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ЖАРЛЫҚ ЖОЛДАУ ЖҮГІ

Sb Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»

Сексен бестің 
зеңгір көгі

Екібастұзда 
төтенше жағдай

Жас ақынның 
жан-дүние сыры

Sb
Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

Құрметті Отандастар!
Ханымдар мен мырзалар!
Қадірлі қонақтар!
 
Биыл халқымыз үшін 

айрықша маңызды жыл бол
ды. Қазақстан дамудың жаңа 
дә уіріне қадам басты. Біз 
түбе гей лі бетбұрысқа жол аш
қан ау қымды өзгерістер жа
са дық. Конституциялық ре
фор маны жүзеге асырдық. 
Мем лекетіміздің ең басты сала
ла рын жанжақты жаң ғырттық. 
Соның арқасында халықтың 
бо лашаққа деген үміті артып, 
сенімі нығая түсті.

Мен аймақтарды аралап, 
тұр ғындармен кездес кен
де бұған айқын көз жет кіз
дім. Сондайақ өткен рефе
рендум тың бастамаларды 
жұртымыздың жаппай қол
дайтынын көрсетті. Халықтың 
дұрыс бағыттағы өзгеріске ұм
ты лысы жұмысқа зор серпін 
берді. Біз реформаларды соңы
на дейін міндетті түрде жет
кізуіміз қажет.    

Конституцияның жаңа 
талабына сәйкес бұдан былай 
Президент жеті жылдық бір 
мерзімге  ғана сайланады. Осы
лайша, саясаткерлердің жаңа 
буыны билік басына келе бас
тайды. Мен осы шешімнің дұ
рыс болғанына кәміл сенемін.   

Конституцияға сәйкес 
билік тармақтары түгел жаң
ғыртылады. Осындай жаңа 
саяси маусымды Президент 
сайлауы бастап берді. Сайлау 
науқаны 3 айға жуық уақытқа 
созылды. Осы кезеңде еліміздің 
болашағы туралы түрлі маз
мұнды пікірталастар болды. 
Жұртымыз өз болашағына бей
жай қарамайтынын көрсетті. 
Азаматтық қоғамның кемел 
институтқа айналғаны айқын 
аңғарылды. Саяси алаңға жаңа 
тұлғалар шықты. Осылайша, 
халқымыз 20 қарашада өз 
таңдауын жасады.    

Сайлау әділ әрі ашық өтті. 
Бұл – байқаушылардың, сарап
шылар мен журналистердің 
берген бағасы. Елжұрттың 
белсенділігі ерекше жоғары 
болды. Кейбір азаматтар бүкіл 
отбасымен келіп, дауыс берді. 
Бұл науқан ел мүддесі үшін ұлт 
болып біріге алатынымызды 
көрсетті.

Бабаларымыз қай заманда 
да бірлігін бәрінен биік қойған. 
Біз ата жолын сақтай білген, 
заманауи және өркениетті 
ел екенімізді бүкіл дүние 
жүзіне паш еттік. Бірлігіміздің 
бекемдігін тағы да дәлелдей 
алдық.

Осы сайлауда жұртымыз 
маған зор сенім білдірді.  Шын 
мәнінде, ел сенімін еш нәр
семен өлшеу мүмкін емес. 
Халықтың сенімі – ең құнды 
нәрсе. Сайлау нәтижесін хал
қы мыздың саяси бағдарыма 
– ба ғасы, алдағы жоспарыма – 
батасы деп қабылдаймын.

Халқының қолдауына ие 
болып, ел тізгінін ұстау –  ең 
биік мәртебе әрі орасан зор 
жауапкершілік. Алдағы 7 
жылды бүгінгі буынның және 
келешек ұрпақтың алдындағы 
борышымды өтеуге берілген 
бірегей мүмкіндік деп білемін.

Қазақта «аманат» деген 
асыл ұғым бар. Халқымның 
сенімі – маған аманат. Осы 
аманатқа адал болу – мен үшін 
қасиетті парыз. Ел үмітін ақтап, 
Қазақстанды өркендеген, 
бақуатты мемлекетке айнал
дыру үшін қолымнан келгеннің 
бәрін жасаймын.

Сайлауға қатысқан барша 
жұртқа ризашылығымды біл
діремін. Науқанға атса лысқан 
қауымға, байқаушылар мен 
журналистерге зор алғыс 
айтамын. Президенттікке кан
дидаттарға да  құрметімді 
білдіремін. Сайлауда саяси пар
тиялар және қоғамдық ұйым дар 
маңызды сәтте жұ дырықтай 
жұмыла ала тынын көрсетті. 
Осы ретте мені президенттікке 
ортақ кандидат ретінде ұсынған 
халық коалициясы мүшелеріне 
рахметімді айтқым келеді.

Мен өзіме дауыс берген 
азаматтардың ғана емес, бүкіл 
Қазақстан халқының алдында 
есеп беретін болдым. Қазақта 
«Байлық не керек, адалдан 
жимасаң, билік не керек, әділдік 
құрмасаң» деген сөз бар. Бұл – 
бұлжытпай ұстанатын өмірлік 
қағидатым.  

Мен бүгін көк туды сүйіп, 
дана халқымның алдында бас 
идім. Азаттық жолында құр бан 
болған бабалар рухына тағзым 
еттім.

«ХАЛҚЫМНЫҢ СЕНІМІ – МАҒАН АМАНАТ»

Мемлекеттік Ту мен Президент Байрағы, 
сон дайақ Қазақстан Республикасының 
Конс  ти  туциясы Тәуелсіздік сарайының Үл
кен за лына әке лінген соң Қазақстан Рес
пуб   ли  касының Президенті келіп, мінберге 
көтерілді.

Конституцияның 42бабына сәйкес, 
ҚасымЖомарт Тоқаев халыққа ант берді:

«Қазақстан халқына адал қызмет етуге, 
Қазақстан Рес пуб ликасының Конституциясы 
мен заңдарын қатаң сақтауға, аза маттардың 
құқықтары мен бостандықтарына кепіл
дік беруге, Қазақстан Рес пуб ликасы Прези
дентінің өзіме жүктелген мәртебелі міндетін 
адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін!»

Сайланған Қазақстан Пре зи  дентінің 
қызметке кірісу құр метіне орай  Мемлекеттік 
ән ұран ойналып, 21 рет зең бі рек  терден оқ 
атылды. Ал «Ақ орда» резиденциясының 
үс  тінде Қазақстан Респуб ли ка сының Мем
лекеттік Туы кө терілді.

Орталық сайлау комис сия сының төрағасы 
Нұрлан Әбдіров ҚасымЖомарт Тоқаевқа 
Қазақстан Респуб ликасы Президентінің 
куәлігін тапсырды.

Мемлекет басшысы салта натты ұлықтау 
рәсімінде сөй ле ген сөзінде өзіне зор сенім 
арт қан барша отандасына ал ғыс айтты, алдағы 
қызметінің бір қатар негізгі бағытын атап өтті. 

Ұлықтау рәсіміне Қазақ станның Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Қа зақстан 
Республикасының Пар ламенті депутаттары, 
Үкі мет мүшелері, Жоғарғы сот судьялары, 
Конституциялық Кеңестің мүшелері, 
Президент Әкімшілігі мен ПремьерМинистр 
Кеңсесінің өкілдері, орталық мемлекеттік 
басқару органдарының басшылары, 
Орталық сайлау комиссиясы мен Қазақстан 
Халқы Ассам блея сының мүшелері, діни 
конфессия өкілдері, облыстар мен Астана, 
Алматы және Шымкент қалаларының 
әкім дері, Қазақстандағы дипло матиялық 
өкілдіктердің бас шылары, президенттікке 
үміт  кер болғандар, саяси пар тия лардың 
басшылығы, Рес пуб ликалық және аймақтық 
қо ғамдық штабтардың мүше лері, қоғамдық 
ұйымдардың және бұқаралық ақпарат құрал

26 қараша күні, Астанадағы 
Тәуелсіздік сарайында Қазақстан 

Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты 

ұлықтау рәсімі өтті.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 
44бабының  2) тармақшасына, «Қазақстан Рес
публикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы 
28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Конс
титуциялық заңының 69бабына сәйкес Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары 
өкілеттіктерінің конституциялық мерзімі 2023 жылы 
аяқталатынына байланысты ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаттарын сайлау 2023 жылғы 14 
қаңтарға тағайындалсын.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі, 
Астана, Алматы және Шымкент қалаларының, 
облыстардың әкімдері Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаттарын сайлауды 
ұйымдастырушылық, материалдықтехникалық 
және қаржылық қамтамасыз ету жөнінде шаралар 
қабылдасын.

3. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

 
Қазақстан Республикасының
           Президенті                                                                     Қ.ТОҚАЕВ
 
Астана, Ақорда, 2022 жылғы 26 қараша
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дарының өкілдері, іскер топтар өкілдері, 
көрнекті ғалым дар, мәдениет және өнер 
қайраткерлері, жастар ұйым дарының 
жетекшілері қатысты.

Cалтанатты ұлықтау рәсі мінен кейін 
Мемлекет бас шысы отандық өнер жұл
дыз  да рының концертін тама  ша ла ды. 
«Қазақстан» орта лық кон церт залының 

сах насында елі міздің танымал әншілері 
Роза Рымбаева,  Димаш Құдайберген, 
Рухия Байдүкенова, Алишер Каримов,  
Біржан Хасанғалиев, Ұшқын Жамалбек, 
Тамара Асар, сондайақ  «Астана балет» 
театры, «Contrast», «Terra» би  ұжым дары 
мен тағы басқа мә дениет қайраткерлері 
өнер көрсетті.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
ҰЛЫҚТАУ РӘСІМІНДЕ 
СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

Қазақстан 
Республикасы 
Парламенті Сенатының 
депутаттарын 
сайлауды 2023 жылғы
14 қаңтарға 
тағайындау туралы

Биыл облыс бойынша пайдаланылмаған жердің 155 
мың гектары мемлекет меншігіне қайтарылды. Иә, әу 

баста Ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты Жер 
ресурстарын басқару комитетімен өңірлер бойынша 

қайтарылатын жер көлемі бекітілген еді. Біздің аймақтан 
150 мың гектар жерді қайтару керек болса, облыстағы 
жауапты департамент 250 учаскеден тұратын 155 мың 

гектар жерді Үкіметке өткізді. Осының ішіндегі 51 мың 
гектары облыстық жер ресурстары департаментінің талап-

арызы негізінде сот шешімі арқылы алынған. Ал бұл жердің 
барлығы алдағы уақытта конкурсқа қайта шығарылмақ.

КӨМІР КӨПКЕ ЖЕТЕ МЕ?
Міне, қарашаның қара суығы да күн санап қатайып 

барады. Мұндайда бәрі үй де, жұмыс орны да жылы 
болғанын қалары хақ. Дегенмен қыстың қытымыр аязында 

«көгілдір отынды» пайдаланатын халықтың мұңы бөлек, 
көмір жағатын ағайынның айқайы ерек шығатыны бар. Ол 

аз десеңіз, шаһардың шет аймақ тұрғындары үшін бұл басы 
артық мәселеге айналып, көмірге мұқтаж азаматтардың 

өкпе-назы туындайтыны жасырын емес. Ал биылғы 
қатты отынның қаладағы хал-жайы қай деңгейде? Көмір 

тұтынатын мекемелер мен шет аймақ тұрғындары қыстан 
қысылмай шыға ала ма?

КӘДЕГЕ АСПАҒАН ЖЕР 
ЖЕКЕДЕ ҚАЛМАЙДЫ

Мемлекет басшысы Қазақ
стан мен Ресейдің ХVIII 
Өңіраралық ынтымақтастық 
форумына қатысты. Форумға 
облыстардың басшылары, са
ла лық мемлекеттік органдар 

мен екі ел іскер топтарының 
өкілдері қатысты.

Президент бейнебайланыс 
режимінде өткен жиында 
барлық шектеуді алу және 
сауда саласында өзара тиімді 

жағдай жасау елдеріміздің 
сапалы экономикалық өсіміне 
жол ашатынын атап өтті.

– Өткен айда біз ел де ріміз 
үшін атаулы дата – дипло
матиялық қатынастардың ор
на ғанына 30 жыл толғанын 
атап өттік. Осы уақыт ішінде 
екі мемлекет достық пен тату 
көр шілік қатынастарға негіз
делген өзара тиімді стра те
гиялық серіктестік орната алды. 
Елдеріміз ара сында се  німді және 
конструк тивті диа лог орнап, 

ынтымақ тастық тың жоғары 
деңгейіне қол жет кізілді. Біз 
халықаралық ұйым дар мен 
интеграциялық бір  лес тіктер 
(БҰҰ, ТМД, ҰҚШҰ, ЕАЭО, 
ШЫҰ, ЕҚЫҰ және АӨСШК) 
аясында өзара бел сенді әрекет 
етеміз. Бұл өңір лік қауіпсіздікті 
қам та масыз етуге және бүкіл 
Еур азия ның жаһандық саясат 
пен экономикадағы рөлін арт
тыруға елеулі үлес қосады, – 
деді ҚасымЖомарт Тоқаев.

САПАЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМГЕ ЖОЛ АШЫЛАДЫ
Кеше Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

Ресейге ресми сапары Александр бағындағы «Белгісіз 
жауынгер бейіті» мемориалына гүл шоғын қою рәсімінен 
басталды. Бір минут үнсіздіктен кейін оркестр Қазақстан 

Республикасының әнұранын орындады. Содан соң 
Қазақстан делегациясының алдынан  Құрмет қарауылы 

салтанатпен сап түзеп  жүріп өтті.

Жазу реформасы және 
ағартушы тағылымы
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Саясат

1-бет

1-бет

Елімнің арман-мұратына 
өмір-бақи адал болуға серт 
бердім. Ешқашан адалдықтан ат-
тамауға және ел мүддесіне қия-
нат жасамауға ант еттім. Ата 
заңға қолымды қойып, оның әр 
сөзін мүлтіксіз орындаймын. 
Халқымның алдындағы осы антым 
алдағы қызметімде Мен үшін 
айнымас темірқазық болады.

 
Құрметті отандастар!
Өткен Президент сайлауы 

нағыз патриоттық шара болды. 
Сайлау азаматтарымыздың ел 
тағдырына бей-жай қарамайтынын 
көрсетті. Бұл әділдік идеясының 
және халықтың ерік-жігерінің 
сал  та нат құрғанын, елімізді жан-
жақты жаңғырту үдерісі бастал-
ғанын білдіреді.

Сайлау Қазақстандағы 
электоралды процестің ашықтығы 
мен әділдігін жаңа деңгейге көтерді. 
Сондай-ақ біздің қоғамның саяси 
мәдениеті мен кемелдік дәрежесі 
жоғары екенін танытты. Халық 
сайлау учаскелерінде алдағы 
жеті жылға арналған мемлекетті 
дамыту бағдарламасына оң 
баға берді. Маған сенім артқан 
барша отандасыма шексіз риза-
шылығымды білдіремін. Прези-
дент лауазымында елімізге адал 
қызмет етуге дайынмын. Бұл – зор 
абырой әрі үлкен жауап кершілік. 
Мен үшін мемлекет мүддесі 
бәрінен биік. Алдағы жеті жылда 
халықтың зор сенімін ақтау үшін 
бар күш-жігерімді жұмсаймын.

Енді біздің ортақ мақсатымыз 
– заң мен тәртіп үстемдік құратын, 
азаматтардың құқығына лайықты 
құрмет көрсетілетін Әділетті 
Қазақстанды құру. Қоғамды 
транс формациялап, Қазақ станды 
шынайы демократиялық инсти-
туттары дамыған елге айналдыру 
үшін ауқымды жұмыс атқаруымыз 
керек. Сонда ғана ұлттың жаңа 
сапасын қалыптастырып, қастерлі 
тәуелсіздігімізді нығайтамыз.

Қазір біз осы қиын-қыстау 
жолдың басында тұрмыз. Ал-
дымызда атқаратын жұмыс көп. 
Әрбір азамат елдің болашағы 
үшін өз жауапкершілігін сезінуге 
тиіс. Мемлекеттік саясатымыздың 
негізгі бағыты – білім беру ісінен 
бастап индустрияландыруға  дейін 
қоғамның барлық саласын жаң-
ғырту. Еліміздің ұзақ мерзімді 
экономикалық өсімінің негізін 
жаңа технологиялар, жоғары еңбек 
өнімділігі, азаматтардың шы ғар-
машылық бастамалары құрайды.

Басты міндет – іскер аза-
маттарымыздың кәсіпкерлік ру-
хына зиянын тигізетін жасанды 
ке дергілер мен шектеулердің 
бәрін жою. Кәсіпкерлер бизнеске 
жүргізілетін себепсіз тексерулерді 
біржолата ұмытуы қажет. Олар тек 
салық органдарының алдында ғана 
есеп береді. Мемлекет пен бизнес 
– сенімді серіктестер. Шағын және 
орта бизнестің дамуына заңсыз 
кедергі келтіретіндердің бәрі заңға 
сәйкес қатаң жауапқа тартылады.

Біз ауқымды индустрия лан-
дыруды, инфрақұрылымдарды 
салуды және жаңғыртуды қолға 
аламыз. Кең-байтақ еліміздің әр 
өңірінің дамуына тың серпін беру 
маңызды. Шынайы заң үстемдігін 
қамтамасыз етпей, әділетті әрі 
нарықтық экономиканы құру, жеке 
меншікті қорғау, бәсекелестікті 
дамыту, сыбайлас жемқорлықты 
жою мүмкін емес. Сондықтан 
заң алдында бәрінің тең болуы 
– мемлекетіміздің ұзақ мерзімді 

дамуының негізгі шарты. Барлық 
мәселе, әсіресе түйткілді және 
даулы проблемалар конструктивті 
диалог арқылы, ең алдымен, 
Парламентте шешілуге тиіс. 
Алдағы Сенат және Мәжіліс 
сайлауы осы мүмкіндікті береді.  

Біз «түрлі көзқарас, бірақ 
біртұтас ұлт» қағидатын қатаң 
сақтауымыз керек. Біз «бірлігіміз 
– әралуандықта» формуласында 
көрініс тапқан халқымыздың 
тарихи жетістіктерін жан-жақты 
еселеуге тиіспіз. Қоғамда араздық 
туғызатын және ұлттың бірлігін 
бұзатын, түптеп келгенде, 
мемлекетімізге қарсы бағытталған 
арандатушылық әрекеттерге қатаң 
тосқауыл қойылады.

Біз халықтың тілегі мен заман 
талабына сай тиімді мемлекет 
құруға міндеттіміз. Бұл – маңызды 
тарихи міндет. Мемлекеттік қыз-
метке нақты сектордан мери-
тократия және ашық бәсекелестік 
қағидаттарына сай іріктеуден өткен 
жаңа басқарушы азаматтарды 
аламыз. Президенттік кадр 
резервінің мүшелерін белсенді 
түрде тартамыз.

Біздің басты байлығымыз – 
адам. Сондықтан азаматтардың 
игілігі үшін барлық жағдайды 
жа сау аса маңызды. Еліміз даму 
жолында, негізінен, өз күшіне 
сенеді. Сонымен қатар шетелден 
тіке лей инвестиция тарта отырып, 
түрлі саладағы халықаралық ын-
ты мақ тастықты белсенді түрде 
дамытады.

Қазақстан өз ұлттық мүддесін 
қорғауға бағытталған теңгерімді 
және конструктивті сыртқы саяса-
тын жүзеге асыруды жалғас-
тырады. Ресеймен, Қытаймен 
және Орталық Азиядағы бауыр-
лас мемлекеттермен, интегра-
ция    лық бірлестіктер жөніндегі 
серік     тестермен арадағы өзара 
тиімді ынтымақтастық пен стра  -
те   гия лық әріптестік мәсе ле  лері 
басты назарда болады. АҚШ-пен, 
Еуропалық Одақпен, Азия, Таяу 
Шығыс және Кавказ мем лекет-
терімен, сондай-ақ басқа мүдделі 
елдердің барлығымен көп  жақты 
ынтымақтастықты да мы ту үшін 
бар күш-жігерімізді жұм   саймыз. 
Қазақстан қазіргі халық  аралық 
құқық пен БҰҰ Жар ғысын берік 
ұстанатын ел болып қала береді.

 
Қымбатты отандастар!
Біз әділетті мемлекет, әділетті 

экономика және әділетті қоғам 
құрамыз. Осы қағидаттар менің 
сайлау алдындағы тұғырнамамда 
нақты көрініс тапты. Мен оның 
әр сөзіне, әр сөйлеміне терең мән 
бердім. Сайлауалды бағдарламам 
– бұл ұзақ ой-толғау мен ізденістің 
нәтижесі. Тіпті, жүрегімнен 
шықты десем, артық айтқандық 
емес. Халықтың бастамаларға 
қолдау білдіріп, үлкен үміт күтіп 
отырғанын білемін. Тұғырнаманың 
әрбір тармағы толық орындалуға 
тиіс. Мен ол үшін барлық күш-
жігерімді жұмсаймын. Осыған 
байланысты арнайы Жарлыққа 
қол қоямын. Бұл Жарлық нақты 
іс-шаралардың жүзеге асуын 
қамтамасыз етеді. Бағдарламаның 
мүлтіксіз орындалуын жеке 
бақылауыма аламын.

Қазір – сайлаудағы жеңісті 
тойлайтын кез емес, аянбай еңбек 
ететін кез. Сол себепті арқаны 
кеңге салмай, бірден іске кірісуіміз 
керек, босаңсуға болмайды. 
Осы орайда, ең алдымен, қолға 
алатын бірнеше мәселеге арнайы 
тоқталғым келеді.

Мен сайлауалды сөздерімде 
ауылды өркендету ісіне баса назар 
аудардым. Бүгінде Қазақстан 
халқының 40 пайызға жуығы 
ауылда тұрады. «Ауыл – ел бесігі» 
деп халқымыз бекер айтқан жоқ.  
Сондықтан ауылдағы жағдайды 
жақсарта алмасақ – бәрімізге 
сын. Сол үшін мен бүгін ауылды 
дамыту мәселесі туралы Жарлыққа 
қол қоямын. Осы құжат арқылы 
Үкіметке ауылды дамытудың 5 
жылға арналған нақты жоспарын 
әзірлеуді тапсырамын. Бұл менің 
жаңа президенттік мерзімдегі 
бірінші Жарлығым болады. 
Үкімет ауылды дамытуға арналған  
барлық жобаны жүйелі түрде 
реттеп, жинақтауға тиіс. Содан 
кейін мақсатты түрде тиімді 
жұмыс жүргіземіз. 

Келесі маңызды бағыт. Біз 
әділдікті қалпына келтіріп, елден 
заңсыз шығарылған барлық активті 
қайтаруға тиіспіз. Бұл үшін Үкімет 
заңсыз шығарылған капиталды 
қайтару үшін қажетті рәсімдерді 
реттейтін заң жобасын әзірлейді. 
Сонымен қатар заң жобасы 
әділет сіз баюға және активтерді 
заң сыз шығаруға ықпал ететін 
себеп тер мен шарттарды жоюға 
бағытталады. Қайтарылған барлық 
қара жат азаматтардың игілігіне 
жұмсалуға тиіс. Бұл қаржыны 
жо ғары технологиялы өндіріс 
орын дарын ашуға, мектептер мен 
ауруханалар салуға, әлеуметтік 
жоба ларды жүзеге асыруға пайда-
лану керек. Тиісті Жарлыққа 
бүгін қол қоямын. Жақын арада 
ауқатты кәсіпкерлер халықтың 
игілігі үшін өздерінің әлеуметтік 
жауапкершілігін жандандырады 
деп ойлаймын.

Мемлекеттік құрылыста біз 
«күшті Президент – ықпалды 
Парламент – есеп беретін Үкімет» 
формуласын нақты ұстанамыз. 
Пре зидент сайлауы биліктің бар-
лық негізгі институтын дәйекті 
түр де жаңғырту үдерісін бастауға 
жол ашты.  Сайлау ауқымды элек-
то ралды циклдің бастапқы кезеңі 
болды.

Біз саяси жаңғыру үдерісін 
жоспарлы түрде жалғастырамыз. 
Бүгін мен «Қазақстан Респуб-
ликасы Парламенті Сенаты депу-
таттарының сайлауын тағайындау 
туралы» Жарлыққа қол қоямын. 
Осылайша, жоғарғы палата 
депутаттарының кезекті сайлауы 
конституциялық реформаны нақты 
жүзеге асырудың жалғасы болмақ. 
Сайлау қорытындысы бойынша 
Сенаттың депутаттық корпусының 
бір бөлігі бәсекелестік және 
ашық тық қағидаттары негізінде 
жаңарады.

Бұдан бөлек, бүгін мен конс-
титуциялық реформаны жүзеге 
асырудың келесі сатысы ретінде 
«Қазақстан Республикасы Жоғары 
аудиторлық палатасының кейбір 
мәселелері туралы» Жарлыққа 
қол қоямын. Келесі кезең – оны 
толыққанды трансформациялау. 
Басқа маңызды әрі өзекті мәселелер 
бойынша шешімдерді кейінірек 
жариялаймын. Тағы да қайталап 
айтамын, алда атқаратын шаруа 
көп. Бұл – жеңіл жұмыс емес,  бірақ 
елге пайдасы тиетін қызмет. Мен 
бүкіл мемлекеттік аппараттан осы 
міндетті абыроймен орындауды 
талап етемін.

Қолынан іс келетін және 
елге беріле қызмет жасайтын 
азаматтарға ғана ортамызда орын 
бар. Оларға қолдау көрсетеміз, 
ал қоғам құрметін білдіреді. 
Халқымыздың нақыл сөзін сәл 

түрлендіріп айтсақ: «Байлық пен 
мансап – қолға ұстаған мұз, ериді 
де кетеді. Ал елге жасаған қызмет 
– артта қалған із, ол ұрпақтан 
ұрпаққа жетеді». Осыны әр азамат 
түсінуі керек. 

Ел мүддесі – бәрінен биік. 
Мен барлық мемлекеттік қызмет-
шіден өз жұмысын адал атқару ды 
талап етемін. Бір сөзбен айтсам, 
кәсібилік, адалдық және қара-
пайымдылық біздің басты қағи-
даттарымыз болуға тиіс. Қоғамда 
жаңа құндылықтар орнықтырып, 
жақсы қасиеттерге ие бола 
алмасақ, реформаның бәрі бекер.

Көк байрағымыз, төлқұ-
жатымыз және мемлекеттік тіліміз 
біздің біртұтас халық екенімізді 
білдіреді. Бабаларымыз біртұтас 
ел болып, Еуразия төрінде 
даңқты шежіресін ат тұяғымен 
жазған Алтын орда мен Қазақ 
хандығы сияқты мемлекеттер 
құрған. Сондай-ақ халқымыз ел 
басына күн туған күрделі сәттерде 
азаттығы үшін арпалысты. Әйгілі 
хандарымыздың, батыр лары-
мыздың және ұлт қайраткерлерінің 
ерлігі – осының айқын көрінісі.  

Ұлттың бостандық жолындағы 
табанды күресінің арқасында 
Қазақ елі тәуелсіздігін алды. Еге-
мен мемлекеттің құрылуына, оның 
іргесін бекіту жолында ора сан зор 
еңбек сіңірген тарихи тұл ға лары-
мызға әділ баға беруіміз керек.

Табыстарды және олқылық-
тарды ажырататын бұл – уақыт 
және тарих.  Уақыт – ең әділ 
қазы, ал тарих – бәріне таразы. 
Сондықтан саяси науқан шыл-
дыққа жол бермеуіміз қажет. 
Біз болашақта әділетті мемлекет 
боламыз десек, өткенге әділдікпен 
қарап, одан тағылым ала білуіміз 
керек. Жақсыдан үйреніп, жаман-
нан жирену – өсетін елдің белгісі. 
Отаншылдық, еңбекқорлық, білім-
паздық, жаңашылдық, жасам-
паздық, жанашырлық, мейірімділік 
сияқты асыл қасиеттерді бойға 
сіңіруіміз қажет. Мен бұл туралы 
жиі айтып жүрмін.

Әділетті Қазақстанда еңбек 
адамына ерекше құрмет көрсетілуге 
тиіс.  Әсіресе ұстаз, дәрігер, тәртіп 
сақшысы, құтқарушы, жұмысшы, 
шаруа сияқты мамандардың 
мәртебесін одан әрі арттыра 
түсуіміз қажет. Олар еліміздегі 
ең сыйлы азаматтарға айналуы 
керек. Осы кәсіп иелері тиісті 
құрмет пен сыйға ие болғанда ғана, 
қоғамымыз шынымен жаңарды 
деп айта аламыз.

Көпшілік қазіргі уақытта 
нағыз батырлардың жетіспейтінін 
айтады.  Бірақ нағыз қаһармандар 
жұрттың назарынан тыс жерде.  
Олар біздің арамызда. Батырлар 
күн сайын зауыт станогында 
жұмыс істейді, қоғамдық көлік 
жүргізеді, ұшақ штурвалына 
отырады, құтқарушының қор-
ғаныс киімін киеді, науқасқа 
жедел жәрдем беруге асығады, 
әскери техниканы меңгереді. 
Нағыз батырлар балаларымыз 
бен қарт ата-аналарымыздың 
дастарханы ас-ауқатқа толы 
болуы үшін ауылда таңмен таласа 
оянады. Біздің батырлар – өзінің 
жеке кәсібін бастайтын, жұмыс 
орындарын ашатын, қызметкерлері 
мен олардың отбасыларына 
жаңа мүмкіндіктер тудыратын 
кәсіпкерлер. Біздің батырлар – 
өзінің махаббаты мен күш-қуатын, 
тәжірибесі мен білімін, мүлкі 
мен қаражатын қоғамға риясыз 
ұсынатын еріктілер мен игі іс 
жасайтындар. Олардың барлығы 

– халықтың мақтанышы әрі үміті. 
Міне, осындай еңбек адамдары – 
еліміз бен мемлекетіміздің тірегі.

Біз өркениеттің алғы шебіндегі 
мемлекетке айналу үшін тек 
үйренетін емес, өзгеге үйрететін 
ұлтқа айналуымыз қажет. Сондай-
ақ тек тұтынушы емес, жаңа 
дүниені өндіруші ұлт атануымыз 
керек. Оған халқымыздың әлеуеті, 
дарыны, қарым-қабілеті жетеді.  

Мен біздің жастарымыздың 
ұшқыр және озық ойлы екенін 
мақтан етемін. Сол себепті Мағжан 
ақынның «Мен жастарға сенемін» 
деген сөзін үнемі айтамын.  Шын 
мәнінде, бәріміз жастарымызды 
қол дауымыз керек. Өйткені 
өскелең ұрпақ қана елімізді жар-
қын болашаққа бастайды.  Бірақ 
жастар жетістікке жету үшін көп 
еңбектенуі керек. Жаңа білім 
алуға, тың тәжірибе жинауға 
ұмтыл ған жөн. Сонда жастарымыз 
өз кәсібінің хас шебері атанады. 
Әрдайым сұранысқа ие болады, 
қоғамда сыйлы болады. Міне, осы-
лай өмір сүрген адам ешқашан, 
ештеңеден ұтылмайды.  

Қазіргі заман уақытты жылдам -
датып, оқиғалар тізбегін қабат-
тастырады. Сөзіміз бен ісіміздің 
шынайы бағасын тарих таразысы 
ғана береді. Ар-ұжданымыздың 
тазалығы мен халқымыздың 
құрметі – бәріміз үшін үлкен сый.

Біз – рухани мұрасы бай, 
қарқынды даму әлеуеті зор,  
қуатты әрі өзін-өзі толық қам та-
масыз ете алатын ұлтпыз. Шы-
ғыс тың ұлы ұстазы Әл Фараби 
адамдарды әділ болуға, ақиқатты 
сүюге, ар-намысты қас терлеуге, 
сабырлы болуға және қашан да 
білімге ұмтылуға үндеді. Мем-
лекеттілігіміздің дамуын да қуатты 
серпіліс жасай алған ұрпақ ретінде 
тарихта қалуға зор мүмкіндігіміз 
бар екеніне сенімдімін. Елдің 
келешегі бізге, барлығымыздың 
қажырлы еңбегімізге байланысты.

Тәуелсіз елімізді қуатты 
мемлекет ретінде ұрпаққа 
аманаттау – біздің борышымыз. 
Алда талай сынақтар, күрделі 
кезеңдер болуы мүмкін. Дегенмен 
ырысты ынтымағымызды сақтай 
білсек, алынбайтын асу жоқ.

Мен бүгін халқымның алдында 
тұрып, бастаған ісіміз берекелі 
болсын деп тілеймін.

Қазақ – ырымшыл халық. Мен 
биыл қасиетті Меккеге барған 
кезде  Қағба төрінде ата-баба 
рухына құран бағыштап, Алладан 
бір-ақ нәрсе сұрадым.  Ол – 
елдің амандығы. Шын мәнінде, 
еліміз аман болса, жеріміз бүтін, 
бірлігіміз бекем, мемлекеттігіміз 
мәңгі болады. Осы құндылықтарды 
мызғымастай етіп бекіту – 
қазақтың перзенті, Қазақстанның 
Президенті ретіндегі менің 
қасиетті парызым. Ашығын айт-
қанда, қызмет – уақытша, ал халық 
– мәңгі.

Мен президенттік миссиямды 
халқыммен бірге алдағы жеті 
жылда абыроймен атқарып 
шығамын деп сенемін.  Біздің 
Отанымыз – бір, мемлекетіміз – 
бір, халқымыз – бір! Сондықтан 
әрқашан бірге болайық, ағайын!

Еліміз өркендей берсін!
Отанымыз – Қазақстан 

Республикасы жасасын!
Халқымыз жасасын!
Халқымыз әрқашан аман 

болсын!
Тәуелсіз Қазақстанымыз 

жасасын!

«ХАЛҚЫМНЫҢ СЕНІМІ – 
МАҒАН АМАНАТ»

Мемлекет басшысының ай-
туынша, екі ел арасындағы эко-
номикалық қатынастар жылдан 
жылға күшейіп келеді. Өзара 
тауар айналымы тұрақты түрде 
өсіп келе жатыр. Бірлескен 
жобалар іске асырылып, өзара 
есеп айырысу бағытында ұлт-
тық валюталардың үлесі ұлғая 
түсті.

– Былтыр Қазақстан мен 
Ресей арасындағы сауда көлемі 
жаңа рекордтық деңгейге – 24,5 
миллиард долларға жетті. Биыл 
алғашқы 9 айдың қорытындысы 
бойынша тауар айналымының 
көрсеткіші 5 пайызға өсті. 
Ресейге шығарылатын қазақ-
стандық экспорттың ассор-
тименті жақсарды. Оның құны 
100 мың доллардан асады. 
Өткен жылмен салыстырғанда 
тауар атауларының саны 640-
тан 1050-ге дейін көбейді. 
Алматыдан Ресей өңірлеріне 
тауар жеткізу 2,5 еседен 
астам, ал Астанадан 5 есе 
өсті. Шекаралас облыстар ара-
сындағы сауда-саттық ай тар-
лықтай жанданды. Мысалы, 
Ресейге Ақтөбе облы сынан 
тауар жеткізу 48 па йызға, 
Павлодар облысынан 36 па-
йызға артты, – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
елімізде Ресейдің үлесі бар 17 
мыңнан астам компания мен 
Қазақстан-Ресей бірлескен кә-

сіпорны табысты жұмыс істеп 
жатқанын жеткізді.

– Қазақстанға құйылған 
Ресей инвестициясы жыл-
дан жылға артып келеді. Ре-
сейлік инвестицияның қауіп-
сіздігін қамтамасыз етіп, 
экономикамызға барынша көп-
теп тарту үшін қолымыздан 
келгеннің бәрін жасаймыз. Бұл – 
елдеріміз арасында тиімді өзара 
іс-әрекеттің жолға қойылғанын 
дәлелдейтін тағы бір дерек. 
Осы орайда былтыр Ресейден 
Қазақстанға тартылған тікелей 
инвестиция пандемияға дейінгі 
деңгейден жоғары болды. Атап 
айтқанда, үштен бір еседен 
астам көрсеткішке жетіп, 1,9 
миллиард доллардан асты. 
Сондай-ақ Қазақстанның Ре-
сейге салған инвестициясы да 
34 пайызға артып, 535 мил-
лион долларға жетті. Бұдан 
бөлек, елдеріміздің сау да-эко-
номикалық ынты мақ тастығын 
одан әрі күшей туге әлеуетіміз 
жет кілікті. Кооперациялық ын-
тымақ тастыққа ерекше қызы-
ғушылық танытып отырмыз. 
Бүгінде бұл сала бойынша 
Қазақстан мен Ресей арасында 
жалпы құны 23 миллиард 
доллар болатын 110 бірлескен 
жоба жүзеге асырылып, 30 
мыңға жуық жұмыс орны 
ашылды, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Мемлекет басшысы логис-
тикалық желілерді жаңғыртуды 
жеделдетуге шақырды. Оның 
пікірінше, сауда мен экономика 
салаларында жаңа өсім көз-
дерін қарастыруға уақытылы 
қабылданған батыл шешімдер 
ғана септігін тигізеді. Осы-
лайша, Қазақстанның шека-
ралас өңірлерінде өнімді өт-
кізудің заманауи және тиімді 
инфрақұрылымын қалып-
тас тыру үшін бүкіл Еуразия 
кеңістігіне арналған сауда хаб-
тары жүйесі құрылып жатыр. 
Сонымен қатар Мемлекет бас-
шысы көпжақты өзара тиімді 
ынтымақтастықты одан әрі 
кеңейту үшін бірлескен күш-
жігерді мынадай салаларға 
жұмылдыруды ұсынды.

– Бірінші. Трансшекаралық 
және өңіраралық ынты мақ  -
тастық жөніндегі ша ғын комис-
сияның қыз метін кү шейту 
қажет. Өңір аралық ынты-
мақ тастық бағдар лама ларын 
үйлес тіру және іске асыру – 
аталған комис сияның негізгі 
мін дет терінің бірі. Екінші. 
Шекара инфрақұрылымын 
жақ  сар туға, Қазақстан мен 
Ресей арасындағы шекара 
пункт терінің өткізу мүм кін-
дігін кеңейтуге ерекше назар 
аудару қажет. Бұл жұмысты 
са лынып жатқан «Бір белдеу, 
бір жол» бастамасы мен «Сол-
түстік – Оңтүстік» транс ұлттық 
дәліздерін ескере отырып, 
жүзеге асыру керек деп есеп-
тейміз. Бұл бағыттарды ЕЭО 
қызметімен ұштастыру қажет. 
Үшінші. Қазақстан тұ рақты 
сауда-инвестиция қаты  нас-
тарын дамытуға мүд делі, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент Қазақстан мен 
Ресейдің шекаралас аумақ-
тарында автомобиль жолдарын 
салуды, логистикалық хабтар 
мен экономикалық аймақтар 
құру ды, сондай-ақ жоғары 
дәре  желі қайта жасалатын өнім 
өндіру саласындағы ынты-
мақ тас тықты кеңейтуді басым 
бағыт ретінде атап өтті.

XVIII Өңіраралық ынты-
мақ тастық форумынан кейін 
Қазақстан мен Ресей прези-
денттері келіссөз жүргізді.

САПАЛЫ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ӨСІМГЕ ЖОЛ 
АШЫЛАДЫ
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Облыстық партия коми
тетіндегі лекторлар тобын 
басқарған доцент Қозыбек 
Асқаров ағам лекторлық шебер
лікке тартып, қалалық, облыстық 
конференцияларда орыс тілінде 
халықаралық тақырыпқа дәріс 
оқи бастадым. Білім қоғамымен 
тығыз байланыста болған сол 
кездегі облыстағы жалғыз профес
сор, пединституттың сая си эконо
мия кафедрасының меңгерушісі 
Михаил Соломонович Авербух
пен танысып, ол пединситутқа 
оқытушылық қызметке шақырды. 
Сөйтіп институттың ғылыми 
кеңесінде конкурстан өтіп, «Сая
си экономия» кафедрасына оқы
тушылыққа қабылдандым.

Пединститутты 18 жыл 
басқарған доцент Оралхан Ка
мардинов ректор болатын. Өткен 
ғасырдың 70жылдарының ба
сында осы оқу орнына келген 
Ж.Жұмабеков, И.Жұбаниязов, 
Т.Омаров, Б.Досманбетов бәрі
міздің ойымыз –  ғылым кандидат
тары болу. Тынымсыз еңбегіміз 
бен ғылыми ізденісіміздің нәти
жесінде ар ма нымыз орындалды. 
Алдымыз академик дәрежесіне 
(Б.Досманбетов) көтерілсек, қал
ғандарымыз доцент, профес
сор деген ғылыми атақтарды 
иелендік. Бүгін Ж.Жұма беков, 
И.Жұбаниязов пен Т.Омаров 
әріптестеріміз ортамызда жоқ. 
Имандары саламат болсын! 

Пединституттан бастау ал
ған ұстаздық қызметім сол 
кез дегі жағдайларға жетелей 
береді, 85 жылдық тарихы бар 
университеттің өткенін қазіргі 
жас оқытушылар мен студент
тердің білгені артықтық етпес. 

Сол уақыттағы бас оқу 
ғимаратында (қазіргі №1) үш 
факультет – «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» (деканы Н.Жүнісов), 
«Жаратылыстану» (деканы Ғ.Ах
метов), «Физикаматематика» 
(деканы Ә.Оразалиев) оқыды. 
Ғимараттың екінші қабатында 
ректордың кабинеті мен «Фило
софия» (М.Матаев), «Саяси эко
номия» (М.Авербух) кафедрала
ры орналасты. 

«Саяси экономия» кафе
драсында менімен бірге аға 
оқытушылар Т.Сақтағанов, 
А.Мамаков, Б.Тоқжолов, т.б. 
қызмет жасадық. Кафедра мең
герушісінен басқамыздың ғы
лыми дәрежеміз жоқ, оның 
үстіне базалық біліміміз де 
(Б.Тоқжоловтан басқамыздың) 
«Саяси экономия» пәніне сай 
келмейді. Аталған пән оқыту
шылары тек ҚазМУда ғана 
дайындалатындықтан, мамандар 
тапшы еді. Ал Б.Тоқжолов оның 
алғашқы қарлығаштарының бірі 
болатын. Менің базалық білімім 
тарихшы болғандықтан, жағрафия 
маманы болса да бірнеше жыл 
«Саяси экономиядан» сабақ бер
ген Т.Сақтағанов ағаны ұстаз 
тұтып, айтқандарын қағып ала
мын. «Капиталдың» Маркстен 
кейінгі авторындай сезінетінмін. 
Менен осы пән бойынша дәріс 
алған шәкіртім журналист 
Нұрлыбек Сафин «Жас Алаш» 
газетіне жариялаған мақаласында 
Маркстің ұлғаймалы ұдайы 
өндіріс туралы теориясын есеп
пен қалай түсінгендіргенімді жа
зыпты. Капитализмнің теориялық 
негізі болған бұл теорияны 
Төлек Сақтағанов ағам арқылы 

түсінгенімді, түйсінгенімді айту
дың реті келіп тұр. 

Университет тарихына өш пес 
із қалдырған кезең – Ұлы Отан 
соғысы жылдары. Қызылордаға 
орталықтан көп теген өндіріс 
орындары мен оқу орындары 
көшірілгені белгілі. Т.Шевченко 
атындағы Киев университетінің 
Қызыл ордаға келуі жақсы жақ
тарымен университет тари хында 
қалды. Соғыстың сол бір ауыр 
жылдарын еске салып тұратындай 
бас оқу ғимаратының екінші 
қабатында пединституттың сту
денті, Кеңес Одағының батыры 
Журбаның есімімен аталатын 
акт залы болатын. Ол залда дәріс 
оқу бізді үлкен жауапкершілікке 
шақырып тұратын. Өкінішке 
қарай, қазір ол жоқ. 

Ректор О.Камардиновтің 
ке зінде Киевпен байланысы 
шарықтау шегіне жетті. Инс
ти туттың партия ұйымын 
басқарған Күзек Нағызхановтың 
ұсынысымен екіжақты келісім
шарт жасалып, ғылыми, педа
гогикалық, әдістемелік байланыс 
орнады, делегациялық қатынастар 
алмасу үрдіске айналды. Киев 
университетінің аспирантурасы 
мен докторантурасында қызыл
ордалық ға лымдар көптеп оқыды. 
Осы игі бастаманың алғашқы 
қарлығашы математик, пединс
титут түлегі Зұлқарнай Икра
мов ағамыз еді. Сол бір тарихи 
үдерістің  әсерімен мен де Украи
на Ғылым академиясы экономика 
институтының ғылыми кеңесінде 
өткен ғасырдың 80жылы дис
сертация қорғадым. Сол жылы 
Киев университетінде педин
ституттан 20дан аса аспирант 
пен докторант оқыды. Олардың 
көшбасшысы, ақылшысы, докта
рант Базарбек Қашқынбаев аға 
еді. Өмірден өткен Зұлхарнай 
Икрамов, Нұртаза Абдрахманов, 
Темірбек Жайсаңбаев,  Боранбай 
Таубаев, т.б. Киевтен шыққан 
ғалымдар болатын.

О.Камардинов басшылық ет
кен жылдары Н.Гоголь атындағы 
пединституттың атын әлемге 
паш еткен «Сыр сұлуы» ансамблі 
 Еуропа, Азия жұртшылығын 
өнері мен сусындатты. Осы рет
те композитор, факультет де
каны Мүлкаман Қалауовтың 
есімін ерекше атар едім. Ағаның 
атына қаламыздан Өнер мек
те бінің берілуі оған деген 
туған елінің құрметі деп санай
мын. Қазір Зина Сексенбаева 
басқарған «Сыр сұлуы» ансамблі 
шығармашылығын тоқтатқан 
жоқ. 

Бүгінгі университет құ
рамына енген бұрынғы Ы.Жа
қаев атындағы инже нерлік 
инс   ти туттың орны ерекше. Жам
былдың гидро ме лиоративтікқұ
рылыс инс титутының Қы зыл орда 
филиалынан бастау алатын бұл 
оқу орнының тарихы академик 
У.Бишімбаевтың есімімен бай
ланысты. Сол кездегі обкомның 
бірінші хатшысы Исатай  Әбді
кәрі мовтің пәрменімен Қы зыл
ордада ашылған осы филиалда 
10 жыл ұстаздық еттім. Акаде
миктер Тұрлан Ысқақов, Лесбек 
Тәшімов, Керімжан Сейтжанов, 
Серік Абдрахманов, Әбсаттар 
Жұмаділдаев, Болат Теміров, 
Меңдіқара Жолымбетов, Темір 
Кеншінбаев, Бақытбек Сейсенов, 
Әди Ибрагимов, Аян Жанқараева, 

Син Клара Харитоновна, Мин
сара Караманова, Бауыржан Ах
метжанов, Сұлтан Маханбетов, 
Әлібек Есенқараев сияқты аға
қарындастар, інілер таптым. 

ДГМСИдің Қызылорда фи
лиалы құрылысының бас жоспа
ры бекітілісімен жұмыс баста
лып кетті. Ол кезде филиалдың 
кәсіподақ ұйымын басқарып, 
кейінірек «Ауыл шаруашылығы 
құрылысы» факультетіне де
кан болдым. У.Бишімбаевтың 
қабылдауында болып құры лыстан 
хабарсыз екенімді айтқанымда, 
орынбасар құ рылыс саласын 

шемішкедей шағатын Қылышбай 
Бисенов екенін жеткізді. Қазіргі 
№5 оқу ғимараты жатақхана, 
«Жігер» кафесінің іске қосылуы 
фи лиалдың ЖОО болып қалып
тасуына ықпалын тигізді. Осы 
бір қыруар шаруаға 20 жыл 
ғұмырын Сыр еліне сыйлаған 
академик У.Бишімбаевтың ерен 
еңбегін ешкім жоққа шы ғар
майды. Уәлихан інімнің қыз
меттегі бір ерекшелігі – қарама
ғындағылардың қуа нышы мен 
қайғысынан қал майтын. Бұл 
әрекеті қазақи дәс түрді берік 
ұс тайтын Сыр елі жұрт шылы
ғының алдында оның беделін 
кө теріп отырды. Қазіргі Қор қыт 
ата университетінің басқарма 
 басшысы Бейбіткүл Сәрсем хан
қызының әрекетінен көріп, риза 
боламыз.  

У.Бишімбаев филиалдың оқу 
базасына ғана емес, ғылыми
идеологиялық әле уе тіне ерек
ше назар аударатын. Көптеген 
оқытушылар Одақтың ғылыми 
кеңестерінде докторлық, кан
дидаттық диссертацияларын 
қорғады. Өзім де солардың қата
рындамын. Филиалда қызмет 
жасаған уақытымда партия 
қатарына алынып, ғылым канди
даты атанып,  4 бөлмелі пәтерлі 
болдым. 

Филиалдың түлегі Бақтияр 
Тайлақбаевтың басшылығымен 
«Целина» атты мәденишығар
машылық ансамбль ұйым
дастырылып, БАМды (Байкал
Амур магистралі)  айлап аралауы 
филиалдың атын бүкіл Одаққа 
паш етті.

Он жылдан кейін ұстаз дық 
қызметімді бастаған пед инс
титутқа Б.Досман бетов тың ор
нына «Саяси эконо мика» ка
федрасына мең геруші болып 
келдім. Бақ берген Сәрсенұлы 
оқу ісі жөніндегі проректорлыққа 
көтерілді. Оралхан Камарди
новтан кейін ректорлыққа Абай 
Айтмұхамедов сайланды. Мінез
деріміз ақпандатқан борандай 
болғанмен, тез түсініп тіл табы
сып кеттік. Тәрбие жұмыстары 
жөніндегі проректорлық лау
азымды иелендім. Көп ұзамай 
институттың партия ұйымының 
босатылған хатшылығына сайлан
дым. Айлық жалақыны қала лық 
партия ұйымынан алатын болдым. 
Сол кездегі өлшеммен қарағанда, 
бұл – ректордан  кейінгі  екінші 
тұлға. Қолымда әкімшілік жазба
ша билік болмағанмен, барлығын 
партбилет арқылы басқаратын 
кез еді ол. Қазіргі партиялардың 
барлығында осындай қауқар бар 
ма? Әй қайдам, жоқау.

А.Айтмұхамедовтың бас
шы лығы кезінде Қазақстанда 
бірінші болып «Қазақ тілі мен 
әдебиеті», «Жыржырау» ма ман
дығын  бітірген  сту дент терді 
солтүстік облыстарға қызметке 
жіберіп, көшіқон сая сатының 
алғашқы кезе ңін басқардық. 
Бұрынғы «Халық әні» кафе
драсы да йындайтын мамандық 
Алмас Алматов інімнің тікелей 
басшылығымен мемлекеттік 
стандартқа енгізіліп, лицен
зия алынды. Қабылдау емти
хандарына телеарна арқылы 
бейнебақылау жасалып, жан
күйерлерге көрсетіліп тұрды. 
Студенттік құрылыс отрядта
ры жасақталып, облыстың елді 
мекендерінде әртүрлі саладағы  

құрылыс нысандары пайдалануға 
берілді.  

Төрт жылдан аса Сыр елінде 
ректорлық қызмет атқарған 
Абай досым өз сөзімен айтқанда, 
«орыс болып келіп, қазақ болып 
кетерінде» орнына Сыр елінің ат
пал азаматы Бақберген Досманбе
товты ұсынды. Ректор креслосына 
Б.Досманбетов отырғанда, про
ректорлар А.Канцев, М.Кереев, 
Р.Әміреев, Д.Көшеровпен бір
ге мен де проректорлық қыз
метімді жалғастырдым. Кейі нірек 
проректорлық қыз метке Амантай 
Шәріпов пен Бауыржан Омаров 
шақырылды. Институт Қорқыт 
ата атындағы гуманитарлық уни
верситет болып қайта құрылып, 
Түркиядан, Арабиядан, Корея
дан оқу процесіне мамандар 
шақырылып, жаңа мамандықтар 
ашылды. Факультет деканда
ры М.Матаев, Қ.Жаңабергенов, 
Г.Кизатова, М.Мұхамедов, 
И.Жұбаниязов, Б.Кәрібозұлы, т.б. 
білікті мамандар даярлауда аян
бай еңбек етті.

Бақберген Сәрсенұлы қала 
әкімі қызметіне ауысуына бай
ланысты университет ректор
лығына Болат Абдрасилов сай
ланды. Аз уақыт ішінде Болат 
ініміз де университет тарихына өз 
қолтаңбасын қалдырды. 

О.Камардиновтен кейін көп 
уақыт ректорлық қызметті ат
қар ған академик Қылышбай 
Алдабергенұлы. Қазіргі заман 
талабына сай оқу ғимараттарын, 
спорт сарайын, агробиологиялық 
кешенді іске қосты. Бұрын 
мемлекеттік тергеу комитетінің 
(ГСК) облыстық мекемесі болған 
қазіргі бас оқу ғимаратын пай
далану бағытындағы жұмысын 
ерекше атар едім. Қызылорда 
политехникалық институты мен 
Қорқыт ата атындағы гумани
тарлық университетінің қосылуы 
(1998 жыл) ректор қызметінің 
аясын кеңейтумен бірге көптеген 
жаңа міндеттерді де әкелді. Рек
тор Қ.Бисеновтің университет 
оқытушыларына қала аумағынан 
жер бергізгенін, көптеген 
дамыған Еуропа, Азия елдерінің 
ғылыми орталықтарымен бай
ланыс жасағанын ерекше ай
тар едім. Осы уақытта «Эконо
мика» факультетінің деканы, 
«Тарих, филология, өнер ҒЗИ» 
институтының директоры, ғы
лыми жұмыстар жөніндегі про
ректор, ректордың кеңесшісі 
қызметтерін атқарғанымды мақ
танышпен еске аламын. Сегіз 
мамандық бойынша аспирантура 
ашуға, «Университет хабаршы
сын» шығаруға, көптеген жас 
ұстаздардың ғылыми дәрежесін 
алуға ықпал еткенімді мақтан 
етемін. Курстас досым, ака
демик, ЖАКтың (Жоғары 
аттестациялық комитет) төрағасы 
болған Амангелді Құсайынов до
сымды қалай айтпай кетемін. 

Академик Б.Момынбаев рек
тор болған төрт жылда билік 
тізгінін проректор Бақытжан 
Сайлыбаевқа беріп, өзі декандар, 
кафедра меңгерушілері, ардагер 
ұстаздар және жас ғалымдармен 
тікелей жұмыс жасады. Көп
шілдігі, қарапайымдылығы, 
ақ көңілділігімен есте қалған 
Бай зақ інімнің домбырамен 
«Ба рып қайт, балам, ауылға» 
әнін нәшіне келтіре салған үні 
құлағымнан кетпейді. Байзақ 
Көпірбайұлының кезінде оның 
кеңесшісі әрі университет арда
герлер кеңесінің төрағалығына 
сайландым.  Сайлау шарасына 
облыстық ардагерлер ұйымын 
басқарған Сейілбек Шаухама
нов пен досым, құрдасым, ақын 
Әскербек Рахымбекұлы қатысқан 
еді. 

Қазіргі мен қызметтес болған 
жетінші ректор Бей біткүл Сәр
семханқызы Кәрі мова кезінде 
университет жаңа белестерге 
көтеріліп, үздіктер қатарына 
енді. Ұжымның біріккен жұмысы 
нәтижесінде 20202022 жылдары 
университет Акредиттеу және 
рейтингтің тәуелсіз агенттігі 
(АРТА) жасақтайтын ҚРда 
сұранысқа ие ЖООның ұлттық 
рейтингінің ТОП10 құрамына 
тұрақты орнықса, биыл 1+6 білім 
беру бағдарламасында (БББ) 
үздік үштікке енді. Сыр елінің 
салтдәстүрін жан жүрегімен 
қабылдаған, тұла бойы ізеттілікке 
толы қарындасыма сәттілік тілей 
отырып, 85 жылдық мерекені 
де ойдағыдай атқаратынына 
бек сенімдімін. Оның дәлелі 
ретінде жоғары деңгейде ұйым
дастырылып, өтіп жатқан кешенді 
шараларды айтсақ, жеткілікті. 

Иә, өзімнен бес жас үл кен 
университетіме жасам паздық жо
лында жасай бер, келешегіңді ке
мел ететін жас ғалымдарымыз бен 
ұстаз дарымыз аман болсын деген 
бататілекпен ойымды тәмамдап, 
бүкіл Сыр еліне, Қорқыт ата 
университетіне 85 жылдық құтты 
болсын демекпін.

Қазыбай 
ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ,

Қорқыт ата университетінің 
ардагерлер 

кеңесінің төрағасы, 
профессор

Сексен бестің 
зеңгір көгі

1969 жылы С.Киров атындағы 
сол кездегі Қазақ стандағы 

жалғыз университетті тәмамдап 
Қызылордаға келдім. Алғашқы 

жылдары Жалағаш ауданындағы 
мектепте, кейін қаладағы 

облыстық «Білім» қоғамында 
референт қызметтерін атқардым. 

Қазақ мектебін бітіргенмен, үш 
жылдық әскери борышымды 

ГДР-да өтеу кезінде шетел, орыс 
классиктерінің шығармаларын көп 

оқығаным, орыс сыныптарына 
сабақ бергенім аз да болса орыс 

тіліне етене енуіме мүмкіндік 
берді.

Ауыл ахуалының 
артуы – басты 
назарда
Президент ҚасымЖомарт Тоқаевты ұлықтау 

рәсіміне қатысып, Президенттің халық алдында ант 
беру сәтіне, Президент куәлігін алу салтанатына куә 
болдық.

Инаугурациядағы сөзінде Президент, ең алдымен, 
қол қоятын Жарлықтарымның бірі ауыл жайын көтеру 
мәселесі болады деді. Бұл – елдің ең өзекті мәселесі.

– Бүгінде Қазақстан халқының 40 пайызға жуығы 
ауылда тұрады. «Ауыл – ел бесігі» деп халқымыз 
бекер айтқан жоқ. Сондықтан ауылдағы жағдайды 
жақсарта алмасақ – бәрімізге сын. Сол үшін мен 
бүгін ауылды дамыту мәселесі туралы Жарлыққа 
қол қоямын. Осы құжат арқылы Үкіметке ауыл
ды дамытудың 5 жылға арналған нақты жоспарын 
әзірлеуді тапсырамын. Бұл менің жаңа президенттік 
мерзімдегі бірінші Жарлығым болады. Үкімет ауыл
ды дамытуға арналған барлық жобаны жүйелі түрде 
реттеп, жинақтауға тиіс. Содан кейін мақсатты түрде 
тиімді жұмыс жүргіземіз, – деді Президент өз сөзінде.

«Гүлденсе ауыл – гүлденеміз бәріміз» деген сөз 
бар емес пе? Демек, біздің алтын қорымыз – мал, егін 
шаруашылығындағы түйткілді мәселелерге мемлекет 
барынша қолдау танытатын болады. Халықтың табы
сын арттыру және әлауқатын жақсартудың негізгі 
көзі ауыл шаруашылығын дамыту екені аян. 

Сонымен бірге Президент сыртқа кеткен ка
питалдарды қайтару жөнінде ауқымды жұмыстар 
жүргізілетінін нақты атады. «Халқыма берген антым
ды соңғы күшжігерім қалғанша орындауға жұмыс 
жасаймын» деді.

Әділетті Қазақстан құру жолындағы бетбұрысқа 
көшетін кезіміздің келгенін, сол жолда қоғамның 
ынталылығын арттыруға күш салатынын айтты. 
Халық бұл жолдың дұрыстығына сенеді және Прези
дент саясатымен бірге болады деп білемін.

Серік ДҮЙСЕНБАЕВ,
облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы

Сенім – алға 
жетелейтін күш
Астанада өткен ұлықтау рәсімінде Мемлекет бас

шысы «Шын мәнінде, ел сенімін еш нәрсемен өлшеу 
мүмкін емес. Халықтың сенімі – ең құнды нәрсе. 
Сайлау нәтижесін халқымыздың саяси бағдарыма – 
бағасы, алдағы жоспарыма – батасы деп қабылдаймын. 
Халқының қолдауына ие болып, ел тізгінін ұстау – ер аза
мат үшін ең биік мәртебе әрі орасан зор жауапкершілік» 
деп атап өтті. Расында, сенім адамға күшжігер береді, 
алға ұмтылдырып, алысқа жетелейді. Адамды биікке 
бастайтын да, алынбас қамалды бағындыруға ынталан
дыратын да осы – сенім күші. 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына адал қызмет 
етуге,  Конституция мен заңдарды қатаң сақтауға, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына 
кепілдік беруге, өзіне жүктелген мәртебелі міндетін 
адал атқаруға салтанатты түрде ант берді. Біз, Сыр 
елінен барған делегация мүшелері осы тарихи сәтке куә 
болдық. 

Президент өз сөзінде «Алдағы 7 жылды бүгінгі 
буынның және келешек ұрпақтың алдындағы боры
шымды өтеуге берілген бірегей мүмкіндік деп білемін. 
Қазақта «аманат» деген асыл ұғым бар. Халқымның 
сенімі – маған аманат. Осы аманатқа адал болу – мен 
үшін қасиетті парыз. Ел үмітін ақтап, Қазақстанды 
өркендеген, бақуатты мемлекетке айналдыру үшін 
қолымнан келгеннің бәрін жасаймын» деп атап өтті. 

Елдік мұрат жолында ерге жүктелген міндеттің 
салмағы жеңіл емес. Әсіресе, бүгінгідей геосаяси 
жағдайда, сындарлы кезеңде ел тізгінін ұстаудың 
жауапкершілігі еселеп артып отыр. Осы ретте ел аза
маттары, әр саланың мамандары өз ісін меңгеріп, өзіне 
жүктелген міндетті адал атқару арқылы Президент
ке қолдау көрсете алады. Ұлт болып ұйысқанда, бір 
қолдың саласындай болып біріккенде ғана алдағы асу 
бағынады.

Нұридин ӘМИТОВ,
облыстық мәслихат депутаты

Тарихи кезеңнің 
баспалдағы
Қазақстан Республикасы Президентін ұлықтау 

рәсімі өтті. Қатыстық. Көрдік. Осынау тарихи сәтте 
бойымызды ерекше сезім кернеді.

Қай уақытта да ел тізгінін ұстаған Президентке 
халық үлкен үмітпен қарайды. Себебі кемел келешектің 
бас тауы ел басшысының ұстанған саясатына тікелей 
байланысты. Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев өзінің сөзінде еліміздің алдағы дамуының он 
бағытын айқындап, нақты жоспарларын бөлісті. Соның 
ішінде қоғамды трансформациялап, Қазақстанды шы
найы демократиялық институттары дамыған елге 
айналдыру мақсаты екенін қадап айтты. Сондайақ, 
алдағы жылдары халықтың әлауқатын арттыруға 
бағытталған ісшаралар жүргізілетінін мәлімдеді. 
Елдің күткені де осы еді.

Шынында, еліміз алдағы жаңа бастамалардың 
нәтижесінде дамудың даңғыл жолына түсіп жатса, 
елдің іргесі сөгілмей, бірлігі бекитіні анық. Халықтың 
тұрмыстіршілігі жақсарса, мемлекеттігіміз бен 
егемендігіміз мәңгі боларына сенім мол. Мемлекет бас
шысы өз сөзінде осынау құндылықтарды мызғымастай 
етіп бекіту – Қазақстанның Президенті ретіндегі 
қасиетті парызы екенін айтып өтті.

Алда Президенттің Жолдауларында, үндеулерінде 
және сайлауалды бағдарламасында көтерілген 
мәселелердің шешімін күтеміз. Ендігі міндет – әділетті 
Жаңа Қазақстан құру. Заң және тәртіп, берекелі қоғам, 
ұлттық сапа, азаматтардың мүддесін қорғайтын мем
лекет құрып, оны басқарудың жаңа моделін жасақтау. 
Міне, Қазақстан халқы осындай істердің жүзеге асуы 
үшін  Президентке дауыс берді. Бір сөзбен айтқанда, 
болашаққа үлкен үміт пен сенім артып отыр. 

Жаһандану заманы – білімділердің төрге оза
тын кезі. Өздеріңізге белгілі, Президент сайлау
алды бағдарламасында білім сапасын арттыруға, 
ғылымға ерекше көңіл бөлді. Мен ғылым мен білім 
беру саласының қызметкері ретінде уәде етілген 
өзгерістердің сөз жүзінде  емес, іс жүзінде жүзеге 
асқанын қалаймын. 

Қазақ елі тарихи кезеңге аяқ басып отыр. Енді 
әділетті Қазақстан құру үшін қоғамда болып жатқан 
үдерістерге әрбіріміз жауапкершілік алуымыз қажет. 

Жандос БАЗАРТАЙ,
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

университетінің әлеуметтік және тәрбие 
жұмыстары жөніндегі проректоры



Тарих Sb4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz№181 (20455) 29 қараша, сейсенбі  2022 жыл

ХІХ ғасырдың аяғында Ахмет ата
мыздың зерттеуі, сонымен қатар 1998 
жылы патшалық Ресей жүргізген санақ 
бойынша қазақтар арасында орысша 
сауаттылық 8 пайыз болды, ал мұсыл
манша сауаттылық, оның ішінде қазақша 
сауаттылық деңгейі айтарлықтай жоғары 
болды. Оған сол кездегі мешіттер мен 
медреселердің санының молдығы куә 
болса керек. 

Қазақтың шұрайлы жерлеріне «қара 
шекпенділерді» орналастырып, қазақ
тар ды шөлейт, сусыз жерлерге көшіру, 
қазақ шаруасының күйзелуін, ел басына 
түскен нәубетті көріп өскен бала Ахмет 
қазақты жарыққа шығарудың жолы білім 
алу деп түйген. Алғаш Торғайдағы екі 
кластық орысқазақ мектебінде оқып, 
тоғыз жасында Орынбордағы төрт жыл
дық мұғалімдер мектебіне оқуға тү се
ді. 1895 жылы «бастауыш учили ще
нің оқытушысы» атағын алып шығады. 
Сол кезден бастап 1909 жылға дейін  
Ақтөбе, Қостанай және Қарқаралы уез
дерінде орысқазақ мектептерінде оқыту
шылық, арасында Қарқаралы қалалық 
училищесінің меңгерушісі де болып 
қызмет атқарған. 

Мұғалімдік қызметте жүріп қазақ 
баласын сауаттандыру барысындағы 
қиын шылықтарды шешудің жолдарын 
қа рас тыра бастайды. Патшалық үкімет 
ұсын ған бағдарламадан ауытқып, бала
ларға заманауи ілімдерді оқыта бастайды. 
Араб қарпінің басы артық, қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесіне сай келмейтіндерін 
қысқартып, қазақ әліпбиін жасап 
шығарды, ел арасында «төте жазу» деген 
ат алуының мәнісі де сонда болса керек. 

Ахмет атамыздың қазақ жазуына 
жасаған реформасы сауаттандыру ісіне 
серпін берді. Замандасы, Алаш ардақтысы 
Телжан Шонанұлы «Ахмет Байтұр сын
ұлының әліппесімен қабі леті орташа 
балаға хат танып, жүгіртіп оқып кетуі 
үшін төртақ апта қажет», профессор 
Е.Поливанов «Жаңа қа заққырғыз (Бай
тұр сыновтық) орфо графиясы» атты ма
қаласында «... ен ді түзетуді қажет ет
пейтін, тарихи тұр ғыдан кемелденген, 
жеке дара ұлттық графика», ал профессор 
Н.Яковлев «... математикалық дәлдікпен 
жасалған әліпби» деп баға берген. 

«Қазақтардың тілі әуезді де әсем, 

шебер де шешен. Әсіресе, сөз сайысына 
келгенде, олардың алғырлығы мен өт
кірлігі, тауып сөйлейтін тапқырлығы 
таңғалдырады. Олар мақалдап сөй лей
ді, жай сөзінің өзі өлең болып құйылып 
жатады», – деп айтқан В.Рад лов. Тіл 
әуезін қалпында сақтап, тілдің дыбыс 
жүйесіне сай әліпби жасаған Ахмет 
Бай тұрсынұлының кө регендігі қандай 
керемет десеңізші.

Әлемдік графикалық кеңістікте ла
тын қарпінің алар үлесі жетпіс пайыз дан 
асып кеткен. Ал кириллицаның шең бе
рі бір пайызға да жетпейді, яки қа зақ 
жазуын латын қарпіне көшіру қол дауды 
қажет етеді, аталған мәселеге қа тысты дау 
тудырудың еш қажеті жоқ деп ойлаймыз. 

Латын графикасының тартымдылы
ғының өзі, әлемдік деңгейдегі таны
малдығы тілімізге деген қызығушы лықты 
арттыра түсері анық. Бұл, бі ріншіден. 
Екіншіден, ол біздің гра фика тарихында 
30жылдары болған, яғни тәжірибе бар. 
Сол жылдары латын қарпімен жазудағы 
емле мәселесі де күн тәртібінде болған.

Әліпбидің жаңа стандарты қабыл
данғаннан кейін кәдемізге жарары анық. 
Сөз тұрқы ұзын боп келетін тіліміз үшін 
«бір дыбыс – бір әріп» қағидаты да сол 
тәжірибеде орын ал ған, яғни ел ішінде 
айтарлықтай қар сы лыққа душар болған 
диграф (бір ды быстың екі таңбамен 
берілуі) мәселесі де ұсынылған жобада оң 
шешімін тапты.

Сырттан жат сөздермен бірге жат 
дыбыстардың енгені тарихтан бар ша
мызға аян. Ислам мәдениетімен ә дыбысы 
енсе, қалған жат дыбыстардың бәрі 
– кеңес дәуірінің үлесінде. Әріп саны 
кирилл әліпбиінде нормадан асып кеткен, 
заңдылығында дыбыстық (әріптік) жазу 
2040 таңба деңгейінде болу керек болса, 
қолданыстағы әліп биімізде – 42.

Жат сөзді тілімізге енгізбей тұра 
алмаймыз. Сөздік қорымыздың айтар
лықтай бөлігі арабпарсы, орыс сөз
дері, кейінгі кездері ағылшын сөздері 
көптеп еніп жатыр. Жат сөзді Ахаң, Ах
мет Байтұрсынұлы айтқандай, «быт
шы тын шығарып, тілімізге ыңғайлап 
қай та құрастырып алармыз», бірақ жат 
ды быстың тілімізге енуі – тілге жа салған 

қиянат.   
Жат дыбыстардың, тіліміздің ды быс

тық заңдарына қайшы дыбыс тар таң
басының әліпбиде орын алуы «бү кіл қазақ 
даласы ән салып тұрған дай» деп кезінде 
шеттен келген саяхат шылар таңдай қаққан 
тіліміздің әуезіне айтарлықтай нұқсан 
келтіреді, келтіріп те жатыр. Жат таңбадан 
арылу – ті ліміздің әуезділігін сақтау, 
«өлгенді ті рілту, өшкенді жандыру», 
рухани жаң ғыру болмақ.

Жаңа нұсқа ұсынылды. Мәселеге қа
нық, графика деген мәселені ғылыми 
негіздей алатын Әлімхан Жүнісбек сынды 
тіл білімпаздарының пікірлері ескерілді 
жаңа нұсқада. Ең бастысы, «бір дыбыс – 
бір әріп» қағидаты сақ талды. 

Тілдің дыбыс жүйесі (фонетика) бо
йынша жоғары оқу орнында 30 жыл дан 
аса дәріс беріп келе жатырмын. Жазу 
тарихын, оның ішінде латын қар піне 
негізделген қазақ жазуын азмаз зерт
тегенім бар. Осы салаға қа тысты мәсе
лелерді, оған қатысты Ахаң нан бастап бү
гінгі күнге дейінгі бі лім паз дар пікірімен 
де таныспын.

Жаңа нұсқа Ахмет Байтұрсынұлы 
ұсынған 26 (28) қағидатына біршама сәй
кес келеді. Маман ретінде жаңа нұсқадағы 
кейбір таңбаларға қатысты өз ойымызды 
айтып кетпесек болмас.

Латынның Hh қарпімен берілген х, 
һ дыбыстары жазуымызда болғанымен, 
оны қ деп дыбыстаймыз, сонда оларға 
таңба берудің қажеттілігі қанша? Қа
зақ тілінде и, у дауыстылары жоқ, олар
ды өзге дауыстылар сияқты жалаң 
(өзін ғана) айта алмаймыз. Сондықтан 
шолақ йдың (біздің дыбысқа осындай 
нашар ат беріп қойғанбыз) жанына иді 
қосақтаудың қажеті шамалы. Ф тіл мен 
тіс дауыссызын қос ерін пмен айтамыз, 
сөздік қорымызда осы әріп (біз үшін 
дыбыс емес) қолданылатын пәлен сөз 
бар деген уәж негіз бола алмайды деп 
ойлаймыз. В дыбысы. Қазақ Москваны 
әуелденақ Мәскеу, Европаны Еуропа деп 
келеді, бұны да қысқартсақ, Ахаң айтқан 
26 (28) қағидатына келе қоя мыз, яғни, 
9 дауысты, 17 дауыссыз син гармотип, 
қосындысында 26 дыбыс. Қк, ғг жуанды
жіңішкелі жұптарды жеке таңба етіп 

бергенде 919=28 боп өзгереді.
Әліпби жасағанда, алдымен тілі мізде 

қанша дыбыс бар деген мәсе лені пысықтап 
алу керек сияқты. Жара ты лыстанушы 
ғалымдар тарапынан ай тылып жүрген 
кейбір пікірлер, мәселен математиктердің 
пернетақтада х қарпі жоқ деген, шешімі 
табылатын нәрсе, өзге тілдерде де арнайы 
символдарды қолданады емес пе, хті де,  
өзге де таңбаны содан алуға болар.

Түркі тілдерінің ішінде «ең таза 
тіл» деп аты мәшһүр Махмұт Қашқари 

өзінің «Диуани лұғат ат түрік» («Түркі 
тілінің сөздігі») атты еңбегінде сонау ХІ 
ғасырдаақ айтып кеткен. Тіл тазалығына, 
үн тазалығына бастайтын латын қарпіне 
негізделген жаңа әліп биді тілге жаны 
ашитын қауым қол дайды деп ойлаймыз.

Әліпбиді латын әрпіне ауысты ру
дағы өте өзекті мәселенің бірі – ем ле. 
Қазақ тілінің емле ереже сін даяр лаумен 
«ТілҚазына» мекеме сінің үйлестіруімен 
жұмыс істейтін ор фо графиялық жұмыс 
тобы айна лысып келеді. Кезінде осы 
жұмыс то бында біршама уақыт жұмыс 
та ат қардым. Олардың ұсынып отырған 
ем ле ере жесінің 1983 жылдың 25 та
мызында қабылданған «Қазақ тілі орфо
графиясының негізгі ереже лері нен» 
айыр машылығы әліпбиден алы нып тас
тал ған әріптердің орнын тол тырумен 
шек телген, Ахаң ұсынған емле ережесіне 
онша келіңкіремейді. Керісінше орыс 
таңбаларын тілімізге енгізуге талпынған 
3040 жылдардағы азаматтардың пікірімен 
үйлеседі.

Емледегі кері тартып тұрған мәселе 
– кірме әріптер (ол әріптерді дыбыс 
деп дәлелдеп жүрген «ғалымдарымыз» 
жетерлік). Кезінде бүкіл кеңестік тіл
ші ғалымдар қарсы сөз айта алмаған, 
«идеальды орфография» деп баға бе рілген 
Ахаңның емлесіне барар жол ды бөгеп 
тұрған да – осы кірмелер. Тіл ғылымында 
өзге тілден дыбыс (әріп) алу – абсурд 
(қазақшасы – бас сыздық). «Әнің әлегі» 
деген тір кес ұсынып жүрмін соңғы кезде. 
Сонау VIII ғасырдан бастап ислам мәде
ние тімен бірге тілімізге енген ә әрпі әлі 
күнге дейін тіліміздің дыбыс жү йесіне 
толыққанды енген жоқ. Ә  әрпі соңғы 
буында келгенде қосымша жуан бола 
ма, жоқ жіңішке бола ма деген дау күн 
тәртібінде бар. Мы салы: кінәлі ме, кінәлы 
ма, егер жі ңішке болады десек, кінәлау, 
кінәрат неге жуан деген сұрақ туындайды. 
Бижомарт Қапалбек бұл мәселеде 
қосымшаның келесі формасын енгізуді 
ұсынады: кінәләу, кінәләрі, т.т.

Әлімқан Жүнісбек ағамыз «тілбұ зар» 
деп атау берген ә, и (дауысты деп жүрген), 
х, һ, у (дауысты деп жүрген), я, ю, ь, ъ, в, 
ф, ц, э, ч, щ әріптерінің біршамасы соңғы 

ұсынылған әліпбиде алынып тасталды. 
Дегенмен толық емес.

Тілбұзар таңбалар қатарындағы и 
(дауысты), у (дауысты), х, һ, в, ф  емле дегі 
түйткілдердің бастысы болып тұр. 

Сталиндік тіл білімінің көш басын
да болған, яфетодология деп ата ла
тын ғылымның негізін салған ака
демик Н.Маррдың тілдің сатылық даму 
теориясының зарары біздің жазуы мызға 
әлі күнге дейін кесірін тигізіп тұр. Егер 
әлі күнге дейін әліпбиде тұрған таңбалар 
алынып тасталса, тілімізге еш зиян тимес 
еді. Мысалы: 

Фатима – Патыма, Гауһар  Ғауқар, 
Чапай  Шапай, Биыл  быйыл, Суық  
сұуық

Ми  мый
Енді Орфотоп емлесіндегі даулы 

жайттарға тоқталайық:
Ескерту. Қосар уı (ый) әріптері тек 

sуı (сый), tуı (тый) түбірлерінен жасалған 
сөздерде жазылады: sуılyq, sуıymdylyq, 
sуıý; tуıym, tуıylý, tуıý. 

 ıy, ıi әріп тіркестеріне аяқтал ған 
етістікке көсемшенің ı (й) жұрнағы 
жалғанғанда, екі ı әрпі қатар жазылады: 
baıy – baııdy, keıi – keııdi. 

 §8. uu (ұу), úu (үу) дыбыс тір кестері 
cөздің барлық буынында ý әрпімен 
жазылады: uyldyryq, uyz, uildeý; tuys, quyr
shaq, guil, tintuir; oqu, su, jazu, kelu, baru. 

§9. ю әрпі ıu әріп тіркесі түрінде 
жазылады: aıu, baıu, oıu, jaıu, súıu. 

Ескерту.  ı әрпінен кейін тұрған ю 
әрпінің орнына u жазылады: qıu, jıu. 

§10. я әрпі ıa әріп тіркесімен жа
зылады: qoıan, ıaǵnı, saıa. 

 Ескерту.  и  (ı) әрпінен кейін тұрған я 
әрпінің орнына а жазылады: qıar, sıa,  jarıa.

«Қосар ма, дара ма?» деген сұрақ 
латын әрпіне көшкен 30жылдарда да 
үлкен дау болған. 1957 жылы қа был 
данған ережеде осы даудың екі ды бысқа 
бір таңба беру тарапын да ғылар «же
ңіске» жетті, былықтың бәрі осы кезеңнен 
бастау алды. Қазақ тіліндегі «екі дауысты 
сөз ішінде қа тар келмейді» деген қағида 
ескерусіз қалды, буын жігі, морфем жігі 
жоғалды. И мен у бала мектепке барғаннан 
қиындық келтіре бастады. Қиын ба? Қы
йын ба! Й мен у, р мен л сияқты емес 
пе! Онда қосарға қарсы болып, дараны 
қолдаған 30жылдардағы ға лым дарымыз 
«мылтықты» «млтқ» деп жазайық деп те 
ұсыныс айтқан! 

Мектепте қазақ тілінің граммати
касын оқытуда жүйелілік жоқ. Жазу мен 
айтудың арасында алшақтық кө бейіп 
келеді тілімізде. Біздің тіл ор фографиялық 
тіл ме, яки Ахмет ата мызша айтқанда, «Ит 
деп жазып, шош қа деп оқитын» тіл ме? 
Жоқ әлде орфоэпиялық тіл ме? «Көш жүре 
түзеледі» деген халық даналығын әліпби 
мәселесінде қолданудың еш керегі жоқ!

Қорыта айтқанда, әліпби түзуде 
9+17(19) =26(28) басты ұстаным болуы 
тиіс! Латын әрпіне көшуді тіліміздің 
табиғатын қалпына келтіру үшін 
пайдаланайық! 

Болат БОРАНБАЙ,
филология ғылымының 

кандидаты

Жазу реформасы және 
ағартушы тағылымы

Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаевтың биылғы 1 
қыркүйектегі Жолдауында ай
тылғандай, игерілмей бос жат
қан жерді қайтару жұмыс тары 
енді қарқын ала баста ғандай. 
Игерілмей жатқан жер   ді 
қайтарып алу жөніндегі ко  миссия 
шешімімен ауыл шар  уа шылығы 
мақсатындағы 2,9 миллион гектар 
жер мемле кетке қайтарылған. 
«Жылдың соңына дейін кемінде 
5 мил лион гектар жерді қайтарып 
алу жоспарланып отыр. Иге ріл мей 
жатқан немесе заңсыз берілген 
жер көлемі 10 мил лион гектарға 
жуықтайды. Үкі  мет пен әкімдіктер 
келесі жыл  дың соңына дейін осы 
жер лерге қатысты нақты шешім 
қа былдауға тиіс. Қазір жер мә
селесін тексеруге жария ланған 
мораторий де күшін жойды. Бұл 
қадам жұмысқа оң ықпалын 
тигізеді деп ойлаймын» деген 
Мемлекет басшысы сөзінің ма
ңыздылығы енді артып келеді.

 
Жерге ғарыштық 
мониторинг 
жүргізілуде 
Биыл жыл басында «Қа

зақстан Республикасының кей
бір заңнамалық актілеріне бәсе
келестікті дамыту мәселелері 
бойынша өзгерістер мен то
лық тырулар енгізу туралы» заң 
аясында ҚР Жер кодексіне өз ге
рістер мен толықтыру ен гі зілген 
еді. Бұл бойынша Ко декс жаңа 
1451баппен то лық   тырылған. 
Атал ған бап бо йын ша шаруа 
немесе фермер қо жа лығының ауыл 
шаруа  шылығы мақсатындағы 
жерді пайдаланбау немесе 
ұтымсыз пайдаланудың уақытылы 
жо лын кесу және алдын алу, бақы
лау субъектісіне анықталған заң 
бұзушылықтарды өз бетінше жою 
құқығын беру және оған қатысты 
әкімшілік жүктемені азайту сынды 
жұмыстар бақы лау объектісіне 
бармайақ про филактикалық 
бақылауда бо ла ды. 

Осы бапты іске асыру мақ
сатында тамыз айының со ңында 
Цифрлық даму, инно ва циялар және 
аэроғарыш өнер  кәсібі министрлігі 
мен Ауыл шаруашылығы 
министр лі гінің «Ғарыштан жерді 
қа шық тықтан зондтау деректерін 
ұсы нудың кейбір мәселелері 
туралы» бірлескен бұйрығы шық
ты. Бұйрық бойынша қыр күйек 
айында салалық ми нистрліктерге 
қарасты Жер ре сурстарын басқару 
коми теті мен Аэроғарыш ко митеті 

«Бақылау объектісіне (пайда
ланусыз не месе зиян келтірілген 
жер) бар майақ профилак тикалық 
ба қылау шеңберінде «JerInSpek
tr» платформасы арқылы жерді 
ғарыштан қашықтықтан зондтау 
деректерін беру кезіндегі ве
дом ствоаралық өзара ісқимыл 
алгоритмін» бекітіпті. Ол бо
йынша барлық органдар жа
сайтын ісәрекет пен оны орын
дау мерзімі белгіленген. Атап 
айтсақ, «Қазақстан Ғарыш Са
пары» ұлттық компаниясы» 
АҚ жерді қашықтан зондтау 
ғарыш жүйесінің негізгі ұлттық 
операторы болып отыр.

Бұл компания жыл бойы жер 
пайдаланушылардың жұмысы
на ғарыштық мониторинг жүр гі
зіп, ауыл шаруашылығы мақ са
тындағы жерлерді пайда ланбау 
немесе дұрыс пайда ланбаған 
жағдайда, сол учас келер бойын
ша инцидент карточ каларын 1 
қыр күйектен кешік тірмей, сол 
жер учаскесі орналасқан жер
дегі жер қатынастары жөніндегі 
уәкілетті органына «JerIn Spektr» 
платформасы арқылы жол  дайды.

– Бұл корточкалар аудан не
месе қала әкімшілігіндегі жер 
қатынастары бөлімдері бо йын ша 
бекітілген арнайы маман ға түсіп 
отырады. Ол қыркү йек тің соңына 
дейін әрбір ин ци дент карточка 
бойын ша талдау жасап, иесінің 
жерді жөн сіз немесе мүлде пайда
лан  бағаны расталса, сол ақ па

ратты Жер ресурстарын бас қару 
комитетінің аумақтық бөлім
ше леріне (облыстық департа
мент терге) жолдайды. Ал жерін 
дұрыс мақсатта пайдаланса, оны 
куәландыратын құжат тар  ды қоса 
тіркеп, кері қайта рады. Бүгінде 
қыркүйек пен қараша аралығында 
жердің ба сына бармайақ осылай 
про фи лактикалық бақылау жүр
гізілуде. Тағы бір түсін діретін 
жағдай, осы бақылау жұмыстары 
барысында ешқандай әкімшілік 
іс қозғалмайды. Алдымен, біз 
анықталған әрбір учаске бо йынша 
жер заңнамасының та лаптарын 
бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқау (ескертпе хат) жолдаймыз. 
Бұл нұсқау жер иесіне қолма
қол табыс еті леді немесе табыс 
етілгені туралы хабарламасы 
бар тап сырысты пошта арқылы 
да жүзеге асыруға болады. Тағы 
бір жолы, жер иесінің мобильді 
нөміріне 1414 қызметі арқылы 
СМСхабарламамен автоматты 
түрде жолданады, – дейді об
лыстағы жер ресурстарын бас қару 
департаментінің басшысы Марат 
Көшеков.

Департамент басшысының 
айтуынша, нұсқауды алғаны ту
ралы бірінші белгі қойылған 
күннен бастап жер иесіне бір жыл 
уақыт беріледі. Атал ған мерзімде 
жер иесі не шаруа шылық басшысы 
кемші лікті жойып, заңсыздықты 
қалпы на келтіруі тиіс. Сондайақ 
ға рыштық мониторингтен бөлек, 

әр жер учаскесінің жеке адамға 
берілетіндей құжаты бола ты нын 
ескерсек, ондағы барлық мә лімет 
бойынша да жерін пай далану 
не пайдаланбай отыр ға нын да 
анықтауға болады.

Баса назар аударатын жағ
дай, егер жер иелері нұсқау та
лап тарын бір жыл бойы орын
дамаса, жергілікті департамент 
бақылау объектісіне (пайдаға 
аспаған жер) барып, жоспардан 
тыс профилактикалық бақылау
тексеру жүргізеді. Нәтижесімен 
заң бұзушылық қайта анықталса, 
яғни, жерін пайдаланбаса, он да 
Кодекс талаптарына жер заң на
масының талаптарын бұ зушы
лықтарды жою туралы нұсқама 
(бұл жолы нұсқау емес) бері ле ді 
және әкімшілік құқық бұзу шылық 
заңына сәйкес шара қол данылады.

Бұл жолы жер иесіне беріл
ген нұсқама жер учаскесіне құ
қық ауыртпалығы ретінде «Жыл
жымайтын мүлікке құ қық  тарды 
мемлекеттік тіркеу ту ралы» 
ҚР заңына сәйкес мем лекеттік 
тіркелуге жатады және салық 
заңнамасына сәйкес жер салығы 
бұрынғыдан 20 есеге дейін артады. 
Сондайақ, нұс қама талабы 
өз мерзімінде орын далмаса, 
аймақтағы жер ре  сурстарын 
басқару департа мен ті арқылы 
сотқа жер учас кесін мәжбүрлі 
түрде алып қою жө нінде талап
арыз беріледі. 

Күмәнді 450 мың 
гектар жер бар
Жоғарыда айтқандай, биыл

ғы 9 айдың қорытындысымен 
«Қазақстан Ғарыш Сапары» 
ұлттық компаниясы» АҚ жер
ді ғарыштан қашықтан зонд тау 
арқылы өңір бойынша кү   мәнді 
саналатын 450 мың гек тар ауыл 
шаруашылығы жері анық   талған. 
Оның ішінде 447 мың гектар 
жайылымдық бол са, қал ған үш 
мыңы – егін ал қаптары. 

Осы бойынша қазір инцидент 
карточка тізбесі жасалып, «Jer
InSpectr» платформасы арқылы 
әр аудан мен қаладағы жер қа
тынастары жөніндегі уәкі летті 
орындарға жолданған. Дұрысы, 
күмәнді деп танылған осынша жер 
пайдаланылуда ма, жоқ па?! Осы 
мәселені анықтау үшін бүгінде 
талдау жүргізіліп, де партамент 
пен қала және ау дандардағы жер 
қатынастары жөніндегі мамандар 
арқылы көлемі 98 мың гектар 
болатын 445 жер учаскесінің 
иелеріне жер заңнамасының 
талаптарын бұзушылықты 
жою туралы нұс қау (ескерту) 
жолданыпты. Әрі бұл жұмыс 
желтоқсан айының соңына дейін 
жалғасады.

– Бір назар аударатын нәр се бар. 
Мысалы, жеке шаруа қожалығы 
бар адамның бір неше жыл жалға 
алған жайы лымдық жері болады. 
Бірақ қо жалық иесі өзіндегі малды 
ша руашылықтың емес, дерек
қор да жеке басына тіркеп қояды. 
Сәй кесінше, ол жерін пай далан
баған болып есеп теледі. Міне, 
осындай түсін беу ші ліктер орын 
алып жатады. Екінші бір жағ дай, 
шаруа шылық есебіне мал тіркелсе 
де, нор мадан, яғни, 20 пайыздан 
аз болма ғаны дұ рыс. Мысалы, әр 
мал басына бе кітілген жер көлемі 
бар. Біз дің облыстағы жер жағда
йы на қарай төрт түліктің әрбір 
басына, яғни, сиырға 15, қой мен 
ешкіге 3, жылқыға 18 және түйеге 
21 гектар жайылымдық жер алаңы 
бекітілген. Осыны да ескеру керек. 
Сондайақ СМСхабарлама мен 
пошта арқылы келген нұсқауды 
түсінбей, ауыл шаруашылығы 
жерлерін пай далану тұрғысында 
сұрақтар туындап жатады. 
Дұрысы, жер иелері аудандық жер 
қаты настары бөлімі немесе облыс
тағы жер ресурстарын бақылау 
департаменті мамандарына жо 
лығып, кеңес алғаны дұрыс, 
– дейді облыстағы жер ресурс
тарын басқару департа менті бас
шысының орынбасары Қа натбек 
Серікбаев.

Жалпы біздің облыстың ау
мағы 24,1 млн гектарды құраса, 
бұл республиканың 8,3 пайыз 
жер көлемі болып есептеледі. 
Ауыл шаруашылығы және жер 
қатынастары басқармасының 
бөлім басшысы Сұлушаш Айт
баеваның айтуынша, бізде ауыл 
шаруашылығына тиісті 2,9 млн 
гектар жер бар. Оның ішінде 
егістікке қатысты 181,1 мың 
гектар. Ал 2,9 млн гектарды 
пайдаланушы тұлғалардың са ны 
– 6125. Оның ішінде 5637 шаруа 
қожалығы болса, қалған 488і 
заңды тұлғалар. 

– Жеке және заңды тұлға
лардың ауыл шаруашылығы кә
сібімен айналысуы үшін жыл 
сайын жоспарлы жұмыс жүр гі
зіліп келеді. Мысалы, 20132021 
жылдары облыс бойынша 705,9 
мың гектар ауыл шаруа шылығы 
жері берілді. Былтыр осы сала 
бойынша айналымға 77 мың 
гектардан аса жер ен гізілсе, биылғы 
жоспар арты ғы мен орындалды. 
Бүгінге де йін жоспардағы 60 мың 
гек тар жердің орнына 64,63 мың 
гектарды құрайтын 180 учаске 
шаруа шылықтардың қа жетті лігіне 
табысталды, – дейді Сұ лушаш 
Айтбаева.

«Өнім өндіру үшін, ең ал ды
мен, жер керек. Жері жоқ адам 
бизнеспен айналыса алмайды. 
Кәсіпкерлерге жер телімдерін 
ашық әрі жедел бөлудің тиімді 
тәсілдері айқындалуға тиіс. Оны 
жыл соңына дейін әзірлеу керек. 
Әрбір аймақ пен елді ме кенде 
бос жатқан немесе мақ сатына сай 
игерілмеген жердің баржоғын 
анықтау қажет. Бұл ақпаратты 
бизнес өкілдері білуге тиіс. 
Аталған шаралар кәсіпкерлердің 
ғана емес, жал пы экономиканың 
бәсекеге қа білетін арттыра 
түсетіні анық». Осылай деген 
Президент Қа сымЖомарт Тоқаев 
қаншама мың гектар жерді алса да, 
еш қажетке жаратпаған иелеріне 
сын айтты.

Расымен, сан мың гектар жерді 
«бауырына басса да» не оған мал 
өсірмей, не егін ек пеген иесі көп. 
Кейбір ел ді мекен маңайындағы 
бос жат қан жерді қоршауға алып, 
ауыл дағы ағайынның төрт тү лігіне 
де жа йылымдық жер жет пей жа
тады. Әрине, мұның арты дауға 
айналары сөзсіз. Енді жа  йылым 
жері болса да, бірдебір мал ұс
тамайтын агроқұ рылымдарға жа
уапты сәт тақалған сияқты.

Суретті түсірген
Н.НҰРЖАУБАЙ

Кәдеге аспаған жер жекеде қалмайды

1-бет

Ахмет Байтұрсынұлы – Әлихан Бөкейханов, Елдес 
Омаров, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Мұхаметжан 

Тынышпаев, Мұстафа Шоқай, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар 
Әуезов, Смағұл Сәдуақасов сынды замандастарының және 

кейінгі зерттеушілердің танымы бойынша қазақ жазуының 
реформаторы ғана емес, «...қазақ ұлтына жанын аямай 

қызмет қылған ... халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі 
үшін бір басын бәйгеге тіккен»  ұлт көсемі, ұлт ұстазы.
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Белкөл кентінде орналасқан 
«Kazkom» ЖШС мекемесі қа
ладағы ең ірі көмір тарату ор
талығына жатады. Мұнда кү
ніне 50ден аса жүк көлігі көмір 
сатып алуға кезекке тұрады екен. 
Біз болған 2 сағат көлемінде 20
ға жуық көлік кезекке тұрып, 
Қарағандыдан келетін көмірді 
күтті. Халықтың Қарағандының 
көміріне құмартуының өзіндік 
себебі бар. Өйткені көпшілік 
тұтынатын таскөмірге қараған
да Шұбаркөл сорты жылуды 
жақсы береді әрі күлі де аз бо
лады. Таскөмір зауыт пен ар
найы мекемеге болмаса, үйдің 
пешіне көбіне қолайсыз. 

Атбасын арнайылап бұрған 
соң, көмір алуға келген тұрғын
дардың уәжін тыңдау ға көштік. 
Пікірді Шаған ауылының тұр
ғыны Ерлан Пірәлиев бастады.

– Ауылға күнделікті 23 
мәр  те көмір тасимын. Аратұ
ра кезек күтетініміз бар. Кел
сек, бос қайтпаймыз. Мұнда 
Шұбаркөл көмірі 14850 тең
геден саудалануда. Ең көп ала
ты нымыз да – сол сорт. Өйткені 
халыққа қолайлысы осы болып 
тұр, – дейді ол. 

Ал Шұбаркөл ауылынан 
кел ген Гүлсім Қарақұлова кө
мірді сырттан тасымалдау ха
лыққа қиын екенін айтып, көп
тің пікірін жеткізді.

– Қазір көмір алуға кезек 
күтіп тұрмын. 3 тонна көмір 
аламын. Әр тоннасы 15 мың 
теңгеден болғандықтан, ауылға 
дейін жалдайтын көлікпен қос
қанда 60 мың теңге шығын
даламын. Халыққа көмір бағасы 
өте қымбатқа түсіп отыр. Бала
шағасын 7080 мың теңге жа
лақымен асырап отырған отба
сылар қалай күн көрмек?! 
– дейді ол.

Иә, бұл жерде кезекте тұр
ған адамның қарасы қалың. 
Дені көмірді алуға таң аты
сымен қамданады. Өйткені ке
зекке тұрудың өзіндік әлегі 
бар. Жылда жылу маусымы 
басталғаннан әлеуметтік желі 
дуылдап, көмір жетіспеушілігі 
мен ондағы кезек жайлы жаз
балар қаптай түсетінін ешкім 
жоққа шығара алмайтын шы
ғар. Жылда кезек үшін жан
жалдасып, тіпті, жаға ұстасып 
жатқандар да кездеседі дейді 
келушілер. Жалпы, сатып алу
шылардың көпшілігі Шіркейлі, 
Шаған, Ақжарма, Амангелді, 
Сұлутөбе, Еңбек, Белкөл, Абай, 
Ақсуат ауылдарының хал қы. 
Сондайақ, Жалағаш, Те рең
өзек, Шиелі ауданының ел ді 

мекендерінен келген тұрғын
дар да бар. Бұған қаламен ір 
гелес жатқан Ма хам  бет ауылы, 
Наурыз,  Сабалақ саяжайын 
қо    сы ңыз. Көмір кезегі үшін 
са  был ған адамдар жылда осы 
оқи ға қайталанатынын айтып, 
қын  жылады. Сонымен бірге 
қала  лықтарға қарағанда, шет 
аудан дардан келген тұрғын
дардың қалтасынан көбірек 
қаражат шығады. Себебі, көмір 
алу жә не шет ауылға тасмалдауға 
ке тетін шығын қалтаға жеңіл 
емес. Оның үстіне қыс мезгі
лін де жылуы аз, күлі көп тас
көмірдің өзі тапшы болуы әб
ден мүмкін. Сондықтан аузы 
күйген ауылдықтар ұзынсонар 
кезекпен көмір күтуге мәжбүр. 
Көмір базарынан ауылға дейін 
көлік жалдау кем дегенде 1520 
мың теңге тұрады. 

Қазір уақыты жоқ адамға бар 
мүмкіндік жасалған. Қызығы 
сол, кейбір ауыл тұрғындары 
көмір тасымалдаумен айналы
сатын адамдарға тапсырыс бе
ріп алдыртады екен. Біз көр ген 
азаматтардың көбі тасымал дау
шылар болып шықты.

Ернар, жеке көлік жүргізуші, 
тасымалдаушы:

– Бізге 5 тоннадан артық бе
рілмейді деп жатыр. Бірақ ба
рынша алуға тырысамыз. Сырт
қа барып, осының үстіне ақша 

қосып сатамыз. Біз халыққа 
қыз мет етушіміз. Тапсырыс бе
ре ді, соны үйлеріне жеткізіп бе
реміз, – деді ол.

Мұнда күніне шамамен 
60қа жуық жүк көлігі келеді. 
Қазіргі таңда «Kazkom» ЖШС 
мекемесі Шұбаркөл көмі рінің 
бір тоннасын 14850 теңге ден 
бағалауда. Бұл – қала нары
ғымен салыстырғанда қо лай
лы баға. Келушілердің сөзін
ше, базардан алған көмірді 
ауыл дарға апарып, тоннасын 
20 мың тең геден саудалайтын 
алыпса тарлар бар. Тіпті, бұл 
жыл дағы дәстүрге айналған. 
Көмір тапшылығы салдарынан 
ауылдағы ағайын қымбат болса 
да амалсыз алады. Көмірдің 
сапасы көтерілген сайын құны 
да қымбаттайды. 

Естеріңізде болса, бұл мә
селе турасында қыркүйек айы
ның соңында облыс әкімі Нұр
лыбек Нәлібаев қала, аудан 
әкімдері және сала басшы ла
рымен бірге жылу беру маусы
мына дайындық мәселе лерін 
пы сықтап, маусым жұмысы ір
кіліссіз жүруі керек екендігін 
қатаң ескерткен еді.

– Жыл сайын ауа райы 
суыт қан кезде облыс орталы
ғындағы көмір қоймаларында 
қатты отынға сұраныс артып, 
халық арасында ажиотаж туын

дап, тұрғындардың шағы мы 
көбейеді. Мұны болдырма уы
мыз керек. Себебі, қалаға жа
қын орналасқан Сырдария, 
Жа лағаш, Шиелі аудандары 
өз де ріне қажетті көмірді  қала
дан тасымалдайды. Биыл да 
осы көрініс қайталануы мүмкін, 
өйткені аудандарда отын қоры 
әлі де аз. Осы мәселеге жете 
көңіл бөліңіздер, – деген еді 
облыс әкімі.

Ауылдарға көмір тасушы
лар мен сөйлесіп жүргенде біз 
бар ған «Kazkom» ЖШС меке
месіне Қарағандыдан 6 вагон 
көмір келді. Солақ екен, кө
мір базарының алды абырса
быр болды да кетті. Орайы 
келгенде айта кетейік, қазіргі 
таңда қалада «Kazkom» ЖШС 
мекемесі мен ЖК «Қарымсақов» 
секілді көмір базарлары жұмыс 
жасайды. Облыс аумағында 
жергілікті тұрғындар мен 
әлеу  меттік нысандарға көмір 
оты  нын тасымалдайтын жүк 
көліктері үшін тұрақтар мен 
жабдықталған алаңдар, көмір 
қоймалары қарастырылған. 
Оның ішінде, екеуі Қызылорда 
қала сында болса, қалған 34і 
аудан дардың еншісінде.  

Ал енді ресми мәліметтерге 
сүйенсек, бүгінде облыста жы
лу беру маусымына қажетті 
176 мың тонна көмірдің 169 

мың тоннасы жеткізілген. Қа
зіргі таңда қала және бар лық 
аудандардағы көмір қойма ла
рында 7 мың тоннаға  жуық 
қатты отын қоры бар. Сондай
ақ, осы аптада облысқа 29 вагон 
көмір жеткізілсе, бейсенбі күні 
біз барған көмір сату орта
лығына 14 вагон қатты отын 
әкелінді. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінің 
ұйымдастыруымен өткен көш
пелі брифингте облыстық 
энер гетика және тұрғын үй
ком муналдық шаруашылық бас
қар масының басшысы Руслан 
Нұрмағанбетов мәлімдеді.

– Бүгін қаладағы Белкөл 
стан циясында «Kazkom» 
ЖШСне 14 вагон Шұбаркөл 
мар калы көмір қоры әкелініп, 
кезек реттілігімен облыс тұр
ғын дарына сатылуда. Одан 
бөлек, ай соңына дейін қо
сым ша 45 вагон қатты отын 
қоры жеткізіледі деп күтілуде. 
Жет кізілетін көмір көбіне Шұ
баркөл және Қаражыра кен 
орындарынан әкелінеді. Жалпы 
облысты көмірмен толықтай 
қамтамасыз ету әкімдіктің ті
келей бақылауында екенін айт
қым келеді. Сондайақ, тұр
ғын дарға көмір 14800 теңге 
мен 19 мың теңге аралығында 
сатылуда. Айта кетейін, тұр
ғындар арасында кезекке дүр
белең тудырмас үшін арнайы 
мобильді қосымша арқылы кө
мірге тапсырыс беріп, алды руға 
болады, – деді басқарма бас
шысы Руслан Аймырзаұлы.

Жалпы, осы кезге дейін 
жет кізілген 169 мың тонна кө
мірдің 135 мың тоннасы тұр
ғындарға, қалған 34 мың тон
насы әлеуметтік нысандарға 
жеткізілген. Басқарма басшы
сының айтуынша, өңірдегі бар
лық көмір қоймасында нақты 
6794 тонна қатты отын қоры бар. 
Оның 621 тоннасы Қызылорда 
қаласының еншісінде. 

Сөзіміз құрғақ болмас үшін 
нақты дәлел келтіре кетейік. 
Қазақстан Темір жолының мә
ліметіне сүйенсек, осы апта да 
облысқа 43 вагон көмір кел
ген. Оның ішінде 13 вагон 
Қы зылорда қаласына, 8 вагон 
Аралға, 4 вагон Қазалыға, 15 
вагон Шиеліге, 3 вагон Қар
мақ шыға жеткізілген. Бұл «Кө
мір жоқ» деп шырылдаған ау 
дан тұрғындарының мәсе ле сі 
шешілуге жақын деген сөз. 
Айт пақшы, өңірге қажетті кө
мірдің бірқалыпты жеткі зілуін 
өндірушілермен келісімшарт
тары бар жеке кәсіпкерлер қам
тамасыз етуде.

Ал, енді қалаға қарасты 

мекемелер мен тұрғындардың 
ахуалын цифрлармен сөйлетсек, 
биылғы жылу маусымына 
Қы зылорда қаласы бойынша 
қатты отын қажеттілігі 37 мың 
тоннаны құрайды. Оның 36100 
тоннасы тұрғындарға берілсе, 
қалған 900 тоннасы әлеуметтік 
нысандарға жөнелтілген. Ша
һарға қарасты Ақжарма, Қы
зылөзек, Қосшыңырау, Қара
уыл төбе ауылдарындағы 
кі  тап  ханалар да көмірмен жы
лы тылады. 

Биылғы жылу маусымы 
бас талған тұста «Қызылорда 
қа ласының тұрғын үйком му
налдық шаруашылығы, жолау
шылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі» КММ басшы
сының орынбасары Дархан 
Бақтияров пікірін білдірген еді.

– Қызылорда қаласы бо
йынша жылу желілерінің жал
пы ұзындығы – 190 шақы рым
ды құрайды. Биылғы жылу 
мау сымы барысында жос пар 
ланған жөндеу жұмыс тары бе
кітілген кестеге сай жүр гі зіліп, 
100 пайызға орын далды. Ал 
қаланың сол жаға  ла  уындағы 
жылу желі леріне гид рав лика
лық сынақ жұ мыс тары жүр
гізілді. Тексеріс барысында 
анық талған ақаулар қалпына 
кел тіріліп, жылу жүйесіне қо
сылды. Жылу маусымы аяқтал
ғанша тиісті жұмыстар жүйелі 
түрде жалғасатын болады. Қыс
тан қысылмай шығамыз деген 
ойдамын, – деді ол.

Иә, жылу беру маусымы 
биыл жылдағыдан ерте бас
талды. 4 қазан күні қала кө
лемінде 1064 әлеуметтік нысан 
мен 845 көпқабатты тұрғын үй 
толығымен жылумен қамта
масыз етілген болатын. Оның 
ішінде 711 тұрғын үй орталық
тандырылған жылу жүйесіне 
қосылса, қалған 104 үй қазан
дықтармен жылытылды.

Білуімізше, кейінгі жылда
ры қала халқының көмір тап
шылығын сезінуінің бірнеше 
себебі бар. Алғашқысы, көмір 
таратушы мекемелер жүк кө
ліктеріне 5 тоннаға дейін ғана 
көмір тиеуге рұқсат берге німен, 
кейбір үлкен көлік терге 3040 
тоннаға дейін артуда. Нәти
жесінде қалған тұрғындарға 
қатты отын жетіспейді. Ал, 
жалпы өндірілетін көмірдің 
экспортқа шығатын үлесі басым 
болғандықтан, кейде өңірлер 
үлесі өзгеріп қалуы ықтимал. 
Қысқасы, осындай жағдайлар 
қатты отын нарқындағы 
жағдайды теңселтіп тұратыны 
бар.

Көмір көпке жете ме?

1-бет

Сенбіден 
жексенбіге қараған 

түні Екібастұз 
қаласының жылу 

тораптарында 
үлкен апат болды. 

Шаһар ішіндегі 
жылу желілеріндегі 

зақымданудан ыстық 
су толассыз ысырап 

болып, «Екібастұз
жылуэнерго» 

ЖШСдағы 4 бірдей 
қазандық тоқтап 

қалған.

«Павлодарэнерго» АҚ ха
бар лағандай, апат 27 қара ша 
күні, түнгі сағат 01.20 шама
сында орын алған. Әуелі судың 
өте көп мөлшерде ысырап бо
луынан №11 қазандық агре
га ты істен шығады, одан 10 
минут өткенде №13, 14, 15 қа
зандықтары тоқтайды. Сәйке
сінше шаһардағы орталық тан
дырылған жылуға қосылған 
барлық нысандар, 100ден ас
там тұрғын үйлер, әлеуметтік 
мекемелер, кәсіпорындарда 
жы лу беру тоқтап, қала түнде 
қа тып қалды.

Жылу желілерінде болған 
апатқа байланысты жергілікті 
билік төтенше жағдай режи
мін жариялады. ҚР Энерге ти
ка министрлігі жылу құбыр
ла рының тозуының жоғары 
дең гейі туралы хабарлады. 
Ке йін министрлік Екібастұз
да ғы апат ЖЭОда емес, жылу 
же лілерінде болғанын нақты
лады. Жергілікті жерде бар
лық техникалық қызметтердің, 
энер гетикалық кәсіпорындар 
бас шы лығының және ҚР Энер
гетика министрлігі өкілдерінің 
қатысуымен облыс әкімі бас
таған жедел штаб құрылды.

28 қарашадағы ақпаратқа 
сәйкес, Екібастұзда түн ішінде 
149 көппәтерлі тұрғын үйдің 
ішінен 129 үйге, 15 әлеуметтік 
нысанның 10на жылу беріл
ді. Қосымша төрт қазандық 
іс  ке қосылып, нәтижесінде 
ал  ты қазандық жұмыс істеп 
тұр. Білім нысандары қашық
тан оқыту форматына ауысты
рыл   ды. Балабақшалар жұмыс 
істе  мейді. Павлодар қала сы

на 123 адам көшірілді. Ава
рия  лық жөндеу жұмысына 
138 адам және 35 техника жұ
мылдырылды. Бұрын анық
тал ған 15 зақымданудың 14і 
жойылды. Қалада сенім теле
фоны жұмыс істейді. Азамат
тарды қабылдауды ұйым
дас тыру үшін қосымша 12 
эва  куа циялық пункт ашылды, 
олар халыққа көмек көрсету 
үшін қа жетті барлық заттармен 
жаб дықталған.

Айта кетерлігі, Екібастұз 
қаласы тұрғындары ЖЭО
да ғы жөндеу жұмыстарына 
бұған дейін де шағымданған. 
Оған қатысты Энергетика ми
нистр лігінен арнайы комиссия 
да құрылып, өткен тамызда 
ЖЭОда болды. Сапар бары
сында комиссия жөндеу жұ
мыс тарын жеделдетуді тап сыр
ған. Дегенмен, жылу желі лері 
құбырларында жөндеу жұ
мыстарын қажетті және жет
кілікті көлемде жүргізуге жылу 
тарифінің төмендігі кедергі бо
лып отыр.

Жағдайға байланысты Мем
лекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев Премьерминистр 
Әли  хан Смайыловқа ел қала
ла  рын дағы проблемалық 

энер  ге тикалық активтерді мем
ле кеттік меншікке қайтару мә 
селесін қарауды тапсырған 
еді. Екібастұзда орталық жылу 
бе  рудің тоқтап қалуынан ха
бардар болған Президент қала 
тұрғындарының жағдайына 
алаңдаушылық білдірді. 

Президент Үкіметке және 
облыс әкімдігіне таяу күндері 
Екібастұздағы жағдайды қа
лып қа келтіру, қаладағы ауыр 
ахуалға жол берген адамдар ды 
жауапқа тарту жөнінде тап
сырма берген. Ал 28 қараша 
күні жағдай Үкіметте де тал
қыланып, ҚР Үкіметі мен Бас 
прокуратурасы бірқатар жылу 
электр станцияларын мемлекет 
меншігіне беру бойынша алдын 
ала жұмыстар жүргізіп жатқаны 
хабарланды.

Жалпы ел бойынша же
кеменшік ЖЭОлар сапасыз 
басқару салдарынан апатқа 
жиі ұшырап, тұтынушыларды 
электр қуатымен үздіксіз қам
тамасыз ете алмай отыр. Екі
бастұздағы жағдайдан кейін 
Энергетика министрлігі Қа зақ
стан аймақтарындағы жылу 
электр станцияларының меншік 
нысандарын жариялаған бола
тын. Ведомство мәліметінше, 

елімізде 10 мемлекеттік жылу 
электр орталығы болса, оның 
5уі квазимемлекеттік. Қал ған 
22 ЖЭО – жекеменшік.

Сонымен қатар, Екібастұз
дағы ахуал елдің кез келген 
өңірінде қайталануы мүмкін. 
Өйткені Қазақстандағы жылу 
орталықтарының 76 пайызы 
жарты ғасыр бұрын салынған. 
Нақты айтсақ, қолдану мерзімі 
61 жыл. Екібастұздағы апатты 
Энергетика министрлігі тозығы 
жеткен инфрақұрылыммен 
бай  ланыстырып отыр. Екібас
тұз дағы жылу құбырларының 
70 пайызы тозған. Оның жал
пы ұзындығы 342 шақы рым. 
Алайда жыл сайын тек 34 
шақырымы ғана ауыс тыры ла
ды. Бірақ апатты жағдайдағы 
желілерді жаңарту мәселесін 
толықтай шешу мүмкін емес.

Ал өңіріміздегі жағдайға 
келсек, Қызылорда қаласын 
тұтастай жылумен қамтамасыз 
етіп отырған «Қызылордажылу
электрорталығының» мемлекет 
меншігінде екенін атап өткен 
жөн. 60 жыл бұрын салынған 
нысанның құрылғылары тозып 
тұр. Соңғы жылдары жиі сыр 
бере бастаған. Кәсіпорынның 
жылу желілерінің жалпы ұзын
дығы 190 шақырым. Жылу же
лілерінің тозуы 48,7 пайызды 
құрайды.

Өзекті мәселеге қатысты 
облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
Энергетика министрлігімен 
бір лесе отырып, оңтайлы ше
шім қабылдады. Инвестор 
қар жы сына жалпы құны 215 
млрд теңгені құрайтын, қуат
тылығы 240 мегаваттық бугаз 
қондырғысын салу айқын
дал ды. Осылайша, Қызы лор
даны ғана емес, басқа да өңір
лерді қауіпсіз энергиямен 
қам тамасыз етуге жол ашылып 
отыр. Келісімшарт бойынша 
жобаның мерзімі – 36 ай.

Тағы бір айта кетерлігі, биыл 
облыс бойынша 23 әлеуметтік 
нысанның жылу қазандығы 
қайта жаңғыртылады. Осы 
жұмыстарға республикалық 
және облыстық бюджеттен 676 
млн теңге бөлінген.

Екібастұзда 
төтенше жағдай

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Қызылорда қалалық көп
бейінді ауруханасының фи
зио терапия бөлімшесі барын 
біреу білсе, біреу білмес. 
Осы емдеуалдын алу бөлім
шесінде пациенттерді емдеу  
мен оңалту, туа біткен және 
жүре пайда болған аурулар, 
созылмалы аурулар мен жара
қаттарды емдеу ісін тәжі ри
белі медбикелер атқарады. 
Бөлімшеде денешынықтыру 
мен  емдік массаж  әдістері 
де бар. Олар ауру мен олар
дың асқынуына, ісік пен қа
бынуына қарсы әрекет ете
ді. Ау руханада пациент тер ге 
отадан кейінгі кезеңде   кварц,   
магниттілазерлік аппарат тар
ды қолдану, нау қастың дене
сіне  магниттіклазерлі өріспен 
әсер ету ауырсыну синдромын 
басуға мүмкіндік береді жә
не жаралардың жазылуын ай
тарлықтай жылдамдатады. 

Лазерлімагниттік тера
пия  парафинмен емдеу про
це  дурасы қосылған кезде 
омырт  қа және буын ауруымен 
ауы  ратындарды емдеу кезінде 
тиімді. Емдеу кешенінде элект р 
ынталандыру, әртүрлі дәрілік 
заттармен, карипаинмен, ди
мексидпен, гидрокортизон 
және электрофорездер, маг
нит тік терапия, парафин мен 
емдеу, жарықтар мен ос тео
хондроздарды емдеу дің жа ңа 

әдістемесі, бел остео хондрозы 
кезіндегі карипаин электро
форезімен емдеу қолда ныла
ды. 

Карипаин – шығу тегі 
өсім діктік, асқабақ ағашының 
папайа шайырынан алынған, 
ақуызды ыдыратушы препа
рат. Енгізілген карипаин бір
неше көрші омыртқааралық 
дискілерге әсер береді, омырт
қа ауданындағы ауырсынулар, 
аяққолдың ұйып жансыз
дануы  азаяды,  аяқтың күш 
тү сетін  бұлшық еттерінің ши
рығуы төмендейді.  

Лазерлік және магниттік 
терапия невралгия мен неврит 
аурулары, гинекологиялық 
жә не урологиялық, гиперто
ниялық ауру, бронхиалдық 
демікпе, тірекқозғалыс, буын  
ауруы мен жарақаттары,  
жүй ке, жүрекқан тамыры  
ауру лары, несепжыныстық 
жүйе сінің, аяққолдың  қан 
ау рулары,  микроайналыстың 
бұзылуын емдеу және имму
нитетті  нығайту, аллергияға 
сезімталдығын төмендету, қан 
айналысын жақсарту мақса
тында қолданылады.                                                                                  

                                                                                    
Зейпін МОЛДАШҚЫЗЫ, 

 қалалық аурухананың 
физиотерапия 
бөлімшесінің 

аға мейірбикесі 

Физиотерапия – бұл алдын алу, емдеу 
және оңалту мақсатымен табиғи және қайта 

қалыптастырылған физикалық факторларды 
қолдану. Оның басты саласы негізгі емдеу 

әдісі лазерлік сәулелену.

Физиотерапия 
туралы не білеміз?
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ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ КЕШ

Қоғам өміріндегі әртүрлі тосын 
оқиға ларды кескіндей білген ақын 
өлең дерін Н.Беке жанов атындағы 
акаде миялық драма театрының ак-
терлары, Қазақ  станның Еңбек сі
ңірген қайрат  керлері Зәлипа Тө
лепова, Бақытбек Темірбеков, Ұғым 
Баймаханов және жастар, студенттер 
театрларының актерлары оқып, сах-
налады.

Ақын кешіне қатысқан об лыс
тық қоғамдық даму бас қар масының 
басшысы Мира Қазбекова облыс 
әкімінің құт тықтауын жеткізіп, 
шығар  машылық табыс тіледі. 
Ал қала әкімінің игі тілектерін 
қала әкімінің орынбасары Ақзира 
Қасымова жеткізді.

Сонымен бірге Қазақстан Жа-
зушылар одағы төрағасының орын-
басары, ақын Бауыржан Жақып, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, ақын, әншікомпозитор 
Елена Әбдіхалықова, халық аралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері, 
ақын Қатира Жәленова секілді кеш 
қонақтары сөз сөйлеп, жас талантқа 
жылы лебіздерін арнады.

Ал ҚР Мәдениет саласының 
үздігі, әншікомпозитор  Индира 
Елубаева автор дың лирикалық са
рындағы өлеңіне жаз ған әнінің 
тұсауын кесті.

Біздің киелі өңіріміз – өнер 
қонған жер. Қызылорда дарын-
ды ақындар галереясы секілді. 
Асқар, Әбділда, Зейнолла, Қом 
шабай ақын дардан бастап қазақ 
поэзиясына мол қазына қосқан 
Әскербек Рахымбекұлы, Жарасқан 
Әбдірашев, Сейфулла Оспанов, 
ИранҒайып, Асқар Кіребаев, 
Ибрагим Исаев, Мәди Қайыңбаев, 
Шәкизада Әбдікәрімов секілді 
атақты ақындардың бәрі де – Сыр 
елінің перзенттері. Алды ңғылар

дың арқауы болған кейінгі буынның 
ішінен Мақсат Дауылбайдың да аты 
дара естіледі. 

Ол әр жылдарда облыстық фи-
лармонияда, ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің Ұлт тық ғылыми
прак тика лық орта лы ғында, ҚР 
Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің «Рухани жаңғыру» 
Қазақ стан дық қоғамдық даму инс
титутында еңбек етті, облыстық 
кәсіподақтар орталығының «Келе-
шек» жастар кеңесінің төрағасы бол-
ды.

Облыстық Жастар ресурстық 
орта лығы директорының орын
басары, «Рухани жаңғыру» орта
лығының директоры болып қызмет 
атқарды.

Мақсатты замандастары, ең 
алдымен, ақын, өнерпаз есебінде 
жақсы  таниды. Жаңашыл бас тамалар 
көтеріп, азаматтық және қоғамдық 
белсенділік көрсеткені үшін оған 
«Самғау»  жастар сыйлығы берілді.

Мақсат Дауылбай – «Ғұмыр
дария» шығармашылық фести валінің 
күміс жүлдегері, рес публикалық 
«Ғани – мәңгі жас  тық» жыр 
мүшәйрасының лау  реаты, «Ас тана 
–  асқақ ор дам» жыр мүшәй расының 
бас жүлдегері, Халық ара лық шы
ғар  машыл жастар фести валінің «по-
эзия» жанры бо йынша дипломанты.

Шығармашылық кеш Мақ сат 
Дауыл байдың халық алдындағы 
өзіне берген есебі іспетті. Хакім 
Абай «Есті кісілердің қатарында 
болғың келсе, өзіңе есеп бер» деген.

Әсерлі кешті сахналаған – ҚР 
Мәдениет саласының үздігі, режис-
сер Әзиза Іздіқұлова.

Біз бүгін жас ақынның екі өлеңін 
оқырман назарына ұсы нып отыр-
мыз.

«СБ» ақпарат

Жас ақынның 
жан-дүние сыры

Қазақ өлеңіне қадам басқан талантты жастардың бірі 
қызылордалық ақын Мақсат Дауылбайдың «Шер» атты 

шығармашылық кеші өтті. А.Тоқмағанбетов атындағы 
мәдениет үйінде өткен ақын кешінің шымылдығы моно-спек-

такль жанрындағы көріністермен басталды.

Бақас тірлік
 
Бақас тірлік, бабы – шен, 

бағы – пұл сұм,
Бұлай атқан тірліктің 

таңы құрсын!
Мүмкін былай:
«Өзеуреп есті біткен,
Жүйрік қалсын!
Мәреге жабы кірсін...»

Деген қарғыс тиген бе ғаламға осы, 
О, замана, бейнең де, 

бағаң да осы...
Қай қорымға көмілді әділдік пен
Адалдықтың ақ семсер, 

ақ алмасы?!

Кежір қылық, көр өре, теріс пиғыл,
Оңдысолды өтірік өрістей жүр.
Жұтаң кезең:
Бітіспес дұшпанды қой,
Достың күні өтпейді керіспей бір.

Шекпен жарыс, адамнан 
тайған арман,

Бұл пиғылды пенделер 
қайдан алған?

Естілер жүр жығылып, 
жылапсықтап,

Аяқ алып жүре алмай айлалардан.

Құлақтарда бос үндеу, 
бос ұрандар,

Жанның көбі жігерсіз, 
жасығандар.

Жасамыстың көбісі сұрап алған,
Мағынасыз мақтауға тасығандар.

Шамаң жетсе жаттанба, 
бас күмәнді,

(Тастығымен жеңеді тас бұларды...)
Жал тірліктің боп жүрген 

«ең жаманы»,
Жақсыларды аяймын, 

жақсыларды...

Қашан, қашан бітеді 
күндік ырбаң?!

Жалықтырды жоралар 
мың құбылған.

Шыжбыжымнан емесау, 
шыршыр еткен,

Шындығымнан қорқамын, 
шындығымнан! 

 

Ешкім жоқ 
Ешкім жоқ, ешкім, ешкім жоқ, 
Естінің бәрі ескірмек!
Қол бұлғайтын да ешкім жоқ,
Құбыла тұстан кескін боп.

Қиыршық кілең, жоқ асыл!
Айтар да жан жоқ тоба, сыр...
Дертіңе дауа іздесең,
Жарлылар байғұс жанашыр,
Пұлдының жүзі – ала, сұр!

Атымтай да жоқ, ар да жоқ,
Сүйемейді ешкім самға деп...
Жанымды күн боп жылытар,
Жердүниеде қалмады от.

Қартының жүзі қуақы,
Шендінің шенеу – шын аты!
Қалталарында шыңғырып,
Шырқырап жатыр кіл ақы...

Жалбақайланған адамдар,
Кілең ақылы қадамдар.
Иықтарында алыптың,
Сүмірейіп тұр обалдар!
 
Ғаламның үні – одалар,
Еңіреп жатыр далалар!
Бедірейіп тұр бейіттер,
Едірейіп тұр молалар!

Мақсат ДАУЫЛБАЙ

АҚШтың қаржы ми нис
трлігінің 3,5 мың қызметкері 
АҚШтағы 30 мыңнан астам 
ірі банктеріне бақылау жа-
сайды, олардың активтері 15 
триллион долларға жуық. Ол 
жақта қаржы министрі пре-
зидент жарлығымен орнына 
қонжиып отырып алмай-
ды. АҚШ президенті жаңа  
қаржы  министріне лайық 
деп үміткер адамын ұсын ға
нымен, оны Сенат тексеріп, 
бекітеді.  

Президент Джо Байден 
ұлты қазақ 55 жастағы Сәуле 
Омарованы ұсынған соң 
оның өмірбаяны мен істеген 
қызметтері егжейтегжейлі 
зерттеліп, баспасөзде жа-
рияланып тұрды. Сенатор 
Пэт Туми о бастан Сәулеге 
қарсы болды, ол түсінікті еді, 
СССРді американдықтар 
«Зұлымдық империясы» 
деп атайтын, сондықтан се-
натор: «С.Омарова елінде 
коммунист не комсо-
мол мүшесі болды ма?», 
«Университетті бітірердегі 
диплом жұмысының тақы
рыбы қалай аталады?» сын-
ды сұрақтарды анықтау 
керек деді. Анықталғаны 

бас пасөзде жарияланып тұр
ды. Коммунистік партияға 
өтпесе де, Сәуленің комсомол 
мүшесі болғаны анықталып, 
американдықтарды шошын-
дырды. Университеттегі 
дип  лом дық жұмысының 
 та қы рыбы: «Карл Маркс тың 
«Капиталындағы» рево лю
циялық теориясының эко
номикалық сараптамасы» 
екендігін білген АҚШ бас
пасөзі дабыл қағып, «Омарова  
коммунист болып шықты», 
«Байден Уоллстриттегі сын-
шыны таңдапты», «Күдікті 
таңдау»,  «Биткойн сыншы-
сы», «Байденнің радикальды 
кандидаты», т.б қаралайтын 
мақалалар жарыса шығып 
жатты. АҚШтағы  жоғары 
лауазымға сенаторлар 
бекітпейтінін білген Сәуле 
Омарова «аш құлақтан – ты-
ныш құлақ» деп, өз кандида-
турасын қайтарып алды.

Әлемдегі алапауыт мем-
лекет АҚШтағы жоғары 
лауазымға президент Джо 
Байденнің өзі ұсынатын 
Сәуле Омарова кім?

Сәуле Тарихқызы Ома-
рова 1966 жылы 2 қарашада 
Орал қаласында дүниеге кел-

ген. Әкесі туралы мәлімет 
жоқ, анасы Саида мето-
дист болған. Мектепте үздік 
оқығандықтан, маңдайына 
сор болған ВЛКСМ қатарына 
14 жасында өтеді. 1984 
жылы №21 мектепті алтын 
медальмен бітіріп, Мәскеу 
университетіне түсіп, үздік 
оқығандықтан Лениндік сти-
пендия алады. 1989 жылы 
университетті бітіріп, аспи-
рантурада оқып жүргенде 
студенттерді екі ел ауысты-
рып оқыту бағдарламасына 
сай АҚШтың Мэдисон 
қаласындағы университет-
те оқып, сол жақта тұрақтап 
қалады. 19921998 жылда-
ры посткеңестік елдердегі 
мұнай өндірісін зерттейді. 
1993 жылы «Қазақстандағы 
мұнай кеніштерінің саяси 
экономикаға әсері» атты дис-
сертация қорғап, экономи-
ка ғылымының кандидаты 
атанады. Осы диссертация-
сында Қазақстанның мұнай 
өндірісін ұлттық компания 
ретінде құру керек, сонда одан 
түскен табыс халықтың әл
ауқатын жақсартатынын атап 
көрсетеді.  Өкінішке қарай 
мұнай өндірісі басқаша си-

пат алды. Университет гран-
ты арқылы оқып, докторлық 
дәрежесін қорғады. Кіші 
Джордж Буш президент 
болған  кезде  АҚШ  қаржы 
ба қы лау басқармасының 
ке  ңес  шісі, яғни қаржы ми
нис    трінің орынбасары бола-
ды. Осындағы қызметіндегі 
іскер лігін байқаған АҚШ
тың қазіргі президенті 
Джо Байден мемлекеттің 
қаржы министрі қызметіне 
ұсынғанда үлкен қарсылыққа 
тап болып, өз кандидату-
расын қайтып алатынын 
айтқанда президент Джо Бай-
ден келісімін берді. 

Сәуле Омароваға сена-
торреспубликашылдар, ірі 
банк иелері қарсы болды. 
Оған себеп совет қоғамында 
тәрбиеленіп, комсомол мү
шесі болғандығы еді. Ұлтына 
қатысты ешқандай түртпек 
болған жоқ. Қазір Сәуле 
университетте про фессор
оқытушы. Күйеуі Тимур, ұлы 
Айдын, анасы Саида төртеуі 
тұрады.

Бақытжан 
Абдул-ТҮМЕНБАЕВ, 

тарихшы

Сәуле Омарова 
неге АҚШ-та министр болмады?

2021 жылдың 
23 қыркүйегінде 
АҚШ президенті 

Джо Байден АҚШ-
тың банк қаржысын 
бақылау басқарма 

басшылығына (қаржы 
министріне) Сәуле 

Омарованы ұсынды. 
АҚШ-тың 158 жылдық 

тарихы бар банк 
жүйесінде бірінші рет 
ұсынылған әйел адам 

– қазақ қызы болды.

Жарамсыз деп есептелсін
«СК ОрдаҚұрылыс» ЖШСның (БСН 080140017041) мөрі 

жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Ханс Флик шәкірттері үшін 
бұл ойын өте маңызды еді. 
Себебі мұның алдындағы ойын-
да Жапонияға 2:1 есебімен жол 
беріп, ұятты жағдайға қалғаны 
бар. Ұятты дейтініміз, неміс 
мәшинесі әлем футболында 
мундиальді  4  мәрте  жеңген  
фаворит құрама саналады. 
Ал бұл матчта жеңіліс тапқан 
жағдайда плейофф кезеңіне 
шығу мүмкіндігі тіпті азаятын 
еді. Бір жағынан, Испанияның 
бұл чемпионатта өзгелерден ой-
ыны бір бас жоғары. Оны Луис 
Энрика шәкірттері алғашқы 
турдаақ байқатқан. Өйткені 
Кос таРиканы 7:0 есебімен ой-
сырата жеңіп, турнирлік кестеде 
көш бастаған еді. 

Қош. Ойынға ойысалық. 
Қос құрама әдемі ойын өрнегін 
көрсеткенімен, бірінші таймда 
есеп ашылмады. 40минутта Ан-
тонио Рюдигер гол салды. Осы 
тұста команда жанкүйерлері 
демін ішке тартып, бір қуанған. 
Алайда неміс қорғаушысының 
офсайдта қалуына байланысты 
гол есепке алынбады. Екінші 
кезеңді қос команда әдемі пас, 
жойқын шабуылдармен баста-
ды. Соның арқасында 62ми-
нутта испандар алға шықты. 
Сол жақ қанаттан Жорди Альба 
асырған допты Альваро Мо-
рата қақпада тулатты. Бұл бір 
«Реал Мадрид» пен «Барсело-
на» командаларының «Эль
классикодағы» үндестігіндей 
болды. Бірақ кездесудің 
83минутында алаңға тыңнан 
қосылған Никлас Фуллкруг та-
разы басын теңестіріп кетті. 
Осылайша, матч 1:1 есебімен 
аяқталды.

Иә, екі турдан соң Испа-
ния құрамасы Е тобында төрт 
ұпаймен көш бастап тұр. Бұл 
топтағы екінші ойында Коста
Рика құрамасы Жапонияны ми-
нималды есеппен тізе бүктіріп, 
топтағы жағдай шиеленісіп 
кетті. Матчтағы жалғыз гол-
ды 81минутта Кейша Фул-
лер соқты. Қазір Жапония мен 
КостаРиканың еншісінде үш 
ұпай бар. Ал Германия бір 

ұпаймен соңғы орында келеді. 
Енді немістер топтан шығуы 
үшін КостаРиканы жеңуі қажет. 
Ал Испания жапон футболшы-
ларынан басым түсуі керек. 

Бұл Әлем чемпионаты 
сенсацияға тола болды. Соңғы 
онжылдықта бабы мен бағы 
қатар шауып, тәуір нәтиже 
көрсетіп жүрген команданың 
бірі – Бельгия құрамасы. 
Мақтаулы команда бірінші 
турда Канаданы  1:0 есебімен 
жеңіп, жеңіс тұғырынан 
көрінген. Алайда екінші кезеңде 
Африка құрлығынан келген, 
көбісі ортанқол ұжымдардың 
қатарына кіргізетін Мароккоға 
оңбай есе жіберді. Сөзсіз матч 
бойы басымдық еуропалық
тардың еншісінде болды. 
Алайда бірінші ойынында 
Хорватиямен 0:0 есебімен тең 
түскен марокколық футбол-
шылар азулы қарсыласына 
тегеурінді қарсылық көрсетті. 
Жалпы, мұндай бәсі жоғары 
бәсекеде абай болмасаң, қай 
құрама да қапыда қалдыруы 
мүмкін. Сондай ұрымтал сәтті 
марокколықтар өз пайдасы-
на шешіп кетті. Ойынның 
73минутында айып добын 
орындаған Абдельхамид Са-
бири бельгиялық қақпашының 
осал тұсын тауып, командасын 
алға шығарды. Ал 92минутта 

Закария Абухляль керемет гол 
соғып, доп айырмасын еселеді. 
Қорытынды есеп – 2:0.

Ал бұл күнгі тағы бір ойын-
да ірі есеп тіркелді. Бұл – Хор-
ватия мен Канада арасындағы 
матч. Ойын небәрі екінші ми-
нутында канадалық сол жақ 
қорғаушы Альфонсо Дэвис есеп 
ашқанмен, бірінші таймда есеп 
2:1 болып, хорваттардың пайда-
сына шешілді. Ал екінші тайм-
да Модрич бастаған жігіттер 
қарсылас қақпасына тағы да екі 
гол тоғытты.

Айтпақшы, С тобында да 
тамаша ойын болды. Соның ең 
айтулысы – Аргентина мен Мек-
сика құрамалары арасындағы 
ойын. Өздеріңізге белгілі, азуын 
айға білеген аргентиналықтар 
алғашқы тур даақ сүрінді. Кім
нен, қалай сүрінді? Ең қызығы да 
– осы сауал. Жалпы, Әлем чем-
пионаты емес, жай жолдастық 
кездесудің өзінде ешкім ескере 
бермейтін Сауд Арабиясына есе 
жіберді.

Енді қателессе, бұдан былай 
қайтып Әлем чемпионатында 
ойнамайтын Мессидің арманы 
біржола тапталатын еді. Оның 
үстіне, келесі ойында жеңіске 
жетпесе, бұл ұжым жарысты 
жалғастыру мүмкіндігінен айы-
рылып қалатын. Соны аңғарған 
Месси бастаған футболшылар 

Мексиканың осал тұсын табуға 
бар күшін салды.

Жанкүйерлер тосыла күт
кен кездесу барысында дәл 
осындай жағдай көзге ұрып 
тұрды. Алғашқы минуттан алға 
ұмтылған аргентиналықтар 
Мек сика қақпашысы Гильер-
мо Очоаның осал тұсын табуға 
тырысты. Аргентина шаб
уылына лайықты төтеп бере 
білген мексикалықтар бірнеше 
қолайлы сәтте алға қарай 
ұмтылып көрді. Дегенмен 
бірінші кезеңде таблодағы есеп 
өзгерген жоқ.

Екінші таймда аргентиналық 
футболшылар есепті ашуға 
күш салды. Десе де біраз 
уақытқа дейін дегеніне жете 
алмады. Тек ойынның 64ми-
нутында Лионель Месси алы-
стан тепкен добын қақпа то-
рында тулатты. Осыдан соң 
мексикалықтар қарымта шабу-
ыл ұйымдастырып,  бірнеше 
мәрте әдемі соққылар жасады. 
Бірақ бұдан өзгерген ештеңе 
жоқ. Керісінше, 87минут-
та Месси шеберлігімен тағы 
да көзге түсті. Ол құрамадағы 
әріптесі Энцо Фернандеске 
пас шығарып, соңғысы оны 
голға айналдырды. Осылайша, 
Аргентина қарсыласынан 2:0 
есебімен басым түсіп, алғашқы 
жеңісіне қол жеткізді. Алдағы 
Польша құрамасына қарсы 
ойын аргентиналықтар үшін 
шешуші ойын болмақ. Роберт 
Левандовский бастаған жігіттер 
үшін де солай. Өйткені олардың 
еншісінде қазір 4 ұпай бар. Ал 
Аргентинада 3 ұпай.

Орайы келгенде айта 
кетейік, 2 тур барысында екі ко-
манда Әлем чемпионатындағы 
жорығын аяқтады. Олар – 
алаң қожайыны Катар мен 
мұхит асып келген  Канада 
құрамалары. Сондайақ, бір 
команда мерзімінен бұрын 1/8 
финалға шығып қойды. Ол – D 
тобында Данияны 2:1 есебімен 
жеңген Франция құрамасы. Енді 
Килиан Мбаппе еңбегі біразға 
дейін ел аузынан түспейтін 
секілді.

Сенсация жалғасуда

Катар жерінде футболдан Әлем чемпионаты жалғасуда. Бәрін айтпай, маңызды ойындарға 
тоқталып өтейік. Апта аяғында нағыз алыптар кездесті. Нақтырақ айтсақ, Е тобындағы басты 

кездесу Испания және Германия құрамасының арасында өткен болатын. 
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