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Аудан әкімі А.Абдиновтың  
Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен  

ҚҰТТЫҚТАУЫ
Құрметті аудан тұрғындары!
Баршаңызды арманымыздың асқары, бақытымыздың баста-

уы болған ұлық мерекеміз – Қазақстан Республикасы Тәуел-
сіздігінің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтай-
мын!

Егемендік – дәуір мен уақыттың бізге берген үлкен сыйы, 
халқымыздың мәңгілік құндылығы. Қандай мемлекетті алсақ та, 
дербестіктен биік ұлы мұрат жоқ. 

Бұл ұлтымыздың ежелден еркіндік аңсаған асқақ рухының 
және ұлыс тарихындағы барлық азаттық үшін болған күрес- 
тердің көк байрақты жеңісі.

Тәуелсіздігімізді орнықтырудың ең қиын жылдарында ха-
лықтың кемелдігі мен Елбасы Н.Назарбаевтың сарабдал сая-
сатының нәтижесінде ортақ мақсаттар жолында жұдырықтай 
жұмылдық.

Осылайша, Қазақстан әлемдік тарих бетінде азат ел ретінде 
аталып, жаңа парақтарын бастады. 

Тілегі татулыққа негізделген қазақ халқын бүгінде әлемнің 
бейбітшілік бесігі деп мойындады. Оған дәлел, көненің көзін 
жалғап, ұрпақтар сабақтастығын алдыға сүйреген мемлекет 
басшысы Қ.Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат!» атты 
мақаласында айтылған ұтымды ойлары.

30 жылда өңіріміздің де әлеуметтік – экономикалық даму 
көрсеткіштері қарқын алып, ауданымыз зор жетістіктерге қол 
жеткізді. Уақыт талабына қарай, өңірімізде жаңартулар мен 
жаңғыртулар жасалды. Бұл жолда әрбір алакөлдіктің ерен ең-
бегі мен лайықты үлесі бар.

Ардақты алакөлдіктер!
Біз, Тәуелсіздігіміздің жаңа парақтарын ашар тұста азат ел 

екенімізді, өткеніміз өнегелі, келешегіміз кемел екендігін зор 
мақтанышпен айта аламыз. Сондықтан да, кешегі өткен баба-
ларымыздың асыл арманы болған дербестікті қанша дәріпте-
сек те артық емес. Ұлы мерекені ұлықтау ел болып еңсе тікте-
гінімізді көрсетеді. Қазақтың арманы мен мүддесін, елдігі мен 
еңбегін бағалау жолында бәріміз жұмыла еңбек етуіміз қажет. 

Сіздерді ұлық мерекеміз – Тәуелсіздік күнімен тағы бір мәрте 
құттықтай отырып, отбасыларыңызға шаттық пен бақыт, ден-
деріңізге саулық, еңбектеріңізге жеміс тілеймін.

Қазақ елінің Тәуелсіздігі ғұмырлы, туымыз тұғырлы болсын. 
Мереке құтты болсын!

Уважаемые жители района!
От чистого сердца поздравляю вас с 30 – летним юбилеем 

Независимости Республики Казахстан - великим праздником 
нашей мечты,  началом светлого  счастья!

Независимость - это огромный дар эпохи и времени, вечная 
ценность нашего народа. Какое бы государство мы ни взяли, 
нет выше ценности, чем суверенитет.

Независимость нашей страны – это  триумф  духа нации, 
жаждущего воли и стремящегося на протяжении  многих веков 
к  свободе.

В самые трудные годы, благодаря единству народа и муд- 
рой политике Первого Президента, Елбасы Н.Назарбаева, 
мы получили возможность  создать независимое государство, 
сплоченное на пути к общим целям. Таким образом, респуб- 
лика  во всемирной истории стала  называться независимой 
страной  и начала   ее новые страницы.

Сегодня Казахстан признан  мировым сообществом  колы-
белью мира.  Несомненно  мысль о приемственности поколе-
ний   высказанная Главой государства К. Токаевым  в статье  
«Независимость превыше  всего!» по душе нашему народу.  

За годы  суверенитета  показатели социально – экономи-
ческого развития нашего региона растут, и за этот год район 
добился больших успехов. В соответствии с требованиями 
времени проводится обновление и модернизация. А каждый  
алаколец  на этом пути трудится и вносит свою лепту.  

 Дорогие алакольцы!
Открывая новые страницы нашей независимости, можем с 

гордостью сказать, что мы свободная страна, что наше про-
шлое бесценно, а в будущее  смотрим с уверенностью. Мы 
всегда будем гордиться и почитать свободу, добытую нашими 
героическими личностями. Нам нужно неустанно трудиться, 
уделяя особое внимание традициям предков и историческим 
знаниям.

Поздравляя вас с Днем Независимости, желаю счастья и 
радости, крепкого здоровья и плодотворной работы вашим се-
мьям!                    

Да здравствует Независимость казахского народа!                 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
акима района  А.Абдинова с 
30-летием Независимости   

Алакөл балық ресурста-
рына өте бай өлке, сон-
дықтан да ауданымызда бұл 
саланы дамыту мақсатында 
көптеген шаралар атқарылу-
да. Сонымен қатар балық са-
ласы – ауыл шаруашылығы-
ның қарқынды дамып келе 
жатқан секторларының бірі 
болып табылады.

Осы ретте аудан әкімі А.Аб-
динов Балқаш-Алакөл облыс- 
аралық балық шаруашылық 
бассеиндік инспекциясының 
басшысы А.Суюбаев пен орын-
басары Р.Кумашев жұмыс са-
парымен келуіне байланысты 
шаруашылық субъектілермен 
кедесу өткізді. 

Қазіргі таңда балық шар- 
уашылығы экономикада өзін-
дік орны бар тұрмыстық-шар- 
уашылық маңызды кәсіптердің 
бірі, сол себептен де бұл сала-
ның дамуына Алакөл балық инс-
пекциясы тарапынан ауқымды 
шаралар атқарылуда. 

Жалпы жиналыста А.Сую- 
баев шаруашылыққа байланыс- 
ты үш өзекті мәселені ерекше 
атап өтті.  Олар ең алдымен 
жер, одан кейін  қаражат және 
су мәселелері. Сонымен қатар 
инспекция басшысы респуб- 
ликалық су айдындарының  
арасында кең көлемді Алакөл, 
Балқаш, Қапшағай көлдерінің 
маңыздылығын  тілге тиек ете 
кетті. Осы кәсіппен айналы-
сатын қызметкерлердің айлық 
жалақысына арнайы мемлекет 
тарапынан субсидия бөлініп, 
назарға алынғандығы жөнінде 
де сөз қозғалды. 

Кездесуге келушілердің қа-
тарынан бірқатар сұрақтар қо-
йылып, барлық сауалдарға жа-
уап қайтарылды. 

Жиын соңында өңір басшы-
сы А.Абдинов  нәтижелі жұмыс 
сапасын көрсетіп отырған ау-
мақтық инспекциясы бөлімінің 
басшысы К.Жұманқұловқа 
жаңа қызметтік көліктің кілтін 
табыстады.

А. ТАУЫМОВА.

Көл байлығы –
 көпшілік 
игілігіне

 Ордамды нұрлап тұр бүгін,
   Ордалы отыз жылдығым!
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Еліміздің шекарасы айқындалып, 
әлем картасына «Қазақстан Респуб-
ликасы» деген үлкен әріппен жа-
зылған мемлекеттің атауы енді. Со-
дан бергі 30 жыл аралықта тұңғыш 
президентіміз Н.Назарбаевтың са-
рабдал саясатының арқасында тек 
алға жылжыдық. Байтақ жері, сабыр-
лы да еркін халқы бар үлкен мем-
лекетіміздің өзгелерге ұқсамайтын 
қалыптасу, даму жолы болды. Біз – 
аталардан қалған ұлан-ғайыр дала-
ны игеріп, дербес республика болып 
өз билігімізді сақтап отырмыз. Өзге-
ге көңілі ашық, қолы жомарт халық 
ретінде танылып, өркендеп келе 

Каждое государство начина-
ет свой путь развития - именно с 
момента обретения суверенитета. 
Наши предки столетия мечтали о 
славном дне независимости и сво-
боды. Они боролись за сохране-
ние своей земли, бескрайней Ве-
ликой Степи. Проделав огромную 
работу  Казахстану удалось по-
строить успешную экономическую 
и политическую систему.

Независимость является главным 
богатством любого государства.  Для 
Казахстана события декабря 1986 
года стали началом стремления на-
рода к суверенитету, самоопределе-
нию. 

Сила нашего государства и его 
гражданского общества, фундамент 
национальной безопасности и обще-
ственно-политической стабильности 
всегда основывались на молодых 
высокообразованных людях. Имен-
но многовековая мудрость нашего 
народа и прогрессивные знания мо-
лодежи помогали нам преодолевать 
всяческие смуты и потрясения, со-
провождавшие нелегкие периоды 
становления государственности.

Исторически сложилось так, что 
наиболее священные для нас по-
нятия –  независимость, единство, 
развитие – стали неразрывно свя-
заны и вкраплены в государствен-
ное сознание.  Молодежь особенно 
должна осознавать всю полноту от-
ветственности за наш народ и буду-
щее страны. От  их качества знаний 

В канун Дня Независимости мне 
выпала возможность поделиться 
собственными мыслями по пово-
ду  30- летнего юбилея   сувере-
нитета нашей страны.  Радует, что 
мы подошли к этой дате с опреде-
ленными достижениями.  На про-
тяжении многих веков казахскому 
народу приходилось бороться за 
независимость и суверенитет. Ны-
нешний  Казахстан появился не 
вдруг и не на пустом месте: дорога 
к независимости была трудной и 
сложной.

Для нас старшего поколения не 
понаслышке известно, какой ценой 
добыт суверенитет.  На наших глазах 
творилась история,  практически с 
нуля   была построена новая страна. 
Уверен, со мной согласится каждый, 
если скажу, что суверенитет нашей 
страны основывается на трех стол-
пах: целостность территории,  язык, 
единство. Каждое из этих священным 
понятий необходимо беречь, как зе-
ницу ока, ограждать от недобросо-
вестных нападков. 

Наши предки считали, что родная 
земля способна придать человеку 
сил, поддержать и даже исцелить 

Отыз жылда 
орда бұздық

Тәуелсіздік – Тәңірден бұйырған 
құнды байлық, бабалар арманы 
болған қасиетті ұғым. Талай жылғы 
қиянаттан кейін қолымызға қонған 
бақыт құсы.

Айналаға зер салсаңыз, небәрі 30 
жылдық егемендік тарихында еліміз 
адам нанғысыз биіктерді бағынды-
рып, небір жетістіктердің шыңынан 
көріне білді. Бұның барлығы мем-
лекет көшін сүйреген азаматтар мен 
бұқараның өзара түсіністігі, берекелі 
тірлігіміздің арқасы деп білемін.

Ұлан-ғайыр атырапқа құлашын 
сермеген Қазақстанның бір бұрышы-
ның тұғырын тіктеп, шекара шебін-
де Жоңғар қақпасының тұтқасын 
ұстаған айдынды Алакөл ауданы да 
тәуелсіздік жылдары едәуір көркейді 
һәм қарқынды дамудың даңғылына 
түсті.

Сонау тоқсаныншы тоқырау жыл-
дарындағы дағдарысты иық тіресе 

Самые главные ценности  

Тәуелсіздігіміз 
баянды болсын

Тарихы тереңде жатқан қазақ 
халқының жаңа заманда өз ал-
дына еркін ел болғанына 30 жыл. 
Тәуелсіздігіміз бізге оңай жолмен 
келмегені баршамызға мәлім. 
Ата-бабаларымыз шапқыншы- 
лықты да, жаугершілікті де, бо-
дандықты да, ашаршылықты да, 
соғысты да, езіп-жаншуды да ба-
сынан өткерді. Бар бейнетке рухы 
биік, қайсар ұлттың өрендері  
1986 жылы желтоқсанда нүкте 
қойды. Көп ұзамай-ақ, 1991 жылы 
тағы да сол желтоқсанда тәуелсіз 
ел ретінде өзімізді әлемге жария 
еттік.

еңсерген өңір халқының бірлік құмар-
лығының айқын көрінісі бүгінгі бақуат-
ты өмірімізден көрініп тұрғандай.

Аудан орталығы Үшарал қаласы 
30 жылдың ішінде талай көрікті де 
көрнекті орындарымен толықты. Қа-
раған көздің жауын алар демалыс 
орындары, саябақтар, спорт стадион-
дары мен алаңдары, дене шынықты-
ру кешендері, түрлі кәсіпорындар бой 
көтерді. Соның арқасында бұқараның 
да әлеуметтік жағдайы оңала түсті. 

Ең бір айта кетерлігі – аудан өзінің 
туристік бағыттағы потенциалын 
едәуір жоғарылатты. Жыл сайын 
миллиондаған мейман келетін өңірдің 
бұл саладағы қадамдары қарымды. 
Көл бойындағы Ақши, Көктұма ауыл-
дары жыл санап көркейіп, жағалауы-
мызды екінші Анталияға айналдыру 
жұмысы қолға алынған.

Тәуелсіздікке енді ғана қол жеткіз-
ген шақта ауданның тынысы мүлдем 
бөлек еді. Туризм ұғымы мүлдем жоқ, 
күнін күнге жалғап жүрген қарабайыр 
халық едік. Алайда 30 жылдың ішінде 
мақтана, шаттана айтар талай дүбірлі 
дүниелерді жүзеге асырдық.  

Кең байтақ даланың төсінде сал-
танат құрған ауданның ауыл шар- 
уашылығы, құрылыс барысы, жол 
жөндеу, әуе қатынастары, темір жол 
тораптары, спорттық тынысы, турис- 
тік әлеуеті, жеке бизнестегі қауһар-
лығы – тәуелсіздік тарту еткен құн-
дылықтар.

Егемендіктің жемісін – тек аудан-
ның 30 жылдағы жетістігімен ғана 
өлшесек те ауыз толтырып айтар дү-
ниелер мол.

Тезекбай САДИЕВ,
ауданның Құрметті азаматы.

дух, и тело. Я уверен, что это насто-
ящая правда. Бескрайние степи Ка-
захстана, благодатная земля, чистая 
вода  взращивают новое  поколение 
казахстанцев.

Расположенный издревле на пе-
рекрёстке культуpныx миpов Востока 
и Запада,   Казахстан являет собой 
уникальный симбиоз тpадиций и обы-
чаев, уклада жизни многиx этносов, 
волей судьбы оказавшиxся на бес-
кpайниx казаxскиx пpостоpаx. Суpо-
вая, одновременно возвышающая 
человека великая казаxская Степь  - 
Ұлы Дала Елі  научила людей любить 
и почитать свою землю, уважать и це-
нить взаимопомощь.

Несомненно, самым большим бо-
гатством для любой нации является 
его родной язык, культура и насле-
дие. У каждого народа оно строилось 
тысячелетиями и передавалось из 
поколения к поколению. В языке от-
ражаются истоки появления нации, их 
история и обычаи. А песни акынов тех 
времен, доносятся нам, как шелест 
травы, ветер гор описывают красоты 
природы тех времен. Все истории и 
рассказы просто завораживают своей 
красотой слушателя. 

Елбасы  Н.Назарбаев говорил, 
что  будущее Казахстана в  казахском 
языке. Без языка не может быть  на-
ции.  Поэтому сохранение собствен-
ного  уникального кода, уважение к 
нему  является залогом пробуждения 
патриотического духа. И  наш великий 
долг перед предками сохранить  его. 

Так уж  исторически сложилось, 
что наша страна является государ-
ством, где множество этносов, куль-
тур и религий тесно переплелись.   
Как мы видим, с первых дней   обре-
тения  суверенитета  государственная 
политика направлена на воплощение 
идеи единства и целостности народа 
Казахстана. В Конституции страны 
заложен прочный, отвечающий меж-
дународным стандартам правовой 
фундамент казахстанской модели об-
щественного согласия и межэтниче-
ской толерантности.   Сегодня наша 
страна  на мировой арене позицио-
нирует себя, как доброжелательная и 
миролюбивая, не имеющая  конфлик-

тов  с  соседними    государствами.  
И  мы  обязательно должны продол-
жать придерживаться принципов  
добра и взаимопонимания, толе-
рантности и межэтнического  согла-
сия потому, что это наш главный 
козырь  для успешного и светлого 
будущего.   

Как педагог с более чем 40 - лет-
ним стажем могу твердо сказать, 
что от сегодняшнего воспитания 
молодежи зависит  будущее целой 
страны.  Опыт и практика  многих 
десятков лет  в должности дирек-
тора нескольких школ в нашем 
районе мне подсказывают – мы 
старшее поколение те, кто обязаны 
донести весь смысл и  ценность не-
зависимости.   Ведь в этом понятии 
заключается свобода  – свобода 
действий, свобода слова, свобода 
передвижения.  Мы легко можем 
выбрать место обучения, язык пре-
подавания, работу и многое другое.  
На первый взгляд может показать-
ся, что самое важное в жизни стало 
обыденностью для человека. Но, 
если начать анализировать, то Сво-
бода и Независимость – это самые 
главные ценности в жизни челове-
ка.

Сансызбай АЙКУЛОВ, 
 отличник образования,

 председатель совета вете-
ранов Акжарского сельского 

округа. 

Нам есть, чем гордиться!
и самоотверженного труда будет за-
висеть дальнейшее развитие нашего 
государства.

Не только наша страна, но и наш 
район процветает с каждым годом и 
днем. Алаколь - Родина известных в 
республике и далеко за ее предела-
ми людей. Говоря о дне сегодняшнем, 
хочется отметить, что наш регион 
один из самых динамично развиваю-
щихся районов нашей области. 

За 30 лет районный центр  попол-
нился многочисленными достопри-
мечательностями. Здесь  построены 
парки, стадионы и площадки, физ-
культурные комплексы. Главная цен-
ность и гордость нашего города – это 
его люди. С открытой душой, добрым 
и смелым сердцем, отзывчивые, тру-
долюбивые и талантливые.

Не сравнить те времена, когда мы 
только получили независимость и се-
годняшний день. В 90-е годы прошло-
го века был полный хаос, дезориен-
тация народа, люди не понимали, что 
происходит с ними и вокруг них. Мо-
лодежь, которая выросла в незави-
симой стране, четко видит будущее, 
может  планировать его и, что нема-
ловажно, реализовать свои планы. 

Казахстан - это страна, в которой 
все мы живем спокойно и чувствуем 
себя в безопасности. Когда мы можем 
не беспокоиться за своих близких и  
детей. Это страна, где у каждого есть 
выбор и  большие возможности. А эти 
возможности подкрепляются тем, что 

люди имеют доступ к хорошему об-
разованию, доступной медицине и 
для них всегда открываются новые 
горизонты. 

В обществе, где любят порядок 
и чистоту, уважают свою культуру, 
традиции и родителей и любят сво-
их детей, можно чувствовать себя 
счастливым.

Хочется, чтобы вся страна друж-
но отпраздновала этот день, завое-
ванный  таким трудом. Я бы хотела, 
чтобы все казахстанцы провели его  
в уюте, в своей семье, в кругу дру-
зей.

З. ЛЕВИНСКАЯ,
 жительница города Ушарал, 

ветеран труда.

жатқан елміз.
Ширек ғасырда еліміз бірталай 

жетістіктерге қол жеткізді. Соның ішін-
де, ядролық қарудан алғаш болып 
бас тартып, Семей полигонының жа-
былуы, қазақ азаматтарының ғарыш 
кеңістігін бағындыруы, Қазақстан 
халық Ассамблеясының құрылуы, 
елорданың Алматы қаласынан Аста-
наға ауыстырылуы, Қазақстанның 
Еуропаның Қауіпсіздік және ынты-
мақтастық ұйымына төрағалық етуі, 
Дүниежүзілік сауда ұйымына  мүше 
болуы – ел тарихында алтын әріп-
термен жазылған ауқымдық оқиғалар 
екені даусыз.

Республика ғана емес, тоқсан 
жылдық тарихын тасқа қашаған ауда-
нымыздың да жеткен жетісіктерімен 
мақтанамыз. Халықтың әлеуметтік 
жағдайы жақсарып,  соңғы жылдар 
ішінде аудан тұғырын берік ұстаған 
әрбір салада ілкімді істер атқарылу-
да. Аудан экономикасы тұрақты даму 
үстінде. Осының барлығы біздің еге-
мендігіміздің баға жеткісіз табысы, 
оның нақты жемістері мен перспекти-
валары екендігі айқын. Отыз жылдың 
ішінде бағындырған белестерімізді 
саралай отырып, біз бүгінгі таңда бо-
лашаққа толық сеніммен қарай ала-
мыз.

Ендігі біздің басты міндет келешек 
ұрпағымызды еліміздің ұлы тарихы-
на, аталар рухына, ағаларымыздың 
қаһармандық өмір жолына құрмет-
пен басымызды июге, маңдайымыз- 
ға біткен бағымыз Тәуелсіздігімізді 
қастерлей білуге тәрбиелеу болып 
табылады. Себебі ата-бабамыздан 
мұрагерлікке қалған мынау байтақ 
жерімізде егемендік туын биік ұстау 
кез келген қазақтың және қазақстан-
дық әрбір азаматтың асқақ арманы.

Тұғырлы Тәуелсіздігіміз ешқашан 
тағынан таймасын, бақыт пен бейбіт-
шілік үйлескен мекеніміз мәңгі гүлде-
не берсін!

З.ЖҰМАНОВА,
Үшарал қалалық аналар 

кеңесінің төрайымы.
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Независимость – это одна 
из главных страниц в нашей 
истории. Это самая яркая, дол-
гожданная и сбывшаяся мечта 
казахского народа. К которой во-
инственный, многострадальный 
народ кочевых, свободолюбивых, 
но иногда не совсем счастливых 
людей шел веками. 

Путь к статусу суверенного и 
признаваемого во всем мире госу-
дарства был долгим и нелегким. 
И  вот  мы  подошли  к  историчес-
кой дате - 16 декабря. Вся страна  
охвачена высоким подъемом сил, 

Независимость является 
символом свободы и величия 
нашей страны. И имеет огром-
ное значение для каждого ка-
захстанца. За этот срок страна 
развивалась очень динамично 
и добилась колоссальных успе-
хов, была выстроена экономика, 
также мы преуспели в социаль-
ной сфере, политике, культуре, 
спорте. И что самое немаловаж-
ное в сфере образования.

За годы независимости  постро-
ить новые школы было непросто, 
но нам удалось в 1990 годы сдать  
в эксплуатацию   Карабулакскую  и  
Ынталинскую  СШ.  

Уйгентасский и Алакольский  
районные отделы образования 
были объединены в Алакольский 
РОО. На тот момент в районе 
функционировало   55 учрежде-
ний образования, а  с 2010 года по 
сегодняшний день  их количество 
составляет 45. Заведующим РОО 
был Н. Тортаев. За эти годы   на 
данном посту сменилось нема-
ло руководителей. Это Коныржай 
Ксталасова, Айгуль Бекболатова, 
Маулен Тулеужанов. 

Отрадно, что с 2003 года в 
районе открываются   новые до-
школьные учреждения, благодаря 
которым дети могут получать не-
обходимое развитие и воспитание.  
В 2003 году в селе Кабанбай начал 
свою деятельность детский сад 
№2 "Куаныш", затем уже   "Васи-
лек",  "Ерке Нур". 

В 2011 году в селе Жайпак рас-
пахнул свои  двери детский сад 
"Бал Ерке", в  с. Кольбай - "Әдемі -
Ай",   в с. Акжар -  "Танжарык", в 
Екпинды -  "Алем Нур", в  Токжай-
лау -    "Гулим Ай",    а  в  Булакты -
 "Нурай». 

В 2015 году в нашем городе в 
рамках развития  государственно -
частного партнерства  индиви-
дуальный предприниматель 
К.Нусипов открыл детский сад "Ақ 
Сагым", заведующим которого яв-
ляется  К. Власенко. Затем начина-
ет свою работу детский сад "Көр-
кем", далее "Зерде"  и "Парасат", 
а уже в 2018 году  был построен 
ясли-сад «Азизжан». Недавно к 
большой радости горожан был 
сдан в эксплуатацию детский сад 
«Көркем-2», в котором будут рабо-
тать не только педагоги, но и лого-
педы и психологи. 

 В период с 2010 по 2019 годы 
в нашем регионе построено 15 но-

За годы суверенитета в на-
шем районе  большое внима-
ние  было уделено  развитию 
малого и среднего предприни-
мательства, так как оно являет-
ся одним из источников роста 
экономики и занятости населе-
ния.

Сегодня жители активно зани-
маются малым бизнесом.   А  со 
стороны государства  им оказы-
вается реальная помощь -  созда-
нию условий для предоставления 
государственных  грантов  льгот, 
земельных участков, прав на ис-
пользование природных ресур-
сов и тому подобное. Количество 
действующих субъектов малого и 
среднего бизнеса составило  на 
сегодня 3469 единиц. Числен-
ность занятых 11062,  объем вы-
пущенной продукции 60206,0 млн 
тенге кроме того, поступившие 
в бюджет средства составили 
2922,3 млн тенге.

В День Независимости ко-
нечно же хочется рассказать об 
успехах достигнутых в данной от-
расли. В 2020 году  было реали-
зовано 8 проектов на 17 млрд 488 
млн тенге с 372 рабочими места-
ми. Среди них  имеются и очень 
крупные, такие как: строительство 
индустриального   парка  - Сухого
порта в поселке Достык. Проект 
строительства  конефермы – на 
сегодня уже реализован, идет 
успешное разведение коней и ло-
шадей.

В 2021 году в региональный ин-
вестиционный перечень включе-
ны 13 проектов на общую сумму 
18 млрд 711 млн тенге с 421 рабо-
чим местом. Это   строительство 
транспортно-логистического цен-
тра в селе Достык с 261 рабочим 
местом и в сельскохозяйственном 
направлении - 4 проекта на сумму 
1 млрд 91 млн в тенге  с 86 ра-
бочими местами, в сфере туриз-
ма - 6 проектов на сумму 575 млн 
тенге с 57 рабочими местами, 1 

Сфера предпринимательства 
развивается 

проект по переработке мусора сто-
имость проекта 5,3  млн тенге,  1 
проект -  цех по производству бето-
на  стоимостью  21,0 млн тенге, где 
открыто    6 рабочих мест.

Работают предприниматели 
района и в сельских  округах.  В  со-
ответствии   с поручением открытия  
не менее 1 объекта предпринима-
тельства  в сельских округах  пла-
нируется запуск 7 предприятий на 
сумму 45,5 млн тенге с 22 рабочи-
ми местами. В текущем году введе-

но 6 предприятий на 20,0 млн тенге 
с 13 рабочими местами.

Который год подряд работа-
ют государственные программы 
по  поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Несмотря 
на ограничения, введенные в пери-
од пандемии в районе, кредитова-
ние сферы предпринимательства 
не уменьшилось. Так, по програм-
ме  «Дорожная карта бизнеса-2025 
«за 10 месяцев текущего года 
было выделено 1590,5 млн. тенге, 
на которые успешно  поддержано 
42 бизнес-проекта. На поддержку 
МСБ в сфере агропромышленного 
комплекса  выделены кредиты 39 
проектам на сумму 286,4 млн тенге.

Кроме того, по программе «Эко-
номика простых вещей» было 
выделено 910,3 млн тенге и  под-
держана  одна бизнес идея. Уве-
рен, что в результате планируемой 
поддержки  4  проектов  на сумму  
134,0 млн  тенге, заявки которых 
рассматриваются  в банках 2 уров-
ня,  работа предпринимателей бу-
дет продвигаться вперед. 

Всего через фонд АО «Даму» за 
2011-2021 годы реализовано 152 
проекта на сумму 11 млрд 312 млн 
тенге. Из них за период реализа-
ции программы «ДКБ-2025»  в 2021 

году создано 71 рабочее место на 
сумму 1 млрд 590 млн тенге, сохра-
нено 86 рабочих мест и в период 
реализации программы «Жетысу» 
в 2015-2020 годах 20 проектов со-
ставили 350 млн тенге. реализо-
вано на 134 рабочих места. Через 
программу «Экономика простых 
вещей» реализуется 1 проект на 
сумму 910 млн тенге.

Целью реализации государ-
ственной  программы «Дорожная 
карта бизнеса - 2025 « является 

обеспечение устойчивого и сба-
лансированного роста региональ-
ного предпринимательства, а 
также сохранение и создание  ра-
бочих мест.

Через микрокредитную органи-
зацию  АО «КазМикроФинанс»  в 
этом году  поддержано  5972 про-
екта на сумму 3489,3 млн  тенге.  В 
том числе,   финансовая поддерж-
ка направлена  на развитие  1174 
проекта на сумму 912,5 млн  тенге,  
1811 проектов  в сельском хозяй-
стве  на сумму 1472,2 млн тенге. 

 В сфере торговли и услуг по 
району функционируют 656 объ-
ектов, в том числе магазинов 432, 
общественного питания 106, мест 
бытового и сервисного обслужива-
ния 114, рынков 4, а также на соз-
данных объектах работают около 
3,3 тыс. человек.

В сфере торговли и услуг вве-
дено 12 новых объектов на сум-
му 138,5 млн тенге. В райцентре 
открыты  крупные торговые точки 
«Арзанмарт», «Технодом», «Зета», 
«ТойМарт», «Планета». 

На сегодняшний день сфера 
туризма является одним из самых 
эффективных и динамичных от-
раслей экономики.  В настоящее 
время в Алакольской зоне отдыха 
функционируют 278 мест отдыха, 
которые обслуживают 24529 тури-
стов в день.

В 2021 году за счет собственных 
средств введено в эксплуатацию 
14 объектов на 750 мест, создано 
87 рабочих мест. Растет  количе-
ство отдыхающих, в том числе и за 
счет улучшения инфраструктуры 
побережья.

За годы с момента обретения 
нашей страной независимости 
пройден плодотворный путь, на-
полненный и победами и пора-
жениями. Однако, каждая из них 
заставляет двигаться вперед. По-
этому, уверен, впереди нас ждет 
только светлое будущее.

Д.ЖУАНДЫКОВ,
 руководитель районного 

отдела предпринимательства.

Воспитать
достойных граждан

вых детских садов,  а процент ох-
вата дошкольным воспитанием 
достиг 100. По району на сегод-
няшний день в 19 детских садах и  
32 мини-центрах воспитываются 
2785 детей.

В текущем учебном году в 44 
школах района обучается 14 443 
учащихся.

На сегодняшний день 1905 
учителей  предоставляют под-
растающему  поколению каче-
ственное образование.  Ряды 
педагогов пополнились еще 39 
молодыми специалистами. 1065 
учителям, прошедшим аттеста-
цию по новому формату будут 
выплачиваться надбавки на 
уровне от 30 до 100 процентов. 

Из года в год повышаются 
требования к учителям. Глава 
государства К. Токаев поручил 
повысить их заработную плату  
в 2 раза за 4 года. Новый закон 
«О статусе педагога» устанавли-
вает права, социальные гарантии 
и обязанность учителей. Ведь 
именно от грамотных педагогов 
зависит будущее нашей молоде-
жи. 

В результате государственной 
поддержки с каждым годом уве-
личивается количество предмет-
ных кабинетов,  новой  оргтехни-
ки, необходимой для реализации 
актуальных педагогических идей. 

Как отметил Президент Казах-
стана  новое поколение должно 
быть воспитано на идеях и цен-
ностях трудолюбия. Упорный 
труд, постоянное саморазвитие 
и неустанный поиск - это основа 
успеха в ХХI веке. Все это не-
обходимо для, того, чтобы четко 
и конкретно планировать свои 
шаги, действия и цели для воспи-
тания достойных граждан своей 
страны.

А. ИБРАИМОВ,
 заведующий РОО.

Мечта, которая сбылась
гордостью за события 1991 года, 
когда был подписан Конституци-
онный закон «О государственной 
Независимости Республики Казах-
стан». Это, без сомнения, великий 
день в нашем календаре, один из 
любимых праздников. 

Каждый год независимости име-
ет особое значение. И сегодня, на 
пороге этой юбилейной даты, начи-
наешь заново осмысливать и оце-
нивать путь страны. 

Давно ли это было? Если смо-
треть по мере человеческого воз-
раста, то 30 лет - это самый пик, 
самый подъем человеческих сил. 
К этому времени люди обычно 
сформированы, опытны в своей  
деятельности, у многих образова-
на семья, карьера. Несмотря на 
такой фундамент, люди ещё пол-
ны энергии, вдохновения, и, как 
правило, они не боятся воплощать 
свои идеи в жизнь. Если мы и го-
ворим, что 30-лет для человека - 
это важный отрезок жизни, так как 
в нем сосредоточен опыт ошибок, 
нахождения себя и своего пути, то 

в разрезе исторического времени 
30-лет - это всего лишь миг. Госу-
дарство пишет историю сотнями, 
тысячами лет. И, поэтому, нам, как 
истинным патриотам, ещё более 
дороги такие значительные дости-
жения «молодой»  независимой 
Республики Казахстан.

Путь не был простым. Но он 
свершился! Легко ли построить 
хороший дом на развалинах и об-
ломках? Конечно же, нет.  Нужны 
были четкие, слаженные действия. 
Строительство такого государства 
за короткий срок требовало плана 
и лидера. Обретя Независимость, 
наш народ на демократической ос-
нове впервые избрал своего Пре-
зидента -  Нурсултана Абишевича 
Назарбаева.  Я горжусь нашим 
Елбасы. Ведь ему пришлось стать 
лидером в самое непростое время, 
взять на себя ответственность за 
смутное настоящее и непонятное 
будущее. 

Наш нынешний Президент 
К.Токаев уверенно продолжает вес-
ти страну и народ. 

В прошлом несамостоятельная, 
зависимая, с шаткой экономикой, 
сегодня наша страна смело заяв-
ляет о себе, о своих целях, о своих 
планах, о своей уникальной про-
дукции и полезных ископаемых. 

Казахстан принимает у себя 
представителей многих государств 
на саммитах, конгрессах.  Но без 
внутреннего содержания, без пло-
дотворной работы внутри страны 
никогда бы не было того глобаль-
ного авторитета. Оценивая 30 лет 
жизни Республики, нужно сказать, 
что Казахстан развивается «семи-
мильными шагами», год за годом 
укрепляя свой авторитет внутри 
страны и на международной аре-
не. 

Я счастлива, что у нас мирное 
и светлое небо над головой. Даже 
цвет нашего флага синего цвета 
безоблачного неба. На фоне кро-
вавых мировых событий еще боль-
ше начинаешь ценить спокойствие 
и тишину, просто возможность 
жить без бомбёжек, голода, холо-
да, страха за родных и близких. 

И радуешься, что у нас в Казах-
стане все стабильно. Это потому, 
что наша страна в свое время 
выбрала правильные ценности: 
наше руководство страны не 
допускает в политику раздора и 
конфликтов, ему не нужна война 
и ядерное оружие! И это главная 
ценность, особенность нашего 
Казахстана! 

Теперь Казахстан - крепкое 
государство с динамичной эко-
номикой, с амбициозными плана-
ми, с четкими целями, с реальны-
ми достижениями! 

Мой Казахстан – поистине уни-
кальное место, начиная с терри-
тории и заканчивая народом. И я, 
накануне этой важной даты, хочу 
сказать, что я очень горжусь тем, 
что я казахстанка, горжусь моим 
народом, Президентом, землёй, 
ее героями и главным достиже-
нием - Независимостью! 

Е. ТАСБУЛАТОВА, 
учитель русского языка и 

литературы Конырской СШ.
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Рожденные в 1991 году мо-
лодые люди стали олицетво-
рением растущего, развива-
ющегося, обретающего опыт 
государства. Независимость 

Қазіргі жастардың өн бойында өр 
рух, жалынды жастық жігер мен өмірге 
деген зор сүйіспеншілік, ақыл-парасат 
пен биік  сана-сезім жарасым тапқан. 
Тәуелсіз елде дүние жарығын көріп, 
еркін өскен, зор білімді көңілге түйіп, 
көкірекке ұялатқан олар бүгінде ел бо-
лашағын уыстарында ұстап отыр.

Биыл міне егемендікті ту етіп кө-
теріп, тұғырына қондырғанымызға 
30 жыл толды. Еліміз осы уақыт ара-
лығында адам нанғысыз биіктерді 
бағындырды, өзінің жеке дара жолын 
қалыптастырды. Бұл атқарылған жұ-
мыстардың артында алдыңғы толқын 
аға-әпкелеріміздің ерен еңбегі тұрса, 
осы тәуелсіздіктің байрағын құлатпау 
жастардың еншісіне бұйырған міндет. 
Бұл ретте азаттық таңымен таласа 
туған жалынды да арынды қатар-
ластарымыз жайлы көптеп айтуға бо-
лады.  

Тәуелсіздікпен қатар өсіп, төл құрдас 
болып отырған, өзінің қызметтегі белсен-
ділігі арқылы ауданымыздың, одан қала 
берді облысымыз бен мемлекетіміздің 
дамуына үлес қосып жүрген жерлес- 
теріміздің бірі Үшарал қаласындағы №17 
өрт сөндіру бөлімі басшысының орынба-
сары – Мәкетай Ерасыл Саятұлы.

Ел егемендігін қанжылаған тұста дүние-
ге келген азаматтың ой-өрісі де ерекше. 
Себебі тәуелсіз ойлау қабілеті, жаңа Қа-
зақстанның ұрпағы болу құрметі бұйыр- 
ған еді. 

1991 жылы Үшарал қаласында дүние 
есігін ашқан кейіпкеріміз бала күнгі ар-
манына сай Көкшетау техникалық инс- 
титутына оқуға түсті. 2012 жылы оқуын 
тәмамдап, лейтенант атағын алып шыға-
ды. Қолына дипломын алғаннан кейін 
2017 жылға дейін Аягөздегі №31376, 
ОҚБТ-01575, Үшаралдағы №40398 әске-
ри бөлімдерінде қызметте болды. Артын-
ша туған мекеніндегі №17 өрт сөндіру 
бөлімінің қарауыл басшысы лауазымы-
на тағайындалды. Араға 1 жыл салып 
аталған бөлім басшысының орынбасары 
болып бекітілді. 

Өзінің еңбекте, өмірде жеткен жетістік-
терінің барлығын Тәуелсіздік ұғымымен 
тікелей байланыстыратын Ерасыл қыз-
мет бабында талай марапатталған. Қазір-

  Өркениетті 
        елдің тірегіміз

Өркені өсіп, ырыс-ырзығы та-
сыған егемен ел төсінде балауса 
бүлдіршін, балаң бойжеткендер 
бүгінде жас болса да, бас бола 
білер тұлғаларға айналды. Олар 
баянды болашаққа бет бұрып, 
келешекке кең құлаш сермеген 
кемел елін шексіз сүйеді. Тәуел-
сіздіктің қадір-қасиетін жете 
ұғынып, өз елінің өрге басуына 
өлшеусіз үлес қосып, өрлеу жо-
лында жемісті еңбек етеді.

Егемендіктің төл құрдасы

гі таңда майор шенін алып, өз қызметін 
абыроймен атқарып жатыр.  Еңбек пен 
отбасыны қатар алып жүрген кейіпкеріміз 
өз қызметінің алғыры, үлгі тұтар азаматы. 
Жұмыстың жеңілі жоқ дегенмен, ең ауы-
ры өрт сөндіруші болу, сірә. Бұл салада 
жүрген азаматтардың әрбірін батыр деуге 
келеді. Себебі бұл қызмет өте шапшаң-
дықты, жүрек жұтқан батылдықты талап 
етеді. 

«Әрбір өрт қауіпі орын алмаған күн біз 
үшін жеңіс. Ал жалын шарпыған жағдайда, 
сол жерге дер кезінде, уақытылы жетіп, өз 
қызметімізді тиянақты істеуіміз жетістік 
деп білеміз»,-дейді Ерасыл.

Азаттықтың құрдасы өз сөзінде еге-
мендіктің жас ұрпақ үшін берген жаңаша 
мүмкіндіктерінің мол екенін, осы ретте ел 
мүддесіне қарай еңбектену басты мақса-
ты екендігін айтады.

Тәуелсіздік - ол біздің басты жетістігіміз. 
Осы азат күнді ата-бабаларымыз талай 
аңсаған, жан беріп, жан алысқан. Бейбіт 
күнде уайымсыз өмір сүру әр халықтың 
арманы-тұғын. Өткенсіз болашақ жоқ де-
мекші, әрбір ұлттың тарихы маңызды. 
Тәуелсіз елде тәуелсіз тұлға болып жүр-
генге не жетсін.

Ж.КУМПЕИСОВА.

МЫ РАЗВИВАЕМСЯ С ГОСУДАРСТВОМ
дала возможность выбора и 
самореализации, отмечают ро-
весники суверенитета страны.

 Родиться в год провозгла-
шения Казахстаном незави-
симости - большая честь. По-
этому так важно внести свой 
вклад в развитие и процвета-
ние Родины.

Период становления и у моло-
дого независимого государства, 
и у его граждан - ровесников уже 
позади. В настоящем - реализа-
ция планов, воплощение заду-
манного в жизнь.

В моей статье пойдет речь о 
ровеснице Независимости - Ток-
табаевой Алмагуль Сембаевне. 
Родилась  моя героиня в селе 
Кабанбай,  окончила Токжайлау- 
скую СШ, окончив 9 классов  по-
ступила в экономическо-техни-
ческий колледж г. Талдыкурган 
по специальности «Банковское 

дело», окончила факультет «Ос-
новы права и экономики» ака-
демии им. Джолдасбекова. А 
трудовая деятельность началась 
в Центре обслуживания населе-
ния нашего города. Сейчас она  
специалист с 10 -  летним ста-
жем.

  Жизненная позиция Алма-
гуль Сембаевны заключается в 
том, чтобы вкладывать знания 
в свою работу, уверенно нести 
ответственность за реализацию 
государственных программ.

  «Я росла с пониманием 
огромных возможностей, кото-
рые открываются перед каждым, 
кто мечтает стать полезным сво-
ей молодой стране. Мы должны 
беречь и охранять нашу родину, 
причём, делать это можно не 
только с оружием в руках, но и 
просто быть профессионалом 
своего дела, каждый гражданин 

таким образом может внести 
вклад в развитие и процветание. 
За годы независимости сфера 
госуслуг населения  пережила 
кардинальные изменения. Наш 
ЦОН   по уровню обслуживания 
не уступает городским и област-
ным. Конечно, работать в таких 
условиях очень интересно. Сей-
час мы активно заняты цифро-
визацией, что позволило  перей-
ти на безбумажное ведение 
документации. Одним словом, 
идем в ногу со временем! Раз-
вивается государство - развива-
емся мы», - отмечает Алмагуль 
Сембаевна.

  Юноши и девушки, родив-
шиеся в 1991 году, росли вместе 
со своей страной. Год за годом, 
как и республика, которая в этом 
году отмечает 30 - ую годовщи-
ну Независимости, шли к своей 
цели, стараясь оправдать на-

дежды родителей, наставников. 
Какие они, представители ново-
го поколения казахстанцев? Их, 
казалось бы, таких разных, уже 
вступивших во взрослую жизнь, 
объединяет понятие «незави-
симость», в которое они вкла-
дывают большой смысл. Это 
и выбор собственного пути, и 
самостоятельные шаги на пути 
к успеху, и возможность саморе-
ализации, дающая уверенность 
в завтрашнем дне.

 От лица  редакции я бы хо-
тела поздравить всех наших 
читателей и ровесников такого 
знаменательного дня с празд-
ником – Днем  Независимости. 
У нашей страны много возмож-
ностей, тем более, что государ-
ство создает все условия.      

 А.ЖАНАТОВА.

Қиялына қанат жалғап, қаламына қуат 
дарытқан шалқар шабытты кейінгі толқын 
иелері өздерін әр салада үздік көрсетіп, 
прогресшіл екендіктерін танытуда. Тәуел-
сіздікпен түйдей құрдас, егемен елдің пер-
зенті ретінде мен де Қазақстанның даму 
жолында аянып қалмаймын.

Қазақ елі тәуелсіздік тұғырына бекем 
орныққалы 30 жылдың жүзі өтті. Осы 
уақыт аралығында өрлеу мен өркендеу, 
өсу мен даму даңғылына түсіп, баянды 
болашаққа нық қадам басқан толайым 
табыстар мен зор жетістіктерге кенелді. 
Егемендіктің құрдасы екенімді ойлаған-
да, көкірегімді бір әдемі сезім әлдилейді. 
Ол жеке басыңның қуанышының  туған 
еліңнің тарихи өміріндегі айрықша сәтпен 
тұспа-тұс келуіне деген ризашылықтың 
әсері дер едім. 

Тәуелсіздік таңымен бірге түлеген 
жастар ес білгеннен өз қатарларының 
алды болуға талпынды. Оқыды, үйрен-
ді, тәжірибе жинады. Ел үшін ең қастерлі 
оқиға тұсында, арайлы азаттық таңымен 
таласа туған  оларға басқа тағдыр жазыл-
маған да еді.

Мен де азаттықтың алғашқы сәулесін 
сүйіп туып, бүгінде сол тәуелсіздіктің арқа-
сында талай жетістіктің шыңына беттеп 
отырмын. Көкшетау қаласындағы «Көкше 
академиясын» тәмамдап, 2013 жылы Дос- 
тық стансасы ЖПБ Бескөл стансасындағы 
ЖПБ-ның потрульдік полиция тобының 

полицейі болып орналастым. 2016 жылы 
еңбек пен қажырлы қайраттың арқасын-
да осы бөлімшеде криминалдық полиция 
тобының жедел уәкілі, полиция капитаны 
лауазымына ауыстым. Қызмет жолымда 
полиция полковнигі О.Бекеевтің, Бескөл 
ауылдық округі әкімінің Алғыс хатта-
рымен, полиция полковнигі А.Қабылов-
тың Құрмет грамотасымен марапаттал-
дым.

Бүгінде өзім де шаңырақ көтеріп, еге-
мендік заманында ұрпақ өрбітудемін.

Мамыражай тірлігіміз бен бақуатты 
тұрмысымызға сырт көздің өзі қызыққан-
дай. Мұның өзі болашағымыздың бұдан 
да жарқын болатынына сендіре түседі. 
Қазір есейе келе барлық игіліктердің 
тәуелсіздіктен басталатынына көзіміз 
жетіп келеді. Мен өз қатарластарымды, 
тәуелсіздік құрдастарын ылғи да мақтан 
тұтамын. Олардың бәрі де алдарына 
үлкен мақсат қойып, жан-жақты ізденіс- 
терге бой ұрып жүр. Отанымыздың абы-
рой-беделі арта беруіне біз де лайықты 
үлесімізді қосуға дайынбыз. Өз заман-
дастырымның ықылас-ниеті мен бола-
шаққа үміті зор.

Б.ТҰРСЫНБАЕВ,
Достық стансасы ЖБП Бескөл 

стансасындағы ЖБП криминалдық 
полиция тобының жедел уәкілі,

 тәуелсіздік құрдасы.
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1986 жылғы желтоқсан 
көтерілісі кезінде Алматыдағы
Қазақтың  Еңбек  Қызыл Ту ор-
денді  ауыл шаруашылық  
институтының ауыл шаруашы-
лығын  механикаландыру   фа-
культетінің  бесінші курс студен-
ті едім. Сол күндерден бері 
бірталай уақыт өтті. Көп нәрсе 
есімде қалмады. Дегенмен 
ойымда қалған естеліктермен 
тәуелсіздігіміздің 30 жыл 
қарсаңында бөлісуді жөн көріп 
отырмын. 

Сабақтан қоңырау соғылып, 
экономфак корпусының жоғарғы 
қабатынан түсіп келе жаттық. 
Фойедегі витринаның шынылары 
қирап жатқаны естілді. Далада 
бізге бейтаныс қазақтың жас 
жігіттері ұрандатып, алаңға 
шақыруда. Саяси жағдайдың 
ушыққанын алдын ала естігенбіз. 
Оқу ғимаратынан шыққандардың 
барлығы қысқа жолмен алаңға 
бардық. Уақыт түске жақындап 
қалса керек. Алаңда адам қым- 
қуыт, ол кезде «Жаңа алаң» деп 
аталады ғой деймін. Трибунаға 
шығып, белсенділер сөйлеп 
жатты. Не айтқандары есімде 
жоқ, бірақ митинг бейбіт түрде 
ұйымдастырылып жатқаны анық. 
Алаңға шыққандардың ішінде 
ешкімнің тәртіп бұзып, дөрекі 
сөйлеп жатқаны байқалмады. 
Бізде сол қауымның арасында 
ықылас білдіріп, біраз жүргеннен 
кейін жатақханаға барып, тамақ 
ішіп келмекші болып солай 
қарай бет алдық. Біз деп айтып 
отырғаным, сол кезде қасымда 
кім болғаны анық есімде жоқ. 
Жатақханамыз алаңнан алыс 
емес болатын, ол бәрімізге 
мәлім. Енді жетіп қалғанда 
айқай-шу болып кетті. Қарасақ, 
ұрып-соғу, қуалау басталыпты. 
Абырой болғанда біз тез арада 
жатақханаға тығылып үлгердік. 
Бір рет разгон жасап, беттерін 
жамылған әскерлер қайта қайтты. 
Сол кезде біз жатақханадағы 
дайындық залының терезесін 
ашып көріп тұрдық. Сәтбаев 
көшесімен алаңнан тым-тырақай 
қашқандар ұйымдасып қайта 
алаңға қарай бет алды, енді 
жақындай бергенде жаңадан 
бұйрық келсе керек, жендеттер 
қайта шабуылға шықты. Бұны 

Тоқсан  бірде  бөркімізді көкке
атып,  көңіліміз  төрге  шыққаны-
мен «Тәуелсіздік» бізге тегіннен 
тегін бұйыра салған тәбәрік 
емес. Азаттықтың ақ таңын 
аттыру жолында талай жылдар 
бойы қаншама бабаларымыз 
жанын пида етті, қанын төкті, 
жер аударылды. Осындай алма-
ғайып кезеңдердің солқылдақ 
өткелдеріне төтеп бере отырып, 
сексен алтының желтоқсанында 
Кеңес құрсауынан сілкініп 
шығып, бір тойтарыс бергеніміз 
де рас. Алматының алаңын дүр 
сілкіндірген оқиғада біз де қазақ 
жастарының арасында болып, 
ұрандатып шыққанбыз.

Өзім 1966  жылы  сол  кездегі
Андреев ауданына қарасты 
Жыланды ауылында дүние 
есігін ашқам. Мектепті тәмамда-
ғаннан кейін, яғни 1983 жылы 
Алматыдағы Қазақ  ауыл шаруа-
шылығы институтына оқуға 
түстім. Мамандығым «инженер- 
электрик» еді. 

«Желтоқсан оқиғасы» орын 
алған уақытта 20 жастамын. 
Бойымызда жастық жалыны 
шарпып, «сен тұр, мен атайын»
деген  қызба  шағымыз. Сабағы-
мыз аяқтала сала Алматы 
көшелерін кезіп, тыным  көрмеу-
ші едік. 

1986 жылдың 16 желтоқсаны 
сейсенбіге  түскен еді. Еш алаң-
сыз сабақта отырдық. Бірде 
корпустың іші дүрбелеңге толып, 
апыр-сапыр шу шықты. Көше 
жақтан да қыз-жігіттердің айқайы 
естілуде. Терезеге жүгіріп, 
төмен қарай бергенімізде: 
«Қазаққа қазақ басшы керек», 
«Қонаев қалсын», «Колбин бізге 
басшы емес»,- деп ұрандатқан 
бір топ жастарды көрдік. Көп 
ұзамай дәлізде де бірнеше жігіт: 
«Қазақтар алаңға шығыңдар, 
бізге қазақ басшы керек. Бас 
көтеріңдер!»,- деген дауыстар 
естілді. Оқу ғимараты мен 

Желтоқсан оқиғасына - 35 жыл

 Желтоқсан 
      жаңғырығы

Тәубә... Тәуелсіздік тұғырын тік көтеріп, кеңінен тыныс 
алғанымызға міне 30 жыл толды. Тарих үшін қас-қағым сәт 
болғанымен, Қазақстан мен қазақ халқына жаңа белестерге 
жол ашып, еңсені тіктеген егемендікпен қатар өрілген қасиетті 
уақыт. Дағдарыс пен тоқсаныншы тоқырау жылдарындағы 
жаппай құлдыраудан аман қалып, бүгінде әлемге қанатын 
жайған мемлекеттің іргетасын қаладық. Бұның барлығы барша 
қазақстандықтардың ортақ Отанымызға деген сүйіспеншілігі 
мен бірлік туы астындағы бірігей тірлігінің арқасы. 

жатақханамыз да орталық алаңға 
жақын орналасқан. Сондықтан 
да алғашқылардың бірі болып біз 
жеттік. Деканымыз студенттерге 

ұрсып: «Кімде-кім  алаң-
ға шықса бірден  оқудан
шеттетіледі, жатақхана-
ға  барыңдар»,- деп  же-
кіп жүр. Оны тыңдайтын 
қазақ баласы жоқ.

Несі  бар, «Менің  Қа-
зақстаным»   әнін   ұран-
дата,  сол  кездегі   курс-
тастарым  қызылорда-
лық  Ғалымбек   Ерғожа-
нов, ақтөбелік  Жайлау-
бай Матеев, аралдық 
Қасқырбай Дүйсенбаев, 
Бөрлітөбе ауданынан 
Ерболат Айнақұлов,  ақ-
сулық   Асан  Негманов-
тар, тағы да бірнеше 

азаматтар бірігіп үлкен топқа да 
қосылдық. 

Басында барлығы қызық көрін-
генімен, көп ұзамай патриоттық 
сезіміміз де өршіп, жолдағыны 
жайпап қоярдай бойымызға күш 
дарыды. Бұл – отанға деген 
махаббаттан туындаған сезім 
еді. Көпшілікпен ұрандата жүріп, 
туған ел мен туған жерге деген 
сүйіспеншіліктің кемерінен асқан 
шағын да көрдік. 

Бірде автобустарға тиеліп 
полиция қызметкерлері мен 
әскерилер жетті. Арттарынан 
жүйіткіп өрт сөндіру көліктері 
де келді. Орысшалап сөйлеген 
тәртіп сақшылары жастарды 
үйді-үйіне қайтуға үгіттеуде. 
Алайда, қазақтың атқа қонса 
түсуі қиын халық екенін көріп, 
тынысынан байқалған дауылдан 
сескенген Кеңес үкіметі күш 
қолдануға кірісті. Әскерилер 
мен полиция қызметкерлері 
алдыда тұрғандарды ұрып- 
соғып, қыздарды шаштан сүйрей 
бастағанда барлығымызда бірден
лап беріп, автобустарды төңкеріп, 
көліктерді өртеп қарсы шықтық. 
Артынша  қыстың  қақаған аязына
қарамастан өрт сөндіру  көліктері-
нен суық  сумен  атқылап, дегбірі-
мізді   қашырды.   Малмандай   су,
аяқ-қолымыз  үсіп  үш  күн  шама-
сында беріле қоймадық. 

Шу  тыныштала  берген   мезетте
жатақханаға   тығылып,  бөлмеле-
рімізде бүгіп жатқан едік. Полиция 
қызметкерлері студенттерді іздеп 
біздің де жатақхананы тіміскілеуге 
келді. Алайда, кіреберісте кезекші 
болған орыс ағай оларға балалар 
түгелдей қайтып кеткен деп, бізді 
жасыруға тырысты. 

Алматыдағы  дүрбелеңнен  ауыл-
ға қарай қайтуға бекіндік. 
Қабанбай ауылына дейін әупірем-
деп жеткеніміз сол еді, көлік 
бекетінде Жыландыға билет 

сатпай, «Студенттер ауылға 
жіберілмесін, толықтай қалаға 
қайтадан қайтсын» деген 
тапсырма келген екен. Сонау 

жақтан жолшылап келгендіктен 
ауылды көрмей, туған-туыспен 
жолықпай қалаға оралу да ерсі. 
Қасымда екі адам бар, жол- 
жөнекей біресе автобус, біресе 
жүк көліктеріне мініп, біраз 
жерге де жеттік. Бірде жолдан 
полиция қызметкерлері тоқтатып, 
құжаттарымызды тексерді. 
Студент екенімізді біліп, ауылға 
жібермей, артқа қайтуымызды 
бұйырды. Үндеместен бірер 
уақыт  тапжылмай  тұрдық.  Көлі-
гіміз де кетті, тәртіп сақшылары 
да қайтты. Бір айта кететіні, 
сол күні қар аралас жаңбыр 
жауып, қыстың суығымен 
қатар бойымыздан әбден өтті. 
Етіміздің тоңғаны былай тұрсын, 
сүйегімізге  дейін   үсігендей  жағ-
дайға жеттік. Төтелетіп, жаяулап 
ауылға келіп, жылы үйімізде 
біраз есімізді жидық.

Ертеңінде ауылдық кеңестен 
адамдар келіп: «Балаларыңыз 
қаладан оралыпты. Оларға 
ауылда жатуға болмайды. Қалаға 
қайтулары керек. Жоғарыдан 
түскен тапсырма солай»,- деп, 
ескерту жасап кетті.

Оқу басталар уақытта қалаға 
да оралдық. Алматы іші тыныш. 
Алаңға шыққан жастардың 
алдыңғы қатарда тұрып, фотоға 
ілініп қалғандарын полиция 
өкілдері іздестіруде. Институтқа 
да келді, жатақханада да 
сұрастырды. Фотоларды көрсетіп: 
«Танитын  адамдарыңды  айтың-
дар» деп қорқытуда. Ауылдан 
шыққан, алаңда болған жастарда
үн жоқ. Бірін-бірі сатпайды. 
Бірақ, қаланың тірлігіне сіңісіп, 
орыстармен етене  жақын  арала-
сып кеткен қалалық қазақтардың 
арасында қандастарын сатып, 
билікке ұстап бергендері де 
болды.

16-шы желтоқсанда алаңға 
бірге шыққан лепсілік Ерболат 
Айнақұлов та сондай шала 
қазақтардың айдақтауына ілігіп, 
оқудан да шығарылды.

Ол заман өтті, кетті. Талай 
боздақтар ажал құшты, соққыға 
жығылды, мүгедек атанды. Алай-
да,  сол кездегі қазақ жастары- 
ның жігері жасымады, рухы 
берілмеді. Ал, рухы берілмеген 
халықты ешқандай да күш жеңе 
алмайтыны анық.

Соның арқасында міне 
тәуелсіздіктің 30 жылдығын да 
тойлап жатырмыз. Арпалысқа 
толы, жаңғырығы бүгінге дейін 
жетіп тұрған желтоқсан оқиғасын 
күрсініспен еске аламыз. Қазақ 
жастарының бас көтеріп, шынжыр 
құрсауын сілкіп, Кеңеске қарсы 
шыққан күні тарих беттерінде 
алтын әріптермен жазылды. 

Елжан АБДРАХМАНОВ,
аудандық мәслихат 

депутаты, «Желтоқсан» 
оқиғасының қатысушысы.

Ерлік 
ұмытылмайды

енді көзбен көрмей ауызбен 
айтып жеткізу мен үшін өте қиын. 
Беттері жабылған, қолдарында 
дубинка, саперлік күрек, алдына 
келгендерді сұлатып жатты. 
Қашқандардың ішінен біздің 
жатақханаға тығылғандар болса 
керек, арттарынан қуып кірді. 
Сатыр-сұтыр болып екінші 
қабатқа шығатын баспалдақпен 
көтеріліп келе жатқан дыбыс 
естілді. Біз үрейленіп, тездетіп 
терезені жауып үлгердік. Өз бөл-
мелерімізді паналап, есігімізді 
құлыптап, мықтырақ болсын деп 
үстел тіреп қойдық. Сол сәтте 
біздің қабатқа да жендеттер жетіп 
үлгерді. Әр бөлменің есігін теуіп, 
алдында тұрғандардың бәрін 
соғып, қиратып жатқандары 
естіліп жатты. Біздің 73-ші 

бөлменің есігін екі рет тепкенде 
есік шытынап жарылды,  бірақ 
көретін жарығымыз болған 
шығар, шыдады.

Аталған  бөлмеде   курсымыз-
дың бесінші тобынан төрт адам 
тұратынбыз: Абишев Құмар, 
Хан Володя, Нұртазин Талғат 
және мен. Сол кезде қасымда 
қайсысы бар екенін нақты айта 
алмаймын, себебі көп уақыт өтті, 
есімде жоқ. Осы естелігімді оқып 
отырса, олардың қосарлары 
болар деп ойлаймын. Сол күні 
ұйықтай алмадық. Жатақханада 
қамалып отырдық. Институт 
әкімшілігінен кезекшілік ұйым- 
дастырылса керек, ешкімді 
сыртқа шығармады. Кешкісін 
қайта шабуыл болады деп естіп, 
баспалдаққа темір төсектерден 
баррикада жасадық. Разгон 
кезінде сырт жерде қалып 
қойғандар шетінен келіп жатты. 
Ішетін тамағымыз азайып, жейтін 
нанымыз бітті. Қарсы тұрған 
дүкенге баруға да мүмікіндік 
болмады. Осылай бір тәуліктен 
артық әбігер болдық.

1986 жылғы желтоқсанның 
ызғарлы күндерінде көзбен 
көрген оқиғалардың қысқаша 
бір сәттері міне осы. Таяқ жеп, 
басымыз жарылып, көзіміз 
көгермесе де біз осы күні өзімізді 
қайта туғандай сезіндік. Себебі, 
бізді сол күні періштеміз қорғады 
деп айтуға болады. Кейіннен 
ойлап    қарасақ,   есігіміз  сынып
кетсе не болар еді? Біздің 
орнымызға басқа қазақтың жас 
ұл-қыздары еш жазықсыз құрбан 
болып кеткен шығар деген ой 
да туындайды. Қандай болса да 
осы көтеріліске қатысқандардың
барлығы  сол  кезде психология-
лық жарақат алып, билік 
қателігінің құрбандары болғаны 
анық. Жалпы қазақ жастарына, 
оқиғаның анық-қанығына жетпей 
жатып, жазықсыз «ұлтшыл»  
деген ат қойылып, айдар 
тағылып жатты. 

С.КИЯШЕВ,
Тоқжайлау политехникалық 

колледж директорының 
оқу-өндіріс ісі жөніндегі 

орынбасары, «Желтоқсан» 
оқиғасының қатысушысы.
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35 лет назад тысячи пред-
ставителей казахской мо-
лодежи приняли участие в 
массовых протестах против 
коммунистической власти. 
Эти события вошли в исто-
рию как «Декабрьские вос-
стания». Спусковым крючком 
стал прошедший 16 декабря 
пленум ЦК Компартии Казах-
стана, по итогам которого 
партийный лидер республики 
Динмухамед Кунаев отпра-
вился на пенсию, а его ме-
сто занял первый секретарь 
Ульяновского обкома КПСС 
Геннадий Колбин. Казахстан-
ский народ первым среди на-
родов бывшего Союза заявил 
о своем праве выбора вождей 
и собственного исторического 
пути.

Со дня декабрьских событий 86 года 
минуло 35 лет, когда казахская моло-
дежь сплоченно  вышла и открыто зая-
вила о политике советов.  За это время 
успело вырасти целое поколение нашей 
страны, но груз и печаль тех дней до сих 
пор остаются в сердцах многих.

Все эти годы     Баянбаева Карлыгаш 
Токташкызы,  учитель начальных классов 
Ушаральской казахской гимназии  носила 
в своем сердце тень горьких  событий.   И 
только спустя более чем  три десятка лет  
рассказала о том, что пережила.

 Никогда не забудет она, как с 72 сту-
дентами из Каскеленского педучилища они 
вышли поддержать казахскую молодежь.  
Шли пешком, стоял сильный мороз и тут 
внезапно их окружили военные машины, 
люди в погонах с собаками и без объясне-
ния причин, буквально,  затолкали в автобу-
сы и увезли на окраину города.  

- Это место до сих пор вызывает во мне 
страшные воспоминания.  Железные ре-
шетки, кругом валяется  мусор,  земля по-
крытая льдом, а по окраине немного лежит 
снег. Нас всех оставили в этом месте  до 
поздней ночи.  Пронизывающий холод опо-
ясывал своими колючками каждую клеточку 
тела. Стоя на льду, я поняла, что   на снегу 
немного теплее. И  мы менялись местами, 
по очереди стояли то там, то тут. Озноб и 
страх от неизвестности надламывали мыс-
ли. 

В таком состоянии  молодежь просто-
яла  до позней ночи. Под  покровом тьмы 
их опять погрузили в машины и вывезли в 
Каскеленское РОВД.  Уже оттуда бабушка    
под расписку забрала Карлыгаш домой. 

Декабрь 1986 года положил начало демо-
кратическим процессам в нашей стране, про-
демонстрировал, насколько выросло созна-
ние казахский молодежи, которое от имени 
народа открыто заявило, что игнорирование 
чувство национальной гордости недопустимо.

Одним из участников тех событий является 
наш земляк  Тастанбеков Тлес Жанатбекович. 
Уроженец села Обуховка в 1986 году посту-
пил в строительный техникум  г. Алматы. 

Он хорошо помнит те тревожные дни.  16 
декабря примерно в 5 часов вечера он со 
своим другом К.Оспановым отправился на  
площадь, где  перед зданием ЦК компартии 
Казахстана начали собираться студены с ло-
зунгами и плакатами,  призывающими к от-
ставке Колбина. Перед собравшимися высту-
пило несколько руководителей республики, 
пытаясь уговорить их разойтись, но все было 
безрезультатно.

«Мы пробыли  на площади до часу ночи, 
а  затем с Кайратом вернулись в общежитие. 
На второй день  с ребятами, которые жили с 
нами в общаге снова отправились туда, под-
нимаясь по улице Фурманова встретили еще 
знакомых. На  пересечении улиц Фурманова 
и Сатпаева группа милиционеров начала нас 
преследовать и мы разбежались в разные 
стороны.  Тех,  кто не успел убежать -  пой-
мали. Убегая, мы заметили своих землячек 
А.Толекову и Л.Макатовну. Вечером 17 дека-
бря была принята очередная попытка разгона  
демонстрации, применены пожарные маши-
ны, саперные лопатки, дубинки, служебные 
собаки. Начался мятеж. Люди переворачива-
ли машины, бежали кто куда», - рассказывает 
с грустью Тлес Жанатбекович.

По словам нашего героя 17-18 декабря си-
туация на площади, да и по всему городу обо-
стрилась. Заранее договорившись держаться 
вместе, они приняли решение не терять друг  
друга из виду, и не бросать раненых товари-
щей.  Обстановка накалялась с каждым ча-
сом, некоторые начали призывать к штурму 

Учитель,  оправданый 
 через 35 лет

Как пятно на репутации и чести способной 
студентки  после заключения  под стражу  в 
комсомольском билете появилась запись 
о строгом выговоре В течении следующих 
двух месяцев каждому,  кто  как и она были 
задержаны, предстояло строем ходить на 
занятия,  строго  соблюдать  дисциплину.  
В последствии  участие в декабрьских со-
бытиях  отразилось и на оценках,  и на воз-
можности поступить в ВУЗ. Ведь только че-
рез пять лет Карлыгаш смогла  продолжить 
образование дальше.   Может быть  она и 
расссказала бы больше, но говорит, что не 
может, уж слишком больно говорить об этом.  

В феврале прошлого года, после много-
кратных обращении во всевозможные ин-
станции,  архивные  документы Карлыгаш 
Токташкызы были найдены.  Через  несколь-
ко судебных разбирательств,  консультаций 
с юристами  и невероятно длинный срок в 

35 лет она получила долгожданное решение  
суда  с признанием ее  жертвой политиче-
ских репрессий, а затем  и удостоверение  
реабилитированного лица   - будто камень  
упал с плечь...  

Говорит она об этом с болью в сердце и 
голосе. Ведь более тридцати пяти лет она 
носила  этот непосильный груз в себе...

Несмотря  на сложные обстоятельства  
декабрьских событий Карлыгаш Токташкы-
зы уверена, что состоялась как личность, 
как специалист. Об успехах в труде говорит 
нагрудный знак «Білім беру ісінің үздігі», по-
лученный из рук З.Нуркадилова, известного 
общественного деятеля, участие  в качестве  
делегата от Алматинской области в первом 
съезде работников образования, где воочию 
удалось встретиться  с Елбасы Н.Назарбае-
вым, а также Почетные грамоты Министер-
ства образования и областного значения.  
Все эти события  и встречи  оставили  не-
изгладимый след в судьбе и жизни нашей 
героини.

Несмотря на  воспоминания прошлых лет,  
Карлыгаш Токташкызы считает, что в жизни 
есть три вещи нужные для счастья. Первое  - 
благополучие семьи, второе -   ценность тру-
да и мирное небо над головой.   К чему она и 
стремится все эти годы. 

31 мая для нее особенный день – это 
день памяти и скорби, когда обязательно 
надо почтить всех, кто подвергся  полити-
ческим гонениям. И у  мемориальной доски,   
жертв политических репрессий  она непре-
менно желает, чтобы подобного больше не 
повторилось. 

В.ИВАНОВА.     

Эхо холодного декабря
Прошло уже столько  лет с тех пор, 

как произошли декабрьские события 
1986 года. Осознание значимости любо-
го исторического события происходит 
по прошествии времени. За период Не-
зависимости окрепло национальное са-
мосознание народа, требующее новой 
объективной оценки, ибо те события – 
это незаживающая боль нашего народа.

здания ЦК.  Разбушевавшиеся хулиганы 
подожгли несколько автомашин, разгро-
мили витрины магазинов неподалеку от 
площади. Число погромщиков множилось. 
Попытки усмирить толпу оказались безре-
зультатными.  

Утром 18 декабря в город прибыли 
специальные части из других городов стра-
ны. Вечером началось вытеснение демон-
странтов с площади.  

После трехдневного хауса на площади 
перед зданием ЦК людей почти не было, 
остались немногочисленные группы. Пло-
щадь, производила ужасное впечатление: 
следы пожаров, камни, разбросанные пал-
ки, еще дымящиеся пожарные машины.

Не окончив даже второй семестр учебы, 
наш герой в 1987 году отправился служить 
в армию. После ее окончания ему все же 
удалось вернуться в техникум и продол-
жить учебу. После его окончания он женил-
ся, воспитывает двоих детей. В 1995 году с 
семьей переехали жить в село Достык, где 
и началась его трудовая деятельность.

Декабрь 1986 года положил начало ду-
ховному возрождению казахского народа. 
Извлекая уроки , сегодня для нас важно 
признать, что политическая стабильность 
в обществе  достигается только при усло-
вии равенства и взаимного уважения всех 
национальностей и то, что от гражданской 
позиции и выбора каждого из нас зависит 
не только его судьба, но и судьба Родины.

 
А.ЖАНАТОВА.

Заявили о своем праве
Когда произошли де-

кабрьские события, наш 
земляк, уроженец села 
Обуховка, Кабанбаев Са-
нат Амирханович, был 
среди тех, кого волнова-
ла судьба страны, и ему 
было не все равно, кто бу-

дет стоять во главе республики. 
День 16 декабря 1986 года 

не предвещал ничего плохого. 
Он был студентом 1 курса стро-
ительного техникума г. Талды - 
Курган, в котором все  основные 
события начались  17 декабря. 

«Когда мы сидели на заняти-
ях, нашего педагога вызвали из 
аудитории, и к нам заглянул не-
знакомый парень, который при-
нес листовку. Староста взял ее 
в руки и начал читать. Там было 
рассказано о смене руководства 
страны, о назначении Г. Колбина 
первым секретарем ЦК Компар-
тии Казахстана.  Звучал    патри-
отический призыв о том, что всем 
кому неравнодушно положение 
республики,  нужно объединять-
ся и выступить с протестом.  
Присутствующие на занятии сту-

денты стали обсуждать происхо-
дящее.  Было предложено идти 
на площадь. Пятеро - шестеро 
из нас решили выйти на ули-
цу, но  увидели что всех ребят 
собирают  в актовом зале. Там 
сотрудники акимата призывали 
студентов не предпринимать ни-
каких действий, и ни в коем слу-
чае не идти на площадь. 

Но мы все равно вышли на 
улицу, и увидели молодежь, ко-
торая шла на площадь. Было 
очень холодно. Отовсюду  сте-
кались люди. Нас пытались 
остановить пожарные, они обли-
вали прохожих холодной водой. 
Наряды милицейских пытались 
задержать нас. Кое - как нам 
удалось бежать. Мы мокрые и 
замерзшие, добрались до обще-
жития, сменили одежду. К сожа-
лению, когда мы хотели вернуть-
ся на площадь, общежитие уже 
оцепили и нас не выпустили из 
здания.

Утром 18 декабря  мы с со-
курсниками опять пошли на 
площадь, даже хотели выехать 

в город. Но к сожалению, дороги 
в Алма - Ату были перекрыты. 
Некоторые знакомые уехали по 
домам. Наш  завуч техникума  
сказала мне о том, что меня со-
бираются отчислить за  участие 
на площади в восстании. Посове-
товала уехать, иначе нас начнут 
вызывать на допросы в милицию. 
Я был вынужден поехать домой. 
После окончания каникул, я уз-
нал, что меня все - таки отчисли-
ли из техникума», - вспоминает 
Санат Амирханович.  

Уже сейчас мы понимаем, что 
все произошедшее тогда стало 
следствием политики страны. 
Была откинута завеса, мир уз-
нал правду и героические имена 
тех, кто стал непосредственным 
участником кровавых декабрь-
ских событий 1986 года. 

Санат Амирханович затем 
устроился на работу, в течении 
последующих 5 - 6 лет эхо восста-
ния еще имело отражение в его 
жизни, были даже моменты, когда 
его лишали премий за участие в 
декабрьских событиях.  Сегодня 

он работает в ТОО «Алакөл - 
Көмір»  водителем. Ведет мир-
ную жизнь с супругой, воспитал 
двоих сыновей и дочь, радуется 
внукам. 

Вот такие исторические со-
бытия, где столкнулись власть 
и молодежь, произошли много 
лет назад. Казахстанцы всег-
да будут помнить имена геро-
ев Независимости.  Ворошить 
прошлое неприятно и тяжело. 
Верится, что нашему подраста-
ющему поколению никогда не 
придется пережить и испытать 
подобного.

Ш. НУКЕБАЕВА.
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Бағасын біліп барымның,
Жарасын жаздым жанымның.
Сары алтын түбі - сабырдың,
Саясың сабырлы еліме,
О, Тәуелсіздік - қадірлім!

Ғасырлар да өткен ғазал мұң,
Ойласам азып-тозармын.
Алладан ауған назардың,
Аманаты боп жеттің бе?
О, Тәуелсіздік - ажарлым!

Кесілген қанша бас көрдім,
Жұлынған қанша шаш көрдім.
Төгілген қанша жас көрдім,
Мен үшін бағаң өлшеусіз,
О, Тәуелсіздік - қастерлім!

Кеңдігі байтақ даласы,
Жанталас,  мейлі аласұр.
Қазаққа қазақ жанашыр,
Өзіңнен қымбат жер беті,
О, Тәуелсіздік – жоқ, асыл!

Бағасы артып бағымның,
Әшекейіндей лағылдың.
Астана болып салындың,
Жеткіздің көкке төбемді,
О, Тәуелсіздік - қадірлім!

Елімді емде, емде сен,
Жерімді тербе,  тербесең.
Мұң ауып сонда шер көшер,
О, Тәуелсіздік,  сен барда,
Қазағым мәңгі дербес ел!

Азамат НҰРМҰХАН.

Сапырып қайғы қотар ма?
Үмітім менің - отарба.
Шыбындай жанды қиямын,
Тәуелсіз туған отанға!

Жамауы менмін жыртықтың,
Ізі де менмін тыртықтың.
Туласа қаным кеудемде,
Оғын да тосам мылтықтың.

Абаймын елге бұрыннан,
Кесірге кейде ұрынғам.
Махамбет болып күн кешем,
Танып ал мені жырымнан.

Арыспын жарам сыздаған,
Аралмын ішім мұздаған.
Өзімнің уым өзіме дәрі,
Сатылса жерім қызғанам.

Бұл қазақтан кеткен жоқ зар басылып,
Талай  қиын жаттық қой таң да сүріп.
Болса да көп аяқтан шалатын жау,
Жүрген ұлтпыз бәрібір алға шығып.

Қай билік, мына бізге теңдік берген?
Алдында талайлардың мен бүктелгем.
Желтоқсан - бұл ай жастың дарға асылып,
Бірі енді түрмелерде қорлық көрген.

Тәніңе жаудырса жау тұзды аспаннан,
Қорлыққа көндік сонда біз басталған.
Желтоқсан - қыздарымның көз жастары,
Жолында азаттықтың мұз жастанған.

Жазықсыз ба, жоқ әлде істі ме еді?
Қорқытқан жоқ қабақтар сұсты мені.
Желтоқсан - ұлылықты танытып бір,
Сарқылмаған ұлдардың күш-жігері.

Сәттер көп мен білмеген, сен білмеген,
Қай дұшпан көктен найза төндірмеген.
Желтоқсан - Қайраттардың қайсар күші,
Жүректе намыс отын сөндірмеген.

Жан болмадық маржан мен асылды алған,
Шықты алаңға жастарым ашынғаннан.
Желтоқсан - Ләззаттардың ерліктері
Тау мен тасқа соғылып, басын жарған.

Басымнан өтті жағдай, сан шытырман,
Суладым кірпігімді тамшы тұнған.
Желтоқсан - Сәбиралар уыздай жас,
Қасқайып бар азапқа қарсы тұрған.

Зұлымдарым жатса егер құлап тақтан,
Күнді жақсы кім бізден жырақтатқан?
Желтоқсан - Ерболдардың ерлік ісі,
Ызбарына жендеттің шыдап баққан.

Басыңа сан зұлматтың төнгені шын,
Сайрасын, сандуғашым, төрде құсым.
Ұмытпайық жастарын желтоқсанның,
Жан берген, жарқын өмір, сендер үшін!

Өттік қой арасынан отты сынның,
Кеткені рас, ол жолда көп күшімнің.
Рухың мықты болса егер,
Туған елге,
Менің қосқан үлесім деп түсінгің.

Советхан ҚАЗИЕВ.

Тәуелсіздік -
тұғырым Бабам қазақ ежелден еркін өскен,

Кең даланы жайлап ап еркін көшкен.
Алтай менен Атырау арасында,
Жаратқанға тәубе айтып күнін кешкен.

Төбесі мен белесі мың ертегі,
Неше түрлі аңыз бен сыр шертеді.
Батысыңды билеген арғымақпен,
Бабаларым жақанды ер деседі.

Нар болған, 
Назар  салған бабам сондай,
Аруы жалт қараса атқан таңдай.
Осындай асылдардан туған бала,
Бесіктен бұлқынбастан жатқан қалай.

Жастары жасындай боп жарқылдаған,
Кезімен келгеніне тартынбаған.
Ақ көңіл, ақ ниетпен келгендерге,
Мал сойып пейілінен тарылмаған.

Ән айтса елжіреткен ел жүрегін,
Қалауын орындапты көп тілегін.
Шет асып бүгінгі күн жүлде алғандар,
Тегіне тартып туған деп білемін.

Шарықтап айтар болсам жалындаған,
Ойларға ойлар қосып толынбаған.
Келгенде үтір қойып, нүкте қойып,
Қайтайын келген жаққа асыл бабам.
О, менің,  асыл бабам, қазақ бабам.

Мұхтар БАЙБАТШАНОВ.

Бабам қазақ

Ақ сандығы тарихтың ақтарылып,
Ақ сауытты бабадан хат табылып.
Ақ найзасын ұстаған баһадүрлер,
Алыс жолдан келгендей атқа мініп.

Ел еңсесін шалса да тамам ызғар,
Бүлінбеген салт пенен санамыз бар.
Кең өлкеме келгендей дәуір көшіп,
Ақиқатқа айналып сан аңыздар.

Сан ғасырлар өтсе де ескірмеген,
Саф өнермен бейнесін кескіндеген.
Сақ бабалар сарыны болмаса да,
Сал-серіден ән жетті естілмеген.

Ескі заман беттері парақталды,
Шаһарлар мен ауылдар абаттанды.
Тастардағы жазулар жауын шайған,
Жырға айналып, қайтадан қанаттанды.

Еркіндік кеп төріме ел жаңарды,
Ел жаңарды, Елорда, жер жаңарды.
Бейбіт елдің ұрпағы – біз бақытты,
Көрмей өскен кешегі кер заманды.

Қазақ бүгін әлемді таң қылуда,
Ұлттың үні салтанат сән құруда.
Тәуелсіз ел көк туын желбіретіп,
Халқым қайта түрленіп жаңғыруда...

Жангелді НЕМЕРЕБАЙ.

Жаңарған ел

Тәуелсіздік - тұғыры асқақ киелім, 
Сондықтан да сені қатты сүйемін. 
Бабаларым сан мың ғасыр аңсаған
Шырмауынан шықпай жалған жүйенің. 
 
Тәуелсіздік - асқар алып, айбыным, 
Өзің барда сезілмейді қайғы - мұң. 
Өзің барда өр тарихым жанданып,
Атқан таңда арай құшақ жайды күн. 
 
Тәуелсіздік - ең бағалы сыйлығым, 
Тәуелсіздік - сарқылмайтын күй, жырым. 
Тәуелсіздік өр елімнің басына,
Қуаныш пен бар шаттығын үйді мың. 
 
Тәуелсіздік - туған тілім арайлы, 
Ана тілім тамсандырған талайды. 
Өз тілімде ән салғанда өр елім,
Әлем бізге қызғанышпен қарайды. 
 
Тәуелсіздік - ең арайлы шуағым, 
Өзің барда еркін жүріп, тұрамын. 
Өзің барда көк туымның астында,
Күліп, ойнап, сауық-сайран құрамын. 
 
Тәуелсіздік - бар бағысың барымның, 
Тәуелсіздік - арлы әнісің арымның. 
Тәуелсіздік - көз жасы мен сан қыздың,
Аққан қаны боп жеткенсің сан ұлдың. 
  
Тәуелсіздік сені неге теңейін… 
Теңеу таппан енді саған не дейін?! 
Орда бұзар отыз деген жас болса,
Құтты болсын отыз жылдық мерейің. 
 
Тәуелсіздік тұғырыңнан айналдым, 
Өзің барда жадырармын, жайнармын. 
Көркем жырды гимн етіп шырқармын,
Мақамына салып әсем, жайлы әннің. 
 
Тәуелсіздік - тұғыры асқақ асқарым, 
Өзің барда керегі жоқ басқа әннің. 
… Ал, алашым, тәуелсіз боп мәңгілік 
Бейбіт күнде ашық болсын аспаның.

Мақсат ДЕҢГЕЛБАЙ.

Ең  бағалы 
сыйлығым...

Бабалардың ақ үміт, ақ арманы, 
Аналардың көз жасы жанардағы.
Сандаған жыл айқастар даламдағы,
Сені әкелді, Азаттық! 

Қыршын кетіп сәбилер жатырдағы, 
Арыстардың бейкүнә атылғаны.
Басы жоқ боп көміліп батырлары, 
Сені күткен,  Азаттық! 

Күңірентіп даланы, боздатқаны, 
Қыршын кетіп қазақтың боздақтары.
(Желтоқсан жаңғырығы қозғап бәрін), 
Сені аңсады, Азаттық! 

Арман еткен Алашым ақ найзалы, 
Тәуелсіздік - бағымсың маңдайдағы, 
Тәуелсіздік - әнімсің таңдайдағы,
Тәу етем саған, Азаттық!

Ғабит ЖИЕНБАЙ.

Тәу етем саған, 
азаттық!

Боздап 
жеткен 

бостандық

Сілкініп туған Семеймін,
Кегімді қуған егеймін.
Тұғырлы болшы ғұмырлы,
Желтоқсан саған не деймін?

Тұранда жұртым көсілген,
Есілде ерлік есілген.
Еншіме тиген еркіндік,
Алла берген несібем!

Қадырсұлтан НҮСІПХАН.

Дербес ұлт

Тәуелсіздік жыр бесігінде
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Жуырда  З.Қойшыбаева  атын-
дағы   мәдениет   үйінің  ұйыт-
қы болуымен егемендігіміздің 
отыз жылдығына орай облыс
тарапынан бекітілген «30 
жұлдызды   күн»   айлығы  ая-
сында   ақын,  кескіндеме 
суретші, Қазақстан суретшілер 
одағының мүшесі, «Құрмет», 
«Отан патриоты», «Алаш  
ұстазы», «Өнер, мәдениет 
және спорт институтына 20 
жыл» медальдарының иегері 
Қазиев    Советхан   Бодаубай-
ұлының  «Сурет, өлең бір 
текті нәзік тұлға» атты жеке 
шығармашылық көрмесі өтті.

Бір басына бірнеше өнерді 
топтастырған  ол   бірнеше  өлең
жинақтарының авторы. Ақындық
пен  суретшілік   өнерді    топтас-
тырған тұлғаның жаңашылдығы-
на шара барысында көз 
жеткіздік. Майлы бояумен 
салынған «Алакөлдегі дауыл», 
«Ғашықтар», «Күзгі жел», 
«Жемтікке талас», «Түнгі этюд», 
«Айлы түн», «Жайлаудағы таң» 
сынды туындылары мен «Қазақ 
солдаты» деген автопортреті 
көрермен қауымның оң 
бағасына ие болып, таң-тамаша 
сезімнен туған таңғалыстар 
еріксіз алақан ұрғызды. 
Себебі көздің майын тамызып 

Сурет, өлең бір текті
   нәзік тұлға

отырып салынған еңбектер – 
өткенімізден сыр шертіп, мәдени 
ошағымыздың айқындалуына 
үлкен ықпалын тигізетіні айдан  
анық.  

Сөз алған аудан әкімінің 
орынбасары М.Төлеужанов: «Ав-
тордың туындыларында табиғат 
ананың тілмен айтып жеткізе 
алмас  көріністері  айрықша 
әспеттелгенін  аңғардық. Шыдам-
дылық пен төзімділік және өз 
ісіне деген асқан махаббаттың 
арқасында ғана осы деңгейге 
жетіп отыр. Советхан  Бодаубай-
ұлының талантты, еңбекқор 
екендігі айтпасақ та көрініп тұр»,- 
дей келе, көрменің ашылуымен 

құттықтап, ақжарма тілегін 
жеткізді.

Сонымен қатар «Nur Otan» 
партиясы аудандық филиалының 
бірінші орынбасары Қ.Көкебаев, 
суретші, ұстаз Қ.Иманғалиев, 
Үшарал қазақ гимназиясының 
директоры  Қ.Құсайыновалар  өз-
дерінің жүрекжарды ізгі ниеттерін 
білдірді.

Ұлық өнерді ұлықтап жүрген 
қылқалам шеберінің  көрмесі  ру-
хани   құндылықтарымызды   құр-
меттеуге, жастардың бойындағы 
отаншылдық сезімін оятуға 
серпін береді деген ойдамыз. 

М.ҚУАТҚЫЗЫ.

Ата-бабаларымыз  сан   ғасыр-
лар бойы тәуелсіз ел болуды 
аңсады. Қаншама батырларымыз, 
ержүрек апа-ағаларымыз елін, 
жерін қорғау мақсатында оққа 
ұшты. Қаншама сәби ата-ананың 
жылы алақанынан айырылып, 
жетім өсті. Ақын-жазушыларымыз 
тәуелсіздік үшін күресіп, көбі 
репрессияға ұшырады. 

Өз басым тәуелсіздіктен кейін 
туылған буынның өкілі болсам 
да, егемендіктің қандай   жолмен   
келгенін   жақсы білемін. Қазақстан 
үшін  Тәуелсіздік аспаннан түскен 
сый емес еді. Осы күнге дейін 
құрып кетпей, ұлан байтақ жерде 
Қазақстан деген мемлекеттің 
болуы - ата-бабаларымыздың 
қасық қаны қалғанша кеудесімен 
оқ тіреп, соңғы демі үзілгенше 
ұрпағына осынау кең байтақ  
жерді  сақтап қалуынан. 

Тәуелсіздік алғанға дейін 
қазақтың басынан не өтпеді? 
Бүгінгі таңға дейін осыншама 
қиындыққа қарамай өз жерін, 
халқын, дінін, әдет-ғұрып, салт- 
дәстүрін жоймай, біртұтас қазақ 
мемлекеті болуы, әрине, бірінші 
ата-баба қанымен, білектің 
күшімен, найзаның ұшымен,    
ынтымағы  жарасқан еліміздің 
осынау ұлтшылдығымен, қайсар 
рухымен, ел болам деген асқақ 
үмітімен жүзеге асты. 

1986 жылдың желтоқсан 

Каждое время года по - 
своему прекрасно и красиво. 
Сейчас наступила зима, выпал 
белый чистый снег, как символ 
обновления всего на земле, 
температура воздуха отпустилась 
ниже -20 градусов. Морозное утро 
и солнечный день с переливами 
искринок от солнечных лучей в 
красивых, мерцающих снежинках. 
Деревья укутались в зимние 
шубы, реки укрылись льдом, все 
как бы замерло в зимней красе и 
ждет нового лета. Много серебра 
и белоснежной тишины. Лишь они 
красавицы ели выдают себя из 
под снежной шапки своей яркой 
зеленью.

Задачей работников РГУ 
“Жонгар - Алатауского” ГНПП 
и всех сознательных граждан 
нашей планеты, сохранить  и 
не допустить самовольной 
рубки хвойных деревьев в 
предновогодний период. Ведется 
патрулирование  обходов,  прово-
дятся   разъяснительные   работы,

Красота природы нашей 
земли уникальна, она поражает 
своей    многогранностью,    уни-
кальностью и  неповторимостью,   
всей  палитрой  красок,  которые
в ней  присутствуют,  разнообра-
зием животного и растительного 
мира, живущего в  гармонии. 
Веками мыслители, философы 
и поэты, любуясь природой, 
воспевают  ее  в  своих стихах, 
поэмах  и  прозах. Восторгаясь 
временами года, весенними 
цветам, трелью  птиц,  цветущи-
ми садами, зеленью летних 
трав, красотой лесов, озер, рек. 

Пытаясь  донести  до  нас  
всю мощь и красоту  природы,  
сохранить ее, по всему миру 
создаются  национальные  
парки, заповедники,  различные  
организации по защите, охране 
и воспроизводству животного 
мира. Это   всемирные   органи-
зации ПРООН, ЮНЕСКО. 
Созданный  в апреле 2010 года
Жонгар- Алатауский   государст-
венный национальный   природ-
ный   парк особенно поражает  
своей  красотой, величием, уни-
кальностью,  первозданным  ви-
дом  и  неповторимой  чистотой. 

Парк является  одной  из жем-
чужин  Республики  Казахстан,  

Живая природа 
украшение земли

украшением  нашей  земли.  В  
Лепсинском       филиале,    РГУ
«Жонгар-Алатауского»    государ-
ственного    национального   при-
родного парка во главе со 
специалистами филиала, трудят-
ся государственные  инспектора. 
Они  ежедневно   следят   за 
сохранностью  животного  и  рас-
тительного мира.  Всячески  обе-
регая нашу природу и все, что 
произрастает и обитает тут.  

Всеми силами мы должны 
сохранять и  приумножать  богат-
ство   нашей   земли.   Занимать-
ся озеленением, высаживать 
деревья, следить  за  экологичес-
ким  состоянием окружающей 
среды, чистотой рек и озер, не 
засорять их бытовыми отходами 
и мусором. Проводить беседы 
с местным населением о 
бережном отношении к природе 
и ее обитателям. Прививать 
любовь у   подрастающего   поко-
ления. Любить и уважать 
нашу природу, жить в полной 
гармонии с ней, быть одним 
целым.  Ведь это  колыбель 
человечества, ее сохранение 
наше первостепенная задача.

А. ДЖАНБАЕВ,
   госинспектор Лепсинского 

лесничества.

«Тәуелсіздік
  тұғырым»

айында сақылдаған сары аязға 
қарамай  жастардың    «Қазақты    
қазақ   басқарсын!»   деп ұран 
көтеріп ереуілге шығуынан 
кейін 1991 жылы Қазақстан өз 
тәуелсіздігін алды. 

Егемен  еліміз,  сүйікті Отаны-
мыз жыл сайын 16 желтоқсанда 
ұлттық мереке — Тәуелсіздік 
күнін атап өтеді. Халқымыз 
үшін бұл күн мәні мен маңызын 
жоғалтпайды. Ұлық мереке әрбір 
отаншыл, патриот азаматтың 
жүрегінде от болып лаулап, 
еліне деген сүйіспеншілігін 
арттырып, болашаққа деген 
сенімін нығайта түседі. Себебі 
Отанды сүю – адамзаттың асыл 
міндеті, азаматтық борышы, 
өмірлік ұстанымы. 

Бүгінгі таңда қаншама ел 
тәуелсіздік таңына зар болып 
отыр. Ұлан байтақ  Еуразияның 
жүрегінен орын тепкен тәуелсіз 
Қазақстанда өмір сүру қандай 
бақыт.

Қорыта айтқанда, биыл біздің
Отанымыз – егеменді ел 
болғанына 30 жыл толмақ. 
Өркениеттердің  ұштасқан   орта-
лығында,  талай ұлт пен ұлыстың 
құтты мекеніне айналған ұлы 
далада азат елдің азаматы атан-
ғаннан асқан бақыт жоқ.  
Тәуелсіздігіміз    тұғырлы болсын!

А.ТАЙЖАНОВА,
Қабанбай батыр атындағы 

тарихи - өлкетану музейінің 
экскурсия жүргізушісі.

Охрана хвойных 
насаждений

выставляются   посты,  досматри-
ваются транспортные средства. 
В преддверии  новогодних празд-
ников  у  инспекторов  напряжен-
ный график работы, в связи с 
охраной хвойных насаждений. 
Не секрет, что  главным  украше-
нием новогоднего праздника 
является  красавица   ель. Заме-
нить живую ель можно не менее 
красивыми  искусственными  ел-
ками со снегом, снежинками 
на ветвях и многими другими 
спецэфектами, тем самым 
сохраняя хвойные насаждения и 
не нанося вред зелени планеты. 
Минутная  радость  нового  года,
не стоит срубленной красавицы! 
Остановитесь! Не губите 
красоту этого дерева! Еще 
многие десятилетия оно  может 
украшать нашу Землю!

 Р.ВАРЛАКОВ,
 инженер по  рекреации  
и  туризму Лепсинского 
филиала РГУ “Жонгар- 

Алатауского” ГНПП.

Еске алу

Бұлақты  ауылының тұр-
ғыны   болған   ардақты әке, 
сүйікті ата НУСИПБЕКОВ 
Сайлаубек 6 желтоқсан күні 
мәңгілік мекеніне аттанды. 
Саналы ғұмырында адал 
еңбек етіп, 2 қыз және 1 
ұл тәрбиелеп өсірді. Еңбек 
жолында да қарымды 
қызметімен, ұтқырлығымен 
танылып, ел мүддесі үшін 
де талай жұмыс атқарды. 
Әсіресе, жас ұрпақты ұлттық 
болмысқа тәрбиелеу, салт- 
дәстүр  сабақтастығын  сақ-
тауға үлкен үлес қосты. 
Отбасының берекесі, ұйыт-
қысы бола білді. Туған- 
туыстарына, достарына қай-
ғыра көңіл айтамыз. Жатқан 
жері жайлы, топырағы торқа 
болып, пейіштің төрінде 
шалқысын.

Еске алушылар: 
Бескөл ауылдық 
округінің әкімдігі, 

ардагерлер кеңесі.
Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат, аудандық ардагерлер кеңесі, 

аудандық бөлім, мекемелер мен «Алакөл» газетінің ұжымы бұған дейін 
өңірімізді талай жыл басқарған, қазіргі таңда Еңбекшіқазақ ауданының 
әкімі болып отырған Әлібек Әскербекұлына анасы 

Күлсім ЖАҚАНБАЕВАНЫҢ
 қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат, аудандық ардагерлер кеңесі, 
аудандық бөлім, мекемелер мен редакция ұжымы «Алакөл» аудандық 
газетінің директор-бас редакторы, ауданның Құрметті азаматы Азат 
Мәкетайұлына анасы 

Жәмиға АХМАРҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

2015 жылы аудандық жер 
қатынастары бөлімінен Хазыбай 
Молдаханның атына берілген 
№1043450, кадастрлық нөмірі 03-
271-003-149  жер учаскесіне  жеке 
меншік құқығын беретін акт жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.


