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�)Қатаң талапшыл, әділ, турашыл, қағытпа сөзге шебер, қатқылдау Қатаң талапшыл, әділ, турашыл, қағытпа сөзге шебер, қатқылдау 
мінезді ұстазымыз Темкең бір сөзді шәкірттерін, олардың арасынан мінезді ұстазымыз Темкең бір сөзді шәкірттерін, олардың арасынан 
Үмбекеңді, Үмбетбай Уайдинді ерекше жақсы көретін, азаматтық Үмбекеңді, Үмбетбай Уайдинді ерекше жақсы көретін, азаматтық 
адалдығын, әділдігін, іскерлігін бағалайтын. Үмбекең екеуімізді адалдығын, әділдігін, іскерлігін бағалайтын. Үмбекең екеуімізді 
жолықтырған сайын:жолықтырған сайын:

– Е, Штепсель мен Тарапунькаға ұқсап, екеуің қайда кетіп – Е, Штепсель мен Тарапунькаға ұқсап, екеуің қайда кетіп 
барасыңдар? – деп шын мейірлене күлетін. барасыңдар? – деп шын мейірлене күлетін. 

…Өткен шақта сөйлеудің ауырын-ай!.…Өткен шақта сөйлеудің ауырын-ай!.

Темір қақпақ пен Темір қақпақ пен 

шәугімдей шойын құлып шәугімдей шойын құлып 

шарқ-шұрқ ете түсті. Қап-шарқ-шұрқ ете түсті. Қап-

қараңғы терең ұрада жатқан қараңғы терең ұрада жатқан 

мен елеңдеп басымды көтеріп мен елеңдеп басымды көтеріп 

алдым. Жүрегім де әлдене алдым. Жүрегім де әлдене 

бір шойын-темірге соғылып, бір шойын-темірге соғылып, 

шақылдап кеткендей болды. Тұла шақылдап кеткендей болды. Тұла 

бойымды түршіктірген қатер мен бойымды түршіктірген қатер мен 

күдіктің мұздай суық желі сумаң күдіктің мұздай суық желі сумаң 

қақты. қақты. 

Заңды түрмеде жатқан адамдар Заңды түрмеде жатқан адамдар 

мұндай тосын құбылысқа кезіккенде мұндай тосын құбылысқа кезіккенде 

елеңдесе де, жүрегіне мұз ине елеңдесе де, жүрегіне мұз ине 

шаншылғандай болмай, үмітпен елеңдеп, шаншылғандай болмай, үмітпен елеңдеп, 

жылы самал тигендей бір сезімге келетін. жылы самал тигендей бір сезімге келетін. 

Босатып жіберер ме, иә, далада жұмыс Босатып жіберер ме, иә, далада жұмыс 

істетер ме екен дегендей жақсылық күтетін. істетер ме екен дегендей жақсылық күтетін. 

Ал менде ондай үміт сезімі мүлде жоқ еді. Ал менде ондай үміт сезімі мүлде жоқ еді. 

ӨМІРДІҢ ӨЗІНЕН
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САЛЫҚ АНЫҚ БОЛСА...САЛЫҚ АНЫҚ БОЛСА...

Францияда жылына 

1 миллион еуродан 
жоғары табыс тапқан адам 

75 пайыз салық төлейді.

БИРЖАМЕТРБИРЖАМЕТР

РУБЛЬ

5,51

EURO 

367

DOLLAR 

327,9

МҰНАЙ (brent)

45,27

БАЙ-БАҒЛАН ЗӘУЛІМ САРАЙЫНАБАЙ-БАҒЛАН ЗӘУЛІМ САРАЙЫНА

36 млн теңге 36 млн теңге салық төлемегенсалық төлемеген

  ((Алматы қаласы Медеу аудандық мемкіріс басқармасы)Алматы қаласы Медеу аудандық мемкіріс басқармасы)

Салықты 

Салықты 
уақытында 

уақытында 
төлейміз! 

төлейміз! 

«ҚАРА БОЯУ«ҚАРА БОЯУ КЕТПЕЙДІ» КЕТПЕЙДІ»

ҰстазымызҰстазымыз

Бюджеттің басым б�лігі салықтан 
құралу керек. Қазіргі таңда мұнай бағасы 
мен еліміз экспортқа шығаратын барлық 
дерлік тауардың құны т�мендеп кетті. 
Ерте ме, кеш пе, осы мәселені шешуді 

қалайда қолға алмаса болмайды. Ол үшін 
салық саясатын �згертуіміз керек. &те 
жоғары табыс табатындар сәйкесінше 
салық т�леуі тиіс. Ал айлығы шайлығына 
әрең жетіп жүргендерге салық аз 

салынуы керек. Тіпті салықтан босату 
мүмкіндігін қарастыруға болады. Орташа 
табыс табатындар 5 пайыз салық т�лесе, 
қалталылар қоғам алдындағы әлеуметтік 
жауапкершілігін түсініп, табысынан 
40 пайыз салық т�леу керек. Мәселен, 
елімізде мүлікті заңдастыру кезінде 
4,1 триллион теңге қаржы түскен. Бір 
есепшоттағы орташа сома – 347 миллион 
теңге. Бұл ақшаны бай-бақуаттылар 
к�біне заңсыз жолмен тапты. 

(������ 3-
����)

Бүгінгі күні еліміз үшін ең маңызды мәселенің бірі – бюджет Бүгінгі күні еліміз үшін ең маңызды мәселенің бірі – бюджет 
тапшылығы. Әлемдік нарықта шикізат бағасы құлдырағанда, тапшылығы. Әлемдік нарықта шикізат бағасы құлдырағанда, 
бюджеттің бүйірін қампайту оңайға соқпайды. Бірақ ұлттық бюджеттің бүйірін қампайту оңайға соқпайды. Бірақ ұлттық 
қордағы қаржыны жұмсай бермей, табыс табудың басқа қордағы қаржыны жұмсай бермей, табыс табудың басқа 
жолын қарастырған жөн.жолын қарастырған жөн.
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168 168 САҒАТ САҒАТ 
БИЛІКБИЛІК

Нұрлан 
НЫҒМАТУЛИН, 

Мәжіліс төрағасы: 

«Балалардың 
планшетке, айпадқа 

қолжетімділігі 
айналасында сұрақ көп. 
Кішкентай кезінен кітап 

оқудың орнына планшет 
қарайды. Ал жас ата-ана 

бала мазасын алмаса болды 
деген ойда жүреді. Қолына 

ұстатып қояды. Таңнан кешке дейін планшетке 
телміріп отырады. Ал бес жасқа келгенде 

көзі нашарлайды. Тағы басқа мәселеге 
ұрынады. Ал ертең денсаулық сақтау 

министрлігі «Бізде тыйым салатын 
норма жоқ» – дейді де қоя 

салады»

АПТАНЫҢ АЙТАРЫАПТАНЫҢ АЙТАРЫ

1,61,6
млн теңге. Головкин -Альварес 

арасындағы жекпе-жекке сатылатын 
ең қымбат билеттің құны

2525
мың. ҰБТ-ның алғашқы күні 

түлектерден тыйым салынған 
зат табылды

116116
Алматы тұрғыны 6 жылда 
осынша рет несие алған

Мә

«Балал

Сөз
-Жебе

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
жасалған рақымшылық тоқтатылдыжасалған рақымшылық тоқтатылды

СӨЗ

Қазақстанның табиғи 
байлық қоры 32 млрд 
тоннаға пара-пар. Шетел 
инвесторларының 
отырысында ел 
Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев еліміздегі 
табиғи байлықтардың 
жалпы қорын жариялап, 
инвесторларды 
өз ақшаларын ел 
экономикасына көптеп 
салуға үндеді. Бұл туралы 
«ҚазАқпарат» хабарлады. 

Елдегі Есенбай екі баласы 
ер жеткен соң бір ж�ндем 
баспана тұрғызуды ж�н к�рген. 
Бұрын шиеттей балаларынан 
қолғабыс болмаған соң қауметі 
жетпей жүр еді. Қарағайдан 
қиып салды. Қабығын 
сыпырып тастаса, қарқарадай 
болып жарқырап, тай 
шаптырым жерден к�з тартып 
тұрады екен. Қақырайтып 
шатырын жапты. Оюлап-
�рнектеп терезесін салды. Бұл 
елдің босағасына бітпеген емен 
есікті Қызылжардан алдырды. 
С�йтіп, алақандай ауылдағы 
т�ре түсетін шаңыраққа 
айналды.

%ткенде к�ршісі Хамит 
кездескен. 

– Естідің бе? – деп бастады 
әңгімесін, – әлгі Есенбай биыл 
ентігіп жүріп, үй салып алды 
ғой. Құдалары мықты деуші еді, 
сол �зі қарызға салды-ау деймін. 
Сырымбет жағынан қарасаң, 
қисық болып к�рінеді. %зінің 
ағашын да дұрыс шапқан жоқ, 
б�ренелерінің құлақтары ешкінің 
мүйізі құсап едірейіп тұр. 

Мән берген жоқпыз. 
Біткен іске сыншы к�п. Кейін 
таксист Фазылбай кездескен. 
Оның да әңгімесі Есенбайдың 
елдегі үйі. Ескісі емес, жаңасы. 
Есенбайдың жаңа үй салғаны 
жанына батқандай күстаналауы 
к�п. 

– Асар жасады ма, 
қолғабысыңды берген 
шығарсың? – деп сұрадым мен. 

– Қайдағы, күні-түні 
шапқында жүрген жоқпын 
ба? Мен к�мектескенде 
жұтындырып жіберер едім, – 
деп тістенді Фазылбай, – есігін 
оң қабырғадан салыпты. Мен 
үй салсам, �зенге қаратып, сол 
жағынан салар едім. 

Биыл елдегі әңгіменің 
дені Есенбайдың ескі үйін 
тастап, жаңа үйге к�шуі болып 
тұр. К�мектескенді айтасыз, 
құптаған, қостаған біреуі жоқ. 

Түнеугүні Есенбайды к�рдім. 
0ңгімені �зі бастады. Ренішін 
айтатын шығар деп едім, тіс 
жармады. Содан соң �зім 
бастадым. 

– Ештеңе етпейді, – деді ол, 
– қазақтың біртүрлі мінезі ғой. 

Ешкімге �кпе жоқ. Бұрынғылар 
«ит үреді, керуен к�шеді» 
деуші еді, біреулердің бірдеңе 
бықсытқанынан ештеңем кете 
қоймас, тәуба. 

«Ж�н» деп ойладым мен. 
%зін-�зі тұқыртқаннан, �зін-�зі 
кеміткеннен кім қай ұшпаққа 
шықпақ. Бірақ сонда да іштей 
қынжыласың да. 

– Мен түгілі, – деді 
Есенбай, – Астанадағы 
ЭКСПО к�рмесін бір 
шетелдік журналист сынап 
жазғаны сол екен, әлеуметтік 
желі ұлардай шулап жатыр. 
Бірінен бірі асырып, құтты 
жамандауды жауапкершілігіне 

алған адамша. Оған қарағанда, 
біздікі не тәйірі. Бірінен бірі 
естіп, жерден жеті қоян тауып 
алғандай сүйінші сұрағанша, 
жаһанға жар салып, 
жақсылығын айтса қайтер 
еді. Біз кішкентай адамбыз. 
Шаруамыз да кішкентай. 
Бірақ сонда да әңгімесі үлкен 
болып тұр.

Есенбайдың пейіліне разы 
болдым. Талпынып тіршілік 
істеймін деп бәрі болмағанмен 
кейбір іші тар, ниеті �зге 
ауылдастарының әжуасына 
айналғанына мойып отырған 
жоқ. Қайта үй салғаннан 
қалған материалдарымды 
далада қалдырмай, қора-қопсы 
салып аламын деп ниеттенуде. 

Ал жұрттың жел с�зі жігерін 
жасыта алмаған. Астарын да 
іздеп тауыпты. Пендешілік. 
Кәдімгі �з қолынан ештеңе 
келмесе де, ауылдастың 
алға басқан шаруасын к�ре 
алмайтын, тілегі жаман 
пенденің тірлігі де. 

Мойыған жоқ, мойымайды 
да. Тек �зін әжуа еткендерге 
емес, к�рме туралы жазған 
тілшінің с�зін кеулетіп 
әкеткендерге �кпелі. Маған 
әлеуметтік желілердің жетегін 
ұстап 
отырғандардан 
г�рі елдегі 
Есенбайдың 
есі дұрыс 
болып к�рінді. 
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ИТ ҮРЕДІ, КЕРУЕН КӨШЕДІИТ ҮРЕДІ, КЕРУЕН КӨШЕДІ
немесенемесе ПӘТУАСЫЗ ПЕНДЕШІЛІК ПӘТУАСЫЗ ПЕНДЕШІЛІК
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Дәурен АБАЕВ, ақпарат және 
коммуникация министрі: 

«Журналистерге үй беру мәселесінде 
біз қолымыздан келгенін жасаймыз, 
көмектесеміз. Бірақ бір нәрсені 
түсінуіміз керек. Журналистер бюджеттік 
мекеме қызметкері қатарына жатпайды. 
Мәселен, жекеменшік басылымда 
жұмыс істеп, жоғары жалақы алу 
мүмкіндігі бар. Дегенмен, біз арнайы 
жұмыс істеп жатырмыз. БАҚ өкілдерінің 
90 пайызы жекеменшік саналады. Ал 

олар жекеменшік болғандықтан, мемлекет 

көмек бере алмай отыр. Біз мемлекет 
тарапынан тапсырыс беріп, сол арқылы 
жекеменшік БАҚ-ты жаңа деңгейге 
көтеруге көмектесе аламыз»

– Жур-
налис терді 
баспа-
намен 
қамтама-
сыз ету 
мәселесі 
қалай 
шешілмек?

Қо
ны

с

Ол «Еңбек ресурсын қалыптастыруда жаңа бағыттар жүзеге 
асады. Ішкі к�ші-қонды жүзеге асыратын 4 аймақ анықталған. 

Биылғы сәуір-мамыр айларында аймақтық жәрмеңке ОҚО мен 

Маңғыстау облысында ұйымдастырылды. 949 отбасы 
ұсынылған жұмыс орны бойынша солтүстікке к�шуге 
дайын отыр» – деді. 

Сәуір-мамыр айында 5,5 млн адамды қамтыған 
сауалнама жүргізілді. Нәтижесінде 320 мың 
тіркелмеген жұмыссыздар, 1 миллионға жуық тиімсіз 
жұмыспен қамтылған азаматтар анықталған.

Жүргізілген сауалнама мемлекеттік бағдарламаға 
қатыса алатын, міндетті медициналық сақтандыру 
жүйесіне қатысты азаматтарды да анықтап берді.

Алдағы уақытта e-halyk ақпараттық жүйесі 
енгізілетін болады. Бұл ауылдық округ әкімдерінің 
іскерлік кітаптардың электронды нұсқасы.

Ол санақ пен ауылдық жерлерге б�лінген 
бюджеттік қаржыны есептейді. Биыл бұл жүйе 
пилоттық режимде Атырау, Ақт�бе, Маңғыстау 
облыстарында, келесі жылы барлық аймақтарға енетін 
болады. 

Еліміздің солтүстік өңіріне 88 отбасы 
қоныстанды. Ал 1279 отбасы солтүстікке 
көшуге дайын. Бұл туралы еңбек және 
әлеуметтік қорғау министрі Тамара 
Дүйсенова мәлім етті.

КӨШІҢДІ ТҮЗЕ ТЕРІСКЕЙГЕКӨШІҢДІ ТҮЗЕ ТЕРІСКЕЙГЕ

ТАБИҒИ БАЙЛЫҚТЫҢ ТАБИҒИ БАЙЛЫҚТЫҢ 
ҚОРЫ КӨПҚОРЫ КӨП

Нұрсұлтан Назарбаев бүгінде біздің 
мұнай, газ, к�мір мен уран сияқты 
табиғи байлықтардың ірі қорына ие 
болып отырғанымызды айтты. Оның 
жалпы қоры мұнай эквивалентімен 
санағанда 32 млрд тоннаға бағаланған. 
Ол барлық әлемдік ресурстардың 4 
процентіне тең. Сондықтан шетел 
инвестицияларын алдымен осы 
салаларға құйылғаны дұрыс деген 
ой айтты. Мемлекет басшысының 
айтуынша, табиғи байлықтардың ірі 
қорына қарамастан, Қазақстан �з 
экономикасын 
барынша әр 
тараптандыруға 
тырысып келеді. 
Осылайша, 
шикізат 
ресурстарына 
тәуелділіктен 
арылуға 
ұмтылудамыз. 
Мемлекет 
басшысы 
«Қазақстан ТМД елдер ішінде бірінші болып «жасыл» 
экономикаға к�шудің нақты шараларын қолға алды. 
2007 жылы экологиялық кодекс қабылданса, 2009 
жылы баламалы энергетиканы қолдауға арналған 
заңнама бекітілді. Ал 2013 жылы «жасыл» энергетикаға 
к�шудің тұжырымдамасы рәсімделді. Қазақстан үшін 
энергия �ндірудің аралас жүйесі жақсарып келеді. Ол 
дегеніміз – дәстүрлі энергетиканы дамыта отырып, 

баламалы қуат к�здерін хал-қадірінше нығайту. 
Негізі елімізде баламалы энергияны к�птеп �ндіруге 
болады. Мәселен, желден жылына 920 млрд кВт/
сағ., судан 62 млрд кВт/сағ., ал күннен 2,5 млрд кВт/
сағат энергияны шығаруға мүмкіндік бар», – деп атап 
к�рсетті. 

Айта кетейік, отырыс барысында инвестициялар 
және даму министрі Жеңіс Қасымбек «Астана» 
халықаралық қаржы орталығын құру бойынша есеп 

берді. Оның айтуынша, аталған орталық келесі 
жылдан бастап толыққанды жұмыс істей бастайды. GE 
Oil & Gas басшысы Лоренцо Симонелли Қазақстанда 
индустриалдық интернетті кеңінен дамытуды 
ұсынды. Ал Еуропалық қайта құру және даму банкінің 
басшысы Байқоңырдың жанында жаңа күн электр 
стансасының салынатынын мәлімдеді. 

(Ө� ��������)

Қасым-Жомарт Тоқаев, 
Сенат төрағасы:
«Төтенше жағдайдың салдарынан 

көптеген азаматымыздан айырылып 
қалдық. Азаматтық қорғаныс қызметі 
қанша тырысса да, өткен жылдың 
өзінде 1600 адам көз жұмыпты. Үкімет 
пен әкімдікке төтенше жағдайдың 
алдын алу бойынша жұмысқа бөлінетін 
қаржыны қайта қарау керек. Жалпы 
азаматтық қорғаныс саласына ақшаны 
дұрыстап бөлу қажет. Әлі күнге дейін 
еліміз бойынша қараусыз қалған 60 
гидротехникалық 
қондырғы бар. 
Соның кесірінен 
қанша апаттық 
оқиға тіркелді. 
Топан суға 
төтеп беру үшін 
жасалатын 
шараға әкімдіктің 
жауапкершілігін 
арттыруымыз тиіс».

Қалмұханбет ҚАСЫМОВ,
ішкі істер министрі:

«Аудан орталығынан алшақ 
орналасқан ауылдарымыз өрттен 
өте төмен деңгейде қорғалған. 
Кейбір жерде өртке қарсы 
қызмет мекемесінің бөлімшесі 
ашылмаған. Ал оны құру жергілікті 
әкімдікке жүктеледі. Бүгінде 485 
елді мекенде бар небәрі 146 өрт 
сөндіру бекеті бар. Сондай 5 мың 
ауылға 500 өрт сөндіру бекетін 
ашу керек. Бүгінде 2660 өрт 

сөндіру көлігі 
бар. Оның 40 
пайызы 1970-
1990 жылдар 
аралығында 
жасалған. 
Ал өрт 
сөндірушінің 
ең төменгі 
айлығы – 52 
мың теңге»
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«Қасқырға қой 
бақтыру» деген 
осындай-ақ болар. 
Батыс Қазақстан 
облысының Қазталов 
ауданында полиция 
заңсыз киік аулаумен 
айналысқан 5 адамды 
құрықтады. Сол 
топтың құрамында 
«Охотзоопром» 
мекемесінің бас 
инспекторы болуы 
мүмкін деген күмән 
бар. Бұл жайында БҚО 
Ішкі істер департаменті 
тергеу басқармасы 
тергеу бөлімінің 
бастығы Махамбет 
Темірбаев 
мәлімдеді.

АҚБӨКЕННІҢ КӨЗ ЖАСЫ
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Заңдастыру кезінде мемлекет 
тарапынан жасалған жеңілдіктің 

к�мегімен қаржысын салық т�леместен заңдастырды. Осы 
орайда байлар бұл ақшасын қымбат к�лік, зәулім сарай, 
қымбат тон мен гауһар тасқа шашпай, еліміздің дамуына 
жұмсауы қажет деп ойлаймын. Иә, 4,1 триллион теңге – �те 
к�п ақша. Бұл қаржыны 11 800 адам ғана заңдастырған. 
Олардың тығулы жатқан қаржысын заңдастыру үшін 
еліміз бар мүмкіндікті жасады. Ал к�птеген елде мұндай 
табыс табатындарға салық салып, зауыт аштырып, «ауыл 
шаруашылығы саласын дамыту үшін үлес қосыңдар» 
дегендей талап қойылады. Бізде кейбір қалталылар ақшасы 
бола тұра, оңды-солды шашып ысырап етіп жатады. 
Естеріңізде болса, қаржы полициясының 
басшысын тұтқындаған кезде, оның 
үйінен 20 қымбат к�лік, 50-ге жуық 
қымбат тон мен миллиондаған теңгенің 
алтын бұйымы табылған еді. Міне, 
сол үшін мемлекет қалталылардың 
ақшасын мақтану үшін емес, елдің нақты 
қажеттілігіне пайдалануы үшін бағыт-
бағдар бергені дұрыс болар еді. 

Бүгінде еліміздегі орташа жалақы – 150 мың теңге. Егер 
осы к�рсеткіштен 10 пайыз артық айлық алатын болса, ол адам 
«байдың қатарында тұр» деген с�з. Мәселен, квазимемлекеттік 
сектордағы субъектілердің басқарушы директорлары жылына 
60-70, тіпті 100 миллион теңгеге дейін бонус алады. Ал сол 
табысының 10 пайызы ғана мемлекетке түседі. Сонда 150 мың 
теңге алатын адамнан да, әлгі 1,5 млн теңге алатын азаматтан 
да 10 пайыз салық алынады. Бұл әділетті емес. Бізде қалталы 
азматтар жетерлік. Оны былайғы жұрт білмеуі де мүмкін. Тек 
салық мекемелері ғана біледі. Бірақ олар «20 миллион табыс 
тапқан адам да, 20 мың теңге айлық алған адам да бірдей 
10 пайыз т�лей берсін» дегенді құптап отыр. Біз мұнымен 
келіспейміз! Елімізде 6 пайызға жуық отандасымыз �те бай 
адамның тізімінде. Ал орташа табыс табатындар – 10-15 
пайыз. Қалғаны кедейдің санатында. 

Сондықтан біз салық т�леу жүйесіне �згеріс енгізуге 
талпынуымыз қажет. Президент «Дамыған 30 елдің 
қатарына енеміз» дегенді үнемі айтып келеді. Сол 30 
елдің тәжірибесіне үңіліп к�рейікші. Барлығында 
дерлік салық �згермелі. Табысына қарай салығы 
да �сіп отырады. Мәселен, Францияда жылына 
1 миллион еуродан жоғары табыс тапқан адам 
75 пайыз салық т�лейді. Сондай-ақ дамыған 
елдерде кәсіпкер қайырымдылық к�мек 
к�рсетсе, олардың салығы да соған сай 
азайып, жеңілдік жасалады. Сондықтан, 
ол елдерде к�птеген адам қайырымдылық 
к�мек беруге тырысады. Бізде ондай 
жеңілдік қарастырылмаған. Бұл кәсіпкердің 
қайырымдылық к�мек жасауына тежеу болады. 
Оларды ынталандырып, халыққа жағдай жасауға 

итермелеуіміз керек. Сондықтан, Салық кодексінде адам 
қайырымдылықпен айналысса, оған белгілі бір м�лшерде 
жеңілдік қарастырылуы тиіс. 

Біздің елдегі тағы бір мәселе, к�птеген дәулетті 
жандар немесе бизнесте жүргендер салықтан жалтарудың 
жолын қарастыруға құмар. Демек, салық т�леу мәдениеті 
қалыптаспаған. Кейбіреуі тамыр-таныстыққа үйреніп 
қалғаны сондай, уақытылы салық та т�лемейді. Айыппұл 
т�леу кезінде де осындай жайт орын алып жатады. 
Шенеуніктің ұлы қордаланған қомақты айыппұлын келісу 
арқылы �з атынан алдырып тастайды. Кейбір адвокаттар 
заңымыздың осал тұсын пайдаланып, айыппұл т�летпей, 
құтылып кетіп жүр. Ондай қызмет к�рсететінін кейбір 
сайттарда адвокаттар ашықтан ашық-жарнамалауда. 
Сондықтан да кейбіреулер 2-3 жыл айыппұл 

т�лемей жүре береді де, кейін аз 
ақшамен айыппұлын «жауып» 
тастайды. Неғұрлым айыппұл к�п 
болса, соғұрлым оның жартысын 
танысына беріп, базадағы мәліметті 
жойдырған оңайырақ болады.

Біз әрбір отандасымызға салықтан 
түскен қаржының ел игілігіне 
жұмсалатынын түсіндіруіміз қажет. 
Кейбіреуі салықты �сірсек, кәсіпкер 
табысын жасыруы мүмкін деп 
ойлайды. Біздіңше, бұл мәселе 
патриотизммен тығыз байланысты. 
Мәселен, Англияда «гербовый 
сбор» деген түсінік бар. Олар 
қымбат үй сатып алған кезде бір 
рет мемлекетке 2 пайыз салық 
т�лейді. Сосын 150 мың доллар 
тұратын к�лік сатып алса, бірден 
10 пайыз мемлекетке салық 
т�леуі керек. Салық т�лету 
үшін адамның ақшасын санап, 
оның соңынан жүгірудің 
қажет жоқ. Ол үшін қымбат 
мүлік сатып алуды қолма-
қол ақша т�леумен емес, 
аударым арқылы жүзеге 
асыратындай ету керек. 
К�леңкелі бизнестің 
бәрі осы қолма-қол 
т�леуден болып отыр. 
Келісімшартта 10 

мың теңгеге сатылды деп тұруы мүмкін. 
Шындығында, 
тауардың құны – 
100 мың доллар. 
Сондықтан 
мәміле атаулыны 
аударым арқылы 
жүзеге асқанын 
заңдастырмаса 
болмайды. 
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Директордың 
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директоры, 

�стазды босатты 

ж�мысынан. 

Демалысы бос �тпеді,

Бір-а� шы�ты 
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Директормен 

туысты�ы бол�ан 
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Б�тен емес б�л 

жерде ешкім 

бізге,

А�айын-туыс бар 
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сіздерде де!
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как,

Бұл қай Бұл қай 
елдің елдің 
картобы?картобы?

АН       ИТЕЗА

Елжан БІРТАНОВ, 
денсаулық сақтау министрі:

«Облыс деңгейінде 
көп профильді аурухана 
бар. Соған перзентхана, 
онкология, жұқпалы аурудың 
барлығын қосып, бір аурухана 

ретінде дамытуымыз керек. Біздің 
ойымызша, бұндай норматив келешекте 

медициналық көмектің сапасын көтереді. 
Болашақта салынатын ауруханаларды көпсалалы 

етіп, қазіргі емханаларды жеделдетіп біріктіру керек»

Бақытжан САҒЫНТАЕВ,
Премьер-министр:

«Қаланың екі 
басындағы емхананы 

біріктіріп, жергілікті 
тұрғындарға 

көпсалалы 
аурухана іздетіп, 

қала кездіріп қоймайық. 
Бұйрық түсіп, асығыс 

біріктіру басталғанда дәл 
солай болады»

Жедел іздестіру Қазталов және 
оған к�ршілес бірнеше ауданда қатар 
�ткізіліпті. Қазталов ауылының �зінде 
15 нысан тінтілген. «Браконьерлер 
бұлтартпас айғақтармен ұсталды», – 
дейді полиция қызметкерлері. Тінту 
кезінде 272 дана киік мүйізі табылып, 
бес мылтық, 1 газды тапанша, 134 дана 

оқ-дәрі тәркіленген. Браконьерлердің 
арсеналынан бірнеше дүрбі, аңшы 
пышағының неше түрі, жүзіне қан 
қатқан ара, 18 ұялы телефон, бірнеше 
авток�ліктің н�мірі табылды. «Тойота 
ланд крузер-100» к�лігінен 
үшеу, «Мицубиси монтеро 
спорт» және «Рено дастер» 
темірк�лігі, 1 млн 120 мың 
теңге ақша тәркіленді. Жедел 
іздестіру кезінде «Ақболат» 
қыстауының маңынан атылып, 
мүйізі кесілген 3 киіктің 
�лексесі табылған. Gзірге 
белгілісі, топ құрамында 5 
адамның болғаны. Оның екеуі 
Қазталовтағы уақытша ұстау 
изоляторына қамалған. Басқа 
да күдіктілердің қылмысқа 
қатысы тексерілуде. Айта кетейік, 
Ақт�бе мен Торғай даласындағы 
былтырғы қырғыннан кейін елімізде 
ақб�кен саны күрт азайып кетті. 

Құқық қорғау органдарының 
мәліметінше, соңғы үш жыл ішінде 
киіктің 248 ұшасы, 1117 мүйізі алынып, 
558 киіктің атылғаны анықталған. 
Ең сорақысы, қылмысты құрықтауы 

тиіс тәртіп сақшыларының �здері 
де оңай олжаға кетәрі емес к�рінеді. 
Ақб�кеннің к�з жасы ешкімді 
жібермес.

Кеңес одағы кезінде саяси 
айыппен қудаланғандарды 
ақтау керек. КСРО құлдырап, 
Тәуелсіздік алғанымызға 
25 жыл толса да, 58-59-бап 
бойынша айыпты болғандар 
әлі ақталмай отыр. Алматыда 
бір топ тарихшы бас қосып, 
осындай бастама көтерді. Олар 
Президентке, парламентке қуғын-
сүргінге ұшырағандарды ақтап 
алу бойынша хат жолдамақ. 
Хаттың толық нұсқасы «Жас қазақ» 
газетінің алдағы санында жарық 
көреді. 

Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және 
этнология институтында �ткен алқалы жиынға 
академик, «Gділет» тарихи-ағарту қоғамының 
т�рағасы Хангелді Gбжанов, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор, академик Мәмбет Қойгелдиев, 
институттың бас ғылыми қызметкері, тарих 
ғылымдарының кандидаты Қайдар Алдажұманов, 
тарих ғылымдарының кандидаты Бейбіт Қойшыбай 
бастаған бір топ тарихшы-ғалым қатысты.

Тарихшылар 1993 жылы 14 сәуірде бекітілген 
«Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау 
туралы» Заңға �згеріс енгізу керек деп отыр. 
Негізінде, бұл бастама «Жас қазақ» газеті мен 
Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология 
институтының бірлесіп �ткізген жиынында 
(№21 «���������� ��������» ������ 59-������ 
������������ ����� �������?) к�терілген 
болатын.

САЛЫҚ АНЫҚ САЛЫҚ АНЫҚ 
БОЛСА...БОЛСА...

Құрық

«Жас қазақ» жазып еді «БӘРІ АҚТАЛСЫН!»«БӘРІ АҚТАЛСЫН!»
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Жекешелендірудің 
кешенді бағдарламасы 

2014 жылдың қаңтар айының 
ортасында қабылданған болатын. 
Елбасы Жолдауында мемлекеттің 
қатысуы бар барлық компанияға 

талдау жүргізуді және жекешелендіруге 
жататын кәсіпорындар тізімін анықтауды 
тапсырды. Қазіргі таңда Алматы қаласы 

әкімдігінің тікелей қатысуымен бәсекелестік 
ортадағы коммуналдық мекемелерді 
жекешелендіруге қатысты қызметтің 

сапасы жоғарылауда. Осы орайда 
кәсіпкерлікті дамытуға жаңа 
технология енгізіліп, қаржы 
басқармасы тиімді қызмет 

қарастыруда.

КелісімТІРШІЛІКТІРШІЛІК
Қаржы

Жекешелендірудің мақсаты – 
экономикалық тығырыққа тірелген 
сәтте жекеменшік мекемелерге бизнесін 
дамытуға серпін беру. Жекешелендіру 
жүйесіндегі негізгі қызмет қаламыздағы 
қаржылай қиындыққа 
тап болған зауыт-
фабрикалардың, ірі 
кәсіпорындардың 
қызметкерлерін, 
жұмыс орнын сақтай 
отырып, инвестор 
тарту. Кәсіпорынның 
жұмысын қайта 
жандандыру.

«Тиімді бизнес к%зі» 
деп жекеменшік кәсіпті 

айтуға болады. Тәжірибе к%рсеткендей, 
мемлекеттік мекемеге қарағанда, 
жекеменшік бизнестің дамуы 
қарқынды. Осы тұста жекеменшікке 
берілетін кәсіпорын қалай анықталады 
деген сұрақ туындауы мүмкін.

Елбасы Жарлығына сәйкес, 
«Иелікке берілмейтін нысанның тізімі 
туралы» Жарлығы және «Бәсекелестік 
туралы» заңда к%зделген «YellowPages» 

«Сары 
беттер» 
қағидасы 
негізге 
алынды. 
Бұл 
халықаралық 
тәжірибеде 
АҚШ, Сингапур, 
Норвегия тағы да 

басқа дамыған елдерде қолданылады. 
Қазіргі таңда жекешелендіру ашық 
түрде %теді. 4з саласын дамытуға 
арнайы жоспары бар кәсіпкер, тіпті 
жеке тұлға болсын мемлекеттік сатып 
алуға қатыса алады. 

Жекешелендіру электрондық 
түрде аукцион, тендер арқылы жүзеге 
асырылады. Кейбір нысан бір емес, 
бірнеше рет сатылымға қойылуы 
мүмкін. Бастапқыда баға жоғары болса, 
екінші рет сатылымға қойылғанда 
бағасы 50 пайызға арзан болады. Ал 
үшінші рет сатылымға қойылған 
кезде бағасы тағы да біршама т%мен 
к%рсеткішпен сатылады. 

2016-2020 жылдарға арналған 
бірыңғай жекешелендіру жоспарын 
жүзеге асыруға Алматы қаласы 
әкімдігінің 2017 жылға жоспарлаған 
кестесі жасалды. Жекешелендіру 
науқаны биыл жаңа қарқынмен 
жалғасады. 2017 жылы Алматы 
қаласы бойынша 15 ірі нысан саудаға 

қойылмақ. 
Азаматтық 

және Еңбек 
кодексінде 

түйткілді 
мәселелер 
арнайы 
нормамен 
қарастырылған. 
Мысалы, меншік 
иелері алмасқан 
жағдайда жұмыс 
орындары 
сақталады. 

Жұмыстан шығару және еңбек 
шартын %згертуге заң бойынша тыйым 
салынады. Ірі кәсіпорындарды саудаға 
шығармас бұрын, әлеуметтік шарттың 
орындалуы басты назарға алынады. 

Алматы қаласы қаржы 
басқармасының 2017 жылдың 6 
маусымына дейінгі қорытындысы 
бойынша, 2 кәсіпорын (������� 
���	�����
����� 	����, �.����� 
�������� №2 ������� 	����� 	����) 
тендер бойынша сатылымға түсті. Ал 
3 кәсіпорын алдын ала сатылымға 
қойылды. Аукцион электрондық түрде 
%теді. Адам факторының қатысуынсыз. 
Бұл түрлі келеңсіздіктің алдын алады. 
Алматыда сатылатын, жекенің қолына 
%тетін мекемелер қалалық әкімдік 
пен министрліктің келісімі арқылы 
анықталады.

����� ��	�
��������,
��	��� ������ ����� 

������	������ �������

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ 
БАРЫСЫ БАҒАМДАЛДЫ

Дебат-шоудың басты мақсаты – 
мемлекеттік қызметтің оң имиджін 
қалыптастыру, жастар арасында 
патриотизм ұғымын насихаттай 
отырып, олардың %з ойын еркін 

айтып, к%зқарасын, пікірін дәлелді жеткізуге, 
рухани қалыптасуына ықпал етеді. Сондай-ақ 
азаматтық ұстанымын дамытып, қоғам мен 
мемлекеттің саяси %мірін тығыз байланыстыра 
талдауы арқылы жастардың білім деңгейін 
анықтап, мемлекеттік қызметке машықтандыру.

Пікірсайыс Линкольн-Дуглас форматында 
%тті. Дебаттың бұл түрі жекпе-жек деп те 
аталады. Мұнда жиналған жоғары оқу орнының 
әр студенті:

1. Мемлекеттік қызметкерге мемлекет 
тарапынан жасалған жеңілдік жеткілікті ме?

2. Мемлекеттік қызметкерге қажет қасиет.
3. Мемлекеттік қызметтің басты 

құндылығы қандай? – деген тақырып 
аясында ой %рбітті. Ойын барысында 
жастарымыздың пікірі қақ жарылып, нағыз 
дебатқа айналды десек артық айтпағанымыз.

Сондықтан мемлекет тарапынан жасалып 
жатқан жеңілдікті бірі жеткілікті деп есептесе, 
қарсы тарап жеткіліксіз деп, тіпті дәлел 
келтірді. Ал Қазақ қыздар педагогикалық 
университетінің студенті Бағила Ақайдар 
мемлекеттік қызметкерге қажет қасиет 
адалдық деп к%птеген елдің қызметкерлерін 
мысалға келтіре отырып, математик Асқар 
Жұмаділдаевқа да тоқталды. 4йткені, ол 
қаншалықты білімді болса да, шетел асып 
кетпей, елінде қалып, к%птеген шәкірт 
тәрбиелеп, болашақ мамандарды оқытуға 
бар күшін салып келеді. Міне, «қызметіне 
деген адалдық» деп осыны айтуға болады. 
Мемлекеттік қызметкер мемлекет мүддесіне 
жұмыс істеп, қызметіне адал болғанда ғана ел 
дамуына үлкен үлес қоса алады. Сонда ғана 
сыбайлас жемқорлық азаяды деп алғашқы 

с%зін аяқтады. Ал оған Тұран университетінің 
студенті Дастан Аққожа ең алдымен адалдық емес, 
икемділік, бейімділік қажет деп баса айтты. 

Дастан Аққожа «Қызметкерлер тек қана 
адалдықпен ештеңеге жете алмайды. Адалдық 
барлық адамда болуы қажет қасиет. Ал 

адалдық бар жерде даму 
ешқашан болмайды. 
Егер құндылығымыз 
даму болатын болса, сол 
жолда арбап, алдауымыз 
мүмкін. Мемлекеттің 
дамуы үшін халқын құрбан 
еткен басшыларды да 
айта кетсек болады. Олар 
халқын құрбан етсе де, 
мемлекетті сол тығырықтан 
икемділіктің арқасында 
алып шыға алды. Адалдық 
– аңқаулыққа апаратын 
жол. Сенің адалдығыннан 
не пайда? Халықтың 
қалауын жасай алмасан, 
діттеген мақсатыңа жетіп, 
нәтиже шығара алмайсың. 
Мемлекет пен саясаттың 
ортасы – ең ауыр жол. 
Ол жерде толықтай адал 

болуың керек. Сондай-ақ даму жолында түрлі 
әдіс-тәсілдер болуы шарт. Мысалы, икемділік 
болса, мен %зімнің, мемлекеттің және халықтың 
мүддесін қорғай аламын. Икемділіктің арқасында 
– %німділігіміз артып, басты мақсатымыз нәтиже 
к%рсету болып табылады. Мемлекеттік қызметкер 

болғандықтан, жаман және жақсы адам болуға 
икемделе алуымыз қажет. Ал адалдық дейтін 
болсаңыз, бірбеткей ғана болып, адалдық деген 
арымызға дақ түспеуін ғана қадағалап, %з мүддеңіз 
үшін қызмет етіп кетесіз. Сол үшінде икемділік 
пен пысықтық мемлекеттік қызметкерге қажет 
қасиет деп айтар едім» – деді. 

Осылайша, екі тарап %з ойын ашық білдірді. 
Т%решілердің шешімі бойынша Дастан Аққожа 
басым түсіп, үшінші орынды қанжығалады. 
Ал 3-кезеңде, «Мемлекеттік қызметтің басты 
құндылығы қандай?» – деген тақырып бойынша 
сайысқа түскен Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ 
студенті Мұқағали Қуанышев пен Салауат 
Бекбауов та жақсы пікірсайыс жасай алды. 
Онда бірінші тарап мемлекеттік қызметтің 
басты құндылығы жауапкершілікте десе, ал 
қарсы тарап «Мақсатыма жете аламын, елімнің 
мүддесін қорғап, ары қарай дамытамын» деген 
сенім кез келген адамда болуы қажет» – деп 
соңына дейін %з таңдауын толықтай қорғап шыға 
алды. Десек те, т%решілер шешімі бойынша 
1-орынды Мұқағали Қуанышевқа берді. 2-орын 
Салауат Бекбауовқа бұйырды. Ал осы дебат-
шоуға к%рермен болған т%решілер қазіргі жастар 
қарқынының мықты екенін, с%з саптауының, 
білім деңгейінің биік екенің тағы да дәлелдей түсті 
деп %з пікірін білдірді. 

Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы 
қаласы бойынша департаментінің мемлекеттік 
қызмет басқармасының бас маманы Iсел 
Балғымбаева «Бұл пікірсайыс Алматы қаласының 
жас мемлекеттік қызметшілері ортасында 
ұйымдастырылды. Мұнда жас қызметкерлердің 
мемлекеттік қызметке деген адалдығының, 
қаншалықты дайын екенін байқау мақсатында 
жүргізілді. Мемлекеттік қызметшілердің басым 
к%пшілігі – жастар деп айтуға толық негіз бар. 
Мұндағы жоғары оқу орнын бітірген студенттер 
мемлекеттік орындарға, қалаған жеріне 
жұмысқа орналаса алады. Алматы – жастар 
қаласы. Сондықтан, биыл «Жастар жылы» деп 
аталғандықтан, осы басқосуды ұйымдастырып 
отырмыз. К%птеген жастарды жинап жиын %ткізіп 
тұрамыз. Ал дебат-шоу күйінде бұл алғашқы 
жобамыз болып табылады. Алдағы уақытта да 
жалғасын табады деген ойдамыз» – деп ойын 
түйіндеді. 

�������� �������,
��	��� ������

«Білімді жастар – ел болашағы», «Еліміздің болашағы- жастардың қолында» – деп дана халқымыз 
айтқандай, жастарымыз әрдайым ел алдында, халық назарында. Олардан күтілетін үмітте зор. 
Мемлекетті құраушы, ұстап тұрушы, жалғастырушы да жастардан бастау алады. Осы орайда, Алматы 
қаласындағы Ұлттық кітапханада «Мемлекеттік қызмет – ел мүддесіне адал еңбек» атты тақырыпта 
пікірсайыс өтті. Пікірсайыс Мемлекеттік қызметкерлер күніне орай өткізілген. Бұл жиынды Алматы қаласы 
жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы және мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс- қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаментінің қолдауымен, 
Алматы студенттер альянсы және Алматы жастар конгресі бірігіп ұйымдастырды.

Пікір-сайыс

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ 
МӘРТЕБЕСІМӘРТЕБЕСІ

Елбасы 
Қазақстан 
халқына 
арнаған 
Жолдауында 
ІТ-технологиямен тығыз 
байланысты экономиканың 
жеделдетілген технологиялық 
жаңғыртылуын, өзгерту мен 
түрлендіруді негізгі басымдық 
ретінде көрсетті. Мұнда білім 
мен инновацияға негізделген 
экономиканы қалыптастырушы 
орталықтар – университеттер 
маңызды рөл атқарады.

Iл Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде білім және 
ғылым министрлігінің қолдауымен 
жоғары оқу орындарының қызметін 
цифрландыруға арналған «Жоғары 
оқу орнында онлайн-порталдарының 
және студенттерге қызмет к%рсету 
орталықтарының қызметін 
ұйымдастырудың әдіснамалық және 
практикалық негіздері» атты семинар 
%тті. Іс-шараға Қазақстан жоғары 
оқу орындарының 100-ден астам 
басшылары мен %кілдері атсалысып, 
еліміздегі жетекші университеттің 
IT-технология саласындағы озық 
тәжірибесі мен жетістіктерін 
меңгерді.

Құттықтау с%з с%йлеп, пленарлық 
мәжілісті ашқан әл Фараби атындағы 
ҚазҰУ ректоры, академик Ғалым 
Мұтанов сандық Қазақстан құру 
бойынша мемлекет басшысы алға 
қойған міндеттерді жүзеге асыру оқу 
орны қызметіндегі басым бағыт болып 
табылатындығын атап %тті. Iлемдік 
тренд сипатында университеттің 
цифрлануы жаһандық ғылыми-
білім беру кеңістігінде бәсекеге 
қабілеттілікті сақтап, дами түсуіне 
к%мектеседі.

Бүгінде ҚазҰУ-да IТ-
технологияларды дамытудың басты 
бағыттары анықталған, олар: жоғары 
оқу орны қызметін автоматтандыруда 
бұлттық технологияларды, кампус 

инфрақұрылымын басқаруда smart-
технологияларды және талдамалы 
жүйені қалыптастыру үшін «Big 
Data» технологияларын, IТ-қызмет 
аутсорсингын енгізу.

Жоғары оқу орындарының 
%кілдері ТМД елдерінде теңдесі жоқ 
«Керемет» (СҚКО) студенттерге 
қызмет к%рсету бірегей орталығына 
ерекше қызығушылық танытты. 
Мұнда «бір терезе» қағидасы бойынша 
студенттер мен оқытушыларға 
500-ден астам қызмет ұсынылады. 

СҚКО «университет-студент» %зара 
әрекеттесуі жүйесінде бюрократиялық 
кедергілер мен жемқорлық қауіптерін 
жоюдың негізгі құрамдас б%лігі болып 
табылады.  

Секциялық мәжілістерде 
семинар қатысушылары «Univer» 
жүйесі базасында оқу үдерісін 
ақпараттандырумен, «Al-Farabi 
university – smart city», «Электронды 
кампус» және және алдыңғы қатарлы 
IТ-технологияларға негізделген 
жемқорлыққа қарсы механизмдер 
енгізілген «Жемқорлыққа қарсы 
университет» жобаларымен және 
Жағдаяттық басқару орталығымен, 
«жасыл технологиялар» аймағымен 
танысты. Сондай-ақ құрылуында 
әл Фараби атындағы ҚазҰУ мен 
Қазақстан жоғары мектебінің Ұлттық 
ғылым академиясы бастамалық 
еткен ашық білім берудің Ұлттық 
платформасы негізінде жаппай ашық 
онлайн-курстарын енгізу мәселелері 
талқыланды.

Семинар қатысушылары іс-
шараның жоғары тәжірибелік 
маңызын атап %тіп, IT саласындағы 
ҚазҰУ-дың алдыңғы қатарлы 
тәжірибесі мен жетістіктеріне 
қызығушылық танытып, %з оқу 
орындарына енгізуге дайын 
екендіктерін жеткізді.

Ә�������� ��∂��

ІТ-ТЕХНОЛОГИЯ ІТ-ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕНГІЗУ ТӘЖІРИБЕСІЕНГІЗУ ТӘЖІРИБЕСІ

Skytrax 
компаниясының 
әлемдік беделге ие 
жүлдесі жыл сайын 
«Жолаушылардың 
әуе компания 

қызметіне к%ңілі қаншалықты 
толады? – деген сауалға жауап 
іздеу нәтижесінде анықталады. 
Бұл сараптама 10 ай жүргізіліп, 
осы уақыт ішінде әлемнің 200 әуе 
компаниясы авиация саласында 
үздік атану мүмкіндігі үшін 
күреседі. Сауалнама Skytrax 
сайтында онлайн, кездейсоқ 
жолаушыларды әуежайда және 
телефон арқылы таңдау әдісімен 
%ткізіледі. Рейтингтегі орындар әуе 
компания сайтының ыңғайлылығы 
мен толық ақпаратты қамту, 
тіркелу жылдамдығы, салонның 
жайлылығы мен тазалығы, 
борттағы тағам, ойын-сауық пен 
қызмет к%рсету деңгейін бағалау 

негізінде анықталады. «Эйр Астана» 
артықшылықтарының қатарына 
борттағы тұрақты түрде жаңарып 
тұратын дәмді тағам, экипаждың 
сапалы жұмысы мен жолаушыларға 
деген қамқорлығын жатқызуға 
болады. Iуе компанияның %зі де 
ұшақ бортында және веб-сайтында 
тұрақты сауалнама жүргізіп тұрады.

Компания президенті Питер 
Фостердің айтуынша, қызметкерлер 
%з жұмысын ең жоғарғы деңгейде 
орындауға тырысады. Компания 
үшін Skytrax сыйлығын алу 
мақтаныш. П.Фостер Skytrax 
сауалнамасына қатысып, қолдау 
к%рсеткен жолаушыларға алғыс 
білдірді. 

Марапат

АЛТЫНШЫ РЕТ АЛДЫАЛТЫНШЫ РЕТ АЛДЫ

«Эйр Астана» әуе компаниясы тағы да 4 
жұлдызды рейтингісіне және Skytrax World 
Airline Awards беделді сыйлығы бойынша 
«Орталық Азия мен Үндістандағы үздік 
әуе компания» атағына алтыншы рет және 
«Орталық Азияда және Үндістанда үздік 
борттық қызмет көрсету» сыйлығымен 
бесінші рет ие болды. Марапаттау рәсімі 
2017 жылғы 20 маусымда Ле-Буржеде Париж 
авиасалонында өтті.



№25 (649) 23 маусым 2017 жыл

5ҰЛТҰЛТ

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

 5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5

wwwww.jaw.jasqazaq.kz                                    E-mail: jas_qazaq@mail.rusqazaq.kz                                    E-mail: jas_qazaq@mail.ru

Мәртебе

• �������, 
Forbes:

ҚАЗАҚСТАН ӘЛЕМДІК 
АРЕНАҒА ТАҒЫ БІР ҚАДАМ 

ЖАСАДЫ

Америкалық танымал 
Forbes журналы елімізде 
�тіп жатқан халықаралық 
к�рме туралы бірқатар 
мақала басты. Біріншісі 
«Астанада �тіп жатқан 
к�рмеге барудың 5 себебі» 
деп аталады. Автор 
жазғандай, қазақтың 
ұлттық салт-дәстүрінен 
б�лек, әлемнің жасыл 
технология саласында 
жеткен жетістігімен 
танысуға болатындығы 
айтылған. Сондай-ақ 

Астана к�рмені 
�ткізіп отырған 
таңғажайып қаланың 
бірі деп баға берілген. 
Азғантай ғана 
уақытта, футуристік 
стильде жаңа қала 
бой к�терді. Автор 
қала тұрғындарының 
қонақжайлылығын 
ерекше атап �ткен. 
Осы журналда 
жарияланған тағы бір 
материал – «EXPO 
2017 Қазақстанның 
әлемдік аренаға 
жасаған тағы бір 
қадамы» – деп 
аталады. Журналист 
�з еңбегінде еліміз 
ЭКСПО-ны �ткізу арқылы баламалы қуат 
�ндіруде жаңа деңгейге к�теріледі деген. 

• �	
���, Daily Mail: 

АСТАНА КӨРМЕНІ 
ӨТКІЗУГЕ ДАЙЫН

Англияда шығатын бұл басылым еліміздің 
«Астана ЭКСПО-2017» халықаралық 
к�рмесіне �те жақсы дайындалғанымызды 
атап �ткен. Жүзден астам ел қатысатын бұл 
шараға аудармашылар да сақадай сай дайын 
тұр. Басылым Қытай елінің к�рмеге қатысуға 
бірінші болып келісім бергенін келтірген. 
Сондай-ақ Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Қытай павильонына екі рет барғаны 
айтылған. 

• �������, CNN:

ПОСТ-КЕҢЕСТІК ҚАЛАДАН 
ҒАЖАЙЫП АСТАНАҒА ДЕЙІН

 
Америкалық CNN 

International Елордамызға 
«болашақтың ғажайыбы» деп баға берді. 
Сондай-ақ Астананың к�ркем ғимараттарымен 
қоса әр нысанның анықтамасын да к�рсетіп 
�ткен екен. Болашақтың қаласы – ғарыштан 
қарағанда, Жер ғаламшарының кереметі 
іспетті к�рінуі ғажап емес. Жергілікті халық 
�з атауымен атайтын нысандар да баршылық. 
Соңғы жылдары Қазақстан астанасы 
футуристік архитектураның да к�ркем үлгісін 
жасау үстінде

• ����-�����: 
russian.china.org.cn: 

ҚЫТАЙЛЫҚ КӘСІПОРЫНДАРҒА 
МҮМКІНДІК АШЫЛДЫ

Астанада �тіп жатқан 
«ЭКСПО-2017» қытайлық үздік 
кәсіпорындарын таныстыруға мүмкіндік 
береді. Қытайда баламалы қуат к�зін 
дамыту Батыс елдеріне қарағанда кештеу 
қолға алынғанымен, соңғы уақыттары 
энергетикалық технология саласында Еуропа 
мен Америкаға жетіп қалды. Қытайдың 
күннен қуат алатын батареялары әлемдік 
нарықта �з орнын ойып тұрып алды. Осы 
орайда «ЭКСПО-2017» 
халықаралық к�рмесі 
жасыл энергияны бірлесе 
дамытуға жасалған 
платформа. 

• ����, 
CGTN:

Астанадағы ЭКСПО 
к�рмесі к�птің назарын 
аударып жатыр. 
9сіресе болашақ 
тәуелсіз энергетиканы 
жасыл технологиямен 
байланыстырған 
елдерді. Қақ 
ортадағы «Нұр 
әлем» атты 
нысан «Болашақ 
энергияның 
музейі» ретінде 
таныстырылды. 
Біз к�рмеде 
к�рсетілетін 
дүниелерді 
жариялауды 
тоқтатпаймыз. 
Атап айтсақ, 

қуаттың түрлері: гидроэнергия, жел және 
биомасса және кинетикалық қуат. 

• ������, 
TRT Haber: 

«ТҮРКИЯНЫҢ 
ТӘЖІРИБЕСІ 

БІЗ ҮШІН МАҢЫЗДЫ»

К�рме ашылған күні Түркия 
павильонының да салтанатты ашылу рәсімі 
�тті. Павильонның ашылуына Астанадағы 
ЭКСПО Түркия комиссары Тарык С�нмез, 
еліміздің инвестиция және даму министрі 
Жеңіс Қасымбек, Түркияның Астанадағы 
елшісі Невзат Уянык қатысты. 

Қазақстанның инвестиция және даму 
министрі Жеңіс Қасымбек «Қазақстан-
Түркия арасындағы дипломатиялық 
қарым-қатынастарын қайта пысықтайтын 
боламыз. Түркия Қазақстанның маңызды 
стратегиялық серіктесі саналады. 2016 жылы 
екі ел арасындағы сауда к�лемі 1,5 млрд 
долларды құрады». 800 мың түрік компаниясы 
Қазақстанда белсенді қызмет етіп жатыр. 
Олар денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы 
салаларында �те белсенді.

Екі ел арасындағы байланыстың 
маңыздылығын түсіндірген министр «түрік 
азаматтарының жұміс істеуге де турист 
ретінде келуі де к�ңіл қуантарлық жағдай», 
– деді. Мақала авторы с�з соңында к�рменің 
ашылуына жоғары баға беріп, ерекше әсер 
қалдырғанын айтқан. 

• ��������, belta.by:

ЭКСПО к�рмесі 
– Қазақстандағы 
соңғы жылдарда 

ұйымдастырылған ең ауқымды шараның 
бірі. К�птен күткен ұлы тойдың 
ұйымдастыру деңгейі �те жоғары. Мұндай 
іс-шараны тамашалайтын қонақтың 
саны – Олимпиада мен футболдан әлем 
чемпионатына келетін туристермен пара-
пар. К�рменің ашылуына әлемнің барлық 
БАҚ �кілі келді. Жиырмаға жуық елдің 
президенті мен үкімет басшысы қатысты. 
Осыдан-ақ к�рменің қаншалықты маңызды 
екені айтпаса да түсінікті. 

• �����	�, day.kyiv.ua:
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– Украинаға инвестиция тарту, сондай-
ақ соңғы үлгідегі технологияны әкелу үшін 
«Астана EXPO-2017» халықаралық к�рмесінің 
мүмкіндігін пайдаланамыз. Украинадан 
к�рмеге 100-ден аса кәсіпорын қатысады. 
Біздің мақсатымыз – еліміздегі �ндіріс деңгейін 
к�теру үшін к�рме барысында �зге елдермен 
байланыс орнату. Инвестиция тарту үшін 
бизнес-форум ұйымдастыратын боламыз. 

• �������	���	, 
turkmenistan.gov.tm:

Түркіменстанның 
президенті Гурбангулы Бердімұxамедов 
EXPO-2017 халықаралық к�рмесіне қатысып, 
елімізді осындай жаһандық шараны �ткізіп 
жатқанымызбен құттықтады. Ол �з с�зінде 
елдің мұндай халықаралық к�рмеге қатысуы, 
�зге елдермен байланыс орнатуға үлкен 
мүмкіндік ашатынын атап �тті. К�рмеге 
«Болашақ энергиясы» тақырыбын таңдауы 
халықаралық қауымдастықтың назарын 
энерготұтыну, энергоқауіпсіздігін қамтамасыз 
ету, қуатты үнемдеу мәселесіне аударады. 
Президент бұл мәселенің шешілуі аймақтағы 
геополитикалық жағдайдың тұрақты болуына 
септесетінін айтты. 

• Ә!��"��#�	, (AzTV) 
����������� ������	���

Бұл телеарна EXPO 
к�рмесіне айрықша мән 

берген. Елордаға жіберілген арнайы тілшісі 
бірқатар сюжет дайындаған. Оған сәйкес 
EXPO-2017 мамандандырылған к�рмесінің 
әлемнің экономикалық дамыған жетекші 
елдерінен кейін Қазақстанда �туі энергетика 
саласындағы ынтымақтастықтың ары қарай 
дамып, қатысушы елдерде жүзеге асырылған 
жаңа технологиялардың алмасуына мүмкіндік 
береді. Келесі EXPO-2025 халықаралық 
к�рмені �ткізуге Ресей, Франция және 
Жапониямен қатар 9зірбайжанның да үміткер 
екендігі баса айтылды.
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Еліміз үшін 2017 жылдың басты оқиғасы «Астана ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесінің 
шымылдығы ашылғанына да көп уақыт бола қойған жоқ. Дегенмен екі апта көлемінде көрмеге 
205 мыңнан астам қонақ келіп үлгерді. Ал ашылу салтанатында көршілес жатқан Қытай, Ресей, 
Қырғызстан, Өзбекстан, сондай-ақ өзге елдің 8 президенті қатысқаны белгілі. Сондай-ақ Елбасын 
осынау үлкен оқиғамен Үндістан мен Люксембург премьер-министрлері – Нарендра Моди мен 
Ксавье Беттель, БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш, Испания королі Филипп VI, Пәкістанның 
үкімет басшысы Мухаммад Наваз Шариф, Сингапур парламентінің төрағасы Халима Якоб және 
БАӘ президент істері жөніндегі министрі Мансұр ибн Зайд әл-Нахайян құттықтады. Еліміздің және 
шетелдік БАҚ-тың екі мыңнан астам өкілі қатысты. Ашылу салтанаты туралы 2997 мақала жарық 
көрсе, оның 718-і шетелдік басылым. Көрменің ресми YouTube каналында ЭКСПО-ның ашылуын 
181 802 адам тамашалаған. Оны отандық және шетелдік 385 БАҚ жүктеп алған. Ұлыбритания, 
Германия, Қытай, Польша, Чехия, Аустрия, Испания, Украина, Беларусь, Ресей елдері тікелей 
трансляция таратты. Көрменің алғашқы аптасында 205 561 адам келді. «Нұр-Әлем» көрмесіне 
кіргендердің өзі 86 500 адамды құрайды. Көрменің алғашқы күні 17 мың көрермен келсе, 
өткен аптада оның саны 34 мыңға жетті. Жалпы Орталық Азияда тұңғыш рет өткізіліп отырған 
халықаралық шараға әлем көз тігіп отыр. Бүгінде Астанадағы көрме жайында бұқаралық ақпарат 
құралдары жарыса жазып жатыр. Оның қатарында әлемнің үздік телеарнасы, ақпарат агенттігі, 
газеттері бар. Мәселен, Американың CNN, Forbes, Қытайдың CCTV, CGTN, Түркияның мемлекеттік 
телеарнасы (TRT), Ресей (mir24.tv, tass.ru, ria.ru, russian.news.cn) Украинаның бірнеше ақпарат 
агенттігі (fromua.news, v-odesse.net, newsmir.info, strana.ua, ukrinform.ru), Пәкістанның ағылшын 
тілінде ақпарат тарататын агенттігі (dailymailnews.com), Түркіменстан, Беларусь, Армения, 
Қырғызстан, Өзбекстан және өзге де елдің телеарна, газет, сайттары бар. Әр ел өз павильоны 
туралы мәлімет келтірсе, кей баспасөз аз уақытта бой көтерген көркем нысандарды тілге тиек 
етуде. Кейбірін назарыңызға ұсынып отырмыз.

5�� 6�!�6: 
Алматы қаласындағы 
этномәдени 
бірлестіктердің 
қызметі туралы 
әңгімелессек деген 
едік. 

5�		�� 
7���89�	6�!�: 
Алматы қаласы 
әкімдігінің 
қаулысымен 2014 
жылы «Қоғамдық 
келісім» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
құрылды. Штатта 20-дан астам қызметкер 
жұмыс істейді. Мекеменің негізгі қызметі 4 
б�лімнен тұрады. Алғашқысы – сараптау, 
екіншісі – этномәдени орталықтармен жұмыс 
істейтін б�лім. Үшіншісі – тілдерді дамыту. 
Соңғысы – жалпы б�лім. Біздің жұмыстың 
басты мақсаты – Алматы қаласындағы 
этномәдени орталық мүшелері арқылы 
қаладағы саяси-этносаралық, татулық пен 
толеранттықты орнату. Елбасымыздың жыл 
сайын жолдайтын, қабылданатын деректі 
құжаттар бойынша түсінік жұмыстарын 
жүргізіп, кездесулер ұйымдастырамыз. 

Этномәдени орталықтар арқылы 
қаламызда тұрып жатқан этностарға 

президентіміздің, еліміздің саясатын 
жеткіземіз. Алматы қаласында 34 этномәдени 
бірлестік тіркелген. Sзге де ұлттың 
бірлестіктері заң жобасында тіркеуден 
�ткеннен кейін, қалалық ассамблеяға 
қосыламыз деп отыр. Алматы қаласындағы 
Қазақстан Халқы ассамблеясының т�рағасы, 
қала әкімі Б.Байбектің басшылығымен 
әртүрлі кездесу, к�псалалы жұмысты бірігіп 
атқарудамыз. Қала әкімі осы жылдың наурыз 
айында бүкіл этномәдени орталықтардың 
басшыларымен кездесті. Жиында істеген 
жұмысымызбен, болашақтағы жоспарды 
к�рсетіп, есеп бердік.

5�� 6�!�6: Этносаралық келісімнің 
қазақстандық үлгісін ілгерлетуде қандай 
жұмыс атқарылуда?

5�		�� 7���89�	6�!�: Біздің бүгінге 
дейін атқарған жұмысымыз �те к�п. Алты 
айдың ішінде жүзден аса шара �ткіздік десек 
артық айтқандығымыз болмас. Д�ңгелек үстел, 
кездесу, жоғары оқу орындарындағы мерекелік 
шараға байланысты конференциялар 
ұйымдастырдық. Сондай-ақ 9 мамырда әр 
ауданнан соғысқа қатысқан ардагерлердің 
тізімін алып, үйлеріне барып, сыйлық 
табыстадық. Ал 1 маусым күні «Жұмыспен 
қамту орталығының» қызметкерлерімен 
бірігіп 8 ауданнан мүгедек балалардың тізімін 
алып, қосымша 100 мүмкіндігі шектеулі 
жасқа «Астана» қонақүйінің жанындағы 
мейрамханада мерекелік кеш �ткізіп бердік. 
Мұндағы мақсатымыз – мүгедек балалар бір 
күн болса да дертін ұмытып, �здерінің жалғыз 
еместігін сезініп, елімізге қажет екенін түсінсе 
деген оймен ұйымдастырдық.

Біздің қалалық ассамблеяның жанында 
«Аналар кеңесі» деген ұйым бар. Оның 
т�райымы Дария Ниязова. Мәслихаттың 
жанында депутаттардан құралған «Ынтымақ» 
тобының қолдауымен мереке соңында жақсы 
сыйлық жасалды. Тағы бір қосып кететін жайт, 

рәміздер күніне орай халықаралық бизнес 
академиясына да бардық. Онда 30-дан астам 
ұлттың жастары білім алуда. Міне, солардың 
да басын біріктіріп, мерекелік бағдарлама 
ұйымдастырып, сауалнама жүргіздік. 
Жеңімпаздарға ассамблеямыздың арнайы 
футболкасы мен кітабын табыстадық. 

5�� 6�!�6: Ел бірлігін нығайтуға 
этномәдени бірлестіктердің р�лі қандай? Олар 
қандай үлес қосуда?

5�		�� 7���89�	6�!�: Президентіміздің 
жолдауы, жарлығы шыққан сайын, сол 
арқылы тек қана жиналыстарда емес, Елбасы 
саясатын әр этностың �кілдерінің үйіне 
дейін жеткіземіз. Қаламызда 2 миллионға 
жуық тұрғын тұрады. Олардың арасындағы 
этносаралық тыныштықты, түсіністікті 
сақтауда этномәдени орталықтың үлесі �те 
зор. Алматы қаласындағы толеранттық, 
Президенттің саясатын қолдау арқылы 
болашағымыздың бір екендігін түсіну. 
Бір мемлекеттің астында тату-тәтті тұрып 
жатқандығымыздың айғағы.

5�� 6�!�6: Этномәдени бірлестіктердің 
бір-бірімен қарым-қатынас орнату жағы 
қандай?

5�		�� 7���89�	6�!�: Этномәдени 
бірлестіктер бірі-бірімен �те тығыз қарым-
қатынаста. Дәлел келтірер болсам, былтыр 

Алматы қаласының 1000 жылдығына арналған 
тарихи мұражай ашылды. Мұражай Наурызбай 
батыр мен Қабанбай батыр қиылысында 
орналасқан. Музей ішінде Қазақстан Халқы 
ассамблеясына арналған орталық бар. 
Соның ішінде этномәдени орталықтар �з 
мәдениетін, тілін, ұлттық киімін, аспабын 
халыққа к�рсететін к�рме ашып отырады. 
1 наурыздан бері 5 этномәдени орталық 
�здерінің к�рмесін �ткізді. Ең алдымен 
орыс, ауған, бурят, осетин және �ткен аптада 
қырым татарлары этномәдени орталығының 
к�рмесі ашылды. Ол к�рмені кез келген 
уақытта барып тамашалауға болады. Бұл 
үрдіс жылдың соңына дейін жалғасады. 
Міне, осындай басқосу барысында бір-бірін 
қолдауға барлық этномәдени орталықтардың 

басшылары жиналады. 1 мамыр бірлік күніне 
орай Абай даңғылының бойында этномәдени 
орталықтың ұйымдастыруымен 22 ұлттың 
мәдениетін к�рсетіп, шатыр тігіп, қалашық 
жасалынған болатын. Мұны алматылықтардан 
б�лек, шетелдік қонақтар да тамашалады. 
Осындай думанды кештермен халықты 
қызықтыра алдық деген ойдамын. Sйткені 
к�бінесе �зіміздің ұлттың ғана киімімен, 
мәдениетімен, салт-дәстүрімен, тағамдарымен 
таныспыз. Ал осы к�рменің арқасында �зге 
мемлекеттің мәдениетін де танып-білуге 
мүмкіндік туды. Міне, осындай игі істердің 
барлығын бірлестіктер бас қосып, бірге жасап 
келеді. 

5�� 6�!�6: Этномәдени бірлестіктің алдағы 
атқарар жоспарымен б�ліссеңіз!

5�		�� 7���89�	6�!�: Алдағы 
журналистер күніне орай, ұйғыр, корей, түрік 
т.б. тілде шығарылатын басылымдардың 
журналистеріне алғыс хаттар дайындап 
жатырмыз. Барлығын марапаттайтын 

боламыз. Алдағы уақытқа да жоспарымыз �те 
к�п. Осы аптада Достық үйінде мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
басқармасымен кездесу �ткізу жоспарда бар. 
Этномәдени орталықтарының басшылары 
«Аналар үйі» кеңесінің т�райымы және 
жастар қанатының �кілдерін шақырып 
отырмыз. Біздің алға қойған мақсатымыздың 
бірі – бүкіл халық болып жемқорлыққа қарсы 
шығу. Осындай кездесу арқылы барлық 
этностарды біріктіріп тұрамыз. Алдағы 
күндері «Қоғамдық келісім» кеңесінде 
корей этномәдени орталығына жаңа т�раға 
сайланатын болады. Жоспарымыздағы үлкен 
бағдарламаның бірі – «Мың бала» жобасы. 
Мұның басты мақсаты: елімізде тұрып жатқан 
басқа ұлт �кілдерінің біздің мемлекеттік тілді 
біліп қана қоймай, әдебиет және мәдениетіне 
қанық болып, ақын-жазушыларымыздың 
еңбектерімен танысып, эссе жазып, 
шығармалардан үзінді оқу. Тіліміздің 
қаншалықты бай екендігін дамытып, үйреніп, 
оқып, болашақта еркін с�йлесетін дәрежеге 
жетіп, жас ұрпақты машықтандыру. Тағы 14 
мәдени орталық жексенбі сайын �з тілдерінен 
б�лек, мемлекеттік тілді де үйретеді. 

�����	�� 74�4';�',
���
� �����

Татулық «Әлемдік мәдениет, руханилық пен келісім – бұл 
біздің қасиетті жеріміздің гүлденуіне күн сайын өздерінің 
жаны мен жүрегін салатын біздің барлық 17 миллион 
азаматтарымыздың жанды шығармашылығы. Бізде әрбір 
этнос өзінің өмірінің өрнегін жасайды, оны өзге этностардың 
өрнектерімен үндестіреді. Біз бәріміз бірге - Қазақстан 
деп аталатын ұлы тарихтың бірегей, түрлі- түсті, бағасы 
полотноны тудырамыз» – деп, Елбасымыз айтқандай, 
қаламыздағы этномәдени орталықтар жұмысының маңызы 
өте зор. Осы орайда «Қоғамдық келісім» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің директоры Жаннат Шарапханқызы 
қаламыздағы этномәдени орталықтардың қызметі туралы 
әңгімелеп берді.

ЫРЫСЫ ЫРЫСЫ менмен ЫНТЫМАҒЫ  ЫНТЫМАҒЫ 
ЖАРАСҚАН ЕЛЖАРАСҚАН ЕЛ
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��� ���	 
���	 ���	 �	? ��� 	������	 �	�	� 
���	���� �	�	� �������?

– Сақтандырудың қоғамда қызу 
талқыланатын тақырыпқа айналуы түсінікті. 
Себебі денсаулық мәселесі қай кезде де халық 
тарапынан үлкен қызығушылық тудырады. Қазір 
бұқаралық ақпарат құралдарында жан-жақты 
ақпараттық-түсіндіру жұмысы жүріп жатқанына 
қарамастан, оған қатысты туындап отырған 
сұрақ к�п. Соның ең біріншісі: «Ол бізге не 
үшін қажет?» – деген мәселе. Бұл сұраққа жауап 
беру үшін бүгінгі денсаулық сақтау саласындағы 
қиындықтың астарына үңіліп к�рейік. Дамыған 
елдер ішкі жалпы �німнің 16-17 пайызына дейін 

денсаулық сақтау саласына б�ліп отырады. 
Ал бюджетінен б�лінетін қаражат ІЖ*-нің 3 
пайызынан аспайды. Бұл �те аз. Медицина 
саласындағы толып жатқан проблеманың дені 
осыдан туындайды. Бюджет қаржысына аурухана 
салу, маманды оқыту аса қиын емес. Қазір 
оның бәрі бізде жасалып та жатыр. Тәуелсіздік 
жылдарында елімізде күрделі операция жасайтын, 
жүрек, буын, бүйрек т.б. алмастыратын білікті 
дәрігер шоғыры қалыптасып үлгерді. Емхана мен 
аурухана заманауи технологияның минималды 
стандартымен жабдықталды. Бірақ одан 
халықтың денсаулығы жақсарып кете қойған 
жоқ. Себебі азаматтардың �з денсаулығына 
деген қарым-қатынасы �згерген жоқ. Пациент 
�з денсаулығын күтуге, сақтауға құлықсыз. 
Дәрігердің жалақысы т�мен. Олар �зі к�рсететін 
қызметті жетілдіруге ынталандырылмаған. 
Яғни тегін медицина денсаулыққа деген жаппай 
жауапсыздықты тудырды. Белгілі бір м�лшерде 
бекітілген мардымсыз жалақы медициналық 
қызмет сапасының т�мендеуіне және кадр 
тапшылығына ұрындырды. Олардың еңбекақысы 
орташа жалақының 70 пайызынан аспайды. 
Медицина мамандарының жалақысы әлі күнге 

дейін жұмыс нәтижесіне емес, маманданған 
саласына, біліктілігі мен ғылыми дәрежесіне 
тәуелді. Осының бәрі дәрігер мамандығының 
беделін т�мендеткені рас. Ал Еуропаның, 
Америка немесе Жапонияның кез келген 
тұрғыны жылына бір рет тексеріліп, ауруды 
ертерек анықтаудың оңайлығын және оның 
экономикалық тұрғыдан тиімділігін біледі. 
Дәрігер қаншалықты білікті, беделді болса, оның 
табысы да соншалықты к�п болмақ. Сондықтан 
да ол жақтың дәрігері алдына келген адамды 
туысынан бетер күтеді.

– �� 
���	�� �������� ��	� ���� �	 ��	����� 
�	�	�?

– Жағдайды түбегейлі �згерту үшін 
жүйеге нарықтық қатынасты енгізу қажет. 
Мұны елімізде табысты жұмыс істеп келе 
жатқан және мемлекеттік сектордағы білікті 
дәрігерлерді жинап алатын жеке клиникалардың 
тәжірибесінен байқауға болады. Сақтандыру 
пациентке емхананы да, емдейтін дәрігерді де 
таңдау құқығын береді. *йткені, ол жүйеге ақша 
әкелетін негізгі қатысушы емделуші. Пациент 
қанша к�п келсе, аурухана мен білікті дәрігер 
де ақшаны сонша к�п алуы тиіс. Тек осындай 
жүйеде ғана денсаулық сақтау саласының 
инфрақұрылымы пациенттің қажеттілігіне 
қарай бейімделмек. Оның үстіне, технология 
қарыштап дамыған заманда медицинаға 
к�бірек қаржы керек. Міндетті медициналық 
сақтандыру жүйесінен басқа бұл мәселенің 

шешімін тауып беретін жол 
жоқ.

Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының мәліметінше, 
жыл сайын 100 млн жуық адамның 
медициналық қызмет ақысын 
т�леуге шамасы жетпей, кедейлік 
қамытын киеді екен. Сондықтан әр ел 
�з халқын барынша қорғау мақсатында 
денсаулық сақтау саласын қаржыландырудың 
түрлі үлгісін енгізіп жатыр. Жалпы, әлемде 
медициналық сақтандырудың Бисмарк, 
Бевердж және Семашко қалыптастырған үш 
түрі бар. Оның алғашқысы Ұлыбритания, 
Швеция, Дания, Ирландия т.б. елдерде кеңінен 
тараған. Бюджеттік денсаулық сақтау жүйесін 

негізге алған бұл 
мемлекеттер 
оны сақтандыру 
элементімен 
толықтырған. 
Мұнда мемлекеттен 
б�лек, пациент 
пен жұмыс 
беруші де жарна 
т�леп, денсаулық 
саласын қосымша 
қаржыландырып 
отырады.

Германия, 
Аустрия, Бельгия, 
Нидерланд, 
Швейцария, 
Орталық және 
Шығыс Еуропаның 
�зге де елдері 

«бисмарктік» сақтандыру үлгісін таңдаған. 
Мұнда негізгі р�лді міндетті жарна т�лейтін 
жеке кәсіпкер атқарады.

Семашко қалыптастырған кеңестік 
денсаулық сақтау жүйесі бұрынғы социалистік 
блок елдерінде, соның ішінде, Орталық Азия 

мен Қазақстанда сақталып қалған. Жалпы, 
кеңес заманында медицина экстенсивті сипатта 
дамыды. Барлық күш дәрігер, медбике мен 
ауруханадағы орын санын к�бейтуге жұмсалды. 
Емдеу мен диагностиканы дамытуға инвестиция 
салынбағандықтан, кеңестік денсаулық сақтау 
жүйесі қаржылық және идеологиялық тұрғыдан 
күйреді. Мұны сонау 1980-90-жылдары отандық 
стационарға жатқан азаматтар ұмыта қойған жоқ. 
Ол кезде 
дәке, дәрі-
дәрмек, 
тіпті т�сек-
орныңды 
да �зіңмен 
бірге ала 
баруға тура 
келетін.

– ������ 
!����" 
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– Еліміз 
жоғарыда 
атап �ткен 
Германия, 
Аустрия, 
Бельгияда жақсы дамыған әлеуметтік 
медициналық сақтандыруды таңдап алды. 
Себебі оның әлеуметтік тұсы басым. Яғни 
сақтандыру жарнасын т�леуде жүктің к�п 
б�лігі мемлекеттің иығына түседі. Gрбір 
дамыған мемлекет секілді еліміз де әлеуметтік 
жағынан аз қамтылған 14 санат үшін жарна 
т�лейді. Ондай азаматтардың жалпы саны 10 
миллионнан асып жығылады. Ал бұл Қазақстан 
халқының жартысынан астамы деген с�з. 
Мемлекет 2018 жылы орта есеппен алғанда, 
аталған санаттарға жататын әр азамат үшін ай 
сайын 5029 теңге аударады. Бюджет есебінен 
қаржы ландырылатындар қатарында: зейнеткер, 
к�пбалалы ана мен жүкті әйел, мүгедек, соғыс 
ардагері, кәмелет жасына толмаған балалар, 
бала күтімімен үйде отырған азаматтар, 
студенттер т.б. бар. Сонымен қатар әскерилер, 
арнайы қызмет пен ішкі істер органдарының 
қызметкерлрі де жарна т�леуден босатылған.

Жалпы, дамыған елдердің к�бінде 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі 
�зінің тиімділігін дәлелдеді. Бірақ әр елдің 
�з ерекшелігі болғандықтан, бір мемлекеттің 
тәжірибесін к�шіріп алуға болмайды. Сондықтан 
Қазақстанның міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру үлгісін қалыптастыру кезінде оны 
денсаулық сақтау жүйесіне бейімдеу, салаға кері 
әсер ететін тәжірибелерден сақтану, әлеуметтік 
жағынан аз қамтылған топтарды қолдау 
мәселесіне басымдық берілді. Бірақ міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру үлгісі 
біздікіне �те жақын елдер ретінде Германия мен 
Литваны атап �туге болады.

– $���	� �	��������� ��������� 
%��� 
�	��� �	 
�� �	 	�������	� 
!����. �� �ө�	�	� 
�	
	��	 
�������� �ә�������	 %������. �� ����� 

����" �	������� ����� ������ ��"� �	'!����� 
	������	 ����� 
�?

– С�зіңіздің жаны бар. 1996-1998 жылдары 
енгізілген міндетті медициналық сақтандырудың 
сәтсіздікке ұшырауының бірнеше себебі 
бар. Оның негізгі себебі – экономиканың 
барлық саласын сансыратып кеткен дағдарыс. 
Жалпы, 90-жылдардың соңындағы жағдайды 
қазіргімен салыстыруға мүлдем болмайды. 
Ол тұста денсаулық сақтау саласында 
тиісті инфрақұрылым болған жоқ. Ал қазір 
экономикалық жағдай едәуір тұрақталды. 
Мемлекеттік емдеу мекемелерінің к�бі заманауи 
қондырғымен жабдықталды. Мысалы, қазір әр 
емханадан табылатын ультрадыбыстық зерттеу 

аппаратын, 
томограф ол кезде тоқтың 
қасы еді. Қарапайым ғана мысал келтіре кетейін: 
XX ғасырдың соңында к�п к�ре бермейтін 
ультрадыбыстық зерттеу аппараты қазір кез 
келген емханада бар. Бұрын томография жасату 
үшін облыс түгіл, республика орталығына 
баратынбыз. Оған қоса, халыққа сапалы қызмет 
к�рсетіп жүрген жекеменшік клиника желісі 
қалыптасты. Білікті дәрігер елімізде бұрын 
жасалмаған жүрек, бүйрек, буын алмастыру 
сынды күрделі отаны жасап жүр. Сонымен бірге 
саланы қаржыландыру жүйесі түбегейлі �згерді. 
Сондықтан медицина саласы да, мемлекет те 
міндетті сақтандыруды енгізуге дайын деп айтуға 
әбден болады.

– $���	� ��������� �	����	 ���������� 
������� ������� ��� ������ 
	?

– Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінде 
медициналық к�мек әр адамның қорға т�леген 
қаржысы есебінен ғана �телмейді. Егер біз әр 
адамның жинаған ақшасын �зіне ғана жұмсап 
қоятын болсақ, бір азаматтың жарнасы ол 
пайдаланған медициналық қызмет ақысын 

�теуге жетпей қалуы 
мүмкін. Түсінікті болу үшін 
мысал келтіре кетейін: 
жұмыс берушінің �з 
қарамағындағы жұмыскер 
үшін т�лейтін жарнасын 
алып қаралық. Қазіргі 

болжам бойынша, 2018 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап ол әр қызметкердің жалақысының 1,5 
пайызын қорға аударады. 2018 жылы орташа 
жалақы 152 106 теңгені құрайтынын ескерсек, 
жұмыс беруші келер жылдың басынан бастап 
Gлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 
осы соманың 1,5 пайызын, яғни айына 2 282 
теңге немесе жылына 27 384 теңге аударады. 
Мысалы, �кпе қабынуы сынды кең тараған 
сырқатты емдеуге орта есеппен 90 240 теңге, 
соқыр ішекті алып тастау құны 67 525 теңге. 
Бұл қаржы неге жетеді? Медициналық 
к�мек ақысы әркімнің �зі жинаған ақшасы 
шеңберінде к�рсетілетін болса, ол жоғары 
технологиялы қондырғының к�мегімен 
жасалатын отаны қоспағанда, қарапайым 

ауруды емдеуге де жетпес еді. Сондықтан қорға 
жинақталған қаражат елдің ортақ игілігіне 
жұмсалады.

– (��	��" ���	 �!������� �� ������� ����	� 
�����. )����������"�� �����?

– Иә, міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандырудың енгізілуіне жарты айға жуық 
уақыт қалды. Қазір «Gлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» жүйені іске қосу бағытында 
қызу жұмыс жүргізіп жатыр. Ұлттық банкпен 
және «Қазпошта» АҚ-мен тиісті келісім бекітілу 
үстінде. Еліміздегі т�лем жүйесі міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасын 
қабылдауға дайын деуге болады.

Жүйеге алғашқының бірі болып жұмыс 
беруші мен жеке кәсіпкер жарна т�леуі тиіс. 
Жеке кәсіпкер 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап 
2 ең т�менгі айлық жалақының 5 пайызы (2828 
�����), ал жұмыс беруші қарамағындағы әр 
жұмыскердің айлығының 1 пайызы м�лшерінде 
жарна аударады. Аталған екі санаттың т�лемін 
қабылдайтын электрондық жүйе дайын. Қазір 
олар сынақтан �ткізіліп жатыр. Жарнаны 
алдымен жеке кәсіпкер, кәсіби медиатор, 
нотариус, адвокат т.б. мен жұмыс беруші 
т�лейді. Жарна тамыздың 25-іне дейін т�ленуі 
тиіс. Қазір негізінен жүйеге тартылған екінші 
деңгейлі банктердің, «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы мен 
қордың т�лем қабылдауға дайындық деңгейі 
пысықталып жатыр. Сонымен қатар жүйеге 
алғашқылардың бірі болып қатысатын жұмыс 
берушілермен және кәсіпкерлермен кездесулер 
ұйымдастырылып, жан-жақты түсіндіру 
жұмыстары жүріп жатыр.

Gр азамат сақтандыру жүйесіндегі �з 
мәртебесі жайлы толық мәлімет алуы үшін 
келер жылдың 1 қаңтарында денсаулық сақтау 
мекемелерінің электронды жүйелерінде 
медициналық қызметтерді тұтынушының 
тіркеу-модулі іске қосылады. Тіркелген 
тұрғындар регистрі мен қорға түскен жарна 
туралы мәліметті де осы модульден табуға 
болады. Сақтандырылған азаматтың мәртебесі 
осы мәліметтер негізінде нақтыланатын болады. 
Сонымен қатар отандастарымыз жарна т�ленген-
т�ленбегенін жергілікті сандық қолтаңбаның 
к�мегімен халыққа қызмет к�рсету орталықтары 
арқылы анықтай алады.
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Қазақта «Ауырып ем 
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген жақсы 

сөз бар. Сондықтан да медицина бүкіл әлем 
бойынша өзекті тақырып. Еліміздегі денсаулық 

саласы түйткілі көп, түйіні қиын саланың 
бірі. Бірақ мемлекет тарапынан халық үшін 

қолайлы бағдарламалар жасалуда. Міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 

қорының басқарушы директоры Ерік 
Байжүнісов әңгіме-сұхбатымыз 

медициналық салада атқарылып 
жатқан реформаларға 

арналады.

А

Орайы келген 
әңгіме  ҰЛТ САУЛЫҒЫ  ҰЛТ САУЛЫҒЫ

(�� �����: Жуырда енгізілетін міндетті 
медициналық сақтандыру жүйесінің 
маңызына тоқтала кетсеңіз?

$��� �
�����	2: Еліміздегі 
медицина саласында жаңалық к�п. 
Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша Ұлт жоспары – бес 
институционалдық реформаны жүзеге 
асыру ж�ніндегі «100 нақты қадамының» 
80-қадамына байланысты. Бұл денсаулық 
сақтау саласын дамытудың 2016-
2020 жылдарға арналған «Денсаулық» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
енгізіліп отыр. Елбасы денсаулық саласын 
дамытуға, жаңа жүйені халыққа барынша 
түсіндіріп, оны енгізуге тапсырма берді. 
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесі қолданысқа енетіні белгілі. Бұл 
реформаға сәйкес, емхана мен ауруханалар 
арасындағы бәсекелестік артып, дәрігердің 
жауапкершілігі түседі.

Медициналық сақтандыру – халық 
денсаулығын қорғау жүйесі болып 

табылады. Дамыған елдердің к�пшілігі оны 
денсаулық сақтау саласында қолданып, 
нәтижесін к�ріп отыр. *зіңіз қараңыз, 
арнайы қорға жиналған қаражат есебінен 
тегін медициналық к�мек алуға болады.

Бүгінгі таңда басы ауырып, балтыры 
сыздамайтын адам жоқ. Сондықтан да 
денсаулыққа қатысты мәселелерді алдын 
ала ойластыру қашанда оң нәтиже бермек.

(�� �����: Міндетті медициналық 
сақтандыру жүйесінің тиімділігі туралы 
айтсаңыз. Жаңа жүйе халыққа не береді?

$��� �
�����	2: Ең бастысы, халыққа 
қызмет сапасын арттыру баса мән беріледі. 
Азаматтарға дәрігерлік к�мек беру жүйесін 
жетілдіру мен маман біліктілігін арттыру 
тасада қалмайды. 

Медициналық сақтандыру – халықтың 
денсаулығын қорғау жүйесі болып 
табылады. Дамыған елдердің к�пшілігі 
оны денсаулық сақтау саласында 
қолданып, нәтижесін к�ріп отыр. Еліміздің 
денсаулық сақтау саласындағы тың жүйе 
деп қарастыруға болатын медициналық 
сақтандырудың келешегі кемел деуге толық 
негіз бар. Осы арқылы болашақта сапалы 
медициналық к�мектің қолжетімділігі 
артып, халық мұқтаждығына жауап бере 
алатындай денсаулық сақтау жүйесі 
қалыптасып, денсаулықты жақсарту, 
�мір сүру ұзақтығын ұлғайту секілді 
мәселелердің түйіні ағытылатын болады.

Gр адам денсаулығы үшін �зі жауапты. 
Дегенмен, мемлекет бұл мәселеде 
қарапайым халыққа к�птеген жағдайларды, 
ұтымды әрі оңтайлы мүмкіндік туғызып 
отыр. Ендігі жерде бұл мәселеге мемлекет 
те, жұмыс беруші де белсенді түрде 

араласады. Сақтандыру жарнасын 
азаматтарға жұмыс беруші мекеме 
т�лейді. Ал жұмыссыздар мен 
еңбекке жарамсыз тұрғындарға 
жарна мемлекеттен аударылады. 
Сондай-ақ еңбеккер азаматтар 
�з жалақысынан мақсатты салым 
аударады. Бұл жүйе халықтың 
барлық топтары үшін медициналық 
және дәрі-дәрмек бойынша 
к�мектің тең к�лемі мен сапасын 
қамтамасыз етеді.

Міндетті медициналық 
сақтандыруды екіге б�ліп 
қарастыруға болады. Оның 
біріншісі – негізгі сақтандыру түрі. 
Бұл сақтандыру түріне мемлекеттік 
бюджеттен тегін к�рсетілетін 
медициналық қызмет кіреді. Ол 
еліміздің барлық азаматтарына 
қолжетімді. Мемлекет �з міндетіне 
медициналық қызметтердің 
бірнеше түрін алады. Мысалы, 
жедел жәрдем қызметін, 
санитарлық авиацияны, әлеуметтік 

маңызы бар ауруларға емдеу, т�тенше 
жағдайда к�мек к�рсету және алдын алу 
шараларына қатысты дәрі егуді �з міндетіне 
алады.

Ал екінші түрі – міндетті әлеуметтік 
сақтандыру аясында қаржыландырылатын 
сақтандыру. Бұл негізі сақтандыруға 
кірмеген басқа да медициналық қызмет 
түрін қамтитын сақтандыру болады 
деп к�зделуде. Оған амбулаторлық-
емханалық к�мек, ауруханада жатып 
емделу, жоғары технологиялық жәрдем 
жатады. Сақтандырудың осы түрі міндетті 
сақтандыру жүйесіне тіркелген азаматтар 
үшін қолжетімді. *зін-�зі жұмыспен 
қамтып отырған тұрғындарға 2020 
жылға дейін амбулаторлық-емханалық 
қызметті бюджет есебінен тегін к�рсету де 
қарастырылған.

(�� �����: Елбасының Жолдауын 
жүзеге асыру жолында атқарылып жатқан 
шаруаға тоқтала кетсеңіз.

$��� �
�����	2: Ең бастысы, біздің 
ауруханада халыққа медициналық 

қызмет к�рсету сапасын арттыруға баса 
мән беріледі. Азаматтарға дәрігерлік 
к�мек беру жүйесін жетілдіру мен маман 
біліктілігін арттыру басты назарда. 
Ауруханада кардиология мен гемотология 
б�лімдерінің интенсивті емдеу палаталары 
ашылды. Сонымен қатар арнайы оқу 
залы бар мұрағат жүйесі мен Call-орталық 
�з жұмысын бастайды. Call-орталық 
тұрғындар тарапынан түскен кез келген 
сұраққа жауап беріп, сырқатты дер 
кезінде кеңес беріп отырады. Gсіресе, 
орталық қазіргі таңда халыққа міндетті 
медициналық сақтандыру жүйесі 
бойынша да барлық сұрақтарға жауап 
береді. Ауруханада стерилизациялау 
б�лімінің жұмысын жетілдіру үшін 
еуростандартқа сай жаңа құрылғылар 
орнатылды. Заманауи құрал-жабдықпен 
қамтамасыз етуден б�лек, технологиялық 
жаңалықтармен толық маман санын 
к�бейту қолға алынды. №7 қалалық 
клиникалық ауруханада халыққа алдын 
ала диагностика жасау мен емдеу түрлерін 
ұсынады. Елбасының әрбір Жолдауы, 
әсіресе денсаулық саласына баса назар 
аударуы еліміздегі ең басты байлық – адам 
екенінің бірден-бір айғағы. Болашақта 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
шаралары сәтті жүзеге асса, халықтың �з 
денсаулығына деген жауапкершілігі артып, 
алдын алу мен күрделі сырқатты емдеу ісі 
одан әрі ілгерлей түспек. Біздің міндетіміз 
– сапалы да тиімді медициналық к�мек 
к�рсету. 

$����� 0�3�-���4�,
���	�
 �	�	�


Алматыдағы №7 қалалық клиникалық 
ауруханасында халық денсаулығын жақсартып, 
медициналық көмектің қолжетімділігін 
арттыру мақсатында қарқынды жұмыс  жүргізілуде. Соңғы 
уақытта жақында  енгізілетін міндетті әлеуметтік сақтандыру 
бойынша аурухана қызметінде қандай өзгеріс бар? Отандық 
медицинадағы   өзекті де маңызды сауалға  №7 қалалық 
клиникалық ауруханасының бас дәрігері, медицина 
ғылымының докторы, профессор Марат Абдуллаев жауап берді.

Денсаулық

МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА 
САЛАСЫНДА САЛАСЫНДА 
ЖАҢАЛЫҚ КӨПЖАҢАЛЫҚ КӨП

ЖҮЙЕГЕ КӨШУГЕ ЖҮЙЕГЕ КӨШУГЕ 
ДАЙЫНДАЙЫН
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МАЗАСЫЗ МҮЙІСМАЗАСЫЗ МҮЙІС
Газетіміздің өткен санында 

«Тағдыр – тауқымет» деген 
тақырыппен Алматы қаласы 
бойынша қылмыстық атқару 
жүйесі департаментіне қарасты 
ЛА 155/18 абақтысына барып, 
сондағы жазасын өтеп жатқан 
қылмыскерлердің өмірінен 
тағдырлы жазба жариялаған 
едік. Сол мақалада мүгедек 
қызының емі үшін қылмыс 
жасап, бас бостандығынан 
айырылған әкенің өкінішін 
тақырыпқа арқау еткенбіз. 
Бүгінгі кейіпкеріміздің тағдыры 
бөлектеу.

БІР СУРЕТТІҢ СЫРЫ 

«Қақпа» деп аталатын мына 
бір картина кісінің назарын бірден 
тартады екен. Тілсіз сурет болса 
да, с�йлеп тұр. К�ркем туынды екі 
б�ліктен құралған. Бірінші б�лігі – 
тастай түнек, судай қараңғы кадр. 
Екінші б�лігі – жарық, жылы сызба. 

«Мына суреттен не түсіндіңіздер?» – 
деп сұрады шымыр денелі кісі. 

– Қорқынышты екен – деді 
қасымдағы әріптесім. 

– Қараңғы мен жарықтың 
қайшылығын к�ріп тұрмын – дедім 
мен. 

– Бұл картина «Қақпа» деп аталады. 
Анау қараңғы жағы – түрме. Жарық 
жағы – бостандық. Еркіндік пен 
абақтыдағы �мірдің ортасындағы қақпа. 

Біз үнсіз қалдық. Мынандай 
суретті бостандықтағы адамның сала 
алмайтыны, салса да, шынайы �мірді 
бере алмайтыны анық. Сол үшін де 
картинаны үнсіз тамашалауға тура 
келді.  

Серік – суретші. Ердің жасы 
елуден асқан. )зінің айтуы 
бойынша, түрмеге біреулердің 
арандатуымен түсіпті. Күнде 
араласып жүрген достарының бірі 
– қылмысқа әдейі итермелеген 
к�рінеді. Оның қылқаламынан 
туған картиналарында бостандыққа 
ұмтылу, еркіндік тақырыптары 
басым. Түрмедегі жазасын 
�теушілер арасында �тетін «Үміт» 
суретшілер байқауында бірнеше 
рет жүлде алған. Бояуы, жарық 
пен к�леңке арасындағы қарым-
қатынасы басқа суретшілерге мүлде 
ұқсамайды. 

– Суреттеріңіздің бояуы 
біртүрлі екен – дедім мен. 

– )зім де білмеймін. К�рген кісілер 
«Картинаңыз �кінішпен, ыза-кекпен 
салынған сияқты. Бояуында сондай 
түсініксіз түс басым» – деп жатады. 

Кейіпкердің әңгімесін б�лмей 
тыңдадық. Ол әңгімесінің беташарын 
түрмедегі қатал �мір туралы емес, 
қылқаламмен �рілген �нері жайлы 
сырдан бастады.

«ЖАҚСЫЛЫҚТЫ 
КӨП ЖАСАДЫМ»

Сурет факультетін бітіріп, ауылға 
барған жылы әкем марқұм жайлауды 
әбден аралатты. Ауылдағы туыс-
туған, ел-жұртқа мақтанып: «Менің 
балам суретшінің оқуын оқып келді. 
Енді ауылдың тау-тасын, �зен-к�лін 
салады. Біздің ауылдың суреті бүкіл 
әлемді аралайды, шетелдіктерді таң 
қалдырады» – деп б�ркін аспанға 
атты. Бірақ әкемнің арманы ұзаққа 
созылмады. Ауылдағы мектепте 4 жыл 
«Сызу» пәнінен сабақ бердім. Талай 
мықты картина салдым. Портретім де 
к�п еді. Бірақ ауылдағы �мір – әлемнен 
оқшау қалдырғандай, таскерең, соқыр 
адамдай күйге түсірді. Оның үстіне 
1990 жылдардың басындағы таршылық 
уақыт ауылға тоқтатсын ба, бір күні 
буынып-түйініп Алматыға тарттым да 
кеттім...

Алматыға келген соң, сурет те, 
ұстаздық та жайында қалды. Тіршілік 
үшін әртүрлі жұмыстың басын шалдым. 
Бірақ адал еңбегіммен ақша тауып, адал 
ас іштім. Ешкімнің ала жібін аттаған 
жоқпын. Қайта қолымнан келгенінше 
жақсылық жасадым. 

«Думан», «Шаңырақ-1», 
«Шаңырақ-2», «Айгерім», «Ұлжан» 
деген ықшамаудандарда тұратын 
халыққа қолымнан келгенінше 
к�мектестім.   

– Қалай к�мектестіңіз, �зіңіз де 
ауылдағы жоқшылықтан қашып келген 
жоқсыз ба? – дедім с�з реті келген соң. 

– «НПО» деген халықаралық 
акционерлік қоғамда жұмыс істегенмін. 

Ол мекеме «Қызыл крест» сияқты 
халықаралық қайырымдылық 
қорлармен бірге еді. Ақша Голландия, 
Англия, Германиядан келіп тұратын. 
Мен сол мекемеде сәулетші болып 
қызмет еттім. Алматыға жаңадан 
қосылған шағынаудандардағы кедей-
кембағал отбасыларға к�мектестік. 
Біреуіне үй салып бердік. Біреуінің 
үйінің шатырын жаптық дегендей. Сол 
қайырымдылық мекемеде жүргенде �з 
қалтамнан ақша шықпаса да, жоқ-
жітік, жетім-жесірге жақсылық жасауға 
себепкер болғаным үшін әлі қуанамын!

Біздің қордың к�мегімен ауылдан 
келген қаншама қарак�з бауырларымыз 
баспаналы болды, қаншама отбасында 
қуаныштың лебі есті. Қанша сәби 

қыста жылы, жазда 
салқын, жанға жайлы 
үйде тұрып ер жетті. 
«Санын білмеймін, 
бірақ бір азаматқа тән, 
бір кісідей жақсылық 
қылдым» деп 
мақтанышпен айта 
аламын! 

«ДОСЫМНЫҢ 
«ҚАҚПАНЫНА» 

ТҮСТІМ»

«НПО»-да қызмет 
еткен жылдары дос та, 
таныс та к�п болды. 
Тікелей ақшамен 
жұмыс істеген соң ба, 
дұшпаның досыңа 

айналып шыға келетін сияқты. Жер 
сатумен де қосымша айналыстым. 
Бірақ ешкімді алдап-арбаған жоқпын. 
Бір күні қасымда бірге жұмыс істеп 
жүрген жігіттер біреуге ақша апарып 
беруімді �тінді. Басымда б�тен ой жоқ. 
Ақшаны алдым да ұштым. Уәделі жерге, 
келісілген кісіге ақшаны жеткіздім. 
«Қақпан» құрылған екен. Қырсық 
шалып сол жерде Қаржы полициясының 
«тұзағына» түстім де қалдым. 

Мені жұмсаған жігіттер ақшаны 
қолыма салған соң, сақшыларға 
қоңырау шалып «НПО-ның сәулетшісі 
жер саудасына байланысты біреуге 
пара бергелі жатыр» – деп хабарлапты. 
Ақшаны �здері беріп, мені �здері 
жұмсап, қармақты �здері тастады.  

Сотқа дейін Қылмыстық кодекстің 
177-бабы 3-тармағы бойынша 
жазаланып, 2,5 миллион теңге пара 
алды делінген. Сотта 177-баптың 
4-тармағына ауыстырып, 4 миллион 700 
мың теңге т�леу міндеттелді. 5 жыл бас 
бостандығымнан айыруға үкім шықты. 
Жартысын �тедім. Куәгерлер сотта 
мені ақтап с�йледі. Бірақ одан ешнәрсе 

�згерген жоқ. Түрмеде кітапханашы 
болып жұмыс істеп жүрмін. Ай 
сайынғы еңбекақым – 35 мың теңге. 
Оның жартысы сот басыма іліп берген 
қарызға кетеді. Қалған жартысын бала-
шағама жіберіп отырамын. 

«Жамандық жерде жатпайды» деген 
рас екен, мені орға итерген адамның �зі 
де қазір абақтыда. 6 жылға сотталды. 

«Абақты» деген аты құрысын, бала-
шағадан, немереден, құда-жегжаттан, 
ел-жұрттан ұят. Қайсысына ақталасың? 
«Қылмыс жасап, түрмеге түсті» – дейді. 
Болды. Бұл тағдырыма салынған қара 
бояу не �шпейді, не кетпейді. Ауылдағы 
73 жастағы анама қатты қиын. Кәрі 
жанын менің азабым қинаса да, 
түрмеден шығатын күнімді санап отыр.

Абақтыдағы суретші деп 
журналистер де қит етсе, мені түсіреді. 
Бет-жүзімді к�рсетпейміз деп кетеді де, 
ертесі жарқыратып тұрып шығарады. 
Gскерде отан қорғап жүрген жоқпын. 
Түрмеде отыру мақтаныш емес, қайта-
қайта жылтыңдап шыға беру, шынымен 
ұят. Оны сенсация қуған сіздің 
әріптестеріңіз қайдан түсінсін?  

«ЖАСТАР САУАТСЫЗ»

Серік ағаның білімді, к�п оқыған 
біліктілігі әңгімесінен, с�з саптауынан 
к�рініп тұр. «Кітапханаңызда қандай 
кітап бар? Қандай кітап жетіспейді?» 
– деп сұрадық. «Біздегі кітаптың 
к�бі орысша. Жаңа кітап жетіспейді. 
Ақын-жазушылардың к�птомдығы, 
шетел жазушыларының аудармалары, 

қазақша әдеби кітаптар болса ғой. 
Соны жастар оқыса, тәлім-тәрбие 
алса деймін. Бізге жаңа кітап 
алып беретін атымтай жомарт 
жандар болса, сәлем айтыңызшы! 
Кітапханашы болған соң, мұнда 
әртүрлі адамды к�ресің. Үлкенді 
сыйлайтын жас, жасына сай ақсақал 
жоқ. Жастар заңды білмейді. Соның 
кесірінен қылмысқа ұрынып, 
абақтыға түседі. Сондай жігіттің бірі, 
қылмыс жасамай түрмеге түскен, 
заңнан сауатсыз бауырымыз бүгін 
бостандыққа шыққалы жатыр. )зі 
менімен аттас.  

КІШІ СЕРІКТІҢ БАСТАН 
КЕШКЕНІ

Кейіпкердің айтып отырған 
жігітімен біз де кездестік. Газетіміздің 
�ткен санында 20 жастағы Серік  
туралы айтқанбыз. Кіші Серік пен 
үлкен Серіктің тас түрмедегі тағдыры 
екі түрлі. Бірақ бізге бір ортақтық 
бардай к�рінді де тұрды. 

Кіші Серік абақтыға �ткен жылы 
түскен. Алматы облысының Талғар 
ауданына қарасты Талдыбұлақ 
ауылының тумасы. Мектеп 
бітірген. Жоғары білім ала алмапты. 
Бостандықта жүргенде күзетші болып 
жұмыс істеген к�рінеді. 

«Жұмыстан келген бетім еді. 
Шаршап үйге кіргенім сол, туысқан 
ағам шақырды. Сыртқа шықтым. 
«Машинаңды айда» – деп бұйрық 
берді. Қолы қып-қызыл қан. К�зі 
қанталып кеткен, денесі дір-дір етеді. 
Не болғанын түсінбей қалдым. «Адам 
�лтірдім. Машинаңның жүк-сандығына 
салып қойдым. Кісі аяғы баспайтын 

жерге апарып к�зін құртамын. Айда 
к�лігіңді» – деп білегімнен шап берді. 
«Бармаймын» – деп едім, қолындағы 
жуан пышағын тамағына тақады. 
«Айтқанымды істемесең, сені де жер 
жастандырамын» – деп тістеніп тұр. 

Адамға жан керек екен, машинаны 
оталдырдым да айдай ж�нелдім. 
Ауылдан ұзап кеттік. Ағам артқы 
орында отырып алып, менің тамағына 
пышақ тақап келе жатыр. Түсі сұрланып 
алған. Кісі �лтірген адамның к�зі 
құтырған иттің к�зіндей қанталап кетеді 
екен. Бауыры болсам да, мені аяйтын 
түрі жоқ. Бірнәрсеге кектеніп, тістеніп 
келеді. Жол бойы ойым онға, санам 
санға б�лінді. Мені де �лтіре салатын 

болды-ау. Қазір елсіз жерге апарамын, 
жүк-сандықтағы адамды түсіремін. 
Ағам маған жер қаздырады. Сосын, сол 
шұңқырға мені де к�меді....

)з ойымнан �зім шошып кеттім. 
Тастай қараңғы ағаш арасына жеткен 
екенбіз. Машина жолсыз жермен 
шоқаңдап келе жатыр. Жылдамдығы 
да бұрынғыдай емес, баяулаған. 
Ағама к�зімнің қиығымен қарап едім, 
пышақ ұстаған қолы т�мен түсіпті. 
К�зі қараңғы далаға қадалып қалған. 
Сол орайды пайдаланып к�ліктің 
жылдамдығын ақырындаттым да, 
есікті ашып, �зімді �зім сыртқа қарай 
аттым.

Ағам мені қашып кетеді деп 
ойламаса керек, машина ұзап кеткенше 
түскен жоқ. Оның үстіне айсыз 
қараңғы түн ғой. Мені іздегісі, қуғысы 
келмеген шығар. К�ліктен домалап 
түскен соң, басым ауған жаққа қарай 
қаштым. )кпемді қолыма алып қанша 
жүгіргенімді білмеймін. Бір кезде үлкен 
жолға бір-ақ шықтым...

ҚОРҚЫНЫШ 
ҚҰШАҒЫНДАҒЫ ТҮН

Қорыққан адамда ес болмайды 
екен. Жолдан ары-бері �тіп жатқан 
машинаның біреуін де тоқтатқан 

жоқпын. Жаяу-жалпы үйге жеттім. 
Келдім де �з б�лмеме кіріп, есігін 
іліп, к�рпемен тарс бүркеніп жатып 
алдым. Үйдегілерге де тіс жарған 
жоқпын. Жүрегім дүрс-дүрс етіп, 
артымнан пышағын жалаңдатып 
ағам қуып келе жатқандай елестейді. 
К�зімді жұмып алам. Машинамның 
жүк-сандығындағы адам үсті-басы 
қанға б�гіп, терезені қаққандай 
болады. К�зімді ашып, терезеге 
қараймын. Ешнәрсе жоқ. Таңға 
дейін кірпік айқастырған жоқпын. 
Бір кезде сүттей сүзіліп таң атты. 
Қалжырап жатып ұйықтап 
кетіппін. 

Есікті біреу сындыратындай 
жойқын соққымен ұрды. «Ағам келген 
екен ғой, мені �лтіретін болды-ау» – 
деп ойладым. Ұйқым шайдай ашылып 
кеткен. Бірақ есеңгіреген адамдай, 
орнымнан тұра алатын емеспін. «Серік, 
есікті аш» – деген жуан дауысты естіген 
соң ғана аяғыма жан кіргендей болды. 
Gкемнің дауысы екенін танып тұрмын. 
Бірақ қорқыныш бойымды әбден билеп 
алғаны сондай, есікке жақындай алар 
емеспін. 

Тағы да жуан жұдырықпен ұрды-ау 
деймін. Дүрс-дүрс деген дауыс құлақ 
түбімде әлі жаңғырады. Бұл жолы 
темір ілгек шыдамады, ұшты да кетті. 
Gкем қасында полицейлер бар, бір топ 
адаммен тұр. Қуанып кеттім. Еңбектеп 
келіп әкемнің аяғына жығылғаным 
сол, әскери форма киінген жігіттер екі 
қолтығымнан алып сүйрей ж�нелді. 
Gкеме жеткізген жоқ. Оның сол сәттегі 
жүзін к�рсеңіз, аяп кетесіз, қара 
сұрланып, �рт с�ндірген адамдай, күйіп 
кеткендей к�рінді. 

«Бұлар мені қайда апара жатыр? 
Не қылмыс жасадым? Gлде түнде ағам 
�лтірген адамды менен к�ре ме екен?» 
– деген ой қамап алды. Қолды артқа 
қайырғанда екі аяғың жерге тимей 
қалады екен. 

ТҮРМЕ ТҮЗЕТЕ МЕ?

Кейін білдім. Мен де қылмыс 
жасаған екенмін ғой. Ағамның кісі 
�лтіргенін құзырлы орындарға дер 
уақытында айтпағаным – қылмыс 
болып саналыпты. Сот кезінде бәрінің 
маған жаны ашыды. Қолынан келсе, 
заңды маған бұрып, бостандыққа 
жібере салғылары келді. Бірақ менің 
заңды білмейтінім, соттан құтқармады. 
Үш жылға сотталдым. Бір жылдан 
артық мерзімін �тедім. С�йтіп, 
рақымшылдыққа ілініп, бүгін, міне, 
бостандыққа шығып жатырмын. 

– Абақтыдан не үйрендің? – деп 
сұрады түрме қызметкері. 

– Заңды. Ең бастысы, �зімнің 
құқығымды үйрендім. Заң алдында жас 
та, кәрі де, бай да, кедей де бірдей екен. 
Түрмеге түскен соң, қылмысың бар 
ма, жоқ па – қылмыскерсің. Жазаңды 
�теуің керек. 

– Бостандыққа шыққан соң не 
істейсің? – деді әріптесім. 

– Жұмысқа тұрамын. )з 
жағдайымды �зім жасаймын. Gке-
шешеме осы жасыма дейін тартқызған 
азабым жетеді. Соның �теуін �теймін. 
Бауыр, туыс-туғанның алдындағы 
жоғалтқан сенімімді қалпына 
келтіремін.   

ТҮЙІН

«��������� ���	�
���, ө����� ������ 
��� �ө������ ������!» 
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ҚҰДІРЕТТІ 
ТЕРГЕУШІМ, ӨТІРІК ҚОССАМ 

ТАС ТӨБЕМНЕН ҰРЫҢЫЗ! 

Қажығұмар 
ШАБДАНҰЛЫ 

«Қылмыс» романы 

Өмірдің өзінен

қ
с
ү
«
б
б
қ
м
а

е
т
Т
ж
д

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ
Темір қақпақ пен шәугімдей шойын құлып шарқ-шұрқ ете 

түсті. Қап-қараңғы терең ұрада жатқан мен елеңдеп басымды 
көтеріп алдым. Жүрегім де әлдене бір шойын-темірге соғылып, 
шақылдап кеткендей болды. Тұла бойымды түршіктірген 
қатер мен күдіктің мұздай суық желі сумаң қақты.

Заңды түрмеде жатқан адамдар мұндай тосын құбылысқа 
кезіккенде елеңдесе де, жүрегіне мұз ине шаншылғандай 
болмай, үмітпен елеңдеп, жылы самал тигендей бір сезімге 
келетін. Босатып жіберер ме, иә, далада жұмыс істетер ме 
екен дегендей жақсылық күтетін. Ал менде ондай үміт сезімі 
мүлде жоқ еді. Өйткені жатқан ұрам – қызыл қорғаушылардың 
зындан деп атаған абақтысы. Ал өзім ғой тісті қақпандай тырп 
еткізбес талай алып-соқ жалалармен қамалған «ең қатерлі 
қашқын», әрі тергеуі бітпеген, біткенді қойып, «қылмысы» үсті-
үстіне жамалып жатқан қылмыстымын. Тергеу сұрақтарымен 
қинау да күн сайын төлдеп, өрбіп келе жатқан болатын. 

Қақпақты ашқан бас тергеуші «хұңуибеңнің» өзі екен. 
Құдыққа түсе сала:

– Жаздың ба? – деп арс ете түсті.
– Нені айтасыз, тергеушім?! – деп сыпайы ғана қарсы сұрау 

қойдым.
– Нені?!.. Қылмысыңды деймін!.. Ойлан, толық жаз деп 

тапсырмап па едім мен саған!.. Құйрығыңа етік тұмсығы тимесе 
ұмыта қалатын неме екенсің, ә, сен!

– Жоқ, ұмытқам жоқ, тергеушім, өмір бақи ұмытпаймын да. 
Бірақ алдыңғы күнгімен он алты рет жаздым ғой, жасырып 
қалған ештеңем жоқ.

– Ит басыңды шаншып тұрып жаздырамыз!

Қажығұмар Шабданұлы 
(«Қылмыс» романы)

«ҚАРА БОЯУ КЕТПЕЙДІ»«ҚАРА БОЯУ КЕТПЕЙДІ»
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КӨКЕЙКЕСТІКӨКЕЙКЕСТІ

Айғыр демекші, жылқы малы дәл қазір 
қара малдың к�сегесін к�гертіп жатқан 
жанашырлықтан жұрдай. Мәселен, қара 
малдың тұқымын жақсарту үшін, тіпті сіңіре 
будандастыру үшін біраз жағдай жасалуда. 
Асыл тұқымды бұқа сатып алған баққан малшы 
қауымға субсидия б�лінеді. Ал жылқыға мұндай 
жақсылық жасалмай отыр. Толайым жоқ деп 
ауызды қу ш�ппен сүртіп, таусылуға болмас. 
Бар, бірақ басқа қырынан. Мәселен, асыл 
тұқымды айғыр сатып алғандарға мемлекет 
тарапынан 100 мың теңге, бие үшін 40 мың 
теңге к�лемінде субсидия т�ленеді. Бірақ 
бұл жүйрік баптап, 
ат жүгіртетін бай мен 
бағланның несібесі. 
Асыл тұқымды жылқы 
ет �ндірісіне үлес қоса 
алмайды, сапырып 
қымызын да іше 
алмайсың. Мүмкін, ол 
да керек шығар. Бірақ ең 
керегі қолда бар қазақы 
жылқыны, ұлттың т�л 
малын асылдандыру. 

– Мемлекет 
тарапынан дәл қазір 
�те қолайлы жағдай 

тудырылып отыр, – дейді облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасының 
мал шаруашылығы б�лімінің 
басшысы Серік Шайк�зов,–айталық 

к�п ауыл азаматы екі қолға бір күрек 
таба алмай отырғандығы жасырын 
емес. Тиімділігі зор «Құлан» 
бағдарламасы туралы қазір елдің бәрі 
біледі. Жылқы малы �зге түлікке 
қарағанда �те тиімді. *йткені, жем-
ш�пті к�п қажет етпейді. Қысы-
жазы тебінде. Тек елдің ынтасы 
ғана керек. Сондай-ақ, жекеменшік 
иелері �здерінің қолындағы мал 
тұқымын жақсартуға атсалысса. 

Ауыл үйдің, тіпті ірі шаруа 
қожалықтарының тайы жабағыдай, 
жабағысы құлындай болып 
құлдырап кеткелі қашан. Жалғыз-
ақ себебі бар, айғырдың жоқтығы. 
Жылқы бағумен ғұмырын сарп 
еткен Жетпісбай Алпысов деген 
ақсақалдың айтуына қарағанда, 
табынға айғыр қосуға ең алдымен, 
жылқышының �зі мүдделі емес. 
Жылқы малының қара малдан 
к�п-к�рім айырмашылығы бар. 
Айталық, �зге жерден айғыр 
әкелсе, жылқышыға бейнет. Күні-

түні күзетуі керек. Үйіріне бауыр 
басып қалған айғыр б�тен айғырға 
бауырынан б�ліп бере қоя ма?! 
Талап тастауы, теуіп тастауы мүмкін. 
Ал қазір құрық ұстаған ағайын 
бұрынғыдай күні-түні жылқының 
соңында жүруді артық бейнет деп 
есептейді. Түнде бағып, күндіз қара 
қарғаның миы қайнайтын ыстықта 
шарбаққа қамап тастайды. Сырттың 
айғыры түгіл, �з үйіріндегі тай-
жабағы бүйірін тесетін болат тұяқтың 
тегеуірінен тасырқаған. 

Содан барып жылқы 
тұқымының азып, 
қораштануы белең алып 
тұр. Дегенмен, биылғы 
жылы облыста жылқы 
санының аздаған �сімі 
бар. *ткен жылы 155 
538 бас қылқұйрықты 
�ріске шықса, биыл 
157 156 бас, яғни 102,2 
пайыз. Оның 69 мыңнан 
астамы ұйымдасқан 
шаруашылықтардың 
еншісінде болса, 
халықтың қолындағысы 
86 мың бас. 

*зге түлікпен 
салыстырғанда, �зіндік 
құны арзанға түсетін 
түліктің т�ресі – осы 
жылқы. Қысы-жазы 
жайылымда жүреді. 

Ең керегі де ш�бі құнарлы жайылым. Бірақ 
кейбір аудандарда жайылым да таршылық 
етуде. Айталық, Бұланды мен Бурабай 
аудандарының жайылымдық жері 100 пайыз 
игерілген. Қаптай қайырып жылқы бақпақ 
түгіл бейнелеп айтқанда, жетім тоқты 
жайылатын жер жоқ. Дәл осындай к�рініс 
Зеренді, Астрахан, Сандықтау аудандарында 
да орын алып отыр. Ал Ерейментау 

жайылымдары 30, Егіндік�л 40 пайыз 
деңгейінде ғана игеріліп отыр. 

Мал басы к�бейгеннен кейін оны жаятын 
жайылым керек-ақ. Кешегі кеңес заманында 
сан ғасыр бойы тусырап жатқан Сарыарқаның 
сайын даласы ж�нді-ж�нсіз жоспар қуудың 
кесірінен ту-талақай болып, танаптар 
табалдырыққа дейін жыртылды. С�йтіп, ш�п 
қоры, ш�птің тұқымы жоғалып кетті.

Жалпы, жайылымдағы ш�п к�нек�з 
қариялардың пайымдауынша, үшке б�лінеді. 
*ліқау, ақ от және қара от болып. Бұрынғы 
даланың данышпандары ш�птің атасы 
«имажоңышқа, беде» дейді екен. Беденің астық 
қуаты ересен болғанымен, қауіпті жағы да бар. 
Беде қалың �скен жайылымға жауыннан кейін 
мал жаймайды. Жайса, іші кеуіп, жарылып 
�леді. Сондықтан жайылым кепкен соң ғана 
мал жайса керек-ті. 

Ендігі арада елдегі малдың басын к�бейту 
үшін ең керегі біздің ойымызша – жайылым. 
Селолық округтерге қарасты жайылымдық 

жер жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер 
мен жекеменшіктің қолындағы мал басына 
шақталып, белгіленген ережеге сәйкес 
б�лінуі керек. Содан соң бос жатқан, қурай 
басқан алқаптарға екпе ш�п егілсе, нұр 
үстіне нұр. Ел ішіндегі к�пті к�рген к�нек�з 
қариялар айтады. Ойдым-ойдым қайың 
шоқтары к�мкерген Сандықтау, Атбасар 
аудандарының Есілге дейінгі кең к�сілген 

жайылымында мия, бозғанақ, бұйырғын, 
тобылғы, бозжусан, қоңыр жусан, жер жусан, 
к�кпек, балық к�з, тұзжапырақ, ажырық, 
қарашағыр, ақ шағыр, қарғатұяқ, қоңырбас, 
ақселеу, кәріқыз, түйежапырақ, бәйшешек, 
қияқ, бидайық, қамыс, ұшхат, тораңғы, 
алабота, шоңайна, қоға, ши, қазоты, бетеге, 
есекмия, меңдуана, шырғалжық, қымыздық, 
атқұлақ, райхан, ебелек, жуа, баялыш, 
теріскен, қараған, ошаған, таспажоңышқа, 
шырмауық, қара�лең, құлаңшайыр, 
бұйрашайыр, изен, айырауық, текесақал 
тәрізді т�рт түлік мал аса сүйсініп жейтін 
�сімдіктер ұшырасқан екен. Бүгінгі жұрт осы 
ш�птердің �зі түгіл атын да білмеуі мүмкін. 

Мал басын к�бейтуге бел буып отырған 
бүгінгі таңда жаңа агроинновациялық саланың 
қарқынды дамып, айтарлықтай �нім алуы, 
алған �німмен толайым елді қамтамасыз етуі 
үшін �сімдік шаруашылығын түбегейлі зерттеп, 
оның �німді пайдалы түрін тозып кеткен 
жайылымдық жерге ауыстыруы қажет. Онда 
да жерсініп �сетінін. Дәл осындай ізгі қадам 
жасалса, бірер жылдан соң К�кшетау мен 
Қара�ткелдің ен даласындағы елдің жайылымы 
жайқалып шыға келеріне кәміл сенесің. Жыл 
�ткен сайын азық-түлік �німдеріне сұраныс 
күрт �сіп, бағасы да жыл сайын к�теріліп 
келеді. Сондықтан, жер ресурсын тиімді 
пайдалану мәселесі назардан тыс қалмауға 
тиісті. Bйтпесе, Жер-Анадан тілеуіміз, 
сұрауымыз к�п болғанымен, беріп жатқанымыз 
шамалы. 

Жетек шанышсаң, арба �сіп шығады делінетін 
құйқалы да құнарлы, т�рт түлік малға құт болған 
жайылым аз емес еді. Тайсары, Жабай, Ақсораң, 
Жыланды, Қалмақк�л, Салқынк�л, Ащылы 
Жекебояқ жайлауларынан қазір тоқымдай да жер 
қалған жоқ. Ендігі мәселе – қурай басып, бос 
жатқан жерлерді есепке алып, к�пжылдық екпе 
ш�п егу керек. Сонда ғана елдегі малсақ қауым 
қолда бар малын к�бейте алады. 

Мемлекет тарапынан жап-жақсы қолдау, 
к�мек к�рсетіліп жатыр. Оның бір парасы 
«Құлан» бағдарламасы. Қазір облыста 
тәуекелге бел буып, осы бағдарлама арқылы 
қаражат алып, жылқы басын к�бейтуге 
ниеттеніп отырғандар аз емес. *ткен жылы 
облыс бойынша «Құлан» бағдарламасы 
аясында 1200 бас жылқы сатып алу 
жоспарланса, жыл соңында бұл меже асыра 
орындалып, сатылып алынған жылқының 
басы 1221 басқа жеткен. Яғни жоспар 101,8 
пайызға жеткен. Бұл орайда әсіресе, Бурабай, 
Ерейментау, Зеренді аудандары к�ш бастап 
тұр. Жайылымы кең, суы мол Қорғалжын 
ауданындағы к�рсеткіш к�ңіл к�ншітпейді. 
Небары 27-ақ бас. Ақк�л мен Аршалы 
аудандары да к�ш соңында. 

Жыл басынан бері базардағы ет бағасы 
ұшынып тұр. Қара малдың да, жылқының да. 
Тұтынушының қалтасын қаққанымен, мал 
баққан малсақ жанның еңбегі ақталатындай. 
Оның ар жағында мал сүмесімен күн к�рген 
ауыл адамдарына демеу деген с�з тұр. Демек, 
сайын даланың к�ркі, ел ырысы – жылқының 
жайын ойлау, ол ең адымен, қараша ауылдың 
берекесін ойлау деген әңгіме. Жылқы етін 
�ндіріп тапсырушыларға әр келісі үшін 92 
теңгеден, ал қымыз баптағандарға әр литр 
қымыз үшін 60 теңгеден субсидия т�ленеді 
екен. Бұл да аз болсын демеу емес пе. 

������ ���Ә
���,
������ ���	
	

Түйткіл

Қояндықызылдың жалпақ жонында 
пырдай болып жусап жатқан қалың 
жылқының ық жағы дүр ете түсті. Сүт 
пісірім уақыт бұрын Шілікті сайдың 
табанында құлындаған қарагер 
бие құлын дауысы құраққа жетіп, 
ішін тарта оқыранған. Адал малдың 
төсіне ауызданған сұғанақ екі ит әлі 
аяқтанып кете қоймаған құлынды 
жұлмалап жатыр еді. 

Үйір шетіндегі торы айғыр төлін 
азғындаған иттің азуынан айыра 
алмай жатқан қарагер биеге 
салпиған құлақтарын тігіп бір қарады 
да қойды. Ит түгіл арлан қасқырға 
алдырмайтын құтпан айғырдың 
жоқтығы да, тәйірі!

Үкімет 
басшысының 
бірінші орынбасары 
Асқар Мәминнің 
«Қорғас – Шығыс 
қақпасы» арнайы 

экономикалық аймағына келген іссапары 
Алтынкөл халықаралық теміржол 
бекетінен бастау алды. Лауазымды 
тұлғаны облыс әкімі Амандық БАТАЛОВ 
және республикалық, облыстық 
деңгейдегі жауапты тұлғалар қарсы алып, 
бірге жүрді. Үкімет басшысының бірінші 
орынбасарына арнайы экономикалық 
аймақта атқарылған жұмыстар 
таныстырылды.

Алдымен Алтынк�л халықаралық теміржол 
бекетінің басшысы Жандос Ұнтақбаев 
бекеттен аттандырылатын контейнерлік 
жүк пойыздарының бағыттары мен жүк 
тасымалдаудың мүмкіндіктері жайлы баяндады. 
Айтуынша, бекеттің халықаралық жүк 

тасымалдау қуаты �ткен жылмен салыстырғанда, 
жеті есеге ұлғайыпты. Биыл �ткен бес ай 
мерзімінде Алтынк�л бекетінен контейнерлік жүк 
тиеген 163 пойыз ж�нелтілген.

Бекеттің «Құрғақ порт» айлағында 
тәулігіне Қытай және Еуропа, Орталық Азия 
мемлекеттерінен келген жиырма контейнерлік 
жүк пойыздары қабылданып, жүктері 
ауыстырылып тиеліп, сапарын жалғастыра алады. 

Үкімет басшысының бірінші орынбасарына 
бұдан кейін Қорғас су бассейніндегі селден 
қорғау шаралары баяндалды. 

Тау басындағы қалың қар мен мәңгілік 
мұздақтар еріген жағдайда «Қорғас – Шығыс 
қақпасы» АЭА мен Панфилов ауданының елді 
мекендеріне Қақпан, Баск�л және Үш Қазан 
к�лдері т�ндіретін қауіпке қарсы атқарылып 
жатқан шараларды республикалық селге қарсы 
қарекет басқармасының басшысы Т.Баймолдаев 

таныстырды. «Апат айтып келмейді» демекші, 
асау Қорғас �зенінің жыл сайын маусым, шілде 
айларында күн қатты қызғанда бір таситын әдеті 
бар. Сондықтан Қорғас ауылындағы кеденнің 
және «Қорғас шекара маңы халықаралық 
ынтымақтастық орталығына» �тетін к�пірлердің 

тасқын су келетін жоғарғы жағы селге қарсы 
нықталған. Сонымен қоса, тау к�лдерінің 
тасуына қарсы қарекет жасау мақсатында 
Шұңқырбұлақ шатқалында үлкен су тоспасын 
жасау жоспарланыпты. 

Үкіметтен осы тоспаны салуға қаржы б�лу 
мәселесі айтылды. Бекеттегі к�рмеде «Нұрлы 
жол» кедендік �ткеліндегі логистикалық кешен 
құрылысы да таныстырылды. Логистикалық 
кешен толық іске қосылғанда бір жұмыс 
күнінде 875 к�лікке жүк тиеліп жолға шығатын 
болады. Соның 60 пайызы (525) қысқа мерзімді 
сақтау ғимаратында қайта тиеліп, 350 к�лік 
ашық алаңнан жүк алуға бейімделген. Асқар 
Мәмин «Қорғас – Шығыс қақпасы» АЭА-ның 
мониторлық басқару орталығына келіп, оның 
қызметімен танысты. Орталық қызметі жайлы 
АЭА басшысының орынбасары Х.Белмаш 
баяндады. Бұл орталықта арнайы экономикалық 
аймақта атқарылып жатқан барлық жұмыс 
монитор арқылы басқарылып, сарапталып, 
күнделікті сараланып, тиісті орындарға 
хабарламалар беріледі. 

Нұркент қалашығына келген үкімет 
басшысының бірінші орынбасары осы қалашық 
іргесінен салынатын Нұркент қаласына б�лінген 
жер теліміне барып, оның бас жобасымен 
танысты. 

Бас жоба жайында «Урбастиль» ЖШС 
басшысы Любовь Нысанбаева баяндады. 
Болашақта 100 мыңнан аса адам қоныстанатын 
жаңа қаланы салуға 600 гектардан астам жер 
б�лінгенімен, оның жалпы ұзындығы 14 
шақырымға созылып, қаламен Құрғақ порт, 
логистикалық және индустриялық орталықтар 
іргелеспек. Жаңа қаланың алғашқы белгісін 
(капсуласын) арнайы жасалған еңселі 
монументке Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
�зі келіп қояды деп күтілуде. Осы монумент 
орнатылатын орын белгіленді. 

АЭА аумағындағы «Қорғас» шекара 
маңы ынтымақтастығы орталығында үкімет 
басшысының бірінші орынбасары соңғы айларда 
бой к�терген жаңа құрылыс нысандарында 
болды. Арнайы аймақтағы құрылыс қарқыны күн 
санап үдеп, миллиондаған жыл бойы мызғымаған 
алып құм жоталары заманауи техникалардың 
тегеуірінімен тегістеліп, Қорғас �зенінің 
жағалауында зәулім ғимараттар бой к�теруде. 

��������� ��������,
�����	 ���	
	

Қазір осы аймақта 11 Италия 
азаматы жүр. 
Олар жалпы 
Қазақстан 
жайлы 2015 
жылы Миланда 
�ткен «ЭКСПО» 
к�рмесі арқылы 
біліпті. «Сол 
к�рмеде 
ЭКСПО-ның 
2017 жылы 
Қазақстан 
елінде �тетінін 
білдім. *зім 
Италиядағы 
туристік 

агенттікте жұмыс істегендіктен, бірден 
Сіздердің елдеріңіздің аты жазылған жерге 
суретке түсіп, халықаралық к�рменің келесі 
жолы осы елде болатынын әлеуметтік желі 
арқылы жарияладым. Жалпы, Қазақстан 
және оның табиғаты жайлы ақпараттарды 
ақтара бастадым. Қызығушылық 
танытқандар к�п болды. Міне, бүгін 
сол ЭКСПО к�рмесінің арқасында біз 
қазақ еліне келдік», – дейді италияндық 
Джаммарко Лупини. Туристерді әсіресе 
«Айқайқұмның» ерекше құбылысы қатты 
таңғалдырды. «Барша туристерге айтар 
кеңесім бар. Егер Айқайқұмның ерекше 
табиғи құбылысын к�ргілеріңіз келсе, 
міндетті түрде шыңына шығу керек. Біз 
150 метр биіктікті бағындырдық. Құмнан 
шыққан дүріл дауысты бірінші рет естіп 
тұрмыз. Bсер керемет», – дейді турист 
Даниела Джордани. Италиялықтар 
қазақ еліне алғаш рет келіпті. Bсіресе, 
қазақтардың қонақжайлылығына ерекше 
тәнті. Олар, осы «Алтынемел» паркін 

толықтай аралап болғаннан кейін, Шарын 
шатқалында саяхаттарын жалғастырмақ. 
Ал қазақ еліндегі сапарларын Елорда 
т�ріндегі «ЭКСПО-2017» халықаралық 
к�рмесіне барып, аяқтаймыз, – дейді. Қазір 
«Алтынемел» паркіне шетелдіктер к�птеп 
келіп жатыр. Соның бірі – словениялық 
Алес Овен. 32 жастағы ол Жетісудың 
табиғатын к�ру үшін Қазақстанға арнайы 
келген. Қазір жалғыз �зі ұлттық паркті 
тамашалауда. Ерекше әсерге б�лендік 
деген туристер Қазақстанға тағы келмек 
ойлары бар. Айта кетейік, биылғы жылдың 
12-15 маусым аралығында ЮНЕСКО-ның 
Париждегі штаб-пәтерінде «Адам және 
биосфера» бағдарламасы халықаралық 
үйлестіру кеңесінің кезекті сессиясы �тіп, 
онда еліміздің «Алтынемел» мен Қаратау 
қорығы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік 
тізіміне енді. 
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ЖЫЛҚЫНЫ ЖЫЛҚЫНЫ 
АСЫЛДАНДЫРУ АСЫЛДАНДЫРУ 
КЕНЖЕЛЕП ТҰРКЕНЖЕЛЕП ТҰР
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Белес Саяхатшының күнделігі

ҚҰРЫЛЫС ҚҰРЫЛЫС 
ҚАРҚЫНДЫҚАРҚЫНДЫ

Алматы облысындағы «Алтынемел» 
мемлекеттік ұлттық паркінің табиғаты 
италиялықтарды таң қалдырды. 
Шетелдік туристерді әсіресе, 
Айқайқұмның табиғи дауысы ерекше 
әсерге бөлеген. 

ИТАЛИЯЛЫҚТАР ИТАЛИЯЛЫҚТАР 
АЙҚАЙҚҰМҒА АҢ-ТАҢАЙҚАЙҚҰМҒА АҢ-ТАҢ
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Тағзым

Жаңа сабаққа он мин�т кешігіп жеттік. 
Біз мінген троллейбусты орта жолда қырсық 
шалып, «арқасындағы қолдары» ток сымынан 
ажырап қалғаны ғой. Кеше курс жетекшіміздің: 
– Ертең сатира теориясы деп аталатын лекция 
басталады, оқытушы Темірбек Қожакеев қатал, 
кешіккенді ұнатпайды, – дегені есімізде. Есікті 

қақтым. Жанымдағы Тоқтарбек Қызықбаев: 
– Кіргізбей қойып жүрмесін? – деп күңк етті. 
Есікті ашып:

– Кіруге бола ма? – дедім. Үстел басында 
отырған ықшам денелі жігіт бізге бұрыла бере:

– Кіріп байқаңыз! – деді. Дауысы ойнақы, 
жігерлі екен. Басы доп-домалақ, к�зі д�п-
д�ңгелек. Бізге �зі бұрын к�рмеген әлденеге 
таңданғандай кейіппен қарады. 

– Сәлеметсіз бе? – деп �тіп кетіп, 
партамызға барып отырдық. 

– Сіздерге кім «отыр» деді? – дейді 
оқытушы. Түрегеліп, түйіле қарап қалған 
екен.

– Кіруге рұхсат сұрадық, сәлемдестік, 
әдейі кешіккен де жоқпыз,– дедім.

– Троллейбус сынып қалды, – деді 
Тоқтарбек.

– Троллейбустарыңда шаруам жоқ, 
рұхсатсыз неге отырғандарыңызды түсінбей 
тұрмын, – деді оқытушы. «Жасым жиырма 
жетідегі мені тәлкек еткісі келгені ме?!» деп 
іштей оқыс ширыға қалдым да:

– Енді не қыл дейсіз? – дедім, түрегеліп.
– Шығыңыздар! Менің лекцияма 

қатысушы болмаңыздар! – деп тым қатты 
кетті. Менің де шалқая салуым оп-оңай еді:

– Қатыспай-ақ қойдым! Теориясыз да 
жазып жүрмін! – дедім де, шыға ж�нелдім. 
Тоқтарбек ілесе шықты.

Темкеңмен алғаш жүзбе-жүз танысуым 
солай болды. Журфактың сырттай оқыту 
б�лімінде екінші курста едім. Шығыс 
Қазақстан 
облыстық 
«Коммунизм 
туы» газетінің 
редакциясында 
жауапты 
хатшы кезім. 
«Сен қошқар 
болсаң, мен де 
– қошқармын!» 
деп жүргендердің 
бірімін ғой. 
«Теориядан 
практика 
тумайды, 
практикадан 
теория туады!» 
деген қағидам да 
берік. 

С�йтіп, 
Bскеменге 
«хвостпен» 
қайттық. Мезгілінде тапсырмаған емтиханың, 
зачетың «хвост» делінеді екен. Деканаттағылар 
одан келесі жылы құтылуға міндетті екенімізді 
ескертіп жіберді.

Келесі жылы Алматыға тағы жеттік. 
Сырттай оқудың «сыры» оны басынан 
�ткергендерге жақсы мәлім шығар. Ешқашан 
үйде дайындалып қарық болған емеспін. Менің 
де «сорыма қарай» дәп сол жылдары әлгі 
Никита Хрущев деген мылжың «к�сем» болар 
ма?! Бір күні анау жерде, бір күні мынау жерде 
к�піріп кеп с�йлейді де, оның с�зін «срочно 
шығару – заң». С�йтіп, газетті уақытында 
шығара алмай, к�зіміз қып-қызыл боп, үсті-
басымыз мыж-мыж боп, баспаханада түнеп 
те жүреміз. Баспахана жұмысы – қылаяғы 
әріп теруге дейін – қолмен атқарылатын 
қиямет. Балалы-шағалымыз. Содан кейін 

қайтейін, сабақ шіркінді университетке келе 
қузаймын. Ал Темкең маңайлатпады: -Маған 
емтихан тапсыру түсіңізге де кірмесін!– деді. 
Деканатқа барып: -Басқа оқытушыға тапсыруға 
жолдама беріңіздер, – деп едім, ондағылар: 

– Сатираның иесі – Қожакеев. Басқалар ала 
алмайды да, біз де рұхсат бере алмаймыз! – 
десті.

Арада екі жыл �тті. Темкеңнен бұйырған 
«хвост» та «орнында».

«Қазақ әдебиеті» газетінің редакциясына 
жұмысқа орналасып, Алматыға к�шіп 
келгенмін. Секретариат қызметкерінен сын 
б�лімінің меңгерушілігіне ауыстырылып та 
үлгіргенмін. Бір күні б�лмеміздің есігі тық-тық 
қағыла айқара ашылып:

– Рұхсат па? – деп саңқ еткен дауыс 
естілді. Жалт қарасам… бағжия қарап Темкең 
тұр. «К�ңіл жүйрік пе, к�к д�нен жүйрік 

пе?» деген ғой, �зімнің 
сонау баяғыдағы «кіруге 
бола-мам» есіме сарт ете 
қалды да, күліп жібере 
жаздадым. Орнымнан 
тұрып:

– Рұхсат, кіріңіз, 
т�рлетіңіз, мынау бос 
орынға жайғасыңыз! 
– деп әдейі шұбырта 
с�йлеп, қарсы қабырға 
іргесіндегі орындықты 
мегзедім. Темкең оң 
қолын соза қасыма келіп:

– Сіз мұнда неғып 
отырсыз? – деді, 
таңданысын жасырмай.

– Осында 
қызметтемін.

– Солай ма?!. Құтты 
болсын!.. Неге айтпай 
жүрсіз?

– Сүйінші сұрайын 
ба? – дедім, еріксіз күліп жіберіп. Темкең 
де күліп, сол жақ қолтығындағы қампи қара 
папкасын үстелдің шетіне қойып, орындыққа 
жайғасты.

– Сіз… қызық екенсіз, «орталарыңызға 
келдім» деуіңіз керек қой? – деп жымыңдайды.

– Jлі де кеш емес деп ерулік берсеңіз, ал 
келдім,– дедім әзілдеп. Ол рахаттанып күліп:

– Ойланармыз,– деді де, папкасын алып 
ашып, бірер парақ шығарды. – Сатира 
жайында мақала әкеліп едім, оны кім қарайды?

– Мен қараймын.

– Солай ма?.. Қазір оқып бере аласыз ба?
– Келесі н�мірдің материалын дайындап 

отырмын, қазір оқи алмаймын, қалдырыңыз, 
ертеңдер оқырмын. 

– Келістік, олай болса,– деп мақаласын 
маған ұсынды да: – Сау болыңыз! – деп есікке 
беттеді. Шыға бере бұрылып: – Айтпақшы, осы 
сізде «хвост» бар-ау деймін, содан құтылыңыз, 
– деді жылы жымиып.

Темкең ашық с�йлескенді жақсы к�ретін. 
Қай тақырыпқа, қашан болсын, білген 
шындығыңды айтуыңды қалайтын. Пікір 
таласынан тайсақтамайтын. Сенің қателігіңді 
дәлелдемей тынбайтын. К�п оқитыны, к�п 
білетіні анық аңғарылып тұратын. Bзінің 
ағат тұжырымын да ақырында мойындайтын. 
Бірде лекциясының бір мысалы ретінде 
менің «Jркімнің бір есебі бар» деген сықақ 

әңгімемді тіліне 
тиек етіп, маған 
ойымда болмаған 
кінә тақты. Мен 
Bскеменде �зімізбен 
к�рші тұрған бір бай 
қазақтың қайтыс 
болғаны, артында 
қала берген «Волга» 
мәшинесінің, басқа 
да дүние-мүлкінің 
жолдас-жораларын 
қызықтырғаны 
туралы айтқанмын. 
Ол әңгімем 
облыстық газетте 
жарияланған. 

– Қабышев 
бұл әңгімесін 
Пәленбаевтың 

түглен фельетонына еліктеп жазған, оқығаны 
білініп тұр, – деп бір орыстың аты-ж�нін, 
фельетонын атады (онысы қазір, әрине, есімде 
жоқ).

– Қателесіп тұрсыз, – дедім.

– Қателесіп тұрған жоқпын, екеуінің 
мазмұны бірдей,– деді, басын сәл қисайта, 
к�зін �ткірлей қарап.

– Мен сіздің орысыңыздың фельетонын 
оқымақ тұрғай, аты-ж�нін естіген емеспін.

– Мүмкін емес, ұқсастық тым айқын, мен 
ертең оның кітабын ала келейін, оқып к�релік! 
– деді.

– К�рсек к�релік!
Курстастар да:
– Оқиғаның ұқсас болуы мүмкін ғой?!.
– Bмір емес пе, �мірде не болмаушы еді?!. – 

десіп қалды.
Ертеңінде әңгімем шыққан газет 

қиындысын ала бардым. Темкең кітапты 

ала келіпті. Мәскеулік сықақшының 
фельетондарының бәрінің соңында 
қай жылы, қай газет-журналда 
жарияланғаны к�рсетілген екен, «мен 
еліктегеніне» қарап едік, ол менің 
әңгімемнен бір жыл кейін жазылған 
болып шықты. 

– Сіздің орысыңыз маған еліктепті-
ау, ә? – дедім, мерейім үстем болған соң 
шоқтықтана әзілдеп.

– Ол тәйір алғыр с�йтіпті-ау 
шынында! – деп Темкең мәз бола 
күліп, кітапты жаба салды. Жаңсақ 
тұжырымын жуып-шая білетіндігі. 

Темкеңнен мыңдаған шәкірт дәріс 
тыңдады, тәрбие к�рді. К�пшілігі оның 
білімдарлығына, турашылдығына, 
табандылығына тәнті болса, кей-
кейде кездесетін тым бірбеткейлігінен 
жәбір шеккендер де болды.Темкең 
де жұмырбасты пенде еді, қайсыбір 
шәкіртінің сүтпен біткен қыңыр-қисық 
мінезін түзете алмай, орынсыз ерегеске 
барып, оған диплом қорғатқызбай қойған 
қаталдыққа ұрынғаны да бар. Сондай «жаза 
шеккен» екі жігітті к�рдім, ара түстім де, бірақ 
Темкең жеңістік бермеді, ал ол екі жігіттің бірі 
жақсы ақын, екіншісі мықты прозашы болды 
(аты-ж�ндерін атамай-ақ қояйын).

Маған диплом тақырыбын берген де, 
жетекшім болған да – Темкең. Диплом 
жұмысымды жазу, пікірлесу күндерінде түсінісе 
шүйіркелесіп жүрсек те, соңғы сәтте екеуіміз 
тағы шекісіп қалдық. Жұмысымды тәмәмдәп, 
түптеуге берер алдында қайталап 
мұқият оқыдым да, �зіме қалайда басы 
артық қайталау сияқтанған тұстарын 
қысқартып тастадым. Bйткенімді 
жетекшіме айту шарт емес деп білдім. 
Сонымен, түптелген дипломым, 
мұқабаларын қоса есептегенде де, отыз 
бетке жетпей қалды. Темкеңе алып 
барып едім, қатты ашуланды. 

– Тең жартысын қысқартып 
тастапсың ғой?.. Кім «қысқарт» деді 
саған?!

– Босс�зділікке салыныппын, 
бірыңғай фактілерді тізбелеппін, сол 
жерлерін қысқарттым, енді дұрыс 
болды,– деп бұра тарттым.

– Мына сияқты тылтиған диплом 
болмайды, қайтадан қарап шық, 
бұрынғы, мен қараған, келіскен 
тұстарды қос. «Босс�зділік». Сонда, 
сеніңше, мен де босс�зділікке салынып, 
дипломыңның артық-кемін білмеген екенмін 
ғой?! – деген Темкеңнің дауысы суи бастады.

– Темке, андағыға енді ештеңе де алып-
қоспаймын, не қылсаңыз да еркіңіз! – деп 
кабинетінен шығып кете бардым. 

Диплом қорғау белгіленген күні елмен бірге 
барсам, Темкең басын шайқап:

– Бір қазақ айтқан екен: Біз де әкемізді 
сабап едік, бірақ арбаға таңып қойып 
сабағанды к�ргенім осы, деп. Jкесін арбаға 
алып соғып байлап тастап сабап жатқанды 
к�ріп тұрып айтса керек. Сол айтқандай…

– Темке, кешіріңіз, қазақ әке-шешесіне 
қол к�терген емес, ондайды естіген жоқпын. 
Қазақты кемсіту үшін басқа бір пәлелердің 

айтып жүргені ғой, �здерімен кетсін!– деп едім, 
ол:

– Солай ма? – деп күліп жіберді де: – 
Жарайды, дұрыс. Алайда сенің дипломыңдай 
дипломды ешкім к�рмеген шығар. Ертең 

оппонентің не дер екен, 
к�рейік, – деді.

Дипломымның еншісі «5» 
болды. 

– Ғаббас, сен соискатель 
бол, «Сәкен Сейфуллин 
творчествосындағы сатира» 
деген тақырып бар, соны ал, 
�зім жетекшілік етемін, – 
деді Темкең, диплом алған 
кешімізде. Мен:

– Темке, тәңір 
тілеуіңізді берсін, мені енді 
қинамаңызшы, менен ғалым 
шықпайды, осы он алты жыл 
оқығаным жетеді маған,– деп 
бар-жоқ шынымды айттым. 
Қамқорлығын түсіне тұра 
бағаламадым, келіспедім. Ол 
басын бір шайқап:

– Сендей қыңырды к�рген 
жоқпын, мейлің, – дей салды.

Біз үнемі кездесіп, 
әңгімелесіп жүрдік. 
Университетте. Жазушылар 
одағында. Дос-жолдастардың 
үйінде.

Темкең сатирамыздың 
тарихы, қалыптасу, даму 
жылдары мен жолдары 

жайында қыруар еңбек жазды. Бірден-бір 
жоқшымыз, қолтығымыздан демеушіміз 
болды. Артық-кем айтысып қалған 
кездерімізде де қайырылмай кетпедік, 
соңынан түсінісіп жүрдік. Менің де 
шығармашылығыма ден қойып, пікір айтты 
да, жазды да. Жасым елуге толғанда «Егемен 
Қазақстан» гәзетіне «Бұл қай Ғаббас?» деп 
�зіндік ерекше тәсілмен қызық мақала 
жазды. Ұстаз ағаның 70 жылдығында біз 
де аянып қалған жоқпыз, университеттегі 

тойын �ткізістік, бір тобымыз Меркедегі 
мерекесінде де бірге болдық. Меншікті 
«Волга» мәшінесіне аз мінген жоқпыз, «Е, 
менде к�лік бар ғой, жүріңдер, ал кеттік!» деп 
күлетін. 

1986-жылғы Желтоқсан оқиғасынан кейін 
желіге жынданған «колбин-камалиденов 
блогы» жоғары оқу орындарымыздағы 
зиялыларымызға к�п қиянат жасады ғой. Ешбір 
жазығы болмаса да, Темкең де қызметінен, 
партия қатарынан шығарылды. 

1989-жылдың қаңтары болар, бір күні 
кеш бата бере үй телефоным шылдырлады. 
Темкең екен. «Ғаббас, сенімен кездесуім 
керек, уақытың қалай?» дейді. «О, Темке, 
келіңіз, күтеміз!» дедім. Темкең: «Мен 

жалғыз емеспін және үйде айтылмайтын 
әңгімемен барамыз, жарты сағаттан соң 
сыртқа шық» деді. Ұстаздың үнінде шыңыл 

бар. «Не әңгіме екен?» деп сәл таңдандым да, 
айтқан уақытында үйден шықтым. Темкеңнің 
жанында сыпайы �ңді жігітағасы бар екен. 
Сәлемдестік. «Бұл ағаң – профессор Сәкең 
Досымбеков, ал сені таныстырып қойдым, 
әңгімені бастайын» деді Темкең. Пионерлер 
сарайының ауласына кіріп, шеткерірек ұзын 
орындыққа отырдық. 

«Bзің де естіп-біліп жүрсің» деп с�з бастаған 
ұстазым қиянатқа ұшыраған �здерінің әділдік 
іздеу жолында сан қилы алдау-арбауға душар 
болып жүргендерін айтып берді де: «Біздің 
тиісті орындарға жазып, айтысып жүгеніміз 
�з алдына, енді осының бәрін баспас�з бетіне 
�зімізден басқа адам шығарса деп, саған 
келдік, қалай қарайсың?» деді. «Темке-ау, 
мен дайынмын ғой, бірақ баса қояр гәзет 
табылмас» дедім. «Сен жазып, апарып 
с�йлесіп к�р, к�нбесе қайтеміз, сабаймыз 
ба, �зіміз сабалып жүргенде», деп ащы мырс 
етті. Қысқасы: Темкең «колбин-камалиденов, 
тағы басқалардың» қиқуымен �зіміздің 
университеттен және т�рт институттан қуылған 
жиыны 14 ұстаз ғалымның аты-ж�ндерін 
айтты, мен қойын дәптеріме жазып алдым. 

Ойсыздардың озбырлығына қарсы 
мақаламды ертеңінде «Социалистік 
Қазақстан» бастаған республикалық гәзеттерге 
ұсынып едім, редакторлардың ешқайсысы 
қабылдамады. Құдды бар-ау, ол мақаланы 
жарияласа, дереу жер аударылатындай 
безектеді. Ұстазға телефон шалып: «Темке, 
әрекетім іске аспады, �зіңіздің шәкірттеріңіз 
болған редакторлардың бәрі ат-тондарын ала 
қашты, енді амалым жоқ, бір данасы �зіңізде 
болсын», дедім де, мақаламды ертеңінде 

апарып бердім. К�зіне ой тұнған 
Темкең оны шолып отырып: 
«Бәріміздің де жоқшымыз болған 
екенсің, Ғабеке, саған к�п-
к�п рахмет!.. Bзің атаған анау 
редакторлар… қайтсін, жандары 
тәтті ғой, соларға ренжімей-ақ 
қояйық», деп салқын жымиды.

Екі-үш күннен кейін телефон 
шалған Темкең: «Ғаббас, 
мақалаңды Сабыржан Шүкіров 
гәзетіне шығаратын болды, 
қорықпады, азамат екен!» деді, 
қуанышын жасырмай. Мен 
Сабыржанды сырттай ғана 
білетінмін, ақиқатты арқау 
еткен батыл мақалаларын оқып 
жүргенмін.«Сұхбат» деген гәзет 
ашып, бас редактор болғанын 
естігенмін. «Сенім с�ніп қалмай 

ма?» деп аталған мақалам расында сол гәзетте 
1989 жылдың ақпанында жарияланды.

Қатаң талапшыл, әділ, турашыл, қағытпа 
с�зге шебер, қатқылдау мінезді ұстазымыз 
Темкең бірс�зді шәкірттерін, олардың 
арасынан Үмбекеңді, Үмбетбай Уайдинді, 
ерекше жақсы к�ретін, азаматтық адалдығын, 
әділдігін, іскерлігін бағалайтын. Үмбекең 
екеуімізді жолықтырған сайын:

– Е, Штепсель мен Тарапунькаға ұқсап, 
екеуің қайда кетіп барасыңдар?– деп шын 
мейірлене күлетін. 

…Bткен шақта с�йлеудің ауырын-ай!.

������ ���	
��	,
2004 ���
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ортасында
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Газдандыру

ӨҢІРӨҢІР

Облыс әкіміне жүгерішілер жұмысын 
аудан әкімі Бердәулет Абдулдаев 
пен «К�ктал-Агро» ЖШС т�рағасы 
Ж.Оханов баяндады. Серіктестік биыл 
273 гектар жерге жүгері �сірсе, соның 
223 гектарына тамшылатып суару әдісін 
қолданыпты. Оның 90 гектары №1, 
76 гектары №2 және 107 гектары №3 
бригадаларға тиесілі. Тамшылатып суару 
әдісін жаз айларында су тапшылығы 
бар алқаптарда пайдалануға баса назар 
аударылған.

/ңірде ауыл шаруашылық �ндірістік 
кооперативтерін құру үрдісі етек алуда. 
Солардың бірі – К�ктал ауылдық 
округінің Аққұдық ауылындағы 
кәсіпкер Н.Қарабалаев құрған «К�ктал» 
кооперативі. Ауыл іргесінен жер алып, 
Ресейден сүтті ірі қара малының тұқымын 
сатып әкеліп, сиыр фермасының негізін 
қалаған ұжым биыл алғаш бұзаулаған 
20 құнажынды сауып, сүт �ндіре 
бастамақшы. Осы ферма қақпасында 
облыс басшысына ауыл шаруашылық 
�німдерін �ндіретін Шолақай ауылында 
құрылған «Абуов», Алтыүй ауылындағы 
«Ауғанбаев» �ндірістік кооперативтерінің 
де жұмысы таныстырылды. Жаркент 
қаласының іргесінде ашылған тері �ңдеп, 
қой жүнін жуатын жаңа зауыт жаңалығы 
да қызығушылық тудырды.

Бұдан кейін Амандық Ғаббасұлы 
«Алматы-К�кпек-Шонжы-К�ктал-
Қорғас» жолын күрделі ж�ндеу 
жұмыстарымен танысты. Жол-ж�некей 

күре жол бойындағы К�ктал ауылының 
�кпе тұсындағы сол жағалауын қызыл су 
ескен �ткелге арнайы тоқтап, жұмысын 
жаңа бастаған к�пір құрылысының 
басшыларына бірқатар ескерту жасады. 
Жылда селден зардап шегетін �ткелге 
биыл 82 метрлік жаңа үлкен к�пір 
салынбақшы. Облыс басшысына 
Жаркент қаласының орталық «Жібек 
жолы» к�шесінде жол құрылысының 
жалпы сипатын к�з алдыға әкелетін 
тақта арқылы құрылыс қарқыны 
таныстырылды. Аудан орталығы мен 
бірнеше елді мекенді к�ктеп �тетін жол 
құрылысын сапалы жүргізу жауапты 
тұлғаларға тапсырылды. =сіресе елді 
мекендердегі жаяу жүргіншілер �ткелі 
мен автотұрақтардың, аялдамалардың 
құрылысының, к�галдандыру 
жұмыстарының талапқа сай атқарылуын 
қатаң бақылау аудан басшысына 
жүктелді. Жаркент қаласының орталық 
к�шесіндегі жарық шамдарының 
темір бағаналарын биіктету мәселесі 
де айтылды. Сонымен қатар облыс 
басшысына мемлекеттік «Нұрлы 
жол», «Ақбұлақ», «/ңірлерді дамыту» 
бағдарламалары бойынша атқарылып 
жатқан істер де таныстырылды.

Күрделі ж�ндеуден �ткізіліп жатқан 
аудандық аурухана ғимаратындағы 
жұмыс жайын облыс басшысына 
бас дәрігердің орынбасары Мұрат 
Мұхаметжанов баяндады. Ғимараттың 
хирургия б�лімінің жартысы мен 
жансақтау б�ліміндегі құрылыс 
жұмыстары аяқталыпты. Алайда мұнда 
құрылысшылар тындыратын іс әлі 
к�п. Құрылыс жұмыстарына б�лінген 
291 миллион теңгені алған «Фирма 
«ЛАН» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің �ткен жылдың қазан 
айында басталған күрделі ж�ндеу 
жұмыстарын белгіленген мерзімде 
аяқтағаны абзал. Мердігерлермен әңгіме 
барысында Амандық Ғаббасұлы ж�ндеу 
жұмыстарының сапалы атқарылуына 
баса назар аударуды тапсырды. 
Жұмыстың аяқталған жерлеріндегі 
бояудың солғындығын, сапасыздығын 
к�рсетті. Аурухана басшыларына 
халыққа медициналық қызмет к�рсету 
сапасын жоғарылату, �з міндеттерін 
жауапкершілікпен адал атқару жүктеді.

Түстен кейін облыс басшысы 
Жаркент қаласының солтүстік 

шығысында салынған 
тұрмыстық қатты 
қалдықтарды �ңдеу 
зауытын аралап к�рді. 
Қытайлық жабдықтармен 
жарақтандырылған жаңа 
кәсіпорынның жергілікті 
халыққа тигізер пайдасы 
орасан мол. Ең әуелі әр 

отбасы �з үйінен шығарылған темір мен 
әйнектен басқа барлық күл-қоқысын осы 
кәсіпорынға ақылы негізде �ткізіледі. 
Бұл елді мекендер мен олардың маңын 
к�з сүріндіретін қоқыс үйінділерінен 
арылтпақ. Зауыт директоры 
К.Ермұханбетовтың айтуынша, 
кәсіпорын сол қалдықтардан �зге �ндіріс 
орындарына �те қажет �німдер шығарып 
саудалайды. Мысалы, Жаркентте 

жақында іске қосылған асфальт зауыты 
осы кәсіпорын �ндіретін техникалық 
майға �те зәру екен.

Ал Жаркент қаласындағы 300 орынды 
жаңа мектептің құрылысы толық 
аяқталып, алдағы оқу жылының басында 
пайдалануға берілмекші. Дегенмен, жаңа 
мектеп үйінің кейбір қабырғаларына 
сызат түсіп жарылғаны, жылу 
жүйесіндегі, айналасын абаттандырудағы 
және басқа да тұстарындағы кемшіліктер 
байқалып қалды. Облыс әкімі мердігер 
құрылыс ұйымының басшыларына 
осы кемшіліктерді талапқа сай жедел 
ж�ндеуді тапсырды. «Қорғас – Шығыс 
қақпасы» АЭА одан әрі дамыту 
үшін Пенжім ауылының іргесінен 
1267 гектар жер б�лінген. Оның 600 
гектарына болашақта 100 мың адам 
қоныстанатын жаңа Нұркент қаласының 
инфрақұрылымы жасалмақ. 

Арнайы аймақтағы құрылыс 
қарқыны күн санап үдеп, Қорғас 
�зенінің жағалауында сәнді де зәулім 
ғимараттар бой к�теруде. Сапар 
барысында облыс әкімі «Қорғас» шекара 
маңы ынтымақтастығы халықаралық 
орталығында» соңғы бір жарым жылда 
бой к�терген «Хуан – Шыңғыс», 
«Қорғас – КАТ», Viktoria city, TZNs 
Devolopment Group сауда орталықтарын 
аралап, инвесторлармен сұхбаттасты. 
«Қорғас» шекара маңы халықаралық 
ынтымақтастығы орталығының 
құрылысы екі ел басшысының 
бастамасымен бірлесіп жасалған ірі 
жоба болып табылады. Мақсат Қытай 
елімен сауданы жеңілдетуге бағытталған, 
бастысы, Батыс Еуропа – Батыс Қытай 
трансконтинентальды жол жобасын 
жүзеге асыру арқылы екі мемлекеттің 
де тасымал әлеуетін дамытуға арналған. 
Бүгінде бұл орталық әлемде теңдесі 
жоқ жаңа жоба. Ол �ндірістік, к�ліктік 
әлеуетті күшейтіп, шағын және орта 
бизнесті барынша табысты етуге кеңінен 
мүмкіндік береді. Елімізде бәсекеге 
қабілетті тауарлар �ндіріп, қызметтерді 
дамыту және құруды, сондай-ақ 
кәсіпкерлердің әлемдік нарықтағы 
белсенділігін арттыруды к�здеген.

Жобаны жүзеге асырудың негізі 
еліміз бен Қытый үкіметінің арасында 
жасалған келісім болды. 2004 жылдың 
24 қыркүйегінде Елбасының Қытайға 
барған сапарында екі ел үкіметінің 

�кілдері Қазақстан мен Қытай 
шекаралары арасында «Қорғас» 
халықаралық шекаралық әріптестік 
орталығын» құру туралы негіздемелік 
келісімге қол қойды. Келесі жылы 
шілде айында Қытайдың бұрынғы 
басшысы Ху Зиңтаоның Қазақстанға 
келген ресми сапарының аясында 
орталықтың қызметін реттеуге келісім 
жасалды. Осы жылы тамыз айында 
ел үкіметінің қаулысымен жоба 
операторы қазақстандық тараптан 
«Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы 
халықаралық орталығығы» болып 
бекітілді. Орталықтың құрылысы екі 
б�ліктен тұрады. Олар Панфилов 

ауданындағы орналасқан қазақстандық 
және Қытайдың Іле-Қазақ 
автономдық облысы аймағындағы 
тұрған қытайлық б�лік деп аталады. 
Орталықтың жалпы аумағы 528 гектар 
жерді қамтиды, оның 185 гектары 
еліміздің, 343 гектары қытайлық 
б�лік. Орталықтағы б�ліктердің 
арасында жол қатынасы арнайы к�лік, 
жүргінші �ткелдері арқылы жасалған. 
Арнайы экономикалық аймақта қазір 
екі ел азаматтары �з мемлекеттері 
тараптарының құзыретті органдары 
бекіткен құжаттардың негізінде виза 
рәсімдемей-ақ 30 тәулік мерзімге дейін 
жүре алады. 2016 жылдың қараша айынан 
бастап Қазақстан азаматтарына жеке 
куәлігімен орталыққа кіруге рұқсат етілді. 
Басқа мемлекеттерден келген азаматтар 
халықаралық сапарларға арналған 
құжаттарға сәйкес рәсімделеді. 

Облыс әкімінің �ңірдегі 
сапарының алғашқы күні Жаркент 
гуманитарлық-техникалық колледжі 
жиын жайында аудан активімен 
кездесуімен қорытындыланды. Мұнда 
�ңірдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуы, �ндіріс орындарында, 
білім беру мекемелерінде шешімін 
күткен мәселелер қызу талқыланды. 
Алдымен аудан тіршілігі жайлы кең 
к�лемді хабарлама жасаған аудан 
әкімі Бердәулет Абдулдаев �ңірде 
жүзеге асырылған жұмыстар жайында 
баяндады. Жиында Үлкеншыған 
ауылдық округіндегі «Қамқорлық» 
ЖШС т�рағасы =лен Жолдасов, 
Славян этномәдениет орталығының 
мүшесі Полина Емец, зейнеткер 
Тұрсын Жалилходжаев, Жаркент 
гуманитарлық-техникалық колледжінің 
студенті Гүлдана Самалбекова с�з 
с�йлеп, ойларын ортаға салды. 

Амандық Ғаббасұлының Жаркент 
�ңіріне сапарының екінші күні 
шекарадағы «Нұрлы жол» кедендік 
�ткеліндегі логистикалық кешен 
құрылысын к�руден басталды. 
Логистикалық кешен толық іске 
қосылғанда бір жұмыс күнінде 875 
к�лікке жүк тиеліп жолға шығатын 
болады. Соның 60 пайызы (525) қысқа 
мерзімді сақтау ғимаратында қайта 
тиеліп, 350 к�лік ашық алаңнан жүк 
алуға бейімделген. Осы жерде облыс 
әкіміне Жаркент �ңірін табиғи газбен 
қамту жұмысы таныстырылды. «Интергаз 
Орталық Азия» АҚ директоры Валентин 
Хван таныстырған жаңа жобаның �ңірге 
әкелер жақсылықтары орасан мол. 
Ірі транзиттік және магистральды газ 
құбырлары облыс арқылы �ткенімен 
аймақты газдандыру деңгейі жоғары 
емес. Бұған қоса, қазір қалыптасып 
отырған күрделі экономикалық ахуал 
тұрғындарды газбен қамту үшін жаңа 

құралдардың қолданылуын талап 
етеді. Мысалы, инфрақұрылымдық 
жобалардың жүзеге асуы үшін қуатты 
инвесторлар табуға тура келеді. 
Сондықтан APL Construction ЖШС 
секілді жеке инвесторлардың тартылуы 
аймақты газдандыру үшін ең тиімді 
тәсіл болып саналады. Ұлттық оператор 
«ГазТрансГаз» АҚ инвестициялық 
серіктесі APL Construction ЖШС-імен 
бірлесіп, Жаркент қаласына жеткізуші 
газ құбыры мен автоматтандырылған газ 
тарату стансасын салып, наурыз айында 
іске қосқан болатын. Қолданысқа 
берілген «Жаркент» АГТС-і мен газ 
құбырлары биыл аудан орталығының 

43 мыңнан астам тұрғыны мен 161 
�ндірістік және коммуналдық-
тұрмыстық кәсіпорнын, сонымен қатар 
«Қорғас – Шығыс қақпасы» арнайы 
экономикалық аймағын табиғи газбен 
жабдықтайды. Қазір газ құбырлары 
«Қорғас–Шығыс қақпасы» АЭА 
тартылуда. Жалпы ауданда 324 шақырым 
газ құбыры салынып, 11800 тұтынушыны 
қамтымақ. Баяндаушыны ден қоя 
тыңдаған облыс әкімі АҚ басшысы 
мен облыстағы осы салаға жауапты 
тұлғаларға газ тартуды сапалы атқарып, 
оның жалпы халыққа қолжетімділігіне 
баса назар аударуды тапсырды. =сіресе, 
жобаға салынған қаржымызды жедел 
қайтарамыз деп тұрғындарды қинамау 
қажеттігін қадап айтты. 

Келесі кезекте Нұркент қалашығына 
келген облыс басшысы осындағы 
аудан тұрғындарына арналып салынған 
әрқайсысы 60 пәтерлі коммуналдық 
қос үйді к�рді. Үй құрылысын екі жыл 
барысында New Construction ЖШС 
атқарып, жергілікті бюджеттен б�лінген 
800 миллион теңгені сапалы игергені 
байқалады. =р үйде 28 бір, 32 екі б�лмелі 
жанға жайлы пәтерлер бар. Амандық 
Ғаббасұлы осы қалашық іргесінен 
салынатын болашақ Нұркент қаласына 
б�лінген жер теліміне барып, оның бас 
жобасымен танысты. 

– Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан 
бері аймақтарда бірде-бір жаңа қала 
салынбапты, Нұркент тыңнан салынған 
алғашқы қала болмақ, – деді облыс әкімі.

Іссапар «Қорғас – Шығыс қақпасы» 
АЭА-ның «Құрғақ порт» терминалында 
Қазақстан – Қытай мемлекеттері 
басшыларының қатысуымен Астанадағы 
«ЭКСПО – 2017» к�рмесінің Қытай 
павильонымен арада ұйымдастырылған 
«Қазақстан мен Қытай Еуразияның 

транзиттік к�пірі» атты телек�пірмен 
түйінделді.

Телек�пірде екі ел басшылары 
Қытайдың Лиянюнгаң портындағы 
Қазақстан – Қытай логистикалық 
орталығы мен «Қорғас – Шығыс 
қақпасы» АЭА арасындағы 
контейнерлік қызметті іске қосты. 
Телек�пірде облыс әкімі мен 
«Қазақстан теміржолы» ҰК» АҚ 
вице-президенті Санжар Елубаев екі 
ел басшыларына «Қорғас – Шығыс 
қақпасы» АЭА-да атқарылған жұмыстар 
туралы баяндады. Ұлы Жібек Жолын 
жаңғырту жобасының маңызы мен 
мәні ж�нінде  Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев пен Қытай т�рағасы 
Си Зиңпин с�з с�йлеп, «Құрғақ 
порттан» Қытайдың Шингу қаласына, 
Лиянюнгаңнан Түркияның Ыстамбул 
қаласына жүк тиелген алғашқы 
контейнерлік пойыздың аттануына 
рұқсат берді.

Алматы облысындағы Панфилов 
ауданының даму қарқыны соңғы жылдары 
уақытпен үндесіп, күн өткен сайын артып 
келеді. Оған өңірдегі инновациялық жаңа 

жобалардың жүзеге асуы, ауыл шаруашылығының тың 
технологиямен жабдықтауы, жаңа кәсіпорынның 
көптеп ашылуы қарқын беруде. Соған сәйкес 
тұрғындардың әлеуметтік жағдайы да жақсара түсті, 
жаңа мектеп, медицина мекемелерінің ғимараты 
салынып, мәдениет үйлері жөнделе бастады. Екі 
күндік жұмыс сапарымен өңірге келген облыс әкімі 
Амандық Баталов аудандағы сан салалы жұмыспен 
жақын танысты. Алдымен ат басын «Көктал-Агро» 
ЖШС егінжайына бұрған облыс басшысы, жасыл 
теңіздей жер бетіне жайқалып өсіп шыққан жүгері 
алқабын көріп, қолданылған жаңа технологияның 
тиімділігін бағамдады.

Береке

Расында, �ңір тұрғындарын 
к�гілдір отынмен қамтамасыз 
ету үшін үлкен жұмыс жасалғаны 
к�рініп тұр. Оның нәтижесін 
б�лінген қаржы мен атқарылған 
жұмыстардан-ақ білуге болады. 
Яғни газдандыру мақсатына 2013 
жылы 1611,9 млрд теңге, 2014 
жылы 2115,2 млрд теңге, 2015 
жылы 2835,2 млрд теңге, 2016 
жылы 5239,2 млрд теңге б�лініп, 
игерілген. Ал 2013 жыл мен 2016 
жылдары б�лінген қаржыға 
қарап-ақ, �ңірді к�гілдір 
отынмен қамту жұмысына 
қаншалықты деңгейде мән 
берілгенін аңғаруға болады. 

Осы ретте облыс орталығы 
Талдықорған қаласын 
газдандыру мақсатындағы 
жұмыс қарқынына ерекше 
тоқтала кеткен ж�н. Жоспар 
бойынша қаланы газбен 
қамтамасыз ету т�рт кезеңге 
б�ліп орындалады. Алғашқы 
кезекте «Қаратал» шағынауданы, 
Абылай хан, Жансүгіров, 
Гаухар ана к�шелерінің 
бойындағы, облыстық 
аурухана, автобекет және 
орталық базардың маңындағы 
жеке және к�пқабатты 
тұрғын үйлер, «Талдықорған» 
индустриялды аймағы мен 
Оңтүстік �ндірістік аймақ газ 
желісімен қамтылады. Екінші 

кезекте «Самал», «Жастар» 
шағынаудандары мен Қабанбай 
батыр, Чкалов, Белов, Шевченко 
к�шелерінің бойындағы жеке 
және к�пқабатты тұрғын 
үйлерге газ жеткізіледі. Үшінші 
кезекте /тенай және «Шығыс» 
шағынауданы мен Жансүгіров, 
Алматы, Тілек =бжалиев 
к�шесінің тұрғындары к�гілдір 
отынға қол жеткізеді. Т�ртінші 
кезекте Еркін, К�ктал ауылдары 
мен қала маңындағы саяжайлар 
газдандырылады.

Бүгінге дейін Талдықорған 
қаласына газ желісін тарту 
жұмысы белгіленген жоспар 
бойынша орындалып келеді. 
Айталық, �ткен жылы қаланың 
орталық аумағының 23, 
шығыс аумақтың 17, /тенай 
селолық округінің 7, Еркін 
селолық округінің 20, оңтүстік-
батыс аумақтың 11, солтүстік 
аумақтың 22 пайызына газ желісі 
тартылыпты. Биылғы жоспар 
бойынша қаланың орталық 
аумағының 22, шығыс аумақтың 
15, /тенай ауылдық округінің 
13, оңтүстік-шығыс аумақтың 
13, солтүстың аумақтың 27 
пайызына газ желісі жеткізіледі. 
Демек, жыл соңына қарай 
қаланың 50 пайыздан астамы 
к�гілдір отынның игілігін 
к�реді. Осы орайда Талдықорған 
қаласына газ желісін тарту 
жұмыстарының белгіленген 
жоспар бойынша орындалып 
келе жатқанын айта кеткен 
ж�н. Бүгінде 22 газ жіберетін 
кешеннің үшеуінің жұмысы 
аяқталып, 88 шақырымға 
жоғары, орта, т�мен қысымды 
газ желісі тартылған. Бұл 4 мыңға 
жуық жеке және к�пқабатты 
тұрғын үйлерді газдандыруға 
мүмкіндік береді. 

Газбен қамтуды міндетіне 
алған мекемелер қалада болсын, 
ауылда болсын газ құбырын әр 
үйдің қақпасына дейін жеткізіп 

беруге жауапты. Сырттағы 
газ желісін үйге енгізуге 
қатысты жұмыстарды пәтер 
және жеке тұрғын үй иелері 
�з қаржысымен атқарады. Бұл 
туралы «Қазтрансгаз аймақ» 
АҚ Жетісу �ндірістік филиалы 
директорының орынбасары 
Бауыржан Дүйсенбеков 
түсіндіріп берді.

– Талдықорған қаласын 
газдандыру мақсатында осыған 
дейін Еуразиялық банкпен 
келісс�з жүргізілген еді. Ол 
бастама �з шешімін тапты. 
Қаланы толықтай газдандыру 
жұмысын облыстық бюджеттің 
есебінен жалғастыра береміз. 
Сол қатарда Талдықорған – 
Текелі қалаларының арасына 
газ тарту жобасы да қамтылады. 
Қазірден бастап газ қосылатын 
үй тұрғындарының арасында 
түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, 
қауіпсіздік ережелерін сақтау 
туралы халықпен жиын 
�ткізілуде. Жоспар бойынша 
жүйелі атқарылып келе 
жатқан жұмыстар бәріміздің 
жіті қадағалауымызда. Осы 
тұста жеке үйлерге газ кіргізу 
жұмысының құны газ желісі мен 
тұрғын үйдің пеш қоятын жеріне 
дейінгі арақашықтыққа тікелей 
қатысты. Мысалы, газ құбыры 
мен үйдегі пешке дейінгі аралық 

20 м болса, орта есеппен оның 
құны 98 мың теңге айналасында 
болады, – деді ол. 

Панфилов к�шесі, 83-үйдің 
тұрғыны Николай Биллер 
алғашқылардың бірі болып 
газ құбырын үйге кіргізген 
тұрғынның бірі. Ол пеш 
жағудан құтылып, енді газдың 
қызығын к�ретін күннің 
келгенін қуана жеткізді. 
Аумағы 80 шаршы метр 
үйді қыстай жылыту үшін 
5-6 тонна к�мір жағатын 
Николай енді қыс бойы үйді 
жылытуға жұмсалатын газдың 
құнының да сол м�лшерде 
болатынын есептеп қойыпты. 
Ал газдандыру жұмысына 
тартылған дәнекерлеуші Дәулет 
Кәрібаев екі қолға бір жұмыс 
тапқанына қуанышты. 

Қаланы газдандыру жұмысы 
басталғалы осы �ңірдегі 
дәнекерлеушілерге сұраныс 
артқан. Олардың жалақысы 
да жаман емес. «Қазтрансгаз 
аймақ» АҚ Жетісу �ндірістік 
филиалының бас маманы 
Елнар Кәрімов жұртқа 
қуаныш сыйлайтын жобаның 
жұмыссыздық деңгейін 
т�мендетуге к�п ықпалы 
болғанын куана жеткізді. 

Магистральды газ құбырымен 
келетін газ жоспар бойынша 
барлық аймаққа тартылады. 
Сонымен қатар қауіп-қатердің 
алдын алатын құрылғылар 
мен пунктті найзағай отынан 
сақтайтын техникалық бағана 
салынған. Ең бастысы, қазірдің 
�зінде биылғы жоспардың 
жартысы орындалған. 
Алдағы уақытта қалған б�лігі 
орындалмақ. Демек, қаланы 
газдандыру жоспар бойынша 
атқарылуда. 

����� ���	
����
 
���� �����,
������ �	��
�

ЖАҢА ЖОБАМЕН ЖАҢА ЖОБАМЕН 
ЖАНДАНДЫЖАНДАНДЫ

Алдын ала болжам бойынша 
Алматы облысындағы барлық 
елді мекенді тұтастай газбен қамту 

үшін 3,3 мың 
шақырым газ 
желісін тарту 
керек. Қазір 
осы жоспардың 
бірқатары 
еңсерілді. 
Бұл туралы 
облыстық 
әкімдікте 
өңір басшысы 
Амандық 
Баталовтың 
қатысуымен 
өткен жиында 
мәлім болды.

ЖҰМЫС 
ЖОСПАРҒА 
САЙ
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АЙМАҚАЙМАҚ

Алматы облысындағы Сарқан ауданында Талдықорған қаласындағы 
«Ажар» тігін фабрикасының филиалы ашылды. Сарқан политехникалық 
колледжінің базасында ашылып, 23 қыз-келіншекті тұрақты жұмыспен 
қамтыған филиал  бүгінде бірыңғай әскери киім тігуге машықтанған.

Ғалиасқар 
Тлендіұлы алдымен 
Еңбекшіқазақ 
ауылында орналасқан «Жанат» шаруа қожалығына 

барды. Ұжым ткен жылы «Жұмыспен қамту 
жол картасы 2020» мемлекеттік бағдарламасы 
арқылы жеке шаруа қожалық болып тіркеліп, 
мал бордақылауға 6 млн теңге несие алған. 
Қазірде 28 бас ірі қара бордақылау алаңында 
бақылауда. Бұл туралы кездесуде аталмыш 
қожалық басшысы Асхат Қапшағаев айтып, 
партия кілдеріне з алғысын жеткізді. 

– Мемлекеттік бағдарламаның кмегі 
зор, осындай қомақты қаражат алуымызға 
партиялықтардың ақыл-кеңесі себепкер болды. Бүгінде 
ойға алған шаруамыз ілгері басуда, – дейді кәсіпкер 
азамат.

Осыған орай Ғалиасқар Сарыбаев та мал 
бордақылап, одан табыс табудың оңай шаруа емес 
екенін тілге тиек етіп, шаруаларға «Ауыл тұрғындарын 
жұмыспен қамту» атты партиялық жобаның мақсатын 
таныстырды. 

– Жоба аясында ңірлерде мал, егін 
шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге қолдау 
крсетуіміздің басты себебі – ауылдың әл-ауқатын 

ктеру, жаңа жұмыс орындарын ашып, жастарды 
кәсіп игеруге ұмтылдыру, – дейді «Нұр Отан» 

партиясы облыстық филиалы трағасының бірінші 
орынбасары.

5з кезегінде Кксу аудандық жұмыспен қамту 
орталығының директоры Жанар Байұзақова аталмыш 
партиялық жоба аясында ауданда 29 азамат несие 
алғанын, кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға 21 адам 
жіберілгенін атап тті.

Бұдан соң жұмыс тобы Кксу ауданы Балпық 
би кентінде тұратын Нұркелді Мазмақынның 
жеке шаруашылығына ат басын бұрып, ондағы 
шаруашылықты кріп қайтты.

«
к
қ

Жағымды 
жаңалық

А.Баталов «Адам жанының арашасы 
болып табылатын дәрігерлердің 
қоғамдағы орны ерекше. Халықтың 
денсаулығын жақсартатын ақ 
халатты абзал жанға елімізде ерекше 
құрмет крсетіледі. Елбасымыз 
Нұрсұлтан <бішұлы Назарбаевтың 
«Ұлт денсаулығы – біздің жарқын 
болашағымыздың негізі», – деген сзі 
сіздердің мамандықтарыңыздың бар 
болмысын айқындап тұр. Денсаулық 
сақтау саласы – мемлекеттік саясаттың 
басым бағыттарының бірі. Сондықтан 
біздің облысымызда бұл салаға 
блінетін қаржы жылдан-жылға 
артып келеді. Соның арқасында 
біздің медициналық мекемелеріміз 
ең озық үлгідегі құрал-жабдықтармен 
жабдықталып, емдеудің тиімді тәсілдері 
қолданылып келеді», – деді.

Сзін одан әрі сабақтаған ңір 
басшысы «Қажырлы қызметтеріңізге 
табыс, отбасыларыңызға бақ-береке 
тілеймін. Саламатты ұлт қалыптастыру 
жолындағы еңбектеріңіз жанып, 
халықтың ыстық ықыласына блене 
беріңіздер!» – деді ізгі тілегін жеткізіп. 

Облыстық конкурстың 
қорытындысына сәйкес жеңімпаз 8 
номинация бойынша марапатталды. 
Мәселен, Іле аудандық ауруханасының 
хирургия блімінің меңгерушісі 
Айдын Елікбаев үздік дәрігер атанса, 
Еркін ауылдық амбулаториясының 
меңгерушісі <скербек Оралбаев үздік 
дәрігер атанды. Екі маман да облыс 
әкімінің қолынан «Лада Гранта» 

автоклігінің кілтін алды. 
Сонымен қатар «Үздік 
дәрігерлік амбулатория», 
«Үздік ауылдық аурухана», 
«Үздік аудандық орталық 
аурухана», «Үздік облыстық 
медициналық мекеме», 
«Үздік техникалық кәсіби 
білімі бар медициналық 
қызметкер», «Үздік 
менеджер» аталымдары 
жеңімпазының есімі 
де белгілі болды. 
Жүлдегерлерге 100 мыңнан 

500 мың теңгеге дейінгі 
ақшалай сыйлық берілді. 

Сонымен қатар 
Амандық Баталов үздік 
қызметкерлерге денсаулық 
сақтау министрлігінің 
марапатын, облыс әкімінің 
Құрмет грамотасы мен алғыс 
хаттарын табыстады. 

Атап айтқанда, 
«Денсаулық сақтау 
ісіне қосқан үлесі үшін» 
тсбелгісімен Талдықорған 
аймақтық инфекциялық 
ауруханасының блім меңгерушісі 
Анжелина Ким мен Қарасай 
аудандық орталық ауруханасының 

рентгенолог дәрігері Эдик Санчиров 
марапатталды. 

Медицина қызметкерлері атынан 
денсаулық сақтау саласының ардагері 
Кенжебек 5мірғали мен Талдықорған 
қалалық емханасының терапевт дәрігері 
Дана Алтынбаева әріптестеріне ізгі тілегін 
айтып, мамандарға крсетіліп отырған 
қолдаулар үшін ризашылығын білдірді. 

Салтанатты шара «Кәсібіңе басымды 
ием» атты мерекелік концертпен 
жалғасты.

Осы күні І.Жансүгіров атындағы 
мәдениет сарайының кіреберісінде 

Алматы облысында мемлекеттік – 
жекеменшік әріптестік негізінде 
денсаулық сақтау саласында қолға 
алынған жобаларды крсететін 
крме ұйымдастырылды.

Облыс әкімі мемлекеттік-
жекеменшік әріптестіктің 
мемлекет басшысының берген 
негізгі тапсырмасының бірі 
екендігін атап тті.

Облыс әкім «Біздің ңірімізде 
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
жақсы қарқынмен жүзеге асуда. Қазір біз 
қос тарапқа да тиімді мұндай әріптестік 
қатынасты денсаулық саласында да 
пайдалана бастадық. 5здеріңіз осы 
ғимараттың кіреберісінде қойылған 
крмеден крген жобаларыңыз жемісті 
ынтымақтастық қатынастың тек 
бастамасы ғана. Олардың орындалуы 
халықтың денсаулық қорғау мен 
нығайту жолында тигізер септігінің зор 
болатындығына сенімдімін, – деді.

Крмеге қатысушылардың 
мамандандырылған арнайы құрылғы 
мен зерттеу әдісінің заманауи үлгісін 
біріктіре таныстырған жобалары 
онкологиялық ауруларды ерте 
анықтауға мүмкіндік беретіндігін 
ескерте кеткен жн. 

Сондай-ақ шара барысында 
кпшілік назарына ңірдің денсаулық 

сақтау саласында қол жеткізген 
жетістігін крсететін бейнеролик 
ұсынылды.

Аталмыш филиалдың ашылуына 
Сарқан ауданының әкімі Ерғазы 
Қошанбеков, облыстық ардагерлер 
кеңесінің трағасы Ермек 
Келемсейіт, «Ажар» ТФ ЖШС-нің 
бас директоры Хамидулла Ержанов 
қатысып, жаңа цехтың жұмысына 
сәттілік тіледі.

– Талдықорған тігін фабрикасы 
бастауын 1933 жылдан алады. 
1991 жылы «Ажар» кәсіпорны 
болып қайта құрылып, 
республикалық «Алтын сапа» 
байқау-крмесінің дипломанты 
атанып, республикалық «Сенім 
– 2010» конкурсының «Ең озат 
жұмыс беруші» номинациясы 
бойынша ІІ дәрежелі дипломмен 
марапатталдық,– дейді аталған 
кәсіпорынның бас директоры. 

Келер жылы зінің  алпыс 
жылдық мерейтойын атап ткелі 
отырған Сарқан политехникалық 
колледжіне бұл тігін цехы 
таптырмас дүние болғалы тұр. 
Жастарға кәсіптік білім мен 
білік беруге маманданған оқу 
ордасындағы 7 түрлі мамандықтың 
бірі – тігіншілік. Бұл дегеніңіз 

– ине, қайшы ұстаған шәкірттің 
кәсіби мамандардан тәлім 
алып, з ісінің білімін білік, 
тәжірибемен ұштастыра алады 
деген сз.

– Ерінбеген жанның еңбегін 
жемейміз,– дейді тігін цехының 
басшысы болып тағайындалған 
Үмітжан Тертюбаева. Тігін 
машиналарының бәрі жаңа. 
Екі жетіде 150 дана дайын нім 

шығарылған. Бұл істе әсіресе 
«Ажар» ТФ ЖШС-нің бас 
технологы Роза Рамазанқызы з 
тәжірибесін ұштастыра отырып, 
ерекше бағыт-бағдар нұсқаған. 

Жаңа цехтағы тігіншілердің 
жұмыс орнын ашып, халықтың 
тұрмыс жағдайын ктеруге игі 
ықпалын тигізіп отырған жергілікті 
басшылыққа ризашылықтары 
шексіз. 

Алматы 
облысындағы 
Балқаш аграрлы 
аудан болғандықтан, 
мал мен егін 
шаруашылығын барынша 
дамыту басты назарда. Соған 
орай өңірде мал басы да жыл 
санап көбейіп келеді. Ал осы 
төрт түлікке қажетті жемшөпті 
дер уағында дайындау бүгінгі 
таңда шаруашылықтардың негізгі 
жұмысына айналып отыр.

Осындайда «Қыстың қамын 
жаз ойла» деп дана халқымыз тегін 
айтпаған. Жадыраған жаз келіп, 
жайқалған кк майсаға орақ түсетін 
кезең де келіп жетті.

Жауапты науқанның з деңгейінде 
жүргізілуін басты назарда ұстаған аудан 
әкімі Ғалым Тоқпейісов күн сайын 
атқарылуға тиіс жұмыстар жайында ауыл 
шаруашылығы саласының мамандарына 
тапсырмалар жүктеп отырғандықтан, 
шп шабу науқаны жылдағыға қарағанда 
кңіл марқайтатындай дәрежеде 
жүргізілуде.

Аудан клеміндегі 10031 гектар 
жоңышқа алқабының бүгінгі таңда 
4280 гектары шабылып, 1893 гектардың 
шабылған шбі жиналды. Орташа есеп 
бойынша гектарына 50 центнерден 

айналуда. Мұның сыртында 730 
гектар жердегі жоңышқалықтан 
4880 тонна пішендеме дайындалды. 
Жалпы айтқанда, бұл науқанға аудан 
клемінде 32 дана шп шабатын 
комбайн, 58 дана шп тайлайтын 
техникалар жұмылдырылып, жоңышқа 
ору науқанының бірінші орылымы 
маусым айының соңына дейін аяқталады 
деп жоспарлануда. Қарқынды түрде 

атқарылып жатқан жұмыстардың 
мән-жайымен жақынырақ танысу 
мақсатында аудан орталығы 
Бақанасқа жақын орналасқан 
бірнеше шаруашылықтарды аралап 
қайттық. 

«5тес Ақдала» ЖШС-інің 
№5 блімшесінің жоңышқа 
алқабын аралағанымызда аталмыш 
шаруашылыққа тиесілі 320 гектар 
жоңышқалық жердің 210 гектары 
орылып, оның 180 гектарындағы 
шптің тайланғанының куәсі 
болдық. Биылғы жылдың шп шабу 
науқанына «5тес Ақдала» ЖШС-і 
арнайы шп шабатын екі «Мещера 
Е-403» маркалы техникасын сатып 
алған. Жаңа техникалар пішен 
шабу науқанында тоқтаусыз жұмыс 
атқарып, німділігін айрықша 
крсетуде. 

Шп шабу науқанында кш 
бастап тұрған шаруашылықтардан 
«Бірлік» агрофирмасын және 
«Динара» ндірістік кооперативін, 
«Агрофирма «5тес» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігін, сондай-ақ 
«Марат» шаруа қожалығын атап туге 
әбден болады. 

Осылайша аудан клемінде шп шабу 
науқаны қарқын алуда.

Жасыл орақ

Кәсібі – нәсібі

Маусым айының 17-18 күндері «Қазақстан» спорт 
кешенінің маңында ткізілетін ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкесі тті. Себебі Астана жұртшылығы Жетісу 
жерінде скен дақылдардың, азық-түліктің дәмін 
жақсы  біледі. Ондағы жерлестеріміздің туған жердің 
дәмін татқысы келетіні тағы бар. Сондықтан да болар 
Алматы облысы ткізген әрбір жәрмеңке қашанда 
сұранысқа ие. 

Бұл жолғы жәрмеңке халықаралық ЭКСПО–2017 
крмесіне орай ұйымдастырылғандықтан, мемлекет 
астанасына жаңа піскен жеміс-жидектер мен бақша 
дақылдары, қазы-қарта, шұжықтар мен ірімшіктер, 
балық пен ет, сүт німдері мен бал сынды экологиялық 
таза німдер жіберіліп отыр. Тауарлар мен німдердің 
жалпы саны – 42.

Жәрмеңкеде арнайы сұхбат берген облыстық ауыл 
шаруашылық басқармасының басшысы Сексенбай 

Бекішевтің айтуынша, німдер Алматы 
облысының барлық ңірінен жинақталған.

– Негізінен, бұл жолғы жәрмеңкеге 
ккністер мен жеміс-жидектер жіберіп 
отырмыз. 5йткені, біздің аймақтың німдері 
күллі республикаға танымал, – деген 
басқарма басшысы жәрмеңкеге қатысушылар 
жайлы мәліметтер бере кетті. – Меніңше, 
жетісулық ндірушілердің німдері 
астаналықтардың үлкен сұранысына ие. 
5йткені біз ткізген жәрмеңкеде средегі 
азық-түлік  тез таусылып жатады. Мысалы, 
былтыр күзде жұртшылық біз апарған етке 
таласып қалды. Сондықтан бұл жолғы 
жәрмеңкеге Ақсу, Ескелді, Қаратал және 
Кксу аудандарында ндірілген экологиялық 
таза німдер – ккністер мен жеміс-
жидектер, сүзбе мен ірімшік, сүт пен май, ет 
іріктеліп алынды. 

Естеріңізге сала кетсек, жәрмеңкеге 
облыстың 16 ауданы мен 3 қаласындағы 

нім  ндірушілер қатысады. Олар Астанаға барлығы 3 
мың тонна нім апарды. Оның 1200 тоннасы ккніс, 
500 тоннасы жеміс-жидек, 20 тоннасы бал болса, 
қалған 470 тонна басқа да німдер. Сонымен қатар 
қазірдің зінде Елордада жұмыс істеп жатқан алты 
дистрибьютерлік блімше 400 тоннадан астам ауыл 
шаруашылық німдерін ұсынады.

Астана тұрғындары тауардың сапасына сеніммен 
қарай алады. Себебі дәл жолға шығардың алдында 
санитарлық-эпидемиологиялық мекеме мамандары 
тексерген тауарлардың бәрі де лайықты сақтауға 
қойылған.

Жәрмеңке аясында облыстық филармония әртістері 
дайындаған концерттік бағдарлама кпшілік назарына 
ұсынылды.
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Алматы облысының 
үздік дәрігерлеріне «Лада 
Гранта» автокөлігінің 
кілті табысталды. 

Талдықорған қаласындағы І.Жансүгіров 
атындағы мәдениет сарайында медицина 
қызметкерлері күніне орай салтанатты 
шара да өтті. Денсаулық сақтау саласының 
мамандарын облыс әкімі Амандық Баталов 
құттықтады. Алматы облысы әкімінің 
баспасөз қызметі хабарлағандай, құттықтау 
тілегін білдірген облыс басшысы денсаулық 
сақтау саласына мемлекет 
тарапынан зор қолдау көрсетіліп 
отырғанын атап өтті.

Мерей

ӘСКЕРИ КИІМ ТІГЕДІӘСКЕРИ КИІМ ТІГЕДІ

«Нұр Отан» партиясының «Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту» 
атты арнайы жобасы жүзеге асуда. Осы ретте аталған партия  Алматы 
облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ғалиасқар 
Сарыбаев Көксу ауданының бірнеше шаруа қожалығына барып, ондағы 
мал бордақылау алаңдарының жұмысымен танысты.

ҮЗДІК ДӘРІГЕРГЕ ҮЗДІК ДӘРІГЕРГЕ 
АВТОКӨЛІКАВТОКӨЛІК

МАЛ МАЛ 
ӨСІРСЕҢ...ӨСІРСЕҢ...

ҚЫСТЫҢ ҚАМЫН ҚЫСТЫҢ ҚАМЫН 
ЖАЗ ОЙЛАЖАЗ ОЙЛА

Іле ауданының 
Ақши ауылынан Жетісу 
жерінде өсірілген 
ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің алғашқы автокеруені Астанаға 
аттанды. Жергілікті диқандар мен 
өндірушілер өндірген көкөніс пен жеміс-
жидек, сүт пен ет өнімдері тиелген жүк 
көліктері Елорда тұрғындары мен қонақтары үшін 
айтулы тарту болмақ.

А
ж

Жәрмеңке

ЖЕТІСУДЫҢ ЖЕТІСУДЫҢ 
ТАРТУЫТАРТУЫ
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Байқал БАЙ"ДІЛОВ – Ақмола және 
 Солтүстік Қазақстан облыстары (8 778 910 45 34)

Қуаныш ТҰҢҒАТАР – Алматы облысы (8 702 952 88 17)

Сабырбек ОЛЖАБАЙ – Оңтүстік Қазақстан облысы (8 701 385 72 75)

Фарида МҰҢАЛҚЫЗЫ – Маңғыстау облысы (8 702 799 06 22)

Айхан БАШТАШ – Осло, Норвегия mahmutba@online.no

Ұлдай САРИЕВА – Батыс Қазақстан облысы (8 705 150 48 30)

Кезекшi редактор 
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050004, Алматы қаласы, Абылай хан, 51/53, 6-қабат (�.������� �ө������ ��	�	�	)

Телефондар: 8(727) 279-09-23; 279-09-19 

Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 279-04-99 (жарнама бQлiмiнің ішкі нQмірі 108)

Газет 2004 жылғы 14 желтоқсанда ҚР Мәдениет, 
ақпарат және спорт министрлiгiнде тiркелiп, 

бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы 
№5710-Г куәлiгi берiлген.

Мақала авторының пiкiрi редакция кQзқарасын 
бiлдiрмейді. Жарнама мәтініне тапсырыс беруші 

жауапты.

Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi 
сiлтемесiз кQшiрiп басуға болмайды.

Газет «Дәуір» ЖШС РПИК 
(Алматы қаласы, Қалдаяқов кQшесі, 17-үй) 

тел: (727) 273-12-04, 273-12-54 
Тапсырыс – №2120; 

Бағасы келiсiм бойынша

Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады, 
сондай-ақ «AirAstana»,  «Turkish Airlines», «QazaqAir» əуежолдарының ұшақтарында бар.

Айлық таралымы – 52 000 дана

Студенттік кезде бастан не Qтпейді? 
Кездейсоқтықтар да, таңғаларлық жағдайлар 
да кездесіп жатады ғой. "рине, әдейі істейтін 
әрекеттермен бірге, мәжбүрліктен туған 
оқиғалар да аз ұшыраспайды.

КазМУ-дың журналистика факультетінде 
оқып жүрміз. Сынақ сайын, емтихан 
уақытында жан беріп, жан алысып 
қаламыз. Қалайда қатарыңнан да, 
курстан да қалмауың керек.

2-курста «"дебиет 
тарихы» пәнінен кафедра 
меңгерушісі, профессор

Ханғали 
Сүйінішәлиев 
емтихан қабылдады. 
Дайындығымыз 
ала-құла.

Сонымен, 
кезек келгенде 
белгілі әдебиетші 
ағаның алдынан 
бір-ақ шықтық. 
Билеттегі сұрақтар: 
біріншісі «Махамбет 
поэзиясындағы 
патриоттық рух», 
екіншісі «Абайдың 
қарасQздерінің 
тәрбиелік мәні». 
Махамбет жырларын 
мектепте тегіс оқып, бір 
кісідей-ақ жаттап алғанмын. 
Саса қойғаным жоқ. Шетінен 
шемішкеше шағып жатқан 
сияқтымын.

Ұстаз сыр берер емес. Не 
қоштағанын, не қош кQрмегенін 
білдірмей отыр. Сырғытып біраз жерге барып 
қалғанымда:

– Енді Абайдың қарасQздеріне ауыс, – деді 
жәй ғана.

Бұл енді, менің жанды жерім еді. 
Шыны керек, бұл кезге дейін ара-тұра 

аударыстырып қойғаным болмаса, Абайдың 
қарасQзбен жазған еңбектерін ықтияттап 
оқып шықпаған едім. Бірақ оңайлықпен жан 
берісу қайда?

Махамбет жырларынан алған шабыт, 
екпінді тежемей, Абай сQздеріне де қызу 
кірісіп кеттім. Ұлы ғұлама, әйтеуір, ұрпағына 
жаман болсын демейді ғой. "р сQзбен ақыл-
кеңес, парасат-пайым ұқтырып, жеткіншек 
тәрбиесінің жетілуіне үн қоспай ма? Ендеше, 
маған не тұрыс? Мұғалім алдында сүмірейіп, 

аузынан сілекейі 
ағып 

тұратын 
боз Qкпе шәкірт мен емес қой.!

– Ұлы ақын атамыз Абай Құнанбаев 
керемет поэзиясымен бірге қазақ әдебиетінің 
тарихында қалатын тамаша қарасQздерімен де 

ерекшеленеді, 
– деп бастап, 
жауапқа 
сондай құлшына 
кірістім. 

– Мәселен, 
екінші қарасQзінде 
ұстаздық туралы, 
бесінші қарасQзінде 
адамгершілік жайлы, 
тоғызыншысында ұрпақ 
тәрбиесі, он үшіншісінде 
адам мінезінің жақсы қырлары, 

он жетінші кеңесінде жат 
қылықтардан сақтандыру 

турасында, – деп ойдан 
мысалдар келтіріп, тQрт-бес 

саннан секіріп отырып, 
алпысыншы қарасQзге дейін 

сырғыта бердім.
Ұстаз сыр берер емес. 

Дұрысын да, бұрысын да 
ішіне бүгіп отырғандай...

Алпысыншы сQзге 
жетіп, алқынып барып 
тоқтадым. Профессор 
аға асықпай алдындағы 
менің сынақ кітапшама 
«4» деген цифрды, оның 
жанына қолын қойды. 
Сосын менің бетіме тура 
қарап тұрды да:

– Қарағым, сен Абайдың 
қарасQздерін оқымаған 

екенсің. Мен кандидаттық 
диссертациямды осы тақырыпта 

қорғағанмын. Абайда алпыс сQз 
жоқ, қырық шамалы ғана. Мына 

тQртті кQкірегіңнің саңлауы үшін, 
Qзіңше пайымдап, жобалап, болжап айтқан 

санаңның сергектігі үшін қойдым. Ендігіде 
Абай атаңның қарасQздерін де мұқият оқитын 
бол, – деді жымия қарап. Мен сол сәтте ұяттан 
Qртеніп кете жаздадым ба, әлде профессор 
ағаның сQзіне қуандым ба – есімде жоқ, әйтеуір 
далаға жүгіре шығыппын...
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ҚИСЫҚ МӘТІН
Назерке ЖҰМАБАЙ,

журналист:

– Дұрысы – «Қыз Жібек» музыкалық 
драмасы сахналанды» немесе «Қыз 

Жібек» музыкалық драмасының 
премьерасы өтті» болар... 

Премьера қалай 
сахналанады? Тақырып 

қойғанда абай болу 
керек қой, достар! 

Бір емес, екі 
емес. Осындай 

«тақырып қойғыш 
журналистер» 
көбейіп барады. Ұлттың айнасы болып 

отырған Ұлттық арна үшін ұяттау дүние 
екен.

facebook

Тек елордалық таксистер емес, мәскеуліктер 
де шетелдік саяхатшыларды алдайды. 5 мыңның 
орнына 50 рубль алады. Алайда жүргізуші 
туристің Qзі берді деп ойлап, тапқанын 
қалтасына салады. Кейін Чилиден келген 
журналист Диего Гаспар шағымданған. Ал 
жүргізуші болса, қонақтан кешірім сұрап, 
ақшасын қайтарып беруге уәде берді. Тіпті 
Мәскеуді тегін аралатамын депті. Дегенмен заң 
бәріне ортақ. Таксистке қатысты «ТQлем жасау 
кезіндегі алаяқтық» бабы бойынша қылмыстық 
іс қозғалды.

МҰНДАЙ ДА 
БОЛАДЫ

]з тобындағы алғашқы кездесуде 
"л Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің құрамасы Тайвань ұлттық 
ғылым және технология университетінен 
жеңіліс тапты. Дегенмен кезекті екі 
ойында Оңтүстік Қытай технологиялық 
университеті мен Макао университетінің 

командаларынан басым түсіп, сеніммен 
жеңіске жетті.

Үшінші орын үшін таласқан матчта 
отандық оқу орнының құрамасы тартысты 
ойын кQрсетіп, Наньян технологиялық 
университетінен алға шығып, қола жүлдені 
қанжығалады.

Жуырда Гонконг политехникалық университетінде 
жоғары оқу орындары арасында баскетболдан 
халықаралық турнир өтті. Ақтық сайыста Азияның 
8 мемлекетінің үздік командасы додаға түсті.

ЖАРАЙСЫҢ!«А
байдың 60 қарасөзі»

«А
байдың 60 қарасөзі»
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ӨТІРІКТІҢ АРТЫ 
БІР ТҰТАМ

Іс-шара 
Мәдениет 
және спорт 
министрлігінің 
жауапты 
хатшысы Қуатжан 

Серікқазыұлының құттықтау сQзімен 
ашылды. 

Журналистер күніне орай 
ұйымдастырылған іс-шара 
«Мемлекеттік тіл және БАҚ» 
конкурсының жеңімпаздарын 
марапаттаумен жалғасты.

Республикалық конкурсқа 
еліміздің Qңірлерінен 100-ден 
аса материал келіп түскен. 
Конкурсқа мемлекеттік тілдің 
қызмет ету аясын кеңейту, 
мәртебесін нығайту және 
оның қазіргі ахуалы 
туралы Qзекті материалдар 
жариялаған журналистер 
қатысты.

Сайыстың ережесіне 
сәйкес келіп түскен 
материалдар «Үздік мақала», 
«Үздік телебағдарлама», «Үздік 
радиобағдарлама», «Үздік сайт 
мақаласы» номинациялары 
бойынша 4 бағытта бағаланды. 

Конкурс қорытындысы бойынша 
бас жүлдені облыстық «Жетісу» 
телеарнасының редакторы Меруерт 

"бітаева 
иеленді. 
«Үздік мақала» 
номинациясы бойынша 
1-орынды «Астана ақшамы» газетінің 
тілшісі Гүлжан Рахманова, 2-орынды 
«Егемен Қазақстан» республикалық газетінің 
шолушысы Ғалым Омарханов, 3-орынды 
Павлодар облыстық «Сарыарқа 
самалы» газетінің 
тілшісі 

Нұржайна Шодыр жеңіп алса, «Үздік сайт мақаласы» 
номинациясы бойынша 

1-орынды «Айқын» республикалық қоғамдық-саяси 
газеті ақпарат және спорт бQлімінің редакторы Қаншайым 

Байдәулет, 2-орынды «Қоғамдық келісім» РММ 
баспасQз қызметінің жетекші сарапшысы Камал 

"лпейісова, 3-орынды «Үркер.кз» сайтының 
тілшісі Нұрлан Құмар иеленді. 

Сондай-ақ «Үздік телебағдарлама» 
номинациясы бойынша 

1-орынды «Қазақстан-
Шымкент» телеарна 

журналисі ТQребек 
Байтасов, 2-орынды 

«Қазақстан-
Атырау» 

телеарна 
журналисі 
Шолпан 

Сисеналиева, 
3-орынды «Хабар» агенттігі кешкі 

жаңалықтар қызметінің тілшісі 
Индира Жылқайдарова жеңіп 
алса, «Үздік радиобағдарлама» 
номинациясы бойынша «Халық» 
радиосы тілшісі Раушан 
Сыбанжанова, 2-орынды «Қазақ» 
радиосы тілшісі Жанат Жанұзақов, 
3-орынды «Халық» радиосы тілшісі 
Гүлсім Қобжанова иеленді. 

Барлық жеңімпаздарға 
дипломдармен қатар ақшалай 

сыйлықтар берілді.
Дәстүрлі түрде жыл сайын Qткізіліп 

жүрген бұл іс-шара мемлекеттік 
тіл саясатын насихаттау белсенділігін 

арттырып, тиісінше тіліміздің дамуына септігін 
тигізетіні сQзсіз. 

БӘРЕКЕЛДІ! Еліміздң Мәдениет және 
спорт министрлігінің Тілдерді 
дамыту және қоғамдық-саяси 
жұмыс комитеті мемлекеттік тіл 
саясатын бұқаралық ақпарат 
құралдарында насихатталу 

белсенділігін арттыру 
мақсатында журналистер 

күніне орай «Мемлекеттік 
тіл және БАҚ» атты 

республикалық 
конкурсының 

жеңімпаздарын 
салтанатты 

марапаттау 
рәсімін 

өткізді.
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Ж
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Халықаралық турнирдің
Халықаралық турнирдің

жүлдегеріжүлдегері
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