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АптАлығынА» 
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1 желтоқсан – тәуелсіз қазақ елінің күнтізбесінде белгіленген 
мереке. 2011 жылдың 10 желтоқсаны күні ҚР Парламенті Сенаты 
депутаттарының бастамасымен «Қазақстан Республикасындағы 
мерекелер туралы» ҚР заңына толықтыру енгізу туралы» ҚР заңы 
қабылданды. Заңда 1 жел тоқсан  – Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күнін белгілеген еді. Сол уақыттан бері қыстың ал
ғашқы күні тұңғыш Президент күні мерекесі ретінде тойланып келеді.

Жалпы мұндай атаулы күн бірнеше елде бар. Мереке қарсаңында 
Президент күні мерекесін атап өтетін елдерге шолу жасап көрдік…

Америкалықтар ақпанның үшінші дүйсенбісінде демалады. Бұл 
күні 1885 жылы тұңғыш президент Джордж Вашингтонның құрметіне 
белгіленген Президент күнін атап өтеді. 1782 жылы Алғаш рет 
Виргиния штатында жұртшылық Вашингтонның туған күнін атап 
өткен. Олар бұл күні балл, парад, түскі қонақ асын ұйымдастырған. 
Бірнеше штатта бұл дәстүр жалғасын тауып, 1855 жылы жалпы ұлттық 
мейрам деп жарияланды.

Джордж Вашингтон 1732 жылы 22 ақпанда дүниеге келген. 
70жылдардың басына дейін мейрам осы күні ғана аталып өтті. Алайда 
президент Никсон ақпанның үшінші дүйсенбісіне ауыстырып, Президент 
күнін тек Вашингтонның ғана емес, АҚШтың 16президенті Авраам 
Линкольннің де құрметіне атап өтуді ұсынды.

Осыдан 30 жыл бұрын он бес 
елдің басын қосқан алып держава 
КСРО ыдырап, одан бөлініп 
шыққан одақтас республикалар 
қандай жолды таңдарын білмей, 
аласапыран күй кешті.  Осындай 
қарбалас сәттегі тарихқа көз 
жүгіртер болсақ, 1990 жылдың 
25 қа занында жарияланған Қазақ 
КСРнің Мемлекеттік егемендігі 
туралы Декларациясында, респуб
ликамыздың сыртқы саясат са
ласының егемендігі тәжірибелік 

мазмұнмен толықтырырылып, 
Қа зақстан халықаралық эконо
ми калық қатынастар аренасына 
белсенді шыға бастады. Ондағы 
мақсат барлық шет елдермен 
тығыз әрі салиқалы байланыстар 
орнатып, олармен нарықтық эко
номика жағдайында тәжірибе ал
масып, жаңа кадрлар дайындау 
бағытында жаңа сипатта жұмыс 
істеуді қолға алу еді. Бұл еліміздің 
болашағы үшін барынша қажет 
еді. Тәуелсіздік тұғырына қонған 

күннен бастап, ел алдында ар
қалаған жүктің ауырлығы мен 
жауапкершілігін сезінген Елбасы 
Н.Назарбаев жарғақ құлағы жас
тыққа тимей, елдің болашағы үшін 
«күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан 
қалып», жұмыс істеуіне  тура 
келді. Өйткені Тұңғыш Президент 
алдында ел сенімін ақтаумен 
қатар, ел тағдыры, ты ныштығы, 
бірлігі, халықтың болашағы, ар
маны, мақсаты тұрды. 

1991 жылдың 1 желтоқсанында Қазақ 
Кеңестік Социалистік Республикасының 
Президенті болып Нұрсұлтан Назарбаев 
сайланды. 10 желтоқсандағы Президентті 
алғашқы ұлықтауға (инагурация) арналған 
салтанатты жиында еліміз Қазақстан 
Республикасы деп аталатын шешім қа
былданды. Ал 16 желтоқсанда «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі 
туралы» заң күшіне енді.

Президентті алғашқы ұлықтау рәсімі
не облыс делегациясы құрамында мен 
де бардым. Осылайша, Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ант беру рәсімінің куәгері 
бол дым. Оны мақ танышпен еске аламын. 
Ата заңға оң қолын қойып, ант беріп 
тұрған сәті еді.  Арт жақтан сахнаға ілінген 
республика туы құлап бара жатты.  Сол 
сәтте ол кісі көз ілеспес шапшаңдықпен 
туды құлатпай ұстап қалды. Уақыт 
көрсеткендей, көптеген қиындықты артқа 
тастадық. Барлық жағынан алға қадам 
бастық. Әлем картасында Қазақстан өз орны 
бар мемлекетке айналды. Көк байрағымыз 
әлемнің көптеген елінде мен мұндалап 
желбіреп тұрды.

ЕЛБАСЫ ҚАМҚОРЛЫҒЫНДАҒЫ СЫР ЕЛІ
жаны жайсаң, көңілі дархан 
Сыр өңірі қашанда  елбасы 

нұрсұлтан назарбаевтың 
назарынан тыс қалған емес. 

Аймағымыздың қазақ халқы 
тарихында алатын орнын 

саралаған елбасы  
«Сыр – Алаштың анасы» 
деп баға берді. бұл жерде 

жент, Сығанақ және 
қызылорда секілді қазақтың 

үш астанасы болған. бұл  –
қорқыт бабамыздың, 

жанқожа мен бұхарбай сынды 
батырлардың, мұстафа 

шоқай, Сыр сүлейі Кердері 
мен ғұлама тұрмағанбет, ақын 

Әбділдә мен нартай, тамаша 
жазушылар – Әбдіжәміл мен 

қалтайдың, тағысын тағы 
көптеген ардақты, дарынды 

перзенттердің туған өлкесі. 2 бетте

егемендік 
ел еңсесін тіктеді

Қай ел 
Қалай тойлайды?

құрметті қызылордалықтар!
қадірлі жерлестер!
Баршаңызды Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті күнімен шын жүректен құт
тықтаймын!

Еліміздің жетістіктерін ұлықтайтын, жас ұр
паққа нағыз елжандылық пен Отансүйгіштіктің 
үлгісін көрсететін бұл мерекенің орны ерекше. 

1 желтоқсан – тәуелсіз еліміздің қатпарлы 
тарихында жаңа парақша ашылған күн. Осыдан 
тура 30 жыл бұрын еліміз шекарасын бекітіп, 
егемендігін алып, өз тәуелсіздігін жариялап, 
тұғырына туын көтеріп болашағы үшін тағдырлы 
шешім қабылдады. Сол жылы алғаш рет жас 
мемлекеттің Президенті сайланып, халқымыз 
тарихи таңдау жасап, Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевқа ел тізгінін ұстатты. 

Мемлекетіміздің Тұңғыш Президенті – жаңа 
тәуелсіз мемлекеттің шаңырағын көтеріп, ел 
еңсесін тіктеп, қадамын нықтап, болашаққа 
батыл бастап, тұтас халықтың татулығы мен 
ауызбіршілігін сақтап, тірлігін түлетті.

Дербес ел атанып, тәуелсіздігін алған отыз 
жылға жуық уақыт ішінде Қазақстанды жаһандық 
мәселелерді шешуде ортақ ой айта алатын, әлемдік 
деңгейде үздік саясаттың үлгісін қалыптастырған, 
экономикасы қарқынды дамушы ел ретінде барша 
әлем танып, мойындады. Тұңғыш Президентіміздің 
сындарлы, сарабдал саясатының арқасында еліміз 
экономикалық реформаларды сәтті жүзеге асырып, 
тұрмысы түзелген, халқының әлауқаты жақсарған 
мемлекеттердің қатарына қосылды. 

Сондықтан бұл – татулықты ту етіп, эконо
микалық ынтамақтастықты берік сақтап келе 
жатқан мемлекетіміз үшін маңызы мол, бірлігі 
жарасқан халқымызды бір мақсатқа жұмылдырар 
тарихи тағылымы терең мейрам.

Халқымыздың бірлігі мен берекесін ұлық
тап, мемлекеттің мерейін асыратын мәртебелі 
мерекеде баршаңызға зор денсаулық, отбасы
ларыңызға амандық, шаңырақтарыңызға шаттық 
тілеймін. Тәуелсіздігіміз мәңгі болып, халықтың 
бірлігі мен ынтымағы артып, еліміз тыныш, 
Елбасымыз аман болғай! 

ізгі ниетпен,
қызылорда қаласының әкімі 

ғанибек қАзАнтАев

4 бетте

Аллеяның ашылу салтанатында қала әкімінің орын
басары Бектас Нұридинов сөз сөйлеп, қаламгерлер 
қауымын мерекемен құттықтады.

– Еліміз тәуелсіздік алған тұста қазақ журна
листикасы да ерекше қарқынмен дамып, жас мем
лекетімізбен бірге түледі. Сіздер тәуелсіз еліміздің 
даму тарихындағы небір қиынқыстау кезеңдерде 
мемлекеттік саясаттың бастамасымен қолға алынған 

әрбір шараны қолдай отырып, қоғамда орнықты ойпікір 
қалыптастырып, халық пен билік арасында алтын көпір 
бола білдіңіздер. Қоғамның тынысын дөп басып, көптің 
көкейіндегісін билікке жеткізу, ортақ мекеніміздің 
жетістігін насихаттау жолында тынымсыз еңбек етіп 
жүрген баршаңызды ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы
мен және «Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті» күнімен шын жүректен құттықтаймын, – 
деді қала әкімінің орынбасары.

Шарада ақын, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, «Қызылорда қоғамдық» телеарнасының құ
рылтайшысы Шәкизада Әбдікәрімов жылы лебіз 
білдірсе, аллея лентасын Жолдасбек Ақсақалов, Игорь 
Титенок секілді белгілі қаламгерлер кесті.

Салтанатты шара өнерпаздар әзірлеген театр
ландырылған қойылыммен аяқталды.

«Қаламгерлер» аллеясының ашылуынан соң 
«Студенттер сарайында» қала әкімі Ғанибек Қазантаев
пен кездесу өтті. Тоқсан сайын журналистермен 
кездесуді тұрақты өткізуді жолға қойған қала басшысы 
бұған дейінгі басқосуда көтерілген мәселелер бойынша 
атқарылған жұмыстарға тоқталды.

– Өздеріңізбен біршама уақыт бұрын дәл осы 
дөңгелек үстел басында кездескен едік. Сол кездесуде 
айтылған ұсыныспікірлер назарға алынып, арнайы 
ісшаралар жоспары бекітілген болатын. Біз аталған 
ұсыныстарды жанжақты саралап, орындалуы бойынша 
тиісті жұмыстарды жасадық, – деді қала әкімі.

3 бетте

тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы мен қазақстанның тұңғыш президенті күніне орай қызылорда қаласында «қаламгерлер» аллеясы 
ашылды. шараға өңірдегі ақын-жазушылар мен журналистер, мәслихат депутаттары мен ардагерлер қатысты.

2 бетте

құттықтАу

қалам ұсТаған қауымға құрмеТ
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Ақмешіт АптАлығы

Ақмешіт қызылордА болғАндА

басы 1-бетте

тарихқа үңілсек, қазақ халқы талай «тар 
жол – тайғақ кешулерді» бастан өткерді. Кешегі 
ата-бабамыздың басынан не өтпеді десеңші. 
қилы замандарда түрлі жағдайлармен бетпе-
бет кезікті. Сонда да тілін, дінін, әдебиеті мен 
мәдениетін осы күнге дейін сол қалпында 
жеткізді. Осындайда «Озған ел тарихын 
таспен жазады, тозған ел тарихын жаспен 
жазады» деген тәмсіл еске түседі. 

Қазақтың саяси белсенді жұмыстары негі
зінен Ташкент пен Омбы қалаларында, содан 
соң Орынбор мен Қызылорда да өткені тарих 
беттерінде айқын көрініс тапқан. Десе де әлі 
күнге дейін толық зерттелмеген дүниелер де бар. 
Бүгінде Қазақ халық ағарту институты жайында 
және сауатсыздықты жою туралы мұрағат толық 
ашылмай отыр. 

Дегенмен ең алғаш 1919 жылы Орынборда 
ашылған Қазақ халық ағарту институты туралы 
тың деректер бар. Алайда әлі де толық зерттеуді 
қажет етеді. Ол ең бірінші Қырғыз Халық 
ағарту институты деп аталды. Институттың 
басты мақсаты – қазақ мектептеріне мұғалімдер 
даярлау еді.  Осылайша 1921 жылы 140 оқушы 
оқыды. Оқу жоспары бойынша институтта сабақ 
тек қазақ тілінде жүрді. 1925 жылы институт 
Қызылорда қаласына көшірілді. 19251928 жылы 
Сәкен Сейфуллин осында сабақ беріп, кейін 
ректоры болды. Сондайақ тәжірибелі педагогтар, 
республикада ағарту жұмысын ұйымдастырушы 
қайраткерлер – А.Байтұрсынов, С.Меңдешев, 
Т.Жүргенов, Қ.Жұбанов, М.Жолдыбаев сынды 
ірі тұлғалар институтта дәріс берді. Кейін 1930
жылы республикада педагог және мұғалімдер 
институттарының көбеюіне байланысты 1933 
жылы 15 қазанда жабылды.

Бұл жөнінде ақпарат сол кездегі институттың 
сағат бөлу туралы хаттамасы облыстық мұра
ғаттан алынып, қазір «Ақмешіт» филиалы 
музейінде сақтаулы.

Сол кезде институт оқытушылары мен 
студенттері елдегі сауатсыздықты жою ісіне 
белсене араласты. Сөйтіп, 1920 жылы Өлке
лік Халық ағарту бөлімдерінің жанынан сауат
сыздардың есебін алуды ұйымдастырумен, 

педагог мамандарды даярлаумен, курстар мен 
мектеп ашуды, оқу құралдарын басып шығарумен 
шұғылданатын сауатсыздық жөнінде комиссия 
құрылды. Осылайша 1924 жылдың қаңтар 
айында Қазақстанда «Сауатсыздық жойылсын» 
ұйымын құру жөнінде жұмыстар жүргізіліп, 
аталған ұйым құрылды. Олардың негізгі мақсаты 
сауатсыздықты жою болғанымен жергілікті 
жерлерде жұмысшы, шаруа, малшылар қатарын 
құрылысқа тартып, қоғамдық іске араласуға 
үйрету сияқты насихат жұмыстары жүргізілген.

1927 жылы Орталық коммитеті сауатсыз
дықты жою туралы қаулы қабылдап, батыл 
өзгерістер енгізді. Ал 1929 жылы «Жаңа қазақ 
орфографиясын бекіту туралы» қаулы жарық 
көрді. Ол халық ағарту коммиссариаты 1929 
жылдың 24 маусымында өткізген ғылыми 
конференцияда қабылданып, ал 20 шілдеде 
Орталық Атқару комитеті оны бекітті. 1929 

жылы конференция Қызылордада өткенін де айта 
кетейік. 

Елдегі сауат ашу науқанының тағы бір осал 
тұсы оқулықтың жетіспеуі еді. Ресми мәлімет 
бойынша, 1928 жылы қазақ тілінде 22 оқулық 
атауы болған. Қазақ тілінде оқулықтарды 
жазуға даярлығы бар топ Алаш қозғалысының 
қайраткерлері еді. Алайда алаш қайраткерлерін 
19281929 жылдары жаппай тұтқындап, жер 
аударды. 

Соның бірі Ахмет Байтұрсыновтың туындысы 
1926 жылы Ташкентте «Әдиебиет танытқыш» 
деген атпен басылды. Араға екіүш жыл салып, 
авторы ұсталған соң, бұл еңбек көпшілік арасына 
кең тарап үлгермеді. Бірақ қазақтың ұлттық 
әдебиеттануының ғылыми негізі мен басты 
терминдер осы кітапта қарастырылған. 

Тарих беттерін парақтасақ, 19301931 оқу 
жылынан бастап қазақтар мектепке оқуға 
бара бастаған. Мәселен, сол жылдары 29 
педтехникумның 5816 оқушысының 3978і қазақ 
болды. Сол кездің өзінде оқуға, сауат ашып, 
көзі ашық, көкірегі ояу азамат болуға ұмтылған 
жастар қатары көп болған. Бұл мақаланы 
дайындау кезінде Ж.Самраттың 2010 жылы  
«Егемемен Қазақстан» газетіне «Қазақтың 
тұңғыш жоғарғы оқу орны біз айтып жүргеннен 
әлдеқайда етерек ашылыпты» деп шыққан 
мақаласы, 2003 жылы Алматыда жарық көрген 
«Қазақстан» Ұлттық энциклопедиясы «Қазақ 
халық ағарту институты» кітабын пайдаландық. 
Сондайақ Т.Омарбековтің «Сауатсыздықты 
жою: науқаншылық және оның салдары» атты 
кітабына жүгіндік.

Ақмарал қАдыРХАнқызы

1989 жылы 1 ақпанда Қызылорда 
қаласында Арал мәселесіне арналған 
республикалық кеңес өтті. Елбасымыз 
ол кезде Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесінің төрағасы қызметінде еді. 
Сол жылдары Нұрсұлтан Әбішұлы 
Арал туралы шешіле сөйлегені есімде. 
Міне, сол бір қиын шақтан бастап 
Елбасымыз Аралды бір сәт есінен 
шығарған емес. Бүкіл әлем халқының 
назарын Аралға қарай бұрды. Орталық 
Азия елдері басшыларын Арал мәсе
лесіне байланысты Қызылорда қала
сында кездесуге шақырды.

Бұл мәслихаттың маңыздылығына 
тоқталып, біздің күшіміздің бірлікте, 
Арал тағдыры тек Қазақстанның ғана 
емес, бүкіл дүние жүзінің қасіреті 
екенін, оны қазірден бастап қолға 
алмасақ, келешекте кеш болатынын 
нақты дәйектермен түйіндеді. Көп 
ұзамай Аралды құтқару жөніндегі 
Халықаралық қор құрылды.

Арал үшін Елбасының талай 
бастамасына куә болдық. Аралдық
тарға таза ауыз су беру салтанатына 
Елбасы да қатысты. Аралға келген таза 
суды алғаш өз ішіп көріп,  «Мынадай 
таза да дәмді су Қазақстанда жоқ» 
деген еді. Сол таза судың рахатын 
қазір Арал мен Қазалының барлық елді 
мекендеріндегі тұрғындар көріп отыр. 
Ал 1997 жылдың 24 ақпанындағы 
«Арал аймағы қазақстандық бөлігінің 
қазбалар кен орнын игеру туралы» 
Президент Жарлығының шығуы Арал 
өңіріне соны серпін әкелгеніне ешкім 
дау айта алмас.

2015 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Қызылорда облысында жұмыс са
парының қорытындысы бойынша 
БАҚ өкілдері үшін брифинг өткізді. 
Индустрияландыру аясында облыста 
ірі кәсіпорындар іске қосылатын 
болды, соның ішінде бүкіл 
Қазақстанды өз өнімімен қамтамасыз 
ете алатын әйнек зауыты да бар. 
«Жалпы, елдің барлық өңірінің ахуалы 
жақсарды, олардың бәрі Елордаға 
қарап бой түзеуде» деді Нұрсұлтан 
Әбішұлы. Сондайақ осы сапарында 
рекордтық көлемде күріш жинаған 
жергілікті диқандарды құттықтады.

Нұрсұлтан Назарбаев Сыр бойын
дағы экологиялық апаттан зардап 

шеккен халықты қатқабат қиын
дықтан құтқаруды екінші кезекке 
ысырып қойған жоқ. Ғасырдың 
ғажайып ісі саналған «Сырдария 
өзенінің ар насын реттеу және Сол
түстік Арал теңізін сақтап қалу» 
жобасы (САРАТС) осылайша дүниеге 
келді. Қазақстанның Дүниежүзілік 
банкпен ынтымақтастығына негіз 
қа ланды. Теңізді бөліп тұратын 14 
шақырым Көкарал бөгеті тұрғызылып, 
Ақлақ су тоспасы салынды. Сырдария 
өзенінің арнасы реттеліп, Қараөзек, 
Әйтек тоспалары қайта жаңғыртылды. 
Кіші Арал суы бұрынғы жағалауына 
жетіп, теңіз акваториясы бес есе 
ұлғайды. Аймақтың ауа райы өзге
ріп, климаттың табиғи болмы  сы 
қалыптасты. Аудан да балық шаруа
шылығы өркен деп, балықшы лар ата 
кәсібіне қайта оралды. Жағалаудағы 
елді мекен дердің әлеу меттіктұр
мыстық жағ дайы жақсар ды. Қазіргі 
таңда Аралда бұрын кеңес заманында 
салынбаған жаңа технологиялы балық 
зауыттары жұмыс істейді.

Сыр өңірі үшін маңызы зор 
САРАТС жобасының алғашқы нә
ти  жесімен танысқан Нұрсұлтан 
Назарбаев оның екінші кезеңін жал
ғастыруға тапсырма берді. Қасиетті 
Арал топырағында тұрып, «Мен 
Аралға көмектессем деген арманыма 
жеткеніме қуаныштымын» деген сөзі 
халық жадында мәңгі қалды. Теңіздің 
оралуы туралы әлемдік ақпарат құ
ралдары жарыса жазып, табиғи апат 
салдарын жоюдың осынау үлгісіне 
таңдай қақты. Қазіргі кезде САРАТС2 
жобасын жүзеге асыру қолға алынды. 

Экономикалық құрылымы жағы
нан жылдар бойына аграрлық аймақ 
болған Сыр өңірі тәуелсіздік алған 
кезеңнен бері мұнайлы аймаққа 
айналды. Елбасының тікелей тапсыр
масымен жылдық мерзімі аяқталған 
Құмкөл жерін әлі де біздің облыстың 
еншісіне қалдыра тұруға шешім қа
былданды. Қазақтың дархан дала
сының, қойнауы қазынаға толы 
жерінің байлығы баршаға ортақ. 

Бүгінде «Батыс ЕуропаБатыс 
Қытай» автомагистралі Сыр өңірінің 
әлеуетінің артуына қызмет етуде. 
Транзиттік дәліздің 800 шақырымынан 
астамы Қызылорда облысынан өтеді. 

Бұл ұлы жол облыстың барлық ау
данын басып өтіп, өн бойында 
көптеген инфрақұрылымдық нысан
дар іске қосылды. Нәтижесінде қан
шама адам үшін жұмыс орындары 
ашылды. «Тәуелсіздік жылдарындағы 
қол жеткен табыстарымызды Қы
зылорда облысының мысалынан 
көруге болады» деген Елбасының 
қадап айтқан сөзі Сыр халқының 
еселі еңбегінің бағасы деп түсінеміз. 
Иә, Елбасымен 5 рет жүздескенімді, 
оның екеуінде де оның алдында 
сөйлегенімді мақтанышпен еске ала
мын. Студенттеріме, ұлқыздарыма, 
немерелеріме осы естелікті тебірене 
айтып отырамын.

2019 жылы 19 наурызда Қазақстан 
өз дамуының жаңа кезеңіне көте
ріл ді. Бұл – саяси өркендеудің 
сабақтастығын, әлеуметтікэконо 
ми калық бағытымыздың жүйелі
лі гін көрсетті. Елбасы жаңа 
Президенттікке үміткер ретінде 
Тәуелсіздіктің ал ғашқы күндерінен 
жанынан табылған саяси серігі, 
сенімді шәкірті, қай раткер, дип
ломат, әлемдік қоғамдас тыққа таны
мал тұлға ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
кандидатурасын ұсынды. Елбасы 
сенімі – ел сенімі. ҚасымЖомарт 
Кемелұлы сайлау додасында жеңіске 
жетті. Елбасы мен жаңа Президент 
бірлігі, жаңа Қазақстан қоғамын 
одан әрі ұйыстыра түсті.

Ал биыл Елбасы Nur Otan пар
тиясының тізгінін Президентке 
беру туралы шешім қабылдады. 
Саяси кеңестің кеңейтілген оты
ры сында Нұрсұлтан Назарбаев Nur 
Otan партиясы Төрағасының өкі лет
тігін беру туралы шешім қабылдап: 
«Партияны ел Президенті басқаруға 
тиіс», – деді. Елбасы әлем мойындаған 
қазіргі заманның көрнекті саясаткері, 
беделді тұлға болып қала береді. 
Заманауи Қазақстанның негізін қа
лаған тұлғаның әрқашан халық мүдде
сін ойлап, еліміздің болашағы үшін 
алаңдайтынын бәрі түсінеді деп 
ойлай мын. Елбасының бұл ұстанымы 
өзгермек емес.

қазбай құдАйбеРГенОв,
қорқыт ата атындағы 

қызылорда университетінің 
профессоры                                                                                                       

ЕЛБАСЫ ҚАМҚОРЛЫҒЫНДАҒЫ СЫР ЕЛІ

Алып мемлекет тараған тұста 
республикамызда ірі өндіріс орындары 
тоқырап, зауыттар мен фабрикалар 
тоқтап, кәсіпорындар ыдырап, меке
мелер жабылып жұмыссыздық арт
ты. Азықтүлік талонмен беріліп, 
қатшылық пен тапшылық қыса бас
тады. Өңірлерде электр энергиясы 
шектеліп, әр жерде ереуілдердің 
болуы сол кездегі елдегі әлеуметтік
экономикалық ахуалдың қандай қиын 
болғандығын көрсетсе керек. Осы тұс
та қиналған халыққа қуат, күш жігер 
беретін, жарқын болашаққа бастайтын 
нақты істердің қажет екендігін уа

қыт талап етті. Ел экономикалық 
қиындықты бастан өткеріп жатқан 
шақта сан алуан тірлікті іске асыру 
оңай шаруа емес еді. Елдің ертеңіне 
елеңдеген Елбасы ой ланып жатпай, 
тез арада барлық шет елдермен тығыз 
байланыстар орната отырып, олардан 
нарық тәсілдерінің алғашқы қадамдары 
мен нарықтық экономиканың қыр
сырын игеруді, үйренуді қолға алды. 
Ол үшін жаңа кадр дайындау саясатын 
алға қойды. Елбасы бастамасымен 
шетелде жас тардың білім алуы 
жүзеге асты. Осы жолда алып елдер 
басшыларымен тіл табысып, нарық 
жайында істәжірибелер алмасып, 
сарабдал сая саткерлігімен оларға 
Қазақстанды таныта білді. Мұны 
біздер әрдайым зор мақтаныш 
сезіммен айтуға тиіспіз. Сондайақ 
әлемнің іргелі елдерінің Президенттері 
мен саясат серкелерінің бас қосқан 
алқалы жиындарда ой айтып, саясатта 
да реформатор екендігін көрсете біліп, 
жаңа ұсыныспікірін қабылдатып, 
төрткүл дүние назарын аудара білді. 
Осының бәрі Тұңғыш Президенттің 
қайраткерлік ерлігінде жатыр. Ай
татыны жоқ, Нұрсұлтан Назарбаев 
сарабдал саясаткер ре тінде  әлемді тәнті 
ете білген дара тұлға. Тәуелсіздіктің 

алғашқы жыл дарында Елбасы Азия
дағы өзара ынтымақтастық және 
сенім шаралары жөнінде кеңес 
өткізуге бастамашы бола білді. Сон
дайақ түркітілдес мем лекеттердің 
ынтымақтастық ұйы  мының да іргесін 
қалаған еді. Елбасының ықпал етуімен 
құ рылған Шанхай ынтымақтастық 
ұйы мының құрылғанына 25 жыл толып 
отыр. Қазіргі таңда бұл ұйымның 
әлемде беделі зор. Семей ядролық 
полигонын жапқанына да биыл 30 
жыл толды. Сарыарқа төсінде астана 
тұрғызу да ерлікпен парапар. Елорда 
төрінде әлем елдерінің басшылары 

бас қосқан алқалы жиындар мен 
самиттер өткізілді. Сөйтіп, Ақ орда 
келісімдер мен уағдаластық алаңына 
айналды. Қысқы Азияда ойындары 
өтіп, 1992 жылы Астанада Дүние жүзі 
қазақтарының құрылтайын өткізіп, 
ұлтымызды ұйыстырды. Тарих бетінде 
аспанға алғашқы ғарышкерлерімізді 
ұшырды. Жер серігі «QazSat2» көк
ке көтерілді. Сөйтіп, Қазақстан эко 
номикалық қиыншылықтарды жеңе 
отырып, өзін осылай әлемге мойын
датты.

Егемендікті алған жылдар ішінде 
шекараны шегендеп ғана қоймай, 
тәуелсіз мемлекет ретінде ұлттық 
валютамызды айналымға енді. Ел 
ұстыны – Елтаңбамыз, көк бай рағымыз, 
әнұранымыз өмірге келді. Бір кездегі 
кеңестік қызыл империяның қолдан 
жасалған аштығы мен саяси қуғынына 
ұшыраған қан дастарымыз бас сауғалап 
жан үшін шетел асқаны белгілі. Осы 
тәуелсіздіктің арқасында Тұңғыш 
Президент Н.Назарбаевтың сыртқа 
кеткендері елге шақыруымен шетте 
жүрген қандастардың көбі өз Отанына 
оралды. Әлі де орала бермек. Осы 30 
жыл ішінде келген ағайындардың 
балаларының алды бүгінде орда бұзар 
жасқа келді.

Тәуелсіздіктің отыз жылында 
Қазақстанның кез келген өңірі заманға 

сай жаңғырып, жаңару үстінде. Оның 
қатарында Сыр өңірінің бас қаласы – 
Қызылорда қаласы жасарып, жасанып, 
жыл өткен сайын жайнай түсті. 
Тәуелсіздік жылдарында бірнеше 
жаңа шағын аудан бой көтерді. Сол 
жағалауда бой көтерген жаңа қаланың 
жедел дамуының өзі ерекше. Сыр 
өңіріне жасаған Елбасының әрбір іс 
сапары  аймақ халқына қуат пен серпін 
берді. Сыр халқының дархан пейілі 
мен даладай кеңдігін рухтандыра 
түсіп,  «Сыр – алаштың анасы» деп 
бекер баға бермесе керек. Арал теңізі 
тағдырына барынша мән беріп, оның 

қалпына келуіне барынша күшжігерін 
салды. Бұл мақсатта Өзбекстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан 
президенттерінің басын қосып, Арал 
проблемасының ортақ екендігін 
жеткізе білді. Түрлі жобаларды 
ұсынып Көкаралдың қалыптасуына 
оң әсерін тигізді. Өңірдегі мұнай 
өндіру де жыл сайын артып, аймақтың 
элеуметтікэкономикалық өсуіне оң 
әсерін тигізуге ықпал етті. Елбасы 
Сыр еліне келген әрбір сапарында 
жергілікті халықпен етене жүздесіп, 
елдің тыныстіршілігін қарапайым 
халықтың аузынан естіпбіліп, көңілі 
марқайып қайтатын. 

Тәуелсіздік жылдарында жүзеге 
асқан ірі жобалардың бірі – «Батыс 
Еуропа – Батыс Қытай» автобанының 
іске қосылуы. Күре жол Сыр өңірі 
экономикасының артуына үлес 
қосуда. Бір сөзбен айтқанда, Сыр 
өңі рі Тәуелсіздік шапағатына бө
леніп келеді. Мұның бәрі Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Сыр өңі
ріне деген ерекше ықыласпен, жылы 
көзқараспен қарай білгеннің нәтижесі 
болса керек. Ендеше Тұңғыш 
Президент күні баршамызға құтты 
болсын! Елдігіміз берік, бірлігіміз 
мықты болсын дейік!

Кенжалы еРімбетОв,                                     
ардагержурналист

алғашқы қазақ инсТиТуТы

басы 1-бетте

егемендік 
ел еңсесін ТікТеді
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Ақмешіт АптАлығы

ХХІ ғасырдың алғашқы жылы. Қазақстан Тәуелсіздігінің 
екінші он жылдығы басталған кезең. Осы он жыл ішінде 
еліміз оның ішінде Сыр өңірі айтарлықтай өзгерді. Салтанат 
көші табысты жүзеге асты. Келешек даму даңғылын 
айқындап, ел экономикасының тұрақты өсуi басталады. 

2001 жылы жалпы Ұлттық табыстың 25 процентке 
тарта жинақтау деңгейiне шықты. Бұдан бөлек 2001 
жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша, Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің деректеріне карағанда 
106,8 мың жұмыс орны құрылып, 18,3 миллион тоннадан 
астам астық жиналды. Елдегі экономикалық ахуалмен 
қоса рухани кемелдену, мәдени жаңғыру үдерістері де 
артты. Елордаға Кенесары ханның ескерткіші қойылды. 
Алматыда Орталық Азия мемлекет басшыларының 
Экономикалық коғамдастығының саммиті өтті. Саммитте 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуразиялық кеңістікті қа
лыптастыруға байланысты жобасы қолдау тапты. 2001
2010 жылдарға «Үш тұғырлы тіл» ұлттық мәдени жобасы 
іске асырыла бастады.

2002 жыл Денсаулық жылы ретінде жарияланды. 
Сонымен қатар 2002 жылы Қазақстан экономикалық 
бағытта да сапалы дамуға қол жеткізді. Жылдың тағы 
бір ерекшелігі осы жылы киелі Түркістанда Дүниежүзі 
қазақтарының екінші құрылтайы өтті. 

«Бүгінгі күн жұмыр жердің бетіндегі қазақ атаулыға 
айтулы күн екені күмәнсіз. Төрткүл дүниеге тарыдай 
шашылған қандастарымыздың төрт жүзге жуық өкілі 
әлем қазақтарының екінші құрылтайына жиналып отыр. 
Міне, көңілдері ата жұрт деп алып ұшқан алыстағы 
ағайындарымыз киелі Түркістан төрінде тамаша 
мерекенің куәсі болуда. Бұл – құрылтай қазақ халқының 
жаңа мыңжылдыққа біртұтас ұлт ретінде нық қадам 
басқанының белгісі. Біздің бәріміз үшін бұдан артық 
бақыт, бұдан артық қуаныш болуы мүмкін емес», – 
деді Дүниежүзі қазақтары құрылтайының ашылуында 
Елбасы. 

2003 жылы Тәуелсіз Қазақстанның әр саладағы дамуы 
түбегейлі өзгеріп, «Қазақстан 2030» стратегиясында 
айқындалған міндеттерді іске асыруға белсенді кірісе 
бастаған жыл ретінде есте қалды. 20032005 «Ауыл 
жылы» ретінде жарияланды. Елбасының кезекті 
Жолдауы жарияланып, алдағы кезеңдерге арналған саяси 
реформалардың бес негізгі басым бағытын қамтитын 
бағдарламасы ұсынылды. 

2004 жылы бәсекеге қабілетті ұлт ретінде таныла 
бастаған кезең болды. Ұлттық экономика өсімі айқын
далды. Жұмыссыздар саны төмендеді, мемлекеттің әлеу

меттік саланы оңалтуға қатысты саясаты мығымдалып, 
жәрдемақылық төлемдер мөлшері біршама артты. 
Бұл Қазақстанның ТМД кеңістігіндегі әлеуметтік 
экономикалық саясаттағы жетістігі ғана емес еді. 2004 
жылы 204 инвес тициялық жоба іске асырылса, соның тең 
жартысы даму институттарының қолдауымен жүзеге асты. 
Ұлт көшбасшысы стратегиялық міндет ретінде бәсекеге 
қабілетті елдердің қатарынан лайықты орын алуды мақсат 
тұтты. Сонымен қатар «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы туралы қаулы қабылданды. 

2005 жылы еліміз экономикалықәлеуметтік даму 
қырқын алған кез. Тәуелсіздік алғаннан бергі кезеңде қазақ 
елі төрткүл дүниеге береке бірлігімен, тату тірлігімен 
танылып үлгерді. Тұрақты лықтың арқасында азғана жылдар 
ішінде қыруар шаралар тындырылды. Ел тәуелсіздігінің 
14ші жылына дейінгі кезеңнің өзінде алдағы жүрер жолы 
толық айқындалып, мемлекеттілік маңызды шешімдер 
қабылданды. Егемен діктің ұзақ мерзімді стратегиялық 
бағыты одан әрі айқындала түсті. Ең бастысы, 2005 жылы 
Тәуелсіз Қазақстанның ішкі экономикалықәлеуметтік 
дамуы қарқынды қалыпқа түсіп, сыртқы сауда байланысы 
жандана бастады. Сыртқы елмен сауда саттық қана емес, 
саяси ықпалдастық пен ынтымақтастық арта түсті.

Осы жылғы Елбасының Қазақстан халқына Жолдауын 
қалың жұртшылық аса ықыласпен қабылдады. Бұл 
жылғы Жолдауда Елбасы тәуелсіз Қазақстанның өткен 
кезеңдерін саралай келе, алдағы кезеңдерде атқарылуы 
тиіс міндеттерді айқындады. Осы жылдың маусымында 
Мәскеуде ҚР Президентінің қатысуымен ЕурАзЭҚ 
қатысушы мемлекеттер басшыларының Мемлекетаралық 
кеңесінің отырысы өтті. Кеңестің күн тәртібі бойынша өзара 
интеграциялық байланыстардың кең ауқымды мәселелері 
қаралды. Соның ішінде Сырдария және Әмудария өзендері 
бассейндерінің су энергетикалық қорларын тиімді игеру, 
мемлекетаралық банктің халықаралық инвестициялық
несиелік және есеп айырысу ұйымы функцияларын жүзеге 
асыру сияқты мәселелер жанжақты талқыланды. 

2006 жылы Қазақстан өз дамуында тың серпілістерге 
ұмтылды. Тәуелсіздіктің 15 жылдығын жас Қазақстан 
бақуаты беки түскен елдердің қатарында қарсы алды. 
Сындарлы саясаттың арқасында елдің ішкі әлеуеті артып, 
халықаралық аренада мемлекеттің беделі жоғарылай түсті. 

Әлем Қазақстанның қарымды қуатын ғана емес, қайратты 
саясатын, сауатты жолын, салауатты ұстанымын мойындап, 
небір түйінді мәселелерде Орталық Азиядағы көшбасшы 
мемлекеттің тың бастамасымен санаса бастады. Осы жылы 
еліміздің жалпы ішкі өнімінің жылдық өсімі 7,1 процентті 
құрады. 2006 жылдың қаңтарында мемлекетіміздің 

жаңа Әнұраны қабылданды. Әнұран негізіне Жұмекен 
Нәжімеденовтің сөзіне жазылған композитор Шәмші 
Қалдаяқовтың 1950 жылдары дүниеге келген «Менің 
Қазақстаным» әні таңдап алынды. Қолданыстағы Әнұран 
мәтініне Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың енгізген 
өзгерістерін Парламент қабылдады. 

2007 жыл – Тәуелсіз Қазақ елінің егемендікпен есеюдің 
тағы бір жылын еңсерді. Мемлекет алдынан тақыр жерден 
тау тұрғызардай қауқар талап етіліп, қыруар сынақтар 
күтіп тұрды. Қазақстан өзіне тиесілі байлығын өзі игере 
бастады. Бұл да Тәуелсіздіктің ең сүбелі жемісі болатын. 
Бұл жылы Қазақстанның жалпы алтын валюта резервтері 
Ұлттық қордың қаржысын қосқанда 40 млрд долларға 
жетті. Банк жүйесіндегі депозиттер 3,5 триллион теңгені 
құрады. Отандық зейнетақы қорларындағы зейнетақы 
жиналымдарының өсімі 1,1 триллион теңгеден асып түсті. 
Елдегі ІЖӨ жан басына шаққанда 7 мың долларды еңсерді. 
Осы жылы Қазақстанда 22,5 миллион тоннадан астам 
астық орылды. Бұл тәуелсіздік жылдарындағы рекордтық 
көрсеткіш болатын. Қазақстан – астық өндірісінің жан 
басына шаққандағы көлемі мен ұн экспорты бойынша 
әлемде бірінші орынға шықты. Елбасы Жолдауында 
айтылған тапсырмаларға сәйкес, республикамызда 

үш жылдың ішінде салынуы тиіс 100 мектеп пен 100 
аурухананың алғашқыларының іргетасын қалау жұмыстары 
да осы жылы басталып, республика бойынша 65 мектеп 
ашылды. Осы жылдың еншісіндегі Қазақстанның тағы бір 
жетістігі ЕҚЫҰ төрағалығына толық қол жеткізуі болды. 
Қазақ елі бұл жылды да ел ішіндегі елеулі жаңалықтарымен 
ғана емес, халықаралық дәрежедегі салмақты қадамдарымен 
де табысты еңсере алды.

2008 жылы Қазақстан жаһандық дағдарысты бастан 
өткерді. Қазақстан тәуелсіздік жылдары түрлі кезеңдерді 
еңсерді. Нарықтық даму мен ашық қоғам бағытын таңдаған 
еліміз үшін әлемдік жаңалықтардың бәрі әсерлі бола 
бастады. Соның ішінде экономика, қаржы мәселесінде 
Қазақстан дүниежүзі елдерімен бірге түрлі қиындықтарды 
да, түрлі асуларды да еңсерді. 

2009 жылы халық санағы жүргізіліп мемлекет құраушы 
ұлттың 63 проценттен асқанын көрсетті. Бұл кез – жаһандық 
дағдарыс дабылы әлі де басылмаған уақыт. Дағдарысқа 
қарсы жаппай жұмыссыздықты болдырмау мақсатындағы 
«Жол картасы – 2009» мемлекеттік бағдарламасы қабыл
данып, ол өз кезегінде тиімділігін танытты. Ресми 
мәліметтер бойынша, «Жол картасын» жүзеге асыруға 
сол жылы республикалық және жергілікті бюджеттерден 
191,5 млрд теңге бөлініп, нәтижесінде Қазақстандағы 
жұмыссыздық деңгейі 6,3 процентті құрады. 

Осы жылдың сәуір айында Алматыда Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың төрағалық етуімен Халықаралық Аралды 
құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттер басшыларының 
саммиті өтті. 

Ол бойынша Арал теңізі бассейніне көмек көрсетудің 
3ші бағдарламасы жасалатын болып келісілді. 
Нұрсұлтан Назарбаев сондайақ өз әріптестерін 
Қазақстанның Сырдария өзенінің өткізу қабілетін 
күшейтуге және Солтүстік Аралды сумен көбірек 
қамтамасыз етуге бағытталған «Сырдария өзенінің 
арнасын және Арал теңізінің солтүстік бөлігін реттеу» 
жобасының бірінші кезеңін аяқтағаны жөнінде хабардар 
етті. Сондайақ 2009 жылы Астанада «Қазақ елі» 
монументі мен «Тәуелсіздік» сарайы, Орталық концерт 
залы секілді өзге де ірі нысандардың салтанатты ашылуы 
болды.

2010 жылдағы елеулі істің бірі – ЕҚЫҰ төрағалығы 
мен Астана Саммитінің өткізілуі. Бұл жыл – Қазақстанның 
арғыбергі тарихында бұрынсоңды қолы жетпеген 
асуларды еңсеруі арқасында ерекше нәтижелі болды. 
Жалпылама айтқанда дағдарыстан кейінгі кезеңдегі даму 
жолын айқын бағдарлап алған еліміз экономика саласында 
да толайым табыстарға қол жеткізді. Қолға алынған басты 
жобалардың бірі – 20102014 жылдарға арналған үдемелі 
индустриялықинновациялық дамудың мемлекеттік 
бағ  дарламасы. Бағдарлама аясында республикалық 
және өңірлік деңгейдегі индустрияландыру карталары 
әзірленіп, осы бағытта Сыр өңірінде де көптеген жұ
мыстар жүзеге аса бастады. 

2011 жыл ел мерейі еселенген жыл ретінде белгілі. 
Тәуелсіздіктің 20 жылдығына қарай қарышты қадам басқан 
кез. Елдің саяси өмірінен бөлек, халықаралық деңгейдегі 
айтулы шаралардың бірі Қысқы Азия ойындары. 

Елорда мен Алматыда өткен Азиада ойындарына 27 
елден 1 мыңнан астам спортшы қатысты. Құрлықтық 
жарыста Қазақстан 32 алтын, 21 күміс, 17 қола медальды 
жеңіп алып, командалық есепте бірінші орын иеленді. 
Бұл ел мерейін арттырған, елімізде спорттың оң бағытта 
дамып келе жатқанын дәлелдеген айшықты оқиға ретінде 
тарихқа енді. 

«Тәуелсіздік» сарайында ел егемендігінің 20 жылды ғына 
арналған салтанатты жиын өтті. Онда Елбасы Н.Назарбаев 
Тәуелсіздіктің 20 жылдығындағы Қазақстан ның жүріп 
өткен жолын саралап, қол жеткізген табыстар мен алдағы 
міндеттерге шолу жасады. 

Осы жылдың 16 желтоқсанында «Мәңгілік Ел» қақпасы 
ашылды.

Міне, тәуелсіз Қазақстанның екінші он жылдығы 
тарих беттерінде осылай таңбаланды. Осы жылдар 
бедерінде жасалған жұмыстар мен атқарылған істер ел 
болашағы жолындағы жарқын жетістіктер бастауы еді.

Сыр өңірінде де серпінді істер атқарылып, аймақтың 
өсіпөркендеуі жолында татымды тірліктер ауқымы іске 
асты. Мұның барлығы тәуелсіздігіміздің жемісі мен жеңсі 
болатын.

                                    
тұрар беКмыРзАев

ТӘуелсіздік ТОлғауы
екінші Он ЖылдықТағы ЖеТісТікТер

Тәуелсіздік! Осы бір ауыз сөз қаншама қасиетті, құдіретті 
десеңізші! Тәуелсіздік – қазақ  халқының ең үлкен құндылығы, 
бабаларымыздың ақ білегінің күшімен, ақ найзаның ұшымен 
келген ұлы жеңіс. Ұлттық қасиетіміз бен құндылықтарымызды 
ұлықтап, ұлттық намысымызды оятқан, әлемге қазақты азаттық 
сүйгіш, рухы биік, намысы берік халық ретінде жариялаған 
Тәуелсіздігімізге биыл 30 жыл толып отыр. Ынтымақты ұран, 
татулықты ту еткен бейбіт халқымыз осы уақыт аралығында 
толағай табыстарға жетті. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық 
азаматы үшін орны ерекше мереке деп білеміз, себебі, осынау 
жүрекжарды қуанышқа толы күнді атабабаларымыз ғасырлар 
бойы армандап, күтумен өтті. Рухы биік, намысы берік 
бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты – азаттықты 
аялау, тағдыры ортақ тұтас халқымыздың татулығын сақтау 
біздің басты мұратымыз.Себебі, Тәуелсіздік – бізге, болашақ 
жастарға міндеттелген бабалардың баға жетпес  аманаты.

Тәуелсіздігіміздің қадірқасиеті турасында Президент 
ҚасымЖомарт Кемелұлының  «Егемен Қазақстан» газетінде 
жарияланған «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында әр 
қазақтың жүрегін қозғайтын сөз айтқан  еді. «Бабалардан мұра 
болып қалған қасиетті жеріміз – ең басты байлығымыз. Қазаққа 
осынау ұлан ғайыр аумақты сырттан ешкім сыйға тартқан жоқ» 
деген болатын. Расында да, еңсемізді тіктеп, егемендігімізді алып, 
өз алдына отау тіккеніміз халықымыздың асқақ арманы  екендігін 
айқындайды.Иә,тәуелсіздік – елдігіміздің, тұтастығымыздың 
белгісі. Олай болса, тәуелсіздігімізді көзіміздің қарашығындай 
сақтап,  келешек ұрпақ қамы үшін аянбай еңбек етіп, еліміздің 
гүлденуіне өз үлесімізді қосу – әрбіріміздің азаматтық па
рызымыз дегім келеді.

ж.СейтжАнОвА
№268 мектеп-лицей директоры

тәңІР БЕРгЕН СЫй

Бұған дейінгі кездесуде бір
қатар көпқабатты үйлердің жо
ғары қабаттарына ауыз судың 
тиісті деңгейде көтерілмейтіні, 
Белкөлдегі ескі қоқыс полигоны, 
балаларға арналған ойын алаң
дарын салу сынды басқа да 
мәселелер айтылған болатын. 

Қала әкімі бірқатар көпқабатты 
үйлердің жоғары қабаттарына 
ауыз судың тиісті деңгейде кө
терілуі үшін ұңғымалар санын 
58ден 74ке жеткізілгенін мәлім 
етті. 

Белкөл кентіндегі ескі қоқыс 
полигоны аумағын қайта өңдеу 
мақсатында да тиісті шаралар 
атқарылуда.

– Мен бұл мәселе бойынша 
аталған нысан басына Сенат 
депутаттарын да алып бардым, 
тиісті министрлік жанындағы 
комитетке де бардым. Жоба құ
нының үлкендігіне қарамастан 
ол кісілер бізді қолдайтындығын 
айтты. Қазіргі таңда жоба
сметалық құжаттарын әзірлеу 
мақсатында керекті қаражат 
бөлініп, мемлекеттік сатып алу 
конкурсы жүргізілуде, – деді қала 
басшысы. 

Қызылорданың әкімі бұдан 
бөлек тарихи ғимараттардың 
жанына құрылыс жұмыстарының 
жүргізілуіне тиым салу мәсе
лесі бойынша тиісті сала 
басшыларына тапсырмалар бе
рілгенін, жыл соңына дейін 

апаттық деп та нылған үй тұр
ғындарына 50 пә тер, әлеу
мет тік жағынан аз қамтылған 
отбасыларға арналған 200 және 
көпбалалы отбасыларға 430 пәтер 

беру жоспарда бар екенін де 
айтты. Сондайақ қала көлемінде 
заман талабына сай 25 ойын және 
спорт алаңы салынғанын сөз етіп, 
қоғамдық көлік, су жүйесі, қала 

тазалығы секілді салалардың 
жұмысын жан дандыру үшін 
жұмыс жасалып жатқанын тілге 
тиек етті.

– Облыс орталығы болған соң 
түйінін тарқатар проблемалар 
да жоқ емес. Сондықтан біз 
қоғамдық көлік, су жүйесі, қала 
тазалығы секілді салалардың 
жұ мысын жандандыру үшін де
малыс күндеріне қарамастан 
жұмыс жасап, жалпы туындаған 
проблемаларды анықтау және 
шешу бағытында жұмыс жасап 
келеміз, – деді қала әкімі.

Басқосуда журналистер қа
ламгерлерге арнайы ашылған 
аллея үшін рақметтерін айтып, 
бірқатар ұсыныстарын ортаға 
салды. 

БАҚ өкілдері шеткі ай мақ
тардағы жол, қоғамдық көлік, 
қысқа дайындық, қала тазалығы 
сынды  мәселелерді көтерді. 

Жиында «Сыр медиа» 
ЖШС бас директоры, облыстық 
мәслихат депутаты Аманжол 
Оңғарбаев алдағы уақытта Сыр 
журналистикасының тарихына 
арналған 5 томдық еңбектің тұсауы 
кесілетінін айтып, қаламгерлерді 
айтулы шараға қатысуға шақырды. 
Белгілі ақын, облыстық мәслихат 
депутаты Шәкизада Әбдікәрімов 
жаңа аллеяны қаламгерлердің 
нағыз бас қосатын орталығына 
айналдыру үшін арнайы ша
ралар өткізіп тұруды ұсынды. 
Сондайақ «Қазақстан» ұлттық 
арнасының облыстағы меншікті 
тілшісі Әділбек Жақанов шағын 
футболдан қаламгерлер арасында 
өткізілетін турнирді БАҚ өкілдері 
арасында өтетін республикалық 
жарысқа айналдыру жөнінде 
ұсыныс білдірді. Қала әкімі бұл 
ұсыныстарды қолдайтынын айтып, 
журналистерді Қызылорданың 
оң имиджі үшін жұмыла жұмыс 
жасауға шақырды.

А.беК

қалам ұсТаған қауымға құрмеТ

басы 1-бетте
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Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, 
беттеліп, «АSU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік 
басқаруындағы «Сыр медиа» ЖШС баспаханасында
басылды.  Тел: 8(7242) 400668
Газеттің  таралымы бойынша  701408 телефонына 
хабарласуға болады. 
Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі 4 А.
таралымы  4424                       тапсырыс №1740
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Ақмешіт АптАлығы

«Ұлтымыздың ұлы аспа
бы – домбыра» атты қазақтың 
қара домбырасының қасиетін 
ұлықтауға арналған  шараға 
Тасбөгет кенті әкімі Семсер 
Сыздықов қатысып, жылы 
лебізін білдірді. 

– Мұндай құнды мұра 
әр қазақтың үйінде тұруы 
тиіс. Ал мәдениет үйі мен 
білім ордаларында тұруы 
заңдылық деп ойлаймын. 
Ұлжан Мәлікайдарқызы Сыр 
өңіріне ғана емес күллі қа
зақ даласына есімі мәшһүр 
жырауларымыздың бірі. 
Ол  көптеген халықаралық 
сах   наларда Сыр сүлейлері 
шы ғармаларын насихаттап 
ке леді. Ұлағатты өнер иесі
нің өз туған жерімен кез
десу өткізіп, осындай баға 
жет пес асыл дүниені тар
ту етіп жатқаны бізге 

үлкен қолдау. Енді алдағы 
уақытта сіздің жолыңызды 
жалғап жыр көгінде қанат 
қағатын жас өнерпаздар 
шы ғады деп сенемін. Бұл  
ел тәуелсіздігінің мерейлі 
сәтінде бізге тамаша тарту 
болды. Еліміз аман, өнеріміз 
өміршең болсын, – деді кент 
әкімі.

Шара барысында Ұлжан 
Мәлікайдарқызы жас өнер
паздар өнерін тама шалап, 
өз шығармашы лығы нан да 
шеберлік сағатын өткізді. 
Фойеде «Тәуелсіздік – мәң
гілік елдің тұғыры» тақы
рыбында кітап және қолөнер 
бұйымдарының көрмесі көр
сетілді.

Ұлттық құндылықтары
мыз ұлықталған шарада 
жергілікті тұрғындар рухани 
қуат алып, туған жеріне 
қамқорлық жа сауды ұмыт
паған Сыр пер зентіне риза
шылықтарын біл діріп жатты. 

м.жӨКебАй

Ал Ұлыбританияда 8 маусымда пат
шайымның туған күні тойланады. Британ 
монархы ІІ Елизавета сәуірде дүниеге 
келген. Алайда VII Эдуард бекіткен 
дәстүр бойынша Біріккен Корольдігі бұл 
күнді маусымның екінші сенбісінде атап 
өтеді. Патшаның пікірінше бұл күні ауа 
райы мерекені бұза алмайды.

ІІ Елизавета – Австралия, Канада, 
Жаңа Зеландия, Соломон аралдары, 
Ямайка секілді 15 мемлекеттің пат
шайымы. Алайда ол елдердің өздерінің 
«Патшайым күні» бар.

Мысалы, 24 мамырда канадалықтар 
Виктория патшайымның туған күнін 
атап өтеді. Австралияда шаңғы мау
сымы басталатын кезде маусымның 
екінші дүйсенбісінде тойлайды. Жаңа 
Зеландияда патшайым күнін тау шаң
ғысы маусымы басталатын уақытта, 
яғни маусымның бірінші дүйсенбісінде 
атап өтеді.

Исландияда Президент күні 14 
мамырда дүниеге келген елдің бесінші 
президенті Олавур Рагнар Гримссонның 
құрметіне бекітілген. 1966 жылы 
билікке келген Гримссон 2016 жылдың 
бірінші тамызында орнын Гвюдни 

Йоуханнессонге босатты. Исландияда 
Президенттің туған күні мемлекеттік 
мереке. Бұл күні Исландияда мем
лекеттік ту көтеріліп, әртүрлі көңіл кө
теру шаралары мен халықтық шеру 
ұйымдастырылады екен.

Нидерланд – король (патшайым) 
басқаратын конституциялық монархия. 
Ұлттық мейрам Патша күні Виллем 
Александрдың туған күні 27 сәуірде 
аталып өтеді. Осыған дейін 31 тамыз 
бен 30 сәуірде тойланып келген. Бұл 
күні сонымен бірге ұлттық бірлік күні 
аталып өтеді. Осы күні голландтықтар 
Оран әулетінен келе жатқан сарғылт 
түсті киім киеді. Қалаларда роктан 
рейвке дейін әртүрлі жанрда музыкалық 
концерттер өтеді. Барлық жерден көше 
музыканттарын кездестіруге болады. 
Гаага секілді қалаларда түн ауған шақта 
«Koningsnacht» деп аталатын Патшайым 
түні тойланады. Көшелерді сарғылт түсті 
лента, гирлянда, шармен безендіріп, 
қазіргі монархтың портреті мен ұлттық 
туын іледі. Бұл күні елдегі дүкендерге 
тауарларын ҚҚСсыз (қосылған құн 
салығы) сатуға рұқсат беріледі және бұл 
мерекеде кез келген адам көшеге шығып 
өз тауарын еркін сата алады. Барлығы 

жылдың «сарғылт» мейрамын шат
шадыман атап өтеді.

Мереке тарихы 1885 жылдан бас
талады. Ең бірінші либералды партия 
халықтар бірлігі күнін белгілеуді жөн 
көрген. 31 тамызда Вильгельмина хан
шайымның туған күніне орай Ханшайым 
күні тойланған. Ханшайым патшайымға 
айналған кезде мейрам атауы Патшайым 
күні деп өзгертілді.

1948 жылы таққа Юлиана пат
шайым келген соң мейрам 30 сәуірге 
ауыстырылды. Бұл күн Юлиананың 
туған күні еді. Патшайымның қызы 

Беатрикс анасының орнына отырған 
соң бұл мейрамды өзінің туған күніне 
ауыстырмағанды жөн көрді. Анасын 
еске алу үшін 30 сәуірді мереке күні деп 
қалдырды, әрі өзі туған күн 30 қаңтар 
мейрамды тойлау үшін қолайсыз еді. 
2013 жылы Беатрикс таққа Вильгелм
Александрды отырғызды. Корльдің ту
ған күні 27 сәуір болған соң патшайым 
күні «Король күні» деп өзгертілді.

Ангола халқы да тұңғыш президент 
күнін тойлайды. Анголаның тұңғыш 
президенті Агоштинью Нетудің құр
метіне орай басқаша атаумен «Ұлт 
батырлары күнін» атап өтеді.

Ол 1922 жылы 17 қыркүйекте про
тестанттар шіркеуі қызметкерлерінің 
отбасында дүниеге келген. 1950 жыл
дары Нетудың қатысуымен Пор
тугалиядан тәуелсіздігін алу үшін 
күрескен Анголаны азат ету халықтық 
қозғалысы құрылды. 1975 жылы 
Ангола тәуелсіздік алған соң Нету оның 
алғашқы президенті атанды.

Ұлт батырлары күні Нетудің құр
метіне ғана аталып өтпейді. 20 жыл
ға жуық ел тәуелсіздігі жолында 
күрескен Анголаны азат ету халықтық 
қозғалысының барлық мүшелерінің 

және 19752002 жылдар аралығындағы 
азаматтық соғысқа қатысушылардың 
құрметіне тойланады. Мереке күні 
ұлт батырларының сіңірген еңбегі 
айтылып, халық қошемет білдіреді. 
Елде спорттық шаралар мен еске алу 
шаралары өтеді.

Бұл елдің мемлекеттік мейрамдарына 
президент күні де кіреді. 17 қарашада 
халық тұңғыш президенттері Амата 
Кабуаның туған күнін атап өтеді. 
Маршалл халқы ел тәуелсіздігі жо
лында бірқатар келіссөздер жүргізіп, 
тәуелсіздіктің негізін қалаған Кабуаны 
ерекше құрметтейді.

Ол 1979 жылы Маршалл аралда
рының президенті болып сайланды. 
1996 жылға дейін ақтық демі қалғанша 
бес президенттік мерзімде мемлекет 
басшысы қызметін атқарды.

Амата Кабуа елдің тұңғыш президенті 
ғана емес, «Маршалл аралдары мәңгілік» 
атты ұлттық әнұранның әні мен сөзін 
жазған.

Оңтүстік Африкадағы ең дамыған 
елдердің бірі. Мереке екі күнге со
зылады. Тұңғыш президент Серетсе 
Кхама құрметіне Президент күнін шіл
денің үшінші дүйсенбісінде атап өтеді. 
Ол өмірінің соңына дейін елді 14 жыл 
басқарған (1966 жылдан 1980 жылға 
дейін). Жемқорлықпен аянбай күресті, 
салықтың ең төменгі деңгейін ұстап 
тұрды және тұрақты демократиялық 
режимді құрды.

Ұлыбританиядан тәуелсіздігін алған 
кезде Ботсван әлемдегі ең кедей елдің 
бірі еді. 1966 жылы ел егемендігін алды. 
Келесі 35 жылда елдің ЖІӨ қарқынды 
түрде өсіп, экономикасы жылдам өскен 
елдердің ішінде екінші орын алды.

1994 жылы 6 қарашада Эмомоали 
Рахмон Тәжікстан Республикасының 

президенті болып сайланды. 2016 
жылы 15 сәуірде Тәжікстан пар
ламентінің төменгі палатасы 16 қа
рашаны Пре зидент күні деп бекітті. 
Парламент бұл шешімді жеке тұлғаны 
дәріптеу емес, қосымша шығынды 
қажет етпейтін мейрам екенін айтқан 
болатын.

16 қарашада Эмомали Рахмоналидің 
қайраткерлігін дәріптейтін кітапхана, 
көрме залдары мен білім беру ме
кемелерінде тақырыптық шаралар 
өтеді. Тәжікстан көшелері мен алаңдары 
«Біздің Президент – біздің лидер» деген 
жазуы бар Эмомали Рахмонның үлкен 
портреттерімен безендіріледі.

Жыл сайын 23 қазанда Таиланд 
халқы V Рама королін еске алу күні 
жалпыхалықтық мерекесін атап өтеді.

P.S. Ел Президенті күнін атап өту 
әр елде түрлі сәнсалтанатпен өтеді. 
Қазақ елінде бұл күн Тәуелсіздік та
рихымен астасып жатқандықтан болар, 
қызылдыжасылды сәнсалтанат емес, 
ел тәуелсіздігін әспеттеген рухани ме
рекеге айналды.

Г.қымбАт

Бүгінгі жастар – халқымыздың 
болашағы, еліміздің ертеңі. Қай 
заманда болсын асқақ арман мен 
үміт, биік ар мен өр намыстың 
символы. Кештің басты мақса
ты – өнегелі өмір жолы мен 
шығармашылық мұралардың өмір
шеңдігін жас буынға ұғындыру. 
Өз шы ғармашылықтарын шыңдау, 
өлеңге, сөз өнеріне баулып,  
шеберліктерін арттыру.

Жыр кешіне облыстық жастар 
ресурстық орталығының директоры 
Асқар Құрмаш, ақын, қоғам бел
сендісі Зауре Үксінбаева, қалалық 
орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесінің бас әдіскері Сәуле Асқарова 
қатысты. Қазақта «Ел ағасыз болмас, 
тон жағасыз болмас» деген мақал 
бар. Қазақ халқында біртуар ақындар 
мен жазушылар көпақ. Бүгінде сол 
ағаларымыз бен апаларымыздың ізін 

жалғар жастар біздің ортамызда да 
жетерлік. 

Шара барысында қаладағы 
Мәншүк Мәметова атындағы жо
ғары педагогикалық колледжінің 3 
курс студенті Санақұл Бексұлтан, 
Ұлықпан Жолдасов, «Болашақ» 
уни верситеті жоғарғы колледжінің 1 
курс студенті Қақарша Сағадатқызы, 
«Орда» жоғары колледжінің 3 
курс сту денті Гүлсезім Ахметова 
Ұлданай Мақсетқызы, Сүйеніш 
Бекмырзақызы, «Болашақ» жоғары 
медициналық кол леджінің 1 курс 
студенті Перизат Жали мен Бекзат 
Қалдан секілді жас ақын дардың 
өлеңдері тындалып, кітап шалары 
шы ғарылып таратылды.

Кеш соңы өнерпаздардың кон
цертіне ұласты.

А.мыРзАғАлИ

Қай ел Қалай тойлайды?

«ЖасТықТың Жалынды Жырлары»
тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай  «парасат жобасы» аясында жас қаламгерлердің 

шығармашылығына арналған  «жастықтың жалынды жырлары» атты жыр кеш 
өтті. шараны №13, 19 қалалық кітапханалар бірлесіп ұйымдастырды. 

Туған Жеріне Тағзым еТкен ТасБӨгеТТік ТҮлек
қР тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «туған жерге тағзым» 

жобасы аясында қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология 
ғылымдарының кандидаты, дәстүрлі әнші ұлжан байбосынова өзі білім 
алған тасбөгет кентіндегі №11 мектеп-лицейінен домбыра сыныбын 
аштырып, арнайы шеберлер қолынан шыққан 20 домбыраны сыйға 
тартты. Сондай-ақ С.майқанова атындағы мәдениет үйінің жанынан 
ашылған «ғибрат» үйірмесіне де 10 домбыра сыйлады.  

Әлемді алаңдатқан жаңа «омикрон» 
штаммы елге қауіп төндіруде. Алғаш рет 

Оңтүстік Африкада анықталған бұл штамм 
бүгінде Еуропаға жетті. Қазіргі кезде шет елдер 

шектеу шараларын күшейте бастады. «Омикрон» бұрынғы 
штаммдарға қарағанда қауіпті бола ма деген алаңдаушылық 
бар. Себебі бұған дейін төртінші толқынды тудырған 
«дельтаның» 13 мутациясы болса, ғалымдардың алдын ала 
болжамы бойынша «омикронның» 50 мутациясы анықталған. 

Сондықтан аурудың алдын алу үшін әрбір азамат вакцина 
салдыруы қажет. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен баспасөз конференциясында облыстық 
санитариялықэпидемиологиялық бақылау департаментінің 
басшысы Динара Жаңабергенова мәлімдеді. 

Ең алғаш «Ухань» штамы пайда болған кезеңде елімізде 
1 күнде 2000 дерек тіркелген болса, жұқпалылығы 4 есеге 
артқан «Дельта» штамының әсерінен тәулігіне 8000 расталған 
жағдай анықталды. Өлімжітім көрсеткіші 1,4 есеге артты. Ал 
мутациясы 4 есеге көп «Омикрон» штамы бірнеше есе қауіпті 
болуы әбден мүмкін. Бүгінде әлем ғалымдары жаңа штаммды 
егжейтегжейлі зерттеуге кірісті.

– Қазір дүниежүзінде коронавирус пандемиясын жеңу 
үшін вакцинадан басқа ешқандай құрал жоқ. Соңғы де
ректер бойынша вакцинаның бірінші компонентін облыс 
бойынша – 403574, адам салдырса, бұл тиісті контингенттің 
89,2 процен тін құрайды. Ал толық вакцинациядан өткендер 
саны – 345089, бұл тиісті контингенттің 76,3проценті. Біздің 
ай мақта тұрақты ұжымдық иммунитет толық қалыптасты 
деп айта алмаймыз. Вакциналанғандардың арасында 
екпе төлқұжаттарын сатып алғандардың бар екенін де ес
керуіміз керек. Сондықтан әлі де қорғаныс деңгейін арт
тыру қажет. Аймағымызда коронавирус жұқтырудың тәу
ліктік көрсеткіші азайғанымен, әлемдегі жағдай сақтық 
шараларын әлсіретпеуді керек етуде. Сыр өңірінде өткен 
тәулікте 6 дерек анықталды. Оның 5еуі вакцина алмаған 
адамдар арасынан шықты, – деді Динара Олжабайқызы.

Әлемнің бірнеше елінде анықталып үлгерген бұл 
«Омикрон» біздің елге де тасымалдануы әбден мүмкін. 
Себебі халықаралық миграция бар. Жаңа штамға тек вак
цинациялау арқылы ғана төтеп беруге болады. Сондықтан 
коронавирустың жаңа штаммдарына қарсы тұру үшін ре
ваккцинадан өтудің де маңыздылығы жоғары. Өйткені 
қорғаныш деңгейі әлсіреген ағза вирус жұқтыруға бейім 
келеді. Облыста ревакцинациялау 22 қарашада басталды. 
Содан бері барлығы 202 адам қосымша екпе салдырды.

Ақмарал ОлжАбАй

Covid-19:
қауіПТі шТамм 
Пайда БОлды

басы 1-бетте


