
ӨЗЕКТІТҰЛҒА

(������� 9-�	

	)

№20№20
(644) (644) 

1919
мамырмамыр

2017 жыл2017 жылҰЛТТЫҚ АПТАЛЫҚ                Газет 2005 жылдың 7 қаңтарынан шыға бастады

www.jasqazaq.kz               vk.com.jasqazaq             Jasqazaq           Жас қазақ             

ДАРАҚЫЛЫҚ

J
A

S
Q

A
Z

A
Q

.
J
A

S
Q

A
Z

A
Q

.K
Z

 
K

Z
 

1111

«ТОМПЫШТАН» 
ТОМПАҚҚА 
ДЕЙІН
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АТА ЖОЛЫН 
ҚУҒАН

88

77

МҰҒАЛІМГЕ 
МӘРТЕБЕ 
КЕРЕК

Кеңес ӘБСӘТІРОВ, 
Мәжіліс депутаты:

��� ������� �	
� �	�	����	
 400 ������ 
�	�	� �ө����� ����� �����. ���� 40-� Land 
Cruiser �ә�	 Land Cruiser Prado ������ � 
���� «�	��
 �����
��
». ����	� ����� 
Toyota Camry ���� ��
. !��
����� ����� 
�"��	��� Land Cruiser Prado, ������ "������� 
#���
�"����� Land Cruiser 200 �ө����� ����� 
�����. $������
 Jeep-�	 �����, �����% ��
 ����� 
���	�	�? Ә��	 ��� "� "
����
���� ����� ��
��� 
�"� ��? '��������
 �(��	� ��
����� ��%�� 
�����
�� ����	% ��
�	� ������.

ТҰТҚЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ 
ЖАУЫНГЕРЛЕРІ

Абай 
мақтаншақтық мақтаншақтық 
туралы қара туралы қара 
сөзінің бірінде сөзінің бірінде 
былай дейді. «Аз былай дейді. «Аз 
ба, көп пе, адам ба, көп пе, адам 
баласы бір түрлі баласы бір түрлі 
мақтаннан аман мақтаннан аман 
болмағы – қиын іс. болмағы – қиын іс. 
Сол мақтан деген Сол мақтан деген 
нәрсенің мен екі нәрсенің мен екі 
түрлісін байқадым: түрлісін байқадым: 
біреуінің атын біреуінің атын 
үлкендік деп үлкендік деп 
атаймын, біреуін атаймын, біреуін 
мақтаншақтық мақтаншақтық 
деймін».деймін».

33

БИРЖАМЕТРБИРЖАМЕТР

РУБЛЬ

5,49

EURO 

350

DOLLAR 

314,5

МҰНАЙ (brent)

51,20
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ЖАҚСЫ ЖАҚСЫ 
КӨРЕТІНДЕРКӨРЕТІНДЕР

«Мен көршілес, бауырлас елдерден келіп жұмыс істеп «Мен көршілес, бауырлас елдерден келіп жұмыс істеп 
жүрген еңбек мигранттары атқарып жүрген жұмыстарды жүрген еңбек мигранттары атқарып жүрген жұмыстарды 
өз еліміздегі жұмыссыздар неге атқармайды? – деген өз еліміздегі жұмыссыздар неге атқармайды? – деген 
сауалға жауап іздеп көрдім. Біріншіден, біздің бос жүрген сауалға жауап іздеп көрдім. Біріншіден, біздің бос жүрген 
жігіттер шетелдіктерге төленетін еңбекақыны азсынатын жігіттер шетелдіктерге төленетін еңбекақыны азсынатын 
көрінеді»көрінеді»

КӨШТІҢ БАСЫН КӨШТІҢ БАСЫН 

ТЕРІСКЕЙГЕ БҰРАЙЫҚ!ТЕРІСКЕЙГЕ БҰРАЙЫҚ!Аға Аға 
аманатынаманатын

«Джип» ал�анымыз 

«Джип» ал�анымыз 

андай жасы болды!

андай жасы болды!  

Бәрі сыйып кетті

Бәрі сыйып кетті

Ұлы 
ақын жіпке 
тізген сол мақтанның 
ешқайсысы әлі �згермеген 
бе. Бүгінгі мақтанның тұрпаты 
басқа болғанымен, түбірі бір. 
Біреу қызметімен мақтанады. 
Біреу астындағы к�лігімен, біреу 
зәулім сарайымен мақтанып жүр. 
Мақтанның аты – мақтан!

#ткен жылы 11-сыныптың 
бір оқушысы мектеп бітіру 
кешіне «Лимузин» мініп келді. 
Қызылжарлық қыз анасы екеуі 
жұртта жоқ ашық-шашық к�йлек 
киіп, елдің к�зайымы болды. Тойын 
Дубайда �ткізіп, сәбиін Алматының 
аязына ұрындырмай Тайландтың 
перзентханасында босанған әншіні 
де естіп жүрміз. Тіпті тағы бір 
эстрада ханшайымы телеарнаның 
балаларға арналған бағдарламасында 

1,5 миллион 
теңгеге 
бір жарым 
жастағы ұлына 
киім сатып 

алды. Осының бәрі 
мақтан емей немене?

Енді мынаған қараңыз! 
Атырауда музыкалық колледждің 
автобусына бас домбыра мен бас қобыз 
сыймай жатыр екен. Кінәлі – к�ліктің 
есігі: адам сыяды, аспап сыймайды. 
Амалы таусылған әлгі колледждің 
директоры «темір тұлпардың» ең 
қымбатын сатып алуды ж�н к�ріпті. 
«Осындай к�лік керек» – деп жоғарыға 
хат та жазған. Үміті ақталыпты. 
Ол жергілікті  телеарнаға берген 
сұхбатында «Бұл құттай», оған үлкен 
музыкалық аспаптар сыймайды» – 
дейді. 

Енді к�з алдыңызға елестетіп 
к�ріңізші: дәу автобуста қысылып-
қымтырылып отыз-қырық �нерпаз 
отыр. Бәрі ұлттық киім киген: 
желбір к�йлек, оюлы шапан. Қобыз, 
домбыра, барабаны басқа к�лікпен 
– «джиппен» кетіп бара жатыр. 
Олар Land Cruiser Prado-ның артқы 
орындығына жайғасып алған. 

 «Бір апамнан бір 
апам сорақы» – деуші 
ме еді. Jeep-ті жек 
к�рмейтін директор 
бұл ғана емес екен, 

Жамбыл облыстық филармониясы 
Land Cruiser 200 «темір 

тұлпарын» сатып алыпты. 
Жалпы жыл басынан 
бері, яғни бес айдың 
ішінде шенеуніктер 
шетелдің 400 

«крутой» к�лігін 
тақымдап үлгерген. 
Оның қырығы 
– Land Cruiser 
Prado, жүз 
шақтысы 
– toyota 
camry.
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JEEP-ТІJEEP-ТІ

Гүлнар СӘДУАҚАСОВА, 
Атырау музыка колледжінің директоры: 

«!��
� ����� �"��	��� Toyota Land Cruiser Prado 
�ө����� ����� ����» – �	�	� ә����	�	� �	���	 ����%���. 

Ө%��	��, ������� ����� ��� �ө��� ә�� ������� �"�. $���	 
���	�, ��
�	�� �������
 ��
. '�����, ����*
�, ��� �"���, 
��� �"���
� ������. +"� �������
�� ���� ������
�� 

�"�/	
��	 ������ �	��	 �*�"���� ������
�� �������	��	�, 
���	� �������
 �*�"����� 	�����	 ��%��%��. Ө%��	��, 

�*�"����� 	���� �����%. +"�������, ��� 2015 ������ ������ 
������ �������: «$���	 Jeep �*�"�ө���� �	
	�» – �	�.

atyrautv.kz
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Сурет: Әбдіқадыр Сурет: Әбдіқадыр САБЫРСАБЫР

орындадыорындады



Қазақтың нар ұлы, аты аңызға 
айналған Асанәлі Әшімов 
80 жасқа толды. Елбасы көрнекті 
өнер қайраткерін Ақордада 
қабылдады. 

Мемлекет басшысы сахна саңлағын 
мерейтойымен құттықтап, «Қазақстанның 
Еңбек Ері» атағын табыс етті. Жүздесуде 
А.!шімовтің шығармашылық қызметі әр 
кезеңде лайықты бағаланғаны атап $тілді. Мемлекет басшысы «Кино 
әлеміндегі Асанәлі !шімовтің есімін күллі Қазақстан мақтан тұтады. 
Сіз еліміздегі сан-салалы шығармашылық $нердің саңлағы атандыңыз. 
Сондықтан елге керек қадірлі тұлға болып отырсыз», – деді.
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«Патернализм мен саяси 
астары бар санкцияларды 
қолдану шаралары 
миллиондаған адамдардың 
экономикалық белсенділігін 
төмендетіп, өмір сүру деңгейіне 
әсер етті. Соның нәтижесінде, 
соңғы жылдары әлемдік 
экономика мен саудада 
босаңдық пен құлдырау 
байқала бастады. Осындай 
жағдайда халықаралық 
кооперацияны ынталандыру 
үшін әлем жаңа жетекші күштің 
қажеттілігін өткір сезінуде». 
Елбасы Қытайдың Бейжің 
қаласында өткен «БІР БЕЛДЕУ, 
БІР ЖОЛ» атты халықаралық 
ынтымақтастық форумына 
осылай деп мәлімдеді.

����� ��	
�	�, 
��������	: 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының жалпы сараптамасы қордағы 
71,2 млрд теңгенің !зірбайжан 
халықаралық банкінің құнды қағазына 
салғанын к$рсетеді. Басқарушы қор 
халық ақшасын еселеуді айтпағанда, оның 
бүтіндігін қамтамасыз етуге де қауқарсыз 
болып отыр»

	��� ����	��, 
ә��� ����	�	�: 
«2016 жылғы к$рсеткішке сай 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының (БЖЗҚ) 161 миллиард 
теңгесі ең т$менгі В рейтингіндегі 
банктердің депозитінде сақталған. Ал ВВ 
рейтингінде – 79 миллиард теңге. Бұл 
екі есе т$мен. Ешқандай рейтингі жоқ 
банктердің құнды қағазына 61 миллиард 
теңге салыныпты. Ал ең жоғары ААА 
рейтингі бар банктерде – 983 миллион 
теңге. Яғни 65 есе т$мен деген с$з. 

Мәселе !зірбайжан банкінде де емес. Бұл – біздің азаматтардың 
зейнетақы қорындағы ақшасын желге ұшыру.

Қаржыны біле тұра, тәуекелге баратын бұл қандай 
инвестициялық саясат?»

	������� 
��	����, 
����� ���������:

«Менің ойымша, ақша ешқайда 
жоғалған жоқ. Мұны мен ғана емес, 
әлемдік нарық пен инвесторлар да 
осылай топшылайды. Егер банк 
қарызының м$лшеріне қарасақ, 
қайтарылуға тиіс қаржы келесі күні 
қалпына келген. !зірбайжан үкіметінің 
ниеті – банк қарызын $зінің құнды 
қағазына ауыстыру. Демек, бұл олардың 
жеке мемлекеттік қарызына айналады. 
Бұл $те маңызды қадам. Сондықтан, барлық жағынан сенімділік 
орнатады. Соған қарағанда, ақша құрдымға кетті деу қисынсыз»

������� �	�����	�	, 
���� �� �������� 	ө������: 

«Қазақстан Республикасының 
«Зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» 
заңының 35-бабына сәйкес, Бірыңғай 
зейнетақы жинақтау қорындағы (БЖЗҚ) 
зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқаруды Ұлттық банк жүзеге асырады. 
Демек БЖЗҚ директорлар кеңесі, 
басқармасы зейнетақы активтерін 
инвестициялық басқару мәселесіне 

қатысты шешім қабылдауға араласпайды. Сондай-ақ зейнетақы 
активтерінің есебінен қаржы құралдарын сату және сатып алу 
бойынша шешім қабылдамайды»

АПТАНЫҢ АЙТАРЫАПТАНЫҢ АЙТАРЫ

1,41,4
млрд теңге. 

Зейнетақы мөлшерін 
арттыруға бөлінген ақша

260260
млн теңге. 

Астанада сәтсіз жобаларға 
жаратылған қаржы

4848
млн теңге. Ақтөбеде облыс 

әкімі құны осынша тұратын ауыл 
клубын сарайға теңеді

33
млн теңге. Банк менеджері 

кредит алған клиенттің ақшасын 
жұмсап жіберген

Сонымен қатар мемлекет басшысы «Бір белдеу, 
бір жол» бастамасы жаңа геоэкономикалық парадигма 
қалыптастыруға мүмкіндік беретінін атап $тті. Оның табысты 
іске асуы, жинақтап алғанда, 4,4 млрд адам тұрғынды 
қамтитын елдерге пайда әкеледі. Мемлекет басшысы «Бір 
белдеу, бір жол» $ңірлік кооперациясының жаңа моделінің 
мықты тұстарына ерекше тоқталды. «Бірлесе даму арқылы 
тұрақтылыққа қол жеткізу» ұстанымы бүгінде ондаған 
елдің экономикалық мүддесіне сай келетін халықаралық 
ынтымақтастықтың тартымды формасы болып саналады. 
Осыған орай, Жібек Жолының нақты сұлбасы к$ріне 
бастаған қазіргі кезде бұл макро$ңірлік кооперацияның 
бірлескен стратегиялық үйлесімі қажет. Сондай-ақ Жібек 
Жолы бастамасын іске асыру тұтас бір $ңірлерді, соның 
ішінде Орталық Азияны жаһандық контексте жаңа тұрпатта 
танытуға мүмкіндік береді. Н.Назарбаев Орталық Азия 
әлемнің ең ірі нарықтары арасындағы басты дәнекерге 
айналып, қайтадан стратегиялық маңызға ие болғанын 
атап $тті. «Бір белдеу, бір жол» бастамасын іске асыру 
ж$нінде бірқатар нақты ұсыныстар да шет қалмады. Елбасы 
«Жібек Жолы экономикалық белдеуінің транзиттік әлеуетін 
тиімді игеру үшін қызмет к$рсету деңгейін жақсартып, 

әкімшілік кедергілерді жою арқылы тауар ағынын $ткізуді 
бірте-бірте жеңілдету қажет. Қазақстан бұл мәселе 
бойынша нақты шаралар қабылдауда. Ол сараптама мен 
тиісті қаржыландыруды талап етеді. Азия инфрақұрылым 
инвестиция банкі осындай бағдарламаларды белсенді түрде 
қаржыландыру керек деп есептеймін. Бұл – болашаққа 
арналған инвестиция», – деді. Бұдан б$лек, мемлекет 
басшысы жаңа Жібек Жолы бойында орналасқан елдердің 
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатымен ауыл 
шаруашылығы кооперациясын дамытудың маңыздылығына 
тоқталды. Сондай-ақ инновациялық және ғылыми-
техникалық даму саласындағы ынтымақтастықты тереңдетуді 
ұсынды. Осы орайда қоршаған ортаның, соның ішінде 
к$лік артериялары бола алатын ішкі континенталды 
трансшекаралық $зендердің су ресурстарын тиімді басқару 
мәселесін де назардан тыс қалдырмаған ж$н. Мемлекет 
басшысы «Бір белдеу, бір жол» идеясын ойдағыдай 
іске асыру үшін мүдделі елдер арасында $зара сенімнің 
орнығуы, олардың тең құқықтылыққа және жан-жақты 
ынтымақтастыққа дайын болуы маңызды екенін атап $тті.

(Ө� ��"#����)

Мерей

ТҰРАҚТЫЛЫҚҚА ТҰРАҚТЫЛЫҚҚА 
ЖЕТЕЛЕЙТІН БАСТАМАЖЕТЕЛЕЙТІН БАСТАМА
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Қаржыны игермеген алты министрліктің тізімі жасалды. Көш 
басында – қорғаныс министрлігі. Бұл туралы қаржы министрі 
Бақыт Сұлтанов хабарлады.

Қанат БОЗЫМБАЕВ, 
энергетика министрі: 

«Ерте ме, кеш пе 
мұнайдың да дәуірі 
аяқталатынын түсінуіміз 
керек. 2025-2030 жылдары 
біз 100 млн тонна мұнай 
өндіреміз деген болжам 
бар. Ал 2030 жылдан кейін 
әлемде жаңа тенденциялар 
пайда болады. Ол туралы 
«ЭКСПО-2017» көрмесінде 
айтамыз. Себебі 2030 жылдан 
кейін мұнайдың отын 
ретіндегі рөлі төмендеп, оны 
өндіру көлемі азая бастайды. 
Сондықтан Қазақстан басқа 
жолдарды да қарастыруы 
керек. Мұнай-химия мен 
газ химиясының болашағы 
зор. Біз аталған салаларға 
мемлекеттік, инвестициялық 
ресурсты тартуымыз керек. 
Кез келген инвесторға 
жағдай жасауға тиіспіз» 

БАРДЫ ҰҚСАТА АЛМАУБАРДЫ ҰҚСАТА АЛМАУ

Оның айтуынша, қорғаныс 
министрлігі – 29 млрд теңге, ішкі 
істер министрлігі – 1,2 млрд теңге, 
білім және ғылым министрлігі 
– 1 млрд теңге, сыртқы істер 
министрлігі – 920,2 млн теңге, ауыл 
шаруашылығы министрлігі – 870,2 
млн теңге, әділет министрлігі 759 
млн теңгені тиімді пайдаланбаған. 

Министр 2015 жылмен 
салыстырғанда ақшаны тиімсіз 
игеру 1,7 есе азайғанын айтады. Бұл 
шамамен 268 млрд теңгені құрайды.
Оның с$зіне қарағанда, 2016 жылы 
бюджеттен б$лінген қаражаттың 
квазимемлекеттік сектордың 
шотында қалған б$лігі – 14,5 млрд 
теңге. 

Владимир БОЖКО, Мәжіліс 
төрағасының орынбасары:

«Ислам Әлмаханұлы, сізге қыс 
бойы қоймадағы «суды жіберіңіз!» 
– деп ақыл айтып, көндіруге 
тырыстық. Биыл су мөлшерден 
жоғары болатынын ескерттік. Сіз 
бізді тыңдаған жоқсыз. Сырдария 
өзенінде не болып жатқанын 
қараңыз. Су тасқыны басталмай, 
ақпан айында «Көксарай» қоймасын 
суға толтырдыңыз. Ал қазір 
Сырдарияда секундына 1 200 текше 
метр су ағып жатыр. Ал «Көксарай» 
қоймасы ернеуінен асқалы тұр. Қазір 
біз не істеп жатырмыз? Ал бұрын 
мұндай жағдай мүлдем болмаған»

Ислам ӘБІШЕВ, су ресурстары 
комитетінің төрағасы: 

«Божко мырзаның сыны мүлдем 
орынсыз. Себебі адам сын айту үшін 
алдымен сол мәселені білуі қажет. Ол кісі 
«қаңтарда қоймадағы судың барлығын 
ағызып жіберіп, күту қажет еді» – деп отыр. 
Бірақ мен ол кезде қанша су жиналғанын 
білген жоқпын. Сөйтіп, суды бір қалыпта 
ұстап отырдым. Божко мырза мұның 
барлығын біледі. Енді ол суды қалай 
тізгіндеуді маған жазып берсін. Қолынан 
келе ме екен? «Бүйтіп істесең болады ғой» 
– деп ақылын айтсын. Егер ол менің ісімнен 
қате тапса, онда оның жеңгені. Егер, қате 
таппаса, Божко мырза менен жұрт алдында 
кешірім сұрауы керек!»
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ӘЗІРБАЙЖАНДАҒЫ АҚША. ӘЗІРБАЙЖАНДАҒЫ АҚША. 
КІМ ЖАУАПТЫ?КІМ ЖАУАПТЫ?

БИІК БИІК 
БЕДЕЛБЕДЕЛ
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Өзекті Маусым айында Дүниежүзі қазақтарының V Маусым айында Дүниежүзі қазақтарының V 
құрылтайы өткізілмекші. Әлемнің әр түкпірінде тірлік құрылтайы өткізілмекші. Әлемнің әр түкпірінде тірлік 
кешіп жүрген бауырларымыздың басын қосатын кешіп жүрген бауырларымыздың басын қосатын 
алқалы жиын қарсаңында Мәжіліс депутаты Кәрібай алқалы жиын қарсаңында Мәжіліс депутаты Кәрібай 
Мұсырманға бірнеше сауал қойған едік.Мұсырманға бірнеше сауал қойған едік.

Соңғы қоңыраудың соғылуына да аз күн 
қалды. Бұл өткен жылы ғана енгізілген «Сауат 
ашу» пәніне де соғылатын «соңғы қоңырау». 
Ата-ана наразы болды, депутат үкімет 

басшысына сауал жолдады. Осылайша мәселе шешілгендей. 
Мектеп төңірегіндегі түйткілдерге қатысты білім саласында 
жасалып жатқан кез келген жаңашылдыққа пікір білдіріп жүретін 
Ерсайын Ерқожадан сұрадық. Әңгіме барысында «Алтын белгі», 
мұғалім мәртебесі де сөз болды.
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Біздің сұхбат

��� �����: Ерсайын аға, 
әлеуметтік желіде қоғам белсенділері 
«Алтын белгіні» министрліктің 
0 баллға теңегені орынсыз. Бұл 
оқушының 11 жыл бойғы еңбегін 
жоққа шығаруы», – деген мәселе 
к�теруде. !рине, «Алтын белгіні» 
ақшамен алатындар 
да кездеседі. Дегенмен 
Сіздің осыған қатысты 
пікіріңізді білсек?

����	
� �����: Бұл 
менің ойымша, дұрыс 
емес. Олимпиадаға 
қатысқан оқушылар да 
тасада қалып қоюда. 
Бұрын Олимпиада 
жеңімпазы жоғары оқу 
орнына бірден түсетін. 11 
жыл бойы еңбектенген 
оқушының «Алтын 
белгісіне» маңыздылық 
бермеуі де барып тұрған 
бассыздық. Олар осынша 
уақыт бойы мектептің, 
еліміздің атын шығарған 
оқушылар. !рине, 
арасында басқа жолмен 
«Алтын белгіге» қол 
жеткізгендері болады. 
Бірақ жалпыға бірдей 
сын к�збен қарауға болмайды. Бір т�рт 
алсаң, «Алтын белгіге» ілінбейсің. Қазір 
үшпен оқыған оқушы да таныс тауып 
Ұлттық бірыңғай сынақтан ең жоғары 
баллды жинауда. Енді сол баламен 
бірінші сыныптан бастап еңбектенген 
баланы салыстыруға келе ме? Сол 
себептен Олимпиада жеңімпазы мен 
«Алтын белгіні» алған оқушыға �з 
таңдаған пәні бойынша емтихансыз 
оқуға түсіру керек. 

��� �����: Енді бір жыл бойы 
ата-ананың, депутаттардың ашуын 
келтірген «Сауат ашу» пәніне тоқталсақ. 
Бұл да �міршең жоба болмады. Себебі 

де түсінікті. Біздің газет бұл мәселені 
бір емес, бірнеше рет к�терді. Кітаптағы 
қате, ойға қонымсыз тапсырмалар. 
Депутаттар министрден «Қоғамның 
пікірімен санаспай не себепті бұл 
жобаны қабылдадыңыздар», – деп 
сұрағанда «Ресми сайтта жарты жыл 
ілініп тұрды. Сол кезде ұсынысыңызды 
айтуыңыз керек еді» – деп жауап берді. 
Сіз де білім саласындағы белсенді 
азаматтың бірісіз. Сайтқа кіріп, ұсыныс 
айттыңыз ба?

����	
� �����: Біз сияқты 
үлкен кісілер сайтқа қайдан кірсін? 
Ауылдағылардың да жағдайы солай. 
Неге газеттерге жарияламады? 

Сол жерден оқитын еді. К�бейтіп 
бір-біріне таратады. Менің 
ойымша, министрлікке келетіндер 
қалада �скендер. Олар ауылдағы 
отандастарымыздың, мұғалімдердің 
жағдайынан хабарсыз. 

��� �����: Біз жалпы сол 
мұғалімдерді қаншалықты қадірлеп 
жүрміз? Себебі министрлік 
тарапынан қабылданған кез келген 

жаңашылдықты меңгеру жұмысы 
ұстазға жүктелген. Ол �міршең 
болса бір ж�н. Бір жылдан кейін 
басқасы қабылданып жатады. Одан 
б�лек, қаптаған қоғамдық жұмысы 
бар. 

����	
� �����: Менің 
жуырда кітабым шықты. Соған 
сіздердің газеттеріңізге 2010 жылы 
жарияланған «Кадрдан қадыр кетті» 
деген сұхбатым енгізілді. Жалпы 
мұғалімнің мәртебесін к�теру 
мәселесін 2000 жылдан бері к�теріп 
жүрмін. Оның басты мақсаты – 
оқушыға білім беріп, күнделікті 
�ткізілген тақырыпты меңгеруіне 
күш салу. Ұстаздың айлығын, 
нақты жұмысын айқындап беру 
керек. Сонда оны ешкім пайдалана 
алмайды. !кімдік, прокуратура 
сынды басқа да мемлекеттік 
мекемелердің қызметкерінің 
мәртебесі бар. Оларға ешкім басқа 
жұмыс жүктемейді. Ал мұғалім 
баланың, ата-ананың, мектеп 
директорының, аудандық білім 
басқармасын, министрліктегі 
шенеуніктердің к�ңіліне қарап 
тұрады. Оның мәртебесін к�термей 
ештеңе талап ете алмаймыз. 
Жалақысы да мардымсыз. Жаңадан 
жұмысқа орналасқаны 25-35 мың 
теңге алады. Сол ақшаға жан бағып 
к�р. Бұрынғыдай жеңілдіктер 
де жоқ. Соған қарамастан біздің 
мұғалімдер шамасы келгенше 
балаларға білім беруде. 

��� �����: Бірінші сынып 
оқушысының мәселесіне қайта 
оралсақ. Оларда қанша дәріс болу 
керек? Мәселен, менің бірінші сынып 
оқитын баламда жаратылыстану, 
дүниетану сынды пәндер бар. Ол 
қаншалықты қажет?

����	
� �����: Үш пән болу 
керек. 

��� �����: Қандай, қандай?
����	
� �����: !ліппе, 

математика, қазақ тілі. 4-5-сыныптардан 
кейін қалғанын қосуға болады. Қазір сіз 
т�менгі сынып оқитын оқушылардың 
кітабын с�мкесіне салып, мектепке 
апарып к�ріңіз. Бір қолдан екінші 
қолға ауыстырып, әрең жетесіз. Қазір 
балалардың кішкентай болып қалуының 
бір себебі де осы. Салмақ басып тұрады. 
Қазір болмайтын пәнге оқулық жазады. 
Мысалы, суретке, дене тәрбиесі мен 

еңбек пәніне оқулықтың қажеті қанша? 
;зін-�зі танудың дегеннің мүлде керегі 
жоқ. 

��� �����: Оқулықты қанша баспа 
шығару керек?

����	
� �����: Бұрын бір-ақ баспа 
шығаратын. Сол кезде дерлік барлық 
кітапты еліміз бойынша қамтамасыз етіп 
отырды. Қазір қанша баспа шығарады? 
Саны к�п болған сайын қате к�п 
болуда. Министрліктегілер оқулықтың 
мазмұнына мән бермейтін болды. 
Себебі «Сауат ашудың» �зінде қаншама 
қате �ріп жүр. Ол туралы сіздердің 
газеттеріңіз де жариялап тұрады. 
Министрліктен болмаса баспадан 
қателіктің себебін сұрасаң «техникалық 
қате екен» деген сылтауы дайын тұрады. 

������������
����� Ө���������

  БАС ҚАТЫРАР САУАЛБАС ҚАТЫРАР САУАЛ

СуСу ЖАЛТЫР  ЖАЛТЫР ма, ма, 
м�з м�з ЖАЛТЫР ЖАЛТЫР ма?ма?

МҰҒАЛІМГЕ МҰҒАЛІМГЕ 
МӘРТЕБЕ КЕРЕКМӘРТЕБЕ КЕРЕК

��� �����: 
Кәрібай 
Иманжанұлы, 

�зіңіз білесіз, жыл сайын жүздеген 
мың шетелдік азамат елімізге келіп 
жұмыс жасайды. Ал 5 миллионға жуық 
қазақ шетелде �мір сүруде. Неге осы 
азаматтарды �з елімізге еңбек күші 
ретінде тарта алмаймыз?

�ә�"��	 ���
�#��: Дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығының 
Т�рағасы Нұрсұлтан Назарбаев ел 
тізгінін �з қолына алған соң, әлемнің 
әр түкпіріне тарыдай шашылып 
кеткен ағайындарды атамекенге 
оралуға шақырған болатын. Соған 
орай ел Тәуелсіздігінің 25 жылы 
ішінде Қазақстанға шетелдерден 284 
мың 361 этникалық қазақ отбасысы 
немесе 1 миллион 6 мың 473 
отандасымыз к�шіп келіпті. 

Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігінен алынған 
мәліметке қарағанда, атажұртқа 
қоныс аударған ағайындардың 
61,6 пайызы – ;збекстаннан, 12,1 
пайызы – Қытайдан, 11,7 пайызы 
– Моңғолиядан, 7,1 пайызы – 
Түрікменстаннан, 3,8 пайызы – 
Ресейден, 3,7 пайызы басқа елдерден 
келгендер екен.

Шеттегі ағайындар елімізге келіп, 
еңбек етемін десе, ешқандай кедергі 
жоқ. Ынта білдірген отандастарымыз 
жұмыс істеуге де, оқуға да келіп 
жатыр. 

��� �����: Мигранттардың 
орнына �з қандастарымызды тартатын 
бағдарламаны қашан жасаймыз?

�ә�"��	 ���
�#��: Бұл ретте 
біз мына мәселені ескеруіміз керек. 
Кейбір ресми емес деректерге 
қарағанда, Қазақстанға жұмыс істеу 
үшін жылына бір миллиондай еңбек 
мигранты келіп кетеді. Ал �з елімізде 
тіркелген жұмыссыздардың саны 
– 444 мың. Сондықтан, біз әуелі 
соларды жұмыспен қамту мәселесін 
шешіп алуымыз қажет. Үкіметтің 
Нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасының басты мақсаты да 
осы болып табылады.

Мен к�ршілес, бауырлас 
елдерден келіп жұмыс істеп жүрген 
еңбек мигранттары атқарып жүрген 
жұмыстарды �з еліміздегі жұмыссыздар 
неге атқармайды? – деген сауалға жауап 
іздеп к�рдім. Біріншіден, біздің бос 
жүрген жігіттер шетелдіктерге т�ленетін 
еңбекақыны азсынатын к�рінеді. 
Екіншіден, қазақстандық жұмыс 
берушілердің ішінде сырттан арзан 
жұмыс күшін шақыруды тиімдірек 
санайтындар аз емес. 

Меніңше, осы к�кейкесті мәселе 
бойынша әлеуметтік зерттеу жүргізіп, 
оны ұтымды шешудің жолдарын жан-
жақты қарастыруымыз қажет. Сондай 
әлеуметтік зерттеуді шетелдердегі 
этникалық қазақтардың арасында да 
жүргізу керек деп ойлаймын. Мұндай 
зерттеусіз Сіз айтқан бағдарламаны 
жасау мүмкін емес.

��� �����: Елімізден басқа 
мемлекетке к�шіп жатқан азаматтар 
да бар. Мұндай кері к�штің Қазақстан 
демографиясына әсері қаншалықты?

�ә�"��	 ���
�#��: ;ткен жылы 
Қазақстаннан 32930 адам к�шіп 
кеткен болса, келгендер саны – 7400. 
Яғни теріс сальдо 25530 адамды 
құраған екен. К�шіп кеткендердің дені 
– 23589 адам Ресейге қоныс аударған. 
Ал елімізге 2554 қазақ к�шіп келсе, 
1179 ағайынымыз кері жолға түскен 
к�шке қосылған. Олардың 755-і 
Ресейге ат басын бұрыпты. 

Жалпы алғанда, сыртқы к�ші-
қон к�рсеткіші к�ңілдегідей болмаса 
да, еліміздегі демографиялық ахуал 
жылдан-жылға жақсарып келеді. 
Елімізде отандастарымыздың саны 
ұдайы �сіп, қазір 18 миллионға жетуге 
тақап қалды. 

!рине, Қазақстанда кейінгі 
жылдары елеулі демографиялық 
теңгерімсіздік қалыптасып 
отырғандығы ойландырмай 

қоймайды: оңтүстік �ңірлерде халық 
саны барған сайын ұлғайып келе 
жатса, солтүстік �ңірлерде, керісінше, 
азайып барады.

��� �����: Соңғы жылдары шеттен 
келетін қазақ к�шінің негізгі легі 
тоқтады деуге болады. Алдағы уақытта 
бұл к�ш қайта қарқын алуы мүмкін бе?

�ә�"��	 ���
�#��: «К�ш жүре 
түзеледі» демекші, Атажұртқа 
асыққан ағайындар к�ші түзелді 
деуге болады. Оған 2015 жылдың 
соңында қолданыстағы к�ші-қон 
туралы заңнамаға түзетулер енгізіліп, 
оралмандарға Қазақстан азаматтығын 
беру рәсімінің айтарлықтай 
жеңілдетілгендігінің оң ықпалы тиді. 
Соның нәтижесінде 2016 жылы 16 
мың 417 отбасы немесе 33 мың 754 
этникалық қазақ тарихи Отанына 
оралып, оралман мәртебесін алған. 
Бұл 2015 жылғымен салыстырғанда 7 
еседей к�п.

Осы орайда бір �зекті мәселе де 
бар. Алыстан келген ағайындардың 
6017 отбасысы – Оңтүстік 
Қазақстан, 4445 отбасысы – Алматы, 
1040 отбасысы – Жамбыл, 766 
отбасысы Маңғыстау облыстарына 
қоныстанған. Ал үкімет бекіткен 
�ңірлік квота бойынша белгіленген 
�зге 7 облысқа оралмандардың 2422 
отбасысы ғана барып, қоныс тепкен.

Бұл үрдіс осылай жалғаса 
беретін болса, мұның �зі еліміздегі 
демографиялық теңгерімсіздікті 
күшейтіп, халық тығыз орналасқан 
�ңірлердегі әлеуметтік-экономикалық 
ахуалды күрделендіре түсетіндігі анық. 
Осыған орай мен жуырда Премьер-
Министр Бақытжан Сағынтаевтың 
атына хат жолдап, мынадай ұсыныстар 
жасадым:

– жұмыс күші жетіспейтін 
�ңірлерге орналасқан оралмандарды, 
сондай-ақ алдағы уақытта �ңірлік 
квота бойынша Атажұртқа 
оралатын этникалық қазақтарды 
жер учаскелерімен қамтамасыз ету 
мәселесін қарастыру керек;

– республикалық мемлекеттік 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
Қазақстан Республикасының 
к�ші-қон саясатын кеңінен 
насихаттауға арналған 
тұрақты айдарлар мен 
телебағдарламалар 
ашып, еліміздің жұмыс 
күші жетіспейтін 
�ңірлерінің әлеуметтік-
экономикалық 
әлеуетін, оларда 
тұрып жатқан 
оралмандар мен қоныс 
аударушылардың 
тұрмыс-тіршілігін 
жүйелі жазып-к�рсету 
қажет.

Сондай-ақ қазір 
Қытайдан к�шіп келген 
этникалық қазақтар үшін 
тұрақты тіркеуге тұру үшін 
талап етілетін сотталмаған 
немесе сотталғаны туралы анықтама 
тапсыру қиынға соғып отыр. 
Мұның �зі олардың Қазақстанда 
тұрақты тұрғылықты жерге рұқсат 
алуына кедергі келтіруде. Осыған 
орай ішкі істер министрлігінің 
2015 жылғы 4 желтоқсандағы №992 
бұйрығымен бекітілген «Қазақстан 
Республикасында шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдарға уақытша 
және тұрақты тұруға рұқсат беру 
қағидаларына» Қытайдан к�шіп 
келетін қазақтардың сотталып-
сотталмағанына қатысты анықтаманы 

талап етпеу туралы түзету енгізу 
немесе бұл мәселені сыртқы істер 
министрлігі арқылы дипломатиялық 
жолмен шешу қажет.

Ұлы к�штің жолындағы осындай 
кедергілерді алып тастаумен қатар, 
оны еліміздің солтүстік �ңіріне бұру – 
уақыт талабы.

��� �����: Ішкі к�ші-қонға 
байланысты мемлекеттік саясат 
қай деңгейде жүргізіліп жатыр деп 
ойлайсыз? Ішкі к�ші-қонды үкімет 
арнайы бағдарламаға да енгізіп отыр. 
Бұл жұмыстардың нәтижесі қашан 
байқалуы мүмкін?

�ә�"��	 ���
�#��: 
Демографиялық болжам бойынша 
2050 жылға қарай оңтүстік �ңірлерде 
халық саны 5 миллион 300 мың адамға 
к�бейіп, жұмыссыздық мәселесі 
шиеленісе түсуі мүмкін. Керісінше, 
солтүстік �ңірлерде тұрғындар саны 
900 мыңға кеміп, жұмыс күшінің 
жетіспеушілігі үлкен проблемаға 
айналуы ықтимал. 

Міне, осындай демографиялық 
теңгерімсіздікті реттеу мақсатында 
үкімет жұмыс күші артық �ңірлердің 
тұрғындарын жұмыс күші жетіспейтін 
�ңірлерге қоныстандыруды қолға 
алғандығы мәлім. !йткенмен, бұл 
мемлекеттік тұрғыдан алғанда, аса 
маңызды істің жергілікті жерлерде 
орындалуы қанағаттанарлықтай 
емес. Былтыр үкімет қаулысымен 
жұмыс күші артық �ңірлерде тұратын 
отбасыларды жұмыс күші жетіспейтін 
�ңірлерге қоныстандыруға б�лінген 463 
квотаның 196-сы ғана игерілген. Яғни 
тиісті тапсырма небары 42-ақ пайызға 
орындалған. Тек Солтүстік Қазақстан 

облысының 

басшылығы айрықша мүдделілік 
танытып, �ткен жылы квотадағы 110 
отбасының орнына 129 отбасыны 
қабылдаған. 

Осыған байланысты үкімет 
басшысының атына жуырда 
депутаттық сауал жолдап, мынадай 
ұсыныстар енгіздім: 

– қоныс аударушыларды 
қабылдаудың 2017-2019 жылдарға 
арналған �ңірлік квотасын б�лу 

мәселесін қайтадан қарау қажет. 
;йткені, үстіміздегі жылы артық 
жұмыс күші бар �ңірлерден жұмыс 
күші жетіспейтін �ңірлерге 288 
отбасыны қоныстандыру белгіленген. 
Алайда бұл жеткіліксіз. ;йткені, бір 
ғана Солтүстік Қазақстан облысы 
биыл квотадағы 110 отбасының 
орнына 300 отбасыны қабылдауға 
дайын екендігін мәлімдеп отыр;

– жұмыс күші артық �ңірлер 
тұрғындарының жұмыс күші 
жетіспейтін �ңірлерге бірнеше 
отбасы болып, шоғырлана к�шуін 
ұйымдастырған ж�н. Мұның �зі 
олардың барған жерлеріне тезірек 
бейімделуіне оң әсерін тигізері даусыз;

– Нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған бағдарламасы бойынша 
қоныс аударушылардың тұрғын 
үйді жалға алуына б�лінетін қыруар 
қаржыға олардың �здері к�шіп 
баратын елді мекендердегі босап 
тұрған тұрғын үйлерді сатып алуына 
рұқсат беру керек. Бұған қоса, қоныс 
аударушылардың �здері үшін тұрғын 
үйлер салуына мүмкіндік туғызу және 
оларды тиісті инфрақұрылыммен 
қамтамасыз ету қажет. Мұның �зі 
жергілікті атқарушы органдардың 
қоныс аударушыларды тұрғын 
үймен қамтамасыз етуін әлдеқайда 
жеделдетері с�зсіз. Үкімет б�лген 
квотаның �ткен жылы толық 
игерілмеуінің негізгі себебі осы 
екендігі ескерілуге тиісті;

– тұрғын үйді жалға алу 
келісімшартында егер қоныс 
аударушының отбасысы кемінде 5 
жыл бойы тұрған жағдайда оған сол 
тұрғын үйді тегін жекешелендіру 
құқығы берілуін қарастыру қажет;

– Қостанай, Павлодар, Солтүстік 
Қазақстан, Шығыс Қазақстан 

облыстарының қоныс 
аударушыларды қабылдауға 

әлеуеті бар елді мекендерінің 
тізбесін жасап, олардағы білім 

беру және денсаулық сақтау 
мекемелерін оқушылар мен 
тұрғындардың санының 
азаюына байланысты 
жабуға мораторий 
жариялаған ж�н.

Жалпы, еліміздегі 
демографиялық 
теңгерімсіздікті реттеуге 

бағытталған игі бастама 
табанды да тиянақты 

жүргізілсе, таяу жылдары оң 
нәтижесін береді деп сенемін.

��� �����: Мемлекеттің к�ші-
қонға байланысты б�лген қаржысы 

қаншалықты �зін-�зі ақтады?
�ә�"��	 ���
�#��: «Елге ел 

қосылса – құт» дейді халқымыз. 
Еліміздегі к�ші-қон саясатын 
жүргізуге б�лініп отырған қаржы 
қайтарымын беретіндігіне еш күмән 
болмауға тиісті. Бұл ретте ең басты 
мақсат – республикамыздың солтүстік 
�ңіріндегі құнарлы жерлерімізді иесіз 
қалдырмау екендігін ескерген ж�н.

������������ 
�	���$� ��������,

������ �����	
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Орайы келген сұхбат
Зауытбек Тұрысбеков 

ел тарихындағы тұңғыш 
азаматтық ішкі істер 

министрі болып табылады. Ол 
90-жылдардың дағдарысынан 
кейін ел еңсесін тіктеп жатқан 

кезде, дәлірек айтқанда, 2003 жылы 
Елбасының Жарлығымен ішкі істер 

министрі болып тағайындалды. Бүгінгі 
осы саланың қызметкерлері З.Тұрысбеков 
министр болған 2003-2005 жылдарды ішкі 
істер органдарындағы елеулі реформалар 

кезеңі деп санайды. Біз «Қазақстан 
полициясының құрылғанына - 25 

жыл» толу мерейтойы қарсаңында 
бұрынғы бас полицеймен 

жолығып, аталған реформалар 
жөнінде кеңінен 

әңгімелескен едік.
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– Ең алдымен, ішкі істер 
органдарының барлық қызметкерін 
алда келе жатқан Қазақстан 
полициясының құрылғанына 25 жыл 
толу мерейтойымен құттықтағым 
келеді. Тәуелсіздік жылдары ішінде Ұлт 
К%шбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тікелей жетекшілігімен еліміздің құқық 
қорғау органдары, соның ішінде ішкі істер 
органдары аяқтан тік тұрып, қалыптасып, 
даму даңғылына түсті. Бүгінде Қазақстан 
полициясы – ел азаматтарын кез келген 
қылмыстық озбырлықтан қорғап, қоғамдық 
тәртіпті қамтамасыз етіп отырған кәсіби, ұтқыр 
әрі заманауи құрылым болып табылады.

*зімнің осы салада қызмет етіп, Қазақстан 
полициясының дамуына үлес қосқанымды 
мақтан тұтамын. Маған үлкен сенім артып, 
жоғары лауазымды ұсынған ішкі істер 
министрлігін басқару үшін маған үлкен 
сенім артқан мемлекет басшысына айрықша 
алғысымды білдіргім келеді.

Сол кезде Елбасы маған алғашқы 
азаматтық ішкі істер министрі ретінде жұмыс 
тиімділігін арттыру және полицияның 
жағымды имиджін қалыптастыру үшін ішкі 
істер органдарын түбегейлі реформалауды 
басты міндет етіп тапсырған болатын.

– #��!�� ��$������!� ������ ө������?
– Ең алдымен, қандай реформаны қолға алсақ 

та, әрдайым Елбасы бізге қолдау білдіріп, әрбір 
қадамымызды қатаң қадағалауында ұстағанын 
айта кеткім келеді. 2003-2005 жылдардағы сол 
реформалардың маңыздыларының бірі деп 
есепке алу-тіркеу тәртібін қатаңдатқанымызды 
айтар едім. Яғни полицияға азаматтардың 
арыздарын толық тіркеуге алу туралы талаптар 
қойылды. Бұл қадам %з кезегінде статистика 
мәліметтерінің к%п %згеруіне септігін тигізді. 
Атап айтқанда, қысқа уақыттың ішінде тіркелген 
қылмыс саны 30%-ға дейін артып шыға келді. 

Осыған орай, ішкі істер министрлігі мен оның 
аумақтық б%ліністерінің үстінен қадағалаушы 
органдар тарапынан да талап күшейе түсті. 
*йткені, қолданыстағы тәжірибеге сәйкес, 
алдымызда қылмыстың ашылу деңгейін 
жақсарту міндеті бар еді. Полиция қызметкерлері 
қылмыстың бәрін бірдей тіркеуге алуға 
құлшыныс таныта бермесе де, жаңа реформаның 
негізінде бұған жол берілмейтін болды. 

Ең бастысы, халықтың сенімінен шығу үшін 
осындай қиындықтың бәрінен %туге тура келді. 
Осы бағыттағы жеткен жетістігіміз бойынша 
%ткен бір баспас%з-конференциясында мен: «Біз 
халық алдындағы адалдығымызды 30 пайызға 
арттырдық», – деген болатынмын. Сондай-ақ 
ауыр және аса ауыр қылмыстарды мүмкіндігінше 
к%п ашуға да %те қатаң бақылау қойылды.

Қылмысты есепке алу мен тіркеу мәселесі 
еліміз үшін маңызды еді. *йткені, біріншіден, 
бұл – халықтың сенімі. Полиция «статистиканы 
бұзбау» деген желеумен қылмыстық оқиғалар 
бойынша азаматтардан түскен арыздарды 
тіркеуден бас тартпауы тиіс. Екіншіден, 
арыздарды толық тіркеуге алу криминогендік 
жағдайды объективті түрде анықтауға мүмкіндік 
береді де, ол %з кезегінде полицияның күші мен 
ресурстарын дұрыс б%луге септігін тигізеді. 

Ішкі істер министрі болып тұрған 
уақытта осы аталған жұмыстармен бірге ІІО 
қызметкерлерін кең к%лемде аттестациялау 
шарасы жүргізілді. Маған қысқа уақыттың 

ішінде облыстық және аудандық звено 
басшыларының әлеуеті мен пікірін біліп, оларға 
біздің не істейтінімізді, бұл реформалардың 
мақсаты не екенін түсіндіру керек еді. Осыған 
орай, кестеге сәйкес әр сенбіде біз министрлікке 
он жергілікті басшыны шақырып, олар жексенбі 
күні физикалық дайындығы және ату бойынша 
нормативтер тапсыратын. Дүйсенбі күні 
мемлекеттік қызмет істері агенттігінде заңдарды 
білуі бойынша тестілеуден %тетін. Одан кейін 
Арнайы аттестациялық комиссияда әңгімелесу 
түріндегі сынақ тапсыратын. Ішкі істер 
министрінің орынбасары жетекшілік ететін бұл 
комиссияның құрамына ішкі істер органдары 
б%ліністері мен Ардагерлер кеңесінің беделді 
басшылары енді.

Осындай кең к%лемді процедурадан 300 
басшы %тті. Бұл аттестация ішкі істер мекемелері 
басшылық құрамының дайындық деңгейі мен 
реформаларды жасауға әзірлігі туралы жалпы 
мағлұматты анықтап берді. Аттестациядан 
%туде жоғары нәтиже к%рсеткен полицейлерді 
біз к%термелеу резервіне енгізіп, лауазымын 
жоғарылатып, үздіктерге мерзімінен бұрын шен 
бердік.

Сонымен қатар жаңа реформаларға сай 
полиция қызметкерінің әлеуеті мен біліктілігін 
арттыру үшін шетелдермен тәжірибе алмасу, 
оқыту ісі де жанданды. Мәселен, осы аралықта 
отандық полицейлерді Ресейдің жетекші 
жоғары оқу орындарында, атап айтқанда, РФ 
ІІМ Басқару академиясында, РФ ІІМ Мәскеу 
университетінде, Волгоград тергеу мектебінде, 
РФ ІІМ Омбы жоғары мектебінде оқытуды 
кеңінен тәжірибеге енгізілді. 

– ����� �%��	��	 �����	�������� �ә�������� 
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– Иә, полицияның учаскелік инспекторлары 
қызметінде түбегейлі реформа жүрді. Бұл – 
полицияның халықпен тікелей жұмыс істейтін 
басты звеносы. Жалпы, полиция қызметкерлері 
туралы қоғамдық пікірді қалыптастыратын 
да негізінен учаскелік инспекторлар екені 

белгілі. Осыны ескере отырып, біз халықпен 
етене жақын жұмыс істеп, қоғамдағы 
тәртіпті қамтамасыз етуді жетілдіріп, 
полицияның жағымды имиджін қалыптастыру 
мақсатында учаскелік инспекторлардың 
мәртебесін к%теріп, жалақысын 3 есеге дейін 
арттырдық. Авток%лікпен қамтамасыз етіліп, 
инспекторлардың к%мекшілері үшін қосымша 
штат енгізілді. Инспекторларға пәтер беріліп, 

осы салада 10 жыл мүлтіксіз қызмет еткендерге 
пәтері жекеменшікке берілетін болып шарт 
қойылды. Бұл жұмыстың бәрі к%п ұзамай-ақ 
%зінің тиімділігі мен пайдалылығын к%рсетті.

Учаскелік инспекторлар туралы айтқанда, 
сол уақыттарда белсенді дами 

бастаған консьерждер институты 
ж%нінде де с%з қозғамай кетуге 

болмас. *йткені, консьерждер 
учаскелік инспекторлардың 

ең сенімді к%мекшісі 
болып табылады. Біз 
консьерждер институтын 
мейлінше дамытып, 
қатарға қосуға күш салдық. 

Олардың бір б%лігі полиция 
қызметкерлеріне қолғабыс 

ету үшін ерікті түрде жұмыс 
істесе, енді бір б%лігі қоғамдық 

жұмыстар қорынан жалақы 
алып тұрды. Олар халықтың 

жалпы жиналыстарында сайланып, 
қолдарына куәлік берілді.

– '��(�) ��� *��� ������ 
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– Ішкі істер органдарында соңғы үлгіде 
ж%ндеуден %ткен, кадрмен, қажетті авток%лікпен, 
тұрғын жаймен және компьютермен толық 
қамтамасыз етілген базалық-үлгілі аудандық 
ішкі істер б%лімдері жасақтала бастады. Осындай 
алғашқы үлгілі б%лім Оңтүстік Қазақстан облысы 
Мақтарал аудандық ІІБ базасында жасалды. Ал 
жалпы бір жыл ішінде осындай 40 үлгілі АІІБ 
құрылғанын айта кеткім келеді.

Тағы бір маңызды жайт – қысқа мерзім 
ішінде біз барлық облыс орталықтарындағы 
ІІД-де бір терезе қағидасымен халыққа 
қызмет к%рсету жүйесін қолданысқа енгізілді. 
Халықаралық стандарттар бойынша жасалған 
халыққа бір терезеден қызмет к%рсету қағидасы 
әкімшілік кедергілерді алып тастап қана қоймай, 
жемқорлық нарығын да жоюға септігін тигізді. 
*йткені, адамдар қызмет к%рсету процесін 
жеделдету үшін ақша т%лемейтін болды. 

Сонымен қатар осы уақыттарда жүзеге 
асырылған шара ретінде полиция жұмысын 
функционалдық талдау және факторлық-
балдық бағалау негізінде ІІО қызметкерлерінің 
мотивациясын арттыруға арналған жұмыстарды 
айтар едім. Шаруашылық шығындарды 
қысқарту және штаттық бірлікті оңтайландыру 
жұмысының нәтижесінде қызметте к%зге түскен 

тәртіп сақшысына сыйақы беру мүмкіндігі 
туды. Сыйақының к%лемі к%біне 2-3 еңбекақы 
м%лшерін құрайтын. 

Бұдан %зге, ішкі істер органдарын материалдық-
техникалық жабдықтау шарасы күшейтіліп, 
соңғы техникамен жарақталған жедел басқару 
орталықтары құрылды. Осы кездері елімізде тұңғыш 
рет жол жүру ережесін бұзу жағдайларын видеоға 
тіркеу жүйесі қолданысқа енгізілді.

Міне, ішкі істер министрі болған 3 жыл ішінде 
негізінен осындай ілкімді істер қолға алынып, 
жүзеге асырылғандығын айтар едім. Ең бастысы, 
ІІМ қоғам үшін барынша ашық әрі айқын бола 
түсті.
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– Иә, жоғарыда айтқанымдай, біз ауыр 
және аса ауыр қылмыстарды ашуға қатты к%ңіл 
б%лдік. Сол жұмыстардың бір формасы – қоғамда 
резонанс тудырған ірі қылмыстарды ашқан жедел 
тергеу тобын қаржылай марапаттайтын пилоттық 
бағдарлама. Бұл шын мәнінде, дұрыс қолға 
алынған шешім болды. *йткені, қызметкерлер 
қомақты қаржылай марапатқа %зінің кәсіби 
деңгейін пайдалана отырып қол жеткізетін болды. 
Сонымен қатар ұйымдасқан қылмысқа қарсы 
күрес бойынша да елеулі жұмыстар атқарылды. 
Атап айтқанда, ІІМ-де Ұйымдасқан қылмыспен 
күресті үйлестіру ж%ніндегі орталық құрылды. 
Осындай іс-шаралардың арқасында ауыр және 

аса ауыр қылмыстардың ашылу к%рсеткіші 80% 
деңгейіне жетті.

Ал %зіңіз айтқандай, пәтер тонау, мал және 
ұялы телефон ұрлығына келсек, біз министрліктің 
алқа отырысында аталған қылмыстарға қарсы 
күрес бойынша үш бағдарлама бекіткен 
болатынбыз. Бұл қылмыстар жалпы тіркелген 
құқықбұзушылықтардың жартысынан астамын 
құрайтын. 

Пәтер тонау қылмыстарына қарсы бағдарлама 
бойынша коды бар металл есік қойылған және 
бірінші қабат терезелеріне темір тор орнатылған 
әрбір подъезде консьерж болуы тиіс деген талап 
қойылды. Сондай-ақ әрбір орамда арнайы күзет 

қызметі құрылуы керек болды. Бұл жекеменшік 
күзет фирмалары жұмысының дамып, пәтерлерге 
сигнализация жүйелері орнатыла бастауына 
түрткі болды.

Мал ұрлығы бағдарламасы шеңберінде осы 
кең таралған қылмыстардың алдын алу бойынша 
іс-шаралар кешені дайындалды. Атап айтқанда, 
мал басының мәліметтер базасын жасау, малға 
міндетті ен салу, ет комбинаттары мен колбаса 
цехтарына заңсыз ет %ткізу жолдарын жабу, т.б. 
іс-шаралар қолға алынды. 

– ���!� ������ �������� ���(�)�� 
��������� �ә�� /	�������� ����� ���� �������� 
�����-��� 	��� ����. ������ 	�������� �����" 
�����	� �����" �� ��"����� ���� ��?

– Экстремизм мен терроризмге қарсы 
күрес – полиция қызметінің аса маңызды бір 
бағыты. Осыған орай, мен министр болып тұрған 
шақта ІІМ арнайы б%ліністерін материалдық-
техникалық жабдықтау жұмыстары қарқынды 
жүргізілді. Атап айтсақ, «Сұңқар» арнайы 
б%лімшесі үшін үш қабатты ғимарат салынып, 
заманауи қару-жарақ пен экипировка сатып 
алынды. Арнайы б%ліністердің жалақысы үш 
есеге дейін к%терілгенін де айта кетсем болады.

– 
���� �� 11&-�� �������� ��$���� �+��� 
�����. ����� ���� – �������� ���		� ��	��" ���� 

������� 2�����	�� ���(�) ���������� ������. 
-�!�� ������� ������ ��	�������� ����	? 

– Менің ойымша, Жергілікті полиция 
қызметінің құрылуы екі маңызды мәселені 
шешуге мүмкіндік берді. Біріншіден, 
аймақтардағы тәртіп күзетін қамтамасыз етуде 
жергілікті атқарушы органдардың р%лі мен 
жауапкершілігі артты. Екіншіден, жергілікті 
деңгейде қылмыстардың алдын алу мен 
құлақтандыру жүйесі әлдеқайда күшейді.

Дегенмен де, бұл %згерістер ішкі істер 
министрлігі жүйесінің бірлігі мен тұтастығына 
сызат түсірмеуі тиіс.

– 
�������� ���(�)����� 25 ����� 
����"��"� ������ �+����� �� +�������� 
ә��������������� �����" �������� ���?

– 25 жыл бұрын алғаш құрылған күнінен 
бастап Қазақстан полициясы азаматтардың 
қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз 
ету міндеттерін талапқа сай атқарып келеді. Ішкі 
істер органдарының қызметкерлері азаматтардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін, олардың 
қауіпсіздігін қорғауда әрдайым жанкешті іс-
әрекетімен к%зге түсті.

Бүгінгі күні де полиция қызметкерлері 
%з алдында тұрған міндеттерін орындап, 
халықтың сенімін ақтап, қоғамдағы беделін 
нығайта береріне сеніммен қараймын. Осынау 
мерейтой қарсаңында ішкі істер органдарының 
қызметкерлері мен ардагерлеріне мықты 
денсаулық, табыс және сәттілік тілеймін!

– Ә���������� ��*���!

��*��������� 
��	����� 7#�-&8#7

Қылмыс

Зауытбек ТҰРЫСБЕКОВ:

ПОЛИЦИЯ КӘСІБИ ПОЛИЦИЯ КӘСІБИ 
ҚҰРЫЛЫМҒА АЙНАЛДЫҚҰРЫЛЫМҒА АЙНАЛДЫ

kk@ l@ l

QORQORĞĞANAN
о

10 ТАПАНША ТАБЫЛДЫ10 ТАПАНША ТАБЫЛДЫ
Ұлттық қауіпсіздік 

комитеті шекара 
қызметінен 10 
тапаншаны ұрлаған 
күдікті ұсталды. 
Шекарашылардың 
қаруын қолды қылған 
ұры сырттан келмепті. 

Pскерлердің белінде жүруі 
тиіс қаруды академияның 
жүргізушісі қолды еткен. 
Бұл туралы ішкі істер 
министрлігі департамент 
директоры Алмас Сәдубаев 
хабарлады. Оның айтуынша, 
жүргізушінің тұрғылықты 
мекенжайын тексеру 
барысында жоғалған барлық тапанша 
табылған. Бұған дейін Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Шекара қызметі академиясында 

10 пистолет жоғалғаны хабарланған болатын. 
Соған байланысты ішкі істер министрлігі 
сотқа дейінгі тергеуді бастады.
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ӨЛКЕӨЛКЕ
Өндіріс

Зауыт кәсіподақ комитетінің 
т�рағасы Мұхтар Маналов пен 
�ндіріс басшысы Александр Швейцер 
бізді кәсіпорынның қазіргі тыныс-
тіршілігінен хабардар етті. Атап 
айтқанда, «ОҚМЗ» акционерлік 
қоғамы ауыл шаруашылығы қоғамы 
ауыл шаруашылығы саласына 
қажетті техникаларды шығаруға 
мамандандырылған. Бұл бағыттағы 
қаржылық жағдайы жеткілікті. 
Мәселен, мал шаруашылығына және 
жайылымдық танаптарға қажетті 
сутартқыш жабдықтарын шығаратын 
республика к�леміндегі бірегей 

кәсіпорын бүгінде мұнай-газ және 
уран �ндіру �неркәсібіне арналған 
жабдықтарды жасап шығарумен 
де айналысады. Мұндағы жаңа 
бағыттардың бірі – полимерлік 
�німдерді �ндіру. Зауыт ұжымы 
тапсырыс берушілердің сұранысына 
сәйкес түрлі жұмыстарды орындайды. 
Осы тапсырыстарды орындау үшін 
зауыт заманауи техникалық базамен 
жарақтандырылған. *зінің иелігінде 
шағын кірме темір жол және авток�лік 
жүйесі бар. Электр стансасы, 
конструкторлық-технологиялық б�лім 
жұмыс істейді. 

Кәсіпорын жұмысшылары 
�нім сапасына ерекше мән береді. 
*ндіріске жаңашылдық әдістерді 
батыл ендіру, �зара әріптестік 
байланыстарды кеңейту, тапсырыс 
берушілермен қоян-қолтық 
жұмыс істеу кәсіпорынның басты 
бағыттарының бірі. Тапсырыс 
берушілердің үдесінен шыққан зауыт 
еңбеккерлері облыс аумағындағы 
инфрақұрылымдарды �ркендету 

бағытында едәуір шаруаны жүзеге 
асырып отыр.

Жасыратыны жоқ, экономикалық 
дағдарыс бұл кәсіпорынды да сырт 
айналып �ткен жоқ. Десек те, 
еңбек ұжымы алға үмітпен қарады. 
Себебі олардың шығарған �німдерін 
тұтынушылар үлкен қызығушылықпен 
сатып алуда. Мысалы, СНП-500/10 
сорғысы Қызылорда облысындағы 
күріштік алқаптарға ауадай қажет. 
Аталған сорғыны сатып алуға Иран 
мемлекеті де мүдделік танытып отыр. 
Олармен келісімшарт түзіліпті. Жақында 
Батыс Қазақстан облысына КШК-30А 

құдық қазғышын ж�нелту жоспарда тұр. 
Бұл құрылғыға жеке кәсіпкерлерден де 
тапсырыс к�п түседі екен.

Бүгінде еліміз к�ршілес Қытай 
еліне ет �німдерін ж�нелтуді жолға 
қойды. Бұл мал шаруашылығын одан 
әрі �ркендету үшін ауқымды міндеттер 
жүктейтіні рас. Ал кәсіпорында 
шығарылатын мал шаруашылығына 
арналған жабдықтар аталған салаға �те 
қажет екені айтпаса да түсінікті. 

Зауыт басшылары �здерінің 
қол жеткізген жетістіктері білікті 
мамандардың арқасында келгенін 
мақтаныш тұтады. Олардың 
қатарында Мұстафа К�пеев, Юлчибек 
Артыков, Арман *мірзақов секілді 
конструкторлардың сіңірген еңбектері 
елеулі. Мәселен, жас конструктор 
Арман *мірзақов Германия мен 
Ресейде оқу-тәжірибеден �тіп келіпті. 
Ғасырға жуық мерейтойын атап �ткен 
ұжым алдағы кезде де еңбек қарқынын 
үдете түспек.

�������� 	Ә�������

«Жаңа Ақдала» 
агрофирмасының 
жұмысымен 
кезінде 

Елбасы да танысқаны 
есімізде. Президент 
к�к�ніс және жеміс 
�ңдеу зауытында болып, 
жұмысымен танысып, 
еңбектеріне табыс тілеп 
кеткен-ді.

Бүгінде «Жаңа 
Ақдала» агрофирмасында 
2700 гектар егістік алқап 
бар. Осы алқапты толық 
игеру үшін 300 жұмысшы, 2 
«КамАЗ», 4 қызанақ жинайтын 
комбайн, 2 «Нива» комбайны, 
13 трактор жұмылдырылған. Айта 
кетерлігі, егістік алқапты нәрлендіру 
соңы технологиямен 
жүзеге асырылуда. 
Германияның 
«BAVER» 
компаниясынан 
7 жаңбырлатқыш 
алыныпты. Оның 
әрқайсысы 67 мың 
еуро тұрады екен. 
«Жаңа Ақдала» 
агрофирмасы 
директорының �ндіріс 
ж�ніндегі орынбасары 
Қуаныш Омаровтың 
айтуынша, қазіргі 
таңда 600 гектар жоңышқалық жаңа 
технологиямен суарылуда. Осы 
алқапқа бұрын түрлі дақыл егіліп 
келген екен. Агротехникалық шаралар 
дұрыс сақталмағандықтан, егістік 
алқап топырағы құнарсызданған. 

Жерді құнарландырудың ежелгі 
тәсілі, әрине, ауыспалы егіс 
жүйесін ендіру. Осы мақсатпен 600 

гектар жерге екі-үш жыл жоңышқа 
егілмек. Ол құнарлы мал азығы 
ретінде мал шаруашылығымен 
айналысушылардың үлкен 
сұранысына ие. Демек, фирма мал 
азығынан да еселеп пайда таппақ.

Жаңбырлатқыш түгелдей жұмыс 
істеп тұр. Бұл техника 
электр қуаты арқылы 
белгілі аймақты 
сумен қамтамасыз ете 
алады. Жан-жаққа 
белгілі қашықтыққа 
шашылған нұр әдемі 
�рнек шашып тұр. 
Сәулелі субұрқақтың 
арғы жағынан к�рінген 
кемпірқосақ т�ңіректі 
түрлендіре түскен. 
Қуаныш Омаров бізді 
жаңбырлатқыштың 
жұмысымен 
таныстырды. Осындай 
тәсілмен суды екі есеге 

дейін үнемдеуге болады екен.
Былтыр «Жаңа Ақдала» к�к�ніс 

және жеміс �ңдеу зауыты 1000 тонна 

томат пастасы мен 126 тонна алма 
тосабын шығарыпты. *ндірілген 
�нім Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан 
мемлекеттеріне ж�нелтіліпті. Ал 
қалған жеміс-жидек, к�к�ніс ауылдық 
тұтынушылар кооперативтері арқылы 
саудаланған. Фирма директоры 
Руслан Mжібековтің айтуынша, биыл 
Түркиядан қызанақ �ңдейтін тағы бір 

зауыт сатып алынбақ. Демек, бұл 
�німге сұраныс мол.

Биыл шаруалар 400 гектар жерге 
қызанақ, 50 гектар жерге пияз егіпті. 
Қызанақ пен пияз тамшылатып суару 
арқылы нәрлендірілуде. Ал 170 гектар 
бауда алма, шабдалы, шие, �рік �седі. 
Бұлар піскенде жергілікті тұрғындардың 
сұранысына байланысты азық-түлік 
дүкендеріне, базарларға түседі. Түрлі 
тосаптар әзірленіп, шетелдерге 
шығарылады.

Мұндағы к�к�ніс және жеміс 
�ңдеу зауыты тәулігіне 600 тонна �нім 
шығаруға қауқарлы. Қызанақ піскенге 
дейін зауытты сақадай сай етіп қою 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы, 
«Жаңа Ақдала» агрофирмасында үлкен 
серпіліс бар. Облыс экономикасының 
қарыштап дамуына айтарлықтай үлес 
қосып келе жатқан фирманың ертеңі 
бұдан да жарқын.

Қырмызы к�ктемде қырқасы 
қызғалдақтарға, егістігі қызанаққа 
толатын Арыс қаласында бүгінде 
еңбек к�рігі күн ұзақ бір басылмайды.

�������� �������, 
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Белес

Естеріңізде болса, Елбасы биылғы Жолдауында үкімет пен 
әкімдерге 1 шілдеге дейін бизнесті қайта реттеу жөніндегі 
жүйелі шара әзірлеу міндетін жүктеген еді. «Дамыған елдердің 
озық талаптары мен тәжірибесін енгізу керек. Бұл жұмысты, 
әсіресе, өңірлік деңгейде атқару маңызды», – деген болатын 
Президент. Осыған орай, Оңтүстік өңірінде де шағын және 
орта бизнестің үлесі артып келеді.

«ОҚМЗ» акционерлік қоғамы «Оңтүстік 
Қазақстан машина жасау зауыты» облыстағы ауыл 
шаруашылығына қажетті техника жасайтын іргелі 

кәсіпорындардың бірі болды. 1931 жылы құрылған кәсіпорын 2000 
жылы «Манкент-ауылмаш» акционерлік қоғамы негізінде қайта 
ашылған. Былтыр машина жасаушылар зауыттың 85 жылдығын 
атап өтті.

Қызанақтың 
адам ағзасына 

пайдалы екенін адамдар 
ежелден білген. Әлемнің 

кез келген елінде қызанақ 
дастарқанға жеңсік ас ретінде 

қойылып келді, қойыла да бермек. 
Әлемдік нарықта соңғы жылдары 
томат пастасы үлкен сұранысқа 
ие. Сондықтан Арыс қаласына 

қарасты Ақдала ауылында 
қызанақ өсіру 2008 жылдан 

жоспарлы түрде қолға 
алына бастады.

і
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�нім

ТОМАТ ТОМАТ 
ШЫҒАРАТЫН ШЫҒАРАТЫН 
ЗАУЫТЗАУЫТ

Қазақстанда жасалған

ӨНДІРІС ОШАҒЫНА ӨНДІРІС ОШАҒЫНА 
АЙНАЛДЫАЙНАЛДЫ

Шымкентте аяқ киім шығаратын 
екі бірдей фабрика бар. «Софи» және 
«Заря» деген отандық �ндірушілердің 
�німі бүгінде дүкен с�ресіне жетпей-ақ 
таусылып қалады. Себебі қарапайым 
халық Қытайдан келетін арзан, 
сапасыз аяқ киімнен г�рі, тура сол 
бағадағы �зіміздің �нім әлдеқайда 
сапалы әрі тиімді екенін ұғынды. 

«���	�∂ Ө��� ������ 
�������	�� ������	�»

Қытайдың жасанды дермантинінен 
жасалған аяқ киімнің бір маусымды 
аяқтамай «шаруасы бітсе», «Софи»-дің 
аяқ киімін бірнеше маусым алаңсыз 
киесіз. 

– Біздің аяқ киім табиғи таза 
былғарыдан, тері, күдері былғары 
(�����	�
 ���) мен лакталған 
былғарыдан, шүберектен де жасалады. 
Ерлер мен әйелдер, жас�спірімдерге 
арналған аяқ киімнің бағасы да 

қолжетімді. Жаздық аяқ киім – 7-8 
мың теңгеден, ал қыстық аяқ киім – 
10-15 мың теңгеден сатылуда, – дейді 
«Софи» аяқ киім фабрикасының 
басшысы Артық Марайымов. 

Кейіпкеріміз аяқ киім шығару 
�нерін әкесі Сәйдікәрімнен үйреніпті. 
1950-60 жылдары Сейдікәрім қария 
Шымкенттегі танымал етікшінің 
бірі болған деседі. Mкенің қанымен 
берілген қол�нерлік қасиет Артықты 
да осы салаға жетелеген. 1976 жылы 
қалалық оқу-�ндірістік комбинатты 
оқып тәмамдаған соң, кәсіби маман 
атанады. Шебер �зінің «Тассай» 
атты жеке кооперативін ашып, 
шаруасын 1990 жылдардың орта 
тұсына дейін д�ңгелетеді. 1994 жылы 
нарықтың аумалы-т�кпелі кезеңінде 
бұл кооператив жабылғаннан кейін 
Марайымовтар отбасы басын 
шалмаған кәсіп қалмаған шығар. 
Азық-түлік дүкені, асхана, қала берді 
к�лік ж�ндеу орталығын да ашып, 
бизнестің әрқилы түрінде бағын сынап 
к�рген. Алайда әу бастағы қанмен 
берілген қол�нершілік – ата кәсіптен 

артығы жоқ екенін түсінген Артық 
Сәйдікәрімұлы қайтадан аяқ киім 
шығару саласына бет бұрады. Осыдан 
екі жыл бұрын, яғни 2015 жылы немере 
қызының есімін еншілеген «Софи» 
деген атпен кәсібін қайта бастайды. 

Етікші �зінің үйінен шағын дүкен 
мен цех ашқан. Бұл фабриканың 
Шымкент қаласындағы «Спорт» 
шағынауданында тағы бір дүкен-
б�лімшесі бар. 

Атадан балаға мұра болып келе 
жатқан кәсіпті бүкіл әулет болып 
жалғастырып келеді. Артықтың 
бауырлары мен балалары да осы 
шаруаға ден қойған. Ал жары 
Сахабат Марайымова – фабриканың 
тігіншісі. Отбасы мүшелерінен �зге 
кәсіпорын 10 шақты адамды жұмыспен 
қамтып отыр. Олардың орташа 
айлық жалақысы – 50-60 мың теңге 
к�лемінде. 

Шебер былғары мен теріні, тігуге 
қажетті жіп іспетті шикізаттың 
барлығын негізінен к�рші 
*збекстаннан және Жамбыл 
облысынан, сондай-ақ Шымкенттің 
�зінен алынатынын айтады. Ал 
аяқ киім табанының дайын үлгісі 
Қытайдың фабрикасы мен *збекстан, 
Түркиядан әкелінеді. 

Ө����� ���!�-�� 
	����	�! ����

Артық Марайымовтың айтуынша, 
күніне 10-15 аяқ киім саудаланады. 
Фабриканың айлық тауар айналымы 
шамамен 1 400 000 мың теңгені 
құрайды. Mзірге Қазақстанның Астана, 
Алматы, Түркістан, Жетісай қаласына 
ж�нелтілуде. Кәсіпорын алдағы жазда 
ЭКСПО к�рмесіне қатысуға дайындық 
үстінде. Ал жергілікті базарда 
«Софидің» аяқ киімі сатылмайды. Неге 
десеңіз, базардағы сатушы Қытайдың  
жасанды дермантинінен жасалған аяқ 
киімді арзан бағада сатып алып, үстеме 
ақысын к�п қойғанды ж�н санайды. 
Бірақ бағасы қолжетімді әрі сапалы 
аяқ киім іздеген жұрт Момышұлы 
к�шесіндегі «Софи» дүкенін адаспай-
ақ тауып алады. 

«Софи»-дің аяқ киімі қалай 
тігіледі?» деген оймен біз де кәсіпорын 
цехындағы жұмыс үдерісін бақылап 
к�рдік. Алдымен аяқ киімнің үлгісі 
пішіледі екен. Одан кейін қолмен 
былғары мен астары біріктіріліп, 

тігін апаратында, қалған кейбір жері 
қолмен тігіледі. Мысалы, бір аяқ киім 
түске дейін пішіліп, тігілсе, түстен 
кейін жапсырылып, қыздырылып, 
кептірілуге жіберіледі. Сонда бір жұп 
аяқ киім бір күнде дайын болады. 
Шеберханада 10 шақты шебердің 
барын ескерсек, күніне 10 аяқ киім 
сатуға шығарылады. 

Фабрика тігіншісі Сахабат 
Суярқызы сәуір айында әйелдер аяқ 
киімінің түрі к�бейгенін жеткізді. 
Егер «Даму» қорынан қолдау алса, 
кәсіпорынды кеңейтпек ниетте. Ол 
үшін әйелдер аяқ киімінің сан түрлі 
үлгісі мен былғары, терісі дайын тұр. 
«Бұған дейін негізінен ерлер аяқ киімін 
шығарып келдік. Ал сәуірден бастап 
әйелдердікін де саудаламақпыз» – 
дейді кәсіпкер.

�Ә��!�" �	��	� �"�"�!
Ешкімнің қолдауынсыз, таза �з 

еңбегімен қазіргі нарықтық жағдайда 
бүтін бір фабриканы ұстап тұрған 
кәсіпкердің жанкештілігін айтпай кетуге 
болмас. Кәсібіне деген, еңбекке деген 
сүйіспеншілік оны бүгінгі дәрежеге 
жеткізді. Осындай отандық �ндірушінің 
қолынан шыққан табиғи таза 
былғарыдан жасалған туфли мен сандал, 
қысқа қоныш етік, спорттық аяқ киім 
іздесеңіз, «Софиден» табасыз. Елбасы 
Н.Назарбаев айтқандай, еліңе пайдаң 
тисін десең, қазақстандық �німді сатып 
ал! *йткені, отандық �ндіруші мемлекет 
қазынасына салық т�леп қана қоймай, 
жұмыс орнын ашады. 

«���$��» ��� �������	�� �Ө!
Шымкенттегі аяқ киім шығаратын 

атақты «Заряны» білмейтіндер некен-
саяқ. Кеңес кезінде дәурені дүркіреген 
фабрикадан бүгінде Қырғы базардың 
маңайындағы ұядай үш б�лмеде 
шығарылатын аяқ киім қалған. Бір 
б�лмесі – цех, екінші б�лмесі – дүкен, 
үшіншісі – қойма. Осында «Заря» 
сауда белгісімен, арнайы фирмалық 
қораптағы аяқ киім �зіміз бен к�рші 
облыс тұрғындарын сапалы әрі 
қолжетімді баға қамтамасыз етіп отыр. 

Бұдан б�лек, тағы бір б�лімшесі жұмыс 
істеуде. 

Бұрынғы «Заря» 1992 жылы 
заманның қиын-қыстау кезеңінде 
қаржылық дағдарыстан жабылып 
еді. 2011 жылы кәсіпорын жетекшісі 
Mлімжан Ибрайымовтың к�зсіз 
тәуекел етуімен «Заря» нарыққа қайта 
келді. 

«Барлық істе дерлік ең қиыны 
– басталуы» деген екен бір ғұлама. 
Mлімжанға да бір кезде құрдымға 
кеткен кәсіпорынды қайта ашып, 
маркетингін жолға қойып, еңсесін 
тіктеу оңайға түскен жоқ. Осыған 
дейін тек �зінің қаржысымен 
әупірімдеп келген кәсіпкер жуырда 
ғана Кәсіпкерлер палатасымен 
келісс�з жүргізіпті. «Даму» қоры 
«Заря»-ның �німін к�рмеге тұрақты 
түрде қатыстырып, клиент санының 
күрт артуына септігін тигізген. Ал 
қуантарлығы, палата таяу уақытта 
шеберханаға алып ғимарат бермек. 

Біз барғанда «Заряның» аяқ киім 
дүкеніне кіріп-шыққан жұрт қарасы 
қалың екен. Олар құр қол емес, 
бір-бір қорапты қолтығына қысып 
шығуда. Тіпті клиенттердің к�птігінен 
кәсіпорын жетекшісі Mлімжан 
Ахметжанұлы бізбен сұхбаттасудың 
сәтін әрең тапты. 

– Біз сұранысқа сәйкес аяқ-киімнің 
түрі мен үлгісін �згертудеміз. Енді 
Үкіметтен қаржылай қолдау болса, 
брендке айналатын күн алыс емес. 
*йткені, біздің аяқ киімді алған адам 
міндетті түрде қайта келеді, – дейді 
Mлімжан Ибрайымов. 

	"���%��� !��	���
Мұндағы аяқ киімнің бағасына 

келсек, қымбат деуге де, арзан деуге де 
келмейді. Қолжетімді бағадағы балалар 
аяқ киімін – 5-7 мың, әйелдердікін 
– 4-9 мың, ерлердікін 5-12 мың теңге 
аралығында алуға болады. 

«Заряның» аяқ киімі Алматы, 
Тараз қаласы мен Оңтүстіктің барлық 
ауданына шығарылады. Дәл қазіргі 
уақытта Петропавл және Семей 
облысынан аталған фабриканың 
�німіне сұраныс түсіп жатқанға 
ұқсайды. 

Цех бригадирі Шуһрат Асанов 
шеберханада бір күнде 70-80 жұп 
аяқ киім шығарылса, оның 40-50-і 
сатылатынын айтады. 

– Біздің аяқ киім таза былғарыдан 
жасалады. Үсті – қара малдың 
терісінен, астары – қойдың терісінен 
істелінеді. Резіңкелі, арзан, жасанды 

терінден жасалған аяқ киімге қарағанда 
денсаулыққа да пайдалы. Аяқты 
терлетпейді, күлімсі иіс шығармайды, 
– дейді Шуһрат. 

Мұнда ер адамдар аяқ киімінің 
100, әйелдер аяқ киімінің 40 түрі бар. 
Шикізаттың барлығы шетелден және 
к�рші облыстан алынады. Мәселен, 
табаны Ресей мен Тараздан, бауы 
– Қытай мен Тараздан, былғарысы 
– Ресей, Түркия, Семей, Тараз 
қаласынан, крем Қытайдан әкелінеді. 

«Заря» аяқ киім шеберханасы 
да – отбасылық кәсіп. Жетекшісі 
Mлімжанның �з ұлы мен інілері, 
туыстары және цех бригадирі 
Шуһраттың баласы да осы жерде 
еңбегімен несібесін тереді. Кәсіпорын 
жалпы саны 30 адамды жұмыспен 

қамтып отыр. Олардың орташа айлық 
жалақысы – 70-80 мың теңге. 

Тобықтай түйін. Екі фабрикада 
болып, басшыларымен сұхбаттасып, 
жұмыс барысынан бажайлағанымыз, 
қазір кәсіби аяқ киім шебері жоқтың 
қасы. Кеңес кезінде қаламызда аяқ 
киім тігушілерді дайындайтын оқу-
�ндірістік комбинат болған. Бірақ ол 
кейіннен жабылып қалды. Сол оқу 
ошағының соңғы түлектері бүгінде 
�ңір тұрғындарын аяқ киіммен 
қамтамасыз етіп отыр. «Заряның» 
да, «Софидің» де басшылары – сол 
қалалық оқу-�ндірістік комбинаттың 
түлегі. Шымкенттің аяқ киімі 
брендке айналуы үшін алдымен, 
кәсіби маман даярлайтын оқу 
ордасын, тым болмағанда, факультет 
ашылуы керек. 

�ө'()� �"��"���,
�������� ��������� ������

Оңтүстіктің аяқ киімі бренд болуға лайық
ШЫМКЕНТТЕН ШЫҚҚАНШЫМКЕНТТЕН ШЫҚҚАН
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Сұхбат

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН 
ӘРТАРАПТАНДЫРУ КЕРЕКӘРТАРАПТАНДЫРУ КЕРЕК

– ��������	 

ө����	���, 
ә���������� ��	�� 
����� ������� ���� 
������������ 

��������. ������ ������� ������ ������� 
��������� ������� ө����� ����� �� 
���������� ����� �	���� �������. ���� 
���� ������� !�� ө���. "ә�#!� ����	?

– Нәтиже жаман емес. Бұл 
туралы мақтанышпен айтуымызға 
болады. Алысқа бармай-ақ, соңғы үш 
жылда облыстағы қант қызылшасын 
�сіретін егістік алқаптарының 
к�лемі 5,7 есеге ұлғайып отыр. 
Мәселен, былтыр 6,9 мың 
гектар аумаққа тәтті түбір 
себіліп, 841 шаруашылық 
субсидиямен қамтамасыз етілді. 
855,2 миллион теңге к�лемінде 
субсидия алды. %зіңіз ойлаңыз, 
біздің облыс 2014 жылы небәрі 
1,2 гектарға ғана балтамыр 
отырғызған еді.

Облыста барлығы қант 
�сірумен айналысатын 19 
сервистік дайындау орталықтары 
бар. Олар 290 жоғары 
�німділікті ауыл шаруашылығы 
техникасымен қамтылған. Жыл 
сайын шетел селекциясынан 
жоғарғы �німділікте шамамен 
9 мың қант қызылшасының 
тұқымы алынады. Нәтижесінде, 
қант қызылшасының �німділігі 
2014 жылы 247,3 центнерден 
2016 жылы 393,1 центнерге 
дейін жеткізіліп, 241,2 мың 
тонна �нім жиналды. Ағымдағы жылы 
қант қызылшасын 8,9 мың гектарға, 
жиналатын �нім к�лемін 319 мың 
тоннаға жеткізу к�зделуде.

– $ө�� ���� �������� 
���������� ө��� ��������� ��� 
�ө�����	��, �����-!��������� ��������, 
����� �������� ��	 ���� ����� ����� !#� 
�	������. %�� ���������� ���? &���� 
������� ��� ������ �	������ '�� ���� 
�������� ���� ���������� �� ����� 
�(��� ������� ����	��.

– К�ксу қант зауытында 
қант қызылшасын �ңдейтін, 
қабылдайтын зертханасында, шырын 

тазалағышында, электр-механикалық 
б�ліктерінде, теміржолы мен азық-
түлік цехтарында күрделі ж�ңдеу 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осыған 
орай екі жұмыс тобы құрылып, 
оған 163 адам тартылды. Ж�ндеу 
жұмыстарына жалпы құны облыстан 
200 миллион теңге б�лу жоспарлануда. 
Сондықтан, сын-пікір асығыс 
айтылған әрі шындыққа жанаспайды 
деп айтар едім. Ж�ндеу жұмыстары 
аяқталған соң зауыттың �німділігі 
бұрынғыдан да арта түседі.

Расында да, �ңірімізде Ақсу қант 
зауытының іске қосылуы тарихи 
мәні зор оқиға болғалы тұр. «Жетісу» 
әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы» 
ұлттық компаниясы» АҚ Ақсу қант 
зауытын қайта құру және іске қосу 
іс-шараларын бекітіп, механизм мен 
жабдықтардың техникалық аудитын 
�ткізді. Қант зауыты шығындарының 
алдын ала (���������) сметалық 
бағасының есептері ұсынылды, ол 11,7 
миллиард теңгені құрады. Инвестор 
ретінде консорциум «Энергомост» 
компаниясымен меморандум 
жасалынды. Жоспар бойынша зауыт 
жылдың аяғына дейін іске қосылады. 

Бүгінге зауыттың ж�ндеу 
жұмыстары бекітілген кесте бойынша 
жалғасуда. Екі жұмыс тобы құрылды. 
Жаңа зауытты күрделі ж�ндеуден 
�ткізуге 270 адам жұмысқа тартылды.

– )��� �������� ����� 
��������� ��� ��? %����� $ө������ 
������� �������	��� ���� 
��	������� ����� ө�� �ө� �����. 
���� 
'����� – Ө������ �(�� !������ 
��	���� ������� ������ !(� �ө������� 
�������� ������. %���� �� �����?

– Қант зауытында мамандар 
жеткілікті. %ткен жылы қант 
қызылшасын қабылдау пункті 
жұмысын қазан айында бастады. 

Күніне зауыт 4000 тоннаға дейін 
қант қызылшасын қабылдап, 280-
400 жүк к�лігінен шикізатты түсірді. 
Науқан кезінде т�рт қызылша 
қабылдайтын құрылғы жұмыс 
жасады. Зауыттың қабылдау бекетінде 
қант қызылшасымен тиелген жүк 
машиналардың кептелісі болды. 
Aсіресе, алыстағы Ақсу, Сарқан 
аудандарындағы қант қызылшасын 
�сіретін шаруа қожалықтарында 

тасымалдау жұмыстарында қиындық 
туды. Сондықтан, біздің басқарма 
К�ксу қант зауытына тасымалдау 
жүргізген шаруашылықтар арасында 
түсіндірме жұмысын жүргізіп, тәулігіне 
1000 тонна тәтті түбір �ткізу графигі 
жасалды.

Сонымен бірге қант қызылшасын 
�ңдеген үшін зауытқа 514,2 мың тенге 
субсидия т�ленді. Облысымызда қант 
қызылшасы басым дақылдардың 
бірі болғандықтан, бұған мемлекет 
тарапынан үлкен қолдау к�рсетілуде. 

Осыған байланысты, қант қызылшасы 
дақылының егістік к�лемі жылдан-
жылға арта түсуде. Мысалы, қант 
қызылшасына қолданған минералды 
тыңайтқыштар мен гербицидтер, қайта 
�ңдеу кәсіпорнына дейінгі тасымалдау 
шығындары және �ткізілген �німнің 
к�леміне субсидия жүргізілуде. 
Мемлекеттік қолдаудың арқасында 
қант қызылшасы дақылын �сіруге 
шаруашылықтар саны айтарлықтай 
артып келеді. Оның үстіне, ауыл 
шаруашылығында, әсіресе қант 
қызылшасын �сіруге жастар құлшыныс 
танытып отыр. Оған Сарқан, Ақсу 

ауданынан мысалдар бар. Онда жастар 
�здеріне қызылша �сіру үшін арнайы 
егістік алқабын алып, үлкендерден 
тәжірибе жинақтап жүр.

Жастар демекші, мемлекетіміз 
тәуелсіздік алған жылдары ауылдың 
жағдайы күрт т�мендегені рас. Себебі 
ауылда ол кездері жұмыс табу �те қиын 
болды. Алайда мемлекетіміз 
�тпелі қиын кезеңдерден 
�тіп, Елбасының салиқалы 
саясатының арқасында 
ауылға к�п к�ңіл 
б�лініп, аграрлық 
саланы дамыту, 
жас мамандарды 
жұмысқа тарту 
бағдарламаларына 
байланысты 
бүгінгі күнде ауыл 
шаруашылығы саласы 
қарқынды дамуда және 
жас мамандар аграрлық 
салады к�птеп жұмысқа 
орналасып отыр.

– '�� ��������������� 
���#�#+ ����� ��� �ө������. '�� 
���������� ���� ���������� �ө� 
��	��������? ���#�#+, ���#������� 
��������� ��� ���������� ������ 
����	 ��?

– Ауырлық етіп отырған жоқ. 
Керісінше, бүгінгі таңда бизнестің 
ортасы ауылда қалыптасып отыр. 
Кәсіп к�зін тапқандар ауылда 
аграрлық секторды дамытуға күш 
салады. 2016 жылы агро�неркәсіп 
саласын қолдауға барлығы 29,3 
миллиард теңге қаражат б�лініп, 
16,9 мың шаруашылықтың жұмысы 
алға басты. Оның ішінде субсидия 
к�лемі – 25,6 миллиард теңге. Бұдан 
басқа, 2,1 мың ауыл шаруашылығы 
субъектілері 11,8 миллиард теңге 
несиемен қамтылды. Ал биыл барлығы 

33,6 миллиард теңге б�лінді. 
Бұл санды �ткен жылмен 
салыстырғанда 4,3 миллиард 
теңгеге артық, оның шінде 
субсидия – 24,9 миллиард 
теңгені құрап отыр.

Елбасы Жолдауында 
субсидияларды б�лу 
қағидаларын қайта 
қарастырып, біртіндеп 
�німді сақтандыруға к�шу 
қажеттігі айтылған болатын. 
Осыған байланысты, 
Қазақстан Республикасы 
ауыл шаруашылығы 
министрлігімен 11 тиімсіз 

субсидия түрі қолданыстан алынып, 
35 субсидиялау нормативіне 
�згерістер енгізілді. Мысалы, күріш 
және мал азығы дақылдарының 
шығыны гектарлық субсидиямен 
�теледі. Майлы дақылдар және қант 
қызылшасы бойынша тереңдете �ңдеу 
зауытына �ткізілген �нім к�леміне, 
жылыжайларда іске қосылған 
нысанның алғашқы 1-2 жылында 
шыққан шығынына субсидия т�ленеді. 

Минералды тыңайтқыштардың 
сатып алынған химикаттың ең 
т�менгі құнының елу пайызы 
�теледі. Гербицид, биоагент және 
биопрепаратты сатып алу кезіндегі 
шығынның қырық пайызына к�мек 
беріледі. 

Басым дақылдардың бірінші 
репродукциялы тұқымын 
субсидиялауда жеміс-жидек, жүзімнің 
элиталық к�шет бойынша субсидия 
«�ткізуші» мен қатар «сатып алушыға» 
да т�ленеді. Сатып алынған суармалы 
судың 1 текше метріне тарифтің 
субсидияланатын б�лігінің елу пайызы 
т�ленеді. Ірі қараның асыл тұқымдық 
және селекциялық жұмысын жүргізуде 
субсидия екі кезеңмен, яғни базалық 
және қосымша алпыс пайызы т�л 
алғанға �телмек. 

Бұқашықтарды бордақылауда 
нақты бордақыланған 100 
бастан жоғары мал басына, қой 
шаруашылығында селекциялық 
асылдандыруды субсидиялау 
әртараптандырылған, яғни тауарлы 
аналық басқа 1500 теңгеден, ал асыл 
тұқымды аналық басқа 2500 теңгеден 
�теледі. 

Субсидия мемлекет тарапынан 
ауыл шаруашылық тауар �ндірушілерге 
к�рсетіліп жатқан қайтарымсыз 
үлкен к�мек. Субсидияны алу 
талаптары жылдан-жылға жеңілдетуіне 
байланысты, шаруашылық 
субъектілері мемлекеттік қолдауға ие 
болып жатыр.

– '�������� ������ ��	�� ����� 
��? ������ ��� �ө����� '������� 
700-800 ���� �ө�������� ������� 
!�������� �ә������� �	��� ���. %�� 
!�	���� �����	 !���� ���������?

– Облыста к�пжылдық екпелер 
к�лемі 13,6 мың гектарды құрайды. 
Оның ішінде алма бағы – 10,5 мың 
га, оның 1,4 мың гектары алманың 
«Апорт» сорты. Алманың «Апорт» 
сортын жаңғырту мақсатында 2014 
жылдан бастап 448 гектарға жаңа бақ 
отырғызылды. 2014-2016 жылдары 
отырғызылған бақтың 231 гектарына 
121,1 млн теңге субсидия т�ленді. 
Ағымдағы жылы алманың «Апорт» 
сорты Ұйғыр ауданында 70,5 гектарға 
отырғызылды. Бұл жұмыс әлі де 
жалғастырылуда. Біздің қазақстандық 
апорт болашақта үлкен сұранысқа ие 
болады.

– )�������� ���#�# ����ө���������� 
������� ������ �#��. �� /������� 
��	���� �����	 !������� ���������? 
1������ ���� ������� ����������?

– Алматы облысында экспортқа 
шығарылған агро�німдер к�лемі 
2016 жылы 188,6 млн АҚШ 
долларын құрады. Бұл 2015 жылмен 

салыстырғанда 4,8 пайызға 
артық. 2015 жылмен 
салыстырғанда экспортқа 
шығарылған жеміс к�лемі 
14,3 есеге, к�к�ніс 6,1 есеге, 
�ңделген к�к�ніс �німдері 4,5 
есеге, ет және ет �німдері 2,5 
есеге, сүт �німдері 1,3 есеге 
ұлғайды.

Облыста 3000 бастан 
жоғарғы 10 мал бордақылау 
алаңдары жұмыс жасайды 
Атап айтсақ, Балқаш 
ауданындағы «Жақсылық» 
ШҚ, «%тес Био Азия» ЖШС, 
Жамбыл ауданындағы 
«Империя Фуд», Райымбек 
ауданындағы «МПС» ЖШС. 
Иран мемлекеті, Ресей 
Федерациясы, %збекстан, 
Қырғызстан Республикалары 
және Қытай Халық 
Республикасы ет �німдерін 
сатып алуға қызығушылық 
танытып отыр.

2014-2016 жылы Ресей, 
%збекстан, Қырғызстан 
республикаларына 392 
тонна ірі қара малы еті 
экспортталды. Ағымдағы 
жылы 550 тонна ірі қара малы 
етін экспорттау жоспарланған.

– ������� ����������� � 
!����	 ����� !�����. Ө	�����, 
� �������� ��������. ��� 
!(	������ �����	 !���� 
!(��������?

– Облыстағы 319 
гидротехникалық құрылымдар 
қалыпты жағдайда. Біздің 
�ңірдегі су қоймаларының 
саны – 60, к�лдер – 83 
б�геттер мен дамбылар – 12, 
сонымен бірге 20 су жинау 
гидротораптары және 144 

магистралды су жеткізу каналы бар. 
Суландыру жүйелерінің ұзындығы 16 
780 шақырым (���	
������� ������� 
– 6781 �������, 4345 - ���
������ 
�������, 5653 ����������).

Қазақстанның су ресурстарын 
басқару мемлекеттік бағдарламасының 
іс шаралар жоспарын іске асыру 
барысында 2014-2015 жылдары 
облыстағы коммуналдық меншіктегі 
су шаруашылығы нысандарын күрделі 
ж�ндеу жұмыстарына 1 304,9 млн 
теңге қаражат б�лініп (2014 ���� 
8 ������� – 890,1 ��� �����; 2015 
���� 2 ������� – 414,8) игерілді. 2016 
жылдың қорытындысы бойынша 9 су 
шаруашылығы нысандарын ж�ндеу 
жұмыстарына 1438,8 млн теңге б�лініп, 
ұзындығы 68,7 шақырымды құрайтын 

каналдарға механикалық тазалау 
жүргізілді.

Шаруашылық субъектілері 
қаражаты есебінен 62 дана 
гидротехникалық құрылғылар, 89 
дана су �лшейтін бекеттер, 30,2 
шақырым темір-бетон каналдар, 0,5 
шақырым жабық құбырлар 3 дана 
насос стансалары,7 су қойма 30,3 
текше метр құм-қайырдан тазалау, 
және тасқыннан қорғау және су реттеу 
жұмыстары жүргізілді. 

Су шаруашылығы нысандарын 
қалпына келтіру, күрделі ж�ндеу және 
ағымды ж�ндеу жұмыстарына 2017 
жылы облыстық бюджеттен 2 033,5 
млн теңге қаралды. Ағымдағы жылы 
б�лінген қаражаттың нәтижесінде 
ұзындығы 53 шақырымды құрайтын 
каналдарға механикалық тазалау 4 
шақырымды құрайтын темір-бетон 
науалар (�������) ауыстыру және 
9 гидротехникалық құрылғыларды 
ж�ндеуден �теді.

Облыста айналымнан шығып қалған 
суармалы жерлердің жалпы к�лемі 126,7 
мың гектар. Ислам даму банкісі есебінен 
«Қазсушар» РМК-мен бірлесіп пилоттық 
жобаға енген облыстағы 6 аудандағы 
(���ө�, ���
, ������, �ө�
, �����, 
���!���") суландыру жүйелеріне қайта 
жаңғырту жұмыстарын жүргізу үшін 
жобалау-сметалық құжаттама дайындауға 
облыстық бюджеттен 762,6 млн теңге 
б�лініп 4 ауданда (���ө�, ���
, ������, 
�ө�
) құны 17,8 млрд теңгені құрайтын 
жобалар дайындалды. Панфилов, 
Ұйғыр аудандарында жоба дайындалу 
барысында. Жобаларды жүзеге асыру 
арқылы 6 аудандағы айналымнан шығып 
қалған 47,8 мың гектар суармалы жер 
қайта айналымға енетін болады. Қалған 
10 аудандағы 78,9 мың гектар жерді қайта 
айналымға енгізу үшін 2017 жылға жобалау 
сметалық құжаттама даярлауға облыстық 
бюджеттен 100 млн теңге қарастырылды. 

Сонымен қатар 2020 жылға дейін 
облыс аумағындағы 4 су қоймасын 
және Ақсу ауданы «Қызылағаш» 
су қайта жаңғырту жоспарлануда. 
Нәтижесінде 32,7 мың гектар суармалы 
жер айналымға енетін болады. Жалпы 
су шаруашылығын дамыту облыс 
әкімдігінің бақылауында.

– '����� ��������� ��� 
������������� �#�� �����	 
!�������� !(���� �����?

– Елбасы ағымдағы жылғы 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
Жолдауында аграрлық сектор 
экономиканың жаңа драйверіне 
айналуы керектігін атады. 

Бұл бағыттағы 6 кешенді 
стратегиялық міндет айқындалды, олар: 

– кооператив желісін кеңейту 
– субсидия б�лу қағидасын қайта 

қарастыру 
– �ңдеу, сақтау, тасымалдау, 

�ткізуді дамыту 
– еңбек �німділігін к�теру 
– жерді тиімді пайдалану 
– ғылымға салынатын инвестицияны 

арттыру болып табылады. 
Жалпы биылғы жылға жаңа 

бағдарламамен мемлекеттік қаржылық 
қолдау шараларын тиімді пайдалануға, 
инвестициялар тартуға және ауыл 
шаруашылығы тауар �ндірушілерін 
барынша кең қамтуды ұлғайту 
мақсатында 33,6 млрд теңге қаражат 
б�лінді, оның ішінде субсидия 
к�лемі 24,9 млрдтеңге немесе барлық 
қаражаттың 74,3 пайызды құрайды. 

Елбасы Жолдауындағы еңбек 
�німділігін арттыру мақсатында 
ағымдағы жылы облыс бойынша 111 
ауыл шаруашылығы кооперативтерін 
құру жоспарланған. Атап айтсақ, 27 сүт 
қабылдау пунктін, 18 мал сою алаңын, 
30 жеміс-жидек қабылдау, 25 к�к�ніс 
қабылдау, 9 жүн қабылдау пунктерімен 
2 құс фермасын құру жоспарланған. 
Кооперативтерді дамыту Жолдаудың 
«бизнес ортаны кеңейту және 
түбегейлі жақсарту» бойынша екінші 
басымдылығы аясында жаппай, 
оның ішінде отбасылық кәсіпкерлікті 
дамыту шеңберінде жүргізілуде. 

Шағын несиені кепілдендіруді 
«ҚазАгроГарант» АҚ-ы жүргізеді, ісін 
жаңа бастаған кәсіпкерлерге кепілдік 
85%-ға, ал жұмыс істеп тұрғандарға 
50%-ға дейін беріледі. Биыл су үнемдеу 
технологиясын 15,2 мың гектарға 
жеткізу жоспарланған. Оның ішінде 
тамшылатып суару 9,5 мың га. 

Жайылымдық жерді суландыру 
мақсатында ағымдағы жылы 146 құдық 
жаңғыртылады. Мал шаруашылығын 
индустрияландыру үшін 12 мал 
бордақылау алаңы мен 7 тауарлы-
сүт фермасы, 3 құс фабрикасы іске 
қосылмақ. Кредиттік бағдарламалар 
аясында 2017 жылға «Сыбаға» 
бойынша – 5050 бас ірі қара аналығын, 
«Алтын Асық» 12 мың бас саулық 
және «Құлан» 1500 бас бие, «Ырыс» 
бойынша 150 басқа арналған 2 сүт 
фермасын құру жоспарланған. 

Ауыл шаруашылығы �німін 
�ңдеу �неркәсібін, оған қажетті 
инфрақұрылымды дамыту, шикізат 
�ндірісінен сапалы �ңделген �німге 
шығаруға к�шу Елбасы Жолдауындағы 
міндеттердің бірі. Экологиялық таза 
�німдерді �ндіру арқылы «Қазақстанда 
шығарылған» брендімен экспорт 
к�лемін 12 млн АҚШ долларына 
арттыру мақсатымыз. 

Осы мақсатта, 2017 жылы құны 7,6 
млрд теңгелік 14 �ңдеу нысанын іске 
қосу болжамдалуда. %ңдеу �неркәсібін 
шикізатпен қамту үшін ауыл 
шаруашылығы �ндірісі 2016 жылғы 
581 млрд теңгеден 2017 жылға 604 млрд 
теңгеге артады. 

«Экономиканы жеделдетілген 
технологиялық жаңғырту» 
басымдылығында бағдарламалық 
құжаттар шеңберінде іске асырылатын 
инвестициялық жобаларда жаңа 
жұмыс орындарын құру есебін жүргізу 
тапсырылған. 

Елбасы Жолдауында жерді тиімді 
пайдалану, оның ішінде суармалы егістік 
к�лемін ұлғайту жүктелді. 2017 жылы 
суару жүйелеріне жүргізілген күрделі 
ж�ндеу есебінен 3,1 мың гектар суармалы 
егістік іске қосылатын болады. Жалпы 
ауыл шаруашылығы дақылдарының 
егістігі 6 мың гектарға ұлғайтылып, 938 
мың гектарға жеткізілмек.

Бұл шаралар ауыл шаруашылығын 
әртараптандырып, ішкі тұтынуды 
қамтамасыз етуге, импортты азайтып, 
экспортқа бағдарлануға, ең бастысы, 
саладағы еңбек �німділігін арттыруға 
мүмкіндік беретін болады. Яғни 
саладағы еңбек �німділігін 543,6 мың 
теңгеге жеткізу к�зделуде (2016 ���� 
������
 – 542,3 ��� �����).

– Ә���������� ��3���!
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Жасыратыны жоқ, жастар 
ала жаздай ауылдағы алқапта 
жалғасатын қарбалас жұмысты 
ауырсынып, қайбір жылдары 
қалаға қарай ағылып көшіп 
келіп жатты. Орта білімнің 
аттестатын арқалаған талапкерлер 
агрономдықтан бойын аулақ 
салып, қала көшелерінен оңай 
кәсіптің көзін іздеді. Осы тұста 
Елбасының бастамасымен 
аграрлық салаға серпіліс әкелетін 
жаңа бағдарламалар құрылды. 
Қойыртпақ қоспалардан 
денсаулығына дерт түсірген 
тұтынушылар арасында 
натуралды азық-түлікке деген 
сұраныс артып, әлемде таза әрі 
табиғи ауыл шаруашылығы 
өнімдеріне кеңінен көңіл бөліне 
бастады. Мемлекеттік қолдаудың 
нәтижесінде кешегі кеңестік 
қарт агрономдардың қатары 
жастармен қайта толығып, егістік 
көлемі еселеп артты. Аға буынның 
ауыл шаруашылығындағы 
толысқан тәжірибесін кейінгі 
жастар жалғастырып, елімізді 
сапалы әрі сұранысқа ие 
агроөнімдермен қамтамасыз 
етуге көшті. Жетісу төсіндегі 
осындай жарқын мысалды 
бізбен сұхбаттасқан Алматы 
облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының басшысы 
Сексембай БЕКІШОВ келтірді.
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Облысымызда 
қант қызылшасы 

басым дақылдардың 
бірі болғандықтан, бұған 

мемлекет тарапынан 
үлкен қолдау көрсетілуде. 
Осыған байланысты, қант 
қызылшасы дақылының 

егістік көлемі жылдан-
жылға арта 

түсуде.
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ұйықтамайды

К�шеде қыз қуып жүру ерсі. Бірақ 
біз қудық. Қараңғы бір бұрылыста екі 
адамның сұлбасы к�рінген. Полицей 
жігіттер к�лікті алысқа қалдырып, 
артқы к�шемен жаяу келдік. Бізді 
к�рген әлгі екі қыз қасқыр к�рген 
лақтай қашты. Бірін ұстап үлгердік. 
Екінші тура к�ліктерге қарай жүгірді. 
Оны қумадық. Ол солай құтылып 
кетті. Бірақ телефонмен хабарласып, 
«құрбысынан» мән-жайды сұрап 
жатыр. «Сені қайда әкетті? Қанша 
уақыттан соң жібереді? Кімдер олар? 
Не рейд?» – деп жатыр. Дауысы 
бізге естіліп тұр. Қолға түскені 
де еті үйреніп кетіпті. 0зі келіп, 
к�лікке мініп: «Ал жігіттер кеттік, 
апарыңдар б�лімшеге. Үш сағаттан 
кейін жібересіңдер ғой. Жұмыс 

тоқтап қалатын болды. Бүгінгі планды 
орындай алмайтын болдым» – деп 
асығып отыр. «Не план?» – деп 
сұраппын байқамай... 

Аты Салтанат екен (����� ��	 
�
�	 ������	 �
���� – ��
).

КҮЙЕУІНЕН 
ШАРШАҒАН КЕЛІНШЕК

Салтанат топ-томпақ қыз екен. Біз 
еркін әңгімелестік. Айтқан әңгімесі 

шын болса, 26 жастағы қыз бұл тірлікті 
жуық арада тастамайтын к�рінеді. 
«Отыз жасқа дейін осында жүрем, 
сонан соң басқа жұмыс істеймін» – 
деп алдағы жоспарын айтып тастады. 
Ендігі әңгімені кейіпкеріміздің �з 
аузынан берейік. 

«Қаскелең жақта туып-�стім. 5кем 
де, шешем де, бауыр, туыс-туғандарым 
да бар. Күйеуге де шықтым. Бірақ 
жолдасым ез болды. Мойныма мініп 
алды. К�к тиын таппайды. Ондай 
адамнан не қайыр?! Балаларды асырау 
керек. Сол үшін ажырастым. 11-сынып 
бітіргем. Сондықтан, басқа дені дұрыс 
жұмыстың реті болмады» – деп бастады 
с�зін. Үндемей тыңдап отырмыз. 

– Сендерге не керек менің 
�мірбаяным? – деп арасында мінез 
к�рсетіп қояды. 

«Құрбым 

осында «жұмыс істейтін». Бір күні 
маған бірге жүр – деді. Ойланған 
жоқпын. Келдім. Алғашқы «жігітім» 
мәрт болды. Келіскен ақшадан үш 
есе артық тастап кетті. «Басқа қыздар 
сияқты емес екенсің» – деп қатты 
қызықты. 0зі байдың баласы болса 
керек, маған апта сайын келіп жүрді. 
Мен де к�ңілін қалдырған жоқпын. 
С�йтіп жүріп, етім үйреніп кетті. 
Ол кезде небары 20 жаста едім ғой. 
Талшыбықтай бұралып тұрғам» – деп 
�зінің денесіне сүйсіне қарап қояды. – 

5лі де қыздаймын – деп �зіне-�зі мәз. 
– Сізге ақыл айта алмаймыз. Бірақ 

бір сұрақ қойсам бола ма? – деп с�зін 
бұзды jasqazaq.kz сайтының тілшісі. – 
Алты жылда қандай пайда таптыңыз: 
байып алған шығарсыз?

– Байыған жоқпын. Бірақ к�лік 
алдым. Енді бір-екі жылда үй сатып 
алам. Сосын, қоямын бұл кәсіпті. 
Басқа жұмыспен айналысамын. 
Шаршадым. 

– 5ке-шешең, бауырың, 
балаларың біле ме? – деді тағы. 

– Екі балам бар, олар білмейді. 
Ал басқа жақындарым біледі. 
Күйеуім де. Балаларына келіп 
тұрады. Үйдегілердің бәріне айтып 
«Шаруаларың болмасын» – деп кетіп 
қалғам. Қызым 2-сыныпта оқиды. 
Ұлым балабақшада. Солар �скенше 

жағдайымды жасап алам. Күйеуге де 
шықпаймын, бір к�ңілдес ұстап алсам, 
сол жетеді. 

– «Ел құлағы елу» – деген. 
Балаларыңыз бәрібір анасының 
қандай жолмен ақша тапқанын 
күндердің бір күні естиді ғой – дедік 
біз. 

– Олар әлі кішкентай. Қазір 
табысым жақсы. Жұма, сенбі, 
жексенбі күндері 50-60 мың теңгеге 
дейін ақша табам. Осы қарқынмен 
екі жылдай «жұмыс» істесем, пәтер де 
алам, шағын бизнес те ашам. Сонан 
соң екі баламды туыс-туғандарыммен 
араластырмаймын. 
Тіпті күйеуіме 
к�рсетпей, басқа 
қалаға алып кетемін. 
Жоспарым тастай, ә! 

Салтанат бізге 
к�п әңгіме айтты. 
Бірақ оның бәрін 
жазу мүмкін 
емес. Біздің бір 
байқағанымыз – 
Салтанат жоқшылық 
к�рмеген. Ауқатты 
әке-шешесі, 
бауырлары бар. 
Сонда оған не 
жетпейді?.. 

«Бетінде қан жоқ 
қой, қызармайды, 
тіпті. Мұндайларды 
«бетінің қытығы 
жоқ» – демеуші ме 
еді» – деді patrul.
kz сайтының 
операторы. – 
С�йлеген с�зінен, 
жүзінен арсыздығы 
айқайлап тұр – деп камерасын �шірді. 
Біз де орнымыздан тұрдық. 

ЖЫН-ОЙНАҚ 
ПӘТЕРДЕН БАСТАЛАДЫ

5детте жез�кше десе, к�ше 
бойында тұратын жеңіл жүрісті 
қыздар елестейді к�зге. Алайда қазір 
жез�кшенің түр-түрі пайда болған. 
К�шеге шықпай-ақ ғаламтормен 
«жұмыс істейтіндері» қаншама! 

0ткен аптада Алматы қалалық 
ішкі істер басқармасы журналистерді 

рейдке шақырған-
ды. Осыдан он 
жыл бұрынғыдай 
емес, қазір 
Сейфуллин 
к�шесінде тізіліп 
тұратын қыздар 
жоқ. К�бі қонақүй 
мен пәтерге 
жайғасқан. 
Айтпақшы, 
бұл ауданда 
мемлекеттік 
бағдарламамен 
берілген үй к�п 
емес пе еді. Ол 
басқа әңгіме!.. 
Ақын атындағы 
даңғылдың екі 
қапталындағы 
пәтерлердің іші 
толған жын-ойнақ. 

Рейд кешкі 
сағат сегізде 
басталды. 
Бізді полиция 

капитаны Фархат Сыбанбаев күтіп 
алды. Сайдың тасындай іріктелген 
сақшылар кешкі қызметке сақадай 
сай дайындалыпты. Бәрі үштен-
т�рттен к�лікке мінгесті. Біз де 
«ұйқысы қашқан» түнгі Алматы 
к�шесіне полиция к�лігімен сүңгіп 
кеттік.

БҰЛ РЕЙД БҰРЫНҒЫДАН 
ӨЗГЕРЕК

Бұдан 
бұрынғы 

рейдтерде 
арнайы жасақ 

немесе кезекші 
сақшылар жын-ойнақтың 

ордасына баса-к�ктеп кіріп, 
топырлатып айдап шығушы еді. Бұл 
жолы олай болмады. К�шені басынан 
аяғына дейін құлдап, бұрыш-бұрышта 
тығылып тұрғандарын ғана жинады. 
Оның �зі санаулы. Полиция к�лігін 
к�рген адам ашықтан-ашық к�шедеде 
тұрмайды екен. Біздің к�зіміздегі 
сұрақты к�рген басқарма қызметкері 
«Бұрынғы рейдтер бұлай болмайтын. 
Қазір бұлар к�шеде тұрмайды. 
Қонақүйде немесе пәтерге жайғасып 
алған. «Жеңгетайлар» к�шеден 
жігіттерді ертіп апарады» – деп 
түсіндіріп жатыр. 

«ТҮНГІ КӨБЕЛЕК» ПЕН 
«ЖЫНДЫ КӨБЕЛЕК»

Сәкен Сейфуллин к�шесінің 
соңғы аялдамасы 
– теміржол 
вокзалы. Бұл 
ауданда келіп-
кетушілер, 
жолаушылар мен 
қонақтардың 
қарасы қалың. 
«Нұр» деген 
қонақүй 
вокзалдан қашық 
емес. Бізге 
сол қонақүйде 
жеңіл жүрісті 
қыздардың 
тұратыны туралы 
ақпар түсті. 
Жеделдетіп 
жеттік. Бізден 
бұрын барған топ 
жұмыс бастап 
кетіпті. Қонақүй 
к�лік жуу 
орталығының 
екінші қабатына 
салынған. 8-9 
б�лме бар. Біреуі 

бос емес. Қыздар да, жігіттер де – 
�зіміздің қарак�з қарындастарымыз 
бен бауырларымыз. Қыздар 
бетбақпайды. Жігіттер ақталып 

жатыр. Біреуі «Жүргізуші едім. 
Ақша алуға келдім» – деп 
шырылдайды. Біреу «5йеліммен 
демалып жатырмын» – деп тантты. 
Қайсыбірінің мұңына құлақ түрсін. 
Сатырлаған сақшылар мен жай 
киім киінген тергеушілер бәрін 
к�генге қосақтаған қойдай тізіп 
апарып автобусқа тықты. Сол жерде 
камерадан жүзін жасырған ұзын 
бойлы қыз біраз қиғылық салды-ау!..

– Түнгі к�белектеріңіз жынды 
к�белек қой, отқа �зі түсіп, күйіп 
жатыр – дедік біз әзілдеп.

– Бұлар жынды емес. 
Нағыз жындыны 
к�рсеңіз, ертең 
газетіңізге 

шығара 
алмай қаласыз 

– деп күлді б�лімше 
қызметкері. 5лгі «мінезді» 

қыздың ашуы басылып қалыпты. 
Басқармаға жеткенде жүзін камераға 
беріп, қайқаңдады. 

КӨКЕСІ ӘКІМДІКТЕ 
ІСТЕЙТІН «МАМАШКА»

Жеңіл жүрісті қыздарды 
басқармаға әкеліп, тергеу қапасына 
қамады. Т�рт-бес сағатта қырық 
шақты қыз жиналып қалыпты. 
Арасында екі-үшеуі басқа ұлт �кілі 
демесең, дені �зіміздің қарак�з 
қарындастарымыз. Үш сағатта біздің 
де етіміз үйреніп кеткендей күй 
кештік. Алғаш жиіркенішпен қарап 
едік, кейін әрқайсысының тағдырын 
тыңдап, мүсіркей бастадық. 

Айтпақшы, «түнгі к�белектердің» 
арасында «стажы» ең к�п Замираны 
полицейлер де, к�шедегі қыздар 
да жақсы таниды екен. Ол да бәрін 
жіпке тізіп атын атап, түсін түстеп 
отыр. «Мамашка» деген лақап аты 
бар. «Б�лімшеге күніне бір рет 
«отырып» шығамын. Үйренген 
жерім ғой» – деп аузын жайындай 
ашып күлді. Біздің бейнекамераға 
түсіріп тұрғанымызды байқап: 
«К�кем әкімдікте істейді. Сендерді 
отырғыза саламын. Бес-алты мың 
теңгемен әрең жан бағып жүргенде, 
басыма қиындық тудырмаңдар!» 
– деп тепсінді темір тордың арғы 
жағынан. 

Бір түнгі рейдті аяқтап, асай-
мүсейімізді арқалап үйге қайттық. 
Таң атып қалған шақ. Таңғы к�кжиек 
алыстан к�здің қызыл етіндей 
талаурап к�рінеді екен. 

��� �����	� 
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«ТОМПЫШТАН» ТОМПАҚҚА ДЕЙІН

«ТОМПЫШТАН» ТОМПАҚҚА ДЕЙІН

Алматы ІІД мен «Жас қазақтың» бірлескен жобасы

REPORTER
Ал

Ана әйел паңдана 
басын білінер-білінбес қана 
бір изеп, Томпышқа адамгершілігі 
қорланған адамша көз тастады. 
Әлденемен қатты айналысып жатқансып 
қарбаласы, құдды оның белдемшесімен 
әлдебір жұқпалы ауру ілесіп келгендей, 
мүмкіндігінше бәрі Томпыштан алысырақ 
тұруға тырысып бақты. Артынша бәрі 
дилижансқа лап қойды: Томпыш ең соңынан 
кіріп, өзінің жол басынан бері отырып келе 
жатқан орнына барып үнсіз жайғасты. Бәрі 
оны енді елемейтін, танымайтын секілді... 

Айтпақшы, «Томпышты» жазған Ги де 
Мопассан қайтыс болғанда жезөкшелердің 
не істегенін білесіздер ме?! Жазушының 
сүйегін жерлеуге әкетіп бара жатқанда, 
жезөкшелер Париж көшесіне шығып үнсіз 
құрмет көрсетіпті. Сол күні олар өзіне 
демалыс жариялаған.

Г.Мопассанның әңгімесінде 
жеңіл жүрісті «Томпыш» айтылған
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ТІРШІЛІКТІРШІЛІК
EXPO-2017

Әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен БҰҰ Өркениеттер 
альянсі (UNAOC) ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. 
Тараптар ЮНЕСКО қолдауымен 2020 жылды Әл Фараби жылы деп 
жариялау идеясын және ұлы философтың 1150 жылдық мерейтойына 
орай халықаралық деңгейде іс-шаралар өткізу бастамасын көтерді.

Мерей Бір салада тұтас бір әулеттің 
жұмыс істеуі табандылықты, 
шыдамдылықты, еңбекке деген 
адалдықты көрсетсе керек. Мұндай 
қарашаңырақ еліміздің әр өңірінде 
кездеседі. Мәселен, тау-кен саласында 
еңбек еткен отбасылардың ең азы – 90 
жыл, ең көбі 373 жыл қызмет еткен.

АТАДАН БАЛАҒА АТАДАН БАЛАҒА 
ЖАЛҒАСҚАН КӘСІПЖАЛҒАСҚАН КӘСІП

Астанада 
«Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар 
тобы Еңбек 
әулеттерінің күнін 
атап �тті. Бұл шара 
2013 жылдан бері 
Халықаралық отбасы 
күніне орай �ткізіліп келеді. Қор 
кәсіпорындарында 350 мыңнан астам 
адам еңбек етуде. 

Қордың басқарма т�рағасы &мірзақ 
Ш�кеев «Еңбек әулеті деген түсінік – 
�те қасиетті. Компания тұрақты түрде 

жұмыс 
жасау үшін 
оған кездейсоқ адам келмеу керек. 
Оған жаны ашитын, сол компания 
мен жанұяның мүддесі араласып, 
бірге болып кеткен адамдар жұмыс 
істеу керек. Ата-бабадан келе жатқан 
дәстүр бар, бұл – керемет. Сіздер 
балаларға �мір ғана сыйламай, оларға 
�мір жолында тұрақты кәсіп к�рсетіп 
отырсыздар», – деп мерекеге келген 
әулеттерге ризашылығын білдіріп, 
қордың жетістігі мен дамуына 
тоқталды.

Бабашев, Сайрамбаев, Труба, 
Клопов, Пщеницын, Елтаев, 
Мацюк, Жаманк�зов, Кәкіманов, 
Мұсағалиевтар әулеттеріне 
«Қордың еңбек әулеті» медальдары 
табысталды. Солардың бірі – 
Бабашевтар әулеті. Бұл отбасының 

18 мүшесі «Тау-Кен Самұрық» 
АҚ-да жұмыс істейді. Олардың 
барлығының еңбек �тілі – 373 жылға 
дейін жеткен. Базарбай Бабашев 
«>кем тау-кен саласында еңбек етіп, 
зейнеткерлікке шықты. Мен де әке 
жолын қуып, «Шалқия» кенішінде 
слесарь мамандығы бойынша жұмыс 

бастадым. Осы заводта 
жүріп, б�лім басшысына 

дейінгі әртүрлі қызметтерді 
атқардым. Сол жерде 
30 жылдай еңбек 
етіп, зейнеткерлікке 
шықтым. >кем Ілияс 
Ыбырайымұлынан 4 ұл, 4 
қыз тарадық. Сегізіміздің 
де «Шалқияға» еңбегіміз 

сіңіп 
келеді. 

Бес балам 
бар. Үш ұлым 

«Шалқияда» 
жұмыс істейді. 

Қыздарым медицина 
саласы бойынша еңбек 
етеді. Балаларыма 
әке жолын қу деп 
талап қойғаным жоқ. 
&здерінің қалауы 
бойынша, тау-кен 
саласы мамандығын 
таңдады. Қазір 
еңбектері жаман емес. 
100 мыңның үстінде 
жалақысы бар», – 
дейді. 

Астанаға әулетті 
бастап келген Базарбай Ілиясұлы 
болса, ең кішісі 24 жастағы Қуат 
Қалмырзаұлы. «>кем шахтада Бас 
энергетик болып қызмет атқарған 
еді. Ол кісінің жұмысына бала 
кезден қызығып �стім. Сондықтан 
к�п ойланбастан осы саланы 

таңдадым. Шалқия кентіндегі 
мырыш-қорғасын шығаратын 
шахтада инженер-электрончик 
болып жұмыс істеймін. Алматы 
қаласындағы Сәтбаев атындағы 
Қазақ ұлттық техникалық 
университетінде білім алдым. 
Малайзияда мамандығымды 

жетілдіріп, тәжірибеден �тіп келдім. 
Мамандығым �зіме ұнайды. Қазір 
шахтада қайта қалпына келтіру 
жұмысы жүргізіліп жатыр, – дейді 
ол. 

Ал Бабашевтар әулетінің немересі 
10 жасар Ернар Ерманұлы «>кем 
мен шешем де «Шалқияда» жұмыс 
істейді. Олар �здерінің жұмысы 
туралы үйде үнемі айтып отырады. 

Құдай қаласа, болашақта ауылымдағы 
шахтаның бастығы боламын. Сол үшін 
сабағымды беске оқып жүрмін», – 
дейді.

������� ��	
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ЭКСПО 
-2017 к�рмесі – 
Халықаралық 
аренада еліміздің 
абыройын 
арттырады. Қазақ 
елі үшін мол 
мүмкіндікке жол 
ашатын тарихи 
күнді барша 
ел тұрғындары 
тағатсыздана 
күтуде. ЭКСПО-
ға дайындық 
тиянақты. 
Шетелден келген 
делегатты жоғары деңгейде қарсы 
алып, қазақтың қонақжайлылығын 
к�рсету – үлкен жауапкершілік 
жүктейді. Оны мінсіз атқару үшін 
еріктілер корпусы жасақталған. 
Алматы қаласы әкімдігінің жастар 
саясаты мәселелері ж�ніндегі 
басқармасы мұрындық болған 
еріктілер штабының мақсаты – 
Халықаралық к�рмеге ең үздік 
еріктілерді іріктеп, білімін жетілдіру. 
Еріктілер тобын жасақтау барысында 
алдымен олардың к�рмеге келетін 
қонақтармен тіл табысып, с�йлесуге 
бейімділігі, икемділігі ескерілген. 
Келесі кезекте тіл үйрету, ұлттық 
мәдениетіміз бен дәстүрімізді 
насихаттауға арналған оқу-курстары 
жүргізіледі. EXPO-ға қатысатын 
еріктіге қойылатын басты талап – 
тәуелсіз Қазақстанның жетістігін 
паш етіп, әлемдік денгейдегі озық 
үрдістерді к�пке таныстыра білу. 

Еріктілердің дайындығы жоғары 
деңгейде. Алматы қаласынан 
еріктілер қажет деген күннен, 2015 
жылдан бастап дайындалған. &тініш 
білдіргендер арасынан 900 ерікті 
іріктеліп, олар үш айға б�лінген. 
ЭКСПО үш ай к�лемінде �тетін 
болса, осы уақытта 300 еріктіден 

барады. Бір ай жұмыс істеп, 
қайтып келіп ауысып отырады. 
Жаз айларында студенттердің к�бі 
демалыста болады. Араларында 
жұмыс істейтіндері де бар. Сол жағы 
да ескерілді. Ең бастысы, еріктілердің 
жасына шектеу қойылған жоқ. Тек 
талап бойынша қазақ, орыс, ағылшын 
тілін білуі керек. Қазіргі таңда 
Алматы қаласының еріктілері к�рікті 
қаламызды Астана тұрғындарына 
таныстыру, Ал Елордамызды Алматы 
қаласына таныстыру жұмыстарын 
ұйымдастыруда.

Қазіргі таңда, еріктілерді 
дайындықтан �ткізу, оқыту жұмысы 
қарқынды жүргізілуде. Тұрғындарға 
ЭКСПО-2017 к�рмесінің мақсаты, 
маңызы к�рсетілген кітапша 
таратылуда. Сонымен қатар еріктілер 
ағылшын тілінен арнайы сабақ 
алып, түрлі тренинг курсқа қатысуда. 
Еріктілердің жол тасымалы мен 
жатын орны тегін. Халықаралық 
к�рме кезінде еріктілердің 
жататын орны мен тамақтандыруға 
жұмсалатын барлық шығын 
«Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық 
компаниясының қаражаты есебінен 

болмақ. Оларға ерікті болғаны үшін 
қаржылай к�мек берілмейді. ЭКСПО 
аяқталған күні еріктілер арасында 
форум ұйымдастырылып, к�рме 
кезінде белсенділік к�рсеткендері 
марапатталатын болады.

К�рме аумағында жұмыс істейтін 
еріктілер инфрақұрылым объектілері 
мен элементтерінің орналасу орны 
туралы келушілерге хабар беруі 
керек. Сондай-ақ келушілерді 
билеттендіру, жеке заттар жоғалған 
жағдайда к�мек к�рсетуге және 
іздестіру бюросымен ынтымақтасу, 
медпунктердің қызметкерлеріне 
к�мек к�рсетуге қолғабыс етеді. К�лік 
жүргізілуін реттейтін еріктілер, кешен 
тұрақтарында автомашиналардың 
ағынын реттейді. К�ліктің уақытылы 
ұсынылуын және к�рме келушілері 
мен қатысушылары бағытын 
қамтамасыз етеді. Ресми делегация 
мүшелерін қабылдау және бірге 
жүруде хаттамаға жауап беретін 
еріктілер жәрдемдеседі. Сонымен 
қатар еріктілердің арнайы тобы БАҚ 
�кілдеріне баспас�з орталығының 
және журналистердің тіркелу 
жұмысына к�мектеседі. 

Сонымен қатар еріктілер кешен 
тұрағын бақылайды. К�ліктің 
уақытылы ұсынылуын және к�рмеге 

келушілер мен қатысушыларды 
автобус аялдамасына жібереді. Ресми 
делегацияның мүшелерін қабылдап, 
олармен еріп жүретін б�лек топ 
құрылады. Астана ЭКСПО-2017 
к�рмесін �ткізу бүкіләлемдік 
аренада Қазақстанның танылуы мен 
туристік тартымдылығын арттыруға, 
халқымыздың қонақжайлылығын 
к�рсетуге бағытталған. К�рмені 
�ткізу, Астананың, тұтастай 
еліміздің экономикалық және 
инфрақұрылымдық дамуына үшін 
қосымша стимул болады.

Жобалық қызмет еріктілердің 
нағыз тату және түсіністікпен 
жұмыс істейтін тобын жасақтауға 
к�мектеседі. Жастар тәжірибе 
жинақтайды. Осылайша, ЭКСПО-дан 
бастау алған еріктілер қозғалысы одан 
әрі де ел жастарының қалыптасуына, 
олардың белсенді азаматтық 
ұстанымын қалыптастыруға, 
қазақстандық біртектілік пен 
отаншылдықты нығайтуға �з үлесін 
қосатын болады.

����� ����������, 
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Шара 
аясында 
«Түркі-славян 
байланысындағы 
тіл және әдебиет: 
қазіргі заман 
к�зқарасы» 

атты халықаралық ғылыми-
практикалық конференция 
ұйымдастырылады. 

Конференцияны �ткізудің 
мақсаты – Қазақстан 
этномәдени кеңістігіндегі 
славян тілдерінің алуан 
қырлы қызметі мен оларды 
сақтап қалу мәселелері 
ж�нінде пікір алмасу. 
Орыс және �зге де славян 
тілдерін оқыту бағытындағы 
жинақталған тәжірибемен 
алмасу, ғасырлар 
тоғысындағы славян және 
түркі халықтарының 
�зара тығыз қарым-
қатынастарының жолры мен 
құндылығын талқылау. 

Конференцияда 
славянтану, түркітану, тілдік 

қатынас, аударматану, 
әдебиеттану салаларындағы 
белгілі отандық ғалымдар 
баяндама жасайды деп 
жоспарлануда. 

Конференцияға Қазақстан 
Халқы ассамблеясы мен 
мәдениет және спорт 
министрлігі �кілдері, 
еліміздегі славян және түркі 
мемлекеттері елшіліктерінен 
келген арнайы қонақтар, 
белгілі ғалымдар мен 
қоғам қайраткерлері, 
этномәдени бірлестіктер, 
этноағартушылық мектептер 
мен БАҚ �кілдері қатысады. 

Шара М.Горький 
атындағы Мемлекеттік 
академиялық орыс драма 
театрында мерекелік 
концертпен жалғасын 
табады.

Аталған ақпарат 
жайлы БҰҰ &ркениеттер 
альянсінің Жоғары �кілі 
Насыр Абдуләзіз әл Насыр 

ҚазҰУ-ға сапары барысында баяндады. 
Оқу орнының ректоры Ғалым Мұтанов 
Шығыстың ұлы ойшылы >л Фарабидің 
ізгілікті қоғам туралы идеясының 
негізінде қаланған «Ізгілікті қоғам 
азаматтарын қалыптастыру» жобасы 
ынтымақтастық туралы меморандум 
аясында жүзеге асырылатынын атап �тті. 
Жобаның мақсаты – �скелең ұрпаққа 
бейбітшілік, жақсылық және әділеттік 
идеяларын жеткізу. 

«Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың 
қас жауы, ол келешекте оның �міріне 
опат әкеледі» деген >л Фараби с�зі 
бүгінде аса �зекті», – деп ой тарқатқан 
ректор: «Егер жоғары оқу орындарының 
түлектері кәсіби құзыреттілікпен қоса6 
жоғары адамгершілік құндылықтарға ие 
болса, онда әлем жақсырақ әрі қауіпсіз, 
>л Фараби айтқандай, ізгі болады», – деп 
сенім білдірді.

Қол қою рәсімінде Насыр Абдуләзіз 
әл Насыр: «UNAOC сіздердің 
университеттеріңіз тәрізді оқу 
орындарының мәдениеттер диалогында 
�мірлік маңызды р�л атқаратынын 
мойындайды, біз бұл күрделі әрі бүкіл 
әлемге қажетті жұмысты жоғары 
бағалаймыз» , – деп атап �тті. &з с�зінде 
ол «Ұлы ойшыл және үздік философ >бу 
Насыр >л Фарабидің құрметіне аталған 
жалғыз оқу орны болып табылатын 
университет «Академиялық ықпал» 
бағдарламасын жүзеге асыруда БҰҰ-ның 
сенімді серіктесі және әлемдік академиялық 
бірлестікті �з қызметіне белсенді түрде 
тартуда», – деді.

Насыр Абдуләзіз әл Насыр университет 
оқытушылары және студенттерімен, 
шетелдік дипломатиялық корпус, ғылыми 
қоғам �кілдерімен �ткен кездесуінде 
жаһандық БҰҰ &ркениеттер альянсінің 
белсенді мүшесі ретінде Қазақстанның 
р�лі ерекше екенін атап �тті. «Қазақстан 
әлемдегі тұрақты дамуға қол жеткізу үшін зор 
үлес қосуда, сіздердің к�шбасшыларыңыз 

Нұрсұлтан Назарбаев жас ұрпаққа үлкен 
қолдау к�рсетуде, – деді UNAOC-тің 
Жоғары �кілі. – Қазақстан жастарының 
білім алуы және ғылыммен айналысуына 
барлық мүмкіндіктер жасалған. Біз 
олардың Альянс жобаларына қатысу 
ниеттерін қолдайтын боламыз».

Насыр Абдуләзіз әл Насыр 
Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтың 
қолдауына ие болған ядролық қаруды 
таратпау және аймақтық қауіпсіздікті 
сақтау ж�ніндегі бейбіт бастамаларын 
және Сириядағы жағдайды реттеуге 
қосқан мемлекеттің үлесін айрықша 
атап �тті. 

Мәртебелі мейман университет 
қалашығымен және мұндағы >л 
Фараби мұражайымен танысып, 
«Керемет» студенттерге қызмет 
к�рсету орталығында жастармен пікір 
алмасты. ҚазҰУ жасыл технологиялар 
орталығын аралаған БҰҰ &ркениеттер 

альянсінің басшысына ғалымдар мен 
студенттердің Астанада Бүкіләлемдік 
к�рмеде қойылатын энергия үнемдеу 
саласындағы жобалары к�рсетілді. >лемдік 
деңгейдегі айтулы оқиғаның құрметіне 
ол «ЭКСПО – 2017» университеттік 
аллеясына ағаш отырғызды.


������� ��������

ЕРІКТІЛЕР ЕРІКТІЛЕР 
ДАЙЫНДАЙЫН

Қазақ елінің абыройын асқақтатып, 
мәртебесін көтеретін ЭКСПО-2017 көрмесіне 
Алматы қаласынан 900 ерікті аттанбақ. 
Астана төрінде өтетін халықаралық 
деңгейдегі салмақты дүбірлі тойға келетін 
шетелдік делегаттарды қазақтың салт-
дәстүріне сай, жақсы қарсы алу – осы еріктінің 
мойнына жүктелген міндет.

Іс-шара Ымыра

СЕНІМДІ СЕРІКТЕСТІКСЕНІМДІ СЕРІКТЕСТІК
СЛАВЯН ЖАЗУЫ СЛАВЯН ЖАЗУЫ менмен  
МӘДЕНИЕТІМӘДЕНИЕТІ

Еліміздің мәдениет және спорт 
министрлігі тілдерді дамыту және 
қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің 
тапсырмасымен «Шайсұлтан 
Шаяхметов атындағы тілдерді 
дамытудың республикалық үйлестіру-
әдістемелік орталығы» РМҚК славян 
жазуы мен мәдениеті күніне орай 
ағымдағы жылдың 23 мамырында 
Астана қаласында Славян жазбалары 
мен мәдениеті күнін өткізеді.
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ТҰЛҒАТҰЛҒА

 БІРТУАР ШӘМІЛ

  Естелік

1974 жыл. Көкек айының 
орта тұсы. Бір топ ақын-
жазушы, әдебиет сыншысы: 
Хасен Әдібаев, Сайын 
Мұратбеков, Файзолла Оразаев, 
Сағат Әшімбаев («Лениншіл 
жас» гәзетінен) мен («Қазақ 
әдебиеті» гәзетінен) Тбилиси 
қаласына ұшпақшымыз. 
Ежелгі Гүржістанның 
астанасында әдебиет 
сыншыларының бүкілодақтық 
мәжілісі болмақ. Біздің топ 
жетекшіміз – Мұхтар Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер 
институтымыздың директоры 
Әди Шәріпов. Ұшақтағы 
орнымыз ең алды екен. Кірген 
беттен оң қол жақтағы бірінші 
қатарға жайғасып, бізді 
түгендегендей жымия қарап 
отырған Әдекең:

– Ғаббас, бері кел! – деді маған, 
жанындағы бос орынды нұсқап.

– Менің орыным үшінші 
қатарда сияқты.

– Дәнеңе етпейді, бұл 
қатарлардың бәрі біздікі, 
билетке әдейі осылай заказ 
бергіздім, бірыңғай болайық деп, 
кел, отыр.

Институтқа ауыстырылғанына дейін 
Жазушылар одағымызды т�рт жыл басқарған 
жайсаң ағаның жанына жайғастым. �ңгіме 
басталды. Бір әредікте �декең: 

– Мен ағаларымыздың біразымен осындай 
ұзақ жолда бірге жүрдім. Қазақы әңгіменің туы 
Сәбең еді ғой, Сәбит Мұқанов, ал Мұхаң, Мұхтар 
�уезов, �зіміздің де, басқа жұрттың да арғы-
бергі әдебиетінің тірі қоймасы, тұп-тура нағыз 
энциклопедиясы еді. Марқұм Мұхаң... есіме 
алған сайын ауруханада ақырғы рет к�ргенімдегі 
келбеті к�з алдыма келе қалады, – деді �декең, 
мол денесін бір ырғалтып. Арғы жағында 
ұшқыштар бар сұрғылт қабырғаға қарап, бір 
сәт үнсіз қалды. Үнінен сағыныш 
сазын аңғардым. Сәлден соң 
басын бір изеп, с�зін 
жалғады:

1961 жылдың 
осындай 
к�ктем кезі 
болатын. 
Совминнің 
ауруханасы. 
Мұхаң да жатыр 
екен, бірақ ол кісі 
мен түскеннен кейін 
т�рт-бес күннен 
соң шықты. 
«Мен «Алматы» 
санаторийіне 
реабилитацияға 
кетіп барамын, 
сонда 
жолғасармыз, 
тез сауығуыңа 
тілектеспін!» деді. 
Содан арада үш-
т�рт күн �ткен соң, 
сағат он бір-ау деймін, 
палатама келді. Ойда 
жоқта. Сәлем беріп, тұруға 
ыңғайлана бастап едім:

– Пәлі, �ди, қозғалма, саған әзірше тұруға 
болмайды екен, – деді.

– Мұха, �зіңіз қалайсыз, санаторийдесіз бе? 
– дедім. Мұхаң орындықты кереуетіме тақай 
қойып отырды да:

– Санаторийге бармадым, осында жасаған 
ем-дом да жетер. Мәскеуге жол жүрмекпін. 
Профессор Сайым Балмұханов сонда 
емделуімді мақұл к�рді, – деп сәл кідірді де: – 
Пәлі, �ди, мен саған екі аманат айтқалы келдім. 
Біріншісі: �зің оқуға түсуіне қол ұшыңды берген 
Мұрат әлі жас, к�з қырыңды сала жүр. Екіншісі: 
«Қилы заманды» қайтадан бастырып шығаруды 
мойныңа ал, сенің ғана қолыңнан келеді, – 
деді, қалайда шапшаңдау с�йлеп. Маңғаздана 
байыпты с�йлейтін ағамыздың онысы және 
«саған екі аманат айтқалы келдім» дегені маған 
ұнамады, іштей қатты тіксініп қалдым, бірақ сыр 
бермеуге тырмысып:

– Мұха, сапарыңыз оң болып, есен-сау 
ораласыз, кітапты да шығарамыз, Мұрат та оқуын 

бітіріп келеді, с�йтіп, �зіңізбен ақылдаса отырып, 
үш тойды бір-ақ жасаймыз! – дедім.

– Пәлі, �ди, аузыңа – май! �йтсе де, сен бұл 
аманаттарымды ұмытпа. 8зің әбден айығып шық, 
аманшылықпен қауышуға жазсын! – деп еңкейіп 
бетімнен сүйді де, ай маңдайы жарқырай еңсесін 
жазып, ақырын бұрылып кете барды. Қайран 
жүрегі бір сұмдықты сезді ме екен... сол Мәскеу 
сапарынан оралмады ғой... Операция үстелінен 
бақиға аттанып кетті...

�декеңнің ашық үні құмығыңқырады. 
Қаумалай қалған қалың ойдан тезірек сергітуді 
ойлап:

– �д-аға, ауруханадан шыға «Қилы заманды» 
қолға алдыңыз ғой? – дедім. Ол маған жалт қарап 
алып, басын сәл шайқап:

– Жоқ, – деді. – Мен ол тұста совмин 
председателінің орынбасары болсам да, 
Мұхаңның аманатын орындау асыл аға аруағы 
алдындағы парызым еді-ау десем де, кітапты 

қайтадан бастыра қою қолымнан келмеді. 
Біздің қазақтар «қызық» қой, Орталық 
комитеттегі жолдастармен с�йлесіп едім, 
бәрі де: «Ол кітап партияның саясатына 
қарсы деп жабылып тасталған. Байқа, 
қате қадам жасама» десті. 

Сонымен, ақырында �зімізге жолды 
Мәскеу арқылы салмай болмас деп 
түйіп, романды орыс тілінде шығаруды 
ойладым. 8зіміз жүндей түте бастаған: 
Мұхтар �уезов пен Қаныш Сәтбаевты, 
Ғабит Мүсіреповті, Ахмет Жұбановты 
қорғап қалған Мәскеу емес пе?! Сол 
жақтан күш алуым керек деп білдім. 
«Қилы заман» 1928 жылы Қызылорда 
қаласында басылып шығып, «феодал-
ұлтшыл жазған кітап, �мірдің �ңін 
айналдырған, жоқтан бар жасалған» деп 
бас салып айыптауға ұшырап, таралуына 
тыйым салынған болатын. Ал енді 
шындығында шошынатын ештеңесі жоқ. 
Белгілі Албан (�������) к�терілісі негіз 
етілген, яғни тарихи оқиғаға сүйеніп 
жазған ғой. Сол үшін күстәналап... бәрін 
істеп жүрген �зіміздің қазақтарымыз, не 
айтарсың... Сол кезеңде «байдың баласы, 
қажының тұқымы» деген пәле-жаламен 
�зім де қуғын к�рдім, пединституттан, 
комсомолдан шығарылып, басыма қатер 
т�нген соң Түркменстанға қашып кетіп, 
аман қалдым. Менде «Қилы заманның» 
бір данасы бар еді, соны қалайда ең 
қымбат мүлкімдей тығып, жұрттан 
жасырып жүретінмін. Бір кездері шешем 
тігіп берген кенеп боқшабайымның түбіне 
жасырып салып, ала кеттім. Қойшы, 
содан 1966 жылы Жазушылар одағы 
басқармасының бірінші секретарлығына 
жіберіліп, еркінірек қимылдауыма 
жол ашылды. Кітапты мәшіңкеден 
�ткіздіріп, орыс тіліне жолма-жол 
аудартып, СССР Жазушылар одағына 
барған бір сапарымда, 1969 жылы, 

Мәскеуге ала жүрдім де, кезінде Мұхаңның досы 
болған Алексей Наумович Пантиелевке апарып 
к�рсетіп, шындықты айтып, әдеби аударма 
жасауын �тіндім. Мұхаңның аруағын риза 
қылайық дедім. Ол с�зге келген жоқ, тіпті қуана 
қабыл алды. Кезінде Мұхаңмен жақсы таныс-
біліс болған мәскеулік қаламгерлердің 
бірі еді. Аударманы бас-аяғы т�рт 
айда бітіріп, Алматыға, маған 
телефон соқты. Ал 
мен екі-үш 

күннен 
кейін Мәскеуге, 

Жазушылар одағының кезекті 
пленумына бармақшы едім, сәті 

түсіп, тіпті жақсы болды. Бардым. Алексей 
Пантиелевтің қуанышында шек жоқ: 

«Ғажап шығарма! Қайран Мұхтар! 
Қайран Мұхтар!» деп жүрегі 

елжірейді келіп. Аудармасының 
қаламақысын есептеп, 

ала барғанмын, соны ол 
«алмаймын!» деп әлегімді 
шығарды. «Мұхтардың 
аруағына қызмет еттім, 
онымды пұлдамаймын» 
дейді. Мен: «Кімнің болсын, 
қанша болсын еңбегін �темеу 
мұсылман қағидасында күнә 

делінеді, ондайды аруақ 
кешірмейді», – деп 
әрең алдырдым. 
Содан кейін 
аударманы «Новый 
мир» журналының Бас 
редакторы Александр 
Твардовскийге алып 
барып, кезінде автор 
мен кітап тап болған 
шырғалаңды оған да 
айтып беріп, жақсы 
таныстығымызды 
пайдалана салмақ 
салып: «Саша, 
журналыңа тезірек 
шығар!» дедім. Обалы 

кәні, ол да Мұхаңмен дос-жолдас 
болған ғой, бірден: «Мұның жақсы болды, 
дұрыс істегенсің! Тез шығарамын, бірақ 
орыс оқырманы үшін алғыс�з керек қой, 
алғыс�зсіз болмайды, кәне, ойланайық, кімге 
жаздырамыз?» деді. Екеуіміз ақылдастық, 
ананы атадық, мынаны атадық. Біздің жақтан 
тез жазып бере қояр кісі табылмасын ішім 
сезеді. 195І-1953-жылдары Мұхаңның соңына 
түскен, тіл тигізгендердің талайы әлі бар. 
Олар, бұл оң ісімізді ести қалса, қалшылдап 
қарсы әрекетті тағы бастаудан тайынбас. 

Қайсысының ішінде 
ит �ліп, қайсысының 
ішінде мысық �ліп 
жатқанын қайдан білесің?!. 
Құрысын, пәледен 
аулақ!.. Сол жәйтті ойлап 
отырғанымда есіме Шыңғыс 
түсе қалды, Шыңғыс 
Айтматов! Соған жаздырайын! 
Мұхаңнан бата алған жас 
пері Шыңғыс тұрғанда 
басқаның қанжығасына 
байлап бермейін, онымды 
Мұхаңның аруағы да ж�н 
к�рер деп түйдім де, дереу: 
«Саша, Мұхтар Омарханұлы 
әдебиеттегі алғашқы қадамына 
ерекше қуана батасын берген 

Шыңғыс Айтматов бар емес пе?! Алғыс�зді соған 
– Шыңғысқа жаздырайық! Одан асқан атақтыны 
іздеп қайтеміз?! Ол осында жүр деп естідім, 
тауып алайын да айтайын, оның келісетініне 
шүбәм жоқ!» дедім. Твардовский дереу құптап: 
«Иә, Шыңғыс Т�реқұлұлы осында, келгеніне 
бір апта болды-ау, мен ертең... жоқ, бүгін 
іздеттіріп, �зім с�йлесейін!» деді. Алайда оның 
да басы дау-дамайға ілігіп, саясатшылдардан 
теперіш к�ріп жүргеніне біраз уақыт болған 
еді, әңгімемізден кейін к�п ұзамай қызметінен 
босатылды. Журналына �зінің «Бір қиырдан 
– бір қиыр» деген батыл, шыншыл дастанын 
жариялағаны үшін. Дастаны хрущевшылдарға 
жақпай қалыпты. �йтсе де, Саша жасақтаған 
журнал коллективі оның бағытын сақтады, 
«Қилы заманды», үшінші жыл дегенде, Александр 
Трифонович жаздырып алған Шыңғыстың 
алғыс�зімен, бәрібір шығарды. Мінеки, Ғаббас 
жолдас, осындай хикаят болған, – деді �декең. 

– �д-аға-
ау, «Қилы заманды» 

ортамызға оралту сіздің 
еңбегіңіз екен ғой?! Орыс 

тіліне аудартқаныңыз, Мұхаңды 
ұлы ұстазым деп мақтаныш ететін 

Шыңғыс Айтматовтың кітаптың орысша 
нұсқасына алғыс�з жазуына себепші болғаныңыз 
қандай ғанибет! – дедім, қаламгер ағаның сол 
ерен әрекетіне, шындығында – рухани ерлігіне 
іштей қуанып та, масаттанып та.

– Мұхаңның 
сол бір 
аманатын 
орындай 
алғаныма 
шүкіршілік 
еттім... 
Пантиелев 
«Новый 
мирде» шықты 
деп сүйінші 
сұрап телефон 
соққанда, несін 
жасырайын, 
қуанғаннан 
к�зімнен жас 
ыршып кетті. 
Ал «Лихая година» делініп кітап болып, қолыма 
тигенде кабинетімді ішінен жауып алып, балаша 
еңкілдедім, – деген �д-ағаның үні тағы құмықты. 
Ұмтыла еңкейіңкіреп отырып, қалтасынан 
қолорамалын алып, к�зіне басты. Мен не дерімді, 
қайтерімді білмей сасып қалдым. К�ңілімнің 
қобалжуы қоюланып, жүрегім тулап кеткен...

– Романды «Жұлдыз» журналынан оқыған 
боларсың, оған алғыс�зді мен жаздым. Кітап 
күйінде келесі жылы «Жазушы» баспасынан 
шығады. Орыс тіліндегісі 1972 жылы әуелі 
Мәскеудің «Новый мир» журналында 

жарияланды. Былтыр «Художественная 
литература» баспасынан «Лихая година» деген 
атпен кітап болып жарық к�рді...

...Иә, «Қилы заманның» бұл кітаби тағдыры 
к�пшілікке беймәлім. Кейбір үлкен-кіші 
қаламдастарым романның қайтадан жарық 
к�руі, орыс тіліне аударылып шығуы – Шыңғыс 
Айтматовтың еңбегі деседі. Ол – ағаттық. 
Бергісін айтсам: егер �декең Шыңғысты атамаса 
немесе іздегенде Шықаң табыла қалмаса, 
А.Твардовский алғыс�зді Мұхаңның мәскеулік 
ежелгі достарының: Л.Соболев пен А.Сурковтың, 
К.Симонов пен В. Кожевниковтың... біріне 
жаздыртар еді. Ал арғысын айтсам: егер �ди 
Шәріпов болмаса, романның, орыс тіліне 
аударылмақ тұрғай, �зімізде қайтадан қашан 
басылатынын бір құдай білетін еді. Осы ретте есте 
болар жәйт: кім, не туралы болсын анық білгенді 
ғана айту және �зіміздің алтынды басқаның 
күмісіне айырбастайтын әдеттен арылу ж�н болар.

«Қилы заман» хақындағы бұл деректер марқұм 
�ди ағаның мен құрастырып, «К�ргенім, к�ңілге 
түйгенім» деп атаған кітабында бар.

Абайдың туғанына 150 жыл толуы ЮНЕСКО 
аясында атап �тілуімен байланысты 1995 
жылдың жазында вице-премьер Иманғали 
Тасмағамбетов бастаған делегация Парижге 
бардық (����	�
��� ������ ���� ������������ 
�������� ������	� ����� ������� ��� ���� 
ө������� ��
�).

Тойымызға Қырғызстанның Бельгиядағы 
Т�тенше және �кілетті елшісі Шыңғыс Айтматов 
қатысты. Сол күндердің бірінде мейманханада 

Шықаң екеуіміз бір сағаттан аса әңгімелестік 
(�
 �ә� «������ ������ �������...» !���	��� 
��"���
	��). С�з ретіне қарай Мұхаңның «Қилы 
заманын», �декеңді ауызға алып, Шықаңа 
романның орысша нұсқасындағы алғыс�зіне 
тәнті екенімді айттым. Ол кесек мұрынын 
басбармағымен бір түртіп қойып, жымия бас 
изеді де: «�ди аға да, Александр Трифонович те... 
екеуі де шоң қайраткер болды...» деді.

Біз Абай тойына Ұлы ақынымыздың 
француз тіліне аударылған жинағын ала 
барғанбыз. Ол жылдары Жазушылар одағы 
құзырындағы К�ркем аударма және әдеби 
байланыс Бас алқасының т�рағасы едім. Абай 
шығармаларын: орыс, ағылшын, француз, 
неміс, қытай, моңғол тілдеріне аударуды бір жыл 
бұрын қолға алғанбыз. 8кінішке қарай, үкімет 
қалайда тарынып, қаражаттан қысып, 
жоспарымыздың үштен бірі ғана 
орындалды. Солай болса да, 
мен Абайдың француз 
тілінде алғаш 
«с�йлегеніне» 
қуандым. 
Парижде 

болатын 
салтанатқа 

одан артық 
байғазы табылар 

ма?! Түпнұсқасынан 
француз тілінің маманы 

Ғалымжан Мұқанов аударды. 
Ғалымжанның кім болғаны осы 

гәзетте шыққан (06. 01. 2017 ж.), 
«Француз тілінде с�йлеген «Қилы заман» 

деген мақаласында жазушы Мұхтар Қазыбек 
жақсы айтыпты, – Ғалымжанның аруағын 
сыйлағанына рахмет!

Дарынды Ғалымжанмен біраз жыл таныс-
біліс болдым. �сіресе Абайдан аударма жасаған 
жылдары. Алты аудармашымыз түпнұсқадағы 
араб, парсы с�здерінің мағыналарын түсіну 
қиын тие бастағанын айтқан соң, мен белгілі 
әдебиетші-ғалым, абайтанушы Мекемтас 
Мырзахметке «құда түсіп», ол біздің Алқаға 
аптасына кейде бір, кейде екі рет келіп, 
аудармашылармен әңгімелесіп жүрді. 

Аударма кітап – «Абай Құнанбаев» 
шықты. Қарас�здері мен «Масғұт», 
«Ескендір» дастандары енгізілген жинақ 
француз әдебиетші-сыншылар Альберт 

пен Мадлен Фишлерлердің (#$%����� 
����
����� ���
	��) пікірлерімен ашылып, 
Ғалымжанның алғыс�зі берілді. Ғалымжан 
Фишлермен к�птен бері таныс екен. Аударма 
қолжазбасының к�шірмесін соларға жіберіп, 
олар ойларын тездетіп жазып қайтарыпты. 
Ғалымжан достарының жауабын ала келіп: 
«Ғаб-аға, француз сыншылары аудармама 
риза болыпты, мінеки!» деп балаша қуанғаны 
ғой! «Бәрекелді! Оларды қуанта түсейік!» 
деп, кітаптың 10 данасын сатып алдым. 
Парижге барған күні Альберт Фишлерді іздеп 

тауып алып, кітаптарды 
тапсырдым. Ол қуанып, 
кім-кімдерге сыйлайтынын 
айтып, сонсоң: «Ғалымжан 
келді ме?» деді. Еріксіз 
дайындап барған жалған 
жауабымды ұсынып: 
«Емделіп жүр еді, дәрігер 
жолға шығуына рұхсат 
бермеді» дедім. 

Ғалымжан үкіметке 
біз тапсырған тізімде бар 
еді. Абай шығармаларын 
француз тіліне аударғанын 
атап жазғанмын. �уежайда 
к�ре алмадым да, үкіметтің 
біздің делегацияны 
шығарып салып жүрген 
�кіліне (��-!ө��� 
$�����): «Ғалымжан 
Мұқанов қайда?» дедім, ол: 

«Білмеймін, мендегі тізімде жоқ» деді. Фишлерге 
жалған айтуға мәжбүр болғаным сондықтан. 
Парижден оралғаннан кейін телефон шалып: 
«Ғалымжан, хал қалай? Неге қалып қойдың?» 
десем, наразы үнмен: «Ағатай, сол күні таңертең 
вахтадағы телефонға шақырып, Парижге ұша 
алмайтынымды ескертті ғой?» деді. «Кім?» десем: 
«Ағатай, �тті – кетті, құрысын!» дейді.

Иә, Ғалымжанның қысқа ғұмырында «�тті 
– кеттілер» аз болған жоқ. Пәтер ала алмай 
қиналып жүргенінде қалалық атқару комитетіне 
к�мек сұрай хат жазғандардың бірі болдым. 
Пәтер алды, бірақ қызығын ұзақ к�ре алмады. 
Сырқаттанды, ота жасатты. С�йлесіп тұрдық. 
Сол сәттерінде қаржылай жәрдемге мұқтаж 
екенін жасырмай айтты. 8зімде мүмкіндік 
болмады да, қолы ашығына екі мәрте куә 
болғанымды пайдаланып, жас бизнесмен ініміз 
Нұртай Сәбилияновпен (��&���� ���
������� 
�������) хабарласып едім, ол үш күннен соң 
Ғалымжанның үйіне барып, танысып, 100 мың 
теңге сыйлапты. 

Оны-мұны себептер шығып, Ғалымжан 
пәтерінен айырылып қалды. Қала әкіміне, 
Жазушылар одағының басшысына дабыл-хат 
жазып, Ғалымжанға қол ұшын берулерін �тіндім. 
Жауап келмеді. «8тті – кетті».

Кейде алтынымызды күміске 
айырбастайтынымыздай, «қолда барда алтынның 
қадірі жоғын» біліп те жүре береміз. 8кінішті!.. 

������ ���	
��	,
2016 !.
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ӨҢІРӨҢІР

Ауылдың әлеуметтік 
жағдайын әлсіретпей, 
жас мамандарға мол 
мүмкіндік берген 
бағдарламаның �зіндік 

шарттары мен талаптары 
бар. Бағдарлама нәтижесінде 
бүгінде алыс аймақтар 
мамандықтың түр-түрімен 
толыққан. Облыс бойынша 
2016 жылы мемлекеттік 
бағдарлама аясында 517 жас 
маманға к�терме жәрдемақы 
берілген. Оның 300-ге жуығы 
баспанамен қамтылып, бүгінгі 
таңда �ңір дамуына елеулі үлес 
қосуда. 

Біз барған К�ксу 
ауданында к�терме 
жәрдемақы уақытында 
т�леніп отыр. Баспана 
мәселесі де шешімін тапқан. 
Оған дәлел – Алматы 
қаласындағы Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетін 
тәмамдап, еңбек жолын бағдарлама аясында 
бастауды ж�н к�рген Ләйла Қамзина. Ол 
Балпық би ауылындағы Биғайша Құндақбаева 
атындағы №1 орта мектепте жоғары сыныптарға 
қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ береді. Ауыл 
тұрғындарының денсаулығын жақсартуға 
үлкен үлес қосып жүрген білікті маман Талғат 
Байтұрғанов та бағдарлама аясында Жамбыл 
облысы Қордай ауылынан келген. К�ксу �ңіріне 
хирург ретінде танымал маман соңғы 3 жылда 
1000-нан аса ота жасаған. Оның ішінде күрделісі 
де бар. Біліктілігінің нәтижесінде барлығы сәтті 
аяқталған. 

Шалғай жатқан ауылдарда дәрігер және 
ауыл шаруашылығы мамандары тапшы екендігі 
бәріне белгілі жайт. Осы сұраныстың орнын 
толтырып жүрген дәрігердің к�мегіне зәру 
жандардың к�птігін ұзын-сонар кезектен 
к�рдік. Жас дәрігердің негізгі мақсаты – ел үшін 
елеулі еңбек етіп, �ңір дамуына үлкен үлес қосу. 
Бағдарлама шарты бойынша белгіленген к�мек 

к�рсетілген. Бірақ 
ол �з с�зінде белгілі 
бір материалдық 
к�мек немесе қаржы 
үшін келмегендігін 

жеткізді. Міне, ауылдың абыройының артуын 
ойлап, игерген білігін икемді пайдаланып жүрген 
Талғат Байтұрғанов секілді білікті мамандар к�п 
болса, еліміздің болашағы жарқын болары анық. 

К�ксу аудандық жастар ресурстық 
орталығының жетекшісі Дәурен Молдағалидың 
айтуынша, бағдарлама жүйелі жүргізілуде. 
Ауданға келген жас мамандар қысқа мерзімде 
біліктіліктерін к�рсетіп, ел игілігіне қызмет 
атқаруда. Қалаға барып білім алып, ауылға қайта 
келмек ниеттегі жастар да жетерлік. Аудандағы 
бағдарлама жұмысымен танысқан Рүстем 
Қанапиянов жастар арасында «Дипломмен 
ауылға» бағдарламасы кеңінен насихатталып, 
қатысушылар саны күн санап артып келе 
жатқанын айтты. Мәселен, �ткен жылы Жастарға 
қызмет к�рсету орталығында 100-ден аса жас 
кеңес алып, жартысынан к�бі ауылда жұмыс 
істеуге ниет білдірген. 

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

Алматы облысы 
Балқаш ауданында 
тасы өрге домалаған 
шаруашылықтың бірі 
– «Динара» өндірістік 

кооперативі мен «Динара-Ранч» ЖШС. 
Бірі аграрлы саланы өркендетсе, енді 
бірі етті бағыттағы ірі қара өсіруден 
өзгелерге үлгі болып жүр.

:ңірдің ақ маржаны – күрішке орақ түсіп, 
еңбектің к�рігі қызып тұр. Дала т�сін дүбірге 
б�леген комбайндар егіс алқабының ажарын 
аша түскен. Айталық, «Динара» �ндірістік 
кооперативі былтыр 4300 гектар жерге егін 
егіпті. Оның 928 гектары күріш, 500 гектары 
арпа, 200 гектары бидай, 20 гектар жерге 

картоп, қалғанына к�пжылдық ш�п егілген. 
Күріш �сірудің қыры мен сырына жетік, 
еңбектің қара қазанында қайнап келе жатқан 
Бекен Басшыбаев, Оралхан Кәрібаев және 
Мақсат Басшыбаевтың тәжірибесі жастарға 
үлгі. Аға буын жастарды агроном болуға 
тәрбиелеу керектігі жайлы ойларымен б�лісті. 
:ңірде қысқы мал азығын дайындау жұмысы да 
к�ңіл к�ншітеді. Былтыр шаруашылықта малға 
қажет 16000 тонна жүгері сүрлемі, 12000 тонна 

жоңышқа 
азығы, 30000 
дана орама ш�п 
дайындалыпты. 
Бұл к�рсеткіш 
күз аяқталғанға 
тағы да артқан. 
Негізінен 
аталмыш 
шаруашылықта 
140 адам 
еңбекпен 
қамтылған. Біз 
«Агрофирма 
«Динара-
Ранч» ЖШС-
нің алдағы 
жоспарын 
білу үшін 
серіктестіктің 

атқарушы директоры Бақытжан Сатыбалдиевті 
әңгімеге тартқан едік: 

– Серіктестік 2008 жылы құрылған. Содан 
бастап етті бағыттағы мал �сіруді қолға алдық. 
Бүгінгі таңда он мың бас ірі қара бар. Оның бес 
мыңы етті бағыттағы асыл тұқымды ірі қара 
малы. Сонымен қатар «Сыбаға», «Жайлау» 
бағдарламалары арқылы алынған бес мың 

бас ірі қара малы бордақылау кешенінде 
�сірілуде. Шаруашылық алғаш ашылған жылы 
�з қаражатына Америка Құрама Штаттарынан 
254 бас, кейіннен Канададан 400-ге жуық ірі 
қара әкелді. :ткен жылы мал басын к�бейту 
мақсатында 1300 бас ірі қара сатып алынды. 
Сонау мұхиттың арғы жағынан жеткізілген 
малдар табиғатымызға бейімделіп келеді. 
Күніне екі келіге дейін салмақ қосады. 
Мысалы, «Герефорд» тұқымының аталық 

басының тірідей салмағы 1350 
келі болса, аналық басының 
тірі салмағы 850 келі, жаңа 
туған бұзаудың салмағы 33 
келіге дейін жетеді. Ал «Ангус», 

тұқымдас аталық бұқалар тірідей бір тонна, 
аналық басы тірідей жеті жүз келі тартады. 
Сондай-ақ қазақтың «Ақбас» тұқымының 
аталық басы 900 келі, аналығы 700 келі, 
жас бұқашалар 300 келіге дейінгі салмақты 
межелейді, – деді ол.

Қазіргі таңда шаруашылық бұл ірі 
қаралардан әр жүзіне шаққанда 90–95-тен 
т�л алып отыр. Т�лдерді �зге шаруашылықтар 
иелігіндегі мал басын асылдандыру мақсатында 
сатып алады екен. Сондай-ақ серіктестік 
«Сыбаға», «Жайлау» бағдарламалары 
арқылы сатып алынған бес мың бас 
бұқаны бордақылап, етке �ткізуде. Биыл 
мал бордақылау кешенінде 1100 тонна ет 
дайындалуда. Осы кешенде қазір 27 мың 
орама ш�п, мұның сыртында 20 тонна сүрлем 
жиналып тұр. Ал Қапшағай қаласында 
орналасқан «Agrofood» ЖШС-нен арнайы 
келісімшарт арқылы жылына 4 тоннаға жуық 
құрама жем алынады.

Қазіргі таңда ауыл шаруашылық саласының 
�ркендеуі мен дамуына мемлекет тарапынан 
демеу қаржы берілуде. Аяғынан жаңа тұрып 
келе жатқан шаруашылықтар үшін бұл үлкен 
к�мек. Осындай мемлекет қолдауының 
арқасында серіктестіктің техникасы 
жаңалануда.

Істің қыр-сырымен жақын танысып, жұмыс 
үрдісін к�ру үшін зауытқа арнайы бардық. Ат 
шаптырым аумақта орналасқан кәсіпорында 
тынымсыз тірлік жүріп жатты. Ішіне енген 
мезетте-ақ тау-тау болып үйілген қағаз 
қалдықтарына назар аудардық. Қоқыстар к�з 
алдымызда қайта �ңдеуден �ткізіліп, әп-сәтте 
дайын �німге айналды. Сол заттардан картон, 
қорап сияқты бұйымдар жасалуда. :ндіріс 
орнының басшысы Вадим Долгополовтың 
айтуынша, негізінен олар арнайы тапсырыс 
бойынша жұмыс істейтін к�рінеді. Бастапқы 
жылдары істі аяқтан тұрғызу оңай болмапты. 
Соған мойымастан тек алға жылжып, жұмысты 
жандандыруда талмай еңбек еткен. Мемлекет 
тарапынан жасалған к�мектердің де оң әсері 
тиіпті.

Былтыр «Бизнестің жол картасы – 2020» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 6 пайызбен 
33 миллион теңгеден астам несие алып, жаңа 
қондырғылар сатып алынған. Қазіргі кезде 
қағаз шығару үрдісі сол құрылғылардың 
күшімен автоматты түрде жүзеге асырылуда. 

Ал оның тетіктерін арнайы 
жұмысшылар басқарады. Мұнда 
жүзден аса адам еңбекпен 
қамтылған. Басым б�лігі жастар 
және сол �ңірдің тұрғындары. 
Оларға орта есеппен жүз мың 

теңгеден асатын жалақы т�ленеді. Айта кетейік, 
зауытта тәулігіне 20 тонна, айына 750 тоннадан 
астам қағаз �ңделеді. Қалдық негізінен 
Алматы қаласы және облыс аумағынан жинап 

әкелінеді. Шілде айында Қырғыз еліне 200 
тонна �ңделген қағаз экспортталған.

Айта кетейік, кәсіпорынның жұмыс істеп 
келе жатқанына он бес жылға жуықтапты. 
Содан бері талай істің басын қайырып 
үлгерген �ндіріс ұжымының бүгінгі тірліктері 

жаман емес. Оған 
қоршаған ортаны 
ластанудан сақтап, 
экологиялық 
жағдайды 
жақсартуға үлес қо-
сып отырғандары 
дәлел. Кейбір 
мәліметтерге 
сүйенсек, егер 
бір тонна қағаз 
қайта �ңдеуден 
�тсе, он алты 
ағаш сақталатын 
к�рінеді. Сондай-
ақ бұл жұмыс ағаш 
�ңдеуге қарағанда, 

қуат жағынан үнемді әрі экологиялық тұрғыдан 
тиімді �ндіріс болып табылады. Сондықтан, 
аталмыш кәсіпорынның атқарып жатқан 
жұмыстары үлгі тұтарлық деуге болады.

Жәрмеңкеге Ақсу, Ескелді, Қаратал, К�ксу, 
Кербұлақ, Сарқан аудандары мен Текелі, 
Талдықорған қалаларының ауыл шаруашылығы 
тауар �ндірушілері қатысып, �німдерін 
нарықтағыдан бірнеше пайызға т�мен бағада 
ұсынды. Сауда с�релерінде күнделікті тұтынуға 
қажет әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің небір 
түрі самсап тұрды. Бақша дақылдары мен дәруменге 
бай жеміс-жидек, к�к�ністер де аз болған жоқ. Бал 
мен балықтың да әр түрі саудаланып, к�пшілікті 
риза етті. Iсіресе, ет-май, сүт, нан сияқты күнделікті 
тұрмыста пайдаланылатын тауарлар сұранысқа ие 
болды. Қалалықтар к�біне бағасы т�мен әрі табиғи 
таза �німдерге ерекше қызығушылық танытып, 
таңдағандарын алып жатты. Сатушылар да жоғары 
к�ңіл-күйде сауда жасап, бар ынта-ықыластарымен 
сапалы қызмет к�рсетті. 

«Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында несие алып, 
кәсіптерін д�ңгелетіп отырған кәсіпкерлер де 
�здерінің �ндірген �німдерін к�пшілікке ұсынды. 
Солардың бірі –Нұргүл Ақашқызы. Аталмыш 
бағдарламаның шапағатын к�ріп, кәсібін бастаған 
ол жәрмеңкеге сүт, қымыз, шұбат әкеліпті. Нан мен 
тәтті тоқаш, жеміс-жидек, к�к�ніс саудалағандар 
да табылды. Айта кетейік, оларға коммуналдық 
базардан орын тегін беріледі. Облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасының бас маманы Жанар 
Мұхамеджанованың айтуынша, 2011-2016 жылдар 
аралығында аталмыш бағдарлама шеңберінде т�рт 
мыңға жуық адамға шағын несие берілген. Оның 84,5 
пайызы ауыл шаруашылығына, 15,5 пайызы �ндіріс 
және қызмет к�рсету саласына бағытталыпты. 

Осылайша артынып-тартынған қалалықтар 
түске дейін толастамай, керек-жарағын сенбілік 
базар арқылы түгендеп алып жатты. Жәрмеңкеде 
барлығы бес миллион теңге болатын он тонна �нім 
саудаланды. :з кезегінде тұрғындар мұндай шараның 
екі жаққа да тиімді екенін айтып, игілікті істі 
ұйымдастырған азаматтарға алғыстарын білдірді.
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Бизнестің жол картасы – 2020

Бұрындары «Шетелде қоқыстан да 
қажетті дүниелер жасалыпты» 
дегенді жиі еститінбіз. Мұндай жұмыс 
қазір біздің елде де жүзеге асырыла 
бастады. Іле ауданындағы «Компания 

В» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
дәл осындай істерді қолға алып, қағаз 
қалдықтарын өңдеумен айналысуда.

ҚОҚЫС ӨҢДЕЙТІН ҚОҚЫС ӨҢДЕЙТІН 
ЗАУЫТЗАУЫТ

Сыбаға

БАЛҚАШТЫҢ КҮРІШІБАЛҚАШТЫҢ КҮРІШІ

Жұмыспен қамтудың жол картасы – 
2020

Талдықорған – :скемен күрежолының 
бойына орналасқан К�лбай ауылдық 
округіне К�лбай, Қызылқайың, Iлемді, 
Бұдыр елді мекендері қарайды. Түгін тартса 
майы шығатын ырысты �ңір мал мен егіннің 
құтты мекені. Олар жыл сайын 53284 гектар 
жерге ауыл шаруашылығы дақылдарын 
сіңіріп, соның берекесімен үш мыңға жуық 
тұрғынның пейілін шалқытып отыр. К�ктемгі 
науқандық жұмысқа ауылдық округтегі 
шаруа қожалықтары бір күнде жұмыла 
кіріскен. Қазірге дейін 3625 гектар жердің 
дені жыртылып, тұқым сіңіру жұмыстары да 
аяқталу алдында. Ол жерлерге дәнді және 
майлы дақыл, күздік бидай, арпа, күнбағыс, 
майбұршақ, мақсары, тағы да басқа дақылдар 
себілуде. Науқанды жұмысқа ауылдық 
округтегі жүзден астам техника толығымен 
жұмылдырылған.

Ауылдық округ әкімі Ержан Шәкеровтің 
бастауымен егіс алқаптарын аралап к�рдік. 
Жоңғар Алатауын б�ктерлей құлашын жайған 
алқапта еңбеккерлер тынымсыз тірлікке 
к�шкен. Бір шетінде қатар-қатар тізілген 
«Беларусь» тракторлар бұрқыратып жер 
жыртып жатса, ана шетте сеялкалар жерге дән 
сіңіріп әбігер. Тағы бір шетінде бұрындары 
бітеліп қалған арықтарды аршып, ауылға су 
жеткізетін тоғандарды тазалап жүрген адамдар 
к�рінеді. Қай қырынан келсең де, береке-
бірлігі жарасқан ырысты елдің бақуатты 
тірлігін к�ресің.

Осы тұста айта кетерлігі, Алак�л 
ауданы жылдан-жылға дәнді және азықтық 
дақылдардың үлесін арттырып, ел ырысын 

молайтты. Сондай-ақ 
ауданның су жүйелерін 
ж�ндеу жұмыстары 
жүргізіліп, игерілмей 
жатқан суармалы 
егістіктер айналымға 
қосылды. Мұның 
шапағаты к�лбайлықтарға 
да тиіпті. Ауылдық округ 
әкімі биыл алғаш рет 
10 гектар жерге қант 
қызылшасын себуді қолға 
алмақ екен.

Асыл тұқымды мал 
басын �сіруге бағытталған 

мемлекеттік 
бағдарламаларды 
орындауда 
Алак�л ауданы 

к�ш басында 
келе жатқанын айта 
кеткен ж�н. Осыған 

дейін жайылымдық жерлердің 
�німділігін арттыру мақсатында 

ескі каналдар мен арықтар қалпына 
келтіріліп, 10 мың гектар жайылымдық жер 
суландырылды. Алдағы уақытта ет �ңдеу 
комбинатын, шаруашылық кооперативін, сүт 
қабылдау пунктін, мал бордақылау және мал 
сою алаңдарын ашуды жоспарлап отыр.

Ауылдың алдағы міндеттері де ауқымды. 
Олар облыс және аудан басшыларының 
тапсырмасы бойынша келесі мақсаттар үшін 
жыл бойы бұрынғы бітеліп қалған арықтар 
мен каналдарды тазалап, суармалы алқап пен 
жайылымның аумағын кеңейтуге тырысып 
жатыр. Сонымен қатар К�лбай ауылында 
асыл тұқымды ірі қара түлігін �сіруді де 
қолға алыпты. Ауылдастар етті және сүтті 
бағытта мал �сіру мақсатында «К�лбай 
сүт» атты кооператив құрамына бірігіп, 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ арқылы несие алып, 
жаңа жұмыс орнын ашуға ниеттенуде.

КӨКӨНІС КӨКӨНІС 
ЖӘРМЕҢКЕСІЖӘРМЕҢКЕСІ

Талдықорғандағы «Жерұйық» 
коммуналдық базарында әр сенбі сайын 
ұйымдастырылатын жәрмеңке бұл жолы 
да жоғары деңгейде өтті. Жалғасын тапқан 
шарапатты шараның дәстүрге сай өтуі 
базарлы күннің шырайын келтіріп, берекесін 
тасытты.
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«Дипломмен ауылға» бағдарламасы ауылдағы жастардың 
қатарын өсіріп, маман жетіспеушілігін тиімді шеше алды ма? 
Шалғай елді мекендерге барған жастардың тыныс-тіршілігі 
қалай? Оларға мемлекет тарапынан көмек көрсетілді ме? 
Ауылды көркейту, дамыту жолында қосқан үлестері қандай? 
Міне, осы сауалдар төңірегінде бағдарламаның бүгінгі 
нәтижесін байқамақ ниетпен облыстық жастар ресурстық 
орталығы директорының орынбасары Рүстем Қанапиянов Көксу 
ауданына ат басын бұрды.

АУЫЛДА ЖҰМЫС АУЫЛДА ЖҰМЫС 
ІСТЕЙТІН ЖАСТАРІСТЕЙТІН ЖАСТАР
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Жұмыспен қамту

ДАЛА ТӨСІНДЕГІ ДАЛА ТӨСІНДЕГІ 
ДҮБІРДҮБІР

Ауыл шаруашылығы

Алматы облысындағы Алакөл 
ауданы мал мен егін шаруашылығын 
дамытуда мол мүмкіндікке ие. Осы 
тұрғыдан келгенде ауданда жыл 
өткен сайын мал басының өсіп, егін 
алқабының да көлемі арта түскенін 
білеміз. Әсіресе, өңірде көктемгі 
науқандық жұмыс жоғары деңгейде 
ұйымдастырылып, тұрғындардың 
берекелі тірлікке деген ұмтылысын 
қамшылай түсті. Оны Алакөл ауданына 
барған сапарымызда Көлбай 
ауылындағы ағайындардың қарышты 
қадамынан аңғарып қайттық.



Тұтқында болған қазақтар, Түркістан 
легионы туралы зерттеулер көп емес. Тұтқындар 

тарихына қатысты зерттеулер жазған 
қазақ ғалымдары да саусақпен санарлық. 
Белгілі қаламгер Амантай Кәкен соғыстан 

кейін 1947 жылы Алматыда Түркістан 
легионының белсенді қызметкерлеріне 

жүргізілген сот материалдарын қысқаша 
жария етті. Саясаттанушы Бақыт Садықова 

Франция жерінде қимыл жасаған Түркістан 
батальондарының кейбір жауынгерлері туралы 

француз және неміс құжаттарын жариялады. 
Белгілі ғалым Гүлжаухар Көкебаева өзінің 

көлемді монографиясында бірінші және 
екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі 

Германия мен Ресей – КСРО 
жағындағы тұтқындардың жалпы 

мәселесін қарастырды.
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Айғақ ТАРИХТАРИХ
Ресей тарихшылары 

да бұл мәселеге назар 
аударуда. Татар тарихшысы 
И.Гилязовтың «Легион 
Идель-Урал» монографиясы, 
орыс тарихшылары 
С.Дробязко, О.Романов, 
К.Семеновтың «Иностранные 
формирования Третьего 
рейха» деген к(лемді кітабы 
гитлершілердің құрған Шығыс 
легиондары туралы к(п мағлұмат 
береді.

Неміс тарихшыларының 
еңбектерінен де Шығыс легиондары 
туралы деректер кездеседі. 2сіресе 
неміс ғалымы Рольф – Дитер 
Мюллердің «На стороне вермахта. 
Иностранные пособники Гитлера 
во время «крестового похода против 
большевизма» деген кітабы ақиқат 
тұрғысынан мол мағлұмат береді. Ол 
орыс тіліне аударылып та басылды. 
Сол сияқты неміс тарихшысы және 
этнографы Иоахим Хофманның 
Шығыс легиондары туралы зерттеуі де 
(«Die Ostlegionen 1941-1943». Freiburg, 
1976) назар аударады. Онда Түркістан 
және Кавказ батальондары туралы, 
олардың Кавказ бен Сталинград 
бағытында немістер жағында ұрысқа 
қатынасқаны туралы деректер бар. 
Осы зерттеулерден басқа да құнды 
деректері бар жарияланымдар мұнда 
ескерілді.

КСРО әскерлерінің соғыстың 
алғашқы екі жылында жеңіліске 
ұшырап, шегінуі, тіптен 1942 жылы 
майдан шебінің Еділдің жағасына 
дейін жетуі үлкен шығындарға душар 
еткені мәлім. Тек соғыс басталған 1941 
жылы 22 маусымнан бастап желтоқсан 
арасында 2 миллионға жуық кеңес 
әскері қатардан шықты. Тұтқынға 
түсті. 1941 жылы жаздың шілде-тамыз 
айларында тұтқынға түскен КСРО 
солдаттары мен командирлері Украина 
мен Белоруссия, Балтық бойы 
елдерінде фашистердің жасақтаған 
уақытша лагерьлерінде адам т(згісіз 
жағдайда ұсталды. Сол уақыттан 
бастап гестапо және абвер б(лімдері 
ол тұтқындарды ұлттық тегіне қарай 
б(лу жұмыстарын жүргізді. 

Германияның (з территориясында 
фашистер ешқандай соғыс 
тұтқындарына арналған 
концентрациялық лагерьлер ашпауға 
тырысқаны мәлім. Алғашқы кезде 
ондай лагерьлер Белоруссия, 
Украина, Балтық елдері жерінде 
ашылды. Aз жерін «таза нәсілшіл» 
фашистер тұтқындарға бергісі 
келмеді. Сондықтан соғыстың 
алғашқы апталарынан бастап Польша 
жерінде Орталық Азия мен Кавказ 
ұлттарының азаматтарын б(ліп 
алып, арнайы лагерьлерде ұстау 
саясатын жүргізді. Ондай лагерьлер 
фашист идеологтарының ойынша, 
тұтқындарды кеңес (кіметіне қарсы 
азғырып, үгіт-насихат жұмыстарын 
жүргізу үшін қажет болды. Себебі 
фашистік Германия басып алған 
Еуропа мемлекеттерінің әр елден 
шыққан адамдарынан әскери 
құрамалар жасақтап, (здеріне 
пайдалану тәжірибесі бұл кезде 
қалыптасып үлгіріп, (з нәтижесін 
берген болатын.

Коллаборационизм – соғыстың 
қоса жүретін элементінің бірі. Жау 
(зі басып алған жерлерді толық 
бағындыру, (з саясатын жүргізу үшін 
сондағы белгілі бір әлеуметтік топқа, 
жекелеген адамдарға арқа сүйейді. 
Aз үгіт-насихатын жүргізеді. Оның 
үстіне бұрынғы билік жүйесінің 
кемшіліктері, халыққа жақпаған 
әрекеттері, саясаты болса – ол 
ұтымды түрде үгіт-насихат тетігіне 
айналады. Ал КСРО мемлекетінің 
1917 жылдан кейінгі әртүрлі 
әлеуметтік топтарға жасаған қысымы, 
қылмысы жеткілікті болғаны мәлім. 
Оған кезінде помещиктер мен 
бай жер иеленушілердің меншігін 
конфискация жасау, фабрика 
мен зауыттарды, кәсіпорындарды 
мемлекет меншігіне алу 
(�������������	��
) жұмыстарын 
жүргізгені тарихтан белгілі.

Сонымен қатар ауыл 
шаруашылығын жаппай ұжымдастыру 
кезінде бай-кулак дегендердің жазаға 
ұшырауы, тап ретінде жойылуы, қарсы 
болғандардың жаппай репрессияға 
ұшырауы, халықтың Қазақстан мен 
Украинадағы және басқа да кейбір 
жерлерде жаппай аштан қырылуы – 
осының бәрі фашист идеологтары 
мен олардың үгітшілерінің тұтқынға 
түскен жауынгерлерді азғыруының, 
(здерінің пайдасына икемдеуінің 
нақты құралы болды. Мұндай үгіт-
насихат КСРО халықтарының 
тұтқынға түскен барлық азаматтарына 
олардың ұлтының басынан кешкен 
қиындығына, кеңес (кіметінен 
шеккен жәбіріне сәйкес жүргізілді.

Ал мұндай тұтқындар қатары 
(те к(п болды. Тек 1941 жылы ғана 
емес, 1942 жылы да соған жуық адам 
фашистер тұтқынына түсті.

Тұтқынға түскендер (мың адам):
1941 ж. – 1998 мың
1942 ж. – 1339 мың
1943 ж. – 487 мың
1945 ж. – 28 мың
Жоғарыда берілген деректер тек 

кеңес-герман майданында тұтқынға 
түскендер туралы. Оған 1945 жылдың 
тамызда жапон соғысында тұтқынға 
түскен 18 мың кеңес жауынгерлері 
кірмейді. Соғыс жылдарында 
тұтқында болған КСРО әскерінің 
саны 5 млн 300 мыңнан 1944 жылы 
5 млн 700 мыңға дейін жетті деген де 
деректер бар. Мұның 3,3 миллионы 
тұтқында (лген.

КСРО республикалары бойынша 
да (����� ������ ���� �����������) 

жалпы 
тұтқынға 
түскендердің 
нақты санын айқындау 
қиын. 1995 жылы жарыққа 
шыққан «Боздақтар» кітабының 
жалпы томында тұтқыннан оралмаған 
қазақстандықтардың саны 7046 
адам деп к(рсетілген. Бұл ешқандай 
қисынға келмейді. Ал осы кітаптағы 
хабарсыз кеткендер деп к(рсетілген 
271503 адам шындыққа жақын 
екені даусыз. Себебі тұтқында қаза 
болғандар қатары (те к(п болғанын 
басқа деректерден байқауға болады. 

Алғашқы жылы (1941-1942 
��.) тұтқында болғандардың 
адам т(згісіз жағдайда болғанын 
құжаттар да, оны басынан (ткеріп, 
тірі қалғандар да баяндайды. 1941 
жылы тамыз-қыркүйек айларында 
Польша жерінде ұйымдастырылған 
Ченстохово, Сувалки, Легионово 
және басқа лагерьге сұрыпталып 
әкелінген тұтқындар әдейі осындай 

азапты жағдайда ұсталды. Мысалы, 
Ченстохово лагеріне жинақталған 30 
мың түркі мұсылман тұтқындарынан 
екі-ақ мың адам аман қалған. 
Олардың бәрі сүзек және басқа 
аурулардан жаппай қырылған. 
Сол сияқты Сувалки лагеріндегі 
650 түркі-татар тұтқындардан 
күніне 5-10 адамнан (ліп отырған. 
Бұл 1941 жылдың жазы мен күзі. 
Ал осындай лагерьлер Украина 
территориясында да құрылғаны 
мәлім. Днепропетровск, Житомир, 
Полтава және басқа жерлерде неміс 
фашистері фильтрациялық тұтқындар 
лагерінде оларды ұлтына қарай 
б(ліп, тұтқындарды жұмысқа салды. 
Оларға неміс армиясына қызмет етуді 
ұсынып, үгіт-насихат жүргізді.

Соғыс жылдары КСРО үкіметі 
әскери тұтқындар туралы 1899 
жылы және 1907 жылы Гаага 
конференциясының соғыс 
және тұтқындар туралы заңдар 
конвенциясына қосылған жоқ. Бұл 
1917 жылдан бері жалғасып келген 
жағдай болатын. 1929 жылы әскери 
тұтқындарды қандай жағдайда ұстау 
керектігі туралы Женева конвенциясы 
қабылданды. КСРО үкіметі оған 
да қол қойған жоқ. Кейін де 
қосылмады. Сондықтан КСРО жағы 
ара ағайындық жасаған Швейцария 
жағының кеңес тұтқынындағы және 
неміс тұтқынындағы әскерилерге 
к(мек беру, почта байланысын жасау 
туралы ұсыныстарын қабылдамады. 
Есесіне, 1941 жылы 16 тамыздағы 
бұйрығы бойынша жоғарғы әскери 
билік (������) кеңес әскерлеріне 
тұтқынға берілмеуге, «ондайларды 
командирлер мен комиссарлар сол 
жерде атып тастауы қажет» деген 
тұжырым жасады.

Германия жағы 1941 жылы 
маусымның соңында Халықаралық 
Қызыл Крест қоғамы арқылы КСРО 

мен Германия 
тұтқындарын ұстау 
ережелері бойынша 
келісім жасау туралы 
мәселе қойды. 
Бірақ бұдан нәтиже 
шықпады. 1942 
жылы 29 мамырда 
КСРО сыртқы істер 
министрі (������) В.Молотов мұндай 
келісімнен үзілді-кесілді бас тартты. 

Бұл жерде мынаны ескеру 
қажет: Германия жағы, шынын 
айтқанда, әскери тұтқындарға жаны 
ашығандықтан мұндай ұсыныстар 
жасаған жоқ. Біріншіден, неміс 
фашистері жағынан да кеңес жағына 
тұтқынға түскендер болды. Сондықтан 
осы жағын ескерген герман үкіметі 
жоғарыда айтылған ұсыныстар 
жасады. Бірақ негізгі мақсаты – 

жаулап алушылық. 
КСРО-ны 
б(лшектеп, оның 
жерінде әртүрлі 
құрылымдар 
жасағысы келген 
фашистермен 
кеңес жағы 
келісімге баруға 
құлқы болмады. Ал 
екіншіден, фашистік 
Германия басшылары, 
олардың идеологтары 
КСРО жеріндегі 
т(менгі нәсілді 
адамдарды тұтқында 
қалай ұстаса да, оларға 
не істесе де еркіміз 
бар деген принциппен 
қолдарын босатып алды. 
Бұл фашистерге тиімді 
болды.

Тұтқында болған, 
кейін Түркістан 
легионында болып, онан 
белорус партизандарына 
қашқан қарсақпайлық 
Т.Құтпановтың, 
қарағандылық Т.2міровтың 
айтуынша, оларды 
«жарты жылға жуық адам 
т(згісіз азапты жағдайда 
ұстаған. Аш, жалаңаш 

адамдар суыққа, жұқпалы ауруларға 
шыдамай жаппай (ле бастады. Ал 
барақтарға біртіндеп немістер жағына 
к(шкен тұтқындардан, бұрынғы 
эмигранттардан жасақталған молдалар 
келіп уағыз айтумен жүрді. Сондағы 
негізгі мақсаттары – фашистер 
жағына (тіп, легионға кірсеңдер аман 
қаласыңдар. КСРО енді жоқ, Гитлер 
жеңді». 

Жоғарыда айтылғандай, герман 
жағына тұтқынға түскен адамдарды 
әскери мақсатта пайдалану идеясы 
соғыстан бұрын да болған. Батыс 
Еуропа елдерінің ішінен Голландия, 
Норвегия, Франция, Бельгия және 
басқа да елдер азаматтарынан құралған 
әскери легиондар 1940 жылы герман 
фашистері басып алған жерлерде 
қызмет етті. Партизандарға қарсы 
соғысты. Күзет жұмыстарын атқарды. 
Бұл вермахт әскерлерінің негізгі күшін 
шығыста кеңес майданына қарсы 
пайдалануға зор мүмкіндік берді.

Енді КСРО халықтары ұлттарынан 
тұтқынға түскендерді іріктеп алып, 
солардан құрылған легиондарды кеңес 
әскерінің (зіне қарсы айдап салу 
идеясы іске асырыла бастады. 1942 
жылы жазда Харьков түбінде және 
Днепропетровскіде концентрациялық 
лагерлерде болған А.Жәмкен (������� 
ө����� ө������ ��!��� ��-�ө��� 
���� �����������) былай деп еске 
алған еді: «Ақмолада құрылған 
қазақтың 106-атты әскер дивизиясы 
құрамында майданға келдік. Біздің 
үш полкті 6 кавалерия корпусын 
толықтыруға қосты да ұрысқа 
салды. Харьковтің оңтүстігінде 
Красноград қаласы бағытында 
шабуылға енген корпус қоршауда 
қалды. Үш күн ғана соғысып үлгірген 
біз бүкіл дивизиямызбен бірге 
тұтқынға түстік. 2уелде Харьковке 
жақын жерде лагерьде ұстап, кейін 
Днепропетровскідегі лагерьге жаяу 

айдап келді. Аш, жалаңаш, жаралы 
тұтқындар біртіндеп (ле бастады. 
Барақтарды аралап молдалар жүреді. 

Енді бір кезде неміс 
формасын киген, қарындары тоқ 
қандастарымызды арамызға жіберіп 
үгіттеуді шығарды. Легионға кірсеңдер, 
біз сияқты жағдайларың жақсы болады 
деп азғырды олар. Осы үгіттеулерден 
кейін к(пшілігімізді еркімізді 
сұрамастан легионға қабылдады».

Мұндай жағдай тұтқындар 
лагерьлерінде жаппай орын алды 

десе болады. Aздеріне қажетті деген, 
легионға қосамыз деген адамдарын 
осылай б(ліп алып, гитлершілер 
олардан ұлттық құрамына қарай 
батальондар құрастыруға кіріседі. 
1941 жылы жаз бен күзде КСРО 
әскерлерінің тұтқынға к(п түскендігі 
соншама, фашистер (здеріне легион 
үшін таңдап алған тұтқындарды 
оқытатын, идеологиялық «тазартудан» 
(ткізетін арнайы оқыту легерьлерін 
ұйымдастырды. Сондай іріктеу және 
оқыту лагері Түркістан ұлттарынан 
шыққан тұтқындарды оқыту үшін 
Чернигов облысының Ромны 
қаласында ашылады. Онда қазақ, 
(збек, тәжік, түркімен, ұйғыр, татар 
ұлттарынан құралған роталарды 
(�"���������) жасақтап оқыту 
қолға алынады. Мұндай лагерьлер 
әзірбайжан тұтқындары үшін 
Чернигов облысының Прилуки 
қаласында, грузиндер үшін Полтава 
облысының Гадяч аудан орталығында, 
армяндар үшін сол облыстың Лохвица 
қаласында ашылды. Солтүстік Кавказ 
ұлттарынан шыққан мұсылмандар 
үшін Полтава облысының Миргород 
қаласында лагерь ашылды. Батыс 
Украинда, Умань қоршауында 1941 
жылы шыға алмай тұтқынға түскен 
қазақ, (збек, қырғыз т.б. үшін 
Шепетовка, Ровно лагерьлері ашылды.

Украинада орналасқан мұсылман 
тұтқындардың лагерін бақылау 
орталығы да осы Миргород қаласында 
болды. Оның штаб бастығы 
түріктанушы ғалым, фашистердің 
Шығыс министрлігінде қызмет еткен 
Оскар фон Нидермайер болды. Тұркі 
тілдерін, шығыс халықтарының тілі, 
тарихымен айналысатын Андреас 
Майер-Мадер, Герхард фон Менде, 
Райнер Ольцша сияқты мамандар 
Шығыс министрлігі арқылы 
империялық қауіпсіздік қызметіне 
алынып, барлау және диверсия 
жұмыстарына адам таңдауға, Түркістан 
халықтары (кілдерінен әскери 
б(лімдер жасақтауға тапсырма алады. 

Бүгінгі қазақ басылымдарында, 
кейбір зерттеулерде «Түркістан 
легионын құрған тек немістердің 
(здері, оған ешкім к(мектескен жоқ» 
деген сияқты пікірлер айтылады. 
Мұның басты себебі кеңестік 
кезеңде (��#� ������� ө�����-
��) «Түркістан легионын құруға 
шетелде эмиграцияда жүрген Мұстафа 
Шоқайдың қатысы болған» деген 
ақиқатты тәуелсіздік жылдары жоққа 
шығару, «М.Шоқай сияқты қазақтан 
шыққан ірі саяси қайраткерді қайткен 
күнде де гитлершіл фашистермен 
сыбайлас болды» деген пікірден 
аршалап алу ниетімен туындаған 
әрекеттер екені жасырын емес.

1969 жылы Алматыда «Жазушы» 
баспасынан «Үлкен Түркістанның 
күйреуі» деген құжатты повесть 
жарияланып, к(пшілікке бірден 
таралып кетті. 6000 тиражбен 
шыққан бұл кітапқа сұраныстың 
күшеюіне байланысты бірнеше 
жылдан соң ол екінші рет сондай 
тиражбен қайта басылып шықты. 
Тіптен мыңдаған сондай тиражбен 
орыс тіліне аударылып басылды. 
Соның нәтижесінде бұл кітап соғыс 
әдебиетінің классигі Константин 
Симоновтың «Разные дни войны» 

деген екі томдық 
үлкен естеліктерінен 
де орын алды. 
Кітаптың авторы 
сол кездегі КСРО 
Мемлекеттік 
қауіпсіздік 
комитетінің 
жауапты қызметкері, 
Қостанай облыстық 
басқармасының 
бастығы болған 
полковник, әрі 
белгілі жазушы 
Серік Шәкібаев еді.

Автордың 
Түркістан 
легионына 
байланысты КСРО 
МҚК (КГБ) және 
Орталық Азия 
мен Қазақстан 
республикалары 
КГБ-сының 
архивтеріндегі 

барлық 
материалдарды зерттегені белгілі. 
Оларға қоса С.Шәкібаевтың Кеңес 
Армиясының қолына түскен 
Түркістан Ұлттық Кеңесінің, герман 
абвері (ә����� �����
) мен вермахтың 
қазақ, (збек, қырғыз, түркімен 
және тәжік ұлттарының тұтқынға 
түскен жауынгерлерінен «Түркістан 
легионын» құрғаны туралы, ол 
легиондардың қайда және не істегені 
туралы құжаттары бар архивтерінің 
трофей ретінде қолға түскен 
барлық материалдарымен жұмыс 
жасағаны бүгінде белгілі болып отыр. 
Автордың (зінің (мірден озғанына 
20 жылдан асты. М.Шоқай туралы 
бүгін құжаттарды к(рмей, қолына 
ұстамай пікір айтып, С.Шәкібаевты 
жер-жебіріне жеткізе жазғыратын, 
тіптен мазақ етіп, ақылға сыймайтын 
пікірлер айтатын авторларда бар. 
Олар 90-шы жылдардың ортасында 
баспас(з бетінде С. Шәкібаевқа 
қарсы пікірлерін жариялап, «Үлкен 
Түркістанның» авторы оларға дәйекті 
жауабын да қайтарған еді. 

Кейінгі зерттеулер к(рсеткендей, 
С. Шәкібаев кітабының деректік 
негізі дұрыс екені дау тудырмайтын. 
Мәселе кітап авторының кеңестік 
кезеңдегі идеология қалыптарынан 
шықпай, «Түркістан легионына», 
немістер құрған Түркістан Ұлттық 
Комитетіне адамдар не себепті 
кіргенін ескермеуінде жатыр. Себебі 
С.Шәкібаев КСРО әскерлері не 
себепті соншама адамдарын тұтқынға 
душар етті, олар соғысқа дейін кеңес 
үкіметі тарапынан ашаршылық пен 
репрессия қырғынын, қудалауды 
бастарынан (ткергені туралы бір 
ауыз с(з айтпайды. Ал фашизм 
идеологтары бұл – мәселені (здерінің 
үгіт-насихатына барынша ұтымды 
пайдаланып, КСРО-ға қарсы 
құрылған легиондарға адамдарды 
тарта білді.

Бұл жерде М.Шоқай, татар 
ұлтының (кілі Ғ.Идриси, жас 
эмигрант В.Каюмхан және басқалары 
лагерьлерді аралап, Түркістан 
азаматтарынан легион құруға 
араласқаны шындық. М.Шоқайдың 
Францияның Шығыс тілдері 
институтында сақталған жеке 
архив қорының к(шірмесі 2000-шы 
жылдардың бас кезінде Алматыдағы 
Орталық архивке берілгені мәлім. 
Онда М.Шоқайдың тұтқындағы 
қазақ, (збек, қырғыз және басқа 
ұлт (кілдерімен кездесуде жасаған 
тізімдерінен үзінді сақталған. Польша 
территориясындағы лагерьлерді 
аралап, әсіресе Ченстохово лагерінде 
к(бірек болғаны белгілі. Сонда жүріп, 
сүзек ауруын жұқтырған ол 1941 
жылы желтоқсанның соңында қайтыс 
болған. Ал оған дейін Қазақстан, 
Орталық Азия, Кавказ, Еділ бойы 
халықтарынан легиондар құру 
жұмысы басталып кеткен еді.

Түркістандықтардан алғашқы 
отрядтар құру 1941 ж. қазан айының 
басында орын алды. 2уелде «жүздік» 
деп құрылған бұл роталар неміс 
тылында күзет және полицейлік 
міндетін атқарды. Бірақ сол қазан 
айында ондай роталардың қатары 
к(бейген соң, 1-Түркістан полкі 
құрылды. Немістің құрлықтағы 
әскерінің бас штабының бастығы 
генерал-полковник Франц Гальдердің 
айтуынша, ол неміс әскерінің қолына 
«моңғол тектес халықтар (кілдерінің» 
(те к(п түсуінен еді.

1941 жылы 15 қарашада вермахтың 
1-Түркістан полкін құру туралы 
бұйрығы шығады (Turkstanisches 
Rediment). Бұл кезде М.Шоқай тірі. 
Бірақ шын мәнінде, бұл полк емес 
еді. 444-түркі тілдес ұлт (кілдерінен 
құралған батальон болатын. Оның 
командирі небәрі обер-лейтенант 
Тәубе деген екен. Міне, осы батальон 
болашақ Шығыс легиондарының 
үлгісі болып саналды.

Гитлерлік Германия басшылары 
неліктен Түркістан және Кавказ 
халықтарынан құралған легиондар 
құруға асықты? Жалпы Гитлер де, 
оның сыбайластары да КСРО-ға 
әртүрлі этностардан құралған жасанды 
мемлекет деп қарады. Сондықтан 
оның халықтарының арасына сына 
қағып, б(лшектесе – басқаруға оңай 
болады деген тұжырымда болды. 
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«ЖАС ҚАЗАҚТЫҢ» ГАЛЕРЕЯСЫ

Бала 
кезімізде 
түрлі ойын 

ойнайтынбыз. 
Есте қалғаны 

– «неміс» және 
«совет» ойыны. Яғни Qз 

арамызда қызылдар мен ақтар болып 
бQлінеміз. Бір-бірімізден тығылып 
жүріп, ағаш таяқпен атысамыз. Тура 
бір спектакль сияқты, 2 сағаттық 
ойынымызды бQліп-бQліп аламыз. 
Бір күні жаңадан салынып жатқан екі 
қабатты үйде ойнайтын болдық. Бірі-
бірімізден тығылып жүрміз. Ойынға 
берілгеніміз соншалық, оқ тиген адам 
ойын аяқталғанша қимылсыз жатады. 
Сонымен шайқасымыз басталып 
кетті. Мен қоршалмаған балконда 
Qзімше тығылып жатырмын атайын 
деп. «Совет» командасындамын. 
Қарсы топтың «жауынгері» мені атып 
жіберді. Оқ тиген адамның кейпін 
танытып айналып құлаймын. СQйтсем, 
балконның 2-ші қабатынан бір-ақ 
құлаған екенмін. Жан-жағының ашық 
екенін байқамай қалғам ғой. Есімді 
білмеймін. Бір кезде кQзімді ашсам, 
бүкіл ауыл маған қарап отыр. Бәрі 

шошып 
кеткен. 

«Тірісің 
бе, саусың 
ба?» – деп қайта-қайта сұрайды. Сонда 
түсіндім жоғарыдан құлағанымды. 
Сол кезеңдерде асық ату, атыспақ, 
тығылыспақ ойнау бір сән болатын. 
Түнде тығылыспақ ойнап жүріп, 

«тұтқындарды» ұстаймыз. Екіге бQлініп, 
«партизан» боламыз. Қатыгездігіміз 
соншалық, достарымызды ауылдың 
шетіне лақтырып кетеміз. 
Сараңдығымыз соншалық, түн 
жарымда қорқып қалады-ау, 
алып кетуіміз керек деп 
ойламайды екенбіз. «Қалай 
қайттың?» – деп ертесіне 
сұрасақ, ашуланбайтын.

 
«ТАМАШАДАҒЫ» 

ТАМАША КҮНДЕР-АЙ!

Бала кезімнен 
«Тамашада» ойнасам деген 
арманым болды. Шіркін-
ай, Құдайберген, 
Тұңғышбай, 
Мейірман 
ағаларымыздың 
жанында 
жүрсем 
деген 
қиял, 

шынайы 
Qмірге 

жетеледі. 
Осылайша 

студент кезімнен 
Qнерге араласа 

бастадым. «Тамашаға» 
алғаш шыға салып, келесі 

күні Шымкентке гастрольге 
бардық. Араларындағы ең жасы 

менмін, барлық жұмысты Qзім 
істедім. Киімін кQтеріп жүрдім. 1 
жылдай солардың сQмкесін тасыдым. 
Ол кездері Qнер адамдарын әр облыс 

зор қошеметпен қарсы алатын. 
Жиналған жұрт, гүл шоқпен, 
қошеметпен қарсы алатын. 
Шымкентке келіп пойыздан 
түсіп жатқан сәтімізде халық 
бізді оркестрмен қарсы алды. 
Бәрін танып, ілтипат білдіріп 
жатыр. Мені де тани ма екен 

деген іштегі бір мақтаныш үдеп 
барады. Соңдарынан ілесіп келем. 

СQмкесін түсірдім. Ешкім шапалақ 
ұрмайды. Бір бала тесіліп қарап Qтті. 

Е, Құдайға шүкір, мынау танып тұр деп, 
іштей қуанып қоям Qзімше. Басқаларға 
қарамайды. Тағы алдымнан ұзақ қарап 
қайта Qтті. Сосын жақындап келді. 
«Аға мен сізді таныдым» – деді. Ух, 
тым болмаса танитын бір адам бар екен 
деп тағы қуана бергенімде, «Сіз 
жаңағы 

пойыздағы проводник 
емессіз бе?» – демесі бар 
ма? "жептеуір әртіссіз 

ғой дей ме 
десем... 

 

«ҰЛЫҚПАНДЫ 
БІР АЙ 

АЛДАДЫМ»

Студенттік шақта 
Ұлықпан Жолдасовты оңдырмай 

алдағаным бар. Оның Ақтаудан 
Алматыға жаңадан кQшіп келген 
кезі. Музыкант, тойға шығады. 
Жақсы жолдаспыз. Оның жұмыс 
жоспарын жақсы білемін. Кешке 
кетеді, таңертең бір-ақ келеді үйіне. 
Таңертең ұйықтап, түстен кейін 
тұрады. Күндегі қайталанатын тірлігі 
сол. Ал мен таңертең жұмысқа 
барамын, театрға. Ұлықпан келді-
ау деген кезде үйіне звондаймын. 
Шалдың дауысын салам.

– Алло, Қабдеш бар ма?
– Кешіріңіз, Қабдеш тұрмайды бұл 

үйде – дейді де тұтқаны қоя салады. 
Келесі күні тағы қоңырау 

шаламын. Сенің әкең «Қалада балам 
бар, сонда барып тұрып, шаруаңды 
бітір» – деген еді» – деймін тағы да. 

– Жоқ, ақсақал, бұл оның үйі емес, 
– дейді де телефонды тағы қоя салады. 
СQйтіп, бір ай бойы мазасын алдым. 
Ақыр аяғында әйелі алатын болды. 
Тіпті Қабдеш болып зығырданын 
қайнатып, әбден ашуына тидім. 
Ұлықпан екеуміз бір айдан кейін 
тойда жолықтық.

"ңгіме арасында «Қабдеш бар ма? 
– дедім. Бетіме қарады да «"й, атаңа 
нәлет, оңбаған адам екенсің, бір ай 
болды ғой қанымды ішкеніңе» – деп 
біразға дейін сQйлеспей қойды. 
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Асылбек 
БОРАНБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, 
актер:

Атыспақ о
йн

ап,

Атыспақ о
йн

ап,

балконнан
 құ

ладым

балконнан
 құ

ладым

Қазақтың 
музыкалық 
аспаптарынан 
домбыра, қобыз 
сияқты жалпақ 
жұрт жақсы білетін 
аспаптарды ғана 
танитынымыз 
анық. Бірақ 
Қытайдың 
Шинжаң 
өлкесінен 
табылған 
«Ботамойын» 
және «Боздауық» 
деген аспаптарды 
бұрын кім көрген? Бұл музыкалық аспаптар 
Шинжаңның Құмыл аймағына қарасты 
Баркөл қазақ автономиялы ауданындағы 

музейде сақталыпты: «Бұл аспап туралы бұрын 
естіп, тыңдап, тартып көргендеріңіз бар ма? Қазақ 

әдебиетінде айтыла ма?» деп жазады Жанарбек 
Ақыби есімді азамат фейсбукте.

«Ботамойын» мен «Ботамойын» мен 
«Боздауық»«Боздауық»

««НАМЫСНАМЫС»»

Талдықорғанда кәсіби фототілші Жеңіс 
ЫСҚАБАЙДЫҢ «Намыс» атты фотокөрмесі өтті.

Арқада 
Кеншімбай 

Жұбандықовтың есімі 
Шашубай есімімен қатар 

аталушы еді. Іздеушісінің 
жоқтығы ғой, әттең! Ел 

алдыңғысының атын атамақ 
түгілі, ардакүрең ақынның 

есімі бүгінде ұмыт болуға 
айналған. Соны есімізге 

салғандай жағымды жаңалық 
жетті. Кеншімбай ақынның 27 

дәптері табылыпты.

Оны тапқан – 
белгілі әдебиетші Аманкелді 

Туғанбаев. Ол кісі жазуды ажырата алмаған 
соң, академияға тапсырады. Алайда онда да 
шағатайша білетін жан табыла қоймапты. 
Содан «Шағатай тілін білетіндер бар ма?» – 
деп жан-жаққа сұрау салған. Шағатай тілінің 
маманы Qзімізден шықты. Ол – тағы бір 
әдебиетші ағамыз Мұхамедқали Баймұқан. 
Ол кісімен хабарласқанымызда жиырмадан 
астамын дәптерін аударып қойғанын айтты. 

.ө��5�� ��#��, �������
	

БӘРЕКЕЛДІ!

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Астана 
қаласында 25 мамыр күні мәдениет және спорт министрлігінің тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығымен бірлесе отырып «Қазіргі терминжасам: бағыттары мен принциптері» республикалық әдістемелік семинарын өткізеді.Қазіргі Қазіргі 

терминжасам терминжасам 
бағытыбағыты

Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында 
Президент "кімшілігінің, Премьер-Министрдің Кеңсесі, 
Парламент Сенатының Аппараты, Парламент Мәжілісінің 
Аппараты, министрліктердің жетекші мамандары арасында бүгінгі 
терминжасамның Qзекті мәселелері талқыланады.

Аталған әдістемелік семинарда терминжасамның бағыттары 
айқындалып, терминдерді біріздендірудегі халықаралық және 
отандық тәжірибелер зерделенеді. 

Іс-шараға Парламент депутаттары, үімет жанындағы 
республикалық терминология комиссиясының мүшелері, 
лингвист-ғалымдар, БАҚ Qкілдері, орталық атқарушы органдардың 
жетекші мамандары, ұлттық компаниялар мен акционерлік 
қоғамдардың мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізуге жауапты 
қызметкерлері қатысады.
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