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КЕШЕ 
МИЛЛИАРДЕР 
ЕДІ

77

44

БІРІНШІ 
СЫНЫПТЫ БІРГЕ 
ОҚЫДЫМ

7 МАМЫР – ОТАН 
ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ

ТЕМІРГЕ 
ЖАН БІТІРДІ

33

«Менің міндетім – байланыс «Менің міндетім – байланыс 
қамтамасыз ету. Ресейде өткен қамтамасыз ету. Ресейде өткен 
жаттығулар барысында көрші жаттығулар барысында көрші 
елдің әскери мамандары елдің әскери мамандары 
дауысымды естіп, қыз баланың дауысымды естіп, қыз баланың 
теңізші болғанына таңданыпты. теңізші болғанына таңданыпты. 
Кейін Қазақстан Әскери теңіз Кейін Қазақстан Әскери теңіз 
күштеріндегі қазақ қызын күштеріндегі қазақ қызын 
көреміз деп арнайы келіпті».көреміз деп арнайы келіпті».

Жанар ИБРАЕВА:
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АРМАНЫМ –АРМАНЫМ –
АДМИРАЛ АДМИРАЛ 
БОЛУБОЛУ

22астады

қазақ

«АЛТЫН БАЛЫҚ»

Қызыл су терістіктегі ағайынды әбден Қызыл су терістіктегі ағайынды әбден 
абыржытты. Айтып келген апаттың кесірінен абыржытты. Айтып келген апаттың кесірінен 
талай үй су астында қалды. Біреу баспанасынан талай үй су астында қалды. Біреу баспанасынан 
айырылып, далада жүр. Ал Қызылжарда біреулер айырылып, далада жүр. Ал Қызылжарда біреулер 
кәдімгі автобус аялдамасында отырып балық кәдімгі автобус аялдамасында отырып балық 
аулауға көшкен. Ғайыптан қармағы «алтын балық» аулауға көшкен. Ғайыптан қармағы «алтын балық» 
қапты делік. Балықтың арманын сұраса. Әрине, қапты делік. Балықтың арманын сұраса. Әрине, 
ол мынадай лай суда емес, Ертістің мөлдір ол мынадай лай суда емес, Ертістің мөлдір 
айдынында құлаштап жүзуді аңсайтын еді. Бірақ айдынында құлаштап жүзуді аңсайтын еді. Бірақ 
Ертіс қайда, ел қайда? Ертіс арнасынан асып, Ертіс қайда, ел қайда? Ертіс арнасынан асып, 
жұрт қызыл суды тізеден кешіп жүр.жұрт қызыл суды тізеден кешіп жүр.

Қазақ «От пен суды – 
тілсіз жау» – дейді. Тілсіз 
жау ешкімді мәпелеп-
мүсіркемейді. �кім-қараның 
жайбасарлығынан жапа 
шеккен жоқ-жітік те, зәулім 
сарайы мен қымбат жиһазына 

ылғал тартқан бай-бағлан да 
әлгі «алтын балыққа» қарғын 
селдің бетін қайтар» – деген 
#тінішін айтар ма еді, кім 
білсін?
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АЯЛДАМАДАҒЫ АЯЛДАМАДАҒЫ 
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ҚАЗАҚТЫҢ 
ҚАЗАҚТЫҢ 

АНТРОПОЛОГЫ
АНТРОПОЛОГЫ



Соғыстан 
қансыраған 
Сирия 
аумағында 
қауіпсіз 
аймақтар 
құрылады.

Таяу 
Шығыстағы осы 
елде бейбіт 
келісімнің 
кепілгері болып 
табылатын үш 
ел – Иран, 
Ресей және 
Түркия !кілдері 
Астанада 
!ткен басқосуда 
қауіпсіз аймақ 
құру ж!нінде 
уағдаласты. 
Еліміздің сыртқы 
істер министрі Қайрат 
(бдірахманов Сирияда 
атысты тоқтату !міршең 
мәселе екеніне тоқталып, 
шиеленістің одан әрі !ршуі 
тараптардың мүддесіне сай 
келмейтінін атап !тті. Ол 
Астанада қол жеткізілген 
келісімнің орындалуы мен 

Сирияда баянды 
бейбітшілік орнату 
тараптардың ерік-жігері мен 
табандылығына байланысты 
екеніне де назар аударды. 

Астанада процесінің 
бесінші басқосуы шілде 
айында !теді.
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Осы аптада Елбасы Өзбекстан президенті 
Шавкат Мирзияевпен кездесті. Оңтүстік Қазақстан 
облысында өткен жүздесуде екі ел арасында қол 
жеткізілген уағдаластықтың іске асырылу мәселесі 
талқыланды.

«Күштінің арты диірмен 
тартады» – дейді. Қалай тауып 
айтқан, ә?! Ақт!бе !ңірінде мектеп 
директоры мұғалімдердің сабағын 
қойып, !зінің үйінде 
жұмысқа жегіпті. 
Кір жуғызған, 
тамақ пісіртіп, 
үй тазалатқан. Күшті емей 
немене? 3зі білдей бір мектептің 
басшысы. Қарғалы ауданының 
Жосалы ауылындағы барлық 
ұстаз ашса – алақанында, жұмса 
– жұдырығында. Оның үстіне, 
әлгі директордың күйеуі аудандық 
мәслихаттың депутаты екен. 
Артында – арқа сүйер атқамінері, 
қолында – директор деген м!р 
тұрғанда, ауылдың мұғалімі с!з 
болып па, тәйірі! 

Осындай д!кей директордың 
қолында қанша қарак!з қыз, 
қанша жеткіншек ұл білім алып 
жатыр. Солар кімнен тәлім алып, 
кімді идеал тұтады? Мұғалімді үй 

шаруасына жеккен 
директордан ба, 
әлде?.. Түсініксіз. 

Білім саласындағы осындай 
бассыздықтың, отбасындағы 
тәрбиенің осалдығынан мектеп 
жасындағы ұл-қыздың кейбірі 

бойына боркемік қасиет сіңірді. 
С!зімізге дәлел келтірейік. Екі 

күнде екі қыз к!пқабатты үйден 
секіріпті. Біреуі мерт болған. 
Ал екіншісі құдай сақтап аман 
қалыпты. Екеуі де !з-!зіне қол 
жұмсады. Ішкі істер басқармасы 
осылай тіркеген. 

Айтпақшы, осы аптада тағы 
бір оқиға жаға ұстатты. Алты 
жасар қызды зорламақ болған 
азғын ғаламторды біраз шулатты. 
Түрмеден шыққан адамға 
қаршадай қызын сеніп, жетектетіп 
жіберген ата-ананың бұл әрекетін 
қалай түсінесіз? Қасқырға қой 
бақтырғанмен бірдей емес пе. 

(леуметтік желідегілер әлгі екі 
аяқты айуанмен аралас-құралас 
болған ата-ананың !зін айыптап 
жатыр. 

(ңгіменің басында Ақт!бедегі 
әпербақан-ұстазды тілге тиек еткен 
едік. Шығыста да соған ұқсас к!рініс. 
Б!кебай орман шаруашылығының 
бас директоры Сейілхан Кемпіров 
қоластындағыларды қара жұмысқа 
салған. Дүкені мен мал фермасы 
бар екен. Жұмысшылар соған 
жегіліпті. Тіпті ормандағы !рт 
с!ндіру машинасының жүргізушісі 
монша мен малға су тасиды. Мұның 
ұрпақ тәрбиесіне қандай қатысы бар 
дейтін шығарсыздар. Үлкендердің 
осындай әлімжеттігін к!ріп-!скен 
кішкентайлар қандай тәрбие алады? 
Бүгін кімді идеал 
тұтады, ертең кім 
болады? Қысқасы, 
мектептегі 
оқушыға тау 
тұлғалы !неге 
керек.

����� �Ө�	

АПТАНЫҢ АЙТАРЫАПТАНЫҢ АЙТАРЫ

600600
мың доллар. Алматыда 

72 адамды ұстаған 
алаяқтар ұсталды

11
млн доллар. Оңтүстікте 

кәсіпкерден ақша 
бопсалаған 

экс-депутат қолға түсті

33
млн теңге. Алматы 

облысының тұрғыны 
бүйрегін ашық 
саудаға қойды

Мемлекет басшысы наурыз айында !ткен кездесуден бері 
екі ел арасындағы іскерлік белсенділіктің артуы байқалып 
отырғанын атап !тті. Биылғы бірінші тоқсанда экономиканың 
түрлі саласындағы іскерлік !зара қарым-қатынастың деңгейі 
артты. Осы орайда, к!лік-логистика саласын, авто!неркәсіпті, 
сондай-ақ !ңірлік ынтымақтастықты атап !туге болады. 2017 
жылғы алғашқы үш айда тауар айналымы 37 пайызға !скен. 
Ш.Мирзияев тығыз екіжақты кездесулер мемлекетаралық 
қарым-қатынастың тиімділігіне тікелей ықпал етіп отырғанына 

назар аударды. 3збек к!шбасшысы «Биылғы наурыз айындағы 
сапардан соң біз бірлескен жұмыстардың барлық бағыты 
бойынша жол картасын қабылдадық. Министрлер, !ңірлер 
басшылары деңгейіндегі кездесулер жиіледі», – деді.

Бұдан б!лек, 3збекстан президенті Ресейден мұнай 
тасымалдау мәселесіне байланысты қолдау к!рсеткені 
үшін Н.Назарбаевқа алғыс айтты. Екі ел арасындағы 
ынтымақтастықтың оң қарқыны сақталып, одан әрі дами 
беретініне сенім білдірді. Сонымен қатар екі ел президенттері 
«Caspian Food» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. 
Онда «Caspian Food» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін 
аралау барысында кәсіпорынның жүзім !сіру, шарап жасау ісін 
дамыту саласындағы жұмысы ж!нінде мәлімет берілді. Жүзім 
қабылдау және оны ферментациялау сатысының технологиялық 
желісімен танысты. Сондай-ақ !нім тазартылып, құтыларға 
құйылатын цехтарды аралап к!рді. 

14 мыңнан астам отандасымыз 
ескі көлігін кәдеге жаратуға 
тапсырған. Әсіресе «Лада», 
«Москвич», «Волга» көліктері 
көптеп түсуде. Қазақстан автобизнес 
қауымдастығының дерегіне сүйенсек, 
өткен жылдан бері ескі автомобилді 
сатып алу бағдарламасы аясында 14 
322 «темір тұлпар» қабылданған.

ИДЕАЛ КЕРЕК

Бейбіт өмір

«1 мамыр да өтті. Бұл мейрамның 
ұзақ және бай тарихы бар. 
Қазақстанда бұл күн – Халықтар 
достастығы мен бірлігі күні. Еңбек, 
интернационализм күні емес, 

халықтар күні. Бірге өмір сүретін 
адамдардың күні. Біріккен 
ұжымның жетістігі, мемлекет – 
символдардың ғана емес, бір 
идеямен біріккен бір команда. 
Ол команданың басты мақсаты 
– бір-бірінің бастамасына 
қолдау көрсету. Осыған орай, 
мен мамырдың бірінші күнінде 
қазақ тілінің латын графикасына 
көшуін қолдауға шақырамын. 
Сонымен бірге осы күнді 
Қазақ тілі күні етіп белгілеуді 
ұсынамын».

(Facebook парақшасынан)

Денис КРИВОШЕЕВ, 
журналист: 

САН-САЛАЛЫ БАЙЛАНЫССАН-САЛАЛЫ БАЙЛАНЫС

Аптаның ұсынысы

КӘДЕГЕ 
КӘДЕГЕ 

ЖАРАСА, 

ЖАРАСА, 
ҚАНЕКИ!

ҚАНЕКИ!

Марат БЕКЕТАЕВ, 
әділет министрі: 

«Сіздердің қазақ тіліндегі сұрақ-
тарыңызға 
1 жылдың 
ішінде жауап 
беремін. Қазір 
аптасына 3 рет 
қазақ тілінен 
сабақ алып 
жүрмін. Мен 
ауылға барған 
кезде қазақша 
сөйлеймін. 
Туыстарым-
мен де қазақша 

сөйлесемін. Қазақша сөйлегенді 
ұнатамын»
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«Қойылған 
сұраққа көбінде 

орыс тілінде 
жауап бересіз. 
Сіз қазақ 
тілінде еркін 
сөйлеу үшін 
сабақ алып 
жүрсіз 
бе? Бізге 
қашан 
қазақ 
тілінде 
толық 
жауап 
бересіз?»

ҚАУІПСІЗ ҚАУІПСІЗ 
АЙМАҚ АЙМАҚ 

ҚҰРЫЛАДЫҚҰРЫЛАДЫ

Ескі к!ліктерді қабылдау бойынша 
Шымкент қаласы к!ш бастап тұр. 
Онда 1897 авток!лік жиналған. Екінші 
орында 1163 авток!лікпен Талдықорған 
тұрса, үштікті қолданыстан шыққан 
989 к!лікті қабылдаған Алматы 
қаласы түйіндейді.  3ткізілген 

к!ліктің ең к!несі 1948 жылы 
шығарылған «Москвич». «ҚазАқпарат» 
хабарлағандай, жоғарыда аталған 
бағдарлама бойынша авток!лік !ткізу 
рәсімін оңтайландыру және қолайлы 
ету мақсатында электрондық кезек 
ұйымдастырылған. 

Brent маркасының шілделік 
фьючерсінің бір баррелі 50 доллар 70 центке 
т!мендесе, WTI мұнайы 0,25 пайызға 
арзандап, 47 доллар 70 центке жеткен. 
Ал «қара алтын» құнының құбылуына 
АҚШ энергетика министрлігінің елдегі 
мұнай қоры ж!ніндегі мәліметі себеп 
болған. Қазіргі таңда оның к!лемі 900 мың 
баррельге азайған. 

Нарық «ҚАРА АЛТЫННЫҢ» «ҚАРА АЛТЫННЫҢ» 
ҚҰНЫ ТҮСТІҚҰНЫ ТҮСТІ

Лондон және Нью-
Йорк биржаларындағы 
электрондық сауда-
саттықта мұнайдың 
бағасы төмендеп, 
барреліне 50 долларға 
түсті.
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ФОТОАЙҒАҚ
ФОТОАЙҒАҚ

Орал қаласыОрал қаласы
Құрманғазы мен Динаның ескерткішін Құрманғазы мен Динаның ескерткішін 
орнатуға 69 миллион теңге жұмсалғанорнатуға 69 миллион теңге жұмсалған

Бір күні балам сабақтан келе 
салып: «�ке, сенің массаң қанша? 
К�лемің ше? Жылдамдығыңды 
білесің бе?» – деп түсініксіздеу 
сұрақтың астына алды. Иығындағы 
с�мкесін алып жатып, 
маңдайына алақанымды 
бастым. Қызуы жоқ. 
Анасы да аң-таң. «Кел, 
балам, қарның ашып 
қалған шығар, тамақ 
іш» – деп жігі-жапар 
бола бастады. Мен де 
айналып-толғанып 
жатырмын. Ұлым қояр 
емес. «Айтшы, массаң 
қанша?» – дейді. Сонда 
ғана бірдеме түсінгендей 
болдым. «Ол не, сабақ 
па?» – деп с�мкесіне қол 
создым. 

– Иә, бүгін сондай сабақ болды.
– Қай пәннен? – деппін ұлым 

жоғары сыныпта оқитындай.
– «Масса» дегенді физикадан 

оқып едік қой – деп с�зге анасы 
араласты. 

– Жоқ, математикадан – дейді 
балам оқулықтарының бірін қолыма 
ұстатып жатып. 

– Балаң 1-сыныпта оқиды ғой, 
қайдағы физика? – дедім мен де 
жолдасымның с�зін жақтырмай. 

Ұлым математика оқулығын қақ 
ортасынан ашып «Ұзындық. Масса. 
К�лем» деген тақырыпты жайып 
салды алдыма. Балама – бір, кітапқа 
– бір қарап, түк түсінбей отырмын. 
Бұл қалай болды: «масса», «к�лем» 
деген атаулар физика пәнінде 
кездеспейтін бе еді? 0з к�зіме �зім 
сенбей, оқулықты аударып сырт 
жағын қараймын. «Математика», 
«1- сынып» – деген жазу бадырайып 
тұр. Ішін ашамын: «Ұзындық, масса, 
к�лем». Ал балаға түсіндіріп к�р енді!..

Бұрын физика пәнінен «масса, 
үдеу, салмақ» дегенді оқығанбыз, 
есіме сол түсті. Оны қай сыныпта 
оқытып еді: 7 не 8-сыныпта 
танысқанымыз анық. Ал 6 жастағы 
балаға оны қалай түсіндіремін? 

Шарадай басым шақшадай болды 
деген осы шығар, меңірейдім де 
қалдым.

1-сыныптың математика 
оқулығындағы «жаңашылдық» 
мұнымен бітпеді. Күн сайын еселеп, 
жаңарып отырды. Енді ғана алу мен 
қосуды үйреніп жүрген оқушыға 
бір күні «Кері есеп» құрастырдық. 
Кері есеп құрастыру «массаны» 
түсіндіруден де ауыр соқты. 
Шынымды айтсам, кері есепті балам 
да, мен де сол күйі түсінген жоқпыз... 

Тағы бір күні «Х» пен «У»-ті 
к�теріп келіпті. «�ке, «Х» деген не? 
«У» деген не? Апай, бұл екеуі белгісіз 
сан. Осы белгісіз санды табыңдар 
деді. Қалай табамын?» – деп аузын 
ашып тұр. Дәптерін аштым. (х+у=8, 
х=3,4,5,6) мәнін тап – деген есеп 
к�лденең жатыр. Түсіндірдім. Балам 
да түсінгендей болды. Бірақ: «Ол 
неге белгісіз сан? Не үшін оны анау 
«Х», «У» – деген әріппен береді?» 
– деп �зімді састырды. Мектеп 
табалдырығын енді аттаған бала ғой. 
Белгісіз теңдеуді түсіну түгілі, белгілі 
сандардың �зін әрең қосып-алып 
жүр. Одан да �тіп кеттік... 

0ткен сейсенбі күні ұлым 
мектептен қуанып келді. «�ке, 
диаграмма мен пиктограмманы, 
сосын комбинациялауды» оқысақ, 
1-сыныпты бітіреміз» – дейді. «Ол 
не?» – дедім, тағы бір түсініксіз сабақ 
болғанын іштей сезіп. «Диаграмма 
мен пиктограмма, комбинациялау 
ғой» – дейді, алақанын жайын. 
Бұл жолы шынымен түк түсінбей 
тұрғанымды ұлымнан жасырмадым. 

– Балам, айтып отырғандарың 
қай оқулығыңда? 

– Ой, әке-ай, тағы да математика 
ғой – деп ренжіді ол. 

Апайы түсіндірген сияқты. 
Сондықтан басымды қатырғым 
келмеді. Бірақ кісінің тілін 
бұрайтын әлгі атаулар әлі к�кейімде 

сайрап тұр. Шынымен, диаграмма, 
пиктограмма, комбинациялау деген 
не екен, ә?!

«Жаратылыстану» деген пән бар. 
Ол да табақтай оқулық. Түрлі-түсті 
суретпен безендірілген. Екі жастағы 
қызым қатты жақсы к�реді. Ашып 
алып, аюдың, қасқырдың суреттерін 
қарайды да отырады. 

– Балаңның тапсырмасына 
к�мектесші, менің миым 
жетпеді – деп қарсы алды 
жолдасым бір күні. 

– Не тапсырма? Тағы да 
есеп пе? – дедім. Жұмыстан 
шаршап келген бетім еді. 

– Жоқ, 
«Жаратылыстанудан». «Қызыл 
кітапқа енген аңдар мен 
құстарды жазып келіңдер» – 
депті. 

– К�мектеспедің бе енді? 
– Қалай к�мектесемін, 

М.Елеусізовтің қызы ғой деп 
пе едің? – деді ол да шаптығып. 

«Қызыл кітапқа» қай аңның кіргенін, 
қай құстың сызылып қалғанын 
қайдан білейін? Қисынға да келмейді 
ғой» – деп бұрқылдап жатыр. 

Рас-ау, аң-құс түгілі, ауылдағы 
атасының қорасындағы т�рт түліктің 
т�лінің атын білмейтін бала үшін 
«Қызыл кітап» дегеннің �зі жұмбақ 
сияқты ма қалай?! Бір жолы ауылға 
барғанымызда құлынды к�ріп «Аттың 
баласы» деп қатты қызығып еді. 
�йелім бұрқылдап жүргенде соны 
ойладым. «Қызыл кітапты» қалай 
түсіндірсем екен?.. 

Бірінші сыныпты да аяқтап 
қалдық. Соңғы қоңырау алыс емес. 
Баламның сауаты ашылды, хат 
таныды. Сан санап, жүзге дейін 
қосып ала алады. Оған да шүкір! 
Жасыратыны жоқ, балам екеуміз 
1-сыныпты бірге оқыдық, енді 
2-сыныпты қайтеміз?!. 

����� ����	�
�,
1-����� ���	�����
 ә���

Балам 1-сыныпта оқиды. Былтырғы 1 қыркүйектен бері мен де 
1-сыныпты қайтадан бастап жатырмын. Еріккеннен емес, ұлыма 
көмектесу үшін. Көбінде математика пәнін бірге оқимыз. Есептерін 
бірге шығарамыз. Өйткені, баламның жалғыз өзінің шамасы 
жетпейді. Сөзім сенімді болу үшін нақты мысалмен бастайын.

Білім және ғылым министрлігінің назарына! 

немесе диаграмма мен 
пиктограмма деген не?

БІРІНШІ СЫНЫПТЫ БІРІНШІ СЫНЫПТЫ 
БІРГЕ ОҚЫДЫМБІРГЕ ОҚЫДЫМ

«Балаларды 
денсаулығы мен 
дамуына зардабын 
тигізетін ақпараттан 
қорғау туралы» 
Заң жобасы 
Мәжілістің төртінші 
шақырылымынан бері 
күн тәртібінен түскен емес. 

Биыл тағы қаралып отырған 
заң жобасының жұмыс тобында 
сарапшының бірі болғандықтан, 
құжатпен мұқият таныстым. Сонда 
байқағаным, негізгі басымдық 
телевизия, радио, газет-журналдағы 
теріс ақпараттардан баланы қорғауға 
қойылған да, қалғанын «басқа да 
аудиовизуальды �німдер» деп бір 
с�збен қайыра салған. Заң жобасының 
тұсаукесеріндегі менің ұсынысым осы 
аудиовизуальды �німдердің қатарын 
компьютерлік ойындармен кеңейту 
еді. Себебі бізде теледидар 
арқылы тарайтын фильм, 
клип, бағдарлама бар, 
олардың мағынасына 
қарау, жас ерекшелігіне 
қарай маркировка қою 
біршама жолға қойылды. 
Тұсау салынбағаны – тек 
компьютерлік ойындар. 
Қазіргі компьютерлік 
ойындардың сюжеті 
де, бейнелеу мәнері 
де, кейіпкердің дауыс 
интонациясы да, тіпті 
кадрлардың жиілігі де бір 
мақсатты к�здейді – сізде 
қатыгездік (агрессия) 
туғызу. �рине, осылай 
дегенмен, компьютерлік 
ойындарға біз тыйым сала 
алмаймыз. Компьютерлік 
клубтарды да жаба 
алмаймыз. 

Мынадай түйткілге назар салып 
к�ріңізші. Қазір бүкіл компьютерлік 
клубтың т�рінде тұрған Grand Theft 
Auto сериясындағы ойындарды алып 
қарайық. Бас кейіпкер кедей болса да, 
к�лігіне жез�кше шақырып, қажетін 
�тей алады. Ал байыған сайын стрип-
барға барып, жалаңаш биге тапсырыс 
береді. Немесе басты кейіпкердің к�ңіл 
қосып жүрген қызы – герлфрендіне 
әр ауық уақыт б�ліп, жыныстық 
қатынасқа баруын міндеттеп қойған. 
Онсыз ойының жүз пайызға бітпейді. 
Айтпақшы, бұл ойынға Таиланд, 
Малайзия, БА� елдері тыйым салған. 
Ойын индустриясында �те танымал 
Mafia III ойынын да алып қарайық. 
Алдымен сутенерлік бизнесті жаулап 

аласың. Сосын есірткі бизнесіне 
к�шесің. Содан кейін барып қана 
«мафияның басшысы» бола аласың. 
Болмаса, �те танымал Fallout 3 
ойынын алайықшы. Онда басты 
кейіпкер �те жоғары к�рсеткішке жету 
үшін білегіне ине салуы керек. Сол 
себептен де бұл ойынға Аустралия 
тиым салды. Ал бізде кез-келген 
компьютерлік клубта осы ойын тұр.

Айтайын дегенім, мұндай 
ойындарды ересек адамның ойнағаны 
б�лек те, ал клубтардағы негізгі 
контингент – алтыдан он бес жасқа 

дейінгі баланың ойнағаны бір б�лек. 
Алатын әсері де басқа. Мүмкін, 
осындай ойындардағы «артық» 
сюжеттік линияларды арнайы 
бағдарламалар – модтар арқылы 
алып тастау керек шығар. Бұл тұста 
бізге Германияның тәжірибесі жақын 
келеді. Бұл елде �те қатал іс-әрекетті 
к�рсетеді деген 39 компьютерлік 
ойынның сатылуына тыйым ресми 
түрде салынған. Ең қызығы, Германия 
тыйым салған тізімді қарап шықтым. 
Бізде солардың дені компьютерлік 
клубтарымызда еркін тұр. Мысалы, 
Hitman: Codename 47, Max Payne, 
Mortal Kombat Armageddon, Postal, 
Рainkiller, Resident Evil 3: Nemesis, 
The Punisher. Сонымен қатар 

Германияда 23 компьютерлік ойынды 
ойнауға болады. Бірақ толықтай 
тазалаудан (стерилизациядан) 
�ткізген. Стерилизация дегенің – бұл 
ойындарда қан деген атымен жоқ 
немесе жасыл түске алмастырған. 
Фаталити к�ріністерін кесіп тастаған, 
адам �лтіру тәсілін к�рсетпейді. 
Стерилизацияға, тіпті Far Cry, біз 
мысал еткен Grand Theft Auto, Half-
Life, Medal of Honor секілді атақты 
ойындар да ұшыраған.

Қысқасы, егер ерік-жігеріміз 
табылса, бұл техникалық жағынан 

түк те қиындық туғызбайтын шара. 
Ең қызығы, бізде тыйым салынған 
компьютерлік ойынның тізімін еш 
жерден кездестірмедім. Демек, жоқ. 
Стерилизациядан �ткен ойын туралы 
да ақпарат таба алмадым. Демек, ол 
да жоқ. Сондықтан, компьютерлік 
ойындар арқылы келіп жатқан алапат 
зиян мен зардапты �лшеп, оған 
қарсы айла қылар осы заң жобасы 
болмаса, басқасынан қайран жоқ. 
Егер Аустралия, Германия, Оңтүстік 
Корея секілді біз үлгі тұтатын елдердің 
�зі шектеуге барып жатса, расымен 
ойланатын нәрсе.

Ө��� ��������,
��������т

Бекболат ТІЛЕУХАН, 
Мәжіліс депутаты: 

«Экстремистік пиғылдағы, баланың 
бүкіл психикасына әсер ететін және 

суицидке бейімдейтін информациядан 
сақтандыруға келгенде теріс пиғылда 

әрекет жасаған адамдарға қатал келуіміз 
керек деп ойлаймын. Бұл – бүкіл қоғамның 
институтционалды түрде мойнына түсетін 

салмақ. Шынында да, ұрпағымыздың 
санасына, денсаулығына зардабын тигізетін 

болса, кейбір нәрселерге шектеу қою 
жағын қолдаймын. 
Рухани, физикалық 

жетілмеген 
баланы кез келген 
информацияның 

диверциясы ұясына 
тастай салуға 

болмайды. Біз оны 
құтқаруымыз керек. 

Бала біздікі»

Бекзат РАҚЫМОВ, 
ақпарат және 
коммуникация 

министрлігінің өкілі: 

«Шетелдік телеарналардың 
контентіне шектеу қоя алмаймыз. 

Бірақ жаңа заң жобасы 
(«Балаларды денсаулығы мен 

дамуына зардабын тигізетін 
ақпараттан қорғау туралы») осы 

бағыттағы жұмысқа оң әсерін 
тигізуі мүмкін. Яғни сол телеарна 

өнімдері 
бала 

денсаулығы 
мен 

тәрбиесіне 
зиян 

келтіретін 
болса, тиісті 

шектеу 
қойылады»

1+2

Алаң НОҚТАСЫЗНОҚТАСЫЗ
КОМПЬЮТЕРДЕГІ ҚАТЫГЕЗ ОЙЫНҒА КОМПЬЮТЕРДЕГІ ҚАТЫГЕЗ ОЙЫНҒА 
ҚАШАН ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ?ҚАШАН ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ?
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2017 жыл 4 мамыр2017 жыл 4 мамыр

2016 жыл 2016 жыл 
21 қазан21 қазан

БЫЛТЫР БЫЛТЫР 
АШЫЛЫП АШЫЛЫП 
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Өндіріс
Зауытта 

ақпараттық 
стэндтер мен 

экспозициялық үлгілер бар. Елбасы 
кәсіпорынның жұмыс жоспарымен 
танысты.

Президент «"з #ндірісін 
дамытып, импорттық тауарлардың 
орнын алмастыру – экономикалық 
даму жолында тұрған Қазақстан 
үшін маңызды міндеттердің бірі», 
– деді.

Елбасы, сонымен бірге 
кәсіпорын қызметкерлерімен 
әңгімелесіп, жұмысына сәттілік 
тіледі. Кәсібилігін жетілдіре түсу 
керектігін еске салып, ниеттестігін 
жеткізді.

Айта кетелік, кәсіпорын түрік 
инвесторларының қатысуымен құралған. Былтыр 
зауыт 750 тонна алюминий профильдерін 
шығарған. "німнің 20 пайызы Ресей, Украина, 
Қырғызстан, Тәжікстан және Түркіменстанға 
экспортталған. Қазіргі таңда аталған компания 
қазақ-түрік индустриялық аймағында ПВХ 
профильдерін, алюминий мен ПВХ-дан 
м#лдір шыны құрылымдарын (��������	�
��
 
����������) шығарады. Сонымен бірге 
кәсіпорын газ плиталарын жинау қызметімен 

айналысатын екінші 
зауыттың құрылысын 
бастап кетті. Жоба 
құны 2,5 миллиард 
теңге. Зауыт толық 
іске қосылғанда 
мұнда тағы да 50 адам 
жұмыспен қамтылады.

Бүгінгі таңда отандық нарықта алюминий 
профильдердің к#лемі 50 мың тоннаны құрайды. 
Оның 25 мың тоннасы Қытай мен Ресейден, 
"збекстан мен Түркиядан импортталады 

екен. Аталған кәсіпорын импорт үлесін азайту 
мақсатында бәсекеге қабілетті #нім түрлерін 
к#бейтуді жоспарлап отыр.

2010 жылдан бері елімізде индустрияландыру 
картасы жүзеге аса бастады. Соның алғашқы 
бесжылдығында (2010-2014 ��.) Оңтүстік 

Қазақстан облысында 7,7 мың 
жаңа жұмыс орнын құруға 
мүмкіндік беретін 115 жоба 
іске қосылған. Ал екінші 
бесжылдық ішінде (2015-2019 
��.) құны 1,2 трлн теңге 
болатын 135 жоба (18,3 ����
� 

��
� �
�
 ����� ����) 
жүзеге асырылмақ. Бүгінге 
дейін оның 44-і пайдалануға 
беріліп, 1700-ден астам жұмыс 
орыны ашылып отыр. Биыл 
құны 37 миллиард теңге 
болатын 17 жобаны жүзеге 
асыру к#зделуде.

Бүгінгі күнге дейін іске 
қосылған 189 жоба бойынша 
облыста 100,9 миллиард 
теңгенің #німі шығарылды. 
Мұның #ндеу #неркәсібіндегі 
үлесі 21 пайызды құрап отыр.

Алюминий профильдерін әзірлейтін 
кәсіпорын бұдан былай да даму мүмкіндіктерін 
толығымен пайдалана бермек.

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

Алюминий 
профильдерін 

әзірлейтін «Gold 
Aluminum» ЖШС 2014 

жыл индустрияландыру 
картасы аясында іске қосылды. 
Бүгінде мұнда 70 адам тұрақты 

жұмыс істейді. Оңтүстік 
Қазақстан облысына кезекті 

іссапары кезінде Елбасы 
аталған серіктестіктің 

жұмысымен 
танысты.

Облыс әкімі 
Амандық Баталов 
үкімет басшысын 
қайта құрылымнан 

#ткен Талдықорған қаласындағы әуежай 
ғимаратымен таныстырды. Жақын арада мұнда 
"скемен мен Ресей қалаларына әуе рейстері 
ашылады. Бұл осындағы демалыс орындарына, 
оның ішінде Алак#л к#ліне Қазақстанның #зге 
облыстары мен к#рші елдерден туристердің 
к#птеп келуіне мүмкіндік береді. Облыстағы 
ауыл шаруашылығының даму барысына ерекше 
ден қойған Бақытжан Сағынтаев алғашқы 
кезекте Ескелді ауданындағы «Нам Г. Н.» 
шаруа қожалығында болып, қант қызылшасын 
себу бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға 
назар аударды. Шаруашылық иесі Герман Нам 

суармалы егіншілікте жаңа технологияларды 
қолдану туралы айтып берді. Ол «"ткен жылы 
қызылшаның әр гектарынан 600 центнерден 
#нім түсті. Жекелеген алқаптарда 800 центнерге 
дейін жетті. Мұның бәрі жоғары сапалы жаңа 
техниканы қолдануымыздың арқасында мүмкін 
болуда. Биыл да тұқым себу үшін Германия 
елінің құрылғысын сатып алдық. Орта есеппен 
гектарына 700 центнерден #нім аламыз 
деген ойдамыз. Былтырғыға қарағанда, биыл 
егістік к#лемін ұлғайтып отырмыз. Тәтті түбір 
тұқымының бүгінге дейін 30 пайызы себілді. Қант 
қызылшасы – бүгінгі таңда пайда әкелетін #нім. 
Мемлекет тарапынан минералдық тыңайтқыштар 
субсидияланады. Сонымен қатар тұқым мен 
пестицидтер 50 пайызға дейін арзандатылған. Бұл 
шаруашылықтарға үлкен к#мек. Тәтті түбірдің әр 
тоннасы 17 мың теңгеден қабылданбақ. Бұл #те 
жақсы баға. "нім к#лемі гектарына 600 центнерді 
құраса, әр гектардан түсетін түсім 1 млн теңге 
болады», – деп түсіндіріп #тті.

Талдықорған аймағын газдандыру үшін 2014 
жылы «Алматы – Талдықорған» магистральді 
газ құбырының құрылысы басталған еді. 
«Ақниет-БН» ЖШС жүргізген газ құбырының 
құрылысы аяқталып, Талдықорған қаласына 
табиғи газ жеткізілді. Премьер-Министр осынау 
игі шараның тұсауын кесіп, к#гілдір отынның 
алғашқы алауын жақты. "ңірге к#гілдір отынның 
келуі к#пшіліктің к#ңіл к#кжиегін к#кке к#терді. 
Табиғи газ тұрғындар тіршілігіне тың серпін 
бермек. Газ құбырының жалпы ұзындығы 264,8 
шақырымды қамтиды. "ңірімізде жалпы саны 
741 елді мекеннің 473-і газбен қамтуға жатады. 
Ал осы уақытқа дейін 11, 7 млрд теңгеге 73 елді 
мекен к#гілдір отынмен қамтамасыз етілген. 
Ағымдағы жылы облыстың 123 елді мекенін 

табиғи газбен қамту жоспарланған. С#йтіп, 
облысымыздың 9 ауданы (�
����, �
�
�
�, 
!
�"
�, #��, $����%��
	
�, &�"��, '
�*����, 
+ө���, $����6� 
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�6
��) мен 3 қаласына 
(!
�6����"
�, �
�%
"
�, !�����) толығымен 
табиғи газ тартылмақ. 

Үкімет басшысы денсаулық сақтау 
министрі Елжан Біртановпен бірге жаңадан 
ашылған Талдықорған қалалық к#псалалы 
ауруханасына да ат басын бұрды. Мұнда 
облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
басшысы Асхан Байдувалиев баяндама жасады. 
Басқарма басшысының айтуынша, облыстың 
медициналық ұйымдарында дәрігерлер саны 28, 
3 пайызға #скен. Медициналық мекемелердің 
материалдық-техникалық базаларын жақсарту 
мақсатында 2016 жылы жалпы құны 1 569,9 млн 
теңге болатын 123 бірлік медициналық техника 
алынған. "ткен жылы 16 нысанның құрылысы 
басталған. Олар – Талдықорған қаласындағы 
300 орындық к#псалалы аурухана мен Алак#л 
ауданы, Ақши ауылындағы бір кезекте 25 
адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория. 

Биыл жалпы құны 946,6 млн теңге болатын 
6 дәрігерлік амбулаторияның құрылысы 
аяқталмақ. Қалалық к#псалалы аурухана 
туралы жан-жақты ақпарат алған үкімет 
басшысы облыстағы әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жұмыстарының насихатталуына 

кеңінен к#ңіл б#лу қажеттігін 
тілге тиек етті.

Келесі кезекте Талдықорған 
қаласының шығыс б#лігінен 
орын тепкен Индустриалдық 
аймаққа табан тіреді. Облыс 
әкімі Амандық Баталов 
«Талдықорған», «Бекере» 
индустриалдық аймақтарының 
ағымдағы қызметі мен «Қорғас 
– Шығыс қақпасы» арнайы 
экономикалық аймағының 
жұмысы, сондай-ақ Панфилов 
ауданындағы жаңа Нұркент 
қаласының құрылысы мен 
«Gate Sity» серіктес қаласын 
дамыту тұрғысында жүріп 

жатқан жұмыстар ж#нінде мәлімет берді. 
Айта кетейік, бұл жобалар мемлекет басшысы 
#ңірлерге инвесторларды тарту туралы берген 
тапсырмасының негізінде жүзеге асырылуда. 

Индустриалдық аймақтың аумағы 594,9 
гектарды құрайды. Жобаны іске асыру бойынша 
бірінші кезеңде оның 180 гектары қамтылмақ. 
Бұл жерде жетпістен аса жобаны жүзеге асыру 
к#зделіп отыр.

Үкімет басшысы Талдықорған тұрғындары 
жиі серуендейтін «Жастар» саябағына барды. 
Облыс орталығының ең к#рікті жерінің бірі 
саналатын – мәдени аймақта бос жұмыс 
орындарының жәрмеңкесі #тіп, оған екі қолға 
бір күрек таппай жүрген мамандар шақырылды. 
Естеріңізге сала кетсек, «Жастар» саябағы 
былтыр ғана есігін айқара ашқан болатын. 
Содан бері талдықорғандықтар кешкілік жаңа 
саябақта серуендеуді әдетке айналдырып үлгерді. 
Мәдени шаралардың к#пшілігі де осы жерде 
ұйымдастырылады. Мұнда сайрауық субұрқақ, 
аллея, жасанды тоған, «Қыз бен жігіт» монументі, 
этноауыл, 97 метр биіктікте желбіреген К#к ту 
бар. 

Ал жәрмеңкеге 100-ден астам кәсіпорын 
#кілдері келді. Олар жастарға 1500 жұмыс орнын 
ұсынды. Атап айтсақ, жұмыс берушілердің 
арасында «JLC Сүт», «GTI Қазақстан», 
«Қайнар АКБ», «Филип Моррис Қазақстан», 
«Эфес Казақстан» сияқты ірі компаниялар 
бар. Сондай-ақ 20 техникалық және кәсіби 
білім беру ұйымдары к#пшілікке 40-тан астам 
мамандықты таныстырды. Шараға облыстың 
аудан мен қалаларынан жұмыс іздеп жүрген 
жандар қатысты. Осындай жәрмеңкенің 
арқасында жыл басынан бері 6 мыңнан астам 
адам жұмысқа орналасқан. Оның ішінде тұрақты 
жұмыс орындарымен 2300-ге жуық адам, 
маусымдық жұмыспен 1300 адам қамтамасыз 
етілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
ақы т#ленетін қоғамдық жұмыстармен 2700 
адам қамтылған. Жәрмеңкеден кейін Бақытжан 
Rбдірұлы «К#ктем Grand» қонақүйінде 
«Атамекен» кәсіпкерлер палатасының кеңес 
мүшелерімен кездесті. Кездесуде шағын және 
орта бизнесті дамыту тақырыбы с#з болды.

Премьер-Министр облыс орталығының 
ерекше к#ркейіп келе жатқан оңтүстік-

батыс тұрғын ауданында болып, қаланың бас 
жоспарымен, «Нұрлы жер» бағдарламасының 
жүзеге асырылу барысымен танысты. Жаңадан 
бой к#теріп жатқан бес жаңа шағынауданнан 
тұратын оңтүстік-батыс тұрғын үй алабын 
жоспарлау жобасы 2012 жылы бекітілген 
болатын. Содан бері жалпы к#лемі 98,7 мың 
шаршы метр болатын 1787 пәтерлі 24 үй 
пайдалануға берілген. Нәтижесінде, 1787 отбасы 
тұрғын үймен қамтылып отыр. Сонымен қатар 
оңтүстік-батыс тұрғын үй алабының аумағында 
әлеуметтік-мәдени мақсаттағы бірқатар нысан 
– 9 балабақша, 5 мектеп, емхана, драма театры, 
Салтанат сарайы, к#рме кешені, халыққа қызмет 
к#рсету орталығы, 4 сауда үйінің құрылысы 
жоспарланған. Бүгінге дейін Оқушылар сарайы, 
Жастарға қызмет к#рсету орталығы, қонақүй 

кешені салынып, пайдалануға берілген. Бұл 
тұрғын үй алабында биыл 300 орынды музыка 
мектебін, 1200 орынды білім ошағын, жабық 
бассейн салу жоспарланып, 320 орынды 
балабақшаның жұмыс жобасы әзірленуде. Жаңа 
шағынауданды к#збен к#ріп, қаланың алдағы 
даму жоспарымен танысқан үкімет басшысы 
облыс орталығының күннен-күнге к#ркейіп келе 
жатқанына ризашылық білдірді.

Сапар соңында Оқушылар сарайында 
облыс жұртшылығымен жүздесті. Rңгіме ел 
байлығы – мұнай мен газды ұқсату, инвестиция 
тарту, жаһандық техникаларды меңгеретін, 
басқалармен тереземізді теңестіретін, бәсекеге 
қабілетті маман тәрбиелеудің #зектілігі 
жайында #рбіді. Алак#л, Балқаш к#лдерінің 
жағасы соңғы жылдары демалушыларды 
к#птеп қабылдай бастады. Бірақ алда 
демалыс орындарын заман талабына сай 
етіп салу міндеті тұр. Сондай-ақ облыс 
Батыс Еуропа – Батыс Қытай арасын жалғап 
жатқан күре жолдың бойында тұрғандықтан 
жол жиегіндегі сервистерді дамыту керек. 
Үкімет басшысы күре жолдың бойындағы 
нысандардың бұрынғыдай киіз үй, күрке там 
емес, шетелдердегідей заманауи ғимарат болуы 
керектігін ескертті. 

Медицина саласының қызметін де жаңарту 
керектігіне тоқталды. Бұл орайда бүгін 
қалалық к#псалалы ауруханаға барғанын, 
онда сырқаттарды есепке алудың электронды 
жүйе арқылы іске асырылып жатқанын к#ріп, 
қуанғанын да жасырмады. 

Азаматтық қоғам құру жолында күш салу 
керектігіне баса тоқталды. Шығып жатқан 
заңдардың қоғамның игілігіне жұмыс істеуі 
керектігі жайлы айтқаны к#птің к#кейінде 
жүрген ойды д#п басты. Ол, сондай-ақ облыста 
үкімет қолға алған бағдарламалардың жүйелі 
жүзеге асырылып жатқанына к#з жеткізгенін 
тілге тиек етті. Мысалы, аграрлық кешенді 
дамыту, «Нұрлы жер» бағдарламасы арқылы 
халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету 
және жұмыспен қамту бағдарламаларының 
орындалуына ризашылығын білдірді.

������ ��������,
7��
�� ������

«Күре жолдың бойындағы нысандар 
бұрынғыдай киіз үй, күрке там емес, 
шетелдердегідей заманауи ғимарат 
болуы керек». Бұл туралы үкімет басшысы 
Бақытжан Сағынтаев Алматы облысына 
жұмыс сапарымен барғанда мәлім 
етті. Елбасының «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
Жолдауында және «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында қойылған міндеттердің жүзеге 
асырылу барысымен танысты.

ТӘТТІ ТҮБІРДЕН ТУРИЗМГЕ ТӘТТІ ТҮБІРДЕН ТУРИЗМГЕ 
ДЕЙІН...ДЕЙІН...

Жаңғырту 3,0

А і і й А й ф і і й і

АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛІ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛІ 
ШЫМКЕНТТЕ ШЫҒАДЫШЫМКЕНТТЕ ШЫҒАДЫ
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Жанар Ибраева – 
ТМД бойынша әскери 
кемедегі бірінші 
және жалғыз ару. Біз 
әскери-теңізші қызбен 
Маңғыстауға барған бір 

сапарымызда танысып, 
тілдескен едік. Көзінде 

оты бар 
қыздың 

әр сөзі 
қорғасындай 

салмақты көрінді. 
Бойы жинақы, ойы 
орнықты. Сөзге 
тарттық. Қойған 
сұрағымызға 
қысқа-нұсқа жауап 
беріп отырды.

– �����, ә��	�
 
�	��� ������������ ���������, ���� 
����
��� ��������� ����-ө��	� 
��������? 

– Жоқ, Ақт�бенің тумасымын. 
Теңізі жоқ қаланың қызы болам. Бірақ 
теңізге бала күнімнен ғашықпын. Теңіз 
мен үшін романтика болды. !скери 
қызметке батыр !лия апамның жолын 
қуып келдім. Мектеп қабырғасында 
!лия Молдағұлова болып, спектакльде 
ойнайтынмын.

– �	����	� ������
� ������ 
�	�	�� �� �	��	� ���� 	��...

– Мен романтик болған соң осы 
салаға бет бұрдым. Бала кезімнен 
ресейлік теңізшілер туралы кино 
картиналарды к�п қарадым. Кино 
кейіпкерлерінің әскери формасына 
қатты қызығатынмын, «Мен де сондай 
болсам деп армандайтын едім». Кеме, 
саяхат туралы кітап к�п оқыдым. 
Мәселен, 2009 жылы мамыр айында 
шыққан Борис Акуниннің «Сокол 
и Ласточка» атты романын үлкен 
қызығушылықпен қарап шықтым. 
Бұрындары «Кемеде әйел адам 
болмауы керек, болса бақытсыздыққа 
душар боласың» – деген ұғым 
болған екен. Осы бір жазылмаған 
«заң» аталған романда да айтылады. 
Кейіпкер Эпин-Летиция ер адамша 
киініп, теңізге шығады. Ол осылайша 
қазына іздеуге аттанып, соңында �з 
махаббатын кездестіріп, мұратына 
жетеді. Мен мұратымды осы к�к 
теңізден іздеп келдім.

– !"��������� �	���! �����, 
ә��	�
-�	��� ������ ���-������ ����� 
������ ��� ��?

– !рине, қарсы болды. Мен 
теміржолшылардың әулетінде туып-
�стім. Бала күнімнен жан-дүнием 
шексіздікті қалайтын. Кеңістікті 
жаным сүйеді. Оның үстіне әскери 
теңізшілердің киімін қатты жақсы 
к�рдім. Содан болар, әскери теңізші 

болуды армандадым. Армандар 
орындалады екен!

– $� �!% ������� ә��	�
-�	�� 
�&��	���	 ����	� ��������� �"���� 
��� 	�	���. '"� �� &�� �������� ���� 
�	�	� �
(���?

– Мақтаныш болудан 
бұрын, жауапгершілігі мол 
болады екен. 8ткен жылы 

Ресейдің Шлиссельбург қаласында 
«Атамекен» құрғақ жүк тасымалы 
кемесін суға түсіру салтанатына 
қатыстым. Сол кеменің «Кіндік 
Анасы» атағына ие болдым. Ол да 
жауапгершілігі мол. 

Менің міндетім – байланыс 
қамтамасыз ету. Ресейде �ткен 

жаттығулар барысында к�рші елдің 
әскери мамандары менің дауысымды 
естіп, қыз баланың теңізші болғанына 
таңданыпты. Кейін Қазақстанның 
!скери теңіз күштеріндегі қазақ қызын 
к�реміз деп арнайы келіпті. Ал бүгінде 
!скери-теңіз күштерінде �зім сияқты 
қазақтың 30 қызы қызмет етеді. Бірақ 
маған артылар жауапгершілік мол. 

– )�������������� ��������� 
��������� �� �	 �����������!

– Рахмет, бірақ адамда арман 
таусыла ма?! !скерге келген адамның 
барлығы генерал болуды армандайды. 
Ал, мен Қазақстанның қорғаныс 
тарихында ең тұңғыш әйел – адмирал 
болуды армандаймын.

Еліктің құралайындай қыздың 
асқақ арманына біз де тәнті болдық. 
«Адмирал боласың! Оған жету сен үшін 
түк емес» – деп к�ңіл түкпіріміздегі 
м�лдір тілегімізді ақтарып жатырмыз. 
Жанар жай ғана әскери-теңізші емес, 
ол шетсіз-шексіз к�к теңізде айлап-
апталап әскери жаттығу жасайтын, ер-
азаматтармен бірдей қызмет қылатын 
батыр қыз. 

– Алғаш қиындықтар болмады 
емес, болды. Кейбіреулер күмән да 
келтірді. Қыз баланың кәсібі емес, 
алып кете алмайды дегендер де болды. 
Бірақ мен намысқа тырысып, нағыз 
әскери қызметшіге лайықты қызмет 
қылдым.

Маңғыстау сапарынан ашық 
теңіздегі айдай ауды Ақтау халқы 
ерекше құрмет тұтатынын байқадық. 
Маңғыстау облыстық ақсақалдар 
алқасының мүшесі Құлжан 
Егізқараев: «!скери-теңіз күштерінің 
Бас қолбасшылығына бара қалсаңыз, 
алдымен еститініңіз – Жанардың 
есімі. Кемедегі жалғыз әскери 
әйелді олар мақтан қылмағанда, 
кім мақтан етеді?! 8йткені, Жанар 
– экипаж құрамында жауынгерлік 
кезекшілік атқарып, екі рет Каспий 
теңізіне шұғыл шығуларды жүзеге 
асырып, корабльмен �ткізген барлық 
жауынгерлік атыстарды қамтамасыз 
етіп жүр» – деп әңгімемізді түйді. 
Біз де қазақтың қарапайым қарак�з 
қызымен қимай қоштастық. К�ңіл 
айдынымыз алай-дүлей: қарт 
Каспийдің ақ шағаласы аман бол 
дедік. 

����� �*!*+�)/,
������ – ����	 – ������

Мамыр 
– қазақ үшін 

мамыражай, жанға 
жайлы, көңілге жылы ай. Мамыр 

келсе, жер аяғы кеңіп, дала гүлдеп, 
мал-жан тойынып-тоғайып қалады. Бұл 

сондай жомарт ай. Оның үстіне биылғы 
мамыр мереке-мейрамға толы. Мәселен, 

биыл Қазақстан Қарулы Күштерінің құрылғанына 
– 25 жыл. Бұл ширек ғасыр ел тарихындағы 

елеулі жыл болмақ. Сондай-ақ 7 мамыр – Отан 
қорғаушылар күні болса, 9 мамыр – Жеңіс күні. 

Осы қат-қабат мерекеге орай газетіміздің «Қорған» 
бетіне ел айбыны болған екі дәуірдің екі батырын 

беріп отырмыз. Уақыт жағынан айырмашылық 
болғанымен, екі кейіпкерге тән ортақ ерекшелік 

– Отан деген от жүректерінде. Көз алдымызда 
екі дәуірдің екі картинасы тұр. Біреуі – күллі 
Кеңес үкіметін Отаным деп оққа кеудесін 

тосқан батыр. Екіншісі – Тәуелсіз елдің 
ақ шағаласы: қазақтың 
шыққан тұңғыш әскери-

теңізші қыз. 

Мен Екінші 
дүниежүзілік 
соғысқа 
қатысқан 

ардагермін. Жаяу әскер, танкі 
әскері, әуе күштерінде шайқастым. 
Шайқастардың неше ғаламаттарын 
к�рдім, жараландым. Тіпті 5 айдай 
госпитальда жатып, емделгенім бар. 
Оның 4 айын есімнен бір айырылып, 
бір жиып, әйтеуір аман қалдым-
ау! Нақтырақ айтсам, бір �ліп, бір 
тірілген адаммын. 

Сұрапыл соғысты мен бүкіл халық 
білетін Жеңіс күні – 9 мамырда 
аяқтаған жоқпын. Тек 1945 жылғы 

қараша айында бітірдік. Оған үлкен 
себеп болды. Украинаны азат 
еткенде, оның батысында фашистер 
айлакерлік жасап, біраз әскерін 
жасырын қалдырып кетіпті. Ондағы 
мақсаты – біз шабуыл жасап, жаудың 
алдыңғы қатардағы б�лімдерін 
талқандап, ілгері ұмтылғанда, әлгі 
жасырынып қалған неміс әскерлері 
құпия жерінен шығып, артымыздан 
шабуылға шықпақ болады. Мұны 
біліп алған Совет әскери басшылары 
фашистерді талқандау үшін ілгері 
ұзап кеткен бізді кері шақырып, 
жауды талқандап, ошағын ойран 
қылдық. 

Ұрыс Тернополь қаласында 
�ршіді. Осында менің танкіме 
снаряд тиіп, командирім к�з 
жұмды. Мен 5 ай госпитальда 
жатып емделдім. К�зім к�рмей 
қалған. Бір ғажабы осы жарақаттан 
шала соқыр болып қалсам да, 
әскери міндет атқарудан қалған 
жоқпын. 4 айдай госпитальдан 
емделіп енді шығатын кезімде 
маған бір генералымыз кездесіп, 
жағдайымды к�рді де, маған қарап: 
«Айналайын, ауыр халден құтылып 
келеді екенсін. !лі де шайқасып, 
жаудан �ш алуыңа болады», – 
деді. Мен таң қалдым. «Шала 
соқырмын, шайқаспақ түгіл, сіздің 
�зіңізді әрең-әрең к�ріп тұрмын 
ғой», – дедім. Ол күліп: «!лі 
қасиетті міндетті атқара аласын, 
атағың шығады, уайымдама, �зім 
к�мектесем!», – деді. Мен ойланып 
қалдым. Ол емделуден жаңа ғана 
шыққаныма қарамастан, мені Совет 
Одағының маршалы А.Новиковтың 
басқаруындағы аэродромға 
радистер курсына орналастырды. 
С�йтіп, мен құлағымның еститініне 
байланысты радист-морзист 
болып үйреніп шықтым. !лқисса, 
командирім к�з жұмғанда мен 

қалай тірі қалдым? Енді соған 
тоқтала кетейін. 

Танкіге тиген жаудың 
снарядынан командиріміз 
опат болып, мен екі 
к�зімнен жараланып, 
сипалап жүріп 
танкінің т�бесіндегі 
люкті аштым. 
Жерге қарғып 
түсіппін. Сол 
арада қорғаушы 
санитарларымыз 
к�ріп қалып, 
мені госпитальға 
жеткізген. 
Мұндай 
достықтың 
қадірін 
с�збен айтып 
жеткізу мүмкін 
емес! !скери 
басшыларымыздан 
«Ұрыста бір-біріңді 
жауға алдырмаңдар, 
майданда бір-біріңді  
қорғап жүріңдер, шайқас 
алаңында қалдырушы 
болмаңдар, отаншылдық, 
достық барлық қиындықтарды 
жеңеді», – дейтін. Мені сол тәртіп 
аман алып қалды. 

С�йтіп, қайтадан жауынгерлік 
жолға түстім. Тіпті әуе әскерлері 
қатарына қосылдым. Совет 
Одағының маршалы А.Новиковтың 
басқаруындағы атақты 2-гвардиялық 
әуе әскерінің 30-шы әуе әскери 
базасындағы 355 байланыс 

б�ліміне орналастым. Осында 
жаңа мамандыққа үйрендім. 
Барлық күмәнім шайдай ашылып, 
арманым орындала бастаған сияқты. 
Мұнда радистер даярлайтын 
курс екен. Келген соң тура бір 
ай бойына радист-морзист деген 
шеберлікке үйретті. Бұл кезең 
Совет әскері жерде де, аспанда да, 
теңіз бетінде де қаһарына мініп, 
фашистерді талқандап, шабуыл 
жасап келе жатқан кез еді. !р 
шабуылдан кейін жаңа орынға 
қоныстанып, аэродромнан бабына 
келтіре жасақталып тапсырма 
орындауға ұшып шығатын 
немесе тапсырманы орындап 
қайтадан келіп қонып жататын 
керемет ұшақтарды басқарған 
ұшқыштар мен командование 
арасында хабарласатын байланыс 
орнатушылардың біріне айналдым. 
«К�зімнің к�рмейтіні емес, 
құлағымның еститіні маңызды» 
деп �ткен жолы айтқан ұшқыш 
майордың с�зі, ақырында, 
шындық болып шыққандай. 
Жердегі  радиостанцияда �зімізге 
берілген бұйрық-тапсырмалардың 
бәрін қалтқысыз орындадық. 
Мұндай қуанышыммен қоса, осы 
соғысқа қазақ ұл-қыздарымыздың 
жанқиярлық еңбектерін мақтаныш 
еттік. Совет Одағының екі мәртебелі 
батыры Талғат Бигельдиновтың, 
жаудың ордасы болған Берлиннің 
т�бесіне Жеңіс туын тіккен 
Рақымжан Қошқарбаевтың, 
қаһарман Мәншүк Мәметова 
мен !лия Молдағұлованың, 
Қазақстанда жасақталған даңқты 
панфиловшылардың, қаһарман 
Бауыржан Момышұлының, басқа 
да жауынгерлердің ерлігі туралы 
сан рет насихат-үгіт хабарлар да 
тараттық. Туған еліміз Қазақстанда 
орын алып жатқан майдан мен 

тылдың арасындағы берік байланыс, 
еңбектегі ерлік істер туралы радио 
арқылы майдандағыларға арнап 
таратып тұрдық. Ұрыста жеңіске 
жету үшін байланыс қызметінің 
маңыздылығында шек жоқ екен...

Тәубе дейміз, тірі қалдық. 
Жаңа міндеттерді атқаруға кірістік. 

Енді, міне, Тәуелсіздігіміздің 
25-жылдығын қарсы алып, ұлы 
жеңістерге жетудеміз. Бейбіт 
майданда жүргізген күресіміз 
елімізді ұлағатты, бақытты �мірге 
жеткізуде. 

Табаны күректей 40 жыл 
шамасында еліміздегі  беделді 
мекемелердің бірі – КазТАГ-
та (
���� ������� �������), 
«Соцалистік Қазақстан» (����� 

��������), «Қазақстан пионері» 
газеттері редакцияларында 
журналистік қызмет атқардым. 
Редакцияларда газеттерде 
жарияланатын ресми 
материалдарды орысшадан 
қазақшаға аударып, газеттерге 
жариялауға аудару бір кездерде 
Қазақстанда тек КазТАГ 
аудармашыларына ғана рұқсат 
етілген тәртіп болғаны рас. Қазір 
ондайдан құтылдық. Ана тілімізді 
қолдану аясының ұлғайғаны 
қуантады.

Совет Одағының Мәскеудегі 
жоғарғы басшыларының талайы 
Қазақстанға келіп ресми қызметтер 
атқарғаны бар ғой. Мен солардың 
бірқатарының жұмысына (ә�������	, 
����������, ��������, �	����� 
����� ���	) тікелей қатысып, бұл 
жұмыс жайлы талай журналистік 
хабарларды Қазақстан БАҚ 
құралдарына хабарлағанбыз. 
Мәскеуге, басқа республикаларға 
талай рет ісcапарларға да 
қатысқанмын. Жұмысымда қазақ 
тілінің маңызы ерекше орын алды. 
Қазақ халқының талай ардақты 
басшылары жүргізген маңызды 
жұмыстарына да қатысқанмын. 
Ардақты басшымыз Д.Қонаевтың 
қатысуымен мүгедектігім ескеріліп, 
к�мек те алғаным бар.

Отбасымда к�пбалалы болдық. 
Марқұм әйелім Шаһар-Бану 
Шахметқызы – педагог еді. «Алтын 
алқа» медалімен марапатталған. 
Басқа бала-шағам аман-сау, бәрінің 
жұмысы бар. 8зім ардагермін: Ұлы 
жеңіс ордені, Отан соғысы, Қызыл 
жұлдыз, Халықтар достығы, Даңқ 
ордені, басқа да орден, медальдармен 
марапатталдым. 

Құрметті оқырман, мен �мірден 
к�пті к�ріп, ойыма түйіп жүргенді 
айтып отырмын. Оның ішінде �зіме 
ылғи тәрбие беріп, халқыма адал 
қызмет етуге к�мектескен ұлағатты 
жәйттарды қамтыдым. Осынша 
жасап осыншама �мір қызықтары 
мен шындықтарын к�ргенім, олар 
жайында әңгімелесем, ол жастарға 
сабақ болады деп, жастарға үлгі 
болсын деп жаздым. 

'
�"���� )!)/0)+1*2, 
����� �������
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Сыр-сұхбат

ҚазҰАУ-дың баспас�з 
қызметі хабарлағандай, бүгінде 
университетіміздің ардагерлері, тың 
еңбеккерлері мен ауған соғысына 
қатысушылар, әскери кафедра 
курсанттары, оқытушылары мен 
студенттер, жалпы университет ұжымы 
даңқы �шпейтін ерліктің мерекесінде 
бас қосты. 

Салтанатты жиында с�з алған 
университетіміздің бірінші проректоры 
Қанат Маратұлы Екінші дүниежүзілік 

соғыста жерлестеріміздің ерлігі мен 
�негесі оқу орны тарихында �шпес із 
қалдырған майдангер-ғалымдардың 
�негесі жайында баяндады. 

Ұлы Жеңіс күніне арналған 
мерекелік жүздесудің басты қонағы 
– бүгінде оқу орнындағы к�зі тірі 
майдангер, биология ғылымдарының 
докторы, профессор Зұлхарнай 
Сейітов болды. 

Тағзым МАЙДАНГЕРГЕ МАЙДАНГЕРГЕ 
ҚҰРМЕТҚҰРМЕТСұрапыл соғыс жылдарында Қазақ 

ұлттық аграрлық университетінің 
түлектері мен қызметкерлері 
де қан майданның алдыңғы 
шебінде жүрді. Олардың көбі 
оқу аудиториясынан майданға 
аттанды. Соғыста ерлікпен қаза 
тапқан қандастарымыздың 
есімі университет алдындағы 
«Ескерткіш тақтада» орын тепкен. 
Ортамызда аман жүрген ардагер 
мен қарияға қашанда сый-құрмет 
көрсетіліп келеді. 

Бисұлтан АМАНҒАЛИЕВ:

«АРМАНЫМ –«АРМАНЫМ –
АДМИРАЛ АДМИРАЛ 
БОЛУ»БОЛУ»

Бисұлтан Бисұлтан БисұлтаБисұлтан АНҒАЛИЕВАМААНҒАЛИЕВ:АМААМАНҒАЛИЕВ: СОҒЫСТЫ СОҒЫСТЫ 
9 МАМЫРДА 9 МАМЫРДА 

АЯҚТАҒАН ЖОҚПЫЗАЯҚТАҒАН ЖОҚПЫЗ
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Алматы облысы Жетіген 
ауылында орналасқан 
«Мұқашев Еділ» шаруа 
қожалығының егіс алаңы 
ерекше. Шаруашылық 
басшысы Ринат Енекеев 
иелігіндегі 5 гектар жердің 
3 гектарына 15 түрлі 
құлпынайдың итальяндық 
сұрыптарын арнайы 
Украинадан алдырып егіпті. 
Олар бірнеше жыл бойына 
жеміс береді. Тамшылатып 
суару әдісін пайдалану үшін 
арнайы 30 метр жерден құдық 
қаздырыпты.

Бизнестің жол картасы – 
2020

Алтайда жүргенде жайлауға 
барып, дүкен ашып, сауда-саттықты 
да кәсіп еткен. Елге оралған соң 
шағын дүкен ашып, жексенбілік 
базарға тары, талқан �німдерін 
шығарып жүрген отбасы азын-аулық 
табыс к�зін қанағат тұтып жүреді. 
К�зіне к�рінген үш қарғасының 
болашағы үшін қолдан келген 
жұмыспен айналысқан әке-шеше 
ең әуелі ұлттық дүниелерді басты 
назарға ала отырып, «Ата дәм» 
атауымен отандық �німді �ндіруге 
білек сыбана кіріседі. Бұл жұмыстың 
басы-қасында жүрген үйдің тұңғышы 
Таланттың да еңбегін ерекше атап 
�ткен ж�н. Ол ес білгелі ата-анасы 

саудамен айналысқан. Ара-тұра 
дүкен тізгінін �зі де ұстап қалатын. 
Кәсіпкер болуды жасынан қалаған 
жас жігіт студенттік кезде мықты 
кәсіпкерлерден дәріс алған. 
Соның жемісін бүгінде �зі к�ріп 
келеді. 'кесі Сабырбек пен анасы 
Айгүл �здері де соңдарынан ерген 
балаларына саудадағы тазалықтан 
аттамауды �сиет етеді. Сол 
отбасылық қағида әлі күнге дейін 
бұзылған жоқ. Бұзылмайды да.

– Біз қазір он екі �німді 
дайындаймыз. Қызылорданың, 
Нүкістің қызыл, сары тарыларын 
жеткіземіз. Ал бидай, жүгері �німдерін 
�з �ңірімізден аламыз. Осы �німдерді 
қосып, анам жент дайындайды. 
Бұрындары ауқатты отбасылар бұл 
дәмді қысқа әзірлеген. Женттің құны 
да, құнары мен қасиеті де сарымайдан 
жоғары тұрады. Сондықтан оны 
құрметті қонақтарға той, мереке 
күндерінде ғана дастарқанға 

қояды. Барлық дәнді дақылдың 
денсаулыққа пайдасы зор. Елдегі 
әрбір жанның дені сау болуы үшін 
ұлттық тағамдармен айналысуды 
қолға алдық. Ертеңгі елімізді дені 
сау ұрпақпен толықтырамыз десек, 
түрлі химиялық қоспа қосылған астан 
бас тартқанымыз ж�н, – дейді жас 
кәсіпкер.

0ткен жылы «Жұмыспен қамту 
жол картасы – 2020» бағдарламасына 
қатысып, 1 миллион теңгенің грантын 

ұтып алған. Мемлекет қолдауын 
сезінген Сабырбек отбасы Балпық 
би ауылынан тары-талқан жасайтын 
шағын зауыт ашқан. Қажетті 
техникалық құрал-жабдықтың 
барлығын аспан асты елінен жеткізген. 
Ең бастысы – әке-шеше бастаған 
отбасылық кәсіптің биік шыңға 
жеткені к�пшілікті қуантады. Халық 
назарына әсіресе, мектепте ұлттық 
тағамдарды жарнамалау жұмыстарын 
да жүйелі �ткізуде. Мұндағы басты 
мақсат – жас �ркендерді таза әрі 
сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету.

Шаттығы жарасқан шаңырақтың 
аяулы анасы, ақылшы енесі бола 
білген отан-асының дастарқанынан 
дәнді дақыл �німдері ешқашан үзілген 
емес. Күнде таңертең тары-талқан 
ботқасынсыз ас бермеуді келіні де 
әдетке айналдырған. Тіпті қонаққа 
бара қалса, �з �німдерін сарқыт 
қылып алып бару бұл үйдің бұлжымас 
заңына айналған.

Тұтынушылар қызылордалық 
тарыны к�п алады. Бізді қуантқаны 
– алушылардың ішінде �зге ұлт 
�кілдерінің к�птеп кездесуі. 'сіресе, 
егде жастағы жандар келіп, қазақтың 
ұлттық дәміне деген сұранысты 
арттырып жатқанына олар да риза. 
Олай болса, ақ дастарқанның сәнін 
келтіретін ұлттық тағамдарды ұлықтап 
жүрген Сабырбек отбасы кәсібінің 
тасы �рге домаласын дегіміз келеді.

– Жеміс �сіру, күтіп-баптау 
үлкен жауапкершілікті талап етеді. 
Жоспар бойынша биыл егілген 
тұқымнан 30 тонна �нім аламыз 
деп отырмыз. Құлпынай жарыққа 
құмар �сімдік болғандықтан, күн 
нұры мен суды к�п м�лшерде 
қажет етеді. Үнемі ылғалда жату 
керек. Алғаш еккен кезде арнайы 
қағазды топырақ бетіне т�сейміз. 
Ол арамш�птерді �сірмейді, 
кеуіп кетуден сақтайды, ылғалды 
қамтамасыз етіп тұрады. Болашақта 
бұл саланы жетік меңгеріп, �німді 

жақсы алып жатсақ, 
жер аумағын10-15 
гектарға дейін 
ұлғайтамыз, – дейді 
шаруа қожалығының 
басшысы. 

Құлпынай жаздың 
алғашқы айынан 
бастап, күн жылы 
болса қарашаға дейін 
жеміс береді. Демек, 
�німділігі аз болмайды. 
Сонымен қатар бұл 
жерде құлпынайдан 
басқа бүлдірген, 
будандастырылған 
қара бүлдірген, 
жүзім, қарақаттың 
да сан түрі егілген. 
Аталған жемістер 
дәруменге толы болған 
соң денсаулыққа 
пайдасы зор. Олардан 
түрлі шырын, тосап 
жасалады. 

Жердің сапасы мен 
тұқымды күту жайлы 
шаруашылықтың 
агрономы Александр 
Пиваваров айтып берді. 
«Бұл жердің топырағы 
нағыз құлпынай 
�сіретін құм аралас 
құнарлы сары топырақ. 
Күтіп-баптауда 
органикалық заттарды 
арнайы дайындап, 
сумен бірге жібереміз. 
Тұқым үнемі ылғалда 
болуы керек, сонда 
тамыры шірімейді. 
Құлпынайдың түбін 
жиі-жиі қопсытып 
тұрамыз. Сондықтан 
уақытылы суарып, 
арамш�птен қорғау да 
маңызды. Айтпақшы, 
тамшылатып суару 
әдісімен құлпынай 
�сірудің тиімділігі 
зор. Себебі аққан су 

далаға кетпей, әрбір қоршалған 
құлпынай к�шетінің түбіне 
тамады. Күнделікті жүйемен 2 сағат 
суарылады», – дейді ол.

Басқа жеміс-жидектерге 
қарағанда, құлпынайды �зімізде 
�сіріп �нім алу қуантады. 
Денсаулыққа пайдалы болған соң 
да сатылымы тез жүретін табыс 
к�зі. 'йтпесе, к�рші 0збекстаннан 

әкеліп сататындар жолда сақталуы 
үшін оған түрлі химикат қосатыны 
да айдан анық. Кезінде әлемдік 
рекордты жаңартып, ақ тарының 
атасы атанған әйгілі Шығанақ 
Берсиев: «Егін баққа шықпайды, 
бапқа шығады» деген емес пе? 
Отандық �німді дамыту жолында 
жаңа қадам бастап жатқан 
бақшашылар еңбегі расында 
берекелі.

А б Ж і

Ауыл шаруашылығы
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Алтай аймағы Шіңгіл ауданы Ағашоба ауылынан ата 
жұртты аңсап, 2004 жылы елге оралып, Алматы облысы Көксу 
ауданына қарасты Мұсабек ауылына орналасқан Сабырбек 
отбасы дәнді дақылдар саудалаумен айналысып келеді. Таза 
әрі артық қоспасыз дайындалған тағамдарды әр шаңырақтың 
ақ дастарқанына қою 
үшін тер төккен әулет елге 
оралмай тұрып та осы 
кәсіппен айналысқан.

Осындай жігіттердің бірі – 
Мұқыры ауылында тұратын ағайынды 
Мақсат пен Олжас. 'бдірахмановтар 
отбасы Қамбар ата түлігін бағып-
қағуды осыдан біраз жыл бұрын қолға 
алыпты. Бүгінде соның қызығын 
к�ріп, ешкімнен кем түспей бала-
шағаларын асырап отырған жайлары 
бар. Қазіргі кезде жылқы малын 
бордақылаумен айналысады. Ол 
шаруаны �з қаражаттары есебінен 

жүзеге асыруда. Біз бұған арнайы 
барғанда к�з жеткіздік. Ағайынды 
жігіттер бір үйде тұрады.

Екеуі де оқу орнын бітірген. 
Мақсат Алматы қаласындағы Қазақ 
ұлттық аграрлық университетін 
тәмамдаса, Олжас зооветтехникумның 
түлегі. Мамандығы мал дәрігері. 
Қазіргі кезде Мұқыры ауылындағы 
мал ұрықтандыру пунктінде жұмыс 
істейді. Мүйізді ірі қара тұқымын 
асылдандырғысы келетін ауыл 
тұрғындарының малын қолмен 
ұрықтандырып береді. Жалпы, 
ағайынды жігіттердің отбасылық 
бизнеспен шұғылданып жүргендеріне 
бес жылдай уақыт болыпты. Үй 

ауласында, яғни дәл есік алдында 
заманға лайықты қоражай салынған. 
'сіресе, тазалыққа ерекше мән 
беріліпті. Ішінде бірнеше жылқы 
бордақыланып жатыр.

Байланған түлік бірнеше аптадан 
соң союға жарайды. Бабына келіп 
семіргендері сол жердегі арнайы 
орында бауыздалып, еті сатылымға 
шығарылады. Мал союға арналған 
құрал-саймандары да сақадай-сай 
тұр. Ш�п те сол маңда тау болып 
үйіліп жатыр. Жылқы етіне жергілікті 

тұрғындардан да тапсырыс түседі. 
Сондай-ақ оларда «Азамат» деп 
аталатын шаруа қожалықтары, егістік 
алқаптары бар. Жаз бойы сол жерде 
еңбек етіп, малға қажет жемш�пті 
дайындап алады. Майбұршақ 
пен қызылша да �сіріледі. Ауыл 
шаруашылығы жұмыстарын жүргізетін 
техникалардан да таршылық к�ріп 
отырған жоқ. Бір тракторды лизингке 
сатып алыпты.

Ағайындылардың алға қойған 
жоба-жоспарлары да бар. Енді олар 
мал басын к�бейтіп, кәсіптерін одан 

әрі �рістетуді ойлап отыр. К�ктем 
айынан бастап мүйізді ірі қара бағуды 
қолға алмақ. Ферма ашып, сауын 
сиыр ұстауды мақсат тұтуда. Қалай 
десек те, жас жігіттердің бұл тірлігі 
к�ңіл қуантады. Себебі олар жұмысты 
қаладан емес, �з ауылдарынан тауып, 
кәсібінің нәсібін к�ріп отыр. Мұндай 
қам-қарекет ауыл жастары үшін 
үлкен �неге. Осылайша, ауылдың 
алтын бесік екеніне, оны дамыту 
арқылы тәуір табысқа жетіп, кіріс 
к�зін молайтуға болатынын к�ріп 
қайттық.

Иә, ол кісінің есімі Есік 
жұртшылығына қайырымды 
істерімен кеңінен таныс. Аудан 
орталығындағы мешіттің 
айналасын гүлмен к�мкеріп, 
баққа айналдырыпты. Оны 
айтасыз, тіпті �зі оқыған 
В.Терешкова атындағы орта мектептің 
де ауласы дәл осындай жасыл 
желекпен к�мкерілген. Мектепте �ткен 
шараларға қатысқанда оған �зім де 
талай рет куә болғам. Бірақ оның бұл 
жұмыстарды ешқандай ақы алмай, 
тегін істеп жүрген қайырымды жан 
екенін білмеппіз.

Мердалы ағамен таныстығымыз 
осылай басталды. Ойлы жүзіне қарап-
ақ мейірімділіктің белгісін сезесіз. 
Ақжарқын, кеңпейіл азамат екені бірден 
байқалады. Менің журналист екенімді 

білген соң ол ақтарыла с�йледі. Жеке тәлімбағыңызды 
�з к�зімізбен к�рсек деген ниетімізге қарсы болған 
жоқ. С�йтіп, жоғарыда айтылған мерекелік шара 
аяқталысымен Б�лек ауылына қарай жол тарттық. 
Бұл елді мекен Есіктің дәл іргесінде орналасқан 
ауыл. 2-3 шақырымдық жерде. Бірдемде Мердалы 
ағаның бағына жетіп бардық. Екі гектар аумақты алып 
жатқан бақта ағаштар рет-ретімен �сіп тұр. Жеміс 
ағаштарының 70-тен астам түрі бар. Оған неше алуан 
айналаға сән беретін ағаштар мен теректерді қосыңыз. 
Қарап отырып, қайран қаласыз. Осындайда мұндай 
іс тек бағбан-агрономның ғана қолынан келеді ғой 
деген ой туды. Иә, менің ойым алдамапты. Ол �з ісінің 
шынайы маманы болып шықты.

– Мен бағбандықпен тоғыз жасымнан 
айналыстым, – деп бастады әңгімесін Мердалы 
аға. – Кішкентай кезімнен әке-шешемнің қасында 

жүріп, бірталай тәжірибе жинақтадым. Бірақ 
бәрібір арнайы білімнің керек екенін ұқтым. 
Сол арманмен Талғардағы ауыл шаруашылығы 
техникумына оқуға түстім. Ол оқу орнын үздік 
аяқтадым. Білімге деген құштарлық мені одан 
сайын қызықтыра түсті. Кейін Алматыдағы ауыл 
шаруашылығы институтына қабылдандым. Оны да 
үздіктердің қатарында тәмамдадым. 2003 жылы сол 
оқу орнының аспирантурасын ойдағыдай бітіріп, 
ғылыми қызметкер атандым.

Алғашқы еңбек жолымды сол жерде, 
институттың �зінде лаборант болып бастадым. 
Одан кейін Шымкент қаласында біраз жыл 
зертхана меңгерушісі болып жұмыс істедім. 
Саймасай ауылындағы Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің оқыту-тәжірибе шаруашылығында, 
Талғар ауданындағы тәлімбақтарда талай 
шәкірттерді тәрбиеледім, – дейді Мердалы аға.

Бақты аралаған кезде бір ғана алма ағашының 
ондаған сорты �сіп тұрғанын к�ріп таңғалдық. 
Мердалы аға бізге оның жайын тәптіштеп түсіндіріп 
жатыр. Америка, Индия, Пәкістан, Германия, 
Голландия, тіпті қасиетті Меккеден әкелінген 

алмұрт к�шетін де осы жерден табасыз. 
Осының бәрі оқу мен тоқудың арқасы екеніне 
күмәніңіз қалмайды.

Айта берсек мысал к�п, Мердалы ағаның 
еліміздің ауыл шаруашылығын �ркендетуге 
қосқан үлесі де аз емес. Туған ағасы Қошали 
'лиев Түркияда тұрады. Сол елдегі Ауыл 
шаруашылық министрлігінде жұмыс істеп 
жатқан жайы бар.

– Есік – менің туған �лкем. Сонда �сіп, 
ержеттік. Есіктегі жастар саябағында болған 
шығарсың. Міне, сол саябақтың негізін ең 
алғаш ағам екеуміз қалаған болатынбыз. 
Кезінде сол жерді жалға алдық. Неше түрлі 
ағаш к�шеттерін отырғызып, жасыл баққа 
айналдырдық. Қазіргі таңда ол аймақ қаланың 
к�рікті жерінің бірі болып саналады, – дейді 
ағамыз �ткен күндерді сағынышпен есіне алып.

'рине, екі гектар бақты бір адам қарай 
алмайтыны анық. Оның к�мекшілері 
болып жүрген Қайрат, Сәкен, Манас және 
Мырза есімді қазақ жігіттері ұстазына дән 
риза.

– Осында жүргеніме 4-5 жыл болды. 
Осы уақыттың ішінде Мердалы ағадан к�п 
нәрсені үйрендік. Ағаш �сірудің қыры мен 

сырына қанықтық. Ол кісінің қасында жүріп, бір 
университетті тәмамдағандай болдым десем, артық 
айтқандық емес, – дейді Сәкен Исаев. Қалған 
шәкірттері де оның айтқандарын қостайды.

– Бұл �мірде достық пен татулыққа жететін 
ешнәрсе жоқ. Мына жігіттердің барлығы да туған 
бауырымдай болып кетті. Мен оларға қапысыз 
сенемін. Сенім бар жерде �ркендеу бар. Ғылым 
мен білімсіз ешқашан биік мақсаттарға қол жеткізе 
алмайсың. Мен осыны үнемі жастардың құлағына 
құйып отырамын, – дейді бағбан.

Қазақта «Туған жерге туыңды тік» деген мақал 
бар. Міне, сол қағиданы берік ұстанған Мердалы 
аға туған жеріне деген сүйіспеншілігін құр с�збен 
емес, күшімен және ісімен дәлелдеп жүрген азамат. 
Осындай қайырымды жандардың �негесі, с�з жоқ, 
жас ұрпаққа үлгі болатыны анық.

SHARUASHARUA

ЖЕНТ ЖАСАЙДЫЖЕНТ ЖАСАЙДЫ

Түліктің төресі

Ел іші – алтын бесік

Бабаларымыз бұрыннан 
төрт түлік ішінде жылқы 
малын өсіруге айрықша ден 
қойған. Оны қастерлеп, жеті 
қазынаның бірі деп таныды. 
Дертке шипа еті мен қымызын 
да жоғары бағалап, ұланғайыр 
қазақ даласын да ат үстінде 
жүріп қорғаған. Күтіп-баптап, 
тұқымын асылдандырып 
отыруды да парыз санапты. 
Мұндай үрдіс қазір де қайта 
жанданып, жалғасып келеді. 
Қалай десек те, бұл түлік түрін 
бағуға екінің бірінің батылы 
жете бермейді. Себебі ол оңай 
шаруа емес. Жылқышылық 
кәсіпті тек күш-қайраты мол, 
ерік-жігері күшті жігіттер ғана 
атқара алады.

ЖЫЛҚЫШЫ ЖІГІТТЕРЖЫЛҚЫШЫ ЖІГІТТЕР

Мердалы Әлиев деген есім Еңбекшіқазақ ауданына 
жақсы таныс. Оның Бөлек ауылында жеке тәлімбағы бар. 
Музей маңын жасыл желекке орауға ерекше атсалысады. 
Ата-бабаларымыздың рухы бар киелі орынды қашан 
көрсек, қастерлеп жүргені. «Мен музей ұжымына осы жердің 
перзенті ретінде көшеттерімді тегін-ақ беремін. Қанша 
аламын десеңіздер де еріктеріңіз. Оларды өз қолыммен 
отырғызып кетемін», – деген бірде.

і бі й і б Бі

рҚАЙЫРЫМДЫ БАҒБАНҚАЙЫРЫМДЫ БАҒБАН
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– ������ ���	
 ��	�	� �� ����?
– Бұл парадқа мен бірінші рет 

қатысып отырмын. Мұндай үлкен 
әскери шеруді бірінші рет к�руім.

– ����
 ә����� ��
���?
– Бірінші рет к�ріп тұрған әскери 

шеруге дайындығым болғандықтан 
қобалжып жүрмін. Кейде қорқады 
екенсің?

– ��� ����� ����	
 ��� 
������	� ��?

– Қателік жасап қоямын деп 
қорықпаймын. Себебі бұл шеруге 
біз ұзақ уақыттан бері дайындалып 
келеміз. Бір айға жуық әскери 
б�лімдерде дайындық жасадық. 
Мектебімізде 10-сыныптың 
басынан бері дайындалып келеміз. 
Сондықтан қаншама уақыт 
дайындалған еңбегіміз бар, оны еш 

кетіруге хақымыз жоқ. Қателік 
жібермеуге тырысамыз. 'йткені 
бұл – үлкен жауапкершілік екенін 
білемін. 

– Ә����� !������ ���	
�� 
�"�������� ��?

– Иә, солай болады. Біздің 
мектеп әр кез әскери шерулердің 
басын бастап келген. )скери 
шерудің айнасы десем де 
болады. Шеруді біз бастайтын 
болғандықтан, бүкіл шерудің 
дұрыс �туі бізге к�п байланысты. 
Соңымыздан ергендер бізге қарап 
бой түзейді. 

– Ә����� ����
	� ����
	 ���� 
���� �"
�� ����
	� ��?

– Дәл солай. Үйде бұл салада 
ешкім қызмет етпейді. Бірақ 
бала күнімнен әскери қызметкер 
болуды армандадым. )кем де 
менің осы салада жүргенімді 
қалады. Сол себепті 2016 жылдың 
тамыз айында сынақ тапсырып, 
оқуға түстім. 10-сыныпта оқып 
жүрмін.

– #	
���� ���	
�	� ����� 
����	, ����� ���	��	�?

– Тамыз айында Астана 
қаласына келіп, сынақ тапсырдым. 
Сынақтан �ту �те қиын болды. Мен 
оқуға түскен жылы бұл мектепке 
550 үміткер оқуға түсу үшін, сынақ 
тапсырды. 1 орынға оншақты бала 
таласып, бақ сынастық. Бұл «Жас 
ұлан» республикалық мектебі 
тарихындағы ең қиын сынақ болған 
екенін кейін естіп білдім.

– #	
�� 
�����
 ��	
 ����	?
– )рине, дайындалып, оқыған 

адамға қиын болмау керек. Бірақ мен 
үшін ең қиыны – психологиялық 

тест тапсыру болды. Психологиялық 
тесті компьютер арқылы тапсырдық. 
Ал дене шынықтыру сынақтарынан 
еш қиналған жоқпын. Себебі 
мен жастайымнан спортпен 
шұғылдандым әрі ауылда �скенім 
тағы бар. 

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

– Бұл мектепте оқуды �зім 
армандадым, �зім қалап келдім. 
Басқа мектепке қарағанда, бізге 
деген тәртіп, талап жоғары. 
Сондықтан қандай қиындық болса 
да, мен оны жеңемін әрі шыдаймын. 

– «%�� ���
��» �����
�� ����
 
����� ��	�	�?

– Оңтүстік Қазақстан облысы 
Отырар ауданы Қоғам ауылындағы 
Сейітқазы Мәшіров атындағы жалпы 
орта мектепте оқыдым.

– $�� �"
��� ��� ���&������ ��	� 
������� ��?

– Таңертең сағат 7-де ұйқыдан 
тұрамыз. Тұрған соң жалпы 
дамыту жаттығуларын жасаймыз, 
жүгіреміз. Одан кейін ротаға келіп, 
сапқа тұрамыз. Таңғы тексеруден 
�теміз. Біздің тазалығымыз, әскери 
формамыз тексеріледі. Таңғы ас 
ішкен соң 8:45-те сабаққа кірісеміз. 
Сағат 2-де сабақ бітеді. 7-сабақ 
алғашқы әскери дайындық. Ол 
кезде бізге әскери техникалардың 
қыр-сырын, автоматтарды 
шашып-жинауға, сапта дұрыс 
жүруге үйретеді. Одан соң �зіндік 
дайындық сабағы, ол кезде біз 
келесі күннің тапсырмаларын 

орындап, дайындық жасаймыз. 
Сағат 6-дан 8-ге дейін спорттық 
іс-шараларға қатысамыз. Кешкі 
астан соң киім-кешегімізді 
дайындап, жағаларымызды тігіп, 
формаларымызды ретке келтіреміз. 

– '������� "��� ���	�?
– Мектебіме аты берілген, 

Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы 
қорғаныс министрі, Халық 
Қаһарманы, қазақтан шыққан 
тұңғыш армия генералы Сағадат 

Нұрмағамбетов атамды үлгі тұтамын. 
Сол кісідей болсам деймін. Ол кісі 
туралы к�бірек білуге, зерттеуге 
тырысамын. )рбір ісін �зіме үлгі 
тұтамын. 

– (����� 10-�	
	��
 
�!� 
��� ���?

– 10-сыныпта 2 рота бар. 2 
ротаның әр қайсысында 4 взводтан 
бар. )р взвод жеке бір класс 
есебінде. Сондықтан бізде 8-сынып 
бар. Қазақ класы қазақша, орыс 
сыныбы орысша білім алады. 

Ә)������
 
�����!� %��#*+*�, 

������ �����	

Астанада 7 мамыр күні әскери шеру болады. 
Қазір дайындық қарқынды жүріп жатыр. Биылғы 
шеруге 5 мыңнан астам жауынгер, 300 техника, 
70-ке жуық ұшақ қатыстырылады. Әскери 

шерудің ең алдында жасындай жарқырап, сап түзеп жүргендер 
генерал С.Нұрмағамбетов атындағы «Жас ұлан» республикалық 
мектебінің оқушылары. Тәуелсіз елдің жас қырандарының 
бірімен жолығып, әскери шеру жайлы пікірін білген едік.

Қ
ш
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Өрен

Өмірдің өзінен

Күні кеше ғана қойын-қоншы 
ақшаға толып, теңге емес, 
доллар санап жүрген Жақсылық 
қазір сиыр бағады. Бұрын 
айдарынан жел ескен жуан 
кәсіпкер еді, қазір – бақташы. 
Өз малы емес, өзгеге жалынып 
жүрген жалшы. Іші күйеді, 
қайтсін енді. Бір кезде қолында 
бар байлықтың қадірін білмепті. 
Енді соған өкініп, бармағын 
шайнап отырғаны. 

Қазақтың Лас-Вегасы: бірі 
– Қапшағайда, бірі – Бурабай 
баурайында. Таза ауа, тамаша 
табиғат. Сауыққұмарлар үшін нағыз 

таптырмас мекен 
осы. Құмархана дегеніңіз – жекенің 
меншігінде. Ол жерге журналист 
камера, диктафон алып кіре алмайды. 
Рұқсат жоқ. Дегенмен, құмарға 
құныққандардың осында қаншалықты 
к�п келетінін байқап к�руге болады.

Қазір Бурабайда жалғыз ғана 
құмархана бар. Біз де барып к�рдік. 
Байларды баурап алудың барлық 
амалы жасалған бұл жерде. «Құмар 
ойнаймыз» деген бізді мұндағы 
бикештер аса ілтипатпен жылы 
шырай танытып, иіле қарсы 
алды. Ішін аралатты... Сыланған 
сылқымның айтуынша, мұнда ең 
кемі 25 доллармен кіресің. Жұмыс 
күні барған соң ба, кім білсін, бірен-
саран ер кісілерден басқа ешкімді 
кездестірмедік. Құмархана түнде 
қызады. Ал сенбі-жексенбі бұл жерде 
ине шаншар орын болмайды. 

Құмархананың отаны – Америка 
мен Еуропа. Ал елімізде ең алғаш 1993 
жылы ашылды. 2000-шы жылдары, 
тіпті к�бейді. Мысалы, 11 жыл бұрын 
12 миллион тұрғыны бар Мәскеуде 38 
құмархана болса, 1,5 миллион халқы 
бар Алматыда 50 құмархана тіркелген. 
Осыдан-ақ, біздің жұрт құмар ойынға 
қаншалықты әуес екенін бағамдай 
беріңіз. 

Жақсылықтың 4 жыл құмар 
ойнауы жақсылыққа апармапты. Қазір 
құтылды құмардан. Құр құтылған 

жоқ, әйелі мен бала шағасынан да 
айырылып тынды. Қалтасы қалың 
бұрынғы кәсіпкер қазір сиыр 
бағады. «Жәй әшейін тиын-тебен, 
еңбекақыны жинап, бәрін салдық. 
Одан құрысын машина кетті бір күні. 
Машина алып шықпақшы болдым. 
Анадан қарыз алам, мынадан қарыз 
алам. Солай жүрдік. Бір күні үйден 
де айырылып қалғанымызды білмей 
қалыптық. Балам да болды. «Папа-
папа» деп жүретін. Жұбайым да болды 
жап-жақсы. Ешкімді кінәламаймын. 
'зімнің кінә – сол. Құмарлық қой 
бәрін �лтірген, құртқан түбінен», – 
дейді орда бұзар жастағы ойынқұмар 
жігіт. 

Құмарханада сағат, терезе деген 
мүлдем болмайды. Күн бе, түн бе, 
таң ба, кеш пе білмейсің. Қалтаңнан 
қағылып, барыңды бітірсең, 
астыңдағы к�лігіңді, не үйіңді тігіп 
кету үшін ойынхананың маңында 

міндетті түрде 
нотариус тұрады. Сұлу сылқымдар, 
қонақүй, қымбат ішімдік, ыстық 
тамақтың бәрі тегін. Осы «тегін» деген 
нәрсе ғой құртатыны. Алғашында 
алтылық, азидың ақшасы арбай 
бастайды. 1-2 сағатта 50-60 мың теңге 
тапқан адам 200, 300 мыңдап к�тергісі 
келеді. Осылай-осылай оңай олжаға 
әбден дәнігіп алады. )шейін карта 
ойнап қайтамын деген адамның 
қалайша құмарханадан бір-ақ 
шыққанын білмей қалады. 

Құмарлыққа арбалуды ғылымда 
лудомания дейді. Сарапшылардың 
есебінше, елімізде әрбір 6-адам 
құмар ойнауға бейім. Гәптің 
бәрі «аз беріп, к�п алам» деген 
тойымсыздықта. Психологтар құмарға 
кіріп кеткендерді ауруға жатқызады. 
Медицина ғылымдарының докторы, 
психолог Қуанған Шүкенов «Олар 
к�бінесе миы жетілмеген, ақылы жоқ, 
ақшасы к�п, есірген адамдар болып 
келеді» – дейді.

Құмарлық ауруы маскүнемдіктен 
де қиын. Лудоманияға 
шалдыққандардың 40 пайызы 
�зіне-�зі қол жұмсайды. Ал қалған 
60 пайызы суицид жасауға бейім 
тұрады. Астаналық Ерлан Ерболұлы 
«Ұтылғаным бір 5-6 миллион теңгедей 
болады. Отырған орныңнан тұра 
алмайсың. Екі аяқ-қолың жоқтай. 
Сол жерде отыра бересің басың ауып, 
ана жерде ақша к�бейген сайын одан 

әрі к�бейсе 
екен дейсің. 
Ақыр соңында 
түсінесің: 
саған берді, 
сен �зің алып 
шыға алмадың. 
Оларға да кінә 
арта алмайсың, 
тек қана 
�зіңнен к�ресің», – дейді. Ерланның 
«құмардан құтыламын» деп бармаған 
жері қалмаған. Қазір молдалардың 
жіті бақылауында. Автоматқа тиын 
салудың ақыры осылай тақырға 
отырғызып кетті. Айта берсек, 
құмарханадан күйінген адам жетеді 
бізде. 

Қаржыңнан қағылғың келсе, 
құмарханаға бару міндетті емес. Ойын 
автоматтары немесе букмекерлік 
кеңсеге барып та барыңнан 
айырылуыңа болады. Бізде 21 мен 35 

жас аралығындағы 
10 ер-азаматтың бесеуі букмекерлік 
орталыққа бәс тігеді. Осындай 
мекемелер табысы мол бизнестің бірі 
қазір. 2016 жылы республикадағы 
букмекерлік кеңселердің бір жылдық 
қаржы айналымы 150 млн долларға 
жеткен. Тек Астанадағы букмекерлік 
кеңселер мемлекет бюджетіне 250 млн 
теңге салық т�леген. 

Ал ешкімге ештеңе т�лемейтін 
заңсыз қаншама автомат бар. 
Мысалы, былтыр Алматыдағы заңды 
букмекерлік кеңселер 6 млрд теңге 
олжалаған. Одан кейін Ақмола 
облысы. Ондағы құмарханалар мен 
тотализаторлардың бір жылдық кірісі 
1,8 млрд теңге. Одан кейін Жамбыл 
облысы – 446,1 млн теңге. Атырау 
облысы – 202 млн теңге, Павлодар 
облысы 160,6 млн теңге. Бұл заңды 
жұмыс істейтін мекемелердің тапқан 
ақшасы. Ал былтыр елімізде заңсыз 
қолданылған 370-тен аса ойын 
автоматтары тәркіленген. Олардың 
қанша пайда тапқанын есептеген 
ешкім жоқ. Қаржы министрлігі, 
кірістер комитетінің экономикалық 
тергеулер қызметінің мәлімдеуінше, 
заңсыз ойын автоматтарын қолданған 
азаматтарға тағайындалатын жаза 
ауыр.

Еліміздегі ойынханалардың 
жергілікті бюджетке т�лейтін салығы 
жылына 6,2 миллиард теңге. Ұтылған 
ақшаның 40 пайызы да мемлекет 
қазынасына құйылады. Бұрын 
жиырмадан астам ойын үстелі бар кез 
келген құмархана �з лицензиясын 
ала алатын болса, қазір кемінде отыз 
ойын үстелі бар мекеме ғана ойынхана 
ретінде тіркеле алады. Былтырғы 
дерек бойынша, елімізде 16 казино, 
8 ойын автомат залы, 37 букмекерлік 
компания мен бір тотализатор ресми 
тіркелген. Құмархана мен ойын 
автоматтарының бір жылдық қаржы 
айналымы 150 миллиард теңге. 
Ал букмекерлік орталықтардың 
т�менгі қаржы айналымы жылына 30 
миллиард теңге. 

Біреулер бекер шашып жүрсе, 
енді бірі – құмардың құрбанынан 
байып отыр. 2007 жылы құмархананы 
Қапшағай мен Бурабайға к�шіргенде 
бизнесін жасырын жүргізген талай 
кәсіпкер ұсталған еді. Бір ғана мысал 
айтайын, ойынхананың отаны болған 
Алматыда, «Мулиен Руж» деген 
ойынхананың қожайыны заңсыз 
жұмыс істеп, 4 айдың ішінде 2 822 750 
доллар пайда тапқан. Сұмдық енді! 
Ойынханасы барлар байып отыр, 
ал ойнайтындар ше? К�пшіліктен 
сұрастырып к�рдік: «әр адамға, әр 
қалай ғой. Бағына байланысты. 
К�бінесе оңай ақша, оңай кетіп 
қалады, байығандарды білемін». 
«Құмархананы мен де ойнағанмын, 
1995 жылдары. Ешкім байыған емес!» 
– дейді біздің сұраққа жауап берген 
қала тұрғындары. 

����� .Ө+%�23+*, 
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КӨКЕЙКЕСТІКӨКЕЙКЕСТІ

КЕШЕ – МИЛЛИАРДЕР,КЕШЕ – МИЛЛИАРДЕР,

БҮГІН – БАҚТАШЫ!БҮГІН – БАҚТАШЫ!

Ақтөре ЕРДӘУЛЕТ:

К
о

лл
а

ж
: Ғ

а
ли

я 
Қ

А
Л

И
ЕВ

А

К
о

лл
а

ж
: Ғ

а
ли

я 
Қ

А
Л

И
ЕВ

А

«ЖАС ҰЛАН» «ЖАС ҰЛАН» 
ӘСКЕРИ ШЕРУДІҢ ӘСКЕРИ ШЕРУДІҢ 
АЙНАСЫАЙНАСЫ
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ЕЛБАСЫМЕН ӘЗІЛ

Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Жамбыл облысына 
келген іссапарының бірі еді. 
Облыстық әкімшіліктің үйінде зиялы 
қауым #кілдерімен, белгілі кісілермен 
кездесті. Есіктен Шерағаң кіргенде 
Елбасы ерекше ілтипат жасады, қос 
қолдап қолын алды, кеудесіне басты, 
жанына отырғызды. Сосын қал-
жайын сұрады .

– Шераға, Алматыны, 
Астананы тастап, ел ішіне – туған 
Таразыңызға келдіңіз. Бұл жердегі 
жағдайыңыз, тұрмысыңыз қалай? 
Сіз мемлекет адамысыз, ашығып 
қалып жүрген жоқсыз ба? Мына 

басшылар 
к#мектесіп тұра 
ма, – деді.

Шерағаң к#п 
ойланып жатқан 
жоқ. /детінше 
сәл ғана жымиып 
алып, қыран 
дауысымен саңқ 
ете қалды.

– Кәрі 
кісілерге к#п 
нәрсенің керегі 

жоқ қой. Бірде қысырақтың тайын жеп, 
бірде ешкінің тоңған майын жеп, жүріп 
жатырмыз, – деді Шерағаң.

Табан астында тауып айтылған бұл 
с#зге Нұрекеңнің #зі бастап, б#лме 
толы жұрт қоштап, ду ете күліп, қол 
шапалақтап жіберді. С#з қасиетін 
түсінетін елдің баласы түгел қошемет 
жасады...

«ШЕРАҒАҢНЫҢ КЕНІШІ»

Шерағаң ж#нінде бұрын да, 
алда тағы да талай-талай дуалы 
ауыздылардан небір с#з маржандары 
т#гіледі. Және қалай айтылса да, тура, 
дұрыс екенін ел ұғады. 1йткені, нысана 
оған әбден лайықты.

Жанкешті жазушылығын, қоғамға 
қомақты үлес қосқанын қоя тұрып, 
қарымды қайраткерлігінен ғана бір үзік 
сыр ашып к#ріңізші!

Қазіргі «Амангелді» газ кеніші 
тұрған орын бұрын к#п жылдардан 
бері тусырап, тың жатқан жер еді. 
Оның ұлан-асыр байлығын ел игілігіне 
беруге ешкімнің к#ңілі дауаламаған. 
Осы Толағайдай алпауытқа алдымен 
ауыз салған Шерағаң болды. 
Парламенттің жоғары мінбесінен бүкіл 
елге, елін сүйген Елбасыға жеріне 
жеткізе, түбін түсіре түсіндіріп берді. 
Иландырды, игеруді, игілікке асыруды 
талап етті.

Сол сол ақ екен, Сенатта отырған 
1мірбек Байгелді де, облысты басқарып 
тұрған Серік Үмбетов те Шерағаңды 
дереу қоштай кетті. 1здерінің ойында 
бар, бірақ күші жетпейді, қаржы жоқ. 
Елбасының к#ңілін алуға да дәрмен аз, 
бүкіл ел тоқыраудың тұйығында тұр. 
Осы тұйықты июге шамасы бір келсе, 
ол тек Шерағаңның қолынан келеді. 
1збектің газына #ңешін созғылап, 
әбден #лермен күйге жеткен облысты 
бірі бұрын басқарып, екіншісі осы 
тұтқаны қазір ұстап тұрған екі елімшіл 
азаматтың іздегені де сол еді. Содан 
#здері бар, әсіресе, Шерағаны қайта-
қайта қайрағандай, қайраткерлігін, 
қанжар тілін қарсы дауды қақ тілуге 
әдемі, әдейі иіп келтірді. «Киелі с#з 
жүйесін таппай ма?» Тапты. «Ақ түйенің 
қарны жарылған» күн туды. Аз жылда 
ауыл-аймақ #з жері, #лең т#сегінің 
қызығын к#рді. /р түтін, сорайған 
мұржадан #з газының исі шықты.

Бұл әңгіме ж#нінде к#п адам 
білмейді. Бірақ, білуі керек. Шерағаны 
сыйлап, құрметтеуі үшін емес, #з 
қолының #з аузына қалай жеткенін ұғуы 
үшін де керек...

Күні бүгінге дейін аралас-құралас 
болғандар, Парламентте қатар 
жүргендер «Амангелді» газ кенін 
«Шерағаңның кеніші» деп айтады. 
Ешкім де олай деуге пәрмен берген жоқ. 
Бірақ ел аузында солай аталып кетті...

АСАНӘЛІГЕ АҚ ТІЛЕК

Шерағаңның 80 жылдық тойының 
қарсаңы болатын. Қазақстанның халық 
әртісі, белгілі актер Асанәлі /шімовтің 
күндіз облыстық драма театрда 75 жасқа 
толу мерекесі аталып #тті. Халық к#п 
жиналған жиында халқы сүйген актерге 
к#п-к#п қошемет жасалды...

Кешкісін есік алдында отыр едім, 
Шераға далаға шықты да:

– Тез киін, Асанәлінің банкетіне 
барамыз, – деді. Атқосшыда жан қала 
ма? Бір киерімді үстіме іліп, әп-сәтте 
ағаның қасына келдім. Облыстық 
ішкі саясат басқармасы бастығының 
орынбасары Дауыл да к#лігімен келе 
қалды...

Тараздағы «Сәтті» мейрамханасы-
ның банкет залына кіріп келгенде:

– Міне, Шерағам да келді. Енді 
тойды бастайық, – деп Асекең ағасының 
алдынан шықты.

30-40 кісі жиналған шағын той 
басталып берді. /уелі облыс әкімі Қанат 
Бозымбаев с#йлеп, құттықтап, той 
иесіне темір тұлпардың кілтін тапсырды. 
Асекең рахметін айтып, облыс әкіміне 
«Асанәлі /шімов қорының» сыйын 
ұсынып, т#с белгісін кеудесіне тақты.

Салтанатты отырыс дүрілдеп кетті.
– Башна баш, бір де бір, – деп той 

басқарушы, халық әртісі Есмұқан Обаев 
саңқ ете қалды.

С#з кезегі т#ргі үстелде облыс 
әкімі, Асекеңнің #зі, #зге де сыйлы 
қонақтардың ортасында отырған 
Шерағаңа берілді. 1зімен #зі, терең 
ой үстінде отырған аға микрофонды 
әкелгенде селт ете қалды. Бірақ, 
орнында отырып-ақ с#йлей берді.

Қаумалаған ел-жұртқа рахметін 
айтты, құрмет к#рсетіп жатқан облыс 
басшыларына ризашылық білдірді. 
Туған Қазақстанның болашағына, 
жастардың жарқын #міріне жақсылық 
тіледі, жұптасқан екі кісіге ізгі тілегін 
арнап, бәтуәлі батасын берді. Бірақ 
Асекеңнің аты аталып, мерейтойы 
ж#нінде айтылатын емес. Қысқа 
қайырып барып, Шерағаң с#зін аяқтауға 
айналды.

Бір үстел басында біз-сыншы /лия 
Б#пежанова, әнші Сәуле Жанпейісова, 
ақын Маралтай Райымбекұлы бәріміз 
отырған едік. /лия дереу маған қарап, 
дегбірсіздене с#йледі:

– Ойбай, Дүйсенбек, Шерағаңа бар, 
Асекеңнің тойын есіне сал, шамасы, 
ұмытып барады-ау деймін, – деді.

Мен қонақтардың артқы жағымен 
барып, т#рдегі үстелде енді микорфонды 
қойғалы жатқан Шерағаңның құлағына 
сыбырладым.

Шерағаң саспады. Асекеңнің 
мерейтойында отырғаны, соған арнап 
с#йлеуі керектігі тарс есінен шығып 
кетіп, ұмытшақтығы жеңіп, әйтеуір, ақ 
тілек, жылы лебіз айтып отырғанын енді 
ғана ойлаған Шерағаң есін тез жиып 
ала қойды. Онысын тойдағылардың 
к#пшілігі сезбей де қалды.

Сосын саңқылдағын даусымен с#зін 
жалғай берді.

– Айтып отырған жоқпын ба, 
Асанәлі келінмен бірге бақытты болсын! 
Тойлары тойға ұласып, жас Асанәлілер 
к#бейе берсін!, – деп біраз екпінді 
с#здерді үстемелетіп жіберді.

Жұрт дүрілдеп кетті, дуылдата 
кол соқты. Асекең ризашылығын 
білдіріп, ағасының иығына шапан 
жапты, бетінен сүйді. Бағдат жеңгей 
Шерағаңның алдына имене келіп, иіліп 
сәлем жасады...

«ХАЛЫҚ ҚАҺАРМАНЫНА» БАТА

– Менің ұстаздарым к#п болды. 
/скери #мірде әр командир – бір тұлға. 
Бірақ қасиетті, құдіретті Бауыржан 
аға Момышұлының орны б#лек. Ең 

басты ұстазым да – сол кісі. Ол кісіге 
табынғаным соншалық – күндіз к#з 
алдымнан, түнде түсімнен кеткен емес. 
Бір топырақтан жаралғаннан ғана 
демейін, барша қазақтың патриоттық 
ерлік рухын паш етіп тұрған Баукең 
тұлғасы – менің бірден-бір пірімдей 
жүрегімде тұрады.

Парламентке депутат болғанда, 
алдымен Шерағаңның отырған жұмыс 
б#лмесін іздедім. Аудиториядағы 
орнын таптым. Ол-қазір менің 
орным. Депутаттардың бәрі де 
біледі. Шерағаңның ойын, идеясын 
жалғастыруға күш салып жүрмін. Бұл 
– ұлттың, қазақтың жайы екенін кім 

білмейді?
Генерал, Парламент 

Мәжілісінің депутаты, «Халық 
қаһарманы» Бақытжан 
Ертаевтың бізбен бірінші с#зі 
осы еді. Шерағаңа барғанда, 
әскери тәртіппен тік тұрып, 
оң қолын шекесіне қойды. 
Ағасымен құшақтасып, т#с 
қағысты.

– Аға, Жамбыл жеріне аяғым 
тиісімен Сізді іздедім, – деп 
Шерағаңды елжірей, еркелей 
сүйіп, бауырына кіре түсті.

– Айналайын, – деді 
Шерағаң. Бұл с#з ағаның 
жүрегін жарып, к#кірегін 
қарс айырып шыққаны – түр-
тұлғасынан білініп тұрды. 
Шерағаңның қолдануында #те 
сирек кездесетін с#з осы жолы 
#те нәзік шығып, к#ңілдерді 
дір-дір сілкіндірді.

– Аға, Сізден бата, әрі рұқсат 
сұрауға келдім, – деді Бақытжан 
Ертаев.

«Халық қаһарманы» 
60 жасқа толар қуанышы 
алдында Шерағаның үйіне 

келді. Шерағаңның сексенінен бұрын 
жиын #ткізудің реті келіпті. Соны 
меңзеп тұрғаны ғой. Оны қасындағы 
«Нұр Отан» ХДП облыстық б#лімі 
т#рағасының бірінші орынбасары Масат 
Берік және Жуалы ауданының бұрынғы 
әкімдері, қазір облыстық деңгейдегі 
басшылық қызметтерде жүрген 
Еркінбек Солтыбаев пен Мейірбек 
Піралиевтер қоштап отырды.

Шерағаң батыр інісіне ілтипат 
к#рсетті, батасын тез әрі қысқа 
қайырды:

– Біздің қазақ «Шабан үйрек бұрын 
ұшады» дейтін еді. Мен шамасы, жаман 
үйрек шығармын, кештеу қимылдап 
жатырмын. Сен табан үйрек, аман 
үйрек бол, алдыға самғай ұш! Мен 
бұрынғылардың жолынан айнымаймын: 
«Тұлпар мін де, Ту ұста». Жолың 
болсын, – деді.

Ертаевтың жүрегі егіліп кеткендей 
болды. Орнынан ұшып тұрып, тағы 
да ағасының бетінен сүйді. Қаһарман 
ұлдың осы бір әрекетінің астарында 
туған жерге, #скен елге, аға – бауыр, 
ел-жұртқа деген мол-мол сағыныш 
жатқаны беп-белгілі еді...

«ТУҒАН ЖЕРГЕ ҚАШЫП 
БАРМАЙМЫН»

К#рші қырғыз еліндегі кезекті 
дүрбелең, кезекті Президенттерінің елден 
қашқан кезі еді. Оның әсері, әбігері, 
әсіресе Жамбыл жерінің жұртшылығына 
да оңай бола қойған жоқ.

Бір күні халық гу ете қалды. «Қырғыз 
Алатауындағы су қоймасы жарылады 
екен, Таразды түгелімен топан су шайып 
кетеді дейді», деген суық с#з желдей есті. 
Жұрт дүрлікті, үдере босты, к#шті. Тау 
жаққа қарай, әсіресе, Жуалы, Шымкент 
бағытына бет алғандар басу с#зге бой 
бермеді. Ел іші алай-түлей болды...

Пәтерінің балконында Шерағаң тұр 
екен. Жылдамдатып сол кісіге бардым.

– Мына жұрт неге қашып барады? 
Бұл халыққа не болды? – деді Шерағаң.

– «Қырғыздардағы Киров су қоймасы 
жарылады, қаланы су басып қалады» – 
деп дүрлігіп жатыр ел. К#пшілік мына 
таулы беткейге, Жуалы жаққа қарай 
жосып барады. К#лік дайындадым, 
жүреміз бе, не істейміз, Шераға, – дедім 
мен де дегбірім қашқан түрмен.

– /й, не деп тұрсың #зің, – деп 
Шерағаң шаңқ ете қалды. – Сонда, 
қашуымыз керек пе, жан сақтау үшін 
Жуалыға босып баруымыз керек пе? 
Жоқ, мен #лсем осында #лемін. Туған 
жерге #лігім ғана барады,– деген қатулы 
ағаның қалың қабағы табан астында 
қатты түксиіп кетті...

 Сол күні мен Шерағаның қасында 
түнеп шықтым. Жатарда ол кісі сыртқы 
жорықтарда бастарына қиыншылық 
түскенде жансауғалап туған жеріне 
қашып келгендер мен жеңімпаз болып 
желкілдеп жеткендер ж#нінде к#п-к#п 
әңгіме айтты...

 Түнімен мен елеңдеп, алаңдап 
ұйықтай алмадым. Ал Шерағаң 
ештеңеге елегізбей, емін-еркін к#сіліп 
жатып, жәйлі ұйықтады. «Шерағаң 
түнде қандай түс к#рді екен? Сірә, туған 
жерінде нық басып жүрген болар» 
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РУХАНИЯТРУХАНИЯТ

Тұлға

Қазақстанның халық жазушысы, 
заманымыздың заңғар тұлғасы Шерхан 

Мұртазаның ауызекі сөзге айтқыштығы, 
табан астында тауып сөйлейтіні біраз 

жұртқа белгілі. Сондықтан да ел арасында 
«Шерағаң былай депті» дейтін әңгімелер 

аз емес. Олар жөнінде айтылып та, 
жазылып та жүр. Ал біз бұл жолы өзіміз 

естіген, көзіміз көрген, ортасында 
болған сондай сәттердің бір 
парасын оқырман назарына 

ұсынғымыз келді.

үр

ж
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Дулат ИСАБЕКОВ:

– Елбасымен болған 
кездесуде латын әліпбиіне к#шу 
мәселесі с#з болды. Мәселен, 
кириллицамен жазылған қаншама 
тарихымыз, әдебиетіміз бар. 
Осылардың барлығын латын 
әрпіне кім түсіреді? С#зсіз, оған 
бірнеше институт керек болады. 
Биыл бірінші сыныпқа барған 
бала, латынмен оқып, мектеп 
бітіргенде, кириллицаны танымай 
кетеді. Сонда ол бала #ткен 
тарихымызды қалай білмек? Бір 
ғана М./уезовтің 50 томы бар 
емес пе? Қалған шығармалар 
қайда қалады? 700 жазушымыз бар 
деп мақтанамыз. 

…Тіл мәселесі, оның ішінде 
қаза тілінің мәртебесі туралы 

ойлар ортаға салынды. 1кінішке 
қарай, бүгінде #зге театрларда 
қазақ авторларының туындылары 
сахналанбайды. Бірлі-жарым 
к#рінеді. Бірақ қойылмайды 
десек те болады. /сіресе, орыс 
драма театрларында. Лермонтов 
атындағы орыс драма театры қазақ 
драматургтерінің спектекльдерін 
қоймайды. Қазақ драматургиясы 
ондай деңгейге к#терілген жоқ 
деп есептей ме? Түсіне алмадым. 
Қазақ халқы толерантты 
боламыз деп, к#бінесе #зімізді 
сыйлата алмайтын жалтақтау 
халықпыз. Талап қоя алмаймыз, 
жасқаншақпыз. Біздің сондай 
халық екенімізді біліп менсінбей 
ме, бірлі-жарымы болмаса, 
к#бі қазақ драматургтерінің 
шығармасын қоймайды. Ал 
біздің қазақ театрлары орыс 
драматургтерінің шығармасын 
кеңінен қояды… Осының бәрі тіл 
мәселесіне қатысты.

…Еліміздің сыртқы имиджін 
экономика, саясатпен емес, 
рухани байлығымызбен, ұлттық 
дәстүрімізбен игеретін кез жетті. 
Қазақты әлемге танытатын спорт 
пен мәдениет қана емес. Сонымен 
бірге әдеби мұраларымыз.

Кеңес Елбасы белгілі жазушылар – Бексұлтан 
Нұржекеев, Дулат Исабеков және 
Смағұл Елубайды қабылдады. Кездесуде 
Мемлекет басшысының таяуда жарық 

көрген «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласының кейбір бағыты мен басымдықтары сөз 
болды. Сонымен қатар Тәуелсіздік жылдарында іске 
асырылған ірі шығармашылық жобалардың маңызды 
мәселелері, Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени 
ескерткіштер мен нысандарды қалпына келтіруге 
септігін тигізген «Мәдени мұра» бағдарламасы, 
сондай-ақ әлемнің жетекші архивтерінен еліміздің 
тарихына қатысты құжаттарды жүйелі түрде 
жинақтап, талдау жүргізуге мүмкіндік берген 
«Халық тарих толқынында» бағдарламасы 
талқыланды. Белгілі қаламгерлерге телефон 
шалып, кездесуден алған әсері туралы айтып беруін 
өтінген едік.

ЖАЗУШЫЛАР ЖАЗУШЫЛАР 
НЕ АЙТТЫ?НЕ АЙТТЫ?

Смағұл ЕЛУБАЙ:

– Кездесуде к#п мәселе қозғалды. 
Соның бірі – үштілділік еді. /ркімнің 
бойында үміт пен күдікті тудырып 
отырған бұл мәселені к#пшілік 
қауым қолдап отыр деп айту қиын. 
/рине, ешбір ата-ана баласының үш 
тілді меңгеріп шығатынына қарсы 
болмайды. Мәселе – мемлекеттік 
тілдің жағдайы не болмақ?! Қазақты 
алаңдатып отырған осы мәселе. Ол-
ол ма, «үштілділік» деген с#з құлаққа 
«Қазақстанда үш мемлекеттік тіл бар» 
дегенді айтып тұрғандай естіледі. 
Құлаққа түрпідей тиетіні с#зсіз. Бүкіл 
балабақшада барлық балалар ұлтына 
қарамай, мемлекеттік тілде тәрбие 
алуы керек. Қазақ тілінде білім 
беруді балабақшадан бастау керек. 
Қазақтың тілін білген ұрпақ, кейін 
тарихын да, менталитетін де білетін 
болады. Қазақстандық патриотизм 
оянады. Сонда ғана тіл проблемасы 
күн тәртібінен алынып тасталынады. 
…Елбасының бір идеяның 
т#ңірегінде топтасқан «қазақстандық 
ұлт» болуы керек дегені к#ңілге 
қонымды дүние болды. Расымен, 
елімізде тұратын барлық ұлт бір 
идеяның т#ңірегінде топтасқанда 
ғана біздің айдарымыздан жел есетіні 
анық дегенді тілге тиек еттік.

…/рбір екі не үш жыл сайын 
бір тарихи жобаның жасалып тұру 

керектігін айттық. 1йткені, біз 
тарихтан ажырап қалған халықпыз. 
Яссауи туралы сценарий жаздым. 
1йткені, А.Яссауиді қырғыздар, 
#збектер #здеріне тартып жатыр. 
Түркімендер Ашхабадта Яссауиге 
арнап ескерткіш те ашып қойды. 
Осы А.Яссауи туралы үлкен 
тарихи кинотуынды шығармасақ, 
оның біреудің қанжығасында 
кетпеуіне кім кепіл?! Елімізде 
халқымызға жат, дәстүрсіз діни 
идеология асқындап тұрған 
кезде біздің соған қарсы тұра 
алатын ұлттық дәстүріміздің 
ұлы тұлғалық идеологиясын 
қоюымыз керек. С#йтіп, кездесу 
бары-сында Елбасыға соңғы 
бір жылғы еңбегімді ұсындым. 
Егер ол еңбегімді Нұрсұлтан 
/бішұлы мақұлдап, батасын берсе, 
кинотуынды жасау іске асады 
деген ойдамын.

Бексұлтан НҰРЖЕКЕЕВ: 

– 1з басым Елбасыға к#кейде 
жүрген үш мәселе туралы 
баяндадым. Соның бірі – «Туған 
жер» бағдарламасы туралы болды.

Қазақ елінің тарихында 
неше түрлі қиын-қыстау, ауыр 
жағдайлар, халқымыздың рухын 
к#терген, кейінгі ұрпаққа үлгі 
болатындай ұлы жеңістер де 
болды. Аталарымыздың жаумен 
шайқастағы ерліктері ұрпақтан-
ұрпаққа аңыз болып тарап, осы 
күнге дейін жұрттың жадында 
жатталып қалды. Солардың 
бірі – Орбұлақ шайқасы. Қазақ 
хандығының құрылғанына 550 
жыл толуына байланысты Орбұлақ 
шайқасының 350 жылдығын 
атап #ту туралы Елбасының 
Жарлығы шыққан болатын. Бұл 
ретте Алматы облысы Панфилов 

ауданындағы Белжайлау алабында 
ұлы жеңістің 350 жылдығына 
арналған той #ткізілді. Ұрыс 
болған жердің атауы – Орбұлақ, 
ал оқиға Орбұлақ шайқасы деп 
аталып, гранит тастан белгі 
қойылған. Бірақ, қазір бұл 
мақтанышымызды осы аймақтың 
басшылары #з дәрежесінде ұстап 
отыр ма? – деген сұрақ қойдым. 
Неге десеңіз, сол маңдағы 
ескерткіш қараусыз қалып, 
құрып барады. «Мемлекеттің 
қорғауындағы ескерткіш» деген 
тақтаның жоқтығын айттым. 
Отандық тарихнамада әлі күнге 
дейін Жәңгір хан тұлғасына 
қатысты бірізділік жоқ. /лі күнге 
дейін Жәңгір хан жатқан жерге 
бір тақтай қоя алмадық. Содан 
кейін туған жердің қастерлейтін 
ұлдары бар. Мәселен, біздер, 
дәлірек айтқанда, Жаркент 
#ңірі, /білхан Қастеев, Дәнеш 
ағаларымызды мақтан тұтамыз. 
Ол күллі қазақтың мақтанышы. 
Бұл ретте Елбасыға Жаркентке 
кіріп барғандағы к#лденең жатқан 
к#шені /.Қастеевтің атына беру 
керектігін айттым. Жаркенттегі 
басты к#шелерді осы екеуіне беру 
керек. Мұны к#рген ұрпақ бұдан 
тәрбие алады. Елге қызмет еткен 
адамды елі осылай құрметтеуі 
керек деген пікір білдірдім…



1977 жылы жарық к	рген «Этническая 
геногеография Казахстана» еңбегі кеңестік 
цензура қысымына алынды. Кітап 
Орталық партия комитетінің тікелей 
бұйрығы бойынша отқа жағылып 
жіберілді. О.Смағұлұлы МҚК 
(КГБ) бақылауына алынып, 15 
жыл бойы ғылыми жұмыс істеуіне 
кедергі жасалды.
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– Қазақтың тіліне, әдет-
ғұрпына, генетикасына, бейне 
жүзіне байланысты ерекшеліктерді 
байыптағанымызда, халқымыздың 
байырғы байлығы әрі тарихи 
бірегейлігі тұрғысында кешегі 
ата-бабаларымыздан бастап 
қазіргі ұрпақтарының Алтайдан 
Каспийге дейінгі ұлан-ғайыр 
жерді тұрақты қоныстанып, иелік 
жасап келе жатқанына 4 мың 
жылдан артық уақыт 	ткенін 
к	реміз. 40 ғасыр бедерінде біздің 

жерімізге к	ктей басып 

кірген б	где тайпалар жоқ. Сол уақытта, яғни 
4 мың жыл ішінде біздің бабаларымыздың 
	з топырағынан ажырап, 	з елінен босып, 
жат елге кеткен емес. Оның тікелей ұрпағы 
қазақ ұлты болып саналады. Осыны бүгінгі 
ұрпағы «қалай бағалаймыз?», – деген заңды 
сұрақ туындайтыны ақиқат. Біздің к	не 
тарихымызға қатысты қытай, парсы, орыс, 
Византия жазбаларындағы дерекк	здер 
аталады. Десе де құнды жәдігерлерін қазақтың 
тарихын жазамыз деп қалдырмаған шығар. Сол 
дәуірдегі 	з мүддесіне байланысты жазғаны 
анық. Мұрағатта сақталған болса, алу керек. 
Құр «бәлен архивте сақталған екен» деп 
тамсана беруге болмайды. Оған байыпты сын 
к	зімен қарау керек. Қазақтың денесінде, 
морфологиялық, биологиялық, генетикалық 
ерекшелігіндегі ғылыми анықтамалардың 
құндылығы – ол әлемнің ешқандай бай 
кітапханасы мен мұрағатында жоқ. Сіз орта 
ғасырға қатысты ана Византияның архивінен 
пәлен таптық, түгілен таптық дерсіз. Онымен 
ата тарихымыздың негіздері толықтай зерттеліп 
түгесілмейді. Ал бүгінгі қазақтардың дене 
құрылысында бұдан аттай 40 ғасыр бұрын 	мір 
сүрген ата-бабаларымыздың ерекшеліктері 
сақталып қалды. Соныменен жаңағы архивті 
салыстырғанда, айырмашылық жер мен 
к	ктей екенін ұғынамыз. Міне, бұл жерге 
иелік жасататын мағлұмат, факті тек қана 
біздің морфология, физиология, генетикалық 
құрылымымызда ғана. <лемдегі қандай архив 
болсын «Бұл жерге иелік жасаған, бәленбай жыл 
қоныс еткен қай халық десеңіз» ешқайсысынан 
толымды жауап таба алмайсыз. Оған тек қана 
физикалық антропологиямен жауап бере алады. 
=йткені адам баласының биологиялық 	згеруіне 
бәленбай мың жыл керек. Ол «геологический 
возраст» делінеді. Тілдің, мәдениеттің, тағы бір 
әдет-ғұрыптардың 	згеруіне тарихи дәуір тіптен 
елу жыл, жүз жыл жетіп жатыр. Жетпіс-сексен 
жылда біздің орысқа бейімделген тұстарымыз 
бар. Мына Қытайдан келген қазақтармен 

салыстырып қараңызшы. Бұларда 
ептеп Қытайдың манерасы бар. Оны 
нәсілдік деп қарай алмайсыз. Олар да 
біздерден орыстық мінездерді байқайды. 
Жүріс-тұрысымыз, с	зіміздің тілдік 
нормасы орысшаға 
ыңғайланған 
заман. Оны біз 
жоққа шығара 
алмаймыз..
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– Аштық десе жанымыз түршігеді, 

қабырғамыз қайысады. Менің шешем 
аштан 	лген. Үш жасымда 	ліп қалған 

шешемнің кеудесінде емшегін еміп жатқанмын. 
<лгі украиндар жазады ғой: «Мы дети 

голодомора» деп. Сол аштыққа 80 
жыл болса, мен сексен жетідемін. 
Қазіргі кезеңде ұлтымыздың 
басынан 	ткерген аштық алапаты 
туралы к	п мәлімет жиналуы 
керек. <рине, оның орны толмас 
қасіреті жазылуда. Алайда БҰҰ 
тарапынан «Онда қазақ аштан 
	лді деп» мойындалмай жатыр. 
Жазылған мақалалар әлі де аз. 

Украин қасіретінен жазылған мақалалар саны 
мыңнан асып кеткен екен. Сондықтан олардың 
аштық қасіретіне байланысты ұсыныстары 
қабылданды. Бұл қолдан жасалған аштық. Тарих 
толқынында не бір қанды оқиғаны басымыздан 
кешумен болдық. 2016 жылы АҚШ президенті 
Барак Обама Жапонияға Хиросимаға барып, гүл 
шоғын қойып, басын иді. 
Кешірім сұраған жоқ, опат 
болғандарға басын иді. Бір 
рет қана бомба жасаған 
жеріне басын иді! Ал енді 
қызыл билік еткен кезеңде 
елімізде 30-дан артық 
полигон болды. Соның ең 
ауыры – Семей полигоны. 
40 жылдан артық уақытта 
жер асты, жер үсті және 
ауада ядролық сынақтар 
жасалды. Жапониядағы 
жарылыстан 
Қазақстандағы 
жарылыстар 2500 есе 
артық екен!!! Бұл не деген 
масқара!? 1949 жылдары 
мына Қырымда түрлі 
тәжірибелерге қажетті деп 
құрылған маймылдардың 
триллионы болған. Олардың бас 
санының к	бейгені сондай, сойып, 
етін зообақтағы жыртқыштарға 
беріп, терісінен тон тігіп сатты. 
Сол маймылдардың адамнан 
генетикалық айырмашылығы 
шамалы. Шимпанзенің адамнан 
ерекшелігі екі-ақ пайыз. Қан 
құрылымы жағынан келгенде 
«гиббон» деген маймылдан бүкіл 
адам баласының айырмашылығы 
бір-ақ пайыз. Соларды әкеп 
неге қоймады сол сынақ алаңдарына?! Неге 
қазақтарды апат аймағынан к	шірмеді? Мына 
француздар 	здерінің аралдарында атом 

сынақтарын жасағанда, сол 
жердегі тұрғындарды қауіпсіз 
аймаққа к	шіріп тастап, он 
жылғы тіршілігіне жететін 
қаржы т	леген. Ал бізде 
қазақтарды тәжірибе ретінде 
алды. Марқұм академик 
Сайым Балмұханов Семейдің 
қазақтарына зияны қандай 
деңгейде болғандығын анықтау 
үшін Мәскеудің советтен қалған 
Подольск әскери архивіне 
барса, кіргізбеген. «Онда 
сізге кіруге, жұмыс істеуге 
рұқсат жоқ» деген. Осы күнге 
дейін бір қазақтың ғалымына 

ол мұрағатқа жол ашылған емес. Не деуге 
болады, осыдан соң! Қазаққа қастандық жасап 
жүргендер кім? Курчатов пенен Королев! Сол 
Курчатовтың атында бізде қала бар, институт 
бар. Сынақтардың бәрі жақсы болса, неге анау 

Мәскеу түбінде, не болмаса Вологодскіде, 
Пензада, Новгородта жасамайды? 
Сол батпақты жерлерде толып 
жатқан адам баласы тұрып 
жатқаны жоқ қой?! Осының бәрі 
Қазақстанда жасалды. Біздер 
сол ақиқатты неге айтпаймыз, 
жазбаймыз? Қазақтарды сан 
ғасырлық осындай мүгедектік 

зардаптарға ұшыратқандарға 
Қазақстанда қала аты берілген, 
Байқоңырда ескерткіші тұр. 
Олардың 

бізге керегі бар ма? 
Айта берсең әңгіме к	п. Амал 

нешік?
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– Тәуелсіздік адамды 
қобалжытады. Тәуелсіздік – 
бақыт құсы. Мұндай бақыт 
құсы екі рет айналып келмейді. 
Бірақ рет қонады. Егер сол бір 
рет қонған құстың бабын тауып 
ұстай алмасаң, соның аймағында 
тіршілік ете алмасаң, енді одан 
кейін құдайға жалбарынатын ештеме жоқ. Бәрін 
істеген 	зің. Бір қолыңмен істеп отырсың. Санаң 
соған жетті. =зіңді 	зің құл қылуға да санаң 
жетіп отыр. Оған бармауымыз керек. Егемендік 
	те киелі с	з. Бабаларымыздың неше ғасырлар 
қаны т	гіліп, к	з жасы т	гіліп, қолы жетпей 
кеткен дәуірлер. Бұған біз бүгіндері иелік жасап 
отырмыз. Сондықтан ұлтымыздың тарихына 
объективті жолмен қарау керек. Бізде қаншама 
тарихшы бар. Қазақтың к	не тарихы туралы, 
қазақтың қайдан шығып, қайда бара жатқаны 
туралы біреуі ауызын ашпайды. =йткені 
к	пшілігі «біздің елімізде совет 	кіметі қалай 
құрылды, оны коммунистер қалай басқарды?» – 
деп қана жазады. Қызыл террорға биыл 80 жыл. 
Сол туралы жазылған іргелі еңбек мардымсыз. 

Келешек жастардың қолында. Қазіргі жастар 
соны жете түсінуі қажет. Біз олардың жасында 
болғанда ешкім «келешек сендердікі» деп 
айтқан жоқ. «Партия, партия» деп таң атып, 
күн бататын. «Мәңгі тірі жасампаз ұлы Ленин!», 
«КПСС жасасыннан!» басқа ештемені к	ре 
алмадық. «Орыстың мәдениетін меңгеріңдер, 
орыстың балалайкасында ойнаңдар, қазақтың 
қара домбырасы артта қалған надандық» деп 
Нұрымбек Жандилдиннің айтқаны әлі есімде, 
әлі құлағымда тұр. 

Жастардың елшілдігін, отаншылдығын 
айтқанда, құрғақ с	з болмау керек. Нақтылы іс 
болу қажет. Құр демагогиямен «мен қазақпын 
деп» кеуде керу нағыз даурықпаның 	зі. Барлық 
ниеті, жүрегі, істеген ісі таза болса дейміз.Оқып 
жүрсе, сол оқудың қажеттігіне, қандайлық 
тәрбие алу керектігіне мән беруі керек. Мәселе 
қазақша, ағылшынша және орысша үш 
тілде с	йлеп, Англияға қаңғып кетуде емес. 
Қайда жүрсе де қазақтың мүддесін қорғап, ел 
жұртының намысын жоғары қоюы шарт. 
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– Алаш Орда десе тұңғиықтың түбіне 
батып кетесің. Олардың қазақ халқына 
деген жанашырлығына, ұлтқа деген шексіз 
сүйіспеншілігіне басыңды иесің. Ұлттың 
жанды б	лшегіне айналған тектілердің 	мірін 
қиып, мерзімсіз о дүниеге 	ткені тұңғиықтың 
түбіне батырады. <лихандарды, Мағжандарды 
екі аяқты жыртқыштар мылтық ұстап атты. 
Қазақтың ар-ұжданы болған асылдарымызды 
ату жазасына кесу үшін сот мүшелеріне санаулы 
минуттар ғана қажет болған. Жаналғыш қызыл 
биліктің жендеттері адамның 	мірімен қалай 
ойнаған? Кейіннен ұлт қайраткерлерінің 
бәріне реабилитация жасалды. Сондағы ақтау 

туралы құжаттардың қисынын қарасаңшы! 
«С связи с отсутствием состава преступления. 
Он оправдывается и освобождается» дейді 
шімірікпестен. <й, сол қылмыс құрамын 
кім ойлап шығарып отыр? Сонда отырған 
прокурор, сот, партия мүшелері емес пе? Егер 
ұлт қайраткерлерінің айыбы болмаса, оларды 
жазықсыз айыптағандар неліктен заңмен 
жазаланбайды? Мен Еуропада мына Италияда 
жүргенімде олардың талай заңгерлерінің менен 
сұрағаны бар. «Сендердегі сот, не қылған 
сот?» деп. «Жақсы, қуғын-сүргінге түскендерді 
ақтаған екенсіңдер. Соларға қатысты сот 
ісінің құрамын кімдер анықтап 
берді дегенінде» «заңгер 
емеспін, 

білмеймін» дедім. 
Сонан соң елге келгенімде марқұм 

Салық Зимановтан шетелге шыққанымда 
осындай-осындай сұрақтарға тап болып 
жүргенімді айттым. Осыны қалай түсіндіреміз 
дегенімде «Біздегі бұл жүйе осылай орналасқан. 
Оны 	згертуге заң керек» дегені бар. Шетелдік 
журналист, заңгерлер «Атылғандар қай 

халықтың жауы болыпты» дейді. Атаусыз 
(���������	) халықтың «халық жауы» 
ма, сонда дейді. <лемде үш мыңнан артық 
халық, тайпа бар. Солардың бәріне жау болуы 
үшін сіз жарылып 	лесіз. Ағзаңыз оны к	тере 
алмайды. Ал Алаш арыстары атаусыз халыққа 
жау болып, 	мірін қиып отыр. Біздің заңгерлер 
осы күнге дейін бұл мәселені тереңнен қаузай 
отырып к	термейді. Заңгерміз деп к	кіректі 
кергенмен, 	мірден 	тіп кеткен ешқандай 
қылмыстық құрамы жоқ, жазықсыз жандарды 
қорғай алмасаң, кәсіби біліктілігің туралы с	з 
айтудың 	зі артық дер ем?! Иә, Алаш алыптары 
тек қазақ халқының мүддесі үшін туған 
азаматтар. Сол үшін қызмет етті, қорлықты да 
к	рді, қиыншылықты да 	ткерді. Ақырында 
коммунистер олардан атып құтылды. Мұндай 
қоғам Камбоджада ғана болған. Менің немерем 
Камбоджаға барды. Сонда суретке түсіріп, 
деректер алып кел деп тапсырдым. «Қызыл 
әскерлер» қырып салған үш мың адамның 
қаңқасы жатқан бір үңгір бар екен. Үңгірдің 
ішіне әрі қарай бойлай беруіңе болады, бірақ 
қурап қалған тау-тау адам қаңқасынан аяқ алып 
жүре алмайтынын айтыпты…

Алаш қайраткерлерін ардақтау ұрпақ 
парызы. Олардың жасампаздық ғұмырын 
ұлықтау, ренессанстық биіктегі сан салалы 
әдеби және ғылыми мұраларын насихаттау 
елдікке сын. Алаш исі қазақ баласының елдік 
туы, мемлекетшілдік рухы болып жасай бермек. 

– ������ ���, ����� ����	� ������� ��$-��$� 
��	� ���	�� ����	�� �ө�
 �
���� ���������� 
������.

– Латынға к	шу мәселесі дұрыс к	терілуде.
Алфавитке қатысты ғалымдар арасында «Бұл 
қиын ғой, анау-мынау» дейтіндер бар. Мен 
бастауыш мектепті латын әліпбиімен бітірдім. 

Қазақтарға латын әліпбиіне к	шу жаңалық 
емес. Қазақтар үшін 	ткен кезең. 1929 
жылдан 1941 жылға дейін он бір жыл 
бұны пайдаланды. Менің қолымда Нұртас 
Оңдасынов қол ойған құжаттың кездейсоқ 
сақталып қалған к	шірмесі бар. Мына 
латынды кириллицаға аударуға үш-ақ ай 
берілген екен. Үш-ақ ай уақыт! Бізге не, 
тағы жиырма бес жыл талтаңдап жүру 
керек пе?! Сонан соң латынды алып тастап, 
кириллицаны кіргізу үшін 50 адамда 
Қазақстанның түкпір-түкпіріне іссапарға 
жіберген. Сондықтан латынға к	шуді 
толықтай қолдаймын. Елбасы Н.Назарбаев 
дұрыс айтады. <лемде барлық техника, 
барлық жетістіктер латын әліпбиімен 
жазылған. «<й, жігіттер, орыс графикасын 
қалдырғыңыз келсе, орыстан ақша сұра. 
Сендер сол тілдің 	рісін кеңейтіп жүрсіңдер 
ғой. Ресей сол үшін кириллицаны 

қолданып отырған мемлекеттерге қаржы 
т	лесін» деп айтып жүрмін. Қазақ тілін дамыту 
қазір дұрыс жолға қойылып жатыр. Тіліміздің 
к	нелігі 	те тереңде. 4 мың жылда, 40 ғасырда 
біздің жерімізге кірмелік жасағанда ауып кеткен 
ештеме болмаған. Біздің бабаларымыз к	не түрік 
тілінде с	йлеген. Еліңде 40 ғасыр бойына к	шіп 
кеткен, не к	шіп келгендер болмаса, ешқандай 
мәдениетіңе, тіліңе, түріңе ықпал бермесе, сонда 
не сақталып қалу керек? Бабаларымыз тілге 
адал болған. Сондықтан қазақ тілінің к	нелігі 
4 мың жылдан артық болмаса, кем емес. Заман 
талабында үш тілді білу дұрыс. Бірақ басқа тілді 
білу үшін алдымен 	зіңнің ана тіліңді жетік 
білу керек. <ңгімені содан бастау қажет. Ана 
тіліңді қастерле, ырғағы мен әуенін қаның мен 
жүрегіңе сіңір! Содан кейін жүз тіл үйренесің 
бе, жетпіс тіл меңгересің бе, үш тілде с	йлейсің 
бе, 	з еркіңде. Жастарға бұл заманда бір-екі 
тілмен шектеліп қалуға болмайды. =йткені 
к	п тіл білген сайын мәдениетің 	ркендеп, 
шетелде жүргенде қорлыққа, қиыншылыққа тап 
болмайсың. 

– ������ ���, ә����� �� ������!�� 
����������� !� �����!. *������ !���$�	 
����! �����	 ������ ���������� ������� �
��	� 
��!����	
�	� ���!�� ��� �����	 ��!�����.

+����������	 
+���!��$ /%2�3%4, 


������� ���������� 
�������� �����

№18 (642) 5 мамыр 2017 жыл

9www.jasqazaq.kz                      E-mail: jas_qazaq@mail.ruwww.jasqazaq.kz                      E-mail: jas_qazaq@mail.ru

ҰЛТҰЛТ

 БІРТУАР ШӘМІЛ

Орайы келген әңгіме

ҚА
ЗАҚ

ТЫҢ
 АНТРО

ПОЛОГЫ

ҚА
ЗАҚ

ТЫҢ
 АНТРО

ПОЛОГЫ

Оразақ Смағұлұлы 
отандық антропология 
мектебінің негізін қалаушы. 
Ғалым ыждаһатымен 
Ш.Уәлиханов атындағы 
тарих және этнология 
институты жанынан 
ашылған этникалық 
антропология зертханасы, 
Мемлекеттік орталық 
музейінің физикалық 
антропология зертханасы 
ұйымдастырылды. Іргелі 
зерттеулерінің арқасында 
қазақ халқы өзінің байырғы 
елінде, тарихи жерінде 
тұрып жатқанына 40 ғасыр 
өткендігі ғылыми негізде 
дәлелденді. Қазақтың 
өзіндік биологиялық-
антропологиялық тарихы 
4 мың жылдан астам 
этномәдени дәуірді 
қамтитыны айқындалды.

ЖЕТПІС-СЕКСЕН ЖЫЛДА БІЗДІҢ ОРЫСҚА БЕЙІМДЕЛГЕН 
ТҰСТАРЫМЫЗ БАР. МЫНА ҚЫТАЙДАН КЕЛГЕН ҚАЗАҚТАРМЕН 

САЛЫСТЫРЫП ҚАРАҢЫЗШЫ. БҰЛАРДА ЕПТЕП ҚЫТАЙДЫҢ МАНЕРАСЫ 
БАР. ОНЫ Н�СІЛДІК ДЕП ҚАРАЙ АЛМАЙСЫЗ. ОЛАР ДА БІЗДЕРДЕН 
ОРЫСТЫҚ МІНЕЗДЕРДІ БАЙҚАЙДЫ. ЖҮРІС-ТҰРЫСЫМЫЗ, 
С�ЗІМІЗДІҢ ТІЛДІК НОРМАСЫ ОРЫСШАҒА ЫҢҒАЙЛАНҒАН ЗАМАН. 
ОНЫ БІЗ ЖОҚҚА ШЫҒАРА АЛМАЙМЫЗ.

«
«

ФРАНЦУЗДАР �ЗДЕРІНІҢ АРАЛДАРЫНДА АТОМ СЫНАҚТАРЫН 
ЖАСАҒАНДА, СОЛ ЖЕРДЕГІ ТҰРҒЫНДАРДЫ ҚАУІПСІЗ АЙМАҚҚА 

К�ШІРІП ТАСТАП, ОН ЖЫЛҒЫ ТІРШІЛІГІНЕ ЖЕТЕТІН ҚАРЖЫ Т�ЛЕГЕН. 
АЛ, БІЗДЕ ҚАЗАҚТАРДЫ Т�ЖІРИБЕ РЕТІНДЕ АЛДЫ. МАРҚҰМ АКАДЕМИК 
САЙЫМ БАЛМҰХАНОВ СЕМЕЙДІҢ ҚАЗАҚТАРЫНА ЗИЯНЫ ҚАНДАЙ ДЕҢГЕЙДЕ 
БОЛҒАНДЫҒЫН АНЫҚТАУ ҮШІН М�СКЕУДІҢ СОВЕТТЕН ҚАЛҒАН ПОДОЛЬСК 
�СКЕРИ АРХИВІНЕ БАРСА, КІРГІЗБЕГЕН. «ОНДА СІЗГЕ КІРУГЕ, ЖҰМЫС 
ІСТЕУГЕ РҰҚСАТ ЖОҚ» ДЕГЕН. ОСЫ КҮНГЕ ДЕЙІН БІР ҚАЗАҚТЫҢ ҒАЛЫМЫНА 
ОЛ МҰРАҒАТҚА ЖОЛ АШЫЛҒАН ЕМЕС.

«

«

КЕЛЕШЕК ЖАСТАРДЫҢ ҚОЛЫНДА. ҚАЗІРГІ ЖАСТАР СОНЫ 
ЖЕТЕ ТҮСІНУІ ҚАЖЕТ. БІЗ ОЛАРДЫҢ ЖАСЫНДА БОЛҒАНДА 
ЕШКІМ «КЕЛЕШЕК СЕНДЕРДІКІ» ДЕП АЙТҚАНЫ ЖОҚ. «ПАРТИЯ, 

ПАРТИЯ» ДЕП ТАҢ АТЫП, КҮН БАТАТЫН. «М�ҢГІ ТІРІ ЖАСАМПАЗ ҰЛЫ 
ЛЕНИН!», «КПСС ЖАСАСЫННАН!» БАСҚА ЕШТЕМЕНІ К�РЕ АЛМАДЫҚ. 
ЖАСТАРДЫҢ ЕЛШІЛДІГІН, ОТАНШЫЛДЫҒЫН АЙТҚАНДА, ҚҰРҒАҚ С�З 
БОЛМАУ КЕРЕК. НАҚТЫЛЫ ІС БОЛУ ҚАЖЕТ. ҚҰР ДЕМАГОГИЯМЕН 
«МЕН ҚАЗАҚПЫН ДЕП» КЕУДЕ КЕРУ НАҒЫЗ ДАУРЫҚПАНЫҢ �ЗІ.

«
«
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SERPINSERPIN

Айта кетейік, бұл 
зауыт 2005 жылы 
«Бизнестің жол картасы 
– 2020» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында 
ашылған болатын. 
Бүгінде �ндіріс орны 
рентген аппараттары 
мен медициналық 
жиһаз-жабдықтар 
шығарып, дәрілік 
�нім �ндірумен 
айналысады. Соңғы 
үлгідегі инновациялық 

жобаларды іске асыруда кәсіпорын 
Жапония, Испания, Корея 
мемлекеттерінің зауыттарымен тығыз 
байланыста жұмыс істеуде. Мекемеде 
150-ге жуық адам еңбек етеді.

– Кәсіпорынның жұмысы 
жүйелі. Тауарлары сұранысқа ие. 
Мұнда жасалынатын қондырғылар 
озық шетелдік құрылғылардан еш 
кем түспейді. Мемлекет тарапынан 
қолдау к�ріп отырған кәсіпорын 
«Жедел жәрдем» 
авток�лігін бастан аяқ 
жабдықтап, қажетті 
құралдармен қамтамасыз 
етуге қауқарлы. 
Бірнеше еңбеккерді 
жұмыспен қамтып, 
табысын еселеп отыр. 
Ең бастысы, кәсіпорын 
басшылығында ізденіс 
пен ұмтылыс бар, 
– деген Жансейіт 
Қансейітұлы зауытта 
шығарылып жатқан 
бұйымдарға жоғары баға 
берді.

«КазМедПрибор» мекемесінің бас 
директоры Қаныбек Қанатбекұлының 
айтуынша, мұнда медициналық 

құрал-жабдықтардың 400-ден 
аса түрі шығарылады. Кәсіпорын 
жылына 60 мың дана медициналық 
техника жасап шығаруға бейім. 
Мұнда «Жедел жәрдем» авток�лігіне 
қажетті құралдардан б�лек, 
электрокардиографтар, медициналық 
мониторлар да құрастырылады. 
Зауыттың сапалы әрі бағасы к�ңілге 
қонымды тауарларына сұраныс 
бүгінде артып келеді. Аталған 

кәсіпорын бұйымдарына Ресей, 
=збекстан, Тәжікстан, Түркіменстан 
және �зге де к�ршілес елдерден 
сұраныстар түскен. 

Жетістік

ШЕТЕЛГЕ ӨНІМ ШЕТЕЛГЕ ӨНІМ 
ШЫҒАРАДЫШЫҒАРАДЫ

Еліміздегі денсаулық сақтау 
саласына қажетті күрделі және озық 
үлгідегі техника мен құралдарды 
шығаруда Шымкент қаласындағы 
«Kazmedpribor Holding» ЖШС-і 
бірегей кәсіпорын саналады. Ол 
республикадағы емдеу мекемелерін 
қолжетімді бағадағы медициналық 
бұйымдармен қамтамасыз 
етіп отыр. ОҚО әкімі Жансейіт 
Түймебаев аталған серіктестікке 
арнайы ат басын бұрып, мұндағы 
жұмыс барысымен танысты. 
Кәсіпорынның өндірістік цехтарын 
аралап, медициналық құрал-
жабдықтардың қалай жасалатынын 
көрді.

КҮН МЕН СУДАН ҚУАТ АЛАДЫКҮН МЕН СУДАН ҚУАТ АЛАДЫ

Оңтүстік 
Қазақстан 
облысы 
«Қоғамдық 
келісім» КММ-
нің мәжіліс залында 
кәсіпкерлерге қолдау 
көрсету ұйымдары 
өкілдерінің этномәдени 
бірлестіктер мүшелерімен 
кездесуі ұйымдастырылды. 
Жиынды облыстық 
Қазақстан Халқы 
ассамблеясы төрағасының 
орынбасары, облыстық 
ассамблея хатшылығының 
меңгерушісі Мұратәлі 
Қалмұратов жүргізді.

«Оңтүстік» АИО ЖШС-і 
департаменті директоры Мәркен 
=нербаевтың айтуынша, биыл жыл 
басынан бері 105 кәсіпкер келіп, 
кеңес алған. Осы бойынша олар 
құжаттарын жинақтау үстінде. 
Айтуынша, келіп түскен �тініштер 
15 күн ішінде қаралады. Кейін оны 
комиссия сараптап, әкімшіліктің 

жанындағы құжаттарды қадағалау 
кеңесіне жібереді. Қазіргі таңда 7 
жоба қарастырылуда.

«ONTUSTIK» кәсіпкерлерге 
қызмет к�рсету орталығы» ЖШС 
Кәсіпкерлер мектебінің оқыту б�лімі 
басшысының міндетін атқарушы, 
бизнес-тренер Қаныбек Батырбеков 
жиналғандарды �з жұмыстарынан 
хабардар етті.

Қазіргі таңда кәсіпкерлерге 
қызмет к�рсету орталығы 
биылғы �зекті мәселенің бірі – 
ауыл шаруашылығы �ндірістік 
кооперативтердің бірігудің 
артықшылығын насихаттауда. Осы 
мақсатта облыстағы елді мекендерге 
шығып, шаруашылықтарды біріктіру 
жолдарын, мемлекеттік қолдау 
түрлерін анықтап берді.

Ал «Даму» қорының «Жаңа 
бизнес ашуды қолдау» жобасы 
бойынша Шымкент қаласында 
бес қатысушы �з бизнесін 
ашыпты. Биыл ақпан айында 
«Даму» қорының кәсіпкерлерге 
қызмет к�рсету орталығында 
стартапшылар үшін оқу 
бағдарламасы басталған. Онда 
3 күн бойы start-up жобаны 
ұйымдастырудағы менеджмент 
және маркетинг, бизнесті 
бағалау, кәсіпкерлік қызметтің 
құқықтық негіздері және �зге 
де �зекті тақырыптар туралы 
интенсивті оқытумен қамтылады. 
Бағдарламаға переспективті 
бизнес-идеяларымен 18 жастан 
бастап барлық ниет білдірушілер 
қатыса алады.

Шолаққорғандағы 
индустриялдық 
аймақта орналасқан 
«Дархан Ас» 
�ндірістік 
кооперативі 
йодталған ас 
тұзын шығарады. 

=ндіріс цехының басшысы Мұрат 
Сапаровтың айтуынша, нысанды 
салып, жұмысын жолға қоюға 
210 миллион теңге инвестиция 
жұмсалыпты. Бүгінгі таңға дейін 
мың тоннадай �нім �ндірген 
кәсіпорын �німдерін жергілікті 
нарыққа шығарған. «Дархан 
Ас» жылына 10 мың тонна �нім 
шығаруға қауқарлы. Бұл облыстың 
жылына 100 мың тоннаны құрайтын 
тұзға деген сұранысының 10 
пайызын қамтамасыз ете алады. 
Сондықтан кәсіпорын алдына үлкен 
міндеттер қойып, соған тезірек 
жетуді к�здеп отыр. =нім шикізаты 
Тасты ауыл округіндегі «Бақыт 
таңы» деп аталатын карьерден 
алынады. Бұл кен орны 2003 жылы 
ашылып, онда шикізат �ндіру 
мамыр айында басталып, күздің 
ортасына дейін жалғасады. 

Созақ ауданының орталығындағы 
«Аруана» ауыл шаруашылығы 
�ндірістік кооперативі түйе сүтінен 
дайын �нім шығарудан бастаған 
кооперативте бүгінде қымыранды 
қосқанда 4 түрлі �нім – сүт, айран, 
йогурт, қаймақ �ндіріледі. Кәсіпорын 
басшысы Жанболат Адишов осы 
бизнесті жүзеге асыруға «Ырыс» 
шағын несие ұйымынан 12 миллион 
теңге несие алған. «Аруана» цехы 
күніне 750 литр түйе сүтін �ндіреді. 
Келешекте бұл к�рсеткіш 5 тоннаға 
дейін арттыру к�зделуде. Түйе 
сүті уран �ндіретін кәсіпорындар 
арасында үлкен сұранысқа ие. 
=йткені, шұбаттың құрамындағы 

микроэлементтердің адам ағзасын 
түрлі зияндардан қорғауда пайдасы 
мол.

Аудан әкімі Мақсат Исаев түрлі 
сала бойынша аймақта атқарылып 
жатқан жұмыстарды баяндап берді.

– Аудан экономикасына табыс 
әкелетін бірінші сала �ндіріс, 
одан кейін ауыл шаруашылығы 
болып саналды. Аймақта 830 шаруа 
қожалығы бар. Былтыр 10 миллиард 
теңгенің ауыл шаруашылығы �німдері 
�ндірілді. Бүгінгі таңда әр ауылдық 
округте кесте бойынша кооперативке 
бірігудің пайдасы түсіндіріліп 
жатыр. Алға қойған ең басты 
мақсатымыздың бірі – шаруалардың 
басын біріктіріп, кооперация 

құру. Бұл бағыттағы жұмысты түйе 
шаруашылығынан бастадық. Соның 
жарқын бір мысалы, қазір иелігінде 
50 шақты түйесі бар шаруалардың 
к�пшілігі «Аруана» кооперативіне 
бірігіп жатыр. Уран �ндіруші 
кәсіпорындарды қамтамасыз 
ету мақсатында алдағы уақытта 
Таукенттен ет сою цехын ашуды 
жоспарлап отырмыз. Сонымен 
қатар ет экспортын да дамыта 
бермекпіз. =ткен жылы Біріккен 
Араб Hмірліктеріне 2600 ұсақ мал, 
120 мүйізді ірі қара ж�нелттік. 
Келешекте мал экспорты к�лемін 
10 мыңға жеткізіп, сыртқы нарыққа 
түлікті тірідей ғана емес, ет күйінде де 
шығармақпыз, – деді ол. 

Береке

Сайрам ауданы Манкент 
ауылында орналасқан «Ақсу 
Энерго» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінде күн нұрынан электр 
энергиясын �ндіретін қосалқы 2 
стансада 4106 панель бар. Оның 
әрқайсысы 1 МВт тоқ береді. 

Панельдер және электр энергиясын 
�ндіруге қажетті техникалар 
Қытайдан әкелінген. Панельдердің 
әрқайсысы күн салқын кезде 
сағатына 1 МВт тоқ берсе, жаздың 
күндері ол к�рсеткіш 5000-6000 
МВт-ке дейін к�теріледі. Былтыр 

аталмыш стансаларда 2 700 000 КВт 
электр энергиясы �ндірілді.

=ндірілген энергия к�зі қосалқы 
стансаға енгізіледі. Қосалқы станса 
арқылы тұтынушыларға жол тартады. 
Сондай-ақ судың күшімен тоқ 
шығаратын гидро электрикалық 
стансасының құрылысы аяқталып, 

іске қосылды. Бұл стансада судың 
күшімен 2500 МВт электр энергиясын 
шығару жоспарда бар, – деді 
серіктестік директоры С.Ербол. 

Осы жерде айта кетейік, 1 МВт 
энергия к�зі 500 отбасыны электр 
қуатымен қамтамасыз етеді.

Оңтүстіктегі Сайрам ауданы күн сайын көркейіп, 
қарыштап дамып келеді. Бүгінде аймақта 200 
мыңнан астам адам тұрады. Сайрамдықтар 
кәсіпкерлікті жан-жақты жолға қоя білген. Соның 

нәтижесінде аудан экономикасы дамып келеді. Тағы бір айта 
кетерлігі, ауданда бірнеше кәсіпорын облыс бойынша алғаш 
ашылып отыр. 2016 жылы ауданның өнеркәсіп саласында 150 
орны, «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында 162 
жұмыс орны ашылған. 

қ
м
к

Өрлеу

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданындағы Жартытөбе 
ауыл округіне қарасты «Құрманәлі» шаруа қожалығында қой 
төлдеп жатыр. Қожалық иесі Тоқтар Тәжібековтің сөзінше, 
шаруашылық төрт түліктің барлық түрін бағады. Былтыр 
Біріккен Араб Әмірліктеріне ұсақ мал жөнелтіпті. Мал өнімдерін 
кооперативке өткізеді екен. Мәселен, жазда күн сайын 100 
литрден қымыран өндіреді. Басқа мезгілде де түйе сүтін 30 
литрден кем алмайды. Одан бөлек, ешкі жүнінің келісін 2 мың 
теңгеден саудалапты. Шаруа қожалығының төрағасы мемлекет 
тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауға алғысын білдірді.

ТЕРІСКЕЙ ТАБЫСЫТЕРІСКЕЙ ТАБЫСЫ

Жиын КӘСІПКЕРЛІККЕ КӘСІПКЕРЛІККЕ 
ҚОЛДАУҚОЛДАУ

=ндірістің 
үздіксіз 
және апатсыз жұмыс 
істеуін қамтамасыз 
ету мақсатында 
жүргізілген күрделі 
ж�ндеу жұмысы аясында 
зауытта технологиялық 
жабдықтар, құбыр 
желілері, негізгі және 
қосалқы қондырғыларды 
бақылау-�лшеу аспаптары 
мен автоматикасы 
техникалық және күрделі 
ж�ндеуден �тті. Зауытты 
жаңғырту жобасы 
аясында салынған 
технологиялық нысан – 
изомерлеу қондырғысы 
технологиялық желіге 
қосылды. Қазіргі уақытта 
�ндіріс технологиясына 
және қауіпсіздік 
ережелеріне сәйкес тауарлы 
�нім алынатын болып, зауыттың 
технологиялық қондырғыларын 
кезеңмен іске қосу жұмыстары 
жүргізілуде. 2017 жылғы 31 наурызда 
«Петро Қазақстан Ойл Продактс» 
ЖШС-де шикізатты алдын ала 
гидротазалау блогы бар жеңіл 
бензин фракцияларын изомерлеу 
қондырғысында құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының аяқталғаны ж�нінде 
актілерге қол қойылған болатын. 
Қазіргі уақытта осы нысанда іске 
қосу-реттеу жұмыстары жүргізілуде. 
Бұл жұмыстарды ағымдағы жылдың 
шілдесіне дейін аяқтау к�зделуде. 

Жұмыстар аяқталғаннан кейін К4, 
К5 экологиялық кластағы жоғары 
октанды бензиндерді алуға және 
олардың �ндірісін жылына 460 
мың тоннаға арттыруға мүмкіндік 
беретін изомерлеу қондырғысы 
іске қосылатын болады. Сондай-ақ 
Шымкент мұнай �ңдеу зауытында 
шикізат �ңдеу қуатын жылына 5,25 
млн тоннадан 6 млн тоннаға дейін 
арттыруға бағытталған жұмыстар да 
қарқынды жүргізілуде.
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Бастама
Шымкент мұнай өңдеу зауытындағы күрделі 

жөндеу жұмыстары еліміздің Энергетика министрлігі 
бекіткен кестеден үш күн бұрын аяқталды. Бұл 
туралы «Петро Қазақстан Ойл Продактс» ЖШС 
баспасөз қызметі хабарлады.

ЗАУЫТ ҚАЙТА ЗАУЫТ ҚАЙТА 
ЖАҢҒЫРДЫЖАҢҒЫРДЫ



Елімізде міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін 
енгізетін уақыт келді. Отандық медицина 

аталған жүйені енгізуге толықтай дайын. Бұл 
туралы Алматы қаласындағы №5 емхананың 

бас дәрігері Гүлшахира Қамбарова 
хабарлады. Сондай-ақ ол «Жас қазақ» 

газетіне берген сұхбатында міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 

жүйесінің өзектілігі жайында 
айтып берді.
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�рқайсының 
роботы әр 
түрлі. Біреуі 
футболшы, енді 
бірі жауынгер, 
кейбірі зат 
тасымалдаушы 
робот. Шындығына келсек, кей құлтемірдің қандай 
қызмет атқаратынын біле алмадық. Сол үшін к"п 
аялдамай ішке кірдік. Кіреберіске әділ қазылар 
алқасы орналасыпты. Олар қатысушылардың 
сұрақтарына жауап беріп, ж"н сілтеп отырды. Біздің 
назарымызды аударған бұрыштағы еңгезердей биші 
роботтар. Бірі – сары түсті болса, екіншісі – қара. 
Музыканың ырғағы роботтармен қоса, жиылған 
қауымды да "зіне тартуда. Анықтап қарасақ, роботты 
сауыттың ішінде басқарып тұрған адамдар екен.

Салтанатты ашылу сәтінде бірқатар 
ұйымдастырушылар с"з с"йлеп қатысушыларға 

сәттілік тіледі. Халықаралық робототехника 
Олимпиадасы (WRO) жарысының 
ұйымдастырушысы Нұрболат Досболов 
қатысушылардың еш уайымдамауын "тінді. Себебі 
егер "нертапқыш қобалжитын болса, роботы 
да жеңіске жете алмай қалуы мүмкін. Мұндай 
оқиғалардың алдыңғы жарыстарда болғанын 
тілге тиек етті. Сонымен қатар бұл чемпионатқа 
қолдау к"рсеткен: «Эйр Астана» АҚ, «Siemens» 
корпорациясы және «КазИнтерСервис», «iPoint 
Kazakhstan», «Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ 
Технопаркі» ЖШС, «Newtech 
Distribution» ЖШС, «Robo-tech.
kz» ЖК секілді еліміздің белді 
компанияларының "кілдері де 
жылы лебізін білдіріп, жарыс 
соңында арнайы тағайындаған 
сыйлықтарын тапсыратынын 
хабарлады.

Ашылу салтанаты 
біткеннен кейін WRO 
жарысы "тетін арнайы 
залға бет алдық. Нағыз 
қызықты бәсеке осында 
секілді. Себебі жарыс үстелін 
айнала қоршаған оқушылар 
"з роботын сайысқа дайындау 
үстінде. Бірі – үстел үстіне қойып 
сынап жатса, келесі бірі – роботын 
енді құрастырып жатыр. Нақты 
мәлімет алу үшін WRO жарысының 
ұйымдастырушыларының 
басшысы Нұрболат Досболовты 
с"зге тарттық.
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«�������» �ә�� «�������» ��� �
� ��%��� 
ө���. &������ ��%�:

– 	��������
 ����;
– ��%��������� ����;

– WRO 2017 (Open Category) �� �ө������ ����. 
��� ������ WRO 3 �������� �����%��. Regular, 
&������, '�����.

Regular �ө������� �������� ����� �������� ������ 
����������%�� ����� ��������� *	�������� ��� 
��� ������ ����������� ������ ��������� �	��.
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����� ��������. !���%�� �ө�� ����� ������ 
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Жарыс ж"нінде 
біраз ақпаратқа 
қаныққан соң 
қатысушылардың 

жай-күйін білу 
үшін қораптағы 
құлтемірлерін ретке 
келтіріп жатқан 
оқушыларды әңгімеге 
тарттық.

Ә����� ��������, ������:
“/�� NIS Zone 51 
��������� ���������. 
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 Оқушылар да сайысқа сақадай сай к"рінеді. 
Жарыс басталуы үшін қатысушылардың құлтемірі 

түгелдей дерлік б"лшектенуі қажет. Оларды 
құрастырып жарысқа қосу үшін екі сағат 

уақыт беріледі. Кенет микрофонмен 
сайыстың басталғанын білдіретін белгі 

берілді. Чемпионат осылай басталды. 
Екі күнге созылған жарыстың 

нәтижесі қатысушылардың жас 
м"лшері бойынша анықталды. 

Қазылар 

алқасының бағалауы бойынша 
ең үздік деп танылып бірінші 

орынға ие болғандар №81 мектебі 
мен химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебінің 
командалары. 

Чемпионат біткеннен соң 
ұйымдастырушылардың бірі – Алматы 

қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің 
робототехника зертханасының меңгерушісі 
Нұрдәулет Досмағамбетпен с"йлесудің сәті түсті.
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5����� ���������� ���� �� ���� ������ 
������. �����-����� ��� ���� ���	 ������ ����� 
������». 

Жарыс 
ұйымдастырушы ларының мақсаты 
да – балалар мен 
жастардың жоғары 
технологиялық 
"ндіріске, 
инновациялар мен 
инженерлік бағытқа 
деген қызығушылығын 
арттыру еді. Ғылыми 
дамуды мақсат еткен 
осындай жобалар 
арқасында еліміз 
бірте-бірте технология 
ж"нінен қарыштап 
дами бермек.

Жарыс

��� �����: Таяу 
арада елімізде міндетті 
әлеуметтік сақтандыру 
жүйесі іске қосылады. Бұл 
жүйеге Алматы қаласы 
қаншалықты дайын?

!"���#$�� 
%�&����'�: Міндетті 
әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі 
– денсаулық сақтау 
саласындағы әлеуметтік 
қорғау мүдделерінің 
мемлекеттік жүйесі. 
Алматы қаласының 
денсаулық сақтау 
басқармасы 2018 жылдан 
бастап жұмыс істейтін 
міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру 
(М�МС) аясында 
сапалы қызмет к"рсетуге 
дайын. Мемлекеттік 
медициналық мекеме 

"кілдері техникалық қордың жаңаруы, 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру, 
қызмет к"рсетуде инновациялық 
технологияларды қолдану сияқты 
жаңашылдықтың толық кешені арқасында 
медициналық сақтандыруды енгізуге 
дайын. М�МС кезінде тұтынушыларға 
медициналық қызмет к"рсетуші ретінде 
мемлекеттік емханаларды таңдауға түрткі 
болады. Қаланың к"птеген емханасында 
электрондық тіркеу б"лімі енгізілген. 
Күту залында емделушілердің кезегін 
реттейтін терминал орналастырылған. 
Науқастар онлайн тәртібінде электрондық 
үкімет немесе веб-сайт арқылы дәрігердің 
қабылдауына жазыла алады. Дәлізде 
келушілерге терминалмен жұмыс істеуге 
к"мектесетін, техникалық мәселелерге 
жауап беретін әкімші кезекшілер бар. 
Медициналық к"мек сапасын қолжетімді 
ету мақсатында «Traige-жүйе» жұмыс 
істейді. Осы жүйе арқылы емханаға келген 
науқасқа тиесілі қызмет к"рсетіледі. 

Мәселен, тіркелу бойынша қабылдауға 
келген науқасқа жасыл карточка беріледі. 
Ал қабылдауға тіркелусіз келген, жай-
күйі нашар, дәрігердің к"мегіне мұқтаж 
науқасқа сары карточка алады. Шұғыл 
медициналық к"мек қажет науқасқа қызыл 
карточка беріледі. Бұл емделушілердің 
жас аралығын анықтап, кезекті азайтуға 
мүмкіндік береді.

��� �����: Бұл жүйе қарапайым қала 
тұрғындарына не береді? Түсіндіру жұмысы 
қалай жүргізілуде?

!"���#$�� %�&����'�: Біріншіден, 
бұл жүйе қала тұрғындарының емделуіне 
қолжетімді болады. �р азамат "з қалауы 
бойынша кез келген мемлекеттік немесе 
жекеменшік емханада медициналық 
к"мек алу құқығына ие болады. М�МС 
пакеті аясында дәрігердің қабылдауынан 
бастап терең тексеріп қарауға және 
қымбат тұратын ота жасауға дейін 
барлық қызмет к"рсетіледі. Ал шығын 
қор арқылы т"ленеді. Екіншіден, сапалы 
медициналық к"мек к"рсетіледі. Себебі 
бұдан былай аурухана мен емхана сапалы 
қызмет к"рсеткені үшін қордан ақша 
алатын болады. Бұл "з кезегінде тәжірибелі 
медицина қызметкерінің к"мегінмен жүзеге 
асырылады. Үшіншіден, емделушінің 
құқығы мен мүддесі қорғалады. Егер науқас 
емдеуден бас тартқан немесе сапасы т"мен 
қызметке кезіксе, онда қорға жүгінуге 
болады. Ал қор емделушінің "тініші 
бойынша тексеру жұмысын тағайындап, 
қажетті шара қолданатын болады. 
Т"ртіншіден, емделуші "з денсаулығы 
туралы толық ақпарат ала алады. Денсаулық 
сақтау саласының жаңа электрондық 
жүйесі ұйымдастырылып, соның аясында 
емделушінің жеке "з кабинеті болады. 
Мұнда емделушінің емханаға келгеннен 
бастап, стационарда емделгені, тексеріліп-
қаралғаны, талдамалардың нәтижесі, 
дәрігерлердің қорытындысы мен олардың 
ұсынымдары туралы барлық ақпарат 
болады. Қазіргі таңда міндетті әлеуметтік 

медициналық 
сақтандыру бойынша 
ақпараттық-түсіндіру 
жұмысы жүргізілуде. 
Оған жауапты тұлға, 
жетекші спикерлер 
тағайындалған. 
Медициналық 
мекемелерде қоғамдық 
қабылдау қызметі 
жұмыс атқарады. �р 
мекемеден дайындалған 
жедел топ "кілдері (��� 

�ә����������� �����������, �ә��������, 
������	
����) қоғамдық қабылдауда 
ақпараттық-түсіндіру жұмысын "ткізуде. 
Сонымен қатар әрбір медициналық 
мекемелерде, медицина сайттарында, 
әлеуметтік желілерде медицина 
қызметкерлері және тұрғындар мен жұмыс 
берушілердің арасында ақпараттық-
түсіндіру жұмысы жүргізіліп жатыр.

Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру бойынша ақпараттық-
түсіндіру жұмыстарын жүргізуге, Мәслихат 
депутаттарын, аудан әкімдігінің "кілдерін, 
қала басқармасының жетекшілерін, 
денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
аумақтық басқармасын жұмылдыру 
арқылы жұмыс топтарының құрамы 
бекітілген. Қала аудандарында тұрғындар 
мен жұмыс берушілердің арасында 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын 
жүргізуге құрылған кестесі де бар. Қала 
аудандарында тұрғындар мен жұмыс 
берушілердің арасында ақпараттық-
түсіндіру жұмыстарын кестеге сай жүргізу 
үшін топ құрамы бекітілген. �р ауданның 
жұмыс топтарының құрамын аудан әкімінің 
орынбасары басқарады.

��� �����: Жаңа жүйе дәрігер 
жұмысына қаншалықты әсер етеді? Жұмыс 
барысы қиындайды ма, әлде жеңілдейді ме?

!"���#$�� %�&����'�: Дәрігерлер 
к"рсеткен қызметіне сәйкес ақша алады. 
Медициналық қызметкердің еңбекақыны 
арттыру мүмкіндігі және жұмыс нәтижесі 
бойынша еңбекақы т"леу жүйесі енгізіледі. 
Бұл жүйенің денсаулық сақтау қызметкері 
үшін мынайда пайдасы мен артықшылығы 
бар: 

• еңбек нәтижесі бойынша ақы т"леу;
• ынталандыру пакеті, оның ішінде 

материалдық ынталандыру;
• жұмыс берушінің есебінен біліктілікті 

арттыру мүмкіндігі;
• медициналық техниканы жаңарту.
Сондай-ақ әр азаматтың электрондық 

денсаулық паспорты болады. Ол жерде 
адам денсаулығына қатысты барлық 
мәлімет болады. Сонымен қатар ол жерге 
медициналық к"мек к"рсету деңгейіне 
(������, ��%� 
ө��
, ���G	����), 
уақытына, жеріне байланысты ақпарат 
енгізіледі. Бұл "з кезегінде дәрігерге 
емделушінің денсаулығы туралы 
дұрыс ақпарат алуға мүмкіндік береді. 
Электрондық паспорт негізінде пациент "з 
денсаулығы, дәрігерге бару туралы ескерту 
хат, скрининг немесе профилактикалық 
байқаудан "ту туралы ақпаратты 
алу үшін жеке кабинетінің жасалуы 
жоспарланған. Электрондық денсаулық 
паспортын енгізілуі медициналық қателік 
санының т"мендеуіне септігін тигізеді. 
Медициналық к"мектің қолжетімділігі, 
сапасы және тиімділігін арттыруға 
мүмкіндік береді.

��#��		����( 
���)�� ����*����,

!���� �����

Ұлт саулығы


�+-(��.�( 
Ә���&�(�) /�∂��, 

�������

Алматы. Құлтемірін қолына алған білімпаздар Оқушылар 
сарайының есігінен ентелей ішке кіріп жатыр. Барлығының 
жүзінен қуаныш, толқу байқалады. Жаңаны меңгерем деген 
талпыныс та жоқ емес. Оларды қаланың әр түкпірінен жинаған 
бүгінгі ғылыми-техникалық және робототехника бойынша 
өтіп жатқан IV ашық чемпионаты. Алматы қаласы Білім 
басқармасының ұйымдастыруымен өткен жарысқа 200-ден 
астам өнертапқыш қатысты.

INNOVATIONINNOVATION

ЖАҢА ЖҮЙЕ – ЖАҢА ЖҮЙЕ – 
ЖАҢА СЕРПІНЖАҢА СЕРПІН

ТЕМІРГЕ ТЕМІРГЕ 
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ҚазҰУ ректоры академик Ғалым 
Мұтанов құрметті қонаққа университеттің 
жетістіктері, ғылыми-инновациялық 
және білім беру қызметі, ғалымдар мен 
студенттердің болашақ энергетикасы 
бойынша жобалары жайлы толыққанды 
ақпарат берді. «Қазақстан» ұлттық 
павильонында конвективтік диффузия 
әдісімен к"мірсутекті газ қоспасын 
компоненттерге б"лу құрылғысы; жылу 
электро стансалары мен к"міртозаңды 
қазандықтардың экологиялық-
экономикалық к"рсеткішін к"теруге 

арналған плазмалық отынды жүйелер; 
жылу және электр қуатын алуға арналған 
дербес күн қондырғысы; планарлы 
концентрат қосылған кремнийлік 
күн батареясының зерттемесі сынды 
инновациялық жобалар ұсынылатын 
болады. 

Оған қоса, к"рме павильонында 
алғашқы қазақстандық наноспутник 
жобасын; жарық жиілігі жоғары 
электр қуатын үнемдейтін газ 
қуатсыздану шамдарын; к"міртекті 
наноқұрылымдарды "ндіретін аз 

салмақты қондырғылар; "сімдік майларын 
сутектендіру катализаторын шығару және 
пьезоэлементтерді жол нығыздамасында 
пайдалану арқылы жарық энергиясын 
алу технологияларын және тағы басқа 
зерттеулерді к"рсету жоспарлануда.

Р.Жошыбаев ҚазҰУ-дың ғылыми 
әлеуетін жоғары бағалап, университет 
жетекші инновациялық орталық ретінде 
мемлекеттің «жетік» экономикасының 
"су нүктесі және «жасыл» энергетиканың 
қозғаушы күші болып келе жатқанын атап 
"тті.

«ЭКСПО-2017» көрмесінің комиссары Рәпіл Жошыбаев 
Әл Фараби атындағы ҚазҰУ ғалымдарының жобаларымен 
танысты. Зерттеулер Астана қаласында өтетін Бүкіләлемдік 
мамандандырылған көрмеде көпшілік назарына ұсынылатын 
болады. Сонымен қатар ол іссапар аясында студенттермен 

кездесіп, университет технопаркі мен «жасыл технологиялар» орталығын 
аралады.
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Бұл д�ңгелек күйінде 
әзірленетін бәлішті Түркияда «Симит» 
деп атайды. Түрік елінде танымал 
болғандығы сонша кез келген жерде 
«Симит» сататын дүкен бар.

73 жастан асқан Мухсин қария 
шамалап есептегенде әр күн 10 
шақырым жол жүріп тоқаш сатады. Ол 
отбасын осылай асырап жатыр. 

12-13 жасында басқа ауданға 
к�шуіне байланысты әкесіне 
к�мектесуді 

бастайды. Осы жұмысын 
әлі күнге дейін бар ықыласымен 
атқарып келе жатыр. Таң қылаң бере 
бастағаннан дорбасына тоқашын 

толтырған 
Мухсин қария кеш 

қарайғанға дейін к�ше кезіп «Симит» 
сатады. Жас кезінде бір күнде 1000-
нан аса тоқаш сатқан екен. Қазіргі 
таңда наубайханалардың к�птеп 
ашылуына байланысты күніне 100-150 
бәліш сатылады.

)лі күнге дейін �з ісін рахаттана 
атқарып жүрген Мухсин *зсой:

– ��� ���� ��	
� �	
����, 
���������. ��	 �������� ө�� 
�ө� ���� �� �����. 

��������	�� 
70 ����� ��	�� 
�� ��
���� ������� 

�����. ��� ���� �� �ө������� ��� ��� 
��	����. ������ ө! ����� ������ 
�ә������ ����� �������. ��� 
��	� �ә��#�	�� ө�����. ���	�
��� $� 

�	�� �����. %���� ��� ��!������ 
������ ������ ����	���� �� 
�����. Ә����� ��!
�	���� ��	��� 
��	����. ��� ����� ����� ���� 

���#
���� ��� ��	��. 
'�!���� ��������� �ө�� 	�!�� ����� 
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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)
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050009, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы, 

93-үй (Абай даңғылының қиылысы) 

Телефондар: 8(727) 394-37-22; факс: 394-39-68 

Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 394-39-67 
(жарнама б�лiмiнің ішкі н�мірі 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 к�зқарасын бiлдiрмейді. Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.

Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi сiлтемесiз к�шiрiп басуға болмайды.

Газет «Дәуір» ЖШС РПИК 
(Алматы қаласы, Қалдаяқов к�шесі, 17-үй) 

тел: (727) 273-12-04, 273-12-54 
Тапсырыс – №2115; 

Бағасы келiсiм бойынша

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

Айлық таралымы – 52 000 дана

ҮЛ
ГІ

БАЛА 
БЕЙНЕ Мен оқудың 

озаты және 
аяқтыға жол, 
ауыздыға 

с�з бермейтін, 
тақылдап қалған бала 

болып �стім. *зімнен 4 
жасқа үлкен туған әпкем 

бар. Біздің кезімізде 
«комсомол» немесе 

«пионер» дейтін 
ұйым болатын. 

Мектебіміздегі 
әр сыныптан 

үлкен 

пионерлік 
жасақтар құрылған. 
Сонда менің әпкемнің 
сыныбы – Нұркен )бдіров 
атындағы топ болса, менің 
сыныбым – Талғат Бегелдинов 
атындағы жасақ. Бірақ мен сыныптың 
емес, бүкіл мектептің үстінен қарайтын 
«Дружина» кеңесінің т�рағасымын. 
Сондықтан әр сыныптың топ 
басшылары үлкен жиналыс сайын 
маған келіп, рапорт береді. Бойым 
болса кішкентай, ауылдың қара 
домалақ баласымын. Даусым �ткір 
әрі ащы. Тек әпкем намыстанып 
�зінен кішіге бас игісі келмей, алдыма 
келмейді. Жиналыс біте салысымен 
сыныбына жүгіріп барып «Тәжікенова 
сенің үстіңнен рапорт жазам, сен 
пионерлер ұйымына қарсы жау 
адамсың», – деп с�йлеп, жиналысқа 
саламын. Үйге келгесін әпкем анама 
жылайды. Шешем енді рапорт бере 
салмайсың ба десе «Мен «Кәндекке» 
рапорт бермеймін», – деп одан 
сайын жылай түсетін. Үйдегілер мені 
«Кәндек» десе, соған к�ніп қойып жүре 
беретінмін. Екінші атымдай болып 
кеткен. Тіпті әкемнің жолдастарына 
дейін солай атаған. Кейіннен 
барлығына анам ұрсып жүріп, «Кәндек» 
деп атауды әзер қойдырыпты. 

«Не да», «не да»...

Орысшадан шорқақтығым 
соншалық, автобус н�мірінің 
ғана аудармаларын білдім. 18 – 
восемнадцатый, 15 – пятьнадцатый, 
32 – тридцать второй автобус. Бір 
күні №32-ші автобусыма жүгірсем де 
үлгере алмай, аялдамада жалғыз �зім 
қалып қойдым. Бір минутқа жетпей бір 
орыстың кемпірі келді. Жан-жағына 
қарап, менен басқа жан жоқ болғасын.

– Молодой человек, скажите 
пожалуйста здесь №18 автобус 
останавливается, – деді. Түсініп 
тұрмын, бірақ жауап бере алмаймын. 
Жай ғана «Да» дедім. Біраз уақыт �тті. 
Ол да, мен де әлі тұрмыз. Мен тағы 
да сұрақ қоймаса екен деп қорқып 
тұрмын. Менің №32, оның 18-і әлі жоқ. 
Ал ол шыдай алмай кетті де :

– Молодой человек это правда? 
№18 автобус здесь останавливается – 
деп күшейтіп тұрып қайта сұрады. 

Сасқаным соншалық «не да» , «не 
да» «нет», «нет» – деп жауап бердім. 
Иә, мен дұрыс айтпадым деген 
с�зді жеткізгім келді. Тез түсінген 
ол жынданып барды да 

отырды. Суық тер деген басымнан 
бұрқ ете қалды. №32 тез келіп, орыс 
кемпірден құтылғанша асыққан кезім 
әлі есімде. 

Тоқтар мені талдырған

Интернат дегенде еске түсетін 
қызықтарым �те к�п. Еліміздің барлық 
�ңірінен кілең мықтыларын жинаған 
білім ордасы. Тамара Асар, Тоқтар 
Серіков сыныптастарым болды. 
Тоқтармен қатты қалжындасып, 
ойнайтынбыз. Еркелеп, кербезденіп 
с�йлейтін мінезім де бар. )сіресе 
қорқақтығым басым. Кемпірдің 
тәрбиесінде болғандықтан «түнде 
далаға шығуға болмайды, кешкі 
уақытта пердені ашық қалдырмай, 
түндік жабық тұру керек» деген 
миымызға құйылып қалған. Бірде 
дайындықтан шығып, тамақтануға 
бардық. Одан соң 2 сағат сыртқа 
шығып бой сергітіп, ойнауға уақыт 
берді. Мен қараңғыға шығудан қатты 
қорқатынмын. Ал қорқақтығымды 
достарымның бәрі біледі. Сол күні 
кешке футбол ойнайтын болдық. Аяқ 
астынан б�лмеге баруым керек болды. 
Ал оны білген Тоқтар 

мен сыныптастарым 
маған алдын ала қулық 
ұйымдастырды. Б�лме 
қараңғы. Тоқтар 
терезенің үстінде аппақ 
т�сеніш жамылып, 
пердені жауып мені 
тосып тұрған. Мен 
жүгіріп келіп б�лмеге 
кірдім. Жарықты 
жақпастан, бұрылып 
жан-жағыма қарасам, 
ақ мата оранып алған 
адам «балам» деп маған 
қарай жақындап келеді. 
)рі қарай не болғаны 
есімде жоқ. Шошығаным 
соншалық талып 
қалыппын. Бір оянсам, 
үсті-басым су-су болып, 
әжетханада жатырмын. 
Тоқтар мені к�рген сайын 
«Мына сұмпайының ажалына 
жете жаздағам. Масқара! 

Осының ажалы менен 
болғанда Албандарға �мір 

бойы қарыз болатын 
едім», – деп күліп 

алады. 

Қиын 
сабақтан 

қашқан қүндер

Интернатта изолятор 
болатын. Ауырсаң, бітті 
соған жатқызып, жазылғанша 
шығармайды. Тамақ-шайыңды да 
сол жерден ішесің. Интернатта тәртіп 
тым қатал. Ал негізі қызуы к�теріліп 
бір оқушы ауырып қалса, дереу сонда 
жібереді. Сондағы изоляторымыз 
2 б�лмелі, 4 т�сегі бар кәдімгі 
медпункт екен ғой. Ішіне кірсең, 
барлық жағдайыңды жасайды. Қиын 
сабақтар болатын күндері түнімен 
ауырып қалсақ екен деп тілейтінбіз. 
Апайларымыз сабаққа келгенде 
тым қатал. Себепсіз сабақтан қаша 
алмайсың. Түнімен қанша тілесек 
те, таңертең сап-сау болып оянамыз. 
Бір күні сыныптасым айла таптым 
деп келді. Құйма желімді алақанға 
құйып алып, кішкене ұстап тұрсаң, 
қоюланып пластилин сияқтанады. 
Б�ліп алып мұрнымызға саламыз. 
Химикат болғандықтан, к�зіміз 
қызарып, мұрнымыз ашып, түшкіріп 
шыға келеміз. Апай келіп ауырып 
қалдың ба? – дейді. Жоқ апай, мен 
сабаққа барам деп қоймаймыз. 
Қайдағы сабақ, ауырып тұрсын, 
бәріне жұқтырасын деп медпунктке 
жібереді. Іштей қуанып кетеміз. 
45 минуттық сабақ үшін осылай 
жасап, артынан �кініп те жатамыз. 
Қоңыраудан кейінгі балалардың 
ойнағанына терезеден қарап 
қызығамыз тағы. Жазылдың 
дегенінше шыққын келсе де, шыға 
алмай жатасың. 
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Нұрлан 
АЛБАН, 
әнші:

Кәндекке рапорт бермеймін!

Кәндекке рапорт бермеймін!

73-те. Еңбектен қол үзбейді
73-те. Еңбектен қол үзбейді

Алпыс жыл бәліш сатып отбасын асырап келген 

Мухсин Өзсой Түркияның Иозгат қаласында 12-13 

жасында тоқаш сатуды бастаған.4
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«Naad» брендінің негізін 
қалаушылар келер ұрпаққа 
мұра етіп қалдыру және 
к�шпенділер мәдениетін бүкіл 
әлемге паш ету мақсатын 
к�здейтін бұл жобаға үш 
жыл бойы зерттеу жүргізіпті. 
Пластиктен жасалған 
құрастырмалы ойыншықтар 

«MiMo» деген атаумен 
шығарылуда.

MiMo – бұл киіз үйдің 
11 есе кішірейтілген нұсқасы. 

Салмағы 1 келіге жуық 
(900 грамм) ойыншық жалпы 225 

элементтен тұрады. Ал ойыншықтың қорапшасы 
халықаралық стандартқа да сәйкес келеді.

Ойыншық киіз үйОйыншық киіз үй
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шығ

Mi
11 есе кіш

Салмағы 1 кел

Моңғолиялық 

өнертапқыш пластиктен 

жасалған ойыншық 

киіз үйлерді сатылымға 

шығарды. 

«ЖАС ҚАЗАҚТЫҢ» ГАЛЕРЕЯСЫ

Армат 
Бектас. 
Суретші, 
мүсінші, 
бейнелеу 
өнеріндегі 
«Armatline» 
жаңа стилінің 
авторы. 

Жуырда Ә.Қастеев атындағы 
өнер музейінде суретшінің 
70-ке жуық туындысы 
көрмеге қойылды. Суретші 
көрмені ғаламның 
құрылымын сипаттайтын 
«Өмір гүлі» үлгісімен атады.
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