл бір 
сәттік мәселе емес. Оған жан
жақты қарауымыз қажет. Рас, 

облыстың көптеген ауданында 
малға қажетті жоңышқа өсі
ріледі. Дегенмен, аталған 
шөп пен өзімізді толық қамти 
аламыз ба? Облыста өндірілген 
жоңышқаның еліміздің өзге 
өңірлеріне қымбат бағаға 
саты лып жатқанын білеміз. 
Мәселен, Жаңақорған, Шиелі 
аудан дарының шаруалары 
шөпті көршілес Түркістан 
облы сына сатып жатыр. Сыр
дария, Жалағаш, Қармақшы 
аудандарында өндірілген 
жоңыш қаға еліміздің өзге 
аймақтарынан сұраныс зор. 
Десе де, олардан жеткізілген 
жоңышқа Арал және Қазалы 
аудан дарындағы қаншама бас 
малды азықтандыруға жете ме? 
Бұл – алдымызда тұрған үлкен 
мәселе,  дейді ол.

Облыстық мәслихат депу
таты жағдайдың өткірлігін 
су тапшылығымен де байла
ныстырып отыр. 

– Экологиялық апат айма
ғында тұратын халықтың зоры 
жоқ, зары көп. Бұрын бер 
жағынан балық аулайтын еді. 
Судың жоқтығынан көлдер 
жүйесінің барлығы тартылып 
кетті. Көпшілік есігінің 
алдында көкөніс егіп, бақша 
ермек ететін. Оған тағы су жоқ. 
Ендігі қалғаны – қарап отырған 
мал болатын. Оның да ахуалы 
мынадай жағдайға келді. 
Осының бір жолын іздеу қажет. 
Қазіргі таңда Ақбасты, Ақеспе, 
Тастүбек, Құланды, одан 
бергі Сырдарияның құярлық 
аймағындағы Жаңақұрылыс, 
Қарашалаң, Шөміш елді 
мекендерінің малы көлдің 
ортасындағы құраққа барамын 
деп ұмсынып, батпаққа батып 
өліп жатқан жайы бар. Далада 
ештеңе жоқ, өсімдік шықпай 
қалған. Былтыр күзде жаңбыр 
болған жоқ. Қыста қардың өзі 
аз жауды. Биылғы көктемде 
қырсыққанда бір тамшы 
жаңбыр тамбай қалды. Қазір 

осы тұрғандағы қара шаруаның 
жағдайы катастрофа десек 
болады. Халық өте қиналып 
кетті. Қиналғанын мынаданақ 
байқауға болады. Аналығын 
сақтап қаламын деген мақсатта 
ерте туған құлынын 4050 
мың теңгеден сатып жатыр. 
Қайсыбір күні бір шаруа 
20 бас жылқыны көлігіне 
тиеп шығады. Ол Аралдың 
төңірегіне келемін дегенше 
жалғыз айғырын жеткізіпті. 
Яғни, көтерем мал жолға да 
жарамай жатыр. Қазір халық 
құлынды байталдарын 200250 
мың теңгеден сатып жатыр. 
Оны сатып алатын адамдар 
2030 мың теңгенің жем
шөбін апарып, үштөрт күн ана 
жылқыны бағып, содан кейін 
жолға тиеп алып кетеді. Арал 
аймағында жусан түбіртек 
болып шыққан да, көктемей 
қалған. Ірі қара жусанды жей
мін деп, құмды тістеп тартады. 
Ол малдың ішіне түседі. Соның 
кесірінен де өліп жатыр. 

Сырдария өзені арқылы 
келетін судың деңгейін кө
термей, күрделі жағдайды 
оңалту қиын. Сол арқылы атал
ған аймақтарда шабындық, 
жайылым мәселесін қалпына 
келтіруге болар еді. Мынаған 
назар аударайық:  Арал және 
Қазалы аудандары тұрғын
дарының негізгі тіршілік көзі 
– мал шаруашылығы. Қолдағы 
төрт түліктен көз жазып қалса, 
ертең олардың жағдайы қалай 
болады? Бұл – енді өте күрделі 
мәселе, – деді ендігі сөзінде 
Ибадулла Тілеп.  

Қазалы ауданында Арал
дағыдай болмағанымен, қуаң
шылықтың салдары байқал
майды емес. Жайылымның 
жағдайы төрт түліктің қоң 
жинауына қолай болмай тұр. 

– Рас, бізде де бұған 
байланысты проблема бар. 
Одан шығатын жолды қарас
тырып жатырмыз. Қазіргі 

таңда жоңышқа өсіретін 
шаруа  шылық басшыларымен 
келіс сөз жасалуда. Мал азы
ғын дайындағанда алғашқы 
кезекте өзімізді қамтуға назар 
аударсаңыздар деген ұсыныс 
айттық. Ауданда шөпке орақ 
таяу уақытта түседі. Оған қоса 
өзге облыстардан жем алу 
мәселесі күн тәртібінде тұр. 
Әрине, шаруа қожалықтары 
тарапынан тиісті әрекет 
жасалуда, – деді Қазалы ауданы 
әкімінің орынбасары Күнтілес 
Назымбеков.   

Түйіндей айтқанда, мал 
баққан шаруаның тіршілігін 
тығырыққа тіреген бұл ахуал 
әзірге әрісәрі күйде тұр. Жаз 
болса жайлы қабақ танытпай, 
онсыз да қуарған даланы 
қуырып барады. Ендігі үміт  –
Сырдың суында. 

ТӘЖІКТЕН ТҮСЕР СУ 
ТУРАЛАП КЕЛСЕ ИГІ

Жылымық жаңалықтың 
лебі бар. Сырдария өзеніндегі 
күрделі ахуал Тәжікістанда 
талқыланды. ҚР Экология, гео
логия және табиғи ресурстар 
министрі М.Мырзағалиев 
Душанбе қаласында Тәжік
стан  ның Энергетика және су 
ресурстары министрі Д.Джу
мамен кездесіп, тәжіктің 
«Бахри Точик» су қоймасынан 
маусымтамыз аралығында 315 
млн текше метр суды қосымша 
жіберу туралы уағдаластыққа 
қол жеткізді. Ал бұдан бір апта 
бұрын ҚР Экология, геология 
және табиғи ресурстар вице
министрі Серік Қожаниязов 
Қырғызстанның бірнеше ми
нистрлік басшылығымен кез
десіп, бірқатар келісімге келді. 
Осыған сәйкес «Тоқтағұл» су 
қоймасынан 330 млн текше 
метрден, яғни, жыл сайын 
маусымтамыз айлары ара
лығында (2023 жылға дейінгі 
мерзімді қоса алғанда) қо

сымша су жіберуді жүзеге 
асыру белгіленді. 

Демек, жоғарыдан келетін 
судың көлемі Түркістан және 
Қызылорда облыстарында 
веге тациялық кезеңде су тап
шылығын төмендетуге мүм
кіндік береді.

Әрине, тегін дүние жоқ. 
Жоғарыда аталған келісімдерге 
сәйкес Қазақстан осы жылы 
Қырғызстанға 900 млн кВт/сағ 
электр энергиясын жеткізуді 
міндетіне алып отыр. Сол 
секілді Тәжікстанға «Бахри 
Точик» су қоймасының қосым
ша жұмыс істеуінің теріс 
салдары туындаған жағдайда 
материалдықтехникалық қол
дау көрсетеді.

Бәрін айт та бірін айт, 
келіссөз арқылы сұрап алған 
қосымша су «жолай әлдекімді 
жарылқамай» Қазақстан 
аумағына толық жете ме? 

– Мәселе осында, – дейді 
«Қазсушар» РМК өн ді ріс
тік учаске басшысы Жора
бек Нұрымбетов бізбен 
әңгімесінде. – Тәжікстандағы 
«Бахри Точик» су қоймасы 
мен Қазақстан аралығында су 
қоймасы жоқ. Бірақ Өзбекстан 
территориясында су алатын 
каналдар аз емес. Сұрап алған 
суымыздың мұрты бұзыл
май толық жетуі үшін ҚР 
Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігі 
енді өзбек тарапымен жұмыс 
жүргізуді бастады. Нәтиже 
береді деп сенеміз.

Қысқасы, «Шардарадағы» 
су биылғы егінге жет
кіліксіз болғандықтан – Қыр
ғызстандағы «Тоқтағұл» және 
Тәжікстандағы «БахриТочик» 
су қоймасынан қосымша алуға 
мәжбүр болдық. Бұл енді 
вегетациялық кезеңге толығы
мен келіп жетуі тиіс.

Әділжан ҮМБЕТ,
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ

«Сыр бойы» 

Облыс әкімінің орынбасары Балжан Шәменова 
әлеуметтік медициналық сақтандырудың толық тай 
енгізілгеніне біршама уақыт болса да,  жүйенің іске 
асырылуында кедергілер барын айтты. Осы орайда 
тақы рыпқа байланысты филиал дирек торының 
міндетін атқарушы  хабарлама жасады. 

Бүгінде сақтан дырыл маған азаматтардың саны 
көбейген. Облыс бойынша 800 мың тұрғынның 654 
мыңнан астамы сақтандыру мәртебесіне ие. Биыл ғы 1 
сәуірдегі дерек бойынша облыста МӘМС жүйесінде 
сақтан дырыл ма ған дар  141986 адамға жетіп, олар 
медициналық көмекті толық қанды алу мүмкін дігі
нен айыры лып отыр. Осы орайда  Жұпар Алхожаева 
сақтан дырыл ма ған азаматтардың тізімін  мәлі мет 
үшін ай сайын қала лық, аудандық әкімдіктер мен 
медициналық мекемелерге және облыстық  кірістер 
депар таментіне жолданып отырға нымен, атқарылған 
жұмыстың мардымсыз екенін айтты. Алдағы уақытта 
халық арасында МӘМС пакетіндегі медкөмекті 
алмағаннан аймақтағы пандемия салдарынан онсыз 
да қордаланған әлеуметтік мәселелердің шиеленісуі 
мүм кін екенін де ескертті. Ол баяндамасында  қала 
мен аудандарда «МӘМС жүйесіне тарту» жұмысшы 
тобын құрып, оған жергілікті әкімшіліктің лауазымды 
тұрғаларын бекітіп, халық арасында күшейтілген 
ақпараттықтүсіндірме жолмен сақтандыру мәрте
бесіне өткізуді қолға алу керек деген пікір білдірді. 

Сондайақ, орта арнаулы және жоғары оқу 
орындарында күндізгі нысанда оқитын сту денттер 
туралы мәліметтерді арнайы ғылымибілім беру 
дерек тер базасына   тіркеу тура лы тапсырмалар 
тиісті дең гейде орындалмағаны айтыл ды. Оқудан 
шығарылған неме  се оқуға қабылданған жағ дайда 
әр семестр сайын база дағы мәліметтерді жаңар
тып отыру қажет. Биылғы 4 айда қордың облыстық 
филиалына «Қолдау24/7» мобиль  дік қосымшасы 
арқылы 29 студенттен өтініш түсіп, оларға уақытша 
сақтандыру мәртебесі берілген. Директордың 
міндетін атқарушының айтуынша, өңірде 7 мыңнан 
астам тұрғын емханаға тіркелмеген. Осы ретте 
облыстағы әрбір медицина ұйымында «бестіктер» 
құрылып, мамандар МӘМС жайлы каскад әдісімен 
мекеменің қызметкерлерін тұ рақ ты оқытуда. 

Жиын барысында өзге сала мамандары 
тақырыпқа байла нысты ұсыныспікірлерін ортаға 
салып, сауалдарын жолдады. Өз кезегінде облыс 
әкімінің орынбасары МӘМС жүйесіне байланысты  
халық арасында үгіт насихат жұмыстарын кеңінен 
жүргізуді тапсырды.

«СБ» ақпарат

7 МЫҢНАН 
АСТАМ ТҰРҒЫН 
ЕМХАНАҒА 
ТІРКЕЛМЕГЕН

Облыс әкімдігінің ситуациялық орталығында 
облыс әкімінің орынбасары Балжан 
Шәменованың қатысуымен МӘМС жүйесіндегі 
сақтандыру мәртебесіне байланысты штаб 
отырысы өткізілді. Оған денсаулық сақтау, білім, 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар, ішкі саясат басқармаларының 
басшылары мен «ӘМСҚ» КЕАҚ облыс бойынша 
филиал директорының міндетін атқарушы Жұпар 
Алхожаева, аудан әкімдерінің орынбасарлары 
мен өзге де сала мамандары  онлайн режимде 
қатысты. 

МАЛ ЖҰТАСА, ЕЛ ҚАЙТПЕК?



МІНЕ, ҚЫЗЫҚ!

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb
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Бойтұмар

1-бет

– Жандарбек аға, мектепке 
барған балаға алдымен мем
лекеттік рәміздер таныс ты
рылады. Сондықтан бү гінгі 
буын Елтаңбада не бейне
ленгенін жақ сы біледі деп 
ойлаймын. Ел таң баны жасау 
идеясы қалай келді?

– Әңгіме сол Елтаңбада 
не бейнеленгенін елдің бәрі 
білмейтінінде болып тұр ғой. 
Мысалы, Мұхтар Әуезовтің 
«Абай жолын», Әзілхан Нұр
шайықовтың «Махаббат қызық 
мол жылдарын» оқыдың. 
Соның ішінде әр кейіпкердің 
өзіндік образы, тарихы бар. 
Елтаңба да кітап сияқты. Біздің 
кезімізде «қазақтың тарихы, 
мәдениеті, дәстүрі болмаған» 
деген пікір көп айтылды. Ал 
мен Елтаңбаны жасау арқылы 
«Жоқ, қазағымның тарихы 
бар. Мәдениеті мен дәстүрі 
ғасырлар бойы қалыптасқан» 
деп айтқым келді. Сондықтан 
бұл намыстан туды деп айтуға 
да болады. 

Жобаны жасарда киіз 
үйді негізге алдым. Киіз үй 
деген – отау. Егемендік алып, 
Кеңес үкіметінен бөлініп шы
ғып, қазақтың түсінігі бойын
ша отау тіктік. Енді сол 
отауды қорғау керек. Қалай 
қорғаймыз? Тарихпен, мәде
ниетімізбен қорғаймыз. Ел

таңбада бізідің заманымыздан 
бұ рын ғы 45мыңжылдықта 
пайда болған  киіз үй, сақ 
дәуі рінен бастап, ғұн дәуірі, 
түрік қағанаты, оғызқыпшақ 
дәуірі, одан кейін біріккен за
ман, Кеңес үкіметі кезінде 
көп ұлт болып қалыптастық, 
соның бәрі бейнеленген. 1923 
жылы Ордабасыда үш жүздің 
басы қосылып, жоңғарларға 
қарсы шықты. Оны «біріккен 
заман» деп айтамыз. Жұ ды
рықтай жұмылғанда ғана 
жау ларымызды жеңдік. Ел
таңбада үлкен, ортаншы, кіші 
деп аталатын үш қауырсын 
бар. Тәуелсіздік алғаннан 
кейінгі үш жүздің баласының 
ұрпағы ғой. Жоғарғы жақта 
үлкен, ортаншы, кіші буын
ның арасында кірме буындар 
бар. Сол арқылы үш жүзге 
кір мейтін қожа, сунақ, төлең
гіттер бейнеленген. Бәрібір 
олар қазақтар. Соның барлығы 
омыртқа секілді элементке 
бірік  тірілген. Содан кейін 
тұлпарға отырғызылады. Тұл 
пардың мүйі зінде жеті са
қина бар. Ол жеті ата мызды, 
тектілігімізді біл діреді. Мүйіз
дің өзі біздің Ота ны мызды, 
шаңырақты қорғап тұрмай ма? 
Көбісі босағадағы желбауды 
түсіне бермейді. Желбаудың не 
екенін білесің бе?

– Киіз үйдің бауы ғой...
– Иә, желбау киіз үйдің 

шаңы рағына байланып, төмен 
түсіп тұрады. Қатты жел 
соқ қанда үйді ұшырып кет
пеу үшін желбауға диірмен 
байлап қояды. Елтаңбада да 
желбау босағада тұр. Бұл 
«босағаң берік болсын» дегенді 
білдіреді. Елтаңбада қошқар 
мүйіз элементі бар. Біздің 
оюөрнектер сақ дәуіріндегі 
аң стилінен шыққан. Киіз 
үйде, теке метте қошқар мүйіз 
салынады. Ол – біздің қолтаңба 
өнеріміздің туын дысы. Ертеде 
қазақтар оюөрнек тер арқылы 
хабар алысып тұрған. 

– Архитектор болға
ныңыз бен, кейде тарихшы, 
кейде жазушы секілдісіз. Сіз
дегі қазақы түсінік, елге деген 
құрмет бала кезде қалып
тасқан болар...

– Қазір жастар «білім жоқ, 
жұмыс жоқ» деп жүр. Неге 
ондай болады? Жас кезде 
ақыл жинау керек. Бұрын 
бишешендер жасында ақыл 
жинаған. Онон екі жасында 
елге билік айтқан. Тұрмағанбет 
Ізтілеуұлының нақыл сөздерін 
қазір ешкім қолданбайды. Бірақ 
соны білу керек. Тұрмағанбет 
аударған «Шахнамада» жалпы 
Шығыстың асыл қазынасы 
бар. Жасымда «Мың бір түнді» 
аударған Қалмақан Әбді қа
дыров ты, атақты өнер иесі 
Нартай Бекежановты көрдім. 
«Алпамыс», «Ер Тарғын» 
жыр ларын тың да масам, қанат
ты тұлпарлар тура лы қайдан 
білемін? Жылқы алғаш рет 
қазақ даласында үйре тіл ген. 
Елтаңбада тұлпарды бейне
леу арқылы «біздің жерде 
тұл парлар үйретілген, біздің 

жерде ұлы дала демократиясы 
қалып тасқан» дегенді айт
қым келді. Халқымызда ақыл, 
еркін дік, қайсарлық бұрын
нан болған. Қайсар деген 
сөз дің өзі сақ дәуірінен келе 
жатыр. Тарқатып айтсақ, 
қайрат, қайсар, қайсақ, сақ деп 
айтуға болады. Бауырсақ қа
шан пайда болған? Ол бауыр
мал дығымыздың сонау сақ 
дәуірінен келе жатқанымызды 
білдірмей ме? Біздің киіз үй 
қашан пайда болды, сол кезде 
қазақ та, ұлттық тағамымыз 
бауырсақ та пайда болды. 

– Сұхбаттарыңызға қара
сам, Елтаңбаның наси хат
талауына көңіліңіз толмай
тын секілді...

– Елтаңбада элементтер 
неге олай бейнеленгенін қазір 
үл кендер де, мектеп оқу шы
лары да білмейді. Үкімет мүше
лерінің ішінде де білмейтіндері 
бар. Айталық, Елтаңбаның 
ішін  де жота деген элемент бар. 
Оны неге бейнеледім? 1723 
жы лы қазақтар «Қаратаудың 
ба   сынан көш келеді, көшкен са
йын бір тайлақ бос келеді» деп 
сипаттаған, аса қиын за ман  ды 
басынан өткерген. Ел таң бада 
сол Қаратау жотасы бар. 

– Бір Елтаңбаға қарап 
бүкіл тарихты түсіндіруге 
бола тындай...

– Елтаңбадағы 41 элементтің 
қандай мағына беретінін 
түсіндіре алатын «Қазақтың 
елтаңбасы» деген кітабым бар. 
Соны әрбір қазақ оқуы керек. 
Әйтпесе, мына жері атқа, мына 
жері қанатқа ұқсаған екен деп 
қоя салады. Егер шын тарихын 
іздейтін болса, Елтаңбадан 
бүкіл тарихты білуге болады. 
Ақ сақалдар мектебі де 
Елтаңбада тұр.

– Өзбектің кез келген 
ғима ратына қарасаң, ою
өрнегіненақ көрші елдікі 
екенін біле қоясың. Бізде неге 
осы жағы кемшін?

– Мысалы, қазақ даласында 
Түгіскен, Баршынкент, 
Сауран, Сығанақ, Көккесене, 
Отырар деген қалалар болған. 
Соның бәрін бір заманда 
Шыңғысхан жойып жіберді. 
Түркістан сақталып қалды. Ал 
Өзбекстанда кейбір қалалар, 
ғи мараттар сол заманнан 
бері бар. Кеңес үкіметінің 
ке зінде «адам болам десең, 
орысша оқы» деді. Қазірдің 
өзінде жастарда қазақы түсінік 
жоқ қой. Қазақы түсінік 
болмағасын, қазақы дүниені 
қалай жасайды? «Ойтек» деген 
архитектура шығарып, кіта
бын жазып жатырмын. Содан 
кейін ғана сәулетшілер қазақ 
архитектурасын жасап шыға
рады. Кірме архитектура ығы
сып шыққаннан кейін тілің де, 
мәдениетің де қайтып келеді. 

– Өзіміздегіні бағала май
тын, шетел мәдениетіне 
елік тейтін буын туралы көп 
айты лып жүр. Ұлттық сана 
қалыптасу үшін не істеу 
керек?

– Қазір бұрынғы ақсақалдар 
жоқ қой. Университетте сабақ 
беретін жасы үлкен ғалымдар 
бар. Бірақ біз бұрынғы ақса
қалға жатпаймыз. Ақсақал 
ауылға, елге, соның ішіндегі 
жақсыға да, бұзығына да жауап 
берген. Қазір ақыл айтатын 
ақсақалдар аз. Көршілер жүйесі 
бұзылды. Сондықтан орта 
қалыптастыру керек. Ал ортаны 
архитекторлар қалыптастыра 
алады. 

– Өзбекстаннан көшіп 
кел гесін ірі нысандардың 
архи   тек тура лық жобасын 
жа  сауға ат са лыс тыңыз. Нұр
Сұлтан қала  сы ның бас қақ 
пасын, EXPO нысан дарын са
луда қолтаңбаңыз бар.  Қазір 
де жобаларға қаты сасыз ба?

– Елге келмей тұрып Қызыл
ордадағы А.Тоқмағамбетов 
атын   дағы мәдениет үйін, 
«Айтбай» мешітін жаңғыртудан 
өткізу жұмыстарын жүргіздік. 
Аста надағы шағын аудандар, 
мешіт құрылысының жобасын 
жасадық. Бірақ оның бәрін 
айта бергім келмейді. Ол 
менің жұмысым, сондықтан 
оны міндетсінбеу керек. Қазір 
конкурстарға қатысып жүрген 
себебім, ғимараттардың қа
зақи  қалыпта шығуы үшін 
күре сіп жүрмін. Сол арқылы 
қазақ архитектурасын қалып
тастырғым келеді.

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Айдана ЖҰМАДИНОВА,

«Сыр бойы»

«Елтаңбадан бүкіл 
тарихты білуге болады»

Қазақстан елордасы, Ақордасы, Елтаңбасы, көк байрағы 
бар, әр ұланы Әнұранын жатқа айтатын қуатты ел болып 
қалыптасты.  1992 жылдың 4 маусымы – тарихи күн. Бұл күні 
Қазақстан Республикасының Туы мен Елтаңбасы бекітілді. 
Мемлекеттік рәміздерден қазақтың еркіндігін, болмысын, 
тарихын, мәдениетін білуге болады. Қазір Нұр-Сұлтан 
қаласында тұратын Елтаңба авторы Жандарбек Мәлібековпен 
ұлттық нышанның жасалу идеясы, насихатталуы туралы 
шағын сұхбат құрдық.

* Туды зерттейтін ғылымды «вексиллология» деп атайды. 
* Соғыс кезінде Филиппин өзінің мемлекеттік символын 

төңкеріп қояды. 
* Бүкіл мемлекеттік ту тік төрт бұрыш пішінді. Соның 

ара сында Непальдікі ғана ерекше – екі үшбұрыштың 
қосындысынан тұрады. 

* Данияның қызыл және ақ түсті крестермен айшықталған 
мемлекеттік туы әлемдегі әлі күнге дейін қолданылып 
жүрген ең ежелгі ту саналады.

* Челябинскте Ойсыл қара тұқымы мүлде кездеспесе 
де туында түйенің бейнеленуі қызық. Неге? Өйткені ХІХ 
ғасырда керуен жолының саудасы қала кірісінің басты көзі 
болған. Сондықтан халық осы үй жануарын қадір тұтқан.

* Австрия мен Литваның мемлекеттік рәміздері ұқсас. 
Айырмашылығы түсінде ғана. Дәл осындай жағдай бір кез
дері Монако мен Индонезия арасында кикілжің туғызған 
болатын. 

* Қаралы күнде көптеген мемлекеттің туы төмен түсі
рілетіні белгілі. Алайда, мұның Сауд Арабиясына қатысы 
жоқ. 

* Халықаралық құқық бо йынша ақ ту бейбіт келіссөз 
символы саналады. Оны алып жүруші адамға қарата от шашу 
қылмыспен тең. 

* Филиппин байрағындағы түстер соғыс кезінде бір
бірімен ауысып тұрады.

Тәуелсіздік алғалы бері ел 
спортшылары бір тудың астында 
жарыстарға қатысып, жеңіс 
тұғырынан көрініп келеді. Кеше 
ғана Ташкент төрінде Қазақстан 
намысын  қорғаған спортшы 
Айсамал Сансызбаеваның жа
рыс тағы жетістіктерінің құр
метіне Ту көтеріліп, Әнұран 
шыр қалды.

– Спортта жетістікке жетіп, 
өзге елде Әнұранды шырқатып, 
Туды биікке көтеріп, тұғырда 
бірінші тұру – әр спортшының 
арманы. Әнұран шырқалғанда 
көп спортшы көзіне жас алады. 
Тұғырда бірінші болып Әнұран 
шырқалған сәтте жан дүниең 
тебіреніп, елің мен жеріңе деген 
сүйіспеншілігің арта түседі. 
Жеңіске деген құштарлығың 
ашылып, еткен еңбегіңнің еш 
кетпегенін түсінесің, дайындық 
жолында қиналған сәттердің 
барлығы ұмытылады. Өзге 
елде жеңіске жетіп, Әнұранды 
шырқатып, бүгінгі бейбіт күннің 
батыры болып үлес қосып 
жүргенімізге қуаныштымын, – 
дейді спортшы.

Бірер күн бұрын ғана 
Айсамал Өзбекстанның Ташкент 
қаласында ауыр атлетикадан 20 
жасқа дейінгі жастар арасында 
өткен Әлем чемпионатында 
алтын медаль жеңіп алып, 
Әнұранымызды тағы бір 
асқақтатты. Ол қоссайыс қоры
тындысы бойынша 258 келіні 
бағындырып, 87 келіден жоғары 
салмақ дәрежесінде жеңіс 
тұғырына көтерілді.

– Туымыз желбіреп, Ән
ұранымыз шырқалатын жеңіс 
тұғырында тұрған кезде ғана 
бастан кешетін сезімді сөзбен 
жеткізу өте қиын. Өткен 
жылы Ташкентте болған Азия 
чемпионатында 2 мәрте алтын 
медаль алып, Перудің Лима 
қаласында жасөспірімдер 
арасындағы Әлем кубогының 
жеңімпазы атандым. Осылайша, 
шетелдік алғашқы жарыс
тарымның өзінде жеңімпаз 
болып, елімнің Әнұраны шыр
қалды. Абыройдың асқақтап 
жатқанын, еліміздің бүкіл 
әлемге танылып жатқанын 
сезінесің. Тұғырда тұрған сәтте 
бойыңдағы күшжігер, намыс 
оянады. Сол жарысымда өте 
қуанышты сезімде болдым, 
өйткені ең алғашқы қадамым 
алтынмен басталып, Аллаға 
шүкір, ал тынмен жалғасуда. 
Барша қазақ стандықтарды шын 
жүректен Рәміздер күнімен 
құттықтаймын. Әрқашан елі
міздің абыройы асқақтап, көк 
Туымыз желбірей берсін деген 
тілектеміз, – дейді ол.

Айсамал Сансызбаева 
Шиелі ауданының тумасы, қазір 
Жалаңтөс баһадүр атындағы 
олимпиадалық резервтің облыс
тық мамандандырылған мектеп
интернатында оқиды. Жас 
спортшы осымен үшінші рет 
байрақты бәсекелерде жеңіске 
жетіп, Әнұранымызды әуелетті.

«Бұл
сезімді 
сөзбен 
жеткізе 
алмаймын»

Әнұран естілгенде 
туған елінің қуатын 
сезініп, кеудесін қуаныш 
кернемейтін жан жоқ 
шығар. Әлемдік аренада 
екі жағдайда ғана елдің 
Әнұраны шырқалады: 
мемлекет басшыларының 
ресми кездесулері мен 
спорттық жарыстарда 
жеңіске жеткен кезде.

Тулар туралы
не білеміз?

Әр мемлекеттің туы болады. Мемлекет 
дейміз-ау, ол тіпті кейбір қалалардың, жекелеген 
ұйымдардың өзінде бар. Осы орайда ту туралы сіз 
бен біз біле бермейтін бірен-саран деректі назарға 
ұсынбақпыз. 

Қасиетті Туымыздағы керемет 
композициялық үйлесім қазақтың 
біртуар ақыны Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың 1917 жылы жазған 
«Алаш ұраны» атты өлеңіндегі: 
«Алаш туы астында, Күн сөнгенше 
сөнбейміз!» деген ұранымен үндесіп 
тұрғандай.

Қазақстан Республикасы Мем
лекеттік Туының авторы – Қазақ
станның еңбек сіңірген өнер 
қайраткері Шәкен Ниязбеков.

Қазақстан Республикасының 
Мем лекеттік Елтаңбасы – дөңгелек,  
көгілдір түс аясындағы шаңырақ 
түрінде бейнеленген, шаңырақты 
айнала шаншылған уықтар шашырай 
түскен күн сәулесіндей. Шаңырақтың 
оң жағы мен сол жағында ежелгі 
аңыздардағы қанатты пырақтар 
бейнесі орналастырылған. Жо ғар
ғы бөлігінде бес бұрышты көлемді 
жұлдыз, ал төменгі бөлігінде 

«QAZAQSTAN» деген жазу 
бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, 
уықтардың, қанатты пырақтардың 
бейнесі, сондайақ, «QAZAQSTAN» 
деген жазу – алтын түстес.

Қазақстан Республикасы Мемле
кеттік Елтаңбасының автор лары 
– белгілі сәулетшілер Жандарбек 
Мәлібеков пен ШотАман Уәлиханов. 

Қазақстан Республикасының 
Мем лекеттік Әнұраны бұрын «Менің 
Қазақстаным» әні ретінде танымал 
болған. Қазақстанның Әнұраны 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
баста масымен 2006 жылы 6 
қаңтарда еліміздің Парламентінде 
бекітілді. Бірінші рет осы жылы 11 
қаңтарда Қазақтан Республикасы 
Президентінің салтанатты ұлықтау 
рәсімінде орындалды. 

Өздеріңіз білетіндей, Ж.Нәжіме
деновтің сөзіне жазылған Ш.Қал
даяқов тың «Менің Қазақ станым» 
әні әу басында кеңбайтақ өлкемізді 
сырттан төнген сұғанақ пиғылдан 

қорғау мақсатында жазыл ған саяси 
салмағы бар ән болатын. Кейіннен 
Тәуелсіз еліміз дің Тұңғыш Президенті 
Н.Назар баевтың бастамасымен әннің 
мәтініне аздаған өзгеріс енгізілді. 
Айта кетейік, Мемлекеттік Әнұран 
ойналғанда орнымыздан тік тұрып, 
жүзімізді Мемлекеттік Туға бұрып, 
оң қолымызды жүрегіміздің тұсына 
қойып, құрметімізді білдіре қосыла 
шырқаймыз.

Мемлекеттік Әнұранның әнін 
жазған Шәмші Қалдаяқов, сөзін 
жазғандар Жұмекен Нәжімеденов, 
Нұрсұлтан Назарбаев. 

Мемлекеттік рәміздер мемле
кеттік органдарда «Қазақстан 
Рес публикасының Мемлекеттік 
рәміздері туралы» Конституциялық 
Заңы бойынша бекітілген ережелерге 
сәйкес орналастырылады. Сонымен 
қатар, рәміздердің сапасы үнемі 
назарда болуы тиіс. Егер қандай да 
бір кемшіліктер орын алса, әкімшілік 
жауапкершіліктер қарастырылған. 

Облыстық ішкі саясат 
басқармасының мәліметінше, биыл 
5 және 30 сәуір аралығында арнайы 
инспекциялық топ облыс орталығы 
мен аудандарда мемлекеттік рәміз
дердің стандарттарға сәйкес 
орна ластырылуы бойынша 374 
мемлекеттік мекемеге тексеру, зер
делеу  жұмыстарын жүргізген. Бұл 
ретте 35 мекемеде кемшіліктер 
анықталып, 13і дер кезінде қалпына 
келтірілсе, 2 мекемеге әкімшілік 
хаттама толтырылған. Рас, кемшілік 
қай жерде де бар, дегенмен 
мемлекеттік рәміздерді пайдалануда 
аса мұқият болуға тиіс. Мемлекетке 
адал қызмет етуге ант қабылдаған 
қызметшілер елдігіміздің айғағы 
болған рәміздерге ерекше құрметпен 
қарағаны жөн. Бұл – әрине, баршаға 
ортақ міндет.

КӨГІМДЕ, ТӨРІМДЕ, 
ЖҮРЕГІМДЕ!

4 МАУСЫМ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ КҮНІ
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ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАСЫНЫҢ ПӘРМЕНІ

Дағдарысқа дейін Қазақс
тандағы ішкі жалпы өнім өсі
мінің алдын ала жасалған 
болжамдарға қарағанда сәл 
жоғарылау болуының себеп
тері бар. Біріншіден, мұнай 
нарығындағы баға күт
кен дегіден жоғары болды. 
Екін шіден, Қазақстан әлеу
меттік қолдау шараларына 
көптеп қаржы бөліп, бұл өз 
кезегінде тұтыну рыногында 
тауарлардың сұраныс табуына 
ықпал жасады.

2019 жыл аяғына дейін 
инфляциялық үдерістердің 
өсімі байқалмады. Сол  жыл
дың ерек шелігі, тұтыну ры
ногында жыл сайын көкөніс 
бағалары бойынша байқалатын 
қым батшылық сезілмеді. Бұл, 
біздіңше, салаға мемлекеттік 
қолдаудың едәуір ықпалының 
жемісі еді. Агроөнеркәсіпке 
мемлекеттік қолдау Қазақ
станды Еуразиялық эко
номикалық кеңістікте жетіс
тіктерге жеткізді. Сонымен 
бірге, сол жылы Қытай, Иран 
бағытындағы қадамдар экс
порт әлеуетін арттыра түсті.

2019 жылы 
әлем жұрт
шылығы АҚШ 
пен Қытай 

арасындағы сауда 
соғысының әкелген 
зардаптарын есеп теді. 
Оның теріс ықпалы 
еуроаймақтағы елдерге 
сал қынын тигізді. 
Сол жылдың соңына 
дейін Германия, 
Италия, Голландия 
өз дамуының 
төмендейтінін 
мәлімдеді. Ағым  дағы 
әлеуметтікэконо ми
калық қиындықтар 
салдарынан 
сарапшылар 
еуроаймақ елдерінің 
жалпы ішкі өнім өсімі 
орта есеппен 1,3 
процент құрайтынын 
айтты. Болжамдар 
бойынша әлемнің 
түкпіртүкпіріндегі 
көптеген елдер 
өздерінің 2019 
жылға арнаған өсім 
көрсеткіштерін 
төмендетіп, ол расқа 
айналды. 

Бірақ бұл аздай 
дағдарыс енді 
дендеді. 2020 жылы 
елдер мен елдер 
арасында байланыс 
үзіліп, оқшауланды. 
Пандемия басталды.

Әлемді жайлаған сол 
қасіретті сарапшылар өткен 
ғасырдың 2030 жылдардағы 
АҚШтағы ұлы депрессиямен 
салыстырады. Осыдан тұп
тура 100 жыл бұрын капи
талистік дүниенің мызғы
мастай көрінген жүйесі оңбай 
сыр берді. Бай мен кедейдің 
тұрмысында жер мен көктей 
айырмашылық пайда болды. 
Ешқандай байсалды тірлікке 
бейімделмеген, сәл дөрекі 
айтқанда, құмар ойындардың 
сипатына көбірек ұқсайтын 
қор биржалары бір сәттеақ 
құлдырады, байлар кедейленіп 
қалмаса да жиғантергенінен 
айырылды, тақыр кедейлер 
көбейді. АҚШта бір сәтте 
20 млн жұмыссыз көшеде 
сеңдей соғылысып, адамдар
ды тонауға кірісті. 2 млн адам 
аштықтан өлді.

АҚШ президенті Рузвельт 
ұлы депрессия кезінде не істеу 
керектігін айқын түсінді. Ол 
тізгіндеуге, ымыраға кел
мейтін нарық экономикасын 
мемлекеттік басқару әдісіне 
көшірді. Байларға салық сал
ды. Сенделген миллиондаған 
жұмыссыздарға нәпақа та
батын жұмыс тауып берді. 

АҚШ бюджеті мемлекеттік 
тап сырысты кө бейтіп, ав
томобиль жолдары салын
ды, мемлекеттің басқа да 
қажеттіліктері өтелді. Соның 
өзінде ұлы депрессия зарда
бы ондаған жылға созылды. 
Бүгінгі дағдарыстың циклда
рын кезінде кеңес ғалымы 
Николай Кондратьевтің дәл 
болжағанын оқырмандар есіне 
салғымыз келеді.

Сарапшылар, сол дағ да
рысты бүгінгімен салыстыра
ды. Бірақ ол кезге ұқсамайтын 
тұстары да бар. Ұқсамайтыны 
– депрессия кезінде халықты 
бүгінгідей жұқпалы дерт жай
лаған емес. Ол таза экономика 
сипатындағы құлдырау еді.

Өмір қазір біздің бұрынғы 
көзқарасымызға түбегейлі өз
геріс енгізіп жатыр. Корона
вирус дерті әлемді шарпи 
бас тағалы Ресейдің Владимир 
Соловьев басқарған хабарында 
бір тыным болмады. Ресейдің 
атақты ғалымдары, АҚШтың, 
Израильдің, Германияның мү
йізі қарағайдай ғалымдары да 
осында бас қосты.

Италияда,  Францияда, 
АҚШта дерт неліктен ә 
 де геннен тізгіндеуге көн
беді? Хабарда осы сауалға сол 
ғалымдар жауап беріп, мәсе
ленің түйінін ашқандай бол
ды. Жаппай дағдарыс кезінде 
жекеменшік психо ло гияның 
ештеңе істей алмайтыны, 
күшті мемлекеттік биліктің 
қажеттігі айтылды. Сол Аме
рикада емдеу мекемелерінің 
түгелге жуығы дерлік жеке 
меншіктің қолында болды. 
Оларда жұмылдыру күші 
жоқтың қасы еді. Жекемен
шік клиникалар әрдайым бос 
болады. Оған жату үшін көп 
қаражат керек. Міне, мем ле
кеттік ресурс аз жерде осын
дай оралымсыздықтар орын 
алады. Керісінше, Қытай 
өз мүмкіндігінің орасан зор 
екенін танытты.

Дерт салдары
нан экономика 
тұралап шығын 

әлемде ондаған, 

жүздеген трлн дол
ларға шарықтап 
кетті. Сарап шылар 
әлем халқын бұл 
дағдарыстан алып 
шығу үшін ұжымдық 
күшжігер қажет екенін 
түсінді. Сол ғалымдар 
бүгінгі жағдайда со
циализм жүйесінің 
артық шылығын, 
әлеуметтік си паттағы 
экономиканың ел 
тұрақтылығын сақтап 
қалуға бейім екенін 
дәлелдеді. Олар 
әркімнің өз көрпесін 
өзіне тартып, эгоизм 
принципін танытуы 
жағдайды бұрынғыдан 
да ушықтыра беретінін 
айтты. Бірақ, бір 
қызығы, менің осы
дан бірекі жыл бұрын 
жазған мақаламда 
бүгінгі құбылысты 
орыс, кеңес ғалымы 
Николай Кондратьев 
осыдан 80 жыл бұрын 
болжап айтып кеткені 
атап көрсетілген еді.

Былтыр қыркүйекте 
Пре  зидент ҚасымЖомарт 
Тоқаев халыққа кезекті Жол
дауын жариялады. Жолдау
да дағдарыстан кейінгі ах
уалдан бастап таяу уақыттың 
мін деттері белгіленді. Әл
бетте, оның ішінде эконо
мика реформасына қатысты 
айтылғандардың мазмұны, си
паты айрықша екені байқалды. 
Өйткені бұл өзгерістердің 
барлығы  алдағы күрделі ке
зеңдегі халық тұрмысына 
тікелей байланысты болды. 

Сол жолы алға қойылып 
отырған міндеттер ауқымды 
еді. Ол сонымен бірге сан 
салалы әрі күрделілігімен 
ерекшеленді. Әлемдегі өз
герістерге сәйкес ұсынылып 
отырған реформалар – біздің 
ілгері басуымыздың кепілі, 
Қазақстан халқының жаһан кез 
болған дағдарыстан шығудың 
негізін қалайтын басты қоз
ғаушы күші болып саналды. 

Пандемия кезінде Қазақ
стан Ұлттық қордан бірнеше 

трлн теңге бөліп, ол шағын 
және орта бизнесті, халықты 
әлеуметтік қолдауға жұмсалды. 
Жалпы дағдарыстан Қазақстан 
экономикасы ішкі жалпы 
өнімінің 2 процентінен айы
рылды.

Президент 
халық үшін 
жасалған 

әлеуметтік қолдау 
шараларына кеңінен 
тоқталды. Енді 
пандемиядан кейінгі 
өзгерістерге жақсы 
дайын болуымыз 
керектігін айтты. 
Себебі уақыт 
күттірмейді, ол 
жаңа талаптарды 
алға тартуда. Бұл 
орайда Мемлекет 
басшысы тікелей 
өзіне бағынышты бо 
латын Стратегиялық 
жос парлау және 
реформалар агенттігін 
құру туралы шешім 
қабылдағанын 
мәлімдеді. Бұл агенттік 
мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің негізгі 
орталығына айналады. 
Реформалар жөніндегі 
жоғары Президенттік 
кеңес құрылады. Ал 
кеңестің шешімдері 
түпкілікті болады. 
Тез өзгеріп жатқан 
ахуалға шынайы баға 
беру үшін Статистика 
комитеті агенттік 
құрамына беріледі. 
Аталған шешім 
реформа сипатының 
күрделі екенін 
айқындайды. Себебі 
статистикада көптеген 
деректер пікірталас 
тудырады, оған 
тіпті кейінгі уақытта 
күмәнмен қараушылық 
басым. Демек, 
Президент қоғамның 
біршама кемшін 
тұстарын дөп басып, 
жос парлау жүйесін 
тікелей өз қолына 
алатынын сездірді. 

Президент мемлекеттік 
жоспарлау жүйесіндегі кем
шіліктерді атап көрсетті. Сан 
алуан көрсеткіштер мен инде
каторлардан тұратын мем
лекеттік бағдарламалар әзір
леуді тоқтату қажеттігін, 
негізгі мақсат жұмыстың ба
рысы емес, нәтижесі болуына 
бағыттау керектігін мәлімдеді. 

Президент ұзаққа созылған 
мұнай дәуірі аяқталғанын 
мәлімдей отырып, эконо
миканың әртарап тан дырылуы 
қажеттілік ғана емес, Қазақ
станның бұдан басқа жолы 
жоқ екенін нақтылап тұрып 
айтты. Бұл рас, әзірге осы са
лада біз айтарлықтай ештеңе 
тындыра қойған жоқпыз. 
Кеше ғана Ресейдің Энерге
тика министрі Александр Но
вак 2021 жылы мұнай бағасы 
барреліне 6065 доллар бола
тынын болжады. Әрине, жы
лына 100 млн тоннаға жуық 
мұнай өндіретін Қазақстанға 
бұл жаман көрсеткіш болмай
тын сыңайлы. Бірақ, қазір дай
ын өнімге негіз артып, арқаны 
кеңге салудың реті ендігі жерде 
тым қисынсыз. Себебі панде
мия дерті көрсеткендей, уақыт 
жылдам өзгеруі ықтимал. 

Сол жолы Президент 
Ұлттық табыстың өсімінен 
түсетін игіліктерді әділ бөлу 
жөнінде айтты. Бізде ішкі 
нарықтың мүмкіндіктері толық 
пайдаланылмайды. Өңделген 
тауарлардың үштен екіге 
жуығы шетелден әкелінеді. 
Бұл орайда өңдеу ісінің жаңа 
салаларын дамыту қажеттігі 
туындап отыр. 

Президент өндеу өнер кәсі
бінің өндірісін 5 жыл ішінде 
кем дегенде 1,5 есе арттыруды 
міндеттеді. Біздің журналистік 
пайымдауымызша, ол ендігі 
жерде қағазбастылыққа ұрын
бай нақты іске айналуы ке
рек. Осы орайда Мемле кет 
басшысының статис тиканы 
бас қаруға тікелей өзі ара лас
қысы келгенін түсіністікпен 
қабылдауымыз қажет. 

Президент 
экономикаға 
серпін беретін 
сала ретінде 

ауыл  шаруашылығы 
өнім де рін өндірудің 
түйткіл деріне 
тоқталды. Ауыл 
еңбек кер лерінің 
ауыр жұмысы тым 
арзан бағаланады. 
Табыстың басым 
бөлігіне алыпсатарлар 
кенеліп жатыр. Сыр 
өңірінде өсірілетін 
дақылдардың суар
машылық егіншілікке 
тікелей қатысы 
бар. Президент 
осы мақсатта 
технологиялық тұр
ғыдан ескірген 
суару жүйесінің 
салдарынан судың 40 
проценті далаға кетіп 
жатқанын мәлімдеді. 
Шындығында, бұл – 
өткір мәселе. Орта 
Азиядағы мемлекеттер 
арасында судың ортақ 
пайдалану жүйесіне 
қатысты мәселелер 
әлі толық шешімін 
тапқан жоқ. Қазір 
Сырда су мүлдем 
тапшы. Демек, суды 
көп қажетсінетін 
дақылдарға деген 
көзқарасты өзгерту 
қажет сияқты. Бұл –  
мамандардың мықтап 
ойланатын мәселесі. 

Президент жаһандық көлік 
дәліздерінің маңыздылығына 
тоқталды. Қазақстанның таяу 
болашақта табыс көзіне ай
налатын осы саласы көр
шілердің де назарын өзіне 
аудара бастаған сыңайлы. 
Орталық Азия өңірінде пай
да болған баламалы жобалар 
Қазақстанның көлік әлеуетін 
төмендетуі мүмкін. Прези
дент бұл орайда «Нұрлы жол» 
бағдарламасының екінші ке
зеңі еліміздің көліктранзит 
секторының жетекшісі ролін 
бекемдеуге арналуы керектігін 
міндеттеді. 

Экономиканың тағы бір 
маңызды саласы – ақша несие 
саясаты. Экономикада барлығы 
бірбірімен тығыз байланысты. 
Әртараптандырудың бәсеңдігі 
шетел инвестициясын тартуға 
кедергі келтіреді. Кез келген 
инвестор қаржы салған жерінен 
пайда іздейді. Сондықтан бұл 
орайда Қазақстанда қазіргі 
таңда экономикалық реформа

ны тездетіп жүргізу барынша 
маңызды.

Бізде валюта нарығы рет
телмей келе жатқаны – күрделі 
түйткіл. Экспорттан түсетін 
табыстың елеулі бөлігі ішкі 
валюта нарығына түспей, ше
телде қалып қояды. Президент 
бұл орайда Үкімет пен Ұлттық 
банкті экспорттаушылардың 
валюталық табысты сатуға 
ынталандыруға тиісті шара
ларды қабылдауға міндеттеді.

Біздің әрдайым атап көр
сетіп жүргеніміздей, Қа
зақстанда экономиканы да
мытудың пайдаланылмай 
жат қан резервтері көп. Бұл 
жолы Президент осы та қы
рыпты да айналып өткен 
жоқ. Ол еліміздің жалпы ішкі 
өнімінің үштен біріне жуығы 
есепке алынбай көлеңкеде 
қалатынын айтты. Түсінген 
адамға бұл орасан зор қаржы. 
Ал бұл бюджет табысын едәуір 
арттыруға мүмкіндік берер еді. 

Президент 
экономикалық 
жағдайды са
раптай келе, 

Қазақстандағы 
жалпы ішкі өнімнің 
абстрактілі өсімімен 
халықты қуанта ал
маймыз дегенді айт
ты. Шындығында 
солай, себебі біздің 
елімізде әзірге циф
рлар мен нақты 
істің арасында 
айырмашылық 
көп. Оның әлбетте, 
объективті, 
субъективті себептері 
бар. Барлығын тал
дап жатуға газеттің 
мүмкіндігі шектеулі 
болғандықтан, 
бұл мәселені 
кезекті мақаланың 
тақырыбына 
қалдыруды ұйғардық. 

Мемлекет басшысының 
Жол  дауынан кейін Қазақ
стан ның орталық органының 
бірқатар басшылары Үкімет 
алдында өз салаларындағы 
жағдайды жария етіп, олар
ды талдау сүзгісінен өткізді. 
Бұл орайда Ұлттық банк 
төрағасы Ерболат Досаевтың 
айтқандары, біздіңше, бір
шама жариялылығымен ерек
шеленеді. 

Ол 2021 жылы инвес ти
циялық жобаларды іске асыру
ды жылдамдату нәтижесінде 
импортты қалпына келтіру 
және оның 8,1 процентке 
өсуі қамтамасыз етілетінін 
мәлімдеді. Бұл орайда тауар
лар экспортының болжа
мы шикізаттық емес тауар
лар экспортының ұлғаюы 
нәтижесінде мүмкін бола
ды. Бұл 2025 жылға қарай 
экспорттың 50 млрд АҚШ 
долларынан жоғары деңгейге 
дейін кезеңкезеңімен өсуіне 
алып келеді. Осының барлығы 
дағдарыстан кейін даму бар 
екенін көрсетеді.

Енді облыстың жағдайына 
келейік. Үстіміздегі жылдың 
төрт айында өңдеуші өнер
кәсіптің өнім көлемі 12,6, 
ауыл шаруашылығында 2,7 
процентке өсті. Аймақта 
құрылыс жұмыстарының кө
лемі 58%  артты. 155 мың 
шаршы метр тұрғын алаңы 
пайдалануға берілді. Бұл 
өткен жылдың тиісті кезеңінен 
13,5 процент жоғары. Об
лыста макроэкономикалық 
көр  сеткіштер анағұрлым 
жақ    сарды.  Әлеуметтік аз қам
тыл   ған халық тобына қолдау 
көр сету көлемі ұлғайып келеді.

Ең бастысы, экономика 
салаларына инвестиция салу 
көлемі ұлғайды.  Жыл көле
мінде жарты триллион теңге 
инвестиция салу көзделуде. Ол 
негізінен өңдеу өнеркәсібіне, 
мұнайгаз саласына салынады. 
Мұнайгаз саласында көптеген 
жаңа кеніштерді игеру көз
делуде. Бұл белгілі себеп
терге байланысты тоқыраған 
мұнай өндірісін жаңа белеске 
көтеруге негіз қалайды.  

2023 жылдың соңына қарай 
Ұлттық қор қаражаты ішкі 
жалпы өнімнің 30,8 процентін 
құрамақ. Бұл – Ұлттық банктің 
ұстанымы. 2024 жылға дейін 
Ұлттық қордан бөлінетін 
қаржыны ұқыпты пайда
лану осы саясаттың басым 
бағыты екенін түсіндік. Жал
пы дағдарыстан шығу біздің 
пайымдауымызда, кезек күте 
тұратын жобаларды кейінге 
қалдыру есебінен табысты 
жүйеге асырылуы тиіс.

Экономика табиғаты 
қы зық. Ол кейде 
алдыңа күт пеген тосын 
құбылыстарды тар-
тады. Әлемнің тұтас 
бөлшегінің бір тармағы 
ретінде Қазақстан эко-
номикасы коронавирус 
дертіне дейін қалыпты 
өсі мін сақтаған мемле-
кеттер қатарында бол-
ды. Ұлттық экономика 
министрлігінің мәліметі 
бойынша ішкі жалпы 
өнім өсімі 2019 жылы 4 
процентті құрады.

ДАҒДАРЫСТАН 
КЕЙІН 
ДАМУ БАР
оны экономиканың бүгінгі 
беталысы айқындай түседі

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb
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– Сәбит Бексейітұлы, пан
демия өміріміздің барлық са
ласына еркімізден тыс түзету 
енгізгелі жылдан асып кетті. 
Сіз өткен жылы індеттің ең 
көп жағдайы – 1775 адам ауру 
жұқтырған шілде айында 
бас қарма басшысы болып 
кел діңіз. Осы жылға жуық 
уақытқа қандай өлшем жа
сауға болады? 

– Ең алдымен бізге бас бұрып 
жасалып жатқан жұмысымызды 
жариялауға уақыт бөліп отыр
ғандарыңыз үшін үлкен алғы
сымды білдіремін. 

Елде қиын жағдай бо лып 
жатқан кезде аймақ басшы
сының арнайы  шақыртуымен 
денсаулық сақтау басқармасы 
басшысы қызметіне келдім. 
Алғашқы 2 апта мемлекеттік 
қызметке өткенге дейін кеңесші 
ретінде бірінші сағаттан бастап 
жұмысқа белсене кірістім. Сол 
мезеттің өзінде мынау не бітіріп 
жүр деген халық арасында бі
раз қауесет тарап, әлеуметтік 
желіде бірнеше пікір пайда 
бола бастады. 14 шілде бұйрық 
алып, әрі қарай қызметке кірісіп 
кеткен жағдай бар. Шешімін 
таппай тұрған мәселелер жет
кілікті болды. Оның үс тіне 
медициналық қызмет өзде рі
ңізге белгілі, МӘМС жүйесінен 
қаржыландырыла бастады. Ал, 
коронавирус инфекциясының 
та ра луына байланысты меди
ци на лық мекемелерде жос пар
лы ауруханаға жату, күндізгі 
ста ционар жұмыстары толық 
тоқ татылды. Ол өз кезегінде 
мекемелерде қаржылық қиын
шылықтардың пайда болуына 
әкеп соқты.

Иә, өткен жылдың шілде 
айы коронавирустың ең өрші
ген уақыты болғаны рас. Сол 
уақытта індетті жұқтырып ал
ған әріптестеріміздің де көбей
геніне уақыт куә. Күнде лікті 
қосымша төсек орындарын ашу 
сол кездің өзекті мәселесі еді. 
Медициналық қызметкерлерді 
індеттен қорғау үшін ауруха
наларды «таза» және «лас» 
аймақтарға бөлу жұмысы бел
сенді кезең алды, сол ме зетте 
қорғаныс құралдары да жет
кілікті түрде әкеліне бастады. 
Әріптестеріміз індетті отбасы 
мүшелеріне жұқтырмау үшін 
бөлек тұруға мәжбүр болды. 
Қала мен аудан орталықтарында 
жергілікті бизнес өкілдері ша
масы келгенше өз есептерінен 
демеушілік көмек жасап, ме
дициналық қызметкерлерді ыс
тық тамақпен және уақытша 
тұратын мекенжаймен қам та
масыз етуге атсалысты. Осы 
сәтті пайдалана отырып, сол 
азаматтарға үлкен алғы сым  ды 
жеткізгім келеді. Сол уақыт
тан бері індет жұқтыр ған
дардың саны 6500ден асты. 
Күшейтілген шаралардың ар
қа сында тамыз айынан бас
тап індет азайып, аталған 
ай  дың басына ауруханалар 
қа   лыпты режимге көшіп, жос
пар лы жұмыс қайта қал пына 
келтіріле бастады. Аудан ор
та лықтарындағы инфек ция лық 
төсек орындары толық тоқ
татылды. Қыркүйек айынан 
бастап COVIDке арналған тө
сек орындары аймақта тек об
лыстық инфекциялық ауру ха
нада ғана қалдырылды.

– Жаңа өзіңіз айтқандай, 
еріктілерден бастап, қаншама 
қайырымды кәсіп иелері қол
дан келген үлесін қосты. Әйт се 
де, біздің медициналық әлеу
етіміздің деңгейіне қандай 
баға берер едік? Сынаққа түс
кен шақтың сабағы туралы 
айта отырсаңыз...  

– КВИ (коронаровирус ин
фекциясы) ең көп таралуы мау
сым айының аяғы мен шілде 
айының 2онкүндігіне келді. 
Күніне 200ге жуық жағ дай 
тіркеліп, тез арада бірнеше рет 
инфекциямен кү ресу үшін ау
руханаларда тө сек орнын ұй
ым дастыру жұ мыс тары күн  
делікті шараға ай налды. Сол 
ме зетте аймақта жалпы төсек 

орны 700ден басталса, кейін  
2400ге көбейді. Аса ауыр 
тигені нау қастарды отте гімен 
қамтамасыз ету еді. От тегін 
өндіретін станциялар тек жеке 
кәсіпкерлер қолында бо ла
тын. Жерлестерімізге рах
мет, күнітүні жұмыс жасап, 
бар күшін салды. Ал, ауруха
налардағы жағдайды сырт
тан қарағанда бейнебір со ғыс 
көрінісі деп айтуға бо лады. 
Әр науқас жанында тұр ған 
оттегі баллондарын көр генде, 
оны талдырмаш жас мед би
келер тасып жүргенде адам 
сезімінде үрей пайда болады, 
ал баллонның жарылғыштығы 
ойға түскенде ұйқы қашқан 
сәттерді қалай айтпасқа?! Дәрі
дәрмек мәселесі де оңай тиген 
жоқ.

Осының барлығын ой са
ра бынан өткізсеңіз, әрбір ме
ди цина қызметкерінің өл
шеу  сіз еңбегі бар. Жалпы 
ко ро на вирустық инфекциямен 
кү ресуге бірінші күннен бастап 
үлес қо сып келе жатқанымды да 
атап өткім келеді. Қызылордаға 
кел мес бұрын Алматыда жұмыс 
жасадым. Індет басталған сәт
тен отбасынан тыс ауруханада 
жатып, жұмыс істедік. Одан 
елге келіп үзіліссіз осы қыз
метке тағы кірістік.

Шын мәнінде, бұл індет 
тек біздің елдің ғана медицина 
саласын тығырыққа тіреген 
жоқ. Әлем абдырап қалды. 
Ауру өршіген тұста тіпті тосын 
құбылыстар пайда болды. Оған 
қарсы тұрудың өмірлік тәжі
рибелері қолданыла бастады.

Төсек орындарын көбейту 
үшін қаладағы фтизиопуль мо
нология клиникасында, тері 
ве нерологиялық ауру ха нада, 
те мір жол аурухана сында, 
Қорқыт ата атындағы уни вер
ситеттің жатахана сында тө сек 
орындар ұйымдасты рыл ды, 
ау дан орталықтарында да осы 
жұмыс қатар жүргізіліп, жал
ғастырылды.

Дәрідәрмек қорын көбей ту 
үшін «СК Фармация» компа
ниясымен шарттар кеңейтілді, 
жеке дәріханаларға 80 мил лион 
теңгеге дәрідәрмек алын ды. 
Тұрақты дәрідәрмек қорын 
ұйымдастыруда облыс бас шы 
лығы дер кезінде шешім қа
былдап, жергілікті бюджеттен 
488 миллион теңге қаражат 
қарастырылды. Медициналық 
мекемелерде дәрідәрмектің екі 
айлық қоры жасалды.

Гуманитарлық  көмек есебі
нен және республикалық бюд
жеттен қаражат бөлініп, жеке 
қорғаныш құралдарының да 
қоры пайда болды.

Оттегімен қамтамасыз етуді 
күшейту үшін сатып алу және 
демеушілік көмектер есебінен 
оттегі концентраторлары алын
ды. Облыстағы көпбейінді ау
рухана мен Қазалы ауданара
лық ауруханаларында оттегі 
станциялары салынып, іске 
қо  сылды. Стационарларда тө
сек орындарының оттегі мен 
қам  тамасыз етілгендерінің са
ны бірнеше рет өсті. Жыл ба
сында өкпені жел дет кіш аппа
раттардың саны 76 болса, қазір  
251ге жетті. Міне, осы ның бәрі 
– тынымсыз, табанды еңбекпен 
жасалған дүние. 

– Өткен жылдың өте 
күрделі кезеңін біз де ақпа
раттық тол қын жүргізе 
оты рып жақсы білеміз. 
Ден сау лық сақтау са ласы ты
ғы рыққа тірелгенде Мемле
кет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев халықтың аман дығы 
үшін батыл шешім қабыл
дады. Жұқпалы індетпен 
бетпебет жүрген медицина 
қызметкерлерінің табысы 
есе леніп, өмірлік қауіпсіздігі 
қор ғалды. Қысқасы, жүйеде 
үл кен сілкініс жасалды. Ендігі  
көр сеткіш қандай?

– Дұрыс айтасыз. 2020 жыл 
– қатқабат тірліктің нағыз ас
тасқан шағы. Мен сол өткен 
жылдың екінші жарты жыл
дығының өзінде атқарылған 

жұ мысқа қысқаша шолу жасап 
өтейін. Бірінші рет қаладағы 
№3 емханада және Сырдария 
орталық ауруханасында экс
перттік класты УДЗ аппараты 
пайдалануға берілді.

6 жаңа цифрлы рентген ап
параты мен 4 жаңа флю оро
графия аппараты орна тыл ды. 
Қиын қаражаттық жағ дайда 
қалып қойған бала лар ту бер
кулезін емдеу санато риясы
ның жұмысы зерделеніп, 
фти зиопуль монология орталы
ғына қосылды, ондағы 96 
қыз  меткердің жұмыс орны 
анық талып, соңғы 6 ай бойы 
берілмеген жалақысы толық 
өн дірілді.

Сырдария ауданында орна
ласқан туберкулезді емдеу 
дис пансері қаладағы фтизио
пуль монология орталығымен 
біріктірілді, ғимараты сол ау
дандағы орталық аурухана ба
лансына берілді.

Аталған Сырдария аудан
дық ауруханасының жылыту 
пешінің жарамсыз екені анық
талып, жылу маусымы бас
талғанға дейін мәселе шешілді, 
сонымен қатар қаладағы №3 
емхананың жылыту пеші де жа
ңартылды.

Мемлекеттікжеке әріптес
тік жобасы есебінен Жалағаш 
және Арал аудандарындағы 
ауылдық аймақтарда 2 дәрі гер
лік амбулатория іске қосы лып, 
халыққа өз қызметін жасауда.

Тамыз айының басында 
жағдай тұрақталып, инфекция 
жұқтырған науқастарды тек 
инфекциялық стационарға жи
нақтау басталды. Кезекпен ке
зек аудан орталықтарындағы 
инфекциялық төсек орындары 
жабылды. Республикада ал
ғаш  қылардың бірі болып ауру
ханалар мен емхана ларда жос
парлы жұмыс жандан дырылып, 
халыққа қызмет жасай бастады. 
Ол өз кезегінде қаражат мәсе
лелерін шешуге ықпал етті.

Ал, аптасына 5 күн таң 
атқаннан кешке дейін әкімшілік 
пен басқарма ғимаратында іс 
барысын үйлестіру, сол кез
дегі облыс әкімінің орын
басары, сала кураторы болған 
Байқадамов Наурызбай Сейіт
қалиұлымен бірге сенбі, жек
сенбі күндері аудандардағы 
медицина мекемелерін аралау, 
дайындық жұмыстарын жүр
гізу, семинарлар өткізу әдетті 
жұмысқа айналды.

Шілде айынан бастап ақ
парат құралдарымен жұмыс 
бұрынсоңды болмаған си
пат алды. Республикалық те
ле арналардан 50ден астам 
сюжет, жергілікті телеарна 
ар қылы 200 сюжет, 100ден 
аса ролик эфирге шықты. 
Әртүрлі газеттерде 1000нан 
астам ма қала жарияланды, 
әлеуметтік желілерден 25000 
ас там жазба берілді. Бас қарма 
басшысы ретінде бас пасөз бри
фингін күнделікті өткізу, оны 
үнемі сайттарға бөлісу, бәрі
бәрі – халықтың ақ параттық 
қолжетімділігіне жа салған жұ
мыс. Негізсіз пікір, жалған 
ақпарат желдей есіп, талайға 
зардабын тигізген тұста осылай 
жанкештілікпен жұмыс жасауға 
тура келді. Әділін ай тып, 
талдамалы дүниелер жасап, 
істің аққарасын жет кі зуге 

атсалысқан БАҚ өкілдеріне 
ризалық білдіремін. 

COVID19ға қарсы 3000
ға жуық қызметкер жұмысқа 
тартылып, оларға Үкімет есе
бінен үш категориямен 3 мил
лиард теңгеге жуық қаражат 
төленсе, вирус жұқтырған 526 
медицина қызметкерінің әр
қайсысына 2 миллион теңгеден, 
яғни, 1 миллиард 52 миллион 
теңге қаражат, қайтыс болған 
12 әріптесіміздің отбасына 
10 миллион теңгеден қаражат 
бөлінді.

2020 жылдың бір жетістігі 
– қаладағы денсаулық аллеясы 
мен дәрігерлер алаңының ашы
луы. Дәрігерлерге осындай 
құр мет көрсетіп, еңбегімізді 
баға лаған сол кездегі қала әкімі 
Нәлібаев Нұрлыбек Машбек
ұлының қолдауына алғыс айт
қым келеді.

– Індет биыл да зардабын 
аз тигізіп тұрған жоқ. Сәуір 
айының өзінде 1540 адам ау
ру жұқтырды. Ақпан айы
нан бастап вакцина салына 
бастады. Дегенмен, ел ішін
де әлі де болса вакцина тұр
ғысында тұрақты пікір 
қа   лып таспай отыр. Дәрігер
ға лымдардың ел алдында 
вак цина туралы нақты дә лел
дерін, ашық пікірлерін тың
дағысы келетіндер бар...

– Індеттің арамызда тіркелуі  
биылға да тиесілі болып отыр. 
Ахуал жыл басында бір шама 
тұрақтылып еді, сә уір айында 
қайта өршіп, өңірі міз «қызыл 
аймаққа» енді. Ақ пан және 
наурыз айла рын да сәй кесінше 
240  пен 195 жағ дай тір келсе, 
аталған айда 1540 жағдай 
тіркелді. Сол себепті жыл ба
сындағы 215 инфекциялық 
төсек орны 930ға (450і қалада, 
480і аудан орталықтарында) 
кө бейтілді, аудандардағы төсек 
орындар халық санына сәйкес 
жандандырылды. 

Ақпан айынан бастап ко
ронавирустық инфекцияға қар
сы вакцинациялау жұмыс тары 
басталды. Алғашқыда Ресейде 
өндірілген «СПУТНИКV» вак
цинасы пайдаланылса, қазіргі 
таңда өзімізде өндірілген 
«КАЗВАК» және араб әмір лік
терінен шығарылған «ХАЯТ 
ВАК» вакциналары пайдаланы
луда. Вакцинация екі этаптан 
тұрады. 1ші этапты 18ден 
асқан 90 мың жерлесіміз қа
былдаса, 2ші этапты, яғни то
лық вакцинацияланған халық 
саны 30 мыңнан асып отыр.

Қайбір инфекциялық про
цестер болмасын немесе осы 
уақытқа дейінгі әлемде кез
дескен пандемиялардың бар
лығы тек қана вакцина кө ме
гімен құрықталғанын халық қа 
жеткізгім келеді. Өздері ңізге 
белгілі, вакцинация жұмы сы 
алғы шепте жүрген меди цина 
қызметкерлерінен бастал
ға   ны бәрімізге мәлім. Об
лыс  та бүгінгі күні олардың 
80%і вак цина қабылдаудың 
арқа   сында аурушаңдық күрт 
төмен деді. Жыл басында 75
тей ме дицина қызметкері вирус 
жұқ тырған болса, қазір жоққа 
тән деп айтуға болады. Осы 
көрсеткіштің өзі біраз мағлұмат 
беріп тұрғандай. Теріс пікір 
әрдайым болған, болады, оған 
аса құлақ асудың қажеті жоқ 
деп санаймын.

– Сіз маман ретінде айты
ңызшы, пандемияның ендігі 
жағдайына қандай болжам 
жасауға болады? Үлгі болар 
елді атай аласыз ба? 

– Пандемияны жеңудің бір
денбір жолы ол – вакцинация. 
Израиль мемлекетін мысалға 
келтіруге болады, олар 6070% 
тұрғындарын вакцинациялау 
арқылы елінде пандемияны 
тұрақтандырды. 

– Коронавируспен күресе
міз деп жүріп өзге ауруларға 
қарсы емдомды әлсіретіп 
алған жоқпыз ба?

– Өте орынды сұрақ. Иә, 
пандемия әсерінен біраз жос
парлы жұмыстарымызға шек
теу қойылғаны рас. Респуб ли
калық деңгейде көмек алып 
жүрген науқастарымыз аймақта 
қалуға мәжбүр болды. Бір жа
ғынан бұл біз үшін үлкен сы
нақ, қарымқатынас уақытша 
үзілген кезде сол науқастарға 
өзіміз көмек көрсеткеніміз рас, 
нәтижелері де жақсы деп ай
тар едім. Жалпы біздің жыл 
сайын орындалуы талап еті
летін индикаторларымыз бар, 
сол көрсеткіштерге қол жет
кіз геніміз әріптестеріміздің қа
жырлы еңбегінің арқасы деп 
білемін. Аталған вирустың та
ралуына байланысты ана өлі
мінің біраз көбеюі өкінішті, 
бірақ бұл көрсеткіш басқа ай
мақтарда да жоғары болғанын 
жасырмауымыз керек.

Өкінішке қарай, өлімжітім 
көрсеткіші 2020 жылы орын 
алған пандемия әсерінен күрт 
өсіп кетті. 2019 жылдың қо
ры тындысымен 1000 тұр ғын
ға шаққанда 5,61ді құраса, 
был тырғы жылдың қорытын
ды сымен 19,4% өсіп, 6,7ні 
құрады.

Ана өлімі бойынша былтыр 
12 жағдай орын алды. Бұған 
талдау жүргізу нәтиже сін де 
83,3% жағдайында өлім себеп
тері жүктілікке байла нысты 
емес екендігін, яғни, жүк ті әйел
дердің экстрагени талды ауру
ларының асқынуы нә тижесінде 
болғандығын көр сетті.

Сәби өлімі бойынша был
тырғы жылдың қорытынды
сымен 226 жағдай орын алып 
отыр, 100 мың тірі туғанға шақ
қандағы көрсеткіш 10,6 (2019 
жыл – 9,7). 5 жасқа дейінгі ба
лалар өлімі 2020 жылы 2,9%ке 
төмендеп, 13,6 промильді құ
рады.

Ал, 1517 жас аралығында 
өткен жылы 5 суицид жағдайы 
тіркеліп, көрсеткіш 8,2ні құ
рады. Жолкөлік оқиғала рынан 
болатын өлімжітім былтыр 
34,8%ке төмендеп, 88 жағдай 
тіркелді. 

Әрине, ең бірінші адам
ның өмірі қымбат. Сол баға 
жетпес құндылықты сақтау 
жо лында медицинаға арты лар 
міндет нығая беретіні сөзсіз. 
Сондықтан, жақсы көрсеткіш
терге қол жеткізу жолында 
жұмыла түсеміз дегім келеді. 

– Өткен жылы Мемлекет 
басшысы медицина сала
сында маман және оның жал
ақысына қатысты өткір тап
сырма берді. Нәтиже қалай?

– Белгілі бір маңызды бу
ындарға маман тапшылығы 
бары қазір қай салада да кез
деседі. Өйткені өмір ағысы, 
сұранысы өзгермелі. Ал маман
ға жағдай жасау, ол енді үлкен 
мәселе. Президент Қасым
Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы 
елдің денсаулық сақтау жүйесін 
жаңа деңгейге бет бұрғызып 
отыр. 

Індет басталған өткен жыл
дың наурыз айынан вируспен 
күресіп жүрген медицина қыз
меткерлеріне 3 категория бо
йынша қосымша жәрдемақы 
тағайындалды. Бұл мемлекет 
тарапынан жасалған үлкен 
қолдау деп айтар едім. Жұмыс 
жасау орнына байланысты 
1ка тегория бойынша 850 
мың, 2категорияға 425 мың, 
3ка те горияға 212 мың теңге 
қаражат төленуі бүгінгі күн
ге дейін жалғасын табуда. 
Был тырғы жылдың қоры тын
дысы бойынша 3 мил лиард 
теңгеден астам еңбек ақыдан 
тыс қосымша қаражат қыз
меткерлерге комиссия ше
шімімен үлестірілді. Індеттің ең 
өршіген кезінде шілде айында 
қосымша қаражаттың құны 947 
миллион теңгені құрады. 2021 
жылы бұл жұмыс жалғасын 
тауып, 4 айдың үлесіне 785,2 
миллион теңгені құрап отыр. 
Сонымен қатар еңбекақы биыл 
дәрігерлер үшін 30%, орта буын 
қызметкерлеріне 20%ке жоға
рылады. Демек, еңбек ақысы 
өскен маман ынталанады, ал, 

ынта жұмысқа да, отбасына да 
жылылық әкеледі.

– Білуімізше, шәкірттеріңіз 
қазірдің өзінде күрделі опе
ра циялар жасауға машық
танған көрінеді...

– 20152018 жылдары об
лыстық медициналық орта
лықта директор қызметін атқа
рып жүріп Алматы қаласынан 
жинаған тәжірибемді сол ме
кемедегі жас мамандармен бө
ліскенім рас. Соның ішінде 
ақ сап тұрған қан тамырлары 
хи рургиясын біршама жолға 
қоюға үлес қосқаным бар. Сол 
саладағы жасалып жатқан хи
рургиялық көмектің түр ле
рі мен саны бүгінгі күні бас
қа ай мақтардан қалыс емес 
екенін айту артық бол мас. 23 
жыл жинаған тәжіри бемді 
ла  уазымды қыз мет тер ат қа
рып жүрсем де, практи ка лық 
жұмыспен ұштас ты руды жал
ғастырып келемін. Қолым 
қалт еткенде Алматы немесе 
НұрСұлтан қаласына барып 
ота жасатуды жоспарлаған па
циенттерді осында алып қалып, 
операция жасап көмектесіп 
жүргенімді жасырмаймын. Ай  
мақтағы қан тамырлары хи
рур  гия сының дамуына қосқан 
үлесім, мақтаныш етер шәкірт
терім бар екенін де айтқан жөн 
шығар.

– Сынға қалай қарайсыз? 
– Бұл енді адамдық пен 

парасатпайымның өлшемі. 
«Сын түзелмей, мін түзелмейді» 
дейміз ғой, бірақ, сынды ба
йыбына барып айту керек деп 
есептеймін. Кейінгі уақытта 
әлеуметтік желіде әлдебір сы
ни пікірлер толастамай тұр. Ең 
алдымен айтарым, елге кел
генде кресло, атақ іздеп емес, 
туған жерге тағзым деген ой
мен, денсаулық саласының 
да муына өз үлесімді қосып, 
адал қызмет етсем деген аза
маттық ұстаныммен шешім 
қабылдадық. Бірінші осыны 
айтқым келеді. 

Өкінішке орай, халықты 
қатерлі індеттен сақтаймын деп, 
өздері сол қауіптің ортасында 
жүрген ақ халатты абзал 
жандарға қолдау көрсетудің 
орнына төпелеп, сынға алатын 
азаматтар кездесуде. Айтқым 
келетіні, дәрігер әр уақытта 
көмек беруге тырысады. Өзі
нің кемшілігін көреді, оны 
жөндеуге талпынады. Дәрігерге 
сын айтылса, оның өз қателігін 
жөндеуге мүмкіншілік пайда 
болды деген сөз. 

Ал, әлеуметтік желіге жалған 
атпен шығып, өнбейтін, маңызы 
жоқ мәселені елге жария ету, 
ол – надандық, жеке басына 
жала жабу – әдепсіздік, білмей 
тұра сынға алу –  кешірілмейтін 
күнә. Ал, сол жазбаларды пайда 
табу көзіне айналдыру – нағыз 
масқара. 

Дәрігерлердің де отбасы 
мен бауырлары, балашағасы 
бар, аласапыранның ортасында 
жүріп халықтың қауіпсіздігін 
ойлаған бейбіт күннің батыр
лары. Ендеше, өз өмірін қа
уіпке тігіп, індетпен күрескен 
азаматтарға жігер беріп, жарқын 
күндерге жеткіземіз деп жүрген 
істеріне кедергі жасамай қолдау 
көрсетейік, ағайын. 

«Құстың қанаты қатты бол
ғанымен, мойыны бос, адамның 
мінезі қатты болғанымен, кө
ңілі бос». Құс мыңдаған шақы
рым ұшса да, қанаты емес 
мо йыны талады екен. Адам 
пенде емес пе, болмашы нәр
седен көңілі қалуы мүмкін. 
Қазір байқап қарасақ сенім, 
мейірім, сыйластық деген тым 
құнсызданып барады. Тір ші
ліктің тінін жалғайтын осын
дай алтын арқаудың бағасын 
білмесек, жалғандық пен жа
сандылық қай кезде де еш
кімге опа бермеген. Бұл, енді 
ұзақ әңгіме болар, бірақ бір
біріміздің бағамызды біліп 
жүрейік дегім келеді. 

Мен күнделікті әрбір жа
ңалыққа ден қойғанда, әсі
ресе, газеттердің сөзіне көп 
жү гінемін. Себебі, «Тасқа ба
сылса тарих» деген бар. Шы
найы ақпаратқа жүгіну – осы. 
Сөз басында айтқанымдай, ме
дицина қызметкерлерінің кә
сіби мерекесі алдында осын
дай сұхбат сәті түскеніне 
ри залық білдіремін. Облыстың 
аға басылымы «Сыр бойы» 
арқылы барша әріптестерімді 
құттықтап, еңбектеріне табыс, 
отбасыларына амандық, бақ
береке тілеймін. 

– Уақыт бөліп, пікірлес
кеніңізге рахмет. 

Сұхбаттасқан
 Қуат ШАРАБИДИНОВ,

«Сыр бойы»

Өмірде әрбір құндылықтың өлшемі бар. Осыдан бір 
жылдан астам уақыт бұрын жұмыр жерді жайлаған 
жұқпалы індет әлі күнге адамзатты әлекке салып тұр. 
Даңғазалық етек алған жаһанда індеп кірген індет несін 
жасырайық, денсаулықтың қадірін, онан қалса бірлік пен 
ынтымақ, қайырымдылықтың парқын таразыға тартып 
бергендей еді. Көп дүние өзгерді. Өлшемін әрбір саналы 
пенде өз халінше пайымдай жатар, бір анығы, медицинаға 
көзқарас бір кездегі сыңаржақ жел сөздің ауанынан басқа 
арнаға ауысты. Өйткені, індетті іркіп, өмір мен өлім 
арасындағы арпалысқа араша түскен һәм түсіп келетін де 
осы саланың жанкешті өкілдері. 

Шын мәнінде, біз сынға салған бір жылдан қандай 
сабақ алдық? Медицинаның кешегі әлеуеті мен бүгінгі 
беталысынан не түйеміз? 

Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы 
Сәбит Пазыловпен сұхбат осы тұрғыда өрбіген еді.  

ВАКЦИНА – ІНДЕТТІҢ ЕМІ, 
СЕНІМ – ЕҢБЕКТІҢ ТІРЕГІ
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Әлихан Нұрмұхамедұлы 
Бө кейхан – сирек кездесетін  
тарихи тұлға. Қайраткер 
туған халқына адал, шын 
мағынадағы кіршіксіз 
қызмет етуімен ерекшеленді. 
Бұл жалаң сөз емес. Ол 1866 
жылы қазіргі Қарағанды 
облысы, Қарқаралы ау-
данында дүниеге келген. 
Қазақстанның қоғам 
қайрат кері, ғалым, пу-
блицист. Алаш көсемі, 
ұлт көшбасшысы Әлихан 
Бөкейханның басты аманат-
мұрасы – тәуелсіз Қазақ елін 
құру, өркениетке ұмтылу, 
әлемдік қауымдастықта 
өзіндік ойып алар орны бар 
ұлттық мемлекет жасақтау 
болды.

1913 жылы Ахмет Байтұрсынов 
және Міржақып Дулатовпен бірге 
«Қазақ» газетін шығаруды ұйым
дас тырып, қазақ халқының саяси 
санасезімін оятуға, олардың ара
сында оқуағарту ісін насихаттауға 
белсене атсалысты.  

1917 жылы ұлттық университет 
және дін саясатына байланысты 
программалық бағытымен келісе 
алмайтындығы себепті партияның 
құрамынан шығатынын мәлімдеп, 
басқа серіктерімен бірге «Алаш» 
партиясын құрды. Осы жерде 
біздің тарихшыларымыз байқамай 
жүрген бір тарихи оқиғаға назар 
аудара кетпекпін. Құрылтай жи
налысы сайлауында 6 миллионға 
жеткен қазақ халқы «Алаш» идея
сы мен үндеуін жаппай қолдап, 
өзінің классикалық сипаттағы ұлт 
болып қалыптасқанын, ұлт болып 
пісіпжетілгенін байқатты. Бұл 
тарихымызға алтын әріптермен 
жазылатын шын мәніндегі тарихи 
сәт болатын. «Қазақ баласы бірігіп, 
тізе қосып іс қылса – халықтық 
мақсат сонда ғана орындалады» 
деген Әлиханның өзі.  

1917 жылдың 13 желтоқ санында 
Алаш автономиясын жа рия лап, 
ұлт тық мемлекет шаңы рағын қайта 
көтер генде оны төр ағасы етіп сай
лап, Сұлтанмахмұт Торайғырұлы 
жырмен сәлем берді:

– Aссалаумағалейкүм, 
данышпаным,

Қамын жеп мұсылманның 
алысқаным!

Көп айдың көрмегелі 
жүзі болды,

Жүрмісің есенаман, 
арыстаным!

Алаш қозғалысы – қазақтың сан 
ғасырлық тарихындағы ең жарқын, 
ең айбынды оқиға. ХХ ғасыр ба
сында Алаш қайраткерлерінің 
Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы бас
таған ұлы тобы Қазақ елін дербес 
мемлекет ретінде өмір сүруге, 
өзге елдермен терезесі тең халық 
етуге батыл кірісті. Сол тұстағы 
алмағайып мақсат – тәуелсіз 
ел болу идеясы жолында олар 
қаламмен де, қарумен де жан ая
май күресті.

Петерборға 20 жасында кел
ген Әлиханның студенттік кезе
ңінде күнделікті сабақтарына қоса, 
студенттердің саяси, әдеби, эко
номикалық және т.б. үйірмелер 

жұмысына қызу араласып, тол 
қу ларға қатысады.  Осы  жылда
ры  саяси  көзқарасы қалып таса 
бастайды. Екі ғасырға жуық Ре
сей империясының қол астында 
отырған ескі феодалдық қарым
қатынастардан әлі арыла қоймаған, 
рулық, феодалдық тартыстан көзін 
аша алмаған туған халқының 
тағдыры оны қатты ойландырады.

Қараңғылық пен надандық 
шырмауынан құтыла алмай отыр
ған халқына, ең алдымен, білім 
мен мәдениет керек екенін анық 
ұғады. Халқын Еуропаның мәде
ниеті жоғары елдерінің санаты
на қосуды арман қылып, елдің 
тұр мысын, мәдениетін, білімін 
көтеруді өзінің алдына мақсат 
қылып қояды. Құжатханалардан 
табылған материалдарға қарағанда, 
жандармерия басқармасының на
зарына алғашқы рет осы жылдары
ақ ілігіп,  «саяси сенімсіздердің 
қара тізіміне» алынады. Әлихан 
бұл тізімнен патша үкіметі күйреп, 
Кеңес үкіметі орнаған жылдары 
да – 1937 жылдың қыркүйегінде 
«халық жауы» болып атылып кет
кенге дейін де шыққан жоқ.

«Біздің қазаққа қазіргі кезде 
баласын оқытатын мектеп, жерін 
гүлдететін су, елге қызмет қылатын 
Боргенсон мен Миллер сықылды 
жігіт, май алатын, мал өсіретін, егін 
салатын кәпиратип керек» дейді 
Ә.Бөкейхан.  Қысқасын айтқанда, 
Жапония, Германия, АҚШ, Ан
глия, Дания, тіпті  Аустралия 

елдерінің ең озық тәжірибесін 
басшылыққа ала отырып, Алаш – 
Қазақ елін 2025 жылда әлемнің 
төріне жеткізуді жоспарлады.

Алаш арыстарының азаттық 
ұраны бүгінгі егемен елде 
жаңаша жаң ғырып, «Мәңгілік 
ел» идеясының өзегіне айнал
ды. «Патшалық дә уірде болсын, 
«буржуазиялық ұлтшыл» ретінде 
елінен қасақана алыстатылған 
большевиктік үс тем дік жылда
рында болсын, туыпөскен кең
байтақ даласының қай түкпіріне 
барса да, халқы «данышпан 
көсеміміз», «ұлттық серкеміз» деп 
зор құрметпен, шын қошеметпен 
қарсы алатын.

Ал Әлиханның аса маңызды 
саяси әрекеттеріне келер болсам, 
18961903 жылдары Қазақ даласын 
зерттеген Щербина энциклопедия
сына белсене қатысты. Сол тари
хи кезеңде қазақ халқы үшін ең 
өзекті мәселе – жер қатынастарын 
зерделеді. Әлихан Бөкейхан үшін 
өмірінің соңына дейін ең негізгі 
мәселенің бірі – жер болды. Ол бұл 
ретте досы да, жауы да мойындаған 
білікті маман еді. Өкінішке қарай, 
жер мәселесін шешуге байланыс
ты дәлелді ұсыныстары ескерусіз 
қалды.

Осы айтылғандар неше жыл 
өтсе де, әлі өзінің өзектілігін 
жоғалтпай отырғанын бүгін байқап 
отырмыз. Атам заманнан бері қазақ 
өз жері үшін жанын салып күреске 
түсіп келгені тарихтан белгілі. 
Әлиханның өзі де «Әр ұрпақ өзіне 

артылған жүкті жетер жеріне апа
рып тастағаны дұрыс, әйтпегенде 
болашақ ұрпағымызға аса көп жүк 
қалдырып кетеміз» деді. Біліпақ 
айтқан екенау деймін, асылдың 
тұқымы...

Қазақ топырағындағы фи
ло со фиялық толғамдар да осы 
төңіректе өрбісе керек. Әлихан 
Нұрмұхамедұлының көз  қарас 
ын дағы мәселенің фило со
фия  лық аспектісі де осы жер
ден келіп шығады. «Қазақтың 
ба  йырғы жерін қашан ғылым мен 
техникаға сүйеніп толық игер
мейінше, жер жекеменшікке де, 
қоныстанушыларға да берілмеуі 
тиіс.» деді ол. 

Сонымен қатар Әлихан Қазақ
станға жаңа тол қынмен ағыл
мақшы болған қо ныс ау дару
шы ларға берілетін басы артық 
жер  дің жоқтығын, тіпті жетіс пей
тін дігін дәлелдеп шықты. Жаңа 
мемлекеттік аппа ратты құруда да 
шамамен осы сипаттағы прин цип
терді бас шы лыққа алуды ұсынды. 
«Елдің тұрмысын, тілін, мінезін 
білмеген кісі көш басын алып жүре 
алмайды. Олай болса, көп рет
те Ресейді бір орыстың билеймін 
дегенінде мағына жоқ. Ресей тілі 
өзге, тұрмысы, қаны басқа жұртқа 
автономия беруі керек» деді.

Алып Ресей империясымен алы
сып, байырғы тәуелсіздікті қарулы 
көтеріліспен қалпына келтіру 
мүмкін емес деп тұжырымдаған 
Әлихан Бөкейхан «бұл жолды 
халықтың жаппай қолдауы да 
неғайбыл, Кенесары көтерілісінің 
жеңіліске ұшырауы – соның бір 
көрінісі» деп есептеді.

«Алаш орда» үкіметінің басшы
сы кең дүние танымдық көзқарасқа 
ие болған. Оның сая си көзқарасы 
социалдемо крат тардың да, тіпті 
кадеттердің де шектеулі ұста ным
дарының, пар тиялық көз қарас та
рының тар шең берінен асып түсіп, 
өзіне тән ерекшеліктеріне ие екенін 
көре міз. Оның саяси көзқарасы 
мен бағдарламасы қазақ халқының 
ұлттық мүдделерін терең көрсетті, 
шын мәнінде халықтың қалың 
топтарының көсемі, шынайы де
мократ бола білді. Туған халқының 
ұлы перзенті, оның арман еткен 
көкейкесті мәселелері үшін жан 
аямай күрескен көшбасшы еді.

Ә.Бөкейхан – мемлекет, құқық, 
партия, дін, т.б. мәселелер жөнінде 
де көп келелі ойпікір, кеңес, 
ұсыныс берген оқымысты. Мыса
лы, «Мен кадет партиясынан неге 
шықтым?» деген мақаласында 
оның себебін терең ашып баяндай
ды: біріншіден, Кадет партиясы 
жерді бөлу және сатуға, екіншіден, 
ұлттық автономияға қарсы, 
үшіншіден, діннің мемлекеттен 
бөлінуіне қарсы». Оның пікірі 
бойынша, жер сатылатын болса, 
бірнеше жылдан кейін қазақтар 
жерсіз қалады, ал, орыстар қысқа 
мерзімнің ішінде барлық жерді 
сатып алады; Ұлтқа автономия 
бермесе, теңсіздік болады; Мем
лекет пен дінді айырмаса, дін 
мемлекеттің қолжаулығы болып 
кетеді.

Мұндай ал дыңғы қатарлы, 
әлеуметтікғылыми жаңа көз
қарас  тары, ойпікірлері қазақ қоға
мының қазіргі өмір жағ дайына 
сәйкес келіп, іске асырылды.

Лаура АХМЕТОВА, 
М.Мәметова атындағы 

Қызылорда педагогикалық 
жоғары колледжінің тарих және 

құқық пәнінің оқытушысы, 
педагогика ғылымдарының 

магистрі

«Тірі болсам, 
қазаққа қызмет 
қылмай 
қоймаймын»

Кесене 
көркейе 
түсті

Халқының қорғаны болған 
әулие әрі батыр Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы бабамыздың 
даңқы алты Алашқа жақсы мәлім. 
Ерлігі ұрпақтың ұранына айналған 
саңлақ сардардың есімі ғасырдан 
ғасырға жалғасып келеді. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын
да елхалықтың де меу шілігімен Қазалы 
ауданы орталығында Жанқожа батыр 
бабамызға арналып салынған келбетті 
кесене көпшіліктің қастер тұтар мекеніне 
айналды. Кейінгі кезде қабырғадағы 
ашық қапталдардан ішке қарлы дауыл, 
шаң борап, жаңбыр бүркіп жүрген еді. 

Осы қолайсыздықты аң ғарған ба
тыр ұрпақтары қар жы жинап, кесененің 
төрт қап талын қалың әйнекпен жа
буды ұйғарды. Тарих және мәдениет 
ескерткіштерін қорғау жөніндегі 
облыстық комиссия бұл ұсы нысты 
қолдады. 

«Жанқожа батыр» қоғамдық қорының 
президенті Нұрсұлтан Мұратбаев 
ақсақал игі  қадамға   батасын  берген 
соң,  кесене  басында  қызу жұмыс бас
талды. Әсіресе, Шарападин Таласов, 
Дәуренбек Әбдіхалық, ағайынды Ай
берген, Күн берген Ділімбетовтер, Ера
лы, Нұралы Дәуренбекұлылар, басқа 
де баба ұрпақтары білек сыбана еңбек 
етті. Сондайақ Қайрақбай Орын басаров 
басшылық жасайтын кент әкімдігі 
ұжымының да көмегі тигенін айта кеткен 
жөн. 

Батыр ұрпақтарының ауыз біршілігі 
арқасында санау лы күнде үлкен шаруа 
тындырылды. Жоғарыда есімдері аталған 
азаматтардың кәсіби шеберлігімен кесе
ненің төрт қапталы әсем пішінделген 
темір бөліктер арқылы қалың әйнекпен 
жабылды. Кесенеге арнайы келген 
Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Ораз
баев көпшіліктің ісіне сәттілік тіледі.

«Төртеу түгел болса, төбе дегі келеді» 
дегендей, көптен армандаған іс жүзеге 
асты. Өт кен сенбіде Жанқожа батыр 
кесенесінде карантин талаптарын сақтай 
отырып, баба ар уағына арналып ас 
берілді. 

– Кесенеге күн шапағы түскенде бір 
ғажайып көріністі байқауға болады. Сол 
сәтте баба кесенесі өзгеше сипатқа енеді. 
Зер салып қараған жанға кесене мол
дас құрып, екі қолын екі тізесіне салып, 
шынтақтарын сәл көтере ұстап, сонау 
қиырға қадала қараған батыр бейнесіндей 
елестейді. Құдды, зеңгір көктен жауына 
шүйілген қыран құстай тым айбатты, – 
дейді Күнберген Ділімбетов. 

Қазалы ауданы

Психологтар «дүниеге 
келген сәби таза ақ парақ 
секілді» дейді. Ал кейінгі 
өмірінің қалай өрілетіні өзіне, 
айналасындағыларға тікелей 
байланысты. Бала тәрбиесі 
– ең қиын әрі өте жауапты 
міндет. Өйткені оның белгілі 
бір тәртібі жоқ. Әр отбасы – 
бірбіріне ұқсамайтын бөлек 
шағын мемлекет. Осыны 
ескерсек, тәрбие шеңберге 
сыя тын шаруа емес. 

Қызылордалық Гүлжан 
Қайырбекқызы – көпбалалы 
ана. Отағасы екеуі төрт қыз, 
бір ұл өсіріп отыр. Тұңғышы 

мен өзінің он жастағы кезін 
салыстырған ол айырмашылық 
аспан мен жердей екенін тілге 
тиек етті. 

– Қызымның ойөрісі, 
арманы тіпті бөлек. Ерте 
жетілгендей көрінеді, өмір
ге қатысты көзқарасы қалып
тасып үлгерген. Бұған кейде 
таңғаламын, кейде риза бо
ламын. Ғалымдар 2003 жыл
дан бергілерге «Z ұрпақ» 
атауын берген. Оларды қатаң 
тәртіппен, қорқытыпүркітіп 
емес, рухани біліммен жүрегін 
жаулау арқылы ғана тәрбиелей 
алатынымызды айтып та 

жүр. Бірақ тәрбие қалыпқа 
көнбейді. Әр отбасының жеке 
құндылығы болатынын былай 
қойғанда әр бала – өз алдына бір 
әлем. Әрқайсысының талап
тілегі, қалауы басқа. Біріне 
қолданған әдіс екіншісіне 
жүрмейді, біріне айтқан сөзің 

келесісіне әсер етпеуі мүмкін, 
– дейді кейіпкеріміз. 

Көпбалалы ана пайда
лы бірдіекілі тәжірибесімен 
бөлісті. Халықаралық бала
ларды қорғау, Құрбан және 
Ораза айт күндері балаларға 
арманындағы сыйлықты әперу 

дағдыға айналған. Ай сайынғы 
жәрдемақының бір бөлігі кітап 
сатып алуға жұмсалады. Бала
лар әуелгіде қызылдыжасылды 
суретті мұқабаға қызықса, бұл 
құмарлық біртіндеп ертегі мен 
әңгіме жинақтарына ауысты. 

Замандасымыз ұлқыз да рын 

смартфоннан алыс ұстаудың да 
амалын тапқан.

– Үлкен қызымызға телефон 
әпергенде бар ықыласы соған 
бұрылып кетті. Сөйтіп, оған 
үш күнді смартфонсыз өткізуді 
ұсындым. 11 жастағы Кәусар 
сонда: «Анашым, телефонға 
көп қараған күні не болатынын 
білемін. Кешке қарай қатты 
шаршаймын. Ал қарамаған 
күні сурет салуға да, достармен 
бірге ойнауға да уақыт таба
мын» деді. Біз көбіне шешімді 
баланың еркіне қалдырамыз. 
Бұл есейгенде өзі үшін керек, – 
дейді Г.Қайырбекқызы. 

Көбіміз тәрбие мәселесінде 
«жұрттың баласын» үлгі 
ететініміз анық. Алайда бұл 
екінің біріне мотивация бола 
алмайды. Ең дұрысы – «Бала
ны емес, өзіңді тәрбиеле, ол 
бәрібір саған тартады» деген 
халық даналығы. 

Құрметті оқырман, ал сіз 
балаңызды қалай тәрбиелеп 
жүрсіз?

«... ол бәрібір саған тартады»
Бердібек Соқпақбаевтың Қожасын білмейтін адам 

некен-саяқ. «Ақылды тентектің» түбінде адам бо-
латын бала екеніне Майқанова апайы сенбеуші ме 
еді?! Сондағы тентек Қожа, әзәзіл Жантас, сотқар 
Сұлтан арамызда жетіп артылады. Тек әрқайсысының 
шамшырағын жаға білетін жан керек. 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb
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«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

– Биыл ауданда жалпы 
30 246 гектар жерге ауыл 
шаруашылығы дақылдарын 
орналастыру межеленген. 
Оның ішінде күріштің үлесі 
– 12037 гектар. Су шаруа
шылығы нысандарын дайын
дау жоспары жасалған. Ау
данда 15 сәуірден бастап 
Жаңа Шиелі магистральді 
ка налына су жіберілді, – деді 
ау дан әкімінің орынбасары 
Ерсұлтан Апетов өңірлік ком
муникациялар қызметінде өт
кен брифингте.

Аудан басшылығы тара
пынан егіншілерге түсіндір
ме жүргізілген. Сол арқылы 
егін шаруашылығын әртарап
тандыруға басымдық беріліп 
отыр. Шиелілік диқандар 
би ыл 95 гектар жерге бақша 
дақылдарын тамшылатып 
суару әдісіне назар аударды. 

– Қолымыздағы мәлімет 
бойынша, «Шардара» су қой
масына қазір жоғары бөліктен 

секундына 96,3 текше метр су 
түсуде. Бұл өткен жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда 
37,7 текше метрге кем. Қой
мадағы су көлемі 4120 млн 
текше метрді құрайды. Ол да 
өткен жылдан 542 млн текше 
метрге кем, – деді облыстық 
табиғи ресурстар және таби
ғат пайдалануды реттеу бас
қармасы басшысының орын
басары Бауыржан Оспанов.

Бүгінгі күні «Жаңа Шиелі» 
магистральді каналы бойында 
орналасқан егін алқаптарын 
суармалы сумен қамтамасыз 
ету тұрақты жүргізілуде. 
Жос пар бойынша секундына 
52,8 текше метр су алу қажет 
болса, нақты жағдайда се
кундына 54 текше метрді құ
райды. 

Аружан САРУАРБЕК,
Қорқыт ата 

атындағы Қызылорда 
университетінің студенті

Экономиканың нақты 
секторының мүдделерін 
ескеретін тиімді ақша-
кредит саясатын жүргізу 
үшін Қазақстан Ұлттық 
Банкіне экономикалық 
конъюнктураның өзгеруі және 
құрылым құраушы салалардың 
қаржылық жай-күйі туралы 
тәуелсіз және объективті 
ақпарат қажет. Бұл ақпаратты 
Ұлттық Банк экономиканың 
нақты секторындағы 
кәсіпорындарға мониторинг 
шеңберінде сауалнама жүргізу 
арқылы алады. Сауалнама 
көрсеткіштердің өзгеруінің 
тәуелсіз бағаларын алуды және 
бастапқы кезеңде тұтастай 
алғанда нақты секторда және 
оның белгілі бір салаларында 
теріс процестердің өсуі туралы 
сигнал беретін озыңқы 
индикаторларды анықтауды 
қамтамасыз етеді.

Ұлттық банк экономиканың нақты 
секторындағы кәсіпорындардың мо
ни торингі бойынша жұмысты (кәсіп
орындар мониторингі немесе ЭНСКМ) 
2000 жылдан бастап жүргізіп келеді. 
Осы кезеңнен бастап ҚҰБ Қызылорда 
филиалы Ұлттық банк қызметінің 
жаңа бағытына – экономиканың нақты 
секторының мониторингінің кіші жү
йесін құруға белсенді қатысты.

Мониторингті дамытудың бастап
қы кезеңінде облыстың ірі кәсіпорын
дарының өкілдерімен кездесулер 
ұйымдастырылды. Зерттеуге тартыл
ған сол кездегі облыстың 77 ірі және 
орта кәсіпорындарының басшы ла ры
мен әңгіме жүргізілді, онда филиал 
басшысы мен қызметкерлері мони то
рингтің мақсаттарын, міндет терін, қа
ғидаттары мен тетіктерін түсіндірді. 
2000 жылы кәсіпорын дардың мони
торингі бойынша сауалнамаға облыс
тың 35 кәсіпорны қатысты, 2021 
жылдың  бірінші тоқсанының соңына 
қарай олардың саны 213ке дейін өсті.

Филиалдардың негізгі функцияла
ры мен міндеттері кәсіпорындардың 
ре презентативтік өңірлік іріктемесін 
қалыптастыру, қысқа мерзімді ре
жим де өңір экономикасының нақты 
секторының экономикалық конъюнк
турасы мен қаржылық жағдайының 
өзгеруін барабар көрсету, өңір эко
номикасының қаржылық емес сек
торына банк секторының әсерін ба
ғалау бөлігінде өңірдегі кәсіп орындар 
мониторингінің негізгі мақсат тарына 
қол жеткізу болды.

2021 жылғы 1 тоқсандағы эконо
ми каның нақты секторы кәсіпорын
дарының мониторингі нәтижелерін 
талдау

Сәуір айында экономиканың нақты 
секторындағы кәсіпорындардың мо
ни торингіне 213 кәсіпорын қатысты, 
олардың 128і экономиканың негізгі 
салалары: өндіруші және өңдеуші 
өнер кәсіп, ауыл шаруашылығы, құры
лыс, сауда, көлік және байланыс, жыл
жымайтын мүлікпен жасалатын опе
рациялар болып табылатын ірі және 
орта кәсіпорындар.

Мониторинг қорытындысы бойын
ша жобаға қатысушы кәсіпорындар 
са ладағы және жалпы экономикадағы 
соңғы үрдістер туралы ақпарат ала
ды. Қайтарылатын ақпараттың бұл 
пакеті кәсіпорындарға көрсеткіштерді 
саланың орташа деңгейімен және 
динамикасымен салыстыруға мүм
кін дік береді. Бұл бәсекелестік пози
цияны анықтауға, кәсіпорын қызме
тіндегі күшті және әлсіз жақтарды 
анықтауға, тұрақты қаржылық жағ
дай ды қамтамасыз ету мақсатында ең
бек және материалдыққаржылық ре
сурстармен маневр жасау мүмкіндігіне 
ықпал етеді.

Мониторингке қатысушылардың өз 
саласындағы бәсекелес кәсіпорындар 
туралы ақпарат алу мүмкіндігі бар. 
Филиал сауалнамаға үнемі жаңа 
кәсіпорындарды тартады, мысалы, 
бірінші тоқсанда филиал кәсіпорындар 
мониторингісіне қатысуға 10 жаңа 
респондент тартылды.

Кәсіпорындар сауалнамаларының 
нәтижелері 2021 жылғы 1тоқсанда 
облыста қалыптасқан экономикалық 
жағдай және экономиканың нақты 
секторындағы негізгі үрдістер ту ра
лы белгілі бір қорытынды жасауға 
мүмкіндік берді (2020 жылғы 4тоқ
санмен салыстырғанда).

Кәсіпорындардың сауалнамала
ры ның нәтижелері бойынша 2021 
жыл дың 1тоқсанында дайын өнімге 
сұра ныстың өсу қарқыны төмендеді. 
Кәсіпорындардың болжамдары бо
йынша 2021 жылдың 2тоқсанында 
дайын өнімге сұраныс артады. 2021 
жылдың 1тоқсанында жалпы эко
но мика бойынша кәсіпорындардың 
дайын өнімдеріне бағаның өсу қар
қыны айтарлықтай өсті, ал 2021 жыл
дың 2тоқсанында аздап төмендейді.

2021 жылғы 1тоқсанда сауална
маға қатысушы кәсіпорындардың ин
вестициялық белсенділігі төмендеді: 
негізгі (31,0%ға дейін) және айна
лым қаражатын (6,6%ға дейін) қар
жыландыруды жүзеге асырмаған кә
сіпорындардың үлесі ұлғайды, негізгі 
қаражатты өз қаражаты есебінен 

қар жыландырған кәсіпорындардың 
үлесі (38,0%ға дейін) азайды. Негізгі 
құралдарды қаржыландыру үшін несие 
қаражаты іс жүзінде тартылмайды. 
Бұрынғыдай кәсіпорындардың көп
шілігі негізгі және айналым қара
жатын қаржыландыру үшін өз қара
жатын пайдаланады (тиісінше 38,0% 
және 56,8%). Айналым қаражатын 
қар жыландыру үшін көптеген кәсіп
орындар өз қаражатын және акцио
нерлер/қатысушылардың қаражатын 
пайдаланды (56,8%), пайдалану бо
йынша екінші орында 45,1% – пайда. 
Осы мақсатта кәсіпорындардың 14,6%
ы банктік қарыздарды пайдаланды 
(олар дың 8,5%ы бұрын ашылған 
кредиттік желі бойынша траншты 
пайдаланды, 6,1%ы қазақстандық 
банк терде жаңа кредитті ресімдеді). 
Кә сіпорынды қаржыландырудың бас
қа көздерінің арасында сатып алу
шы лардан алынған аванстар мен топ 
ішіндегі қарыздар (бас компания мен 
филиалдар арасындағы) да көрсе
тілген.

2021 жылғы 1тоқсандағы сауал
нама нәтижелері бойынша кәсіпорын
дардың 37,1% үшін Қазақстан эко
номикасының жайкүйі бизнес 
жүр гі зуге кедергі болып табылады. 
Кә сіп орындардың 12,2%да де би
тор  лық берешекті қайтару пробле
ма лары бар. Жалпы экономика бо
йын ша кәсіпорындарды сатудың 
ор та ша рентабельділігі артты (35,6%
ға дейін), өңдеу өнеркәсібінде өсті 
(32,4%дан 35,5%ға дейін). Өнді ру
ші өнеркәсіпте де 41,2%дан 47,1%
ға дейін өсім байқалады. Кәсіп орын
дардың бағалауы бойынша, қаржы 
жы лының аяқталуына қатысты сұрал
ған кәсіпорындардың 33,3%ы жылды 
пайдамен аяқтауды жоспарлап отыр, 
8,0%ы жыл шығынмен аяқталады деп 
есептейді.

Экономиканың нақты секторын
дағы кәсіпорындардың монито рин 
гі Ұлттық Банктің сауалнама лары  на 
кәсіпорындардың тұрақты қаты  суы
ның еріктілігі мен мүдде лілігі, са уал
намалар жүргізу дің жедел дігі, ірік
теменің репрезента тивтілігі қағи даты 
негізінде жүргізіледі. Кәсіп орындар 
мониторингінің нәтижелері бойынша 
қалыптастырылатын талдамалық ма
териалдардың сапасы және олардың 
Ұлттық Банк қызметінде практикалық 
пайдаланылуы осы қағидаттарды іске 
асырудың толықтығына байланысты 
болады.

“Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 

Банкі” РММ 
Қызылорда филиалы

Экономиканың нақты секторындағы 
іскерлік климатты сараптау. 
Өңірден көзқарас

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нурекеевич 

(лицензия №0000101 21.06.2005 ж.) 2020 жылдың 30 желтоқсанында қайтыс 
болған азаматша Елкеева Марияштың атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 48.

Шиелі ауданында шаруаларға су лимит бойынша 
берілуде. Негізінде «Шиелісушар» өндірістік учаскесіне 
Сырдария өзенінен 539 млн текше метр, ал таза егіске 
444 млн текше метр су қарастырылған. Нәтижесінде 
биыл ауданда 12037 гектар күріш дақылын егу 
жоспарда тұр. 

Су лимит бойынша берілуде

«ГазРемМонтаж» ЖШС 
И.Әбдікәрімов атындағы Қы
зылорда  аграрлықтехни ка
лық жоғары колледжі сту
денттеріне таңдау жасап, 
қа  жетті дағдыларға үйретуде.

Жұмыс орнына барған 
соң, газ слесарьлықтың қыр
сырын үйреніп, алған білімін 
сауатты қолданып, берілген 
тапсырмаларды уақытында 
жә не қатесіз орындап, біл ме
генін мамандардан сұрайды. 

Оқу шы ларға жұмысшы 
маман дығын игеру, өндірістік 
тех нологиялық және диплом 
алдындағы тәжірибелері газ 
жабдықтарын пайдалану, 
жүр  гізу және жөндеу мекеме
лерінде өтеді. Бұл тәжірибе 
колледж директоры, газ жаб
дықтарын пайдалану және 
жөндеу мекеме бас шы лары 
арасында жасалып, заң дас
тырылған арнайы келісім
шарт негізінде орындалады. 
Осы келісімшартқа сәйкес 
1405000 – «Газбен қамтама
сыз ету жабдықтары мен 
жү йелерін құрастыру және 

пай далану» мамандықтары 
бо  йынша білім алушылар 
«Ком пания Газстрой», 
« Р Ц К У  Қ ы  з ы л о р д а » , 
«NTBCAPITAL», «ГазРем
Мон  таж», «ДосСтройПроект» 
жа  уап  кер шілігі шектеулі се
рік  тес  тіктерінде тәжірибеден 
өтеді. 

Болашақ мұнайгаз ма
мандарын бүгінгі қоғам та
ла бына сай дайындау, жаңа 
тех никаларды оқу үрді сінде 
жүйелі пайдалану үшін прак 
тиканың алатын орны ерек ше. 
Білім алушы өзінің бе йімін, 
шеберлігін алған тео риялық 
білімін тәжіри бемен ұш тас
тырғанда ғана мұнайгаз ма
мандығына тән шеберлікке, 
іскерлікке жете алады.

Гүлбану МАХАНОВА, 
Айгерім 

СӘТБЕРГЕНОВА,
И.Әбдікәрімов атындағы 

Қызылорда 
аграрлық-техникалық 

жоғары колледжінің 
оқытушылары

Тәжірибе өндірісте толысады

Теорияны өндірістік тәжірибемен ұштастыра оқыту 
маңызды. Студент, колледж және жұмыс беруші бірлесе 
отырып, нарық заманында бәсекелестікке төтеп 
бере алатын, жаңа инновациялық-технологиялық 
бағдарламаларды меңгеруге дайын жұмысшы 
мамандар даярлау – бүгінгі уақыт талабы.

Облыстық білім басқарма
сы басшысының орынбасары 
Б.Бердәулетов, облыстық бі
лім саласында сапаны қамта 
масыз ету департаменті 
бас  шы сының орынбасары 
А.Мыр  зағалиева және облыс
тық еңбек саласындағы ба
қылау басқармасының бөлім 
басшысы Н.Жапақов балалар
дың құқығын қорғау және қа
уіпсіздігін қамтамасыз ету 
бағытында атқарылып жатқан 
жұмыстардан хабардар етті. 

Білім басқармасы басшысы 
орынбасарының  айтуынша, 
қа  зіргі пандемия жағдайында 
балалардың қауіпсіздігін сақ
тай отырып, 20 мамыр12 
мау сым аралығында “Ба қыт
ты бала – бақытты ел” та
қырыбында бірқатар мере
ке лік шаралар өтеді. Оның 
ішінде “Жаңа күн – жаңа 
тұлға” бағдарламасында жетіс
тікке жеткен балалармен кез
десулер ұйымдастырылады. 
Жазғы демалыс кезінде ба ла

лардың қауіпсіздігін сақ тау 
мақсатында білім басқар масы, 
облыстық полиция депар та
ментінің жергілікті полиция 
қызметі, еңбек саласындағы 
бақылау басқармасы және 
үкіметтік емес ұйымдармен 
бірлесіп, тұрақты рейдтік ша
ралар ұйымдастырылуда.

Биыл жазғы демалыс уақы
тында 8 лагерь жұмыс жа
сайды, онда 10 мыңнан астам 
бала демалады. Бұл үшін жер
гілікті бюджеттен 263 млн 
теңге қаржы бағытталды. Ал 
275 мектеп жанындағы күндізгі 
лагерьлерде 90 мыңнан астам 
бала демалатын болады. Ата
анасының қамқорлығынсыз 
қалған және аз қамтылған от
басынан шыққан 30 мың ба
лаға сауықтыру демалысы, сая
хаттар ұсынылса, 49 мың бала 
басқа да демалыс түрлерімен 
қамтылады. 

Білім саласында сапаны 
қамтамасыз ету департаменті 
басшысы орынбасарының ай

туынша, қазіргі уақытта қо ғам
дағы ақпараттардың әртүрлі 
болуы және тез тарауы ба
лаларды жанжақты қорғауды 
талап етеді. Бұл орайда бала 
құқығының сақталуын және 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бағытында атаананың мін
деттері, сонымен қатар, әкім
шілік жауаптылық бар. 

Облыс бойынша еңбек са
ласындағы бақылау басқар
масының бөлім басшысы 
жазғы демалыс уақытында 

жас өспірімдердің еңбек етуі
не байланысты бекітілген ере
желер мен заңдылықтарды 
тү  сіндірді. Балалардың жас 
ерек шеліктеріне сәйкес жұмыс 
жасайтын шекті уақыты, 
оларға рұқсат етілетін жұмыс 
түрлері бойынша бекітілген 
ережелер орындалмаған жағ
дайда жұмыс беруші заң ал
дында жауапкершілікке тар
тылатынын айтты.

«СБ» ақпарат

Бала бақылаусыз болмасын
Балаларды қорғау күніне және “Бала еңбегін 

қанауға қарсы 12 күн” ұлттық ақпараттық науқанына 
орай өңірлік коммуникациялар қызметінде сала 
мамандарының қатысуымен брифинг өтті. 

Қызылорда облыстық мәслихатының 
аппараты және облыстық Қоғамдық кеңес 
облыстық мәслихат аппаратының қызметкері 
Аманбай Исағабылұлы Нұржановқа ағасы

Мырзабек Исағабылұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ
тасып, көңіл айтады.
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Ол бала күнінде көгілдір жәшіктен 
Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, 
Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова сынды 
әншілердің өнерін тамашалап және оларға 
еліктеп өсті. Әндерін жаттап, достарына 
айтып беретін. Кішкентай көрермендердің 
шапалағы оған шабыт сыйлап, даланың 
шоқ-шоқ гүлдерін құшаққа толтыратын. 
Талдырмаш қыздың тамаша әнін көршілері 
де тамсана тыңдайтын. Оны көпшілік 
«әнші балапан» деп атады. Бұл – есімі елге 
жақсы таныс, «Ақмешіт» фольклорлық 
ансамблінің солисі Эльмира Қалхожаеваның 
балалық шағы. Әнші болуды бала күнінен 
армандаған ол бүгінде жұртшылықтың 
ыстық ықыласына бөленген.

Отыз жылға жуық мәдениет саласында еңбек етіп 
келе жатқан өнер иесінің жеткен жетістігі мен еткен 
еңбегі зор.  Мектеп қабырғасында белсенді оқушы 
болды. Талай ән байқауларына қатысып, жүлдегер 
атанды. Ол 1991 жылы М.Мәметова атындағы 
педогикалық институтының ән-әуез бөліміне оқуға 
түсті. Оны үздік бітіріп, алғашқы еңбек жолын ауыл 
мектебінен бастады. Ән сабағынан дәріс беріп, 
қаншама баланың дарынын ашты. Ұстаздықты жа-
нына серік еткенмен, оның жүрегінің түкпірінде 
сахнаға деген сағыныш болатын. Ақыры Эльмира 
өнерін сахнада сынап көруге бекінді. Өзін дамыту 
үшін көп ізденді. 

Алғашқы баспалдағы 2003 жылы Н.Бекежанов 
атындағы облыстық драма театрының «Сыр әзілі» 
ойын-сауық отауына әнші болып қабылданудан 
 бас талды. Үлкен өнер сахнасына қадам басқан әнші  
халықтан оң бағасын алды. 2005 жылы «Күлкістан» 
әзіл-ысқақ театырының солисі қызметіне орналас-
ты. Ұжыммен бірге еңбек етті. 

Ол – дәстүрлі әнші. Қазақтың ұлттық музыкасын 
дәріптеуге елеулі үлес қосып келеді. Орындаушылық 
шеберлігімен талайды таңдай қақтырған майталман 
сахнада ән салғанда көрермені еріксіз қол соғатын. 
Үкілі бөркі мен ұлттық киім үлгілері де ерекше. Ол 
сахналық киім үлгілерін өзі таңдайды. Талғамына 
сай тіктіреді.

Өңірде 2009 жылы облыстық филармонияның 
жанынан «Ақмешіт» фольклорлық ансамблі құ-
рылды. Ансамбль  Сыр бойының төлтума өнерін, 
ұлттық фольклорын насихаттауды мақсат тұтты. 
Өнер ұжымына алғашқыларды бірі болып Эльмира 
да қабылданды. Бүгінгі таңда әншінің қоржынында 
60-қа жуық халық және қазақ композиторларының 
әні бар. Әнші ұжыммен бірге облыс көлеміндегі 
өткізілетін облыстық, республикалық, халықаралық 
мәдени шараларға қатысып, белсене атсалысып 
келеді. Түрлі байқау, конкурстарға қатысып, кәсіби 
деңгейін, шеберлігін шыңдап, шығармашылық 
ізденісте жүреді. Еліміздің барлық өңірлеріне 
 гас   т рольдік сапарлармен шығып, қазақ даласының 
ашық аспанын әнге бөлеп, елдің алғысын алу-
да. Қала күнінде, жәрмеңкелерде, мәдениет, өнер 
күндері шараларына қатысады.

Өнерпаздың еңбегі ақталды. Ол Мәдениет 
министрлігінің, облыс әкімінің Алғыс хаты-
мен марапатталған. Түрлі дәрежедегі жүлделерді 
енші леді. Сонымен қатар «Ақмешіт» фольк лор-
лық ұжымымен бірге «ТҮРІКСОЙ» халық аралық 
ұйым ның ұйымдастыруымен Түркия ның көптеген 
қалаларында болып, өнер фести вальдарына қа-
тысты. Қазақ әнін әлем сахнала рында қалықтатты. 

Жақында әншінің «Ән самалы» атты шығар-
ма шылық концерті өтті. Өнер иесі есепті кешінде 
халық әндерімен қатар, өзге ұлт әндерін орындап, 
көрерменін қуантты. Әншінің репертуары жаңа 
әндермен де толығуда. Мәселен, Адырбек Сопы-
беков тің сөзіне жазылған Жансейіт Түкібаевтің 
«Ағаларым» атты әнін орындап  жүр. 

Таңдайынан тамылжыған тәтті ән төгетін кешегі  
өнерпаздардың ізін жалғаған әншінің әлі талай 
жетістігі болары сөзсіз. Ол – кешегі мен бүгінгінің 
арасын жалғаған, ұлттық музыканы биікке көтерген 
жан.

Тамылжыған 
тәтті әуен

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Үкімет басшысы 
үйленді

Британдық премьер-министр Борис 
Джонсон қалыңдығы Кэрри Симондспен 
отау құрды. Неке қию рәсімі Лондондағы 
католиктік Вестминстер соборында өтті. 
Онда ерлі-зайыптылардың тек  
ет жақындары болды. Салтанатты шара 
соңында тағы 30 адам қосылды. 

Джонсон – Ұлыбритания тарихындағы 
Үкімет басқарып тұрғанда үйленген екінші 
адам. Жас жұбайлар өткен жылдың наурыз ай-
ында бір-біріне өмірлік жар болуға серт берген 
еді. Бұл туралы премьер екінші әйелі Марина 
Уилермен ажырасу шарттарын келіскеннен 
кейін белгілі болды. Ал 2020 жылдың сәуірінде 
Джонсон мен Симондс екеуінің ұлдары дүниеге 
келді. 

«Ақ түс» артық па?
«Артық қыламын деп тыртық 

қылды». Испания почтасы нәсілшілдік 
пен теңсіздікке қарсы күрес есебінде мар-
ка шығарды. 

Төрт түрлі маркада адам терісінің түстері 
ғана бейнеленген. Сериялы шығарылым 
Джордж Флойдтың өмірден өткеніне жыл то-
луына арналды. Оның авторлары арнайы марка 
жапсырылған әрбір хат нәсілдік кемсітушілікке 
қарсы жолдау екенін айтып отыр. Алайда ақ 
түстісі қара түстіге қарағанда бір еуроға қымбат 
болып шықты. Сыншылардың айтуынша, мар-
ка шығарушылар осылай тәуір идеяны қор 
қылды. Антирасистік ұйым өкілдері де Испания 
патшалығының түпкі ойын құптағанмен, баға 
теңсіздігіне бас шайқады. 

Почта өкілдері әзірге қандай да бір түсінік-
теме берген жоқ. Дегенмен, бұл әлеуметтік 
қозғалыстағы әуелгі бастама емес. 

Балалар сүйегі 
шошытты

Канада тұрғындарын үндістерге 
арналған бұрынғы мектеп аумағынан 
табылған 215 баланың сүйектері шошытты. 

Ванкуверде белсенділер музей алдына 
балаларға арналған 200-ден астам жұп аяқ киім 
қойып, қарсылық шарасын өткізді. Кәмелетке 
толмағандардың сүйектері Британдық Колум-
бия провинциясының Камлупс қаласында жер-
ленген. 

Аталған оқу орны 1890-1969 жылдар 
аралығында жұмыс істеді. Мектеп-интернаттар 
сол кезде канадалық қоғамға қосу мақсатында 
үндіс балаларды мәжбүрлеп алып кеткен. Рес-
ми мәсіметке сүйенсек, 150 мың оқушының 
кемі 3200-дейі ұрып-соғу мен ауру кесірінен көз 
жұмған. Осы үлгідегі соңғы мектеп Канадада 
1996 жылы ғана жабылды. 

Үшеуге рұқсат!
Қытай билігі елдегі отбасылардың үш 

балалы болуына рұқсат берді. «Reuters» 
агенттігінің хабарлауынша, мұндай 
шешім ҚКП ОК саяси бюросының жиы-
нында қабылданды. 

12 мамырда Қытай он жылда бір өтетін 
жетінші халық санағының қорытындысын жа-
риялады. Соған сәйкес 2021 жылдың басындағы 
тұрғындар саны – 1,411 млрд. Көрші ел осы-
лайша халқының саны жөнінен көшбасшы 
мәртебесін сақтап қалды. Дегенмен, бұл жос-
парлағаннан сәл төмендеу болып шықты. 2016 
жылы билік 2020 жылға қарай халық саны 1,42 
млрд-тан асатынын топшылаған еді.

«Тарзан» өмірден өтті
«Тарзанның жаңа оқиғалары» 

телехикаясы арқылы танымал 
американдық актер Джозеф Лара Тен-
несси штатындағы әуе апаты кезінде көз 
жұмды. 

«Hollywood Reporter» басылымының 
мәліметінше, қайғылы жағдай 30 мамыр күні 
болған. Нәтижесінде жеті адам қаза тап-
ты. Олардың арасында 58 жастағы Лара мен 
жұбайы, АҚШ-қа белгілі диетолог Гвен Шам-
блин бар. 30 жылдық актерлік карьерасында 
марқұм 30 шақты фильм кейіпкерлерін сомда-
ды. Музыкамен де айналысты, жеке альбомын 
да жарыққа шығарды.

Рас, әлемде қазақ боксы-
ның алатын орны ерек-
ше. Гүрзі жұдырықты та-
лай сайыпқыран шаршы 
алаң төрінде тәмам жұртқа 
өзінің шеберлігін паш ете 
білген. Бүгінге дейін Олим-
пиада төрінде атой са-
лып, Әлем чемпионатында 
жеңіс тұғырынан көрінген 
саңлақтар баршылық. Қыс-
қаша айтқанда, еліміз 
дүние жүзінде бокстан ал-
дыңғы қатарда тұрады. 
Сондықтан әрбір жарыс-
та қазақстандық былғары 
қолғап шеберлерінен жо-
ғары нәтиже күтеміз. Бұл 
бұлжымас қағидаға айнал-
ған. Азия чемпионаты ал-
дында да сондай биіктен 
көрі неміз деген үміт болған. 
Десе де, сан алуан себептер-
ге байланысты көрсеткіш біз 
күт кендегіден өзгеше өрбіді. 

Ұлттық құрама бап кер-
лері сарықұрлық саңлақтары 
бас қосқан бәсекеге еліміздің 
маңдайалды боксшыларын 
үкілеп алып барды. Олардың 
қатарында Әлем чемпиона-
тында чемпион және күміс 
жүлдегер атанған жігіттер 
бар. Ашығын айтайық, көңі-
лімізде үмітпен бірге күдік 
те алмасып жатты. Бұдан 
бұ рынғы бәсекелерде та-
лай мәрте төрешілерден 
ауы зымыз күйгені бар. 
Қара қылды қақ жарады 
деген мамандардың кей-
де қазақстандық жігіттерге 
қысым көрсеткенін несін 
жасырайық. Күдігіміз бе-
кер емес екен. Ақтық сын-
да қазақстандық бокс шы-
лардың жеңісіне шүбәсіз 
сенсек те, төрешілер қар-
сыластар қолын көтергенде 
таңғалуға мәжбүр болдық. 
Ал кейбір жігіттердің бабы 
келіспей тұрғанын да аң-
ғардық.

Қызылордалық Сералы 
Бұқарбаев ағамыз – жар-
ты ғасырдан астам бокс 
жанкүйері. Азия чемпиона-
тында қазақстандық спорт-
шылардың шебер лік көрсете 
алмауы дайын дықтың азы-
дығы деп отыр.

– Бірнеше күнге созылған 
жарыста біздің жігіттердің 
әзірлігі бір қайнауы кем 
болғандай көрінді. Жасы-
рып қайтеміз, сырт көзге 
олардың сылбыр әрекеті 
байқалып тұрды. Шаршы 
алаң ширақтық болмаса, 
кешірмейді. Құрама капи-
таны Қамшыбек Қоңқабаев 
өзбек Баходир Жалоловпен 
бұдан бұрын да бірнеше 
мәрте қолғап түйістірді. 
Осал тұсын таба алмай, 
есеміз кетіп жүр. Менің 
ойымша, бапкерлер оған 
қарсы өзгеше әдіс-тәсіл 
қолдануы қажет еді. Тағы 
да байқамадық. Ал Васи-
лий Левитке төрешілер 
қиянат жасады. Әбілхан 
Аманқұл да қарсыласынан 
бір саты жоғары тұрғанын 
көрдік. Жеңіл салмақтағы 
Даниял Сәбитке де осын-
дай обалдық жасады деп 
білемін. Айта кетейін, 
құрамаға өзгеріс жасалуы 
қажет. Кейбір салмақта ұзақ 
жылдан бері ойын көрсетіп 
жүрген боксшылар бар. 
Оларда жетістікке жету-
ден гөрі төмендеу жағдайы 
байқалады, – дейді ол.

Қазақстандық бокс шы-
лардың Азия чемпиона-
тында алтын медальсыз 
қалуы бұдан бұрын 2002 
жылы Малайзияның Серем-
бан қаласында тіркелген. 
Сол жолы ел құрамасы 1 
күміс, 4 қола медальді місе 
тұтты. Ал өзбектер болса, 
5 алтын, 2 қола медальмен 
еліне абыройлы қайтты. Біз 
әрбір кемшіліктен са бақ 
алуға тиістіміз. Қан дай ол-
қы лыққа жол берілді, соған 
назар аударуымыз қажет. 
Өкініштісі, он тоғыз жыл 
бұрынғы келеңсіздікке тағы 
да жол беріп қойдық. Біз 
бұрынғы жылдарда әлемдік 
деңгейде мықты құрамалар 
санатына кіретін едік. Ке-
йінгі кезде көтерілген биік-
тен төмендеп бара жат-
қан секілдіміз. Кінә кімде? 
Себебі қалай?

Тағы бір айта кетерлігі, 
биылғы дода барысында 

кейбір қазақстандық бокс-
шылар өздерінің үйрен шікті 
салмағында сынға түскен 
жоқ. Сабырхан Махмуд (56 
келі) пен Серік Теміржанов 
(60 келі) өзге салмақта 
сынға түсті. Оларға салмақ 
ауыстыру оңай бол ма ғанын 
аң ғару қиын емес. Екеуі 
де жар тылай финалға жете 
алған жоқ. Бапкерлерге мұн-
дай тәжірибе жасаудың қан-
шалықты қажеті болды? Бұл 

жөнінде олардың тарапы-
нан ешқандай түсініктеме 
берілген жоқ.

– Құрлықтық дода ел 
құрамасының жетістігін 
де, кемшілігін де ашып 
көрсетті. Менің ойымша, 
жігіттер аталған жарыста 
ойдағыдай ойын көрсетті. 
Кейбір жерінде сәттілік 
жетіскен жоқ. Ендігі бір 
сәтте төрешілердің бұра 
тартуы байқалды. Бабы 
келмеген боксшылар бар 
екенін де көзіміз көрді. Жа-
рыс болғаннан кейін мұндай 
келеңсіздік кездесіп тұрады. 
Бірақ, әрбір қателігіміз 
бен кемшілігімізді сарап-
тай білуіміз қажет. Алда 
Олимпиада жақындап ке-
леді. Шешуші аламан 
төрінде қазақстандық бокс-
шылардың жұлдызы жар-
қырай түсеріне сенім ар-
тамыз. Екі айдың өзінде 
қаншама жұмыс жасауға бо-
лады. Ал төрешілер мәселесі 
тағы да ойландырады, – 
дейді қызылордалық бапкер 
Жәміл Жүсіпов.

Қысқасы, аптадан ас там 
уақыт бойы көгілдір экранға 
телміріп қараған қа зақ-
стандық жанкүйерлерді ел 
құрамасының ерлері қуан-
та алмады. Ал қыздар қай-
сарлық көрсетті. Ұлттық 
құрама сапында сынға 
түкен он қыздың барлығы 
жүлдесіз қалған жоқ. Олар 
8 алтын, 1 күміс, 1 қола 
еншілеп, айды аспанға бір-ақ 
шығарды. Несін жасырамыз, 
бұдан бұрын ұлттық құрама 
тізгінін ұстаған Тұрсынғали 
Еділов, Мырзағали Айтжа-
нов сынды мамандар әрбір 
сыннан қорытынды шы-
ға ратын еді. Нәтижесінде 
олар дың шәкірттері талай 
додада топ жарып, намысты 
көрсететін. Бәлкім, бапкер 
Ғалымбек Кенжебаевтан 
да сондай еңбекқорлықты, 
жан кештілікті, жауапкер ші-
лікті күтерміз. 

Қазақ боксының дәуір-
лей беретініне, әрине сенім 
жоғары. Жас түлектер өсіп 
келеді. Тек олардың тауы 
шағылмаса игі.

ЕРЛЕРДІҢ ЕКПІНІ 
ЕҢСЕНІ ТҮСІРДІ
Азия чемпионатынан 
не байқадыңыз?

Бокстан биылғы Азия чемпионаты қазақстандық 
жанкүйерлерді екіұдай сезімде қалдырды. Финалға 
шыққан ерлер арасындағы бес былғары қолғап 
шеберінің барлығы қарсыластарына есе жіберіп, 
құрама қоржынына алтын медаль сала алмады. 
Күмістер мен бір қола медаль бар. Ал ерлер арасында 
өзбектер 6 алтын, 1 күміс, 3 қола медаль еншіледі. 
Бұл біз үшін сәтсіздік пе, әлде, бұра тартудың 
жетегінде кеткен нәтиже ме?

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb


