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Кез келген жүйесіз көші-қон елдегі тұтастық, 
қауіпсіздік, заңнама құндылықтарын 

аяққа таптауы ықтимал. Бұл келген көштің 
ықтиярымен өте ме, еркінен тыс бола ма, 

басқа мәселе. Себебі этностың өзге сипатты 
сіңіруі, бөлек қоғаммен біте қайнасуы баяу 
жүретін процесс. Әсіресе, арада тағы діни 

алшақтық болса...
Мұның бәрін не үшін айтып отырмын? Бүгінде 
басқаруы қиын миграциялық толқын әлемге 

жаңа әлеуметтік мәселе, экономикалық 
қиындық әкелуде. Еуропаның өзі оншақты жыл 

бұрын қабылдаған сириялық босқындардың 
әлегінен әлі бас көтере алмай отыр. 

Тіпті кей белсендінің ғасырлық қалалар 
өркениеті мен жергілікті тұрғындардың өмір 
дағдысы сырттан келген халықтың мәдени 
экспансиясына ұшырады деген айғайы да 

естіледі. Енді, міне, оған Ауғаннан ауа көшкен 
жұрт қосылмақшы. Осының бәрі әлем елдерін 

босқынға үрке қарап, шекара қымтауға 
итермелеуде. Оның ішінде Қазақстан да бар.
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САЯХАТТАУҒА ЖОЛДАМА АЛДЫ

Қайырымдылық жасап жарыс!

АҒА ЛЕЙТЕНАНТ   АСЫЛХАН

 

 

ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТ 
ТҮСІНІГІ
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ЖАЛАҚЫ ӨСТІ, БІРАҚ...
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ЕҢБЕК ЕШУАҚЫТТА ЕҢБЕК ЕШУАҚЫТТА 
ДАЛАДА ҚАЛМАЙДЫДАЛАДА ҚАЛМАЙДЫ
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Бибосынов Сәкен Исмадиярұлы – боксшы, 1997 жылы дүниеге келген.
Барлығы – 31 жекпе-жек өткізіп, 22-сінде жеңіске жеткен.
Бокстан ұлттық құрама мүшесі, ҚР Еңбек сіңірген спорт шебері. 
Биылғы жылдың спорттағы басты жетістігі – «Токио – 2020» олимпиадасы болғаны баршамызға белгілі.  Ел 

намысын қорғаған 96 спортшының 8-і қола медальды қанжығасына байлады. Солардың бірі бокстан ең 
жеңіл салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен – Сәкен Бибосынов. Апта басында елге оралған сайыпқыраннан 
арнайы сұхбат алып, көңіл-күйімен бөліскен едік. 

“ҚАЙСАР” 
ШИРЕК ФИНАЛДА

СПОРТШЫЛАР 
СЫЙАҚЫСЫН 

ҚАЙДА 
ЖҰМСАЙДЫ?
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Айдос Сәдіров  – белсенді жастың 
бірі. Ол бүгінде облыстық жастар 
ресурстық орталығында жастарды 
жұмыспен қамту және кәсіпкерлікке 
баулу бөлімінің кеңесшісі. Мұның 
алдында Қызылорда қаласының 
«Қай сар» командасына қолдау 
көрсе тер «Жастар фанклубының» 
құ рыл тайшысы және ұйымдас-
ты рушысы, Қызылорда облыс-
тық «Жасыл ел» жастар ең-

б ек жасағының жетекшісі, 
«Жас құрылысшылар» еңбек 
жа сағының жоба үйлесті-
рушісі, облыстық “Жастар 
ресурстық орталығы” КММ-

нің маманы, “Қызылорда облысының жастар одақтары” қоғамдық бір-
лестігінің жоба үйлестірушісі қызметтерін атқарған. Кейіпкеріміздің 
Тәуелсіздікке қатысты ой-толғамын оқырманға ұсынуды жөн көрдік. 
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ППЛАСТИКАЛЫҚ КАРТАЛАР ЛАСТИКАЛЫҚ КАРТАЛАР 
ҚАШАН ҚОЛДАНЫСТАНҚАШАН ҚОЛДАНЫСТАН  

ШЫҒАДЫ?ШЫҒАДЫ?


