
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ГАЗЕТ

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

www.syrboyi.kz30 ҚАРАША
БЕЙСЕНБІ

2017 жыл
№182 (19468)

ПРЕЗИДЕНТ

1991 жылы 1 желтоқсанда біздің елімізде бірінші 
рет халықтың қатысуымен Қазақстан Респуб
ликасы Президентінің бірінші сайлауы болды. Оның 
қорытындысында  Нұрсұлтан Назарбаев Президент 
болып сайланды. Мемлекет басшысы сайлауға 
қатысқан сайлаушылардан 98,78 пайыз дауысын 
алып, керемет жеңістің биік тұғырынан табылды. 
Бұл ең алдымен егемендікке енді еркін қадам баса 
бастаған республика басшысының сол кездің өзінде 
халықтың үлкен сеніміне ие болып үлгергенін 
танытты. Бұл көрсет кіш оның жаңа саяси жүйедегі 
Президент лауа зымына қаншалықты лайық екенін 
нақты ай қындап берді. Тап осы 1 желтоқсан еліміздегі 
ең бір елеулі күндердің бірі ретінде тарихта мәңгіге 
қалды. Сондықтан да ол 2011 жылғы 14 желтоқсанда 
«Президент күні» ретінде тәуелсіз Қазақстанның 
мерекелері тізіміне ресми түрде енгізілді.

Ақиқатын айта кетуіміз керек, мұның алдында, 
1990 жылғы 24 сәуірде Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің сессиясында тағайындалған президенттік 
лауазымның иесі болған Нұрсұлтан Назарбаев 
республика электоратының ерікжігері мен 
қайта сайланғанға дейінақ Қазақ станның нақты 
егемендігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
бірнеше аса маңызды мемлекеттік актілерге қол қоя 
алатындай жеткілікті беделде болды. Осы жолда ол 
ең алдымен 1991 жылғы 29 тамызда Семей ядролық 
полигонын жабу туралы Жарлық шығарып, ел
жұрттың зор қошеметіне бөленді. Сол жылғы 25 
қазанда Президент республиканың Қауіпсіздік 
кеңесі мен Мемлекеттік қорғаныс комитетін құру 
жөнінде шешім шығарды. Мұның алдында «Одаққа 
бағыныстағы мемлекеттік кәсіпорындар мен 
ұйымдарды Қазақ КСРнің қарауына алу туралы» 
және «Қазақ КСРнің алтын және алмас қорын 
құру туралы» деп аталатын Жарлықтар өмірге 
келді. Ал енді қалыптаса бастаған жаңа жағдайда 
республиканы барынша тұрақты да басқаруға 
ыңғайлы саяси жүйеге келтіру үшін президенттік 
билік институтын енгізу айрықша керек болды.  

Нұрсұлтан Назарбаев Президент ретінде бірінші 
рет 1991 жылғы 10 желтоқсанда инаугурация өткізіп, 
Қазақстан Республикасының Конституциясында 
көрсетілген талаптарды мүлтіксіз орындай отырып, 
көпұлтты республика халқына адал қызмет етуге, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына 
кепіл болуға, өзіне жүктелген міндеттерді абыроймен 
атқаруға ант берді. Бұдан кейінгі өткен ширек 
ғасырдан астам уақыт Мемлекет басшысының сол 
антын тұтастай және толығымен орындап келе 
жатқанын көрсетті. Ол осынша мерзім аралығында 
елімізді әлем танитын, мойындайтын әрі санасатын 
дәулеттер қатарына жеткізді. 

Қазіргі заманғы Сингапурдың негізін қалаған 
Ли Куан Ю мырзаның: «Адам бүгінгіні жақсы 
сезініп, ертеңіне сеніммен қарау үшін алдымен 
кешегісін, өз халқының тарихын білуі керек. Болып 

жатқан оқиғаларды біліп отыру ғана емес, сонымен 
бірге, неге бұлардың олай емес, бұлай болып 
жатқанын біліп отыру да маңызды. Бұл – жекелеген 
тұлғалармен бірге, тұтас ұлт үшін де керекті нәрсе» 
дегені бар. Бұл қағида бізге Елбасы үшін арналып 
айтылғандай болып естіледі. Еліміздің тәуелсіздік 
жылдарынан бергі тарихымен бірге жасасып 
келе жатқан Нұрсұлтан Әбішұлы «мың өліп, мың 
тірілген» қазақтың арғыбергі шежіресін кез келген 
тарихшының деңгейінде біліп қана қоймай, сол 
бабалар жүріп өткен жолдағы өнегелі істерден үлгі 
ала білетіндігімен де ерекшеленеді.

Оның бойында айқын көрінетін көшбасылық 
қа сиеттер бұрынғы өткен тарихымыздан да мол 
хабары бар екенін байқатады. Біздіңше, Прези
дент тің лидерлік харизмасының қалыптасуына 
мұ ның да әсері аз болмаған. Сондықтан ол ұдайы 
алға ұмтылуға үндейтін  батыл бағдарламалар мен 
ба  ғыттарды күн тәртібіне енгізіп, соларды жүзеге 
асыру дың жолдарын жанжақты қарастырып оты
рады.

Осының арқасында бүгінде елінің еңсесі 
болып келе жатқан Қазақстан Президенті әлемге 
жаңалықты жанындай түсінетін реформатор 

басшы ретінде де кеңінен танылды. Елбасының 
реформаторлығын оның «Ұлы мақсаттарды өзінің 
алдына ұлы халық қана қоя алады» дейтін қағидасы 
да айқын байқатады. Оның бұл қасиеті бұрнағы 
жылы жарыққа шыққан «Жасампаз. Нұрсұлтан 
Назарбаев: Ресейден көзқарас» деген ұжымдық 
жинақта да анық көрсетілген. Айталық, Ресей 
Жазушылар одағының хатшысы Рафаэль Гусейнов 
кітапқа енген «Президент» атты очеркінде жұрт 
назарын Қазақстан Президентінің Семей полигонын 
жабу тұсындағы табандылығына, Одақ ыдырап 
жатқан күндердегі бәрін ақылпарасатымен шешуге 
сөре тартқан сарабдал саясатына, «Байқоңыр» ғарыш 
айлағының меншігін анықтау кезінде көрсеткен 
ұстамды ұсынысына аударады. Қазақ елі басшысы 
бастамашысы болған Еуразия экономикалық одағын 
құру идеясы ТМД елдері аумағын тұрақты етіп 
ұстап тұрудың басты серіппесі болды. Тарихшы
жазушы Леонид Млечин «Реформатор» деп ат 
қойылған мақаласында Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы болып 
тағайындалғаннан тәуелсіз Қазақстан басшысы 
болғанға дейінгі аралықта саясаткер ретінде 
қалыптасуындағы негізгі кезеңдерді атап көрсетеді. 

Қарап тұрсақ, егемендіктің елеңалаң кезіндегі 
экономикалық қиындықтарды жеңу мен ұлтаралық 
ымырагершілікті сақтап қалу жолындағы қыруар 
қатқабат қарбалас жұмыстарды ақырына дейін 
табандылықпен атқарып шығуға сол жылдары 
жинаған аса бай тәжірибесінің тигізген көмегі аз 
болмаған екен. Ал «Российская газета» басылымы 
бас редакторының орынбасары, жазушы Николай 
Долгополов «Одақтас» деген эссесінде оны Ресейдің 
ең жақын жанашыр досы ретінде сипаттай келіп, 
Еуразиялық одақтың болашаққа бағытталған үлкен 
жетістік болғанынан тоқтам жасайды. Келешекті 
болжай білу әркімнің маңдайына жазыла бермегені. 
Бұл тек таңдаулы және дарынды тұлғаларға ғана тән 
қасиет. Міне, мұндай мүмкіншілік Н.Назарбаевта 
бар. Бұған талай мәрте көз жеткен. Сол сияқты 
«Труд» газетінің бас редакторы Валерий Симонов 
«Жерлес» деп аталатын материалында Қазақстан 
Президентінің астананы республиканың орталы
ғына әкелуі шын мәнінде оның алысты болжай 
алатын нағыз стратег екенін айнытпай танытқан 
оқиға болды деген ойға қазық байлайды. 
Журналистің пікірінше, бұл – Елбасының 
мықты ішкі сенімінен туған ірі қадам.

ОБЛЫС 
ӘКІМІНІҢ

ҚҰТТЫҚТАУЫ
Құрметті қызылордалықтар!
Сіздерді Қазақстан Республикасы 

Тұңғыш Президенті күнімен шын жүректен 
құт тықтаймын! 

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев 
ширек ғасырдан бері тәуелсіз Қазақстанның 
символы, еліміздің егемендігінің кепілі 
болып келеді. 

Ұлт Көшбасшысының сарабдал сая
саты – республикамыздың қарқынды да
муы және азаматтардың құқықтары мен 
бос тандықтарының сақталуының кепілі.

Мемлекетіміздің әлем мойындаған 
жетістіктері – Тұңғыш Президенттің 
қажырлы еңбегі мен көреген саясатының 
нәтижесі.

Биыл еліміз үшін айтулы жыл. 
Қазақстан «ЭКСПО2017: болашақтың 
энергиясы» халықаралық көрмесін өткізіп, 
әлемдік қауымдастықтың назарын өзіне 
аударды. 

Біз қазір Қазақстан жаһанға тұрақты 
әрі қарқынды дамушы мемлекет ретінде 
танымал екенін мақтанышпен айта аламыз. 

Құрметті жерлестер! 
Мемлекет басшысының үздіксіз қол

дауының нәтижесінде Қызылорда облысы 
қарқынды дамуда. 

Аймақ күрішшілері облыс тарихында 
алғаш рет жарты миллион тоннадан аса 
күріш жинады, өңдеу өнеркәсібі қарқынды 
дамуда, көптеген әлеуметтік объектілер 
мен қатар баспана салынуда, инженерлік 
инфрақұрылымдар жаңаруда. 

Осы айтулы күнде Сіздерге зор 
денсаулық, қызметте табыс, отба
сыларыңызға амандық пен береке тілеймін.

Елімізде татулық пен тыныштық 
салтанат құрсын. Елбасы, Ұлт көшбасшысы 
бастаған тәуелсіз Қазақстан қарыштап 
дамып, көркейе берсін. 

Ізгі ниетпен, 
Қызылорда облысының әкімі

Қ.КӨШЕРБАЕВ.

КЕМЕЛ ЕЛДІҢ КЕМЕҢГЕРІ

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті 17сессиясы 2017 жылғы 12 

желтоқсанда сағат 16:00де Облыстық мекемелер үйінің (Бейбарыс Сұлтан к., 
1) мәжіліс залында ашылады.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер ұсынылады:
1. 20182020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы.
2. Қызылорда облысының ішкі істер департаментінің Жергілікті полиция 

қызметі басшысының есебін қарау және оның қызметін бағалау туралы.
3. Қосымша мәселелер.
Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының отырыстары 2017 

жылғы 12 желтоқсанда сағат 10:00де, тұрақты комиссиялардың бірлескен 
отырысы сағат 11:00де өткізіледі.

  Облыстық мәслихат.

Салтанатты жиын оқушылардың 
арнайы дайындаған «Ел тірегі – 
Елбасы» атты әдеби композициясы 
орындалуымен басталды. 

Басқосуда облыс әкімінің 
орынбасары Руслан Рүстемов жиыл
ғандарды мерекемен құттықтады. 

– Елімізде қоғамдықсаяси тұрақ
тылық пен мемлекеттің қауіпсіздігі 
орнықты. Тәуелсіз Қазақ елінің 
Тұңғыш Президенті отандастарының 
үміті мен сенімін арқалаған дара 
тұлға екенін уақыт көші дәлелдеп 
берді. Қазақстан қай салада болмасын 
қарқынды дамыды. Еліміз саяси және 
экономикалық салада жүргізілген 
реформалардың арқасында бүгінгі 
деңгейге жетті. Елбасы өз елін әлемге 
таныта білді. Ұлтымыздың болашағы 
баянды, келешегі кемел болсын, – деді 
ол.

Кездесуде облыстық Қазақстан 
халқы ассамблеясы хатшылығының 
басшысы Ләйлә Төрешова Мемлекет 
басшысының бағдарламалық ма

қаласын орындау мақсатында облыс
тық ассамблея «Ұлы дала елі» 
тарихитанымдық экспедициясы мен 
«Өңірлік қайырымдылық жасаушылар 
форумы» секілді жобаларды іске 
асырғанын атап өтті.

– Елбасы басшылығымен Қазақ
стан өз мемлекеттілігін барлық ны

шандары бар, этносаралық және кон
фессияаралық келісіммен жүз отыздан 
астам ұлт пен ұлыстың өкілі бейбіт өмір 
сүріп, еңбек етіп жүрген, тең құқылы 
мемлекет ретінде қалыптастырды. 
Елімізді тар жолтайғақ кешу талай 
кезеңдерден сүріндірмей, әлем 
мойындаған мемлекеттің негізін 
қалады. Сондықтан елдегі игілік
тердің барлығы Тұңғыш Президент, 
Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың есімімен тығыз бай
ланысты. Елбасы тәуелсіздік жылдары 
Қызылорда облысының, ондағы 
еңбексүйгіш халықтың ертеңіне 
қажетті бірнеше ірі жобалардың іске 
асуына бастамашы болды. Елбасының 
Сыр еліне жасаған әрбір сапарынан 
мұндағы халықтың келешекке деген 
сенімі арта түсті, – деді.

Кездесу барысында Елбасы 
өмірінен сыр шертетін Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
туралы деректі фильмнің көрсетілімі 
болды. Сондайақ, облыстық 
Қазақстан халқы ассамблеясының 
құрылымдарының өкілдері, этно
мәдени бірлестіктің жетекшілері 
сөз сөйлеп, мерекелік күнге орай 
ойпікірлерін ортаға салып, жылы 
лебіздерін білдірді. 

Шынар БЕКБАН.

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ ТҰҒЫРЫ
Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен 1 

желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне 
орай кездесу кеші өтті. Шараға облыс әкімінің орынбасары Руслан 
Рүстемов, облыстық этномәдени бірлестік басшылары мен белсенді 
мүшелері қатысты.

Әртүрлі салада табысты еңбек етіп жүрген бірқатар 
қызылордалық Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күні қарсаңында «Нұр Отан» партиясының 
қатарына қабылданды. Партияның облыстық филиалында 
өткен салтанатты шараға облыс әкімінің міндетін атқарушы 
Қуанышбек Ысқақов, облыстық мәслихат хатшысы 
Наурызбай Байқадамов, облыстық мәслихат депутаттары, 
партия белсенділері мен жақтастары, жасотандықтар 
қатысты. 

Қуатты, тәуелсіз және табысты мемлекет құрудағы 

Президент еңбегін әрбір қазақстандық жоғары бағалайды. 
Ел мүддесін басты мұрат еткен Мемлекет басшысының 
сарабдал саясатының арқасында тәуелсіз жас мемлекет 
алға қарыштап қадам басты. Әлемдік көшбасшылар терең 
ойлай, алысты көре білетін саясаткер ретінде Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың пікірімен үнемі санасып отырады. 
Қазақстанның қазіргі таңда табысты, жылдам дамушы, 
әлемдік деңгейдегі мемлекетке айналуы – Елбасының 
ерен еңбегі. Тәуелсіз қазақ елінің іргесін қалап, 
шекарасын шегелеп, болашаққа бағытбағдар берудегі 

Ұлт көшбасшысының ролін ерекше атап өткен Қ.Ысқақов 
көпшілікті мерекесімен құттықтады. 

– 1 желтоқсан – ел өміріндегі айтулы тарихи күн. 
Бұл күні қазақ елінің тарихында 1991 жылы Тұңғыш 
Президентіміз жалпы халықтық сайлау қорытындысымен 
елдің Президенті болып сайланды. Сондықтан көпшіліктің 
ұсынысымен бұл күн 2012 жылы мемлекеттік мереке 
ретінде белгіленіп, халқымыз Елбасының құрметіне түрлі 
шаралар ұйымдастырып, ерекше серпінмен атап өтіп келеді, 
– деді облыс әкімінің міндетін атқарушы. 

«Нұр Отанның» қатарына алғаш өтушілерге партия 
билетін салтанатты түрде тапсырып, партияға өту адамның 
азаматтық ұстанымын көрсететін салмақты шешімнің 
нәтижесі екенін жеткізді. Партия көшбасшысы барлық 
нұротандықты саяси көшбасшылықты күнделікті істе 
дәлелдеп, қоғам өмірінің барлық бағытында алдыңғы 
орында болуды міндеттеген болатын. Осы сенімнің 
үдесінен шығады деп кезекті рет 14 адамға жауапкершілік 
жүгі артылды. 

Жиылғандарды Тұңғыш Президент күнімен сонымен 
қатар «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ибадулла Құттықожаев құттықтады. 

– Қазір облыста «Нұр Отанның» 49 мыңға жуық 
мүшесі бар. Олар 270 бастауыш партия ұйымына біріккен. 
Партиямыздың қатары жыл сайын сан жағынан ғана емес, 
сапа жағынан өсіп келеді, – деді ол.

Салтанатты жиында қоғамдық жұмыстарға араласып, 
партияның мақсатміндеттерін жүзеге асыруда белсенділік 
танытқан азаматтар «Нұр Отан» партиясының «Құрмет» 
грамотасы және «Алғыс» хаттарымен марапатталды.

Назерке САНИЯЗОВА.

ПАРТИЯ ҚАТАРЫ ТОЛЫҚТЫ

№ Іс шара атауы Өтетін уақыты Өтетін орны 

1 1 желтоқсан – ҚР Тұңғыш 
Президенті күніне арналған 
«Елін сүйген Елбасы» атты  
мерекелік салтанатты ісшара

30 қараша сағ: 
12.00

Н.Бекежанов атындағы 
облыстық қазақ музыкалық 

драма театры

2  «Менің Президентім» атты 
облыстық сурет салу байқауы

30 қараша
сағ: 10.00

Көркемсурет галереясы, 
Қызылорда қаласы

3 «Елін сүйген Елбасы» атты 
салтанатты шара

30 қараша 
сағ:11.00

Жалағаш аудандық мәдениет 
үйі

4 «Мәңгілік елдің кемеңгер 
көшбасшысы» атты мерекелік 
концерт 

30 қараша 
сағ:17.00

М. Көкенов атындағы 
Жаңақорған аудандық 

мәдениет үйі

5 «Тәуелсіздік. Ұлт көшбасшысы. 
Ұлт бірлігі. Астана» атты 
мерекелік ісшара 

30 қараша 
сағ:17.00

Сырдария аудандық 
мәдениет үйі  

6 «Елін сүйген Елбасы» атты 
салтанатты шара 

30 қараша 
сағ:17.00

Шиелі аудандық мәдениет 
үйі

7 1 желтоқсан  – ҚР Тұңғыш 
Президенті күніне орай 
аудандық салтанатты жиын

30 қараша 
сағ:17.00

Р. Бағланова атындағы 
Қазалы аудандық мәдениет 

орталығы 

8 «Елін сүйген Елбасы» 
тақырыбындағы салтанатты 
жиын

30 қараша 
сағ:17.00

Ш. Төлепова атындағы 
Қармақшы аудандық 

мәдениет үйі

9 «Елімен бірге Елбасы» 
атты мерекелік концерттік 
бағдарлама

2017 жылғы 1 
желтоқсан
сағ:11.00

А.Тоқмағамбетов атындағы 
мәдениет үйі

10 «Ел үшін туған Ер тұлға» атты 
облыстық филармония өнер 
ұжымының концерті 

1 желтоқсан 
сағ: 11.00

Облыстық филармония 
ғимараты

11 «Тәуелсіздік толғауы» 
тақырыбында  ашық есік күні

1 желтоқсан 
сағ: 09.00

17.00

Облыстық тарихиөлкетану 
музейі, Ақмешіт музейі, 
Көркемсурет галереясы

12 «Әлемге нұрын шашқан 
Астана!» атты фотокөрме 

110 
желтоқсан 

Ақмешіт музейі, Қызылорда 
қаласы 

1 ЖЕЛТОҚСАН  – ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІНЕ ОРАЙ ОБЛЫСТА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН МӘДЕНИ-КӨПШІЛІК ШАРАЛАРДЫҢ 
БАҒДАРЛАМАСЫ

ЖАҢА БАҒЫТТАР ЖОЛЫНДА
Кеше Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Минскіге ресми сапары аясында 

Беларусь президенті Александр Лукашенкомен шағын құрамдағы 
келіссөздер өткізді. 
Кездесу барысында Елбасы беларус әріптесіне шақыруы үшін ризашылығын 

білдірді және бұл сапардың екі елдің арасындағы дипломатиялық қарым
қатынастың орнауының 25 жылдығымен тұспатұс келіп отырғандығын баса 
айтты. «Осы жылдардың ішінде біз  сізбен бірге достық пен ықтымақтастықтың 
қуатты экономикалық, саяси базасын қалыптастырдық. Қиын жағдайда сіз, 
Александр Григорьевич, еліңіз үшін көп іс тындырдыңыз. Беларусь дамыған 
нағыз еуропалық елге айналды», – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы бүгінде беларус тауары әлемдік нарыққа жол тартып, 
ауыл шаруашылығының жоғары көрсеткіштерге қол жеткізіп отырғандығын 
баса айтты.

Өз кезегінде Беларусь Президенті Қазақстанның жетістіктеріне бүкіл 
беларус халқы қуанып отыратындығын атап өтті және екі елдің арасында 
құлдырап кеткен экономикалық байланыстардың қайта жандана бастағандығын 
атап айтты.
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МӘҢГІЛІК ЕЛ

Жаңа тәуелсіз мемлекет – Қа зақ
стан Республикасының (16.12.1991) – 
дамуы, барлық атри бутт ары – ұлттық 
қауіпсіздік, мем лекеттік басқару 
және биліктің бүкіл тармақтарының 
өзара әрекет ету жүйесі – бар ұлттық 
мемлекеттіліктің қалыптасуы Назарбаев 
есімімен тығыз байланысты. Назарбаев 
бас шылығымен конституциялық құры
лыс процесі жүзеге асты, ол 1995 
жылдың тамызында еліміздің Негізгі 

Заңын қабылдаған бүкілхалықтық 
референдуммен аяқталды. Қазақ станда 
демократиялық институттарды құру 
Назарбаевтың аса зор еңбегі болып 
табылады. Сөз бен бас пасөз бостандығы, 
сайлау және сай лану құқығы, 
партиялар мен қоғамдық бірлестіктер 
құру құ қығы, дін бостандығы сияқты 
азаматтық қоғамның мызғымас 
құндылықтары нақ соның тұсында 
ғана конституциялық нормаларға 
айналды. Назарбаев басшылығымен 
кеңестік өкімшілжоспарлы әкімшілік 
жүйе бұзылғаннан және бірегей халық 
шаруашылық кешені күйрегеннен 
кейін алапат дағдарысқа тап болған 
қазақстандық экономиканы өзгертуге 

бағытталған аса ауқымды 
шаралар әзірленіп, іске 
асырылды. Экономикалық 
саясатты және демократиялық 

өзгерістерді ойдағыдай жүзеге асыруға 
мемлекеттік құрылымның президенттік 
республика ретіндегі халық таңдаған 
үлгісі көп септігін тигізді. Түбегейлі 
экономикалық ырықтандыру мен саяси 
реформалар белгіленген өзгертулерді 
пәрменді жүргізуге асыруға көмектесті.

Біз Нұрсұлтан Назарбаевтың ғасыр 
реформаторы екенін ауызға алғанда, 
ойымызға ең алдымен мына қадауқадау 
қабырғалы оқиғалар оралады. Қалай 

дегенде де, XX ғасырдың соңғы он 
жылының мұғдарында әлем картасынан 
орын алған жаңа тәуелсіз мемлекет 
– Қазақстан Республикасының 
содан бергі оның ұлттық қауіпсіздік, 
мемлекеттік басқару және биліктің 
бүкіл тармақтарының өзара әрекет ету 
жүйесі секілді барлық атрибуттары бар 
ұлттық мемлекеттілікке қалыптасуы 
Тұңғыш Президент есімімен 
тығыз байланысты. Осы жылдарда 
қарыштап дамыған мемлекетімізде 
конституциялық құрылыс үдерісінің 
жүзеге асуы, 1995 жылғы 30 
тамызда еліміздің Негізгі Заңының 
бүкілхалықтық референдуммен қа
былдануы Н.Назарбаевтың тікелей 
басшылығымен атқарылды. Бұған 
қоса, Қазақстанда демократиялық 
институттар құру Елбасының елеулі 
еңбегі арқылы мүмкін болды. 

Президент өзінің мемлекетті 
қалыптастыру тұрғысындағы рефор
маларын егемендікке қол жеткеннен 
кейінақ бастап кетті. Айталық, ол 
1992 жылдың басында «Қазақстанның 
егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы 
мен даму стратегиясын» әзірлеп, елдің 
ішкі және сыртқы саясатының бағыт
бағдарын айқындап алды. Осынша 
қысқа уақытта шұғыл жасалған 
шараның нәтижесі көп күттірген 

жоқ. 1997 жылдың басында елде 
макроэкономикалық тұрақтылық 
орын алды, инфляция тоқтатылды, 
өнеркәсіп жанданып, қаржыбюджет, 
салық жүйесі құрылды, жекешелендіру 
жүргізілді, зейнетақы жинақтау жүйесі 
өмірге келді, тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығын реформалау 
жүзеге асты. Мемлекет басшысы 
өзінің 2006 жылғы Жолдауында 
Қазақстанның бәсекеге қабілетті елу 
елдің қатарына кіру межесін белгілеп, 
«Қазақстан2030» стратегиясы 
бойынша мемлекет дамуының басым 
бағыттарын айқындады. 2006 жылғы 
халыққа Жолдауында Қазақстанның 
бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына 
кіру стратегиясы белгіленген. Бұдан 
басқа, Н.Назарбаевтың экономист 
және саясаткер ретіндегі жеке 
беделі елде қолайлы инвестициялық 

ахуал туып қалыптасуына, көптеген 
мемлекетпен және халықаралық 
қаржы институттарымен пәрменді 
экономикалық ынтымақтастық орна
туға серпін берді. Мұның қа тарында 
алыстағы ауылдарды дамытуға, 
кедейлікпен күресуге, тұрғын үй 
құрылысын дамытуға бағытталған 
әлеуетті әлеуметтік бағдарламаларды 
жүзеге асыру қолға алынды.

Осы жылдарда Елбасының 
тікелей басшылығымен Қазақстанда 
индустриалдыинновациялық даму 
стратегиясы әзірленді, инвестициялық 
және инновациялық қорлар құрыл
ды. Дүниежүзілік сарапшылар 
арасында «қазақстандық үлгі» 
деген ұғым пайда болды. Барынша 
қысқа мерзімде халықаралық ын ты
мақтастық тұжырымдамасы жа салып 
қалыптастырылды. Оның көптеген 
бастамалары халықаралық қауымдастық 
арасында кең қолдау тапты. Бұлардың 
қатарында жо ғарыдағы Семей ядролық 
полигонын жабудан бөлек, ядролық 
держава мәртебесінен бас тарту, 
жаһандық және өңірлік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі дәйекті 
қызмет және тағы басқалары бар. Біздің 
Президент, сондайақ, ТМД, ОАО, 
Кеден одағы, Шанхай Ынтымақтастық 
Ұйымы, Еуразия одағы сияқты 
халықаралық құрылымдардың ту
уына негізгі бастамашы болды. 
Оның БҰҰ Бас Ассамблеясының 
47сессиясында құруды ұсынған 
Азиядағы өзара ықпалдастық пен 
сенім шаралары жөніндегі кеңесі 
кейін іс жүзінде жұмысқа кірісті. 
Елбасы әртүрлі мәдениеттердің, 
діндердің, өркениеттердің жүйелі 
сұхбаттасуын жолға қоюға көп көңіл 
бөлді. Соның негізінде Астанада 
әлемдік діндер көшбасшыларының 
съездері табысты өтті. Елордада 
сондайақ Астана экономикалық 
форумын жыл сайын өткізіп тұру 
дәстүрге айналды. Қазақстанның 
2010 жылы Еуропа қауіпсіздік және 
ынтымақтастық ұйымына төрағалық 
етуі елімізді әлем мойындауының 
айқын көрінісі болып табылады. 2009
2011 жылдарға арналған «Еуропаға 
жол» мемлекеттік бағдарламасы 
қабылдануы Қазақстанның Еуразия 
кіндігіндегі мемлекет ретінде Еуропа 
мемлекеттерімен ынтымақтастықты 
дамытуға ұмтылысын көрсетеді.

Елімізде Н.Назарбаевтың тіке
лей бастамашы болуымен бірнеше 
жоғары және арнаулы орта оқу 
орындары ашылды. Олардың 
санатында Халықаралық ақпараттық 
технологиялар университеті, Қазақ
стан менеджмент институты, 
Экономика және болжау институты, 
Қожа Ахмет Яассауи атындағы 
қазақтүрік университеті, Н.Гумилев 
атындағы Еуразия университеті, 
Ұлттық мемлекеттік заң университеті, 

Назарбаев университетi, Қазақ өнер 
университеті, Астана балет және опера 
академиясы, Назарбаев зияткерлік 
мектебі бар. Президенттің «Болашақ» 
бағдарламасы жұмысын жалғастырып 
жатыр. Әр саладағы аса талантты 
балалар үшін Президенттің «Дарын» 
сыйлығы тағайындалған.

Сонымен бірге, Нұрсұлтан 
Назарбаев өзінің ет пен сүйектен 
жаралған адам екенін, өзінің халыққа 
жақындығын, оларды қызықтыратын 
нәрсенің өзінің де ықыласын баурап 
алатынын ұдайы танытумен келеді. 
Ол, мысалы, спортты сүюді, онымен 
айналысуды әрдайым өзінің тікелей 
үлгі көрсетуімен насихаттап келеді. 
Елбасының жастайынан күрестің 
еркін және классикалық (грек
рим) түрлерімен шұғылданғанын 
бәріміз де білеміз. Ол Украинаның 
Днепродзержинск қаласында оқып 
жүрген кезінде еркін күресте зор 
табысқа жетіп, спорт шебері атанған. 
Президенттің бала кезінен жанына серік 
еткен өнерінің бірі ат спорты болған. 
Ал үлкен теннистің үйренушісі болып 
ойын бастағанына да қазір 35 жыл 
уақыт өтіпті. Гольфке алғаш рет 1996 
жылы мойын бұрыпты. Сол сияқты тау 
шаңғысына 55 жасқа толғаннан кейін 
ат ізін салыпты. Қазір спорттың бұл екі 
түрімен де белсене айналысады. Мұның 
сыртында суда жүзудегі машығын 
әрдайым ұштап отырады. Осылардың 
арқасында ол үнемі сергек жүреді. 

Сан қырлы таланттың иесі болып 
табылатын Н.Назарбаев өнерден де 
құр алақан емес. Ол домбыра тартып, 
ән салуға келгенде, кімкімді де елең 
еткізеді. Бұған қоса, шығарған бірнеше 
әні бар екені де белгілі. Сонымен 
бірге, қазіргі Қазақстан Әнұранының 
мәтінін бүгінгі күнге бейімдеп, кейбір 
шумақтарын жөндеп шыққан теңдес 
авторы ретінде тіркелген. Президент өзі 
шығарған әндердің сөздерін өзі жазған. 
Сол әндердің қайқайсысы да тыңдаған 
адамды тебірентпей тұра алмайды. 

Әлбетте, мұндай жанжақтылық 
жаратылыстың ерекше жаратқан 
адамдарында болады. Ал жоғарыда 
санамалап көрсетілген барлық ерекше 
қасиеттер Нұрсұлтан Назарбаевты 
халықаралық аренадағы аса беделді 
саясаткер етіп көрсетеді. Оның пікіріне 
әлемнің жетекші елдерінің лидерлері, 
ықпалды халықаралық ұйымдардың 
басшылары мен әлемдік бизнесэлита 
өкілдері ынта қойып, назар аударады. 
Осыған байланысты Қазақстанның 
сыртқы саяси табыстарындағы барша 
үлесі оның жоғарғы беделі мен жеке 
басының ықпалының арқасында болды 
деп түйіндеуге әбден болады.

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ,
сенатор, саяси ғылымдар 

докторы,
профессор.

ЕСТЕН КЕТПЕС 
ЕРЕКШЕ СӘТ
Осыдан екі жыл бұрын Елбасы Сыр 

еліне жұмыс сапары барысында «Арай
2» шағын ауданындағы пайдалануға 
берілген тұрғын үйлердің салтанатты 
шарасына  қатысқан болатын. Ол 
кезде 520 пәтер ел игілігіне  берілген 
еді. Салтанатта Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев  жас отбасының  қуанышына 
ортақтасып, қоныс тойымен құттықтап, 
дастарханынан дәм тәтті. Бұл Шалхар 
Демес пен Айзада Бұрханованың  
жанұясы еді. Олар білім саласының 
қызметкерлері. Баспаналы болуды 
армандап, үй кезегіне тұрған. Отанасы 
Айзада естен  кетпес сол бір сәтті 
қуанышпен айтып берді.

– Мемлекет басшысының Қызыл
орда қаласына сапары біз үшін үлкен 
қуаныш болды. Бұл сәт отбасымызда 
мереке болып саналады. Үй кезегіне 
тұрғанымызға 5 жыл болған. Үш 
баламыз және тағы бір сәбиімізді күтіп 
отырған едік. Балаларымыз да ерекше 
қуанды. Әлі күнге дейін достары мен 
сыныптастарына  үйімізде Елбасының 
өзі қонақта болғанын мақтанышпен 
айтады. Елбасы қыздарыма ақ батасын 
берді. Балаларым ілулі тұрған естелік 
суретке қарап, болашақта еліміздің 
білікті маманы болып,  атаанамыздың 
сенімін ақтаймыз,– дейді жас ана.  

Бұл қуаныштан кейін жас отбасы 
тағы бір жақсы жаңалықпен бөлісті. 
Үш қыздан кейін өмірге шекесі 
торсықтай ұл бала келген. Атаанасы 
ырымдап, баланың атын Нұрсұлтан 
қойған. Бүгінде  былдырап жүрген 
Нұрсұлтанның қылығы тәтті. Қабілеті 
ерекше. Атаанасы оның болашағынан 
зор үміт күтеді. 

Жалпы, Сыр елінде соңғы жылдары 
құрылыс саласы қарқынды жүргізіліп 
келеді. Жаңа ғимараттар бой түзеп, 
заман талабына сай емхана, балабақша 
мен мектеп салынып, пайдалануға 
беріліп жатыр. Қала келбеті де жылдан
жылға жанданып, құлпырып, гүлденуде. 
Айта кетерлігі, өңірде баспана мәселесі 
жүйелі шешіліп отыр. Жыл сайын 
қаншама жас отбасы баспанаға қол 
жеткізіп, жылы да сапалы үйлерінде 
бақытты өмір сүруде. Осы ретте 
Елбасының бастамасымен қолға алынған 
«Қолжетімді баспана2020» секілді 
бағдарламалар әрбір отбасын шаттыққа 
кенелтіп келеді. Айзада мен Шалқар 
сондай мүмкіндіктерге қол жеткізген 
бақытты отбасы қатарынан. 

Сара АДАЙБАЕВА.

Бабаларымыздың табаны тимеген жерге, 
балаларымыздың қаламы тиді. Бүгінде мыңдаған 
қазақстандық жас шетелден білімін жетілдіріп 
келуде. Білім саласындағы мұндай барыскеліс білікті 
маман даярлау ісіне айтарлықтай септесетіні анық. 
Ал, мұның барлығы – мемлекеттің білім саласына 
айрықша назар аударып, жастардың сапалы білім 
алуына қажетті жағдай жасауының жемісі. 

Өздеріңізге белгілі, облыс әкімдігі мен Ресей 
Федерациясының университеттері арасындағы 
екіжақты меморандумға сәйкес, 2014 жылдан 
бері қызылордалықтар Ресейдің маңдайалды оқу 
орындарында білім алуда. Қазір көрші мемлекеттің 
біліміне басымдық берген Сыр жастарының қатары 
толықты. Кезекті кейіпкер, “Атамекен” балалар 
ауылының тәрбиеленушісі, қазір Тимирязев атындағы 
Ресей мемлекеттік аграрлық университетінде 
білімін шыңдап жүрген Наргиз Қашапова да – білім 
саласындағы айтулы мүмкіндікті сезінген талапкердің 
бірі. Жуырда дарынды жаспен ғаламтор арқылы 
тілдесіп, шетелде білім алудың артықшылығын сөз 
еткен болатынбыз.

– Бала күнімнен шетелде оқуды армандадым. 
Сол арман мені алға жетелегендей. Өзге елде оқып, 

басқа жерде біліміңді шыңдау, ел 
асып, жер көру, Қазақ елін талантты 
да талапты азаматтардың елі екенін 
көрсету – екінің біріне бұйырмайтын 
бақ. Алайда, мұның барлығын 
жүзеге асыруға болатынына уақыт 
өте көзім жетті. Қазір Мәскеудің, 
СанктПетербордың рейтингі жоғары 
университеттерінде білімін шыңдап, 
мамандығын жоғары технология 
мен үздік әдістемелер арқылы терең 
меңгеріп жүрген қатарластарым көп. 
Біздің мақсатымыз – оқуды ойдағыдай 
тәмамдап, туған жерге табан тіреу, Сыр 
халқының игілігі үшін еңбек ету. Сол 
күнге жетуге асықпыз. Ең бастысы, 
осындай мүмкіндікті ұсынып отырған 
елағаларының үкілі үмітін ақтағымыз 
келеді. Еліміздің басты капиталы – 
мұнайы, қазба байлығы емес, оның 
туын тіктеп, керегесін кеңейтетін, кемел келешекке 
жетелейтін дарынды да білімді жастары. Сондықтан, 
біздің сапалы білім алуымызға салынған инвестиция – 
жарқын болашақ кепілі деп білеміз. Оның қайтарымы, 

пайдасы мол болары сөзсіз, – дейді 
Наргиз. 

Халқыңның қажетіне жарау
дан артық бақыт жоқ деп есеп тейтін 
бойжеткен әңгіме барысында Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлының жастарға 
деген ерекше қамқорлығын сөз етіп, 
Президентпен кездескен белсенді 
жастардың қатарында болғанын айтты. 
Еліміздің әлем алдындағы биік беделі 
Нұрсұлтан Назарбаев есімімен тығыз 
бай ланысты екеніне, бүгінде бізді 
әлем елдері мойындағанына тоқ талды. 
Шынында, Елбасының Қазақстанды 
ядролық қарусыз елге айналдыруы, 
түрлі одақтар құруға бастамашы болуы, 
“ЭКСПО2017” халықаралық көрмесін 
өткізу секілді істерді қолға алуы 
іргесі берік, ынтымағы мықты, саяси 
тұрақтылығы жоғары ел екенімізді 
дәлелдеуде. Егемендіктің жасампаз 
көрінісі қай салада болмасын өзіндік 
айшығымен айқын аңғарылып келеді. 
Кеудесінде еліне деген ыстық сезім 

ұялаған жастардың алға қойылған міндеттер үдесінен 
шығуға, кемел келешекке сенімді қадам басуға 
ынталы екені де көңіл қуантады. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

Адам өмірінде ешқашан ұмытылмайтын естеліктер, 
арманға қанат бітіретін айрықша сәттер болады. Ондай 
оқиғалар үнемі қуат сыйлап, ертеңге деген сенімді арттырады.  
Аралдық жеті жастағы кішкентай Нұрсұлтан үшін ең 
ерекше сәт Елбасымен жүздесу болды. Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев Сыр өңіріне жасаған жұмыс сапарында 
талабы таудай бүлдіршінмен тілдесіп, арманын тыңдап, 
ақ батасын берген болатын. Бұл жеткіншекке зор қуаныш 
сыйлады. Арал қаласына жолымыз түскенде арманы асқақ 
бүлдіршіннің үйіне арнайы соғып, атаанасымен тілдескен 
едік. 

Кішкентай Нұрсұлтан Жақсыгелдиев бүгінде Арал 
қаласындағы №260 орта мектептің 2сыныбында оқиды. 
Оқуда озат. Ұстаздары қағілез баланың қабілетті екенін 
айтады. Тағы бір ерекшелігі, еш адамды жатырқамай, ортаға 
тез сіңіседі. Оның мектепте де, ауыл ішінде де достары көп. 
Әжесі Айнагүл Бисенбаева немересінің келешегінен көп үміт 
күтеді.

– Ұстаздарынан шағым түскен кез болған емес. Сабағын 
қадағалап отырамын. Немеремнің барынша білімді болғанын 
қалаймын. Өзінің де үлгерімі жаман емес. Сурет салатын 
қабілеті де бар. Тек заманымыз тыныш, осылардың болашағы 

жарқын болса екен, – дейді әжесі. 
Кішкентай Нұрсұлтан Елбасыға ерекше арманын айтқаны 

есімізде. Ұшқыш болғысы келетінін, Астананы көргісі 
келетінін жеткізген. Мемлекет басшысының шақыруымен 
оны облыс әкімі еліміздің бас қаласына барып қайтуына 
қолдау көрсетті. «Бәйтеректі» көріп, әсем жерлерді аралады. 

Көпшілік жерді еш жатырқамайтын бүлдіршін біз 
барғанда да тосырқамай, сауалдарымызға жауап берді. 
Салған суреттерін көрсетіп, өскенде орындағысы келетін 
мақсаттарымен бөлісті. Жеті жасар бүлдіршіннің қиялы 
ұшқыр. Бала арманына қанат бітіргені үшін Нұрсұлтанның 
атаанасы да Елбасына зор алғыс білдірді.

М.ӨТЕГЕН.

Елбасы Н.Назарбаевтың Сыр бойына жасаған жұмыс сапарлары қашанда 
халықтың рухын көтеріп, елдің еңбекке деген құлшынысын еселейтінін көріп 
те, сезіп те келеміз.

Президенттің аймағымызға аяқ басқан биылғы сапарында да рухани 
өмірімізге ерекше реңк берілді.  

Сапар барысында түркі әлемінің абызы «Қорқыт ата» мемориалдық кешеніне 
келген Елбасы кешендегі жаңа музейдің жәдігерліктеріне назар аударды. Әрине, 
бұл жәдігерліктер қай елден, қай жерден келген тамашалаушылар үшін де 
«біздерде мынадай бар» деген мақтаннан маңызды, дәлірек айтқанда, ұлттық 
діліміздің, рухи тініміздің бір үзігі.  

Киелі топырақта өткізіліп келе 
жатқан «Қорқыт және Ұлы Дала сазы» 
деп аталатын дәстүрлі халықаралық 
музыкалық өнер фестивалі осы сөзімізге 
айғақ. Әлемнің көптеген елінен келетін  
өнерпаздар бас қосқан сайын біз түркінің 
түбі бір екеніне көз жеткізе түсеміз. 
Сағымнан озған сарынды салған қобыз 
бен дутардың, сыбызғы мен шатханның, 
дойра мен рубабтың рәуіш ырғағы 
құлағымызға туған бабамыздың талып 
естілген үніндей ыстық һәм жағымды. 
Елбасы өзінің рухани жаңғыруға 
қатысты бағдарламасында «ұлттық 
код» терминін тегіннентегін қолданған 
жоқ. Шын мәнінде ұлттық рухқа оралу 
халқымыздың әлем алдындағы беделі 
мен бедерін асыра түсетіні ақиқат. 
Қорқыттың терең тағылымы мен өлмес 
күйлерінің өзіндік ролі де осында.

Қорқыт кешенінің басындағы сөзінде 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев мәңгі 
өмір тұрағын іздеген ұлы бабамыздың 
арманы мен Мәңгілік ел мұратын 
жоқтаған Елбасының жасампаз ісін 
сабақтастырды. Мұның кездейсоқ 
сәйкестік еместігін әрбіріміз жүрекпен 
ұғамыз. Ұлы Қорқыт мәңгілік өмірді 
халқы үшін іздеді, Ұлт көшбасшысы 
Мәңгілік Елді ұрпақ үшін көздеді.

Осыдан мың жарым жыл бұрын 
билік құрған бабамыздың бабасы Бумын 
елхан өзі құрған қағанатты Мәңгілік 
ел деп атаған екен. Сол ұлы ханның 
бастамасын 21ғасырда жаңғыртқан 
Елбасының көрегендігі емей не, ерлігі емей не?! 

Елбасы сапарындағы әсерлі сәттің бірі Қызылордадағы «Арай» спорттық
сауықтыру кешеніндегі сырбойылық жастармен кездесуі болды. Жүздері бал
бұл жанған жастардың Елбасымен кездескен кездегі қуанышшаттықтары көз 
алдымызға Сыр ананың күміс суынан маржан шашылғандай шырайкүй әкелді. 
Елбасы әрбір жастың жанына аялдап, қолдасып амандасты. 

Германия елінде өткен бокстан Әлем чемпионатының күміс жүлдегері 
Қамшыбек Қоңқабаевпен қол алысып: «Ендігі кезекте алтын ал!» деді жас 
боксшыға сенім артып. «Сол сенім бойыма құрыш пен беріштен құйғандай күш 
сыйлады.  Мойныма бұрынғыдан екі есе жауапкершілік жүктеді. Елбасы сенімі 
– ел үміті, мен оны міндетті түрде ақтауға тиіспін» деді боксшы кейінірек бізбен 
кездескен бір сәтте.

Осылайша, Елбасы сапары кезінде жас сырбойылықтар ерекше көңілкүйге 
кенеліп, әдемі әсерге бөленді. Сыр халқы Елбасының өзі «Алаштың анасы» 
атаған Қызылорда өңіріне деген айрықша қомқорлығына аса риза сезімде 
екендіктерін жиынсұхбаттарда жиі қайталап жүр.

Расында, елін өрге, елдігін төрге шығарған тұлғаның тұғыры Мәңгілік елдің 
алтын діңгегімен қосыла өрілген тарих сыйы.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

Желтоқсанның алғашқы жұлдызы – Тұңғыш Президент күні. Бұл 
мейрамның негізі 1 желтоқсан күні өткен Президент сайлауы болды. Алғашқы 
бүкілхалықтық сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті атанды. Мемлекет басшысы осы 
жылдың қазан айында облысымызға жұмыс сапарымен келген болатын. 
Мереке қарсаңында Президентпен кездескен құрылыс саласының мамандары, 
олардың алған әсерлері жайлы жазғанды жөн көрдік.
 Елбасы сапар барысында Сырдария өзенінің сол жағалауындағы шығыстық үлгіде 

жаңғыруды көздеген жаңа қала жобасымен танысты. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
Сырдария өзенінің сол жағалауынан бой көтеретін қала жайлы айтып, жүргізіліп жатқан 
құрылыстың маңызына тоқталды. Сонымен қатар, бұл жерге салынатын ғимараттардың  
макеті арқылы жаңа қаланың болашақ келбеті көрсетілді.

Аймақ басшысы қаланың бас жоспарына сәйкес, сол жағалаудың 1532 гектарын  
игеру көзделіп отырғанын, оның Елордаға қарап бой түзеп келе жатқанын жеткізді. 

Елбасы сол жағалауда атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын беріп, 
құрылысшылармен кездесті. Бұл жерде «СәтСервис» ЖШС директоры Роза Иманова 
сөз сөйлеп, құрылысшылардың атынан ризашылығын білдірді. 

– Аса құрметті Елбасы, сарабдал саясат ұстанып, еліміздің дамуына жарқын жол 
ашқаныңыз үшін сізге шексіз ризамыз. Туған елімізді гүлдендіру жолында аянбай 
еңбектенетінімізді жеткізгіміз келеді, – деді ол. 

Ал, қоғам қайраткері Бақберген Досманбетов «Болашақ» университетінің қалашығы 
салынатынын айтты. 

Жалпы, Сырдарияның сол жағалауында «Болашақ» университетінің бүтін бір 
қалашығы бой көтереді. Атап айтқанда, 12 қабатты әкімшілік ғимарат, оқу корпустары, 
Студенттер сарайы, клиникалық құралдармен жабдықталған медициналық колледждің 
және «Болашақ» колледжінің ғимараты, балабақша, дендросаябақ пен мегаорталық 
орналасатын болады. Бұл жобалардың барлығы жүзеге асқан жағдайда «Болашақ» 
университетінің қалашығы сол жағалаудың көрікті жерінің біріне айналады. 

Мемлекет басшысы Астана секілді сол жағалауға құрылыс жұмыстарын жүргізіп 
жатқан құрылысшыларға алғыс айтып, табысты болыңдар деген лебізін білдірді. 
Осындай жылы жүздесу барысында облыс басшысы Сыр елінің Астанадан үлгі 
алатынын жеткізді.

Жылы жүзді жүздесуден соң Республика Президентімен кездескен 
құрылысшылармен сұхбаттасқан едік. Солардың бірі – «Орион LTD» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің директоры Шалқар Жаңабергенов. Ол: «Мемлекет басшысымен 
дидарласқандардың қатарында мен де болдым. Президент сол жағалаудағы жұмыстармен 
танысып, Қызылорданың да Астана сияқты сол және оң жағалау болатынын айтып, 
бізге табыс тіледі.  Сондайақ, мемлекеттік және жекеменшік әріптестік аясында 
жұмыстар жасаудың маңыздылығына назар аударды.  Өз басым Елбасымен кездесуден 
ерекше әсер алдым. Президент өзі атап өткендей, Қызылорда да Астана сияқты ерекше 
қарқынмен дамып келеді. Қандай да бір нәтижеге жету үшін толассыз еңбек ету қажет. 
Мұны Сыр бойының құрылысшылары жақсы түсінеді» – деген ойымен бөлісті.

Мемлекет басшысы жұмысымен танысқан нысанның бірі – шыны зауыты. Біз 
Президент сапарынан соң бұл зауытқа да ат басын бұрдық. «Orda Glass LTD» ЖШС
ның құрылыс жөніндегі директоры Бегалы Тоқаев мұндағы жұмыстың оңтайланғанын 
жеткізді. 

– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев облысымызға сапары барысында шыны зауытының 
жұмысымен танысты. Мемлекет басшысымен кездесуден құрылысшылар ерекше әсер 
алды. Қазір зауыттағы құрылыс жұмыстары айтарлықтай алға жылжыды. Мұндағы 
жұмыс қарқыны да күшейе түсті, – деді ол.

Жалпы, жылдық  қуаты 197 мың тонна өнім шығаруға жететін зауыт құрылысы 
20152019 жылдарға арналған мемлекеттік индустриялықинновациялық даму 
бағдарламасы шеңберінде қолға алынған болатын. Бастамашысы – «Orda Glass 
LTD» ЖШС. Ағымдағы жылдың мамыр айында Пекин қаласында «Бір белдеу, бір 
жол» Халықаралық форумы өткені белгілі. Дәл осы форумда Қазақстан мен Қытай 
мемлекеттері басшыларының кездесуі аясында қытайлық «Чайна Триумф» компаниясы 
мен «Orda Glass LTD» серіктестігі арасында меморандум жасалды. Осыдан соң шілде 
айында құрылысмонтаж жұмыстарын бірлесе атқару жөніндегі келісімге қол қойылды. 

Қарап отырғанымыздай Мемлекет басшысымен кездескен әрбір адам ерекше 
әсерге бөленген. Бұдан Президент сапарының аймақ жұмысына қарқын бергенін көруге 
болады. Мұның өзі Елбасының елмен бірге екенін айғақтап тұр.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

ЕЛБАСЫ ТҰЛҒАСЫ – 
ТАРИХ СЫЙЫ

АРМАН ҚАЛА – АСТАНАДА ҚҰРЫЛЫСШЫЛАРДЫ 
ҚАНАТТАНДЫРҒАН 
ҚАУЫШУ

АРМАН АЛҒА ЖЕТЕЛЕЙДІ

Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев әрдайым еліміздің басты 
байлығы және жетістігі Қазақстанда 
тұратын халық пен этностардың достығы 
мен бірлігі екенін айтып келеді. 

Мемлекет басшысының талай 
қиындықтан, небір қылкөпірден халқын 
аман алып өтіп, бүгінде өзі құрған 
мемлекетті жетелеп, әлемнің озық 
елдерінің қатарына қоса бастағаны 
– әлемдік қауымдастық әлдеқашан 
мойындаған ақиқат. Біздің Президент 

еліміздің бірлігін қамтамасыз етті. Тәуелсіздік жылдары оның 
басшылығымен адамдар ертеңгі күнге сеніммен қарай бастады. 
Ең бастысы – елімізде бейбітшілік пен тұрақтылық орнықты. 
Бұл біздің байлығымыз, оны әрбір қазақстандық мақтан тұтып 
келеді.

Біз әлемнің озық тәжірибесін ұтымды пайдаланып, ата
бабадан қалған асыл өнегені әдемі ұштастырып келе жатқан 
стратег, ұлтымыздың абыройына айналған Президентімізбен 
мақтана аламыз. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдың ішінде 
көптеген жетістіктерге қол жеткізді. 

Тұңғыш Президент күні барлық қазақстандықтардың бірлігін 
бейнелейді. Бұл мереке Қазақстанның тәуелсіз даму жолындағы 
барлық жетістіктерінің айқын айғағы болып табылады. Біздің 
ортақ Отанымыз – Қазақстан Республикасы жасап, жайнай 
беретініне кәміл сенеміз.

Лиза ЫСҚАҚОВА, 
Аналар кеңесінің мүшесі.

МЕРЕКЕЛІК ЛЕБІЗ
Татулық пен достықты ту еткен еліміз әлемдегі көптеген мемлекетке үлгі көрсетіп келеді. Мемлекет басшысы қалыптастырған ұстаным негізінде тәуелсіз еліміздің сыртқы және ішкі саясаттағы басты бағыты ретінде татулық, бірлік пен саяси тұрақтылық маңызды рөл атқарады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында еліміз сан алуан ауыртпалықты бастан өткізгені белгілі. Қандай қиын сәт болса да, ел бірлігі мен қоғамдық келісім қалыптасты. 
Бүгін біз барлық қазақстандықтармен бірге ерекше мереке – Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің күнін атап өтудеміз. Бұл мереке жаңа тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айрықша еңбегіне құрмет ретінде белгіленген болатын. Ел Президенті тәуелсіз Қазақстанның қол жеткізген табыстарының авторы, әлемдік масштабтағы сарабдал саясаткер, өзінің халқына және Отанына берілген адам ретінде тарихта қалатын болады. Қоғамдықсаяси өмірдегі жетістіктеріміз мемлекетімізді әлемдік қауымдастыққа мойындатып, өзінің лайықты орнын алды. Еліміздің осындай ерен табыстарына қуана отырып, біздер тәуелсіздік жылдары Қазақстанның қол жеткізген жеңістері Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей басшылығымен атқарылғанын сезінеміз. Қызылорда облысының барлық этнос өкілдері Елбасына біздің аймағымызға үнемі назар аударып, қамқорлық білдіргені үшін әрдайым риза. Осындай қолдау біздерге үлкен жауапкершілік жүктейді.

Галия ГИЗАТУЛЛИНА,
Татар этномәдени бірлестігінің жетекшісі.

ХАБАРЛАНДЫРУ
2017 жылғы 11 желтоқсанда сағ.: 15.00де «Нұр Отан» партия сы

ның Қоғамдық қабылдау бөлмесінде Қазақстан Республикасы Президенті 
Әкімшілігінің Мемлекеттік инспекторы Тілешев Нұрлан Шаймерденұлы 
азаматтарды жеке мәселелерімен қабылдайды. 

Байланыс телефоны: 8 /7242/ 264628.

КЕМЕЛ ЕЛДІҢ КЕМЕҢГЕРІ
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2011 жылдың 10 желтоқ
санында Қазақстан Рес
пуб  ликасы Пар ла ментінің 
Се наты «Қазақстан Рес пуб
лика сындағы мерекелер ту
ралы» Заңға толықтырулар 
мен өзгерістер енгізу арқылы 
1 желтоқсанды Тұң ғыш Прези
дент күні есебінде белгілеп, бұл 
күн мемлекеттік мерекелер са
натына енгізілді. 
Ғасырлар бойы армандаған 

тәуел    сіздікке жету жолында тар жол, 
тайғақ кешуді басынан өткерген 
халық тың тағдырын анықтап, қазақ 
елінің тәуелсіздігін жариялап, сол 
тәуелсіздіктің көк байрағын өз қо
лы мен тұңғыш көтерген Қа зақ
стан Республикасының Пре зи денті 
Нұрсұлтан Әбішұлы  Назар баев тың 
тарихта алатын орны ерекше. 
Өзінің даму тарихында аласапыран 
оқиғаларды бастан кешірген қазақ 
ұлты азаттық таңын ерекше күткені 
ежелден белгілі. Халқымыз қай за
манда болмасын, өз болмысының 
азаттығын өз өмірінен артық қойған. 

Қазақ ұлтының дүниетанымдық 
түсінігі әркезде азаттық, тәуелсіздік 
ұғымдарымен астасып  жатады. Қа
зіргі таңда Қазақстан озық ел, озық 
мемлекет атанып, әлем қауым дас
тығынан ойып тұрып орнын алған 
елге айналды. 1991 жылы желтоқсан 
айында халқымыз өз Президентін 
сайлап алды. Елбасымыз, Алаш 
жұртының абзал перзенті, халқы 
таңдаған қаһарман ер тұлға 
Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаев сай
лан ғаннан кейін ха лық қа арнаған 
алғашқы сөзінде: «Отан дас тарым, 
мұнан бөлек уайымым да жоқ, олар
дан бөлек қайғым да жоқ, нені болса 
да елмен бірге көремін, еліммен бірге 
төземін, еліммен бірге жетемін», – 
деген еді. Бұл сөз – Елбасымыздың 
азаматтық прин ципі, қайраткерлік 
 кредосы. Перзенттік парызы. Аза
мат тық қарызы. 

Тәуелсіздік жылдары Елбасы 
үшін оңай болды деп айта алмаймыз. 
Ұлт Көшбасшысы «Қазақ стан2030» 
стратегиялық бағ дар   ламасында: 
«Біз өзіміздің тәуел   сіз, егемен 
мемлекетіміздің не гі зін қаладық. 
Барлық қажетті мемлекеттік құры
лым қазірдің өзінде бар, әрі ай сай
ын тәжірибесі мен біліктілігін ши
рата түсуде. Бірақ мемлекетіміздің 
құрылысы аяқ талатын күн әлі алыс», 
– деп атап өткен еді. Тәуелсіз елі
міздің іргетасын қалап, әлемдегі 
бәсекеге қабілетті елдердің қатарына 

қо сы луы үшін Елбасымыз көп еңбек 
сіңірді. Бүгінгі таңда бүкіл әлем 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
 Назарбаевты жаңа мемлекет қа
лып  тастыру жолындағы қиын шы
лық тарды жеңуде мұқалмас жігер, 
қажымас қайрат танытып, тарихтың 
да, тағдырдың да сынынан абырой
мен өткен халқын, елін ғасырлар 
төріне төрлеткен ұлы тұлға деп 
біледі. Елбасының кемеңгерлігіне, 
алыс болашақты болжай алатын 
көре гендігіне, білімі мен білік ті
лігіне бүкіл қазақстандық тәнті. 

Қазақстан халқына арнаған 
«Қазақстан2050» стратегиясы: 
қа  лыптасқан мемлекеттің жаңа 
сая си бағыты» атты Жолдауын
да Қазақстан Республикасының 
Пре   зиденті Нұрсұлтан Әбішұлы 
 Назарбаев еліміздің жасампаздық 
жолымен дамуының басым бағыт
тарын белгілеп берді. Қоғам ал
дында тұрған міндеттерді орындау 
жолында кездескен көптеген қиын
шылыққа қарамастан, ел дамуының 
саяси, әлеуметтікэкономикалық 
және сыртқы саяси үлгісі өз тиім
ділігін дәлелдеді. 

Елбасы атап өткендей, біз қуатты 
да табысты тәуелсіз мемлекет құра 
білдік. Экономикалық кеңістігіміз 
дамыған ел болдық. Экономикалық 
және саяси реформалар сабыр лы
лықпен, парасаттылықпен жүргі
зілді. Елдің жаңа ордасы – Аста

на қаласы салынды. Бұл қала 
қазақ елінің мақтанышына айнал
ды. Халық аралық қауымдастық 
 ЭКСПО2017 халықаралық көрме
сін өткізу орны ретінде осы қаланы 
таңдады. Бұл да – біздің мем ле
ке тіміздің үлкен жетістігі. Біздің 
қоғам әлемдік дамудың демокра
тияландыру мен адам құқықтары 
саласындағы халықаралық стан
дарттарына жақындап келеді. Біздің 
еліміздегі татулық пен келісім, 
мәдениеттер мен діндердің үндесуі 
әлемдік деңгейде эталон ретінде 
танылып отыр. Енді алдымызда 
әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына 
ену міндеті тұр. Халықаралық 
 ЭКСПО2017 көрмесі жоғарғы дең
гейде өткізілді. 

Тәуелсіздік жылдарындағы 
Ел ба сымыздың ерен еңбегін сөз 
еткенімізде, алдымен, эконо ми ка
лық қоғамдық сананың ішкі, сыртқы 
және ішкі саясаттағы сындарлы та
быстарын тілге тиек етеміз. Дүние 
жүзіндегі беделді саяси ұйымдардың 
бірі – ЕҚЫҰ саммитінің, Дүние 
жүзі дінбасыларының басқосуларын 
Астана қаласында өткізгенінің өзі 
неге тұрады?! Себебі, Елбасының 
қай салада да сұңғыла, салиқалы, 
терең, талғампаз, білікті, пайым
ды, феноменді шешімдері – осы
ның айғағы. Мемлекет басшысы 
қоғамдағы қордаланып қалған өзекті 
мәселелерді байсалдылықпен, пара

сат тылықпен заман талабына сай 
шешіп келеді.

Біздің болашағымыз – жас ұр
пақ тың саналы да сапалы білім мен 
тәрбие алуына Елбасының ада
ми қасиетінің мүдделі екендігін 
байқаймыз. Мұндай қасиет тек ке
мел Ұлт көшбасшыларына тән 
қасиет. Кемелділік феномені ел 
бас қарған кез келген тұлғаның 
қолынан келе бермейді. Бұл қасиет 
– бір адамның бойына жинақтаған 
тұлғалық ұғымдылықты құрайтын 
философиялық пайым. Шы
найы көшбасшы жұртты аузына 
қарата білетін, оны жақтастары да, 
қарсыластары да мойындай білетін 
тұлға болуы керек. Тұлға – өз 
тағдырының ғана ұстасы емес, со
нымен бірге өзі араласқан ортаға, 
қоғамға, өзі ғұмыр кешкен уақытқа 
ықпал ететін қайталанбас жараты
лыс иесі. Себебі, тұлға өзінің бол
мыс табиғатында өзі ғұмыр кешкен 
қоғамы мен уақытын сәу ле лендіріп, 
оның мерейін өсіріп, мәртебесін 
биіктетіп  отырады. Осы қасиеттердің 
барлығын біз Елбасының болмыс
бітімінен ай қын байқаймыз. 

Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаев 
– арда туған тұлға. Себебі, халқы 
үшін аянып қалған кезі де, жері де 
жоқ. Елбасы – арман қуған тұлға. 
Арман қуатындығы, кешегі күрделі 
кезеңдерде алдағы асуларға құлаш 
ұрып, батыл қимылдар жасай 
білді. Соның бір айғағы – ел орда
сын Алматыдан Астанаға көшіруі. 
Қазіргі кезеңде Астана қаласы әлем 
таныған, республикамыздың қоғам
дық, саяси, рухани және эконо
микалық ордасына айналды. Астана 
архитектуралық жағынан әлемдегі 
әсем және «ақылды» қала лардың 
біріне айналатынына сенімдіміз. 

Міне, шынайы Ұлт көш бас
шысы осындай болуы қажет. 
«Қазақстан – 2050» стратегиясы – 
Елбасының алысты аңдаған, бола
шақты болжаған, келешекке көре
ген ділікпен көз тіккен, бүгі німізге 
бел шешіп, ертеңімізге еңсемізді 
тіктеп барар жолымыз. Ал Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевты халқымыздың, мем
лекетіміздің рухани және әлеу
мет тік әлемін жаңғыртушы, еліне 
адал қызмет жасайтын тұлға деп 
бағалаймыз. 

Баймырза ҚОЖАМБЕРЛИЕВ, 
философия ғылымдарының 

докторы, профессор.

ТӘУЕЛСІЗдІк пЕн ТҰҢҒЫШ пРЕЗИдЕнТ – ЕгІЗ ҰҒЫм

Қазір әлем жылдам өзгеріп жатыр. Геосаясат 
қарамақайшылықтары әлемнің әр түкпірінде 
жаңа шақырулар туғызып, олар өз кезегінде тиісті 
шаралар кешенін қабылдауға итермелеуде. Кешегі 
күнге дейін созылып келген Сирия дағдарысы 
әлемдегі ұлы державалар арасында мүдделер 
қайшылығын туғызды. Араб елі қансырады. 

Әлемдегі осынау кикілжің Астананы бейжай 
қалдыра алмады. Елбасының өзі бас болып 
Сирия басшылығы мен оппозиция өкілдерінің 
арасында келіссөздер жүргізуді Қазақстан аста
на сында өткізуге ұйғарым жасалған еді. Әлбетте, 
осының барлығы оңай болған жоқ. Бірақ сең жүрді. 
Қақтығыс бәсеңдеді. Қазір Сирияда жауласқан 
күштер пәтуаға келе бастады. Астана кездесуінің 
жемісті болғанын Ресей, Түркия, Иран басшылығы 
да мойындап отыр. 

ХХІ ғасырдың басы әлемдік ауқымдағы 
соғыс қасіретінен айналып өткенімен, бү гін
гі қауіпқатерлердің мазмұны мен сипа ты басқа 
бағытта өрбиді. Бұл туралы Қа зақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев алқалы жиындарда бірнеше 
мәрте атап көрсеткен болатын. Қазақ стан Прези
денті кезінде ХХІ ғасырдың сынқатерлері ре
тінде жаһандық азықтүлік қау іп сіздігі, судың 
тапшылығы, жа һандық энергетикалық қау
іпсіздік, табиғи ресурстардың сарқылуы тура лы 
мәселелерді қамтыған болатын.

Планетадағы халық саны ның өсуі және осыған 
орай та ғамға, сонымен бірге табиғи ре сурстарды 
тұтынуға деген қа жеттіліктің өсуі жаһандық проб
лемалардың туындауына әкеп соғады. Қазір Жер 
шарын да су ресурс тарының тапшылы ғы қатты 
сезіледі. Соңғы 60 жылдың ішінде Жер шарында 
ауыз суды пайдалану 8 есеге өскен. Yстіміздегі 
ғасыр дың ор тасына қарай суды көптеген елдер 
сырттан тасымалдайтын болады. Бұл мәсе лені 
кезінде Елбасы қауіпқатерлердің ішін де айрықша 
атап көрсеткен болатын.

Қазір су барынша шектеулі қор болып саналады. 
Бұл, айна лып келгенде, геосая саттың аса маңызды 
факторларының бірі. Ол көп ұзамай планетадағы 
текетірес пен ки кілжіңнің жаңа ошағына айналып 
кетуі де ықти мал. Өмірлік бай тәжірибе, ұдайы 
ізде ністің жемісі болар, Елбасы табиғи ресурстар
дың осынау маңызды қорын тиімді пайдалану 
жөнінде әр дайым айтып келеді. Сол себеп тен суды 
тиімді пайдалану, оның ысырабына жол бермеу 
«Қазақстан2050» стратегия сын жүзеге асыруға 
байланыс ты қабыл данған ісшаралар шеңберінде 
де жүзеге асыры латынын айрықша атап өткіміз 
келеді.

Елбасының айрықша атап жүргеніндей, 
шектеулі табиғи ресурстар ды үнемді пайда
ланудың қата рында энергия көздерінің айтылуы 
тегін емес. Сарапшылардың пі кі рін  ше, 2050 жылға 

дейін энерге тика сала сында революциялық сер
пілістер бола қоймайды. Әлем біртіндеп мұнай мен 
газды им порттаудан эволюциялық жол арқылы 
арыла бастайды. Осы  ның өзі қазіргі әлемде қалып
тас қан үйреншікті тәр тіп тің маз мұнына өзгеріс 
әкелуі әбден мүмкін. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен Ұлттар Ұйымы 
Бас Ассамблеясының сессиясында жалпы әлемдік 
қоғамдастықтың өзекті проблемаларын ортаға 
салып, ұсыныстарын білдірді.

Елбасы бүгінгі әлемнің өзекті мәселелеріне 
орай Біріккен Ұлттар Ұйымының жүз жыл ды ғына 
Жаһандық Стратегиялық Бастама  2045 жоспарын 
әзірлеуді ұсынды. Оның мәні – барлық ұлттардың 
әлемдік инфрақұрылымға, ресурстарға және 
нарықтарға қол жеткізуінің әділ шарттары негізінде 
әлемдік дамудың жаңа трендін қалыптастыру, 
сондайақ адамзаттың дамуы үшін жалпыға ортақ 
жауапкершілікті орнықтыру болып табылады.

Елбасы сондайақ Біріккен Ұлттар Ұйы мы ның 
Экономикалық және Әлеуметтік кеңесін Жаһандық 
даму Кеңесіне айналдыру, оның құра мына Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Бас Ассамб леясы сайлаған мүше 
мемлекеттермен қатар Бірік кен Ұлттар Ұйымының 
мамандандырылған мекемелерінің барлық бас шы
лары, соның ішінде Халықаралық валюта қорының 
да басшыларын енгізу жөнінде ұсыныс білдірді.

Қазақстан Президенті 2008 жылы басталып, 
бүгінге дейін үздіксоздық жалғасып келе жатқан 
әлемдік дағдарысқа да өзіндік үнін қосып, 
оның себепсалдарын ашып көрсетті. Ресейдің 
«Российс кая газета» басылымында «Дағдарыстан 
шығу кілті» атты мақала жазды. Мақаланың 
маңыздылығын әлемнің зиялы қауымы ерекше 
атап өтті. 

Президенттің атап өткеніндей, ХХI ғасырда 
әлемге сапалық тұрғыдан жаңа қаржы құралдары 
керек. Жаһандық орнықты даму мен өсіпөркен
деудің мақсаттары мен міндеттеріне сай келетін 
ұлтүстілік әлемдік валюта әзірлеу бағытындағы 
Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше елдердің күш
жігерін бірік тіру қажет.

Сондайақ, ол Біріккен Ұлттар Ұйымының 
ядро  лық қарудан азат әлемге қол жеткізу жөніндегі 
Жалпыға ортақ декларациясын қабылдауды 
ұсынды. Қазақстан – ядролық полигонды жапқан 
және ауқымы жағынан төртінші ядролық қару
жарақтан өз еркімен бас тартқан, сондайақ 
Орталық Азияда ядросыз аймақ құрған тарихтағы 
тұңғыш ел.

Елбасының атап өткеніндей, ядролық держа
ва лар ядролық қаруға иелік етуден бас тартқан 
барлық елдерге күш қолданбауға кепілдік беруге 
тиіс.

Қазіргі таңда мемлекеттердің бейбіт мақсатта 

қолданылатын атомға және ядролық отынға кем сі
тусіз қол жеткізу құқығын кепілдендіру қажет.

Жаһандық антиядролық қозғалыс құру маңыз
ды міндет болып отыр.

Жер бетіндегі әрбір адам ядролық сынақтарға 
тыйым салу ісіне өз үлесін қоса алады және солай 
болуға тиіс. Елбасы Халықаралық құқықтың 
қадірінің азаюы мен жаһандық институттар рөлінің 
әлсіреуі қауіпті сынқатер болып отырғанын атап 
көрсетті.

Сонымен бірге Қазақстан Президенті санк ция
ларды Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысы мен 
халықаралық құқық нормаларына қайшы келе тін 
әрекет ретінде бағалап, олардың өз бетімен қол
да нылуын болдырмау қажеттігін айтты. Мил
лион даған адамдардың игілігіне әсер ететін 
халықаралық санкциялар қолдану құқығы Қауіп
сіз дік Кеңесінің ерекше құзырында болуға тиіс. Бұл 
қағидаттарды сақтамау қазіргі әлемдік тәртіптің 
негіздерін ыдыратады, «қырғиқабақ соғыстың» 
сарқыншағына айналады.

Президент терроризм мен діни экстремизмнің 
қаупі жаһандық ауқымға жайылып бара жат
қанын айтып, осыған орай Біріккен Ұлттар Ұйы
мының қолдауымен халықаралық терроризм 
мен экстремизмге қарсы тұра алатын бірыңғай 
әлемдік желі құру қажеттігі жөнінде ұсыныс 
білдірді. Бұл міндетті жүзеге асыру үшін Бірік кен 
Ұлттар Ұйымының терроризммен күрес жөнін
дегі мәселенің бәрін қамтитын құжатын әзірлеп, 
қабылдау қажет.

Елбасының Біріккен Ұлттар Ұйымының «Бар
шаға арналған тұрақты энергетика» бас тамасын 
қолдау үшін Астанада 2017 жылы «Болашақтың 
энер гиясы» тақырыбымен бүкіл  әлемдік көрме өтті. 
Болашақты ескеріп, «ЭКСПО2017» көрмесі инф
ра құрылымы не гі  зінде Астанадан Біріккен Ұлттар 
Ұйымы қол дауымен Жасыл технологияларды 
және инвес тициялық жобаларды дамыту жөніндегі 
халық аралық орталық ашу жөнінде ұсыныс 
білдірді.

Мемлекет басшысы Біріккен Ұлттар Ұйы мының 
қолдауымен «Жаңа Болашақ» (NEW FUTURE) 
концеп циясын әзірлеу Жаһан дық Стратегиялық 
Бастама – 2045 жос парын жүзеге асырудың 
алғашқы қадамы бола   тынын атап көрсетті. 
Қазақстан Еура зия өңіріндегі қақтығысушы 
тарап тарды бітіс   тіру үшін араағайындық жа
сауға күш салып келеді және күш сала береді. 
Атал  ған бағыттар мен қағидаттар Қазақстанның 
20172018 жылдарда Біріккен Ұлттар Ұйымы 
Қауіп  сіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне 
сайлану науқа нына арқау болып отыр. 

Қазақстан жиырма бірінші ғасырдың шақы ру
ларына лайықты жауап беруде.

Ж.ӘЛМАХАН.

ӘЛЕМ және ҚАЗАҚСТАН

Қызылорда қаласындағы ХХІ ғасырдың талабына сай 
медициналық орталық  қалай салынды? Бұл құрылыстың 
қолға  алынуына менің КСРО халық депутаты болып сай
лануыммен тығыз байланысты. Өйткені, облысқа сол 
тұста диагностикалық орталықтың қажеттігі анық бола
тын. 

Бұл ғимарат туралы мен 2003 жылы жарық көрген 
«Денсаулықтың ақ ордасы» атты кітабымда жазғанмын. 
2002 жылы «Сыр бойы» газетінің бетінде менің мақалам 
«Сыр бойына сән берген» айдарымен де басылған еді. 
Енді сол кездегі алып құрылыстың қалай басталып, қалай  
аяқталғанына тоқталайын.

«КСРО халық депутаты» мандатына ие болғаннан 
кейін маған сенім артқан сайлаушыларыма берген 
уәдемді жүзеге асыруға кірістім. Сыр бойында түрлі ке
селге ұшырағандардың қатары сол кезде бүкіл Одақ бой
ынша ауызға ілініп, экологиялық  ауыртпалық  белең алып 
тұрған кезі еді. Біздің облыста түрлі кеселмен күресу 
үшін диагностикалық орталық ашылмайынша жағдай 
оңалмайтыны, орталықтың өте қажеттілігі  бұрыннан 
ойымда жүретін. Міне, осы мақсатымды  жүзеге  асырудың 
сәті  түсіп тұр. КСРО  Халық  депутаттарының алғашқы 
съезінде республика басшысы  Н.Назарбаевқа жолығып, 
ойымды айттым. Нұрсұлтан Әбішұлы өтінішімді құптады, 
орталықтың бір ғана Сыр өңірі емес, бүкіл республика 
халқына   қажеттілігін,  мәселенің оңынан шешілуіне ықпал 
ететінін айтып қуантты. Әйтсе де, ойдағы диагностикалық 
орталықты Қызылордадан ашуды тиянақтау сол кездегі 
КСРО Денсаулық сақтау министрі Е.Чазовтың құп алу
ына байланысты еді. Сондықтан депутаттық мандатым
ды пайдаланып, министрдің қабылдауында болдым. 

Министр: «Егер сіздерден диагностикалық орталыққа  
лайықты ғимарат табылып жатса,  мен қарсы емеспін», – 
деді. Енді не кідіріс, облыстық партия комитетінің бірінші 
хаташысына жүгіндім. Бұл кездері облыс басшысы 
С.Шаухаманов. Сәкеңнің Талдықорған  облыстық  атқару 
комитетінің  төрағалығынан  ауысып  келген кезі.

Мен бірден жаңартылған алаңда салынған еңсесі 
биік, күріш ғылымизерттеу институтының ғимаратына 
«құда» түстім. Бұл ғимаратқа төртбес мекеме, оның 
бірі – облыстық атқару комитеті де жайғасып алған. 
Оңайлықпен кім бере салсын? Менің ұсынысыма ауыл 
шаруашылығы ғылымының академиктері – Алматыдан 
Қ.Медеубеков те, Мәскеуден В.Никонов та қарсы  болды. 
Мәселенің оңайлықпен шешілмейтініне көзім жеткесін 
Алматыға барған сапарымды пайдаланып, баяғы келісім 
бойынша Н.Назарбаевқа кіріп, бар жағдайды  баянда
дым. Елбасы дереу Қ.Медеубековты таптырып алып, 
Қызылордада бірінші кезекте  диагностикалық орталық 
болуы керектігін баса айтты да: «Еліңе барғасын облыстық  
атқару комитетінің төрағасына кіріп, ғимаратты алуға та
лап етіп көр. Бермесе, бермейтінін жедел хатпен хабарла. 
Онан кейінгісін  сөйлесерміз», – деді.  

Бұл әңгіме обкомға және сол кездегі  облыстық 
атқару комитетінің төрағасы В.Брынкинге жетеді. Со
дан түрлі мекемелердің ғимараты  қарастырылғанымен, 
ешқайсысы диагностикалық орталыққа сай келмеді. 
Амалсыздан бітпей тұрған жол салушы мекеменің  
әкімшілік  ғимаратын алу көзделді (кейін оған облыстық 
салық комитеті орналасты). Ал бұл ғимаратты алу оңай 
болған жоқ. Себебі, Жол министрлігінің  басшысы Ка
рабаев мүлде көнбей қойды. Сол кездегі Министр
лер Кеңесінің төрағасы Ұ.Қарамановтың пәрменімен 
ғимаратты алатын болдық. Алайда, бұл ғимарат 
төменгі сапада салынуына байланысты диагностикалық 
орталықтың ашылуын кешеуілдететін болды. Мәселені 
оңтайлы шешу мақсатында сол кездегі облыс құры
лы сының басшылары: «Қызылордастрой» бастығы 
Е.Скатков, «Қызылордаводстрой» бастығы С.Морозов, 
«Қызылордасельстрой» бастығы А.Шәменов секілді  
кісілер  бірінші хатшы С.Шаухамановтың  кабинетіне  
шақырылды. Бұл  басқосу сол кездегі  облыстық атқару 
комитеті төрағасының құрылыс жөніндегі орынбасары 
Ф.Фаткульдиновтың қатысуымен өтті. Мұндағы шешім 
былай болды: «Жүргізіп жатқан құрылыстарыңызды 
доғарыңыздар. Жолдас Фаткульдинов, сіз сол жерде  про
раб боласыз. Мен сізді керек болғанда сол жерден таба
тын болайын. Диагностикалық орталық саламыз. Мезгілі 
– екі жыл. Жолдас Маханов, осы шешім  қанағаттандыра 
ма?» –  деді Сәкең. «Әрине, екі жыл деген  тез өтеді. Сіз  
айтқандай  болса, қанекей», – дедім.   С.Шаухаманов 
құрылысшыларға қарап әңгіменің  тоқетерін айтты: – 
Ендігі жерде  мен диагностикалық  орталық қалай жүріп 
жатқанын тікелей  өзім қадаға лай мын. Енді  үлкен  игілікті  
істің сәттілігін  берсін!

Салынатын құрылыстың жобасы қайда? Бұл  жағ
дай былай шешімін тапты. КСРО денсаулық сақтау 
министрлігі жанында арнайы емханалар мен ауру
ханалар жобасын жасайтын институт бар (директо
ры В.Шубин). Осы институтқа министр Е.Чазов кезінде 
Одақ бойынша диагностикалық орталықтың жобасын жа
сау туралы тапсырма берген. Жобаны тездетіп алу үшін 
Ф.Фаткульдинов бастаған жергілікті мамандар жоғарыда 
айтылған институтқа барып, диагностикалық орталықтың 
негізгі жобасын алып, қосымша жоба байланыстырылып 
бекітілді. Жоба негізінен 3 млн халқы бар облыстардың 
науқастарына  диагностикалық көмек көрсетуге  арналған.   

Сонымен, Ф.Фаткульдиновтың басшылығымен 3 трест 
үш жақтан диагностикалық орталықтың құры лысын қызу 
бастап кетті. Мұны көрген  қала жұрт шы лығы таңданумен 
болды. Өйткені, күндізтүні жүргізілетін дәл мұндай 
құрылыс бізде бұрын болған емес. Осыған орай обкомның 
келісімімен Мәскеуден КСРО Денсаулық сақтау министрі 
Е.Чазовты елге шақырып, облыстық денсаулық сақтау 
мекемелері мен Арал ауданын аралатып, жұртшылықпен 
кездестік. Облыстың қиын жағдайын көзімен көрген  ми
нистр бізге дәрігерлік тікұшақ («МК8») беруге және 2 
млн сом қаржы бөлуге уәде етті. Жетісегіз айдан кейін 
тікұшақты алып келдік. Мұндай әуе көлігі сол кезде Кеңес 
Одағында үшеуақ болатын. Оның ішінде  барлық жағдай  
жасалған. Тіпті  ұшып бара  жатып операция  жасауға да  
болады. Сонымен 22 айда диагностикалық орталықтың  
құрылысы аяқталды. Бұл орталықтың қосымша жоба
сын жасаған да, құрылысын салған да жергілікті маман
дар, өзіміздің құрылысшылар. Бұл нысанға жоғары са
палы  құрылыс материалдары бүкіл Одақ көлемінен 
әкелінді. Оның ішінде мәрмәр,  гранит, аллюминий, сапа
лы ағаштар мен әйнектер және тот бас пайтын  темір бар. 

Диагностикалық орталық құрылысының тез аяқ
талғаны құрылыс басшыларының ауызбіршілігі, әсіресе 
облыстың сол кездегі басшысы С.Шауха ма нов, оның 
құрылыс жөніндегі орынбасары Ф.Фаткульди нов тың  
ыждағаттылығы мен еңбегі арқасында еді.   

1992 жылға аяқ бастық. Бұл Кеңестер одағы тарап,  
еңсемізді  енді көтере бастаған кез болатын. Салынып  
біткен  ғимаратқа КСРО  Денсаулық сақтау министрлігі 
тарапынан берілуге тиісті 2 миллион сомның  медици
налық құралжабдықтарымен қамтамасыз ету іске аспа
ды. Өйткені,  ол қаржы  бөлінбей қалған еді. Осы тұста 
облыс басшысы С.Шаухаманов қаладағы үлкенкіші 
мекемелерді, ғимаратты жабдықтауға жұмыл дырды.  
Ғимарат  бір жетінің  ішінде  қажетті  дүниемүліктерге  
толды.

Күрделі деген мәселе тез арада шешілді де қалды. 
Арманға айналған Қызылорда қаласының оңтүстік 
жағындағы еңсесі биік, төрт қабатты ғажайып ғима ра
тымыздың тұсауын кестік. Ең бастысы, депу тат тыққа  сай
ланар алдында  халыққа берген уәдем орындалды. Ендігі  
мәселе  дереу  іске кірісіп,  жұмысқа  қосу қалды. Сөйтіп,  
орталық  1992 жылы 4 желтоқсан  күні ресми  түрде ашыл
ды. Кіреберістегі сол жақ  қабыр ғасына «Болашаққа ама
нат»  жазылды.  

Сол кезде ғимарат қалаға келіпкетіп жататын 
қонақтарымыздың  қызыға  көретін көрікті жеріне ай
налды. Ал емделуге келушілерде  есеп жоқ. Альбомға 
ғалымдар мен жазушылар, Бүкіл Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау орындарының (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО) ма
мандары және біздің облысқа келген шетел елшілері 
(Үндістан, Германия, Болгария, АҚШ, Ұлыбритания және 

т.б.) жылы лебіздерін жазып, қолтаңбасын қалдырып 
кетіп жатты. Диагностикалық орталық халқымызға 1997 
жылға дейін облыстық аурухананың бөлімі ретінде  
қызмет көрсетті.  

Құрылымдық жағынан 6 диагностикалық бөлім
ше ден: зертхана, ересектер мен балаларға арналған 2 
клиникалық  консультативті бөлім, ұйымдастыру, рентген 
сәулесімен анықтау және эндоскопия бөлімінен тұрды. 
Өз деңгейінде жабдықталған жалпы клиникалық, гема то
ло гиялық, радиоиммуннологиялық, цитология және био
химия зертханалары  осы  орталықта  ғана жұмыс  істей  
бастаған  болатын.

Шынында облыстық аурухана мен диагностикалық 
орталықтың бірге жұмыс істеуі әлдеқайда тиімді еді. 
Біріншіден, әуелі науқастардың сырқатын анықтап, оны
сын тізбектен өткізіп, сонан соң қадағалап отыруға 
ыңғайлы болды. Екіншіден, онда жұмыс істейтін маман
дар аурухана дәрігерлерімен мерзім сайын алмастыры
лып, білімін көтеріп отыруға үлкен себептұғын. Әрі бір 
жүйеде  істеу дәрігерлерге пайдалы екенін  өмірдің өзі 
көрсетіп еді. Өкінішке қарай, кейін орталықтың облыстық 
ауруханадан бөлінуіне тура келді. Бас дәрігер болып 
облыстық  ауруханада  он алты жылдай қызмет атқарып, 
бас дәрігердің орынбасарына дейін көтерілген дәрігер
терапевт Ж.Баймырзаев  тағайындалды. 

1993 жылы Орта Азия мемлекет басшылары Арал 
мәселесімен Қызылорда қаласына келгені белгілі. Елбасы 
Н.Назарбаев ат басын арнайы диагностикалық орталыққа 
бұрып, танысып, көңілі толғанын жасырмады. Медици
на қызметкерлерінің жұмысына жылы лебізін айтып, ке
лешек халыққа  медициналық көмектің жақсара беруіне 
сенім білдіретінін жеткізді.  

Алдағы 4 желтоқсан  күні кеңес берудиагностикалық  
орталығының ашылғанына 25 жыл толғалы отыр. Бүгінгі 
күндері  диагностикалық орталық елімізде болып жатқан 
медицина саласының өзгерістеріне сай шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мемлекеттіккоммуналдық кәсіп
орын есебінде жұмыс атқаруда. Құрылымы кеңейтілген, 
яғни, 8 диагностикалық бөлім, оның ішінде ересектерге 
көмек беру  25 түрлі  маман дан дырылған дәрігер мен жас 
балаларға арналған бөлімдер 12 түрлі мамандандырылған 
балалар дәрігері  консультативтік  жұмыс атқаруда. 

Эндоскопиялық зерттеу бөлімшесі ең заманауи 
эндоскопиялық аппараттармен жабдықталған, көптеген 
емдік манипуляция жасалуда. Ультрадыбыстық және  
функционалдық диагностика бөлімшесі көпсалалы  
жоғары дәрежедегі зерттеулерді қамтитын  заманауи ап
параттар, арнайы дайындалған мамандар еңбек  етуде. 
Рентгенологиялық, компьютерлік  диагностика бөлі   
мінде зерттеу әдісі үлкен аппараттылық шешім қабыл
дап, күрделі мәселелерді сараптау диагностика
сы бірнеше шетелдік аппаратурамен жұмыс жасауда. 
Клиникалықдиагностикалық зертхана, клиникалық, био
хи миялық, цитологиялық, радиоиммунологиялық, имму
но логиялық зерттеулермен, биохимиялық анализатор
мен 34 түрлі талдау, радиоиммунологиялық  зерттеу 17 
түрлі гармон көрсеткіштері, цитологиялық анықтамалар 
жүргізілуде. Ұйымдастыруәдістемелік бөлімі заман та
лабына сай, құрамында бірнеше бөлім ше ден тұратын 
автоматтандырылған диспет чер лік, электрондық 
мұра    ғатын қалыптастыру т.б. жедел дету жұмыстары 
атқарылып жатыр. Бүгінгі кеңес берудиагностикалық 
орталықта 370тен астам зерттеу  түрлері, оның ішінде  42 
зерттеу тек осы  орталық  бойынша  тексерілуде. 

Нақты кезеңде орталықта барлығы 200ден астам 
медицина қызметкерлері жұмыс жасайды. Оның 73і 
дәрігер, қалғаны орта және кіші буын медицина маманда
ры. Дәрігерлердің 80 пайызы әр санаттағы білікті маман
дар. Олар ТМД және шет елдерінде білімін  жетілдіріліп 
отырады. Орталық ISO 9001.2015 халықаралық сапа 
қағидаларын  сәтті  енгізіп, пайдалануда.  Негізгі мақсат 
– халыққа сапалы медициналық көмек көрсету болып та
былады. Қазіргі кезде кеңес берудиагностикалық орта
лықты медицина ғылымының кандидаты Кенжеалы 
Тілеулиев басқаруда.  

Біз кеңес берудиагностикалық орталықтың салыну 
тарихын жазғанда, кейінгі толқын жастарымызға және 
болашақ ұрпағымыз білсін деген ниет еттік. Олар бүгінгі 
таңда да, келешекте де алдыңғы буын ның еңбегін ұмытпай 
лайықты бағалайтын болса, еңбе гі міздің қайтқаны. Еткен 
еңбек, төккен тер зая  кете қоймас деген  сенімдеміз. 

Тұрғанбай МАХАНОВ, 
Қазақстанға  еңбегі сіңген дәрігер.

НАЗАРБАЕВ ҚОЛДАҒАН 
НЫСАН

Тәуелсіздікпен бірге біз 
елдік дәстүр мен мем ле кеттік 
мәдениетті жаң ғырттық. Осы
лайша, төрт күл дүниені ат 
тұяғымен дүбірлеткен даңқты 
ба ба лардың «Мәңгілік ел» 
мұра тын қайта жалғадық. 
Тегеуріні берік, тепкісі қат
ты заманда тең жарымы
нан айрылған халқымыз ана 
тілінен, қасиетті дінінен көз 
жазып қала жаздады. Де
генмен, соның бәрі хал қы
мыздың рухын жасыта алған 
жоқ, азаттыққа деген аңсарын 
жеңе алмады.

***
Алға тартқан озады, кейін 

кеткен тозады.
Біз жылданжылға жаңа

рып, жаңғырып келеміз.

Қазақ: «Елу жылда ел 
жаңа», дейді.

Біз жиырма жылдан асар 
уақытта жүз жылға бергісіз 
жолды артта қалдырдық.

***
Ұлы мақсаттарды өзінің 

алдына ұлы халық қана қоя 
алады!

***
Азаттық алумен іс біт

пейді. Тәуелсіздікті сақ тап 
қалу үшін заманға сай ама лың 
болуы керек екен.

***
Біз тәуелсіздікпен бірге 

тілімізді түлеттік, дінімізді 
өркендеттік, тамырымыз
ды жалғап, салтдәстүрімізді 
жаң ғырттық.

***

Біздің баға жетпес 
байлығымыз – бабалардан 
өсиет боп қалған, халқы мызға 
қасиет боп қонған бере ке
бірлігіміз. Құнды қазынамыз 
– тарих табыстырып, тағдыр 
тоғыстырған халқымыз.

***
Ынтымақ кеткен жерден 

– ырыс, бірлік кеткен жерден  
береке кетеді.

***
Бой салыстыратын заман 

емес, ой салыстыратын заман.
*** 

Менің арманым  Қазақ
ста нның «Мәңгілік ел» бол уы. 
Заман өтеді, адамдар өтеді. 
Бірақ тәуелсіздік қалады.

***
Отанды қорғау деген

де алдымен әкеңді, балаңды, 
анаңды қорғау. Соларды 
қорғау – Отанды қорғау

***
Мәдениет –  ұлттың 

бетбейнесі, рухани болмы
сы, ақылойы, парасаты. Өр
кениетті ұлт ең алдымен тари
хымен, мәдениетімен, ұлтын 
ұлықтаған ұлы тұл ғаларымен, 
әлемдік мә де ниеттің алтын 
қорына қосқан үлкендікішілі 
үле сімен мақтанады. Сөйтіп, 
тек өзінің төл мәдениеті ар
қылы ғана басқаға танылады.

***
Тәуелсіздіктің біздің 

бәрі мізге артар міндеті мол. 
Енді еңселі ел болудың жо
лына шыңдап түсуіміз ке

рек. Әулетіміздің асуы да, 
дәулетіміздің тасуы да өз 
қолымызда. Кеңбайтақ жері
міздің байлығы  осы даланың 
түпкілікті халқына да, тағдыр 
қосып бірге өмір сүріп жатқан 
басқа ұлт  өкілдеріне де мо
лынан жетеді. Не істесек 
те, ақылмен істейік, ар
зан ұранға ермейік, ұшпа 
сезімге ерік бермейік дегім 
келеді. Әсіресе, жас тар, 
салқынқандылықтан, үлкенді 
сыйлаудан, сөзге тоқтаудан 
айнымаса, қашан да достыққа 
адал болса, бауырмал, кең
пейіл болса, халықтың атына 
сөз келтіретін ұстам сыздық 
атау  лыдан аулақ жүрсе деп 
тілейік.

Елбасының қанатты сөздЕрі

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебапғылыми кітапханасында 
«Қазақылықтың атамекені» қоғам
дық қоры және «Қазақ тілі» қоғамы 
облыстық филиалының ұйым дас
тыруымен «БАҚтың бүгінгі мін дет
тері» тақырыбында шара өтті.

Ардагер журналистер мен жас 

буын бас қосқан кездесуде облыстық 
«Сыр бойы» газетінің бөлім бас
шысы Жолдасбек Ақсақалов, 
«QYZYLORDA» телеарнасының 
сарап шы журналисі Айткүл Шал
ғын баева, «Қазақ тілі» қоғамы 
об лыстық филалының төрағасы 
Сәдуақас Аңсат, Қорқыт ата атын

дағы ҚМУдың ардагер ұстазы Жақ
сылық Егізбаев, «Алашинформ» 
ақпараттық порталының редакто
ры Гүлмира Әшірбекова өз ойла
рын ортаға салып, пікірін білдірді. 
Басқосуда журналистика саласының 
бүгінгі бағыты мен мәселелері ай
тылды.    

БАҚтың БҮГІНГІ МІНДЕТІ



Аудан тарихында «Қармақшы 
таңы» газетінің ізгілікті ізі бар. Әр 
жылдары басылымның аты өзгер
генмен заты сақталып, ол қашанда 
аудан өмірінің айнасына айналып 
келеді. Ауданның бас газеті атағын 
абыроймен алып келе жатқан 
аудандық газет тәуелсіздік жылда
рында тыңнан түлеп, шын мәнінде 
бұқаралық басылымға айналды.

«Қармақшы таңының» сөзі 
– аудан халқының сөзі. Ау
дан жұртшылығы газет бетіндегі 
мемлекетіміздің ішкі және сыртқы 
саясаты, ел мен жер тарихын, аудан
ның дамуына үлес қосқан еңбек 
ерлерінің өмірін, халықтар достығы 
туралы, тағы басқа көптеген көкей
тесті мәселелерді күнделікті оқи от
ырып, оған өздері де үн қосады.

Шыға бастағанына 85 жыл то
лып отырған «Қармақшы таңы» 
газеті – бүгінде өзіндік бетбейнесі, 
жақсы дәстүрлері қалыптасқан бе
делді басылымдардың бірі. 2006 
жылы «Президент Жолдауының 
талабыбәсекеге қабілетті бұқара
лық ақпарат құралдарын құру» атты 
ІІ облыстық медиафорумында «Ау
дан айнасы» номинациясымен ең 
үздік аудандық басылым ретінде 
бағаланып, арнайы дипломмен ма
рапатталуы соның айғағы. 

Редакция мен баспахана ардагер
лері Баян Әлиасқарова, Мариямкүл 
Әбдіраманова, Галия Есетова, 
Жұмагүл Жайшылықова, Ақсұлу 
Ршауова, Бақыт Қаналиева, Нарша 
Алданазаров, Алтын Убайдуллае
ва, Баян Ұзақбаевалар кезінде га
зет шығару ісіне белсене араласып, 
бүгінде еңбегінің зейнетін көріп 
отырған жандар. 

85 жыл! Бір адамның ғұмырын
дай осынау уақыт ішінде ол туған 
жер төсінде түлеген қармақшылық 
бірнеше ұрпақ өкілдерінің рухани 
азығына, ауданымыздың әлеуметтік 
және экономикалық жағынан өсіп, 
өркендеу жолдарының шынайы 
шежіресіне айналды. Әрбір өткен 
күнмен бірге кемелденіп, жыл өткен 

сайын жаны жарқын нұрға толып, 
әділдік туын жоғары ұстауға күш 
салып келе жатқан газет өзінің 85 
жылдық мерейтойына оқырмандар 
ықыласына бөленіп жетіп отыр. 

Басылым тарихына көз жіберер 
болсақ, халыққа салған салмағы 
ауыр 1932 жылы сәуір айының 
12 жұлдызында алғашқы саны 
жа рық қа шығыпты. Бұл сол бір 
қиынқыстау  кезеңде ғұмыр кеш
кен аяулы ағалар мен апалардың 
тән азығымен бірге жан азығын да 
қоса ойлайтынын көрсетсе керек. 
Аудандық газет сол жылдарда за
ман ерекшеліктеріне қарай өзіне 
жүктелген міндеттерді атқарды. 

Газет алғашқыда «Екпінді» деген 
 атау мен шықты. Алғашқы редакто
ры Жұмабай Есетов «Екпіндінің» 
қалыптасуына көп еңбек сіңірді. 
Ол кісіден кейін редакция тізгінін 
қолға ұстаған Көшен Алматов зоба
лаң жылдарда жазықсыз жазаға тар
тылып, «халық жауы» атанып, ұс
талып кетті. Аудандық газет 1938 
жылдың сәуір айынан 1962 жылдың 
мамыр айына дейін «Қызыл ту» де
ген атаумен жарыққа шықты. Бұл 
кезеңдерде газет редакторлары бо
лып Қанапия Тұрғанов, Нұрділда 
Жәкеев, Яхия Пірімбетов, Омар 
Қожахметов, Сахи Жарылқасынов, 
Сейіткамал Усабаев, Мұрат Нұр

жанов, Жақсыбай Құлымбетов, 
Әбдірашит Сатыбалдиев, Қален 
Әбдешов, Шәкізат Дәрмағанбетов 
жұмыс істеді.

Аудандық газет 1963 жылдың 
мамыр айынан «Коммунизм шам
шы рағы» деген атаумен шықты. 
Осы жылдан бастап 1990 жылдың 
қазан айына дейін газет редакто
ры болып 27 жыл Әзілхан Ама
нов жұмыс жасап, қармақшылық 
көптеген жас таланттардың та
лап тұлпарын тізгіндеп мінуіне 
игі ықпал етті. Ал 1991  жылдан 
бастап «Қармақшы таңы» де
ген жаңа атаумен шығып келеді. 
Бұл атау редакция ұжымының 
ғана емес, аудан еңбеккерлерінің 
қалауы болды. 20022004 жылдары 
аудандық газеттің тізгінін Шегебай 
Құндақбаев ұстады.

Аудандық газет редакциясы 
қызметкерлері газеттің атында ғана 
емес, затында оң өзгерістер болу
ын басты мақсат етіп, осы бағытта 
іздене жұмыс істеп келеді. Олардың 
қатарында Нұрбай Жанәділов, 
Сәр сенкүл Райымбаева, Гүлжанат 
Дүзенова, Қазбек Тайбағаров, 
Ақнұр Сағынтай сияқты қаламы 
қарым ды журналистер бар. Осы 
орайда, компьютер бөлімінің де 
қызметкерлері еңбегін айрықша 
атап өту қажет. Осы бөлімде еңбек 
ететін Ғабит Мырхиев, Әлия 
Төремаханова, Ләйлә  Абдуллаева, 
Айзада Таңатарова, Анар  Жанаева, 
баспасөз бөліміндегі Айнұр Бекма
ғам бетованың еңбектері айрықша.

«Қармақшы таңы» газетінің 
ауылдық жерлерде тұратын бел

сенді штаттан тыс тілшілері мен 
авторлары да аз емес. Олардың 
қатарында Нұртай Түктіғұловты, 
Нұрлыбай Таубаевты, Үрліхан 
Өндібаеваны, Дастан Нәзікбаевты, 
Достық Тілеубергеновті, Талайлы 
Досымованы, Жұлдыз Тілеуованы, 
Гауһар Раеваны, Гүлнар Досжанова
ны, Зарифа Тасымованы және басқа 
көптеген азаматтарды атап айтуға 
болады. 

Қасиетті Қармақшы топырағы 
– Сыр сүлейлері мен жыраулар от
аны. Аудандық газет редакция
сы жанында өнер адамдарының ба
сын қосатын, жас талапкер таланты 
мен талантын ұштайтын Т.Ізтілеуов 
атындағы әдеби бірлестік жұмыс 
істейді. Бүгінге дейін бірлес тік 
мүшелері Н.Түктіғұлов, Ү.Өнді
баева, Т.Омаров, Н.Таубаев, 
Д.Тілеу бергенов, Д.Нәзікбаев, 
С.Қос баев, Қ.Байқожаев және бас
қа лардың бірнеше кітаптары шы
ғып, оларды оқырмандар жылы 
қарсы алды. Есімдері республикаға 
белгілі ақындар Ш.Әбдікәрімов, 
М.Қайыңбаев, И.Бекмаханов – осы 
бірлестік қанаттандырған қарлы
ғаш тар. 

Соңғы жылдары «Сыр  медиа» 
ЖШС құрамына енуіміз – газет 
өміріндегі елеулі жаңалық болды. 
Екінші тынысымыз ашылғандай бо
лып, мүмкіндіктеріміз молая түсті. 
Газет форматы өзгеріп, көлемі ұл
ғайды. Бұл аудан өмірінің түрлі 
жа ңа лықтарын кеңірек қамтуға 
жақ сы жағдай жасады. Аймақтағы 
әріп тестерімізбен  байланысымыз 
жаңа деңгейге көтерілді. Журналис
тері міз республикалық жиындарға 
қатыса бастады. Редакцияның мате
риалдықтехникалық жарақтан ды
рылуы заманауи сипат алды. Бұған 
қоса, редакция жаңа қонысқа ор
наласты. Міне, мұның бәрі уақыт 
еншісінде елмен бірге жасап келетін 
«Қармақшы таңының» өмір тыны
сы.

Алтай ҮСЕНОВ,
«Қармақшы таңы» газетінің 

бас редакторы.
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 
70-00-49, 70-00-52  телефон да ры арқылы байланысуға 

болады.  E-maіl: smjarnama@mail.ru

«Кселл» АҚ  Kcell абоненттері үшін қазақстандық нарықта  бірегей 
«Мобильді орта» тарифтік жоспарының  іске қосылғаны туралы хабар
лайды. Жаңа қызмет Мобильді ортаның (S, M, L немесе XL) қолжетімді 
опцияларының біріне 5ке дейінгі пайдаланушылары бар  топты қосуға 
және белгілі бір интернеттрафик көлемін, сондайақ,  ҚР басқа ұялы 
операторларының  арасында өз қалауы немесе өзара уағдаластық 
арқылы минуттарды  бөлуге мүмкіндік береді, бұл ретте Kcell/Activ 
желі ішіндегі қоңыраулары 0 теңге және жалпы пайдалану үшін топтың 
барлық қатысушылары үшін желі ішінде SMSтің белгілі бір мөлшеріне 
рұқсат етіледі. 

«Сіздің енді жақындарыңыз үшін олардың әрбір тарифтік жоспарлары 
үшін қашан және қанша минут, интернет гигабайты ақысын төлеу 
жөнінде алаңдамауыңыза болады, – деді «Кселл» АҚ дамыту жөніндегі 
директоры Ирина Савина, - Мобильді орта – бұл бірыңғай абоненттік 
төлеммен бір топтың қатысушыларының байланыс қызметінің пакетін 
бірлесіп пайдаланудың қарапайым, ыңғайлы және үнемді тәсілі. Енді сіз 
интернет-трафиктің гигабайт мөлшерін және сіздің топтың әрбір 
қатысушысы үшін ҚР басқа ұялы операторларына  минуттарды өзіңіз 
анық тай аласыз. Және бұл лимиттерді ай сайын өз қалауыңыз және  
қажет тілікке байланысты өзгертуіңізге болады». 

Егер сіз Kcell SIM-картасымен бірнеше гаджетті (смартфон, планшет, 
роутер) пайдаланатын болсаңыз, оларды да өзіңіздің Мобильді ортаңызға 
қоса аласыз. 

«Мобильді орта» тарифтік жоспарына келесі опциялар қолданылады: 

Опция
Мобильді 

орта
S

Мобильді 
орта

M

Мобильді 
орта

L

Мобильді 
орта

XL
Абоненттік төлем/

айы 2900 тг 3900 тг 4900 тг 5900 тг

Абоненттік төлемге 
қосылған топтағы 

нөмірлер саны
2 3 4 5

Интернет  трафик 25 ГБ 35 ГБ 45 ГБ 55 ГБ
ҚР өзге ұялы 

операторларына 
шығыс қоңыраулар

120 минут 180 минут 240 минут 300 минут

Kcell/Activ желісі 
ішінде шығыс 
қоңыраулар

Шексіз 
минут 0 
теңге

Шексіз 
минут 0 
теңге

Шексіз 
минут 0 
теңге

Шексіз 
минут 0 
теңге

Kcell/Activ желісі 
ішінде SMS 500 700 800 1000

«Топ ішінде байланыс қызметінің пакеті өз қалауыңыз бойынша бөлінеді, 
– деп қосты Ирина Савина, – Егер оны әрбір пайдаланушыға жеке-жеке 
бөлмесе, онда оны барлық топ мүшелері бір мезгілде пайдалана алады. 

Барлық интернет-трафикті  топтың екі немесе үш мүшесіне бөлуге 
болады, ал қалғандары Kcell/Activ желісі ішінде еркін қарым-қатынас жасай 
алады. Тағы бір нұсқасы – топқа өзіңіздің бірнеше гаджетіңізді (планшет, 
роутер) қосып, оларға интернет-трафиктің бір бөлігін бөлуге болады».

Акция 2017 жылдың 31 желтоқсанға дейін қолданылады: «Мобильді орта» 
тарифтік жоспары  бойынша абоненттік төлем пайдаланушылардың санына 
қарамастан белгіленген ең төменгі мөлшерге сәйкес алынады – «Мобильді 
орта S» үшін  2900 теңге, «Мобильді орта M» - 3900 теңге, «Мобильді орта 
L» - 4900 теңге құрайды.

Мысалы, егер «Мобильді орта S» тарифтік жоспарын  акция бойынша 
талаптарға сәйкес бес пайдаланушыға біркелкі бөлсе, онда олардың 
әрқайсысы ай сайын 5 ГБ интернет-трафикке, ҚР басқа ұялы операторларына 
24 минуттік қоңырау, лимитсіз минут және  Kcell/Activ желісі ішінде 500 SMS-
тің бір бөлігіне рұқсат етіледі. Және осының барлығы айына 2900 теңге 
немесе бір адамға 580 теңге, оны топ «басшысы» төлейді. 

Мобильді орта тек аванстық есеп айырысу тәртібіндегі Kcell абоненттері 
ғана қолдана алады. Егер Мобильді орта тобына Activ абоненттері немесе 
ҚР басқа ұялы операторлары кіруді қаласа, олар   Kcell/Activ кез келген 
дүкендерінде «Қызмет көрсетудің тауар таңбасын ауыстыру» немесе 
«Нөмірді көшіру»  қызметтері арқылы өз нөмірлерін Kcell желісіне ауыстыра 
алады. 

Тарифтік жоспарды қосу және тарифтік жоспарға қосылған трафикті 
бөлуді  www.kcell.kz сайтындағы жеке   кабинет арқылы басқаруға болады. 
«Мобильді орта» жаңа тарифтік жоспар туралы толық ақпарат мына жерде 
http://kcell.mobi/mobilecircle.

 
 (ҚР Көлік және коммуникация министрлігінен 1998 жылдың 8 маусымында 

№ДС 0000270, мерзімсіз мемлекеттік лицензиясы берілген) 

Мобильді орта: 
өз отбасыңды, достарыңды, әріптестеріңді 

бір абоненттік төлеммен тарифтік жоспарға қос

АнАлық Алғысымды білдіремін
Басың ауырып, балтырың сыздаса, әуелі құдайға сыйынып, содан кейін ақ 

халатты абзал жандардың алдына барасың. Бес саусақ бірдей емес. Дәрігердің 
алақұласы бар. Бірі медицина атасы – Гипократқа берген антын ұмытып, сұқ 
саусағымен кері шығатын есікті нұсқаса, енді біреулері жаныңа жалау бо
лып, сырқатыңнан айығуға тікелей дәнекерлік жасайды. Алдыңғысын кімнің 
қатарына жатқызарымды білмеймін, ал соңғылары ақ халатты абзал жандар 
деуге әбден лайық. Олардың есімдерін елжұртқа таныта кеткен жөн болмақ. 
Мен қатты сырқаттанып, Сырдария аудандық емханасына барғанымда пси
хиатр дәрігер Салтанат Кәрбозқызы Бакишева мен кардиолог дәрігер Гүлзат 
Қапбарқызы Тыныштықбаеваның біліктілігі мен үлкен көмегінің нәтижесінде 
облыстық медицина орталығына жолдама алдым. Облыс орталығында кардио
хирургия бөлімінің аритмолог дәрігерлері Нұрболат Лепесов пен Руслан Аб
драшитовтер және кардиолог Бержаппарова Гүлсім Балтабайқызы менің 
жағдайымды жанжақты зерттеп, жүрекке операция жасау керек деп шешті. 
Бұрынсоңды жүрегім ауырмағасын бұл қалай болды деп өзім де, балаларым да 
дағдардық. Алайда шетелде оқып келген білікті дәрігерлердің шешімінен кейін 
келісімімді бердім. Ота сәтті шықты. Бүгінде отбасыма оралдым. Балаларым, 
келіндерім, немерелерім үлкен қуаныш үстінде.

Аудандық емхананың, облыстық медициналық орталықтың білікті 
дәрігерлері Нұрболат, Руслан және Гүлсімге, кардиохирургия бөлімінің бар
лық аяжандарына аналық алғысымды білдіремін.

Бақыт БАйжҮНіСОВА, 
зейнеткер.

 Сырдария ауданы. 

ЕСКЕ АЛУ
Аяулы азамат, ақылшыұстаз, кооперация саласында қызмет ат қар ған 

ағаларым Кәримулла Тәжмағамбетов пен Бекет Көлбайұлы Нұржанов тың 
өмірден озғандарына, яғни, Бекет ағама 1 жыл, Кәрім ағама 8 жыл толып 
отыр. 

Кәримулла ағам зейнеткерлікке шыққанға дейін Қазалы ауданының 
тұтынушылар одағын басқарып, ҚР еңбегі сіңген сауда қызметкері атағына 
ие болды. Бекет ағам көп жылдар бойы облыстық тұтынушылар одағы 
басқармасы төрағасының дайындау және финанс  жөніндегі  орынбасары, 
Жалағаш аудандық тұтынушылар одағы басқармасының төрағасы қыз
мет терін абыроймен атқарды. Ағаларым ақылпарасатымен және мейі
рімділігімен ұжымды біріктіріп, жастарды тәрбиелеп, жүрген ортасында 
сыйлы болды.

Кәрекең мен Бекет ағаларым Асан руының Қожамберлі аталығынан 
тарайтын үлкен жүректі азаматтар еді. Орнында бар оңалар дегендей, ол 
кісілердің артында ұлқыздары, ағайынтуыстары, бастаған істерін жалғас
тыратын шәкірттері қалды. 

Ағаларымның жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа, имандары 
жолдас болсын деймін. 

Еске алушы: інісі Базарбай Нағыманов, 
Байқоңыр қаласы.

іздЕУ САЛАды
Қазалы аудандық соты 11.09.2017 жылы Қазалы ауданы, Әйтеке би 

кенті, М.Шоқай көшесі, №69 үйдің тұрғыны Сержан Бермагамбетовтің 
өзінің інісі Бержан Сатмагамбетович Бермагамбетовті хабарсыз кетті деп 
тану туралы арызы бойынша азаматтық іс қозғалған.

Осыған байланысты, 28.03.1970 туылған, жұмыс орны жоқ аза
мат Бержан Сатмагамбетович Бермагамбетовтің жүрген жері туралы 
мәліметтері бар адамдарға жарияланым берілген күннен бастап үш ай 
мерзімде Қызылорда облысы, Қазалы аудандық сотына (тел: 24450) 
 немесе ішкі істер органдарына ол туралы хабарлауды сұрайды.

«АйҚарақат» балабақшасы (БИН 151240016322) Жарғысының 
(мемлекеттік және орыс тілінде) түпнұсқасы жоғалуына байла
нысты жарамсыз деп есептелсін.

«ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруа
шылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қызылорда 
облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
аумақтық инспекциясы» РММ иелігіндегі УАЗ 3163023 
автокөлігінің kz 003 АЕ 11 мемлекеттік нөмірі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

жАрАмСыз дЕп ЕСЕптЕЛСіН

Арал ауданы, Жаңақұры лыс елді мекенінің тұрғын дары, аяулы 
анамыз, асыл жар, әзиз әже Жанерке Бақбер генқызы желтоқсан 
айының екінші жұлдызында 60 жасқа және әкеміз Шернияз 
Шамұратұлымен шаңы рақ көтергендеріне 40 жыл толып отыр. 

Жанерке Бақбергенқызы  
– саналы ғұмырын шәкірт 
тәр  биесіне арнаған ұлағат
ты ұстаз.  Өзінің еңбекқор
лығымен шәкірттері мен 
әріп  тестерінің құрметіне бө
ле ніп жүр. Сыр елінің музы
ка өнерін дамытуға сүбелі 
үлес қосып келеді. Білімді 
де білікті ұстаз тәрбиелеген 
шәкірттер бүгінде еліміздің 
түкпіртүкпірінде жемісті ең
бек етуде. 

Аяулы анамыз бен ардақты әкеміз бізге саналы білім мен тәлім 
тәрбие берді. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, мерейлі шаңырақ 
иесі атанды. Мерейлі туған күнінде анамызға зор денсаулық тілеп, 
ұрпағының қуанышына бөленіп, бақытты ғұмыры жалғасын тапсын 
деп тілек қосамыз. 

Ақ айдынға салып бақыт кемесін,
Жарқын жүзбен қуанышпен келесің,
Құтты болсын, алпыс жасың, анашым,
Шапағат пен мейіріміңді төгесің.

Үзілмесін өміріңіздің  жыр-әні,
Бақытыңыздың өрге тартып бұлағы.
Ұрпағыңның қуанышын көргейсіз
Келер күннің сәулелі боп шуағы.

тілек білдіруші:  балалары, немерелері. 

Құттықтау

жәрмЕңКЕ
2017 жылғы 2 желтоқсанда Сырдария, Жаңа

қорған ауданы әкімдік терінің ұйымдас тыруымен 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі тө
мен де көрсетілген орындарда өткізіледі. Басталуы 
сағат 09.00. 

жаңақорған ауданы  – Журба көшесінің 
бойы («Сырдария» сауда үйі мен «Думан» мейрамханасының аралығы),

Сырдария ауданы – Жанқожа батыр көшесінің бойы (Реалбаза 
алды).

cүлейлер өңірінің 
сырлы шежіресі

«Қармақшы таңы» – 85 жыл

оқырмАнғА ой сАлды
1 желтоқсан – тұңғыш президент күніне орай №3 кітап хананың 

ұйымдастыруымен «жас өркен», Қызылорда қызмет көрсету және 
сервиз  колледждерінде «Егемен елдің кемеңгер басшысы» атты 
кітап көрмесі өтті.
Шараның мақсаты – оқырман мен студент, оқушыларға  Президент 

Н.Назарбаев туралы мәлімет беру, сан қырлы дарын иесі, құдіретті тұлға 
екенін таныту, халқымызды әлемге танытып, ел абыройын асқақтатқан 
Елбасының кісілік келбетін насихаттау. Отанын сүюге, елжандылыққа 
тәрбиелеу болып табылды.

Көрмеде Елбасының өмірі мен қызметі жайлы дерекнамалық кітаптар, 
шығармалары, әр кезеңдерде түскен фотосурет, альбомдар, өмірлік тәжіри
бесінен туған нақыл сөздері  оқырмандарға таныстырылды.

ж.ЕңСЕБАЕВА, 
№ 3 кітапхананың кітапханашысы.       

«елін ТАныТқАн елбАсы» 
ФоТоКӨрмесі

30 қараша3 желтоқсан аралығында облыстық тарихиөлкетану 
музейінде Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне 
орай «Елін танытқан Елбасы» тақырыбында фотокөрме өтеді. 

Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуынан бастап мемлекеттік 
дамудың даңғыл жолына түсу – Нұрсұлтан Назарбаевтың берік 
ұстанған бағыты. Елбасы халықты жарқын істерге жұмылдыру, 
қоғамдағы татулық пен келісімді нығайту, бүкіл халықаралық 
қоғамдастықтың ризашылығы мен құрметіне ие болған жаһандық 
және өңірлік бейбіт бастамалардың авторы ретінде елдің сыртқы 
саяси бағытын дәл айқындау ісіне орасан зор үлес қосты. 

Мемлекет Басшысының жанжақты сараланған ішкі және 
сыртқы саясатының арқасында еліміз саяси және әлеуметтік
экономикалық сілкіністерге ұшырамай, дербес дамудың өтпелі 
кезеңіндегі қиындықтар мен сынақтарды еңсеріп, ілгерілеу мен 
өркендеу жолына шықты.

Кенжегүл ИБрАгИмОВА,
облыстық тарихи-өлкетану музейінің 

ғылыми қызметкері.

Тоқырап тосқауылдар кемді-күнгі,
Барыс ел болашақққа бел буынды.
Тәуелсіз ел болғалы, тәңір қолдап
Төрткүл әлем таныды теңдігімді!

Елбасының ерекше бастамасы,
Жайнаған болашақтың жас қаласы.
Есілдің жағасынан бой көтерген 
Елордасы, елімнің Астанасы!

Шайқалмай шат елімнің шаңырағы,
Қалықтап көкте еркін әнұраны.
Бақытты ел, байтақ ел – келешектің
Көш басынан әрдайым табылады!

Бастаған болашаққа ізгі қадам,
Қуаттап қолдағандай бізді ғалам.
Сан алуан тарихтың тоғысында
Серттігі қазағымның мызғымаған!

Ғазиза әБіЛдА.

РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ

Газетіміздің келесі саны 5 желтоқсан, сейсенбі күні шығады.

дАБыЛды ЕСКЕртУ
«Қазгидромет» РМКның Қызылорда облысы 

бойынша филиалының  мәліметіне сәйкес, 2017 
жыл дың 29 қараша күні Қызылорда облысының 
кей жерлерінде көктайғақ, 29 қараша 1 желтоқсан 
күндері кей жерлерде тұман күтіледі. Осыған орай 
тұрғындарға сақ болуды ескертеміз.


