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БИРЖАМЕТРБИРЖАМЕТР

РУБЛЬ

6,00

EURO 

427,26

DOLLAR 

386.77

МҰНАЙ (brent)

64,62

АЛ, ӘЙТПЕСЕ...

НЕСИЕ ТАРАТУ 
«НАУҚАНЫ»

БІР ЖАНҒА 
ЕКІ КҮЙМЕК 
ӘДІЛЕТ ПЕ?!.

77

44

ТАРҚАТЫЛМАҒАН 
ТҮЙІН

АБАЙДЫҢ 
«ТОЛЫҚ 
АДАМ» ІЛІМІ
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ҚЫЗЫҚСТАН 

ҚЫЗЫҚТАРЫ

13 МЛН $ ҚАЙТАРЫЛДЫ13 МЛН $ ҚАЙТАРЫЛДЫ

А�шамды А�шамды 
	рлап 	рлап 

кетіптікетіпті

ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ

Жұрт болашағы жоқ 6 мыңға жуық ауылды 
жабу бағдарламасына наразы және алаңдаулы. 
Ғасырлар бойы сол �ңірде �мір сүріп, 
ата-бабасының кіндік қаны тамған жерде 
қалғысы келетіндерге жұмыс беруді, ауылды 
жандандыруды ешкім ойланбайды. 

Бар жерді игермейміз. Ауыл 
шаруашылығына жарамды 20 миллион 
гектар жер бос жатыр. Астық компаниялары 
монополия негізінде ішкі нарықтағы 
сүт сұранысының 74% қамтитын 
шаруашылықтарды �зіндік құны 5-6 еседен 
асып түсетін жем-ш�ппен жабдықтайды. 
Ауылдағы сүт қалаға жеткенде 7,5 есе қымбатқа 
сатылады. Ауыл шаруашылығы �німдерін 
дайындау жағы да қалыс қалды. Ауылдан ет 
пен сүтті к�біне жатып ішер жылпос делдалдар 
әкетеді. Оларды ешкім қадағаламайды, �здері 
салық та т�лемейді. 

Тұрғындарды сүт �німдерімен қамту 
63%-ды құрайды. Ал етпен қамту ғылыми 
негізделген медициналық норманың 
жартысына жетеқабыл. )зге �німдерге 
қатысты жағдай да осындай. Үкімет 
агро�неркәсіптік кешенді дамытуға қатардағы 
мамандарды тарта алмады. 

1990 жылы ауыл шаруашылығы �німдерін 
�ндіру к�лемі елдің ЖІ)-нің 31,8% құраған. 
Он жылдан бері бұл к�рсеткіш 4,6-4,7%-дан 
аспайды. 

Бұл бізді баяғыда-ақ алаңдатуы керек еді. 
Бірақ қисапсыз А)К-ді дамытуға арналған 
бағдарламаны ғана к�реміз. Ешқайсысы 
да к�зге к�рінетін нәтиже берген жоқ. Кей 
тұста статистикалық к�рсеткіштер �сімді 
к�рсетсе, оған күдікпен қараймыз. Себебі 
күнделікті �мірде агро�неркәсіп кешенінде 

ондай �згеріс байқалмайды. К�п 
жылдан бері сүт қабылдайтын 
бекеттерді қуатты салқындатқышпен, 
қасапханаларды тоңазытқышпен 
жабдықтау мәселесі айтылып келеді. 
=йтсе де, бұл жұмысты аяғына жеткізу 
мүмкін болмай отыр. 

Үкімет тамақ �німдерінен пайда 
табатын құрылымдарға к�бірек қолдау 
к�рсетеді. Ал бағаны т�мендетуге түрлі 
меморандум, бақылау акциялары ықпал 
етеді. Одан г�рі агро�неркәсіп кешенінде 
еңбек �німділігін арттырса, сол тиімді 
болар еді. Жергілікті жерлерде әкімдер 
ірі бизнестің мүддесін күйттейді. Тауар 
�ндіретін ұсақ шаруашылықтардың мұң-
мұқтажы сырт қалады. 

Елімізде к�птеген холдингтер, 
корпорациялар құрылады. Олардың 
барлығы қаржыландыруды қажет етеді. 
Салаға технологиямен, техникамен 
қолдау к�рсететін �ндіріс кәсіпорындары 
жоқтың қасы. Біз тіпті ең қарапайым ауыл 
шаруашылығы техникасын шығармайтын 
болдық. Бәрін сырттан әкелеміз. 

Бұл құрдымға қасақана құлатудан 
басқа ештеңе емес! Шетсіз-шексіз даласы 
бар Қазақстанда бірде-бір мелиоративтік 
машина стансасы жоқ! Мал шаруашылығы 
фермаларына қызмет к�рсететін 
кәсіпорындар жоқ! Шаруашылықтарды 
кооперациялау әлі күнге де нақты қолға 
алынбады. Міне, сондықтан да жыл сайын 
азық-түліктің 60 пайызын 4 млрд АҚШ 
долларына шетелден сатып аламыз.
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Біздің фракция соңғы жылдары агроөнеркәсіптік кешен мәселелері бойынша 
Үкіметке бір емес, бірнеше рет хат жолдады. Біз көтерген сауалға берілген 
жауаптарды саралай келе, үкімет аппаратында ауыл шаруашылығын терең білетін, 
алаңдаушылық танытатын қызметкерлердің аздығына көз жеткіздік. Кейбір аудан 
мен ауыл әкімдері өз аумағында өндірілетін өнім көлемін де білмейді.
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Атырау облысының 
бұрынғы әкімі Бергей 
Рысқалиев жылы 
орындыққа жайғаса сала, 
ағасы екеуі қылмыстық 
топ құрған. Ақыры 
қыруар қаражатпен 
шетелге тайып тұрған. 
Осыған байланысты 
түсініктеме берген 
бас прокуратураның 
қоғамдық мүдделерді 
қорғау қызметінің басшысы Сапарбек 
Нұрпейісов: «Бергей әкім болған 
бірінші күннен бастап қылмыстық топ 
жасақтаған. 2006-2012 жылдар аралығында 
ағайындылар арнайы жүйе бойынша 
мемлекет меншігіндегі нысандарды �з 
адамдарына арзандатылған бағамен сатып, 
қоғамдық нысандарды салу құрылысының 
бағасын к�теріп, аса ірі к�лемде пара алып, 
қылмыстық мақсатта жалған ресми құжаттар 
жасаған», – деді. 

Ұрланған қаражаттың барлығы арнайы 
құрылған жалған фирмаларға аударылып, 
одан әрі шетел асқан. Ұйымдасқан бірнеше 
қылмыстық топ �з қызметтерін мақсатты 
түрде жүргізіп, тапсырмаларын мүлтіксіз 
орындап отырған. Тіпті оның бірін Бергей 
Рысқалиевтың күйеу баласы =лбақасов 

басқарған. «Олар бір ғана мақсатта жұмыс 
істеген: газдандыру, электр желілерін тарту, 
сумен жабдықтау, тұрғын үй құрылысы, 
к�пір �ткелдері, тазарту қондырғылары және 

басқа да әлеуметтік 
нысандарын 
салу барысында 
бюджет ақшасын 
жымқырған. 
Бұлардың қатарында 
Атыраудағы қатты 
қалдықтар сақтау 
полигоны, 1200 
орындық қазіргі 
заманғы �нер музейі 
бар», – дейді бас 
прокуратура �кілі. 

Рысқалиев аймақтағы ірі бизнесмендерді 
қолтығының астына алған. Мәселен, 
кәсіпкер Мералиевтің үш фирмасынан 
бопсалау арқылы 250 миллион теңге 
�ндірген. Осындай қылмыстардың 71-і 
анықталып, мемлекетке 72 миллиард теңге 
залал келтіргені анықталды. 

Бас прокуратураның деректеріне 
қарағанда, сот шешімімен 185 нысан 
тәркіленген. Оның ішінде 50 пәтер, 44 жер 
телімі, банктегі есепшоттар бар. Қазіргі 
уақытта мемлекет есебіне 44 миллиард 
теңгеден аса залал �ндіріліп, енді қылмыстық 
топтың активтерін іздестіру жұмысы 
жүргізілуде. Шетелдегі 13 миллион доллары 
анықталып, тәркілеу шаралары қолға 
алынды. 
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ:АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ:

КІМГЕ КӘСІП, КІМГЕ КӘСІП, 
КІМГЕ НӘСІП?КІМГЕ НӘСІП?
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ТАЛҚЫТАЛҚЫ

Қожанасырдың бір үйі болыпты. Күндердің-күнінде 
Қожанасыр үйіне: 

– Сен де біраз �мір сүрдің. Құлайтын шағың да 
таяды. Кел, сенімен бір келісімге келейік, сен маған 
қашан құлайтыныңды айт, мен де сенің астыңда қалып 
қоймайын, – дейді. 

Үй де: 
– Келістік, – депті. 
Арадан біраз уақыт �теді. Бір күні үйдің шаңырағы 

ортасына түседі. Құдай сақтағандай, үй құлағанда 
Қожанасыр сыртта болыпты. Кешке таман үйіне 
оралған ол үйінің халін к�ріп: 

– Сенімен қалай келісіп едік, құлайтын уақытыңда 
хабар беретін болып едің ғой? – дейді. 

Үй де: 
– Мен саған талай рет ескерткен едім. Бір күні 

қабырғам жарылды, одан кейін сылағым түсті, біраз 
уақыттан соң кірпіштерім түсе бастады. Мұның бәрі 
құлайтынымның хабары еді. Біздің тіліміз осындай, 
түсінбеген �зіңнен к�р, – депті. 

Сол айтпақшы, қазір бой к�теріп жатқан биік 
үйлерге тіл бітсе, талай кемшілікті жіпке тізіп берер еді. 
Амал қанша, барлық сырын ішіне бүгіп тұр. Сыр сақтай 
алмаған баспаналардың алды Қарағандыда құлап 
тынды. Ал Алматы секілді ірі мегаполисте үйлердің 
алды әлдеқашан сыр беріп қойған. Бірі жарылды, бірі 
қисайды, солай... Бірақ бәрінен де сол баспанаға қара 
халықтың қалай қол жеткізгенін білесіздер ме? Жылдар 
бойы жинаған қаражатын алғашқы салымға жұмсап, 
қалғанын несиемен �теп отырған жұртқа жаның 
ашиды. 

Бұл жол да айғай-шу Алғабас жақтан шықты. 
Айтпақшы, қазір бұл маңды Зерделі шағынауданы деп 
атады. Баспананы осыннан алғандар №144-к�пқабатты 
үйдің қабырғасы қақырай бастағанынан қорқып отыр. 
/йткені іргетасы отырып, пәтерлердің есік-терезесі 
қисайып барады. Осыны байқаған ел-жұрт тоғыз 
қабатты тұрғын үйдің құрылысына қатысты тәуелсіз 
сараптама жасатуды талап етіп отыр. Егер үнсіз отыра 
берсе, Қожанасырдың басынан кешіргеніндей күй 
кешуі мүмкін. 3рине, жамандықтың беті аулақ делік. 

Осы үйде тұратын Айдана Шүйіншәлиева КТК 
телеарнасына берген сұхбатында: «Үйдің есіктері 
дұрыс жабылса да ашылмай қалады. Ашылса, 
жабылмайды. Үйдің қисайғаны анық к�рінеді. 
Құрылыс компаниясының �кілдері бір жылдан бері 
«келеміз, жасап береміз» деумен келеді. Айтпақшы, 
бұл баспанаға берілген кепілдік мерзімі де бітіп 
кетіпті. Сондықтан үмітті күдік жеңіп тұр. Егер 
комиссия үйді «апатты» деп танымаса, нағыз сойқан 
сонда болғалы тұр», – депті. 

Жергілікті тұрғын Гүлдәурен Бақбергенова: 
«Үйлердің сыртындағы темірлердің қисайғанын 
анық байқайсыз» десе, оның уәжіне мердігер «Астана 
құрылыс» компаниясының вице-президенті Мейіржан 
Досанов: «Монолитін менің бригадаларым к�терген. 
Мына монолит үйлер ешқашан құламайды. Ол құлауы 
үшін т�рт метр қисаюы керек, сол кезде құлайды», – 
депті. 

Сонда тоғыз қабаттың т�рт метрге қисайғанын 
күтіп отыра береміз бе? Осы сұраққа жауап іздеп, 
түн ұйқысынан айырылған ағайын компания 
басшыларының с�зіне де, �зіне де сенбей қалыпты. 
/йткені олар осы маңдағы к�пқабатты үйлердің 
жағдайынан жақсы хабардар. Естеріңізде болса, 2015 
жылы қазан айында «Алғабас-6» шағынауданында 72 
пәтерлік тұрғын үйге қоныстанушылар түн ортасында 
пәтерлерінен шығарылған еді. 
/йткені үй қисайған. Осы жолы да 
Қожанасырдың тағы бір хикаясы 
ойға оралған еді. Қойшы, айтпай-
ақ қоялық. Тек Қожанасырдың 
ащы да болса айтқан әзілінен 
сабақ алмайтынымыз, �кінішке 
�кінбейтініміз жаман.
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Алматыдағы бір мектепте қазақ 
тілі мен әдебиетінен сабақ беретін 
қарындасым Қарлығаш сирек 
хабарласады. «Көрінбей кеттің, 
қайда жүрсің?» деген сауалыма 
берер жауабы дайын.

– Ой, мұғалімнің жұмысын 
білмейсіз ғой. Сабақтан шаршап 
шығасың, дәптер тексеру керек, 
келесі күнге дайындаласың. 
Жұмысқа ерте барып, кеш 
қайтамыз. Соған татитын жалақы 
да жоқ. Несиеге алған пәтерімнің 
ақшасын төлеу үшін қосымша 
жұмыс істеймін. Ата-аналар бала 
тәрбиесін де бізге ысырып қойған. 
Нашар оқыса да, сабақтан қашса 
да, мұғалім кінәлі. Ендігі үмітіміз 
тек «Педагог мәртебесі туралы» 
заңда...
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Дәурен 
АБАЕВ,

ақпарат және қоғамдық 
даму министрі:

«Мемлекеттен атаулы әлеуметтік 
көмек алған 21 отбасы өздерінің 

шынайы табысын жасырған. 
Бастапқыда кейбіреулері 

өз табысын әдейі жасырып, 
кейбіреулер ажырасты. Ал қазір басқа 
қалаларда тіркеліп, бірнеше жерден 

(қаржылай) көмек ала бастады. Мұндай 
деректерді анықтау үшін еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі мен әкімдіктер 

бірлесіп жұмыс істеуде. Мәселен, аула-ауланы 
аралап тексергеннен кейін көпшілігі 

жәрдемге мұқтаж емес екендігін айтты. 
Олардың жағдайы әлдеқайда 

жақсы. Коттеджі, қымбат 
көліктері бар». 

дық 
рі:

Сөз-Жебе

Қарыз

МҰҒАЛІМ ЖҮР МҰҒАЛІМ ЖҮР 
МҰҢЫН ШАҒЫП...МҰҢЫН ШАҒЫП...

Шынында да, бұл заңға бүкіл ұстаздар 
қауымы елеңдеп отыр. Мұғалімдердің 
мектепке ұнжырғасы түсіп барып, 
шаршап қайтатынын мәртебе мәселесі 
к�теріле бастағалы шын мойындадық. 
Тапсырманың және қағазбастылықтың 
к�птігінен ұзақ жылғы еңбек �тілі бар 
ұстаздар түгілі, жігері мұқалмаған жас 
ұстаздар да шаршаған. Бәрінің тағатын 
тауысқан заң жобасы кеше Мәжілісте 
сүзгіден �тті. Тіпті депутат Зағипа 
Балиева: «К�п күттірген заң жобасының 
Мәжіліс депутаттарының талқысына 
келгеніне қуаныштымын» деп салды. 
Сол серпілістен де болар, заң жобасын 
талқылауда к�п мәселе к�терілді.

Кезінде Мағжан Жұмабаев «Алты 
алаштың басы қосылса, т�р – мұғалімдікі» 
деген екен. /кінішке қарай, әзірше 
т�р бұйырмаған мамандықтың иелері 
келешекте абыройлы боларына сенімді. 
Осы мақсатта жұмыс істеліп жатқанын 
айтқан білім және ғылым министрі 
Асхат Аймағамбетов: «Педагог мәртебесі 
туралы» заңды жыл соңына дейін 
қабылдауымыз керек» дей келе, ұстаздарға 
жасалар жеңілдікті санамалап �тті. 3сіресе 
мұғалім сыныбындағы оқушылардың 
артынан жүгіріп, к�ше шарлап жүрмеуі 
керектігі ашық айтылды. Мұның �зі оқу 
процесіне кедергі келтіреді. Керісінше 
ұстаздардың шеберлігін арттыруға 
мұрындық болу керек. Ол: «Мұғалімдерге 
қатысты материалдық емес ынталандыру 
шаралары қарастырылған. Бірінші 
кезекте балабақшадан орын беру мәселесі 
ескерілген. Сонымен қатар «Ауылдық 
жерде жұмыс істейтін мұғалімдердің 
еңбекақысын арттыру, «Үздік педагог» 
және қолданыстағы барлық әлеуметтік 
кепілдіктер де міндетті түрде заң 
жобасында сақталды. «Қазақстанның 
еңбек сіңірген ұстазы» мемлекеттік 
марапатының жаңа түрін енгізу де бар», – 
деді.

Иә, жақсы нәрсені атап �ткен орынды. 
Бірақ осы заңда ең басты мәселелерді 
назардан тыс қалдырмау керек. Олардың 
қатарында мұғалімдерді қаралау, тіл 
тигізу, тіпті қол жұмсау жағдайлары бар. 
Осы мамандықты жүрек қалауымен 

игермеген жастар да білім ордаларында 
жүргені ақиқат. /кініштісі, дипломды 
сатып алып, мектепте миығынан күліп 
жүргендермен күресу керек. Бәрінен 
балалардың бағбандарына жоғары 
жалақы керек.

Статистикалық мәліметтерге 
сүйенсек, былтыр қаңтар мен қыркүйек 
аралығында 205 729 мұғалімнің 
жалақысы к�терілген. Ал биылғы 
қыркүйекте 295 841-інің айлығы �стіп, 
бұл цифр 2020 жылы 304 098-ге жетеді. 

Қала мұғаліміне қарағанда ауыл 
ұстаздары жоғары жалақы алмақшы. 
Мәселен, 15 жылдық еңбек �тілі бар I 
санаттағы қала мұғалімінің алып жүрген 

жалақысына 24 050 теңге қосылады. 
Бұл дәптер толтырып, сынып жетекшісі 
болып, оқыту кабинеттерін меңгергені 
үшін алатын ақы. Дәл осындай еңбек �тілі 
бар бірінші санаттағы ауыл мұғалімінің 
жалақысына 25 860 теңге қосылады. 
Олардың орташа жалақысы 110 мың 
теңгені құрап отыр.

3рине, мұнымен шектеліп қалмау 
керек. Ал нәпақасын мектептен тапқандар 
балаларды оқытуда селқостыққа жол 
бермеуі тиіс. 
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 ��	 – 
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Бас ұстаз келесі оқу жылынан бастап 
біліктілік, дәптерді тексеру, сынып 
жетекшілігі мен магистр дәрежесі үшін 

қосымша ақы беріле бастайтынын 
айтты. Алайда барлық мұғалімге жоғары 
жалақы беталды берілмесі анық. Олар 
�з категорияларына сай келуі керек. 
Біліктілікті арттыру арқылы ғана табысқа 
жете алатынымыз анық. Осы орайда 
депутат Нұрлан Дулатбеков мектеп 
түлектерінің жаппай Ресей жоғары оқу 
орындарына кету мәселесін к�терді. Бұған 
министр педагогтардың мәртебесін к�теру 
арқылы тосқауыл қоя алатынымызды 
жеткізді. 

Тағы бір мәселе, мұғалімдердің 
құқығын бұзу жағдайлары жиі ұшырасады. 
Бұл тұрғыда А.Аймағамбетов: «Кез келген 
мұғалім �з сыныбындағы 25 немесе 30 

баланы артынан жүгіріп, к�шеде жүрмеуі 
керек. Ол – ата-ананың жауапкершілігі. 
Ата-ана мектепке алып келіп, мұғалімге 
тапсыруы тиіс. Қазір біз мектептерде 
арнайы турникеттер болуын қамтамасыз 
етіп жатырмыз. Яғни геонавигация 
арқылы баланың мектепке кіргенін 
анықтай аламыз. Қандай да бір оқыс 
жағдайлар мектеп ішінде, оқу кезінде 
болып жатса, иә, онда жауапкершілік 
білім саласында», – деді. 

Депутаттар тарапынан министрге к�п 
ұсыныс айтылды. Мәселен, мұғалімдер 
педагогикалық колледжде немесе 
университетте оқыған жылдары еңбек 
�тіліне жатқызу, олардың мектептегі 
жүктемесін азайту, дәрігерлік тексеруден 
�туін қадағалау, демалысқа шыққан 
жағдайда жалақысын уақытылы беру, 
қысы ұзақ �ңірлерде тұратындарға 
жәрдемақыны к�бірек т�леуді ойластыру. 
Қысқасы, 20-дан аса сұраққа жауап 
беріліп, ұсыныс қабылданды. Заң 
жобасында әлі де толықтыруды қажет 
ететін бап жеткілікті. Ендігі жерде барлық 
күш жұмыс топтарына түскелі тұр.

�������	
 �������!

Семейде қызық оқиға орын 
алды. Қаладағы аурухананың 
бірінде жұмыс істейтін медбикенің 
бөлмесінен ақшасы ұрланды. 

Бұл туралы қалалық полиция басқармасы 
хабарлады. 

Полицияға 23 жастағы медбике қыз жүгінді. 
Ол кабинетінен бірнеше минутқа шығып, қайтып 
оралғанда с�мкесінен әмиян ұрланғанын байқайды. 
Ішінде 35 мың теңге болған к�рінеді. Медициналық 
мекеме қызметкерлері мен науқастардан жауап алып, 
бейнекамера деректерін қараған сақшылар 33 жастағы 
бұрын сотталмаған адамның ізіне түседі. Күдікті 
тұрғылықты мекенжайынан ұсталып, �з кінәсін 
мойындады. Ауруханаға медициналық анықтама алуға 
келіп, ұрлаған ақшаның бір б�лігін жұмсап үлгергенін 
айтқан.

МЕДБИКЕНІҢ МЕДБИКЕНІҢ 
ҚАЛТАСЫНА ТҮСТІҚАЛТАСЫНА ТҮСТІ
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ҚАСЫМБЕК, 
Қарағанды 
облысының 
әкімі 

Қырымбек 
КӨШЕРБАЕВ, 
Қазақстан 
Республикасының 

Мемлекеттік 
хатшысы

Ерлан 
ҚОШАНОВ, 
Президент 
Әкімшілігінің 

басшысы

Роман 
СКЛЯР, 
Премьер-
Министрдің 

орынбасары

Бейбіт 
АТАМҚҰЛОВ, 
индустрия және 
инфрақұрылымдық 
даму министрі

Мұхтар 
ТІЛЕУБЕРДІ, 
сыртқы 
істер 
министрі

ЕҢ КӨП ТӨЛЕНБЕГЕН САЛЫҚ

Автокөлік Жер Үй

70% 12% 6,7%

14,4 млрд теңге 2,5 млрд теңге 1,4 млрд теңге

САЛЫҚ ҚАРЫЗЫ КӨП АЙМАҚТАР

Алматы Маңғыстау 
облысы

Шымкент

5,5 млрд теңге 2 млрд теңге 1,6 млрд теңге

Дереккөзі: Мемлекеттік кірістер комитеті

70% 6 7%
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Бір Алматының өзінде сан түрлі түйткіл бар. Олардың 
әрқайсысы өзге аймақ тұрғындарына да таңсық емес. Өйткені 
бұл шешімін күткен ортақ мәселе. Бүгін Jas qazaq-та соның 
бірқатары төңірегінде әңгімелеп бермекпіз.

ДИПЛОМСЫЗ 
ДӘРІГЕР ЖҮР 

Аты-ж�нін атамауды �тінген 
алматылық тұрғын баласы ауырған 
соң «Приват клиник Алматы» 
ауруханасына алып келеді. 
Сонда қызмет істейтін шетелдік 
дәрігерлер науқас балаға толық 
сараптама жасамай жатып, оны 
операция столына жатқызады. 
Алайда дәрігерлердің шешімінен 
күдіктенген әйел тауарлар мен 
к�рсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін қадағалау 
департаментіне к�рсетілген 
медициналық к�мектің сапасына 
қатысты шағым түсірді. Осының 
негізінде жауапкершілігі шектеулі 

серіктестікке жоспардан 
тыс тексеру жүргізілді. Ең 
сорақысы, баланы қараған 
дәрігерлер Ашеш Бхумкар 
мен Гаятри Патанкар заңсыз 
медициналық қызметпен 
айналысқаны белгілі 
болды. Екі дәрігерсымақ 
балаға заңсыз ота жасағаны 
анықталды. 

+кінішке қарай, еліміз 
тұрғындарының аузын 
аштырып, к�зін жұмдырған 
шетелдік емханалар мен 
ауруханалар Алматыда 
аз емес. Бұл туралы 
тауарлар мен к�рсетілетін 
қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін қадағалау 
департаментінің басшысы 
Айзат Молдақасымова былай 
деді: «Коrea Vision Almaty» 
ЖШС, «Москва жасушалар 
технологиясы» ЖШС, «Burs 
Medical» ЖШС, Доктор 
Ванның қытай медицина 
орталығында жүргізілген 
тексеру шаралары барысында 
да �рескел заңбұзушылыққа 
жол берілгені анықталды. 
Нақтырақ айтсақ, осында 
қызмет істейтін шетелдік 
дәрігерлердің бірінің де 
дипломы немесе дәрігерлік 
құжаты, клиникалық 
к�мек к�рсетуге арналған 
сертификаты болмай шықты».

Міне, бұған күлесіз бе, 
әлде жылайсыз ба? Тіпті 
отандастарымыз Қытайға, 
Кореяға, Ресейге және Батыс 
Еуропа мемлекеттеріне 
емделуге барады. Ол жақта 
дәрігерлер науқасты аяғынан 
тік тұрғызып жіберуге 

ешқандай кепілдік бермейді. 
Сондықтан араларында ажал 
құшап жатқандары да кездеседі. 
Тұрғындардың бірсыпырасы, тіпті 
болмаған жағдайда еліміздің ірі 
қалаларында ашылған шетелдік 
емханалар мен ауруханаларды 
жағалайды. Бірақ олардың 
барлығында қызмет к�рсету сапасы 
керемет деп айта алмаймыз. Бұған 
жоғарыдағы мысалдар жеткілікті. 
Егер құзырлы орындар тексермесе, 
жүздеген немесе мыңдаған азамат 
ақшасын �згелердің қалтасына 
салып беру жалғаса берер еді. 
Сондықтан жұрт шетелдік медицина 
орталықтарында, жекелеген 
дәрігерлерге қаралу барысында 
олардан құжат талап етуге құқы 

бар. ;йтпесе ақ 
халаттыларға да 
алданып қаласыз. 

ЕЛДІ ЕЛЕҢДЕТКЕН ЕКПЕ

Ойламаған жерден кейіпкер 
таптық. Алматы облысындағы 
аудандардың бірінде балаларына 
екпе жасатпаған келіншек тұрады. 
«Ата-бабаларымыз екпесіз де 
күн к�рген» дейтін ол инеден 
ауру жұқтырудан қорқады екен. 
Оның ойынша, құрт ауруы, сары 
ауру, басқа да қатерлі дерт инеден 
тарайды. ;рі балалардың ағзасын 
артық дәрімен уламау керек 
к�рінеді. Айтпақшы, кейбір дін 
�кілдері де осындай ұстанымға 

берік. Алайда екпесіз �скен 
балалары есей келе, ауру тауып 
жатқандары бар. Сондықтан 
сақтанбаса болмайды екен. 

Биыл Алматыдағы 
перзентханаларда нәрестелерге 
туберкулезге қарсы жүргізілетін 
екпенің қамту деңгейі 89,2% 
құраған (����� �ө�������� 
95% �ө��� ������ �����). Бұл 
перинаталдық орталықтарда 
екпеге қарсы медициналық 
к�рсетілімдердің к�п болуы, 
әсіресе шала туылған балаларға 
қатысы бар к�рінеді. Ал екпеден 
қасақана бас тартқандар 
туралы айтсақ, �ткен жылмен 
салыстырғанда олардың қатары 
3,9% т�мендеді. Мұндағы 
негізгі себептер жеке басының 
к�зқарасына – 82,2% және діни 
сенімдерге 3,6% келеді. Сонымен 
қатар вакцинаға сенбеушілік 
– 2,3% және 11,9% бұқаралық 
ақпарат құралдарында теріс 
ақпараттардың жариялануына 
байланысты. Осы т�ңіректе 
ой б�ліскен департаменттің 
инфекциялық және паразиттік 
ауруларды қадағалау б�лімінің 
бас маманы Бибігүл Нұрғалиева: 
«Дәрігерлердің айтуынша, 
екпеден бас тартпаған 
дұрыс. Мысалы, жұқпалы 
аурулардың басым к�пшілігі 
екпе алмағандардың арасында 
тіркеледі». 

Айтпақшы, қала аумағында 
27 тамызға дейін Жапонияда 
шығарылған туберкулезге қарсы 
вакцина БЦЖ қолданылды. 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
тапсырысы бойынша 27 
тамыздан бастап медициналық 
ұйымдарда бір себептерге 
байланысты БЦЖ вакцинасының 
барлық сериясын қолдану 
тоқтатылды. Бүгінгі күні басқа 
жақта �ндірілген туберкулезге 
қарсы вакцина жоқ. Ал болған 
жағдайда екпеден ешкім 
қашпауы керек. Ол балалардың 
болашағы үшін керек. 

Дәрігерлердің дабыл 
қағатын ж�ні бар. +йткені екпе 
жасалмаған балалар арасында 
жұлын қабынуы, қызамық, 
қызылша, тұмаудың қауіпті түрі, 
сүйек туберкулезі, түрлі вирусты 
инфекциялар ұшырасады. ;рі 
дерт дендеген бүгінгідей заманда 
баласының болашағын ойлау 
әрбір ата-ананың міндеті.

��������� �������	

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ:

Сәдуақас БАЙҒАБЫЛОВ, 
Нұр-Сұлтан қалалық тауар мен 
көрсетілетін қызмет сапасы 
мен қауіпсіздігін қадағалау 
департаментінің басшысы:

Израил, Қытай және 
Түркияда нәрестелерге 
екпе ата-анасының 
рұқсатынсыз да 
жасалады. Францияда 
екпе жасату міндетті. 
Италия, Ұлыбритания, 
Бельгия, Эстония 
және Чехияда екпе 
жасалмаған балалар 
балабақша мен мектепке 
қабылданбайды. Тәртіпке 
бағынбаған ата-аналарға 
айыппұл салынады. 
Тіпті Германияда 
балабақшаға немесе 
мектепке екпесіз барған 
балалардың ата-
анасымен жеке әңгіме 
жүргізіліп, мәжбүрлеу 
шарасы қолданылады. 
Ал бас тартқан 
жағдайда 2500 еуро 
айыпппұл салынады. 
Польшада әкімшілік 
жаза қолданылады. 
Канада, Норвегия, 
Испания, Австрия және 
Нидерландтарда ата-ана 
бала денсаулығы үшін 
жауап береді. 

Ауыл шаруашылығы техникасын, 
тыңайтқыш пен химикаттарды 
айтпағанда, ірімшік, шұжық, құс 
еті, сарымай, сүт импортталады. 
К�к�ніс шаруашылығы да к�терем 
халде. Ішкі нарық к�рші елдердің 
к�к�нісі мен жемісіне толы. Ал 
біздің к�к�нісшілер �з нарығына 
ендей алмай, �німін Архангельск, 
Мурманскіге және т.б. жаққа апаруға 
мәжбүр. 

Еліміздің экономикасы аяғынан 
қаз тұра бастаған жылдары біз 
шығынға баттық, ол кездегі 
қиыншылықты түсінуге болады. Ал 
қазір еліміз дамудың кемел шағына 
жеткенде, ауылды табанды да 
тұрақты түрде �ркендететін кез келді. 

Трансұлттық «Үйлесімділіктің 
жаһандық технологиялары» 
корпорациясы (Ресей, Мәскеу) 

«А+К-инновация» бағдарламасын 
әзірледі. Ол қызметкерлер, 
кәсіпорындар, аймақтар мен 
мемлекет мүддесін үйлестіруді 
к�здейді. Осы жобаны жүзеге 
асырғанда аудандық агрокешендер 
�ндіріс к�лемін арттыру 
жауапкершілігін �з мойнына 
алады. Үй жанындағы жер телімі 
мен бақшадан бастап барлық жер 
қамтылады. ;р отбасын, әр адамды 
іске тартуға тырысады. ;ркімнің 
аудандағы ауыл шаруашылығы 
�німін �ндіруге қосқан үлесін есепке 
алады. 

«А+К-инновация» жүйесін 
қарастырып, соған сүйене отырып 
т�мендегі шараларды жүзеге асыру 
қажет: 

– А+К негізінде мемлекеттік-
жекеменшік серіктестігі қағидасы 
үстем болуы керек. Бұл облыстарда 
акционерлік агрокластерлер, ал 
аудандарда �сімдік шаруашылығы, 
мал шаруашылығы еншілес 
компаниялары, аудан тұрғындарына 
қызмет к�рсету кооперативтерінің 

құрылуы дегенді білдіреді. Аудандық 
агрокешенді әкім немесе оның 
бірінші орынбасары басқарады; 

– сауын сиырын жыл бойы бір 
орында бағатын база арқылы ауыл 
шаруашылығы кооперативтерін 
құру; 

– агро�неркәсіп ғылымы 
академиясын құру; 

– агро�неркәсіп банкі және 
А+К-ді дамытатын инвестициялық 
қор құру; 

– еңбек �німділігін арттыруға 
негізделген салық салудың ең жаңа 
жүйесін қолдану;

– жемш�п �ндірісін жеке сала 
етіп, оған бос жатқан жерлерді беру; 

– ірі қара малдың басын к�бейту 
шарты ретінде аналық және жеңіл 
салмақты малды союды айрықша 
бақылауға алу;

– аулада құс �сіруге жағдай 
жасау, ол үшін балапан және 
жемш�ппен жабдықтау; 

– агротехнология дайындаумен 
айналысатын құрылымдар; 
Қазагроқұрылыс; ауыл 

шаруашылығы техникасын 
ж�ндейтін қызмет к�рсету орталығы 
бар Қазагромеханикаландыру; қол 
еңбегі техникасы мен механикалық 
құралдарымен қамтамасыз ететін 
Агрожабдықтау құру; 

– ірі машина �ндірісін қайта 
жаңғырту; 

– дәнді дақылдарды дайындау, 
сақтау, қайта �ңдеу, астық және 
жемш�п дақылдарының тұқымын 
дайындау және таратумен 
айналысатын акционерлік қоғам 
құру. 

Ұсынылып отырған шаралар 
ауылдағы �ндірісті к�теріп, 
халықтың 
Үкіметке 
деген сенімін 
қалпына 
келтіруге сеп 
болады.

��������� 
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ТАРҚАТЫЛМАҒАН ТАРҚАТЫЛМАҒАН 
ТҮЙІНТҮЙІН

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ:АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ:
КІМГЕ КӘСІП, КІМГЕ НӘСІП?КІМГЕ КӘСІП, КІМГЕ НӘСІП?
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Түйткіл

Мәселен, Атырау мұнай �ңдеу зауытында дизельдің к�терме 
бағасы тоннасына – 213 096 теңге, Шымкент М!З-де – 212 
127 теңге, ал Павлодар МХЗ-да 216 005 теңге. «М!З-ден ауыл 
шаруашылығы �німдерін �ндірушілерге арналған дизель 
отынын ж�нелту басымдық негізінде жүзеге асырылады. Ал оны 
қадағалау мен мониторинг жасау күнделікті жүргізіледі», – дейді 
(сет Мағауов. 

Айта кетейік, күзгі егістік жұмыстарына арнап биыл 395 
мың тонна дизель отыны б�лінді. Бүгінге дейін оның 258 мың 
тоннасы ж�нелтілді.

БАҒА – БАҚЫЛАУДА!

ЖАЛҒАН АҚПАРАТТЫ 
ЖОҚҚА ШЫҒАРДЫ

Күзгі егістік кезінде дизельдің 
бағасы тоннасына 198 мың 
теңгеден аспауы тиіс. Энергетика 
вице-министрі Әсет Мағауовтың 
айтуынша, отын бағасын 

заң арқылы реттеу мүмкін емес. Сондықтан ірі 
операторлар және шикізат берушілермен келіссөз 
жүргізіледі. Әйтпесе, өнім өндірушілер отынды 
әлдеқайда қымбатқа сатып алар еді. 

Жанармай

Қаржы

Дерек

Инфографика

Осы аптада Moody’s Investors Service рейтинг 
агенттігінің несие тәуекеліне арналған дәстүрлі 
8-ші жиыны өтті. Мұнда әлемдегі және ТМД 
мемлекеттеріндегі макроэкономикалық ахуал, 
сондай-ақ еліміздің банк және мұнай-газ саласы жан-
жақты сөз болды. Сарапшылар, әсіресе банк жүйесіне 
айрықша тоқталды.Б
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Moody’s Investors Service вице-
президенті, қаржы институттарын 
бағалау тобының аға сарапшысы 
Владлен Кузнецовтың айтуынша, 
клиенттер мен инвесторлар банк 
жүйесіндегі жасырын проблемаларды 
білгісі келеді. Бұл – банк капиталының 
нақты к�лемі, түйткілді несиелер 
резервінің жеткіліксіздігі. Оны білу 
үшін банк активтерін саралау керек. 
Кузнецов мырза «бұл ең әуелі Ұлттық 
банкке қажет» деген пікірде. Сонда 
ғана ол банк жүйесін сауықтыру 
бағдарламасын негіздей алады. Moody’s 
әдістемесіне сәйкес, отандық банк 
жүйесін капиталдандыруға 400-600 
млрд теңге қажет. Отандық қаржы 
саласы бұл ақшаны �з есебінен толтыра 
алады. Алайда оған бірнеше жыл 
кетеді. Үкімет алдында банк саласын 
неғұрлым жылдам сауықтыру міндеті 
тұрғандықтан, тағы да мемлекет 
қаржысы құйылуы мүмкін. Ал 2017 
жылдан бері мемлекет банк саласына 
4 трлн теңге құйды. Бұл – 2018 жылғы 
ЖІ!-нің 7 пайызы. 

Агенттіктің бағалауынша, 
банктердің несие портфелі жуық арада 
�се қоймайды. Бұған екі фактор әсер 
етуде. Біріншісі – корпоративтік сала 
тарапынан сұраныстың т�мен болуы. 

Оған тым жоғары пайыз м�лшерлемесі 
кедергі. Екіншісі – жеке тұлғаларды 
несиелендіру қарқыны. Егер осы үрдіс 
келесі жылға дейін жалғасса, мұның 
арты неге әкеп соғарын болжау қиын 
емес. Дегенмен сарапшы бұл қатерден 
Ұлттық банк құтқара алады деген 
сенімде. Ұлттық банк несиені оңды-
солды таратуға қарсы шараларды енгізуі 
тиіс. (рине, жуырдағы мемлекеттің 
жәрдемі к�п адамды несие қамытынан 
құтқаратыны с�зсіз. Алайда ол қаржы 

банк жүйесі үшін теңізге құйған 
тамшыдай. !йткені жеке тұлғалардың 
несие қамыты әлі де қомақты. 

Сондай-ақ корпоративтік секторды 
несие алуға ынталандыру оңай 
шешілетін мәселе емес. Оның үстіне 
Ұлттық банктің жуырдағы базалық 
м�лшерлемені к�теру ж�ніндегі шешімі 
ақша-қаржы саясатын қатаңдатып 
жіберді. (рине, елдегі инфляция 
деңгейін т�мендету арқылы ең әуелі 
әлеуметтік мәселелерді шешуді 
таңдағаны түсінікті. 

Біздегі банк жүйесіндегі ахуал 
жаман деуге келмейді. Бұған Moody’s 
Investors Service Ресей және ТМД елдері 
бойынша банк тобының жетекшісі 
Ярослав Совгираның айтқаны дәлел: 

«Қазақстандағы банк 
жүйесінің рейтингі ТМД 
кеңістігінде ең жоғары 
орында. Ресейге қатысты 
болжам «тұрақты» болса, 

Қазақстан болжамы «жағымды». Жан 
басына шаққандағы табысты доллармен 
есептегенде де Ресейдегіден еш 
қалыспайды. Сондай-ақ жемқорлықпен 
күрес индексі ТМД бойынша к�ш 
бастап тұр. Ресей экономикасы ірі 
және жан басына шаққандағы табыс 
к�бірек болғанымен, геосаяси фактор 
мен санкциялар банк жүйесінің бағасын 
т�мендетті». 

����� ����	�


NARYQNARYQ

Онда былай делінген: «Соңғы кезде әлеуметтік желі мен 
мессенджерде 1 қыркүйекке дейін т�ленбеген салыққа 8 айлық 
есептік к�рсеткіш (АЕК) к�лемінде айыппұл салынады деген 
ақпарат тарады. Мемлекеттік кіріс комитеті оның шындыққа 
жанаспайтынын ресми түрде мәлімдейді».

Жеке тұлғалар жер және мүлік салығын есепті салық кезеңінен 
кейін 1 қазанға дейін т�леуі тиіс. К�лік салығын 31 желтоқсанға 
дейін т�леуге болады. Қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес, 
ешқандай айыппұл санкциясы қарастырылмаған. Тек салықты 
кешіктірген әр күн үшін үстеме ақы (����) қосылады. 

Сондай-ақ ағымдағы жылдың соңына дейін жеке тұлғаларға 
арналған салық рақымшылығы жалғасады. Негізгі салық қарызын 
т�леген адамның үстеме ақысы лезде жойылады. 

Салық төлеуді кешіктіргені үшін 
айыппұл салынбайды. Бұл туралы 
қаржы министрлігі мемлекеттің 
кірістер комитетінің баспасөз қызметі 
хабарлама жариялады. 

САЛЫҚТЫ 
КЕШІРУ

Салық рақымшылығына ілінген 

адам саны – 1,4 млн

Негізгі қарыз – 13,9 млрд теңге
Жойылатын үстеме ақы – 

6,3 млрд теңге
Осы кезге дейін

177 065 адам
негізгі салығын төледі

Негізгі салық – 3,5 млрд теңге
Жойылған үстеме ақы – 
875, 2 млн теңге 

Алдыңғы қатарда

Алматы – 1 млрд 979 млн 
300 мың теңге

Нұр-Сұлтан – 185 млн 
200 мың теңге

Алматы облысы – 161 млн 
900 мың теңге
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НЕСИЕ НЕСИЕ «ТАРАТУДЫ» «ТАРАТУДЫ» 
ҚОЮ КЕРЕКҚОЮ КЕРЕК

Дереккөзі: ҚР Ұлттық банкі

1-БӨЛІК

2004-2009 жылы қарыз алғандарға 
бөлінген қаржы 130 млрд теңге

2-БӨЛІК 

2016 жылғы 1 қаңтарға дейін 
валютамен алынған несие

(2015 жылғы 18 тамыздағы бағам бойынша)

ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕНІ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕНІ ҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРУҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

Мақұлданды 8 313 
Жалпы сома 72,9 млрд теңге 

Қайта қаржыландырылды 6 906
Жалпы сома 58,8 млрд теңге

Мақұлданды 27 229 
Жалпы сома 168,2 млрд теңге 

Қайта қаржыландырылды 25 832 
Жалпы сома 152,8 млрд теңге

ӨЗІМІЗДІҢ КӨШЕТ ӨЗІМІЗДІҢ КӨШЕТ 
ҚАЙДА?ҚАЙДА?

Бірде жеміс-жидек алайын деп Алматыдағы ірі сауда орталығының біріне кірдім. Шыны 
керек, өзіміздің апортты таба алмадым. Сауда сөрелері керісінше, Польша мен Қытай 
алмасына толып тұр. Бағасы да қымбат. Осылайша үйге бос дорбамен қайтқаным бар. 
Әрине, «неге өз алмамызды жемейміз?» деген сұрақ бізді де, сізді де толғандыратын болар. 
Осы сынды бірқатар мәселелер Алматы іргесіндегі Алмалық ауылында өткен отандық 
фермерлер мен тауар өндірушілердің жиынында талқыланды. 

Алманың отаны саналатын еліміз осы жемісті сыртқа саудалауда әлемде 42-орында 
тұр. Табиғатымыз алма өсіруге өте қолайлы болса да, өзге елдің алмасына тәуелдіміз. Ал 
отандық бағбандарды не толғандырады?

Танабай 
ШЫНТАСОВ, 
«Сарыағаш 
жер сыйы» 
тәлімбағының 
агрономы:
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Бақыт САУРАНБАЕВ, «Меркі тәжірибе 
шаруашылығы» тәлімбағының агрономы:
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ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ

Курт ВЕРТ, 
италиялық бағбан:

«Біз Қазақстандағы жабайы алманы 
зерттеп көрдік. Бұл елде әлем бойынша 

алманың ең ғажап түрлері бар. Алматыдағы 
алма бақтары әлемде жоқ байлық. Сіздер осы 
байлықтың қадірін түсінбей жүрсіздер. Алманы 
әлемге таныту үшін жарнамасын да ауқымды 

жасағандарыңыз жөн. Өйткені әлемдік алма өсіру 
мамандары – алманың Отаны Алматы екенін біле 

бермейді. 
Менің ойымша, жауапты министрліктер ғажайып 

құндылықты сақтап қалуға, әлемге танытуға 
атсалысуы тиіс. Бұл шаруаның мәдени жағы 

болғанымен, экономикалық жағын да 
қарастырғанымыз жөн. Өйткені Қазақстан 
алма өсіруді мықтап қолға алып, жемісті 

әлемдік нарыққа шығара алады. 
Өйткені алма өсіруге табиғат 

өте қолайлы».

Сергей 
ТЕРЕЩЕНКО, 

тәжірибелі агроном: 
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Тәртіп
Нұр-Сұлтан 

қалалық полиция 
департаментінің жол-
патрульдік полициясы 

қаладағы көліктермен қатар кез келген 
уақытта әкімшілік құқық бұзушылық 
немесе қылмыстық оқиғаларға да 
араласады. Олар тапсырманы дер 
кезінде әрі мұқият орындауда ерекше 
көзге түсіп келеді. Өз ісіне жетік, білімді 
де білікті осындай мамандармен 
кезекті рейдке біз де шықтық.

Жол-патрульдік полиция к�лігінде үш 
адамбыз. Назарымыз жол-патрульдік полиция 
к�лігіндегі радиожелі байланысында. �йткені 
күтпеген жерден әкімшілік құқық бұзушылық 
немесе қылмыстық оқиғаға болуы және соған 
байланысты орталықтан тапсырма түсуі 
мүмкін. Ондайда бірден оқиға орнына жетуі 
міндетті. . 

 Мейіржан Т�легенов пен Есбол 
Райымбек жол-патрульдік полициясында екі 
жылдан бері еңбек етеді. Екеуі де полиция 
лейтенанты. Оларға Елордамыздың ең жауапты 
аумағындағы қоғамдық тәртіп пен тұрғындар 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүктелген. 
Нұр-Сұлтан теміржол вокзалы аумағының 
тыныштығы үшін де жауапты. 

 /зірге ешқандай тапсырма түскен жоқ. 
Сондықтан к�лікпен �здеріне бекітілген 
аумақты аралауға шықтық. Кәсіби міндетіме 
салып, екеуін с�зге тарттым. Алғашқы сұрағым: 
«Жұмыстарың ұнай ма?». 

/ңгімені бастаған Есбол Райымбек: «Бала 
күннен полицей болуды армандадым. Маған 
полицейлердің формасы ұнайтын. Бала болған 
соң сыртқы формаға к�ңіл аударғанмын ғой. 
Кейін осы салаға келген соң, бұл жұмыстың да 

�зіне тән қызығы мен қиындығы болатынын 
түсіндім. Бастысы, т�зім керек. Халықпен 
тікелей жұмыс істейміз, олардың арасында 
мінезі әртүрлі адамдар болады. Бізге түрлі 
шағыммен хабарласады. �зімізге қарасты 
аумақта бір тәулікте 5-6 шағым түседі. Біздің 

міндетіміз – шағымданған азаматтармен 
кездесіп, мән-жайды білу, нұсқаулыққа сай 

әрекет ету», – 
дейді. 

Оның 
айтуынша, Нұр-
Сұлтан теміржол 
вокзалы маңы 
осыдан бірер 
жыл бұрын 
тозыңқырап 
кеткен еді. 
Соңғы жылдары 
бұл аумақ 
абаттандырылып, 
к�ркейіп келеді. 
Жол ж�нделген. 
«Нұрлы жол» 
вокзалының 
ашылуынан кейін 
ескі вокзалда кісі 
аяғы азайған, 
бұрынғыдай 
құжынаған 
адам к�п емес. 
Сәйкесінше, 
қылмыс та 
азайыпты. 
Қоңырау 

соғатындар негізінен, отбасылық кикілжіңге 
қатысты шағымданады екен. Шағымның 
бұл түрі бірінші орында, екінші орында 
к�шеде мас болып жүргендердің үстінен 
шағымданатындар тұр. Одан кейін жол-к�лік 
оқиғасы. 

«Бұрын бұл аумақта к�шені ластаушылар к�п 
болатын. Су ішкен б�телкесін к�шеге тастай 
салу, аялдамада шемішке шағып отыру сияқты 
ұсақ заңбұзушылық соңғы жылдары азайды. 
Бізде әр алты ай сайын ұсақ заңбұзушылыққа 
қатысты рейтинг жасалады. Сол рейтингке 
сүйенсек, жергілікті халықтың арасында 
тұрғылықты жеріне оң к�збен қарайтындар 
к�бейген. Вокзал – қала қақпасы саналады. 
Сондықтан, бұл аумақтың тазалығы біз үшін 
де, тұрғындар үшін де �те маңызды», – дейді 
Мейіржан Т�легенов. 

Жол-патрульдік полиция қызметкерлері 
к�шеде құжатсыз жүруге болмайтынын айтады. 
К�п жағдайда адамдар жеке куәлігін үйде 
қалдырып кетеді. Мұндайда жеке куәліктегі 
жеке сәйкестендіру н�мірін (���) жатқа 
білсеңіз болғаны. Полиция қызметкері базадан 
ЖСК арқылы сіз туралы мәліметті таба алады. 
Полиция қызметкерлерінің әр күні оқиғаға 
толы. Бір күні бір күнге ұқсай бермейді. Десе 
де, біз Есболдан полицияның бір күнін айтып 
беруін сұрадық. 

«Жол-патрульдік полициясында жұмыс 
істегісі келетіндердің ұйқысы сергек болуы 
керек. Себебі бұл ерте тұрып, кеш жатуды талап 
ететін мамандық. Сағат 06:20-да жиналамыз, 
бәрімізге �ткен түнде қандай қылмыс болғанын, 
қандай қылмыс ашылғанын баяндайды. 
Алдағы жұмыс жоспары айтылады. Нұсқаулық 
жүргізеді. Қазіргі уақытта «Балалар қауіпсіздігі» 
акциясы �тіп жатыр. Соған байланысты 
таңғы сағат жеті мен сегіздің арасында бірінші 
кезекте мектептердің маңындағы жолаушылар 
жолындағы жол-к�лік ережесінің сақталуын 

қадағалаймыз. Сабақ басталған соң 
�з аумағымызды аралауға шығамыз. 
Сабақ кестесіне сәйкес, аптасына бір 
рет біліктілік арттыру дәрісі �ткізіледі. 
Ротамызбен аптасына 2 рет жаттығуға 
барамыз. Күнделікті қайталанатын 
жұмыс осылай десек те, қала �міріндегі 
оқиғаларға байланысты әр күніміз 
әртүрлі �туі де мүмкін», – дейді ол. 

Нұр-Сұлтан теміржол вокзалы мен 
«Сапаржай» автовокзалы Мейіржан мен 
Есбол бақылайтын аумақта орналасқан. 
Қалаға келушілердің к�пшілігі кеңес 
сұрау үшін полиция қызметкеріне 
жүгінеді екен. Бұл да болса, полицияның 
халыққа жақындай түскенін к�рсетсе 
керек. 

К�п ұзамай біз күткен қоңырау да 
соғылды. Радиожелісі арқылы командир 
теміржол вокзалы маңындағы бір 
дәмхананың жанында т�белес болып 
жатқанын баяндады. Оқиға орнына 
жол-патрульдік полиция к�лігімен біз 
де жеттік. Дәмхана жанындағы т�белес 
дегенге жастар т�белесіп жатқан болар 
деп болжап үлгерген едім, қателесіппін. 
Қаңғыбастар қақтығысының үстінен 
түстік. Жол-ж�некей кенелген 
«байлықты» б�лісе алмаған сияқты. 
Барлығын полиция к�лігіне мінгізіп, 
б�лімшеге алып келдік. Бәрі мас. 

Олар кірген б�лмені жағымсыз иіс кеулеп 
кетті. Қырықтар шамасындағы кісі тоқтаусыз 
с�йлеп отыр. Аты-ж�нін сұрадық. Айтты. 
Мәліметтер базасына тегін тере қойып еді, 
ол туралы деректер шыға келді. 17 жасында 
ұрлық жасағаны үшін сотталған. Т�рт жылдан 
соң бостандыққа шыққанымен, топ болып 
т�белескендердің қатарында тағы да қылмысты 
болып, бас бостандығынан айырылады. 
Одан кейін босап шыққанымен, т�рт айдан 
соң тағы да темір торға қамалады. Тағы да 
босап шыққанына к�п уақыт �тпепті. Кезекті 
т�белестің кейіпкері болып үлгерді. «Құрылысқа 
бейімім бар, бірақ ешкім жұмысқа алмайды» деп 
мұң шаққан болады. �зі удай мас. 

 Мейіржан мен Есболдың ендігі міндеті – 
оларды наркологиялық орталыққа апаратын 
жылжымалы полиция бекетін тапсыру. Бір 
ғана шақырудың �зінде жүйкеге салмақ салар 
к�ріністің куәсі болдық. Ал олар тәулігіне 
осындай 5-6 шағым бойынша жолға шығады. 
Олардың арасында қарулы қылмыскер де жүруі 
мүмкін. Тәртіп сақшыларымен бірге жүрген 
күні жантүршіктірер оқиға болмағанымен, 
осыған ұқсас жағдайлар басқа аумақтарда болып 
жатуы әбден мүмкін. Осындайда �з ісін жетік 
білетін полиция қызметкерлері қандай жағдайда 
да заңбұзушылыққа жол бермейді. Бізді қос 
кейіпкеріміз де �здері қалаған мамандығына 
адал болғысы келетіндігі анық байқалып тұрды. 

Бір күнде бірге жүрген уақытта біз тәртіп 
сақшыларының қызметіндегі қиындықтарды 
байқап үлгердік. Олар үнемі дайындық үстінде 
жүреді. Тіпті үйінде демалып жатқан күні де 
тосын шақырту алуы мүмкін. /сіресе қала 
тұрғындары қалың ұйқы құшағында жатқанда 
олар к�ше бойлап жұрттың тыныштығын 
күзетеді. Осы үшін де оларға алғыс айтуға 
болады. 
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Қазақстан азаматы ретінде әрқайсысымыз полиция қызметіне 
көмектесіп, қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге атсалысуға құқымыз 
бар. Әрине, ол үшін ықылас-ниет болуы керек. Бір қуанарлығы, 
арамызда ішкі істер саласына көмектесіп жүргендер баршылық. 

Мәселен, Нұр-Сұлтан қаласында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге көмектесіп жүрген 
азаматтар саны алты жүзден асады. 

Қызмет

№38 (766) 20 қыркүйек 2019 жыл

5
Нұр-Сұлтан қалалық полиция 

департаменті жергілікті полиция қызметі 
басқармасының басшысы Госман Жакиннің 
айтуынша, жыл басынан бері астаналық 
полиция қызметкерлеріне қоғамдық негізде 
к�мектесушілердің арқасында 8 қылмыс 
ашылған. 823 әкімшілік құқық бұзушылық 
анықталып, ішкі істер органдарына 241 азамат 
жеткізілген. Осы т�ңіректе Г.Жакин: «Қоғам 
мүшелерінің ішкі істер органдарына қоғамдық 
негізде к�мек беруі 2004 жылдың 9 шілдесінде 
қабылданған «Азаматтардың қоғамдық тәртіпті 
қамтамасыз етуге қатысуы туралы» заңмен 
реттеледі. Қалалық полиция департаменті 
азаматтарды қоғамдық тәртіпті қамтамасыз 
етуге тартуда аталған заңды басшылыққа 
алады», – дейді.

Осы заңда полиция қызметкерлеріне 
к�мектесуге ниет бiлдiрген азаматтардың 
әрекеті анық жазылған. Ондай адам әуелі 
iшкi iстер органына �тiнiш бередi. Тиісті 
құжаттарын қоса тапсырады. Iшкi iстер 
органы �тiнiш келiп түскен күннен күнтiзбелiк 
отыз күн iшiнде азаматтың наркологиялық, 
психоневрологиялық есепте бар-жоғын 
тексередi. Тиісті талапқа сай келсе, жергілікті 
атқарушы органға қолдаухат берiп, жұмыс 
істеуге дайын екенін жеткізеді. Талап үдесінен 
шықпаған үміткер не үшін бас тартқанын 
жазбаша жазып түсіндіреді. Полиция 
қандай адамдардан бас тартуы мүмкін? 
Бірінші кезекте кәмелеттік жасқа толмаған 
азаматтардың және �здеріне қатысты сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқан не 
сотталғандығы бар, сондай-ақ наркологиялық, 
психоневрологиялық диспансерлерде есепте 
тұрған, сот шешімімен әрекетке қабілетсіз 
немесе әрекет қабілеттілігі шектеулі деп 
танылған адамдардың қоғамдық тәртіпті 
қамтамасыз етуге қатысуына жол берілмейді. 

 Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге 
қатысатын азаматтар нәтижелі жұмыс істесе, 
оларды алғыс жариялап, грамотамен марапаттап 
немесе сыйақы беру арқылы к�термелеуге заңда 
рұқсат етілген. Демек, кез келгеніміз полицияға 
қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, қылмыстың 
алдын алуға к�мек бере аламыз. /рі беріден 
соң қоғамдық ортаның тыныштығына, бірінші 
кезекте қала тұрғындары да мүдделі. 

Қалай десек те, соңғы жылдары Елордамызда 
қоғамдық тәртіптің күшейгені байқалады. Бұл 
полиция департаментінің жергілікті полиция 
қызметі басқармасы жүргізіп жатқан қоғамдық 
орындар мен астана к�шелерінде тәртіпті 
қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстардың 
нәтижесі дер едік. Госман Сапарғалиұлының 
айтуынша, Елордадағы адамдар к�п жиналатын 
орындарда, қала орталығы мен Есіл �зені 
жағалауында қоғамдық тәртіпті күзетуді 

тәулік бойы жүзеге асыру үшін 4 стационарлы 
бекет орнатылыпты. Сонымен қатар алдыңғы 
қатарлы елдердің тәжірибесін ескере келе, 
құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын 
алуда заманауи техникалық құралдар мен 
технологиялар қолданылып келеді. 

«Қазіргі таңда қала аумағында полиция 
департаментінің жедел-басқару орталығының 
бейнекамералары орнатылып, тәулік бойы 
жұмыс істеп тұр. Бұл жол және қоғам 
қауіпсіздігін бақылауға мүмкіндік береді. Біз 
бейнебақылау камерасына ғана сеніп отырмай, 
түрлі рейдтер ұйымдастырамыз. Мысалы, жыл 
басынан бері Нұр-Сұлтан қаласының аумағында 
к�шелер мен қоғамдық орындарда болатын 
қылмыстардың алдын алу мақсатында 350-ден 
астам рейд жүргізілді. Осы жылдың сегіз айында 
департамент қызметкерлерінің бақылауы кезінде 
83 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық 
анықталды», – дейді ол. 

Елорда аумағында полиция департаментінің 
қызметкерлері түрлі іс-шаралар мен акциялар 
�ткізіп тұратынын қала тұрғындары жақсы білсе 
керек. Соның бірі – 15 қыркүйекте басталды, 
10 желтоқсанға дейін созылатын «Учаске» 
жедел алдын алу іс-шарасы. Аталған акция 
учаскелік полиция инспекторлары, к�ші-
қон, криминалдық және патрульдік полиция 
және басқа да қызметтердің қатысуымен 
әрбір учаскелік аумақтардағы құқық 
бұзушылықтардың алдын алуды к�здейді. 

Учаскелік полиция инспекторлары �здерінің 
аумақтарындағы тұрып жатқан азаматтар туралы 

мәліметтерді алу және ішкі 
істер органдарының кезекші 
б�лімдері мен учаскелік 
полицейлердің байланыс 
деректері бар визит-карталарды 
тарату үшін пәтерлер мен 
аулаларда тексеру жүргізіп 
жүр. Ал келесі акция «Жолда 
қабылдау» деп аталды. Бұл 
туралы Госман Сапарғалиұлы: 
«Қыркүйектің басында 
�ткен «Жолда қабылдау» 
акциясын қала тұрғындары 
жақсы қабылдады. Акцияның 
алғашқы күні-ақ аула аралап 
жүрген сақшыларға 912 адам 
жүгініп, түрлі сұрақтар қойған. 
Соның ішінде 128 адам 
әкімшілік айыппұл бойынша, 
153 адам сақшылардың жол 
қозғалысын қамтамасыз етуі 
ж�нінде, 130 адам айыппұл 
т�леу үшін, 100-ден астам адам 
жүргізуші куәлігін рәсімдеу 
немесе айырбастау бойынша 
кеңес алған. Қала аулаларында 
�ткен акцияны 400-ден астам 

тұрғын әлеуметтік желі арқылы тікелей бақылап 
отырды. Олардың ішінде онлайн-режимде сұрақ 
қойғандар да к�п болды», – дейді. 

Осындай іс-шаралар кезінде полиция 
�кілдері қоғамдық тәртіпті бұзушылардың 

әрекетіне куә 
болуына да тура 
келеді. Мысалы, 
«Жолда қабылдау» 
акциясы кезінде 
такси жүргізушісі 
мен клиент 
арасындағы 
жанжалдың үстінен 
түскен. Mega Silk Way 
сауда орталығының 
маңында такси 
жүргізуші мен 
клиенттің арасында 
дау-дамай 
туындайды. Жанжал 
кезінде 31 жастағы 
қала тұрғыны дене 
жарақатын алған. 
Оқиғаның мән-
жайын анықтау 
үшін екеуі де полиция б�ліміне жеткізіледі. 52 
жастағы такси тізгіншісіне қатысты әкімшілік іс 
қозғалды. 

Астанаға �зге �ңірлерден қоныс аударушылар 
мен жұмыс іздеп келушілер легі толастар емес. 

Олардың 
арасында 
білікті 
мамандармен 
қатар, жеңіл 
жолмен ақша 
тапқысы 
келетін 
ұрылар да 
болатыны 
жасырын 
емес. 
Елордалық полиция қызметкерлері жуырда ғана 
жедел-іздестіру іс-шараларын �ткізу кезінде �зге 
облыстан келіп, ұрлық жасағандарды ұстады. 
Олардың бірі – Түркістан облысында, екіншісі 
– Солтүстік Қазақстан облысында туып-�скен 
екен. Екеуі де бұрын сотталған болып шықты. 
Тергеп-тексеру барысында ұсталғандар күндізгі 
уақытта пластикалық терезені қысу арқылы 
қала шетінде орналасқан коттедждерге кіріп, 
одан ақшалай қаражат, зергерлік және тон 
бұйымдарын ұрлағаны, содан соң ломбардқа 
�ткізгені анықталды. Қазіргі кезде олар жасаған 
4 ұрлық дәлелденген. Ұсталғандар уақытша 
ұстау изоляторына қамауға алынды, олардың 
Елорда аумағында бұрын жасалған осыған 
ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексеріліп 
жатыр. 

Біз с�з басында қала тұрғындарының 
полиция қызметіне к�мектесуі туралы бекер 
с�з қозғаған жоқпыз. Жүріс-тұрысы күмән 

туғызатындарды к�ргенде бірден жергілікті 
полицияға қарасты учаскелік полиция 
қызметкеріне хабарлауға болады. Бұл болуы 
мүмкін қылмыстың алдын алуға септігін 
тигізеді.

КӨМЕКТЕСУ – КӨМЕКТЕСУ – ПАРЫЗПАРЫЗ

E-mail:E-mail:
jasqazaq2019@mail.rujasqazaq2019@mail.ru

ТӘРТІП ТӘРТІП ТАЛАПТАН ТАЛАПТАН 
БАСТАЛАДЫ БАСТАЛАДЫ 



№38 (766) 20 қыркүйек 2019 жыл

66
E-mail: jasqazaq2019@mail.ruE-mail: jasqazaq2019@mail.ru

АТАҚТЫЛАР АСТАНАҒА 
ҚҰМАР

Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласын 
жариялап, онда еліміздің 
рухани дамуы үшін түрлі 
тапсырма берілгені 
баршамызға мәлім. 
Қалалық мәдениет және 
спорт басқармасы осы 
тапсырмаларды орындау 
мақсатында тиянақты 
жұмыстар атқарды. Мәселен, 
биыл қаңтар айының соңына таман 
Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік 
академиялық қазақ музыкалық драма 
театрында Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, депутат Қуаныш 
Сұлтанұлымен арнайы кездесу 
(ткізілді. Басқосуда қала тұрғындары 
к(кейлерінде жүрген сауалдарына 
жауап алды. Елімізде болып жатқан 
(згерістер мен тың бастамалар туралы 
ой б(ліскендер болашағымызға 
қатысты маңызды мәселелер 
т(ңірегінде де пікір алмасты. Ал 
9 ақпанда ақиық ақын Мұқағали 
Мақатевтың туған күніне орай жыр 
кеші ұйымдастырылды. Онда жас 
ақындар (з туындыларын оқып берсе, 
(нерпаздар (нерлерін ортаға салды. 

Осы орайда әйгілі ақын-
жазушылардың мерейтойы 
қарсаңында кездесулер, арнайы 
кештер аталған басқарманың 
қолға алуымен жүзеге асырылып 
жатқанын ерекше айтып (ткеніміз 
ж(н. Халықтың рухани сұранысын 
қамтамасыз ету үшін жыл соңына 
дейін де түрлі жиындар, әдеби кештер 
ұйымдастыру жоспарланып отыр. Сол 
сияқты атақты тұлғаларға ескерткіш 
пен түрлі бюст орнату жұмыстары да 
назардан тыс қалмаған. Егер жобасы 
дайын болып, орнатылатын орны 
нақтыланса, к(п ұзамай даңқты 
азаматтардың ірі бейнелері халыққа 
таныстырылмақ. 

МӘДЕНИЕТТІҢ МӘЙЕГІ

С(з ыңғайы келгенде мәдениеттің 
т(ресі саналатын опера және балет 
театры туралы да азды-к(пті мәлімет 
бере кетейік. Қазіргі уақытта бұл театр 
Елорда жұртшылығы үшін ғана емес, 
әлем үшін де маңызы артып келеді. 
Мәселен, ЭКСПО (ткен жылы бұл 
ғимаратта елімізде бұрын-соңды 
болмаған ауқымды концерт (тті. 
Отандасымыз, әлемдік дирижер Алан 
Б(рібаевтың жетекшілігімен 1200 
музыкант астана тұрғындары мен 
қонақтарына австриялық композитор 
Густав Малердің №8 симфониясын 
орындады. Оған Голливуд актері, 
«Оскар» сыйлығының жеңімпазы 
Эдриан Броуди қатысты. 

Сонымен қатар әлемге танымал 
испаниялық опера әншісі, дирижер 
Пласидо Доминго арнайы келіп, 
«Опералия» байқауын (ткізді. Оған 
дүние жүзінің түкпір-түкпірінен 
танымал әншілер келіп, бақ сынады. 
>з кезегінде Пласидо Доминго опера 
және балет театрының сәулетімен 
қатар, ішкі ыңғайлылықты, әлем 
алдындағы маңызы туралы ерекше 
пікір білдірген еді. 

Шынында да, әлемге танымал 
тұлғалар астана т(рінде орналасқан 
ғимаратқа жыл сайын ағылып 
келіп жатады. Қазір де мұнда түрлі 
концерттер, әлемдік деңгейдегі 
жиындар (ткізіліп тұрады. 

Қазіргі уақытта мәдениет 
және спорт басқармасының 
құрамында қала ішіндегі 17 
мәдени мекеме мен 18 спорттық 
ғимарат бар. Одан б(лек, 
қаладағы ескерткіштердің 
бәріне осы басқарма жауапты. 
Соңғы бір жыл ішінде аталған 
мемлекеттік мекеме тарапынан 
атқарылып жатқан іс-шарада 
есеп жоқ. Мәселен, жақында 
ғана Назарбаев орталығында 
жалпы білім беретін мектеп 
оқушылар арасында Тұңғыш 
Президентіміз – Елбасының 
тестілерін, яғни президенттік 
дайындық деңгейінің 
нормативтерін орындаған 
тұлғаларды айырым белгісі 
бар т(сбелгілерімен және 
куәліктерімен марапаттау 
шарасы (тті. Bлбетте іс-шара 

аталған басқарманың қолға алуымен 
ұйымдастырылды.

Бір айтарлығы, әрбір істе 
атқарған міндеті к(рінбейтін, алайда 
қара жұмыстың бәрін (з мойнына 
алатындар болады. Мәдениет және 
спорт басқармасының жұмысы 

да дәл сондай. Басқармаға қандай 
да бір іс-шара тапсырылса, оның 
ұйымдастырылуына, жоғары деңгейде 
(туіне жауапты болады. Қандайда 
да бір кемшін тұстары болса, ең 
алдымен сынға ілінетін де осы 
басқарма. Сондықтан мекеменің 
әрбір қызметкері атқаратын істеріне 
жауапкершілікпен қарайды.

ӘЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕГІ 
«ASTANA MARATHON»

Бірер апта бұрын Нұр-Сұлтан 
қаласында желаяқтар арасында 
әлемдік деңгейдегі марафон (тті. 
Bрине, жаһандық жарыстың 
ұйымдастыру ісі негізінен басқарма 
мойнына жүктелді. Бұл сынға 
әлемнің 26 елінен бас-аяғы 5 мыңға 
жуық адам қатысты. Марафонға 
Австралия, Австрия, Бельгия, 
Қытай, Колумбия, Эстония, 
Франция, Германия, Үндістан, 
Италия, Кения, Жаңа Зеландия, 
Нигерия, Филиппин, Польша, 
Румыния, Ресей, Оңтүстік Корея, 
Испания, Түркия, Украина, БАB, 
Эфиопия, Ұлыбритания, АҚШ, 
>збекстан, сондай-ақ Қазақстанның 
38 қаласының (кілдері бақ сынады. 
Олардың арасында, тіпті әлем, Азия, 
Олимпиада додаларына қатысқан 
спортшылар да болды. 

Ұйымдастырушылар марафонды 
10 және 42,2 шақырым қашықтықта 
(ткізді. Жарыс қорытындысында 
42,2 шақырымда да алдына жан 
салмағандар болды. Мәселен, мәре 
сызығына қыздар арасында бiрiншi 
болып 2 сағат 45 минут 41 секундта 
жеткен Екатерина Сундукова 3-орын 
алса, күмiс жүлденi 2 сағат 33 минут 
25 секунд к(рсеткiшпен Гүлжанат 
Жанатбек иелендi. Ал 1-орын әрi 1 
млн теңгенi мәреге 2 сағат 28 минут 
42 секундта жеткен қырғызстандық 
Юлия Андреева жеңiп алды. 
Жүлдегерлерге 30 мың, 25 мың, 20 
мың теңгенің сертификаттары әрі 
ұшақ билеттері табысталды.

Ал ерлер арасында 42,2 
шақырымды мәре сызығына 2 сағат 28 

минут 3 секундта 
жеткен Олег 
Байтуканов қола 
жүлде иегерi 
атанса, 42,2 шақырымды 2 сағат 
26 минут 53 секундта бағындырған 
Владислав Мамедов 2-орынды 

мiсе тұтты. 
Жеңiмпаздарға 
1 млн, 500 мың, 
250 мың теңгенiң 
сертификаты 
табысталды. 

Бізге 42,2 
шақырымды 
алқынбай 
жүгіріп (ткен 
қария Зiкiролла 
Мамагулов: «Нұр-
Сұлтан қаласына 
Ташкенттен 
бiрiншi рет 
келiп отырмын. 
Bлемдiк деңгейде 
марафон 
(тедi деген 
соң, бағымды 

сынайын дедім. Жүгiрумен 
айналысқаныма бiраз 
уақыт болды. Бiрақ 1-орын 
аламын деп ойламадым. 
35 шақырымға дейiн 
жеңiл жүгiрiп, қалған 7,2 
шақырымда бар күшiмдi 
салдым», – дейдi. 

ЖЕТПІСТЕГІ ЖҮЙРІК

«Astana Marathon» 
қатысушыларының арасында 
тосын кейіпкермен де 
кездестік. Солардың бірі 
– бұқаралық спортты 
насихаттауға бағытталған 
іс-шараларды насихаттаушы 
70 жастағы павлодарлық 
Александр Кривушкин. Ол (з 
тәжірибесі туралы бізге былай 
деді: «Спортты бала күнімнен 
жақсы к(ремін. Ал жүгіру 
менің хоббиім. Шамамен 
25 жылдан бері жүгірумен 
айналысып келемін. Аптасына 
90-100 шақырым жүгіремін. 
Мұндай марафондарға (згелермен 
жарысу үшін қатыспаймын. Қайта 
еліміздің ертеңгі тізгінін ұстайтын 
жас ұрпақтың спортқа деген 

қызығушылығын оятып, жаман 
әдеттен аулақ болуға шақырғым 
келеді», – деді. 

С(зімен де, ісімен де (згелерге үлгі 
боларлық қарияның жүгіру режіміне 
Павлодардың сақылдаған аязы да 
ол кісіге тоқтау бола алмайды екен. 
Айтуынша, жүгіру барысында салқын 
ауа (кпесіне пайдасын тигізеді. 
Александр қария Елордада (ткен 
марафонда 42,2 шақырымды 3 сағат 27 
минутта жүгіріп (тті. Ол бүгінге дейін 
әуесқойлар арасында (ткен біраз 
жарыста жеңімпаз атанып, жүлделі 
орындарға іліккен. Соңғы рет биыл 
Алматыда (ткен марафонға қатысып, 
егде жастағылар санатында 3-орын 
алыпты.

Ол әңгіме арасында: «Осы 
спорттың арқасында бойымдағы сан 
түрлі аурудан арылдым. Тұмау тиіп 
ауырар болсам, к(рпеме оранып 
жатып қалғанды ұнатпаймын. 
Қайта қалың киініп жүгіруге шығып 

кеткенді ж(н к(ремін. Иммунитетімді 
осылай к(теремін. Темекі шекпеймін, 
ішімдікке үйір емеспін. >мірімді 
осылай спортпен байланыстырып, 
денім сау күйде (ткізгім келеді», – 

дейді. 
Марафон (ткен 

күні астананың ауа 
райы жаңбырлы әрі 
желді болды. 70 жаста 
адам бойындағы 
күш-қайраты 
қайтқандықтан, жылы 
киініп жүргенді ж(н 
к(реді. Александр 
атай бұл күні үстіне 
жеңі ұзын футболкасы 
мен тізеден жоғары 
қысқа шорты киіп 
алған еді. Ауа райының 
құбылуы да қарияға 
әсер етпепті. «Маған 
қайта бүгінгі ауа райы 
қатты ұнады. >кпем 
ашылып, жүгірген 
үстіне жүгіре бергім 
келді. Астанамыздың 
желі қадірін білген 

жұртқа денсаулық үшін пайдасы зор», 
– деді ол.

Александр Кривушкин 1949 жылы 
Павлодар облысында туып, бүгінде 
(ңір орталығында (мір сүріп келеді. 
Зейнет жасына жетсе де, ұстаздық 
етеді. Қисыны келгенде ол: «Қазіргі 
уақытта Павлодардағы Ақпараттық 
технологиялар колледжінде жұмыс 
істеймін. Жастарға білгенімді 
үйретуден жалыққан емеспін. 
С(з соңында осындай әлемдік 
деңгейде (тіп жатқан марафонды 
ұйымдастырған Нұр-Сұлтан 
қаласының әкімдігіне, сол сияқты 
мәдениет және спорт басқармасына 
алғыс айтқым келеді. Бұқаралық 

спортты насихаттау мақсатында 
үлкен жарыс (ткізгені үшін, жауапты 
мемлекеттік мекемелердің жұмысы 
қашанда мақтауға лайық», – деді. 

Иә, 70 жастағы қария мұндай 
жарысқа ақша үшін емес, к(пке 
үлгі болу мақсатында қатысты. Бұл 
тұрғыда қарт спортшы к(рермен 
болып келген жастарға (неге 
к(рсетті десек те болады. Себебі 42,2 
шақырымды 70 жастағы кез келген 
кісінің, тіпті жастардың да ентікпей 
жүгіріп (туі екіталай.

ҚАРА БАЛА ТАҢҚАЛДЫ

Бізді қызықтырған 
кейіпкерлердің бірі – Эфиопиядан 
қатысқан азамат болды. Аты-ж(ні – 
Кәбир Жемал. 24 жаста. Бұқаралық 
спортты насихаттауға (зіндік үлесін 
қосып жүрген жастардың бірі. 
Қазіргі уақытта Еуразия ұлттық 
университетінде ағылшын тілінен 
сабақ береді. Рас, Нұр-Сұлтан 
қаласында тұрып жатқанына 1 жыл 
уақыт болыпты. Бірақ астанада 
осындай айтулы шара болады деген 
соң, алдын ала дайындалыпты. Ол 
10 шақырымды небәрі 50 минутта 
жүгіріп (тіпті. Кәбир бұл туралы: 
«Бала күнімнен спортқа құмармын. 
Кәсіби түрде айналыспасам 
да қызығушылығым жоғары. 
Марафонға алғаш рет қатысып 
отырмын. «Astana Marathon» (теді 
деген соң делебем қозып, дегбірім 
қашты. Эфиопиядағы үйімде тыныш 
жата алмай, алдын ала ұшып келдім. 
Мұндай әлемдік деңгейдегі жарысты 
(ткізу оңай емес. Елорда әкімдігі 
мен оған қарасты мемлекеттік 
мекеме тарапының еңбегі құрметке 
лайық», – деді. 

Қорытынды: Бұл Елорда әкімдігіне 
қарасты мемлекеттік мекеменің 
атқарған жұмысының бір к(рінісі. 
Бүгінге дейін 2017 жылы (ткен 
жаһандық Олимпиаданы, түрлі 
саммиттерді, әлемдік деңгейде 
ұйымдастырылған (зге де іс-
шараларды ойлап к(релік. Жұрт 
біле бермейтін қаншама жұмыс 
атқарылып жатыр. Bлбетте оның 
кемшін тұстары болғаны жасырын 
емес. Алайда қателік арқылы тәжірибе 
де жиналатынын ұмытпаған ж(н. 
С(зімізге дәлел ретінде «Astana 
Marathon-2019» қатысушыларының 
жылы лебіздерін келтірдік. 

Нұр-Сұлтан қаласы шын мәнінде 
(ркениеттің орталығы. Осында (тетін 
әрбір шараның мәні де, маңызы да 
ерекше. Bрқайсысының нәтижесі 
туралы айтар болсақ, мақтанарлықтай 
к(рсеткіштер к(п. Мәдени шараларға 
к(ңілі толып, алғыс айтып жүргендер 
мыңдап саналады. 

������� 	
���, 
���-����	� 
����� 

���	�� ��	����� ����� 

Ел астанасы Арқа төріне ауғалы бері төрткүл 
дүниенің көңілі бізге ауып тұр. Жас мемлекеттің 
жаңадан астана құруы, оның аяқ алысы, 
жеткен жетістіктері бүгінде әлем елдерінің 
назарында. Сонау 1997 жылдан бері бас 
қаламызда халықаралық деңгейде көрмелер, 
мәдени шаралар, ауқымды концерттер, спорт 
жарыстары жиі ұйымдастырылып келеді. 
Осындай басқосулардың басы-қасында 
жүретін, ұйымдастыру шараларын жіті 
қадағалау іргелі мемлекеттік мекемелердің 
бірі – Нұр-Сұлтан қалалық мәдениет және 
спорт басқармасының еншісінде. Бүгін аталған 
басқарма жұмысын жұртшылыққа жақынырақ 
таныстыруды жөн көрдік. Шын мәнінде, бүгінгі 
астананың келбеті мен мәдениеті, спорты 
қандай деңгейде? Осы орайда қалалық 
мәдениет және спорт басқармасының 
басшысы Нұрлан Сыдықовтың пікірін білудің 
сәті түсті.

ЕКІ САЛАДАҒЫ ЕКІ САЛАДАҒЫ 
ЕҢСЕЛІ ТІРЛІКЕҢСЕЛІ ТІРЛІК
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Мақтанып кетсек, тоқтай алмайтын 

әдетімізбен үш-т�рт мың жылдан 
әріден қайырмалайтын кәрі к�з 
тарихымызда «ақтаңдақтар» жетіп 
артылатыны бүгінде ешкімге құпия 
емес. Жібі жалғанбаған үзік-үзік 
сана-суреттер, алыстан бұлдыр-
бұлдыр елестейтін жағалау-жал, 
арал-арал қара дақ-беттер... Басқасын 
айтпағанда, соңғы жүз жылдықтағы 
қабырға қайыстырар қайғы-қасіреттер 
«шеруінің» �зі саналының жанына 
тыншу берер ме?!. Қызыл қаны 
сорғалаған «советтік-қызғылт жол», 
қаралы да жаралы жылдар найза 
намысты Алаш баласын шүкіршілігі 
таусылмайтын «бір күндік» пәндауи 
жанға айналдырып жібергендей... )з 
�ткенімізге �згенің к�зімен қараймыз, 
етжақын бауырдың ауыр тағдырын 
шай үстінде к�рер к�бікті сериалдай 
қызықтаған боламыз.

*рине, �кініші к�п �ткенге 
үнемі үңіле беру де оң шешім бола 

қоймас. Десек те, ең болмаса 9 
мамырды тойлау сәтінде ойлансақ 
етті. Дабыралы Жеңіс күнінде 
жеңілістеріміздің де айтылғаны ж�н 
емес пе?

Қанқасап Екінші дүниежүзілік 
соғыс қазақтың қалауы емес еді. 
Ұлы Отанды қорғауға тура келді. 
Басқа салғанды к�рді, «жазмыштан 
озмыш жоқ» деп к�нді. Елде бас 
к�терер еркек қалмай, баршасы 
аузын арандай ашқан ажалға 
аттанғаны қаламгерлеріміздің 
шыншыл шығармаларында жазудай-
ақ жазылды. Ал майдан даласында 
бастапқы бір жылда, әсіресе алғашқы 

алты айда шала-пұла қаруланған 
совет әскері мыңдап-мыңдап 
қырылды, мыңдап-мыңдап тұтқынға 
түсті. Тарихи кітаптарда, мектеп 

оқулықтарында «соғыс шығыны» 
деген адамның жанын түршіктірер 
термин бар. Және бір таңғаларлығы 
– әр он жыл сайын алапат соғыстағы 
«шығын» саны миллиондап 
үстемеленіп отырады: 7 млн (1950-
60 ��.) – 20 млн (1970-80 ��.) 
– 26,6 млн (1990-2000 ��.) бүгінгі 
мәліметтер бойынша 42 (!) млн 
адам. Мамандардың айтуынша, 1941 
жылғы шілде айының орта кезінде 
Қызыл армия бір миллионнан астам 
солдаттары мен офицерлерінен 
айырылды. Олардың 724 мыңы 
тұтқынға түсті. Сол жылдың қараша 
айына қарай неміс лагерьлеріндегі 
қызыләскерлік тұтқындар саны 3,6 
миллионға жеткен.

Гитлерлік-сталиндік соғыс бұрқ 
ете қалғанда Қазақстанда бар-жоғы 6.5 
миллион халық бар еді (1913 ����� 
���� 	�
� ���� ����������
, ����� 
���	 �	�� ����
�� �������� ө�� – 6.0 
��
!), соның 1 млн 200 мыңы ажалға 

тігіліп, олардың тең 
жарымы, яғни 600 
мыңы опат болды. 
)з қандастарымызды 
жіпке тізсек, соғысқа 
кірген 500 мыңға жуық 
қазақ баласының 
«шығыны» – 350 000 
«дана»! Осылайша, 
350 мың шаңырақ 
құрылмай қалды, 
бары ортасына түсті... 
«*р қазақ – менің 
жалғызым!» десек, 
бүгінгі тірлігіміздегі 
рухани мүгедектіктің, 
ұлттық деградацияның, 
қазақ тілінің мүшкіл 
халының тереңге кеткен 
тамырының бір парасы 
осы «шығындардың» 
«шығыны».

Соғыстың хабары 
шыққан бойда елімізде 
жеделдетіп 14 атқыштар 
және атты әскер 
дивизиясы, 6 бригада 
құрылып, батысқа 
аттандырылды. Осы 
әскердің баршасы 
дерлік қанқасапта 
опат болды. Тұтқынға 

түсті, не мүлдем хабарсыз жоғалды. 
Осындайда тарихшы ғалым 
болмағаныңа �кінесің. Ойлаудың �зі 
қорқынышты: Қаншама атқа қонған 
қазақ сарбазы жалаң қылышпен 
пулемет оғына қарсы шапты?!. 
Танкілер тістесіп, самолеттер 
сілкісіп жатқан заманда қазақ 
сынды халықтан атты кавалерия 
жасақталуының �зі абсурд емес пе?!. 
Совет генералдарының «данышпан» 
стратегиясының арқасында 
«үлкен қазанға» күйіп, қоршауда 
қалған қазақстандық қос полк 
сарбаздарының тып-типыл болып, 
жер жастанғаны мектеп оқулықтарына 

қашан ендіріледі?!. Фашистердің 
концлагерінен тірі қалған бейбақ-
тұтқындардың сталиндік тозаққа 
қайта түсіп, түрмеде шірігенін 

енді қашан айтпақпыз? Біздегі 
к�рнекті ұран: «Ешкім де, ештеңе 
де ұмытылмайды!» – «Никто не 
забыт, ничто не забыто!» емес пе? 
Олардың есімі қашан ұлықталады?!. 
Жараланып, ессіз-түссіз жау қолына 
түскендер «)лмес полктің» санатына 
жатпай ма?!. Сұрақ к�п, жауап жоқ... 

Соғыс барысында тұтқынға 
түскен совет солдаттары санында да 
нақтылық жоқ: орыс тарихшылары 

оларды 4 млн адам деп 
к�рсетсе, шетелдік зерттеушілер 5 млн 
750 мың адамға жеткізеді. 

Советтік (�	� ��� 	ө��� «����	���» 
��� �������, 
�� ә	��������
������ 
��	�
���-�� ������) кезеңнің 
«ақтаңдағын» ашуға шама-шарқынша 
үлес қосып келе жатқан «Арыс» қоры 
(баспасы) 31 мамыр – Жаппай саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын еске алу 
күніне орай «*скери тұтқындар. 
Военнопленные» атты кітап 
дайындап, жарыққа шығарып отыр. 
Оның авторы – к�рнекті ғалым, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор 
К�шім Есмағамбетов. )кінішке қарай, 
білікті тарихшы кенеттен дүниеден 
озып, осы іргелі туындысының 
бірін толық аяқтай алмады. Оны 
зерттеушінің қолжазбалары бойынша 
реттеп, баспаға дайындаған тарих 
ғылымының докторы, профессор 
Аққали Ахмет.

Бірнеше шет тілінің білгірі, 
Ш.Ш.Уәлиханов атындағы 
сыйлықтың иегері К�шім 
Лекерұлының еңбегінің негізі 
Түркістанның тәуелсіздігі үшін 
күрескен ірі қоғам һәм мемлекет 
қайраткері Мұстафа Шоқайдың �мірі 
мен қызметін ондаған жатжұрттың 
архивтерін ақтара отырып жүргізген 
ғылыми-зерттеуі еді. Қазақ қоғамдық 
ғылымында айрықша құбылыс ретінде 
бағаланған Мұстафа Шоқайдың 
12 томдық толық шығармаларын 
жинағын дайындау барысында 
жинақталған мұрадан аталмыш кітап 
құрастырылып отыр.

М.Шоқай шығармаларының 
толық жинағының 11-ші 
томында Алаш арысының жеке 
архивтік қорынан алынған және 
жекелеген түркістандық соғыс 
тұтқындарының қолдарына түскен 
қағаз қиындыларына жазылған 
�тініштері мен неміс әкімшілігіне 
жұмысқа орналастыру мақсатында 
құрастырылған түркістандықтардың 
тізімі ұсынылған болатын. 
Шоқайтанушы ғалымның дерегі 
бойынша тұтқынның лагерлік 
н�мірі және мамандығы к�рсетілген 
неміс тіліндегі тізімдер бойынша 
Мұстафа Шоқайдың түрмелердегі 
түркістандық тұтқындардың туған 
жылын, ұлтын, мамандығын 
анықтап, олардың тізімін алу 
ж�ніндегі комиссия басшысы 
Гейбельске берген есебінде 
Лембергтен, Ярослау, Дебица-
Кочановка, Деба-Майдан, Офлаг 
325 түрмелерінен тек жұмысқа 
орналастыруға 1592 адамды ұсынғаны 
анықталып отыр. 

Соғыс тұтқындары туралы 
баспаға дайындаған қолжазбадан 
біз Мұстафа Шоқайдың «Сувалки» 
лагерінде 457 тұтқынның тізімін 
түзгенін аңғарамыз. Сонымен бірге 
қазақ, �збек, қырғыз, түркімен, тәжік, 
қалмақ және якут сынды ұлттардан 
тұратын 4847 тұтқынның тізімі 
жасақталған. )кінішке қарай, бұл 

тізімде тұтқындардың мекенжайлары 
толық жазылмаған.

*скери тұтқын – 
соғыс майданында қолға 
түскен қаріп жан. Қай 
соғыста болмасын тұтқын 
бейшара амалсыздан 
ата жауына қол к�теріп 
беріледі, не жараланып, 
есін жоғалтып дегендей 
мәжбүрліктен болатын 
жайт. 

Немісше Stammlager 
(�����) – негізгі лагерь 
деген ұғымды білдіреді. 
Шталаг – екінші 
дүниежүзілік соғыста 
фашистік Германияның 
қатардағы жауынгер 
соғыс тұтқындарына 
арналған лагерь. 1941 
жылы Германияда 80-ге 
жуық осындай лагерь 
болды. Мұнда күн сайын, 
сағат сайын мыңдаған 
адам тірі қалу үшін, �мір 
сүру үшін күресті. Оның 
азабын басынан кешкен, 
жүрегінен �ткізген 
жандар ғана білмек. 

*рине, халықаралық 
нормаларға сәйкес 
тұтқындарға тұтқындаушы жақ 
адамгершілікпен қарауға міндетті, 
оларды қорлауға, жәбірлеуге, 
�лтіруге, тәжірибе құралы ретінде 
пайдалануға қатаң тыйым салынған. 
*йтсе де әдеттегідей Заң бар да, ол 
заңдылықты орындамау бары тағы 
белгілі. Екінші дүниежүзілік соғыс 
жылдарында фашисттік Германияның 
концлагерлерінде бұл халықаралық 
нормалар қаншалықты орындалғанын 
кім білсін. Соғыс тұтқындарының 
тағдырын зерттеу мен зерделеу қашан 
да шымылдық артындағы жабық 
та қиын тақырып. Біздің кітаптан 
оқығанымыз бен кинофильмдерден 
к�ргеніміз бойынша әлемдегі адам 
қолынан келетін жауыздықтың 
баршасы осы концлагерьлерде іске 
асқаны ақиқат. Оның айғағы – жер 
бетінен жоқ болған миллиондаған 
бейбақ соғыс тұтқындары. 

Түрікшіл Мұстафа Шоқайдың 
ерлігі мен еңбегі сол – азат ете алмаса 
да, осы азаптан мыңдаған бауырлары 
мен қандастарын құтқаруы, тірі 
қалуына жәрдемдесуі, су ішерлігі 
барлардың ғұмырын ұзартуы еді. 
Кейіннен атышулы «Түркістан 
легионы» құрылғанымен Мұстафа 
Шоқайдың түркістандық тұтқындардан 
арнайы қосын жасақтап, оларды 
немістер жағында соғыстыруды мақсат 
етпегені, кітаптың әрбір құжатынан 
анық к�рініп тұр. Тағы да қайталап 
айтқымыз келеді, Мұстафа Шоқай 
бауырларын азаптан құтқарып, тірлігін 
жеңілдетуге жанын сала кірісті. Сол 
мақсат жолында �зі де ажал құшты: не 
айықпас ауру жұқтырды, не оны улап 
�лтірді. Бұл тағдырдың, бұл уақиғаның 

– басқалар үшін түк мәні болмауы 
мүмкін. *йтсе де Алаш баласы үшін, 

тұтас Түркістан үшін бұл 
орны толмас �кініш-
қайғы, ғасырлық жұмбақ 
болатын. 

Ал дәм-тұзы таусылмай 
елге оралғандар, мұхит 
асып, шетелден Отаным, 

туған топырағым деп келгендердің 
талайы сталиндік лагерьге тоғытылып, 
тамұқ отына екінші рет тасталды. 
Олардың аты-ж�ні бүгінде белгілі, 
тағдыр-таланы да құпия емес. *йтсе 
де олар санда болғанмен, санатта 
жоқ. Олар бүгінгі біздің таным-
түсінігімізден тысқары қалған, нақты 
айтсақ, олар «ешкім де, ештеңе де 
емес». Шырқыратып шындықты 
ашуға, жарқыратып жазуға керілген 
керме жіп үзілмей тұр, айтқызбасымыз 
айтқызбай тұр.

Ізденімпаз тарихшы-ғалыммен 
к�зінің тірісінде талай жолығысып, 
осы «Тұтқындар» атты кітабын басып 
шығаруға алдын ала жіп таққан 
болатынбыз. Кітаптың жазылу 
барысынан да үнемі хабардар болып 
отырдық. Қай тақырыпты алса да, 
бақайшағына дейін талдамай к�ңілі 
к�ншімейтін қажырлы зерттеуші, 
әрине, бұл кітабын бізге аманат күйінде 
тапсырмай, соңғы нүктесін �зі қойып 
бергенде, оның салмағы артып, бағасы 
еселене түсер еді. Бір демеу – соңында 
осы тақырыпты қаузап жүрген Аққали 
сынды жанашыр шәкірттері бар.
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TARIHTARIH
Қандай да бір заңдылыққа 

негізделмегендей болып көрінетін мына шым-
шытырық, әлем-жәлем тірлікте сан түрлі тарих, 
мың және миллиондаған тағдыр бар. Бір халық 
бар – тарихын тасқа (қашап тұрып) жазады. 
Бір ұлт бар – өткенін жаспен жуады. Ахаңша 
айтсақ, «қазақ – жоқшы, жоғын түгендей 
алмай-ақ келе жатқан халық».

КІТАПТАН ҮЗІНДІ:

Мұстафа Шоқай мұрағатындағы құжаттарға қарағанда, 
қазақтардың баршасы тұтқынға өз еріктерімен емес, мәжбүрлік 
жағдайда түскен. Қазақ тұтқындарының қолдарына түскен бір 
жапырақ қағазға, газет қиындысына өз қолдарымен араб, латын, 
орыс қаріптерінде М.Шоқайға жазып берген өтініштеріне құлақ асып 
көрелік:

Атығай Бегімұлы, Мәжит Әлжаппарұлы: «Не жұмыс болса да 
қолымыздан келеді, 4 класты жәдидше оқығанбыз. Ең болмаса, 
тамағымызды асырайтын жерге жіберіңіз».

Молдаш Әміржанов, (Семей облысының Шұбартау ауданында 
1919 ж.т.): «Байдың баласысың» деп оқуға алынбадым, жасырынып 
жүріп 8 жыл оқыдым. Сонымен бірге бұл кісі әкесінің 1928 жылы 
«бай-кулак» ретінде кәмпескеленіп, сотталғанын, кезінде «Абай 
Құнанбайұлымен жолдас болғанын» жазыпты.

Бекбауыл Әбішұлы, (Алматы облысының Жаркент ауданында 
мұғалім болған): «Менің сізден сұрайтыным, маған бір жұмыс жағын 
қарастырсаңыз».

Жақсылық Бердіұлы, «Қандай жұмыс болса да [істеймін], 
мамандығым шофер. 11.IX.41».

Қамен Ақбалаұлы, Сувалки лагері. 13.IX.41: «Мүмкін 
болғанынша тез жұмысқа орналастырсаңыз».

Қайырден Баймағанбетов, «Мен өзім орысша, арабша, 
латынша жаза, оқи білемін. Ұлтым – қазақ. Орта мектепті 
бітіріп, мұғалім болып істедім. Жасым – 23-те. Қандай 
жұмыс болса да істеуге дайынмын».

Ахметұлы Елеусін, (Орал облысының Жәнібек 
ауданынан): «1916 жылы туғанмын. Арабша, латынша 
және орысша сауаттымын. 13.IX.41».

Сұлтанұлы, Нұрбайұлы, Аңшыбайұлы: «Біздер, 
яғни өзіңіздің бауырлас қазақ балалары, жалынышты 
сөздерімізді айтып, өтініш етеміз. Осы қазақ арасынан 
жұмысқа адам алсаңыздар, бізді есіңізге аларсыз. 
4-группаданбыз. 14.IX.41»

Сәрсенбай Қараев, Сувалки. 15.IX.41: «1916 жылы 
туғанмын, ұлтым – қазақ. Келес ауданынанмын. 
Армияға 1939 жылы алынғанмын. Мамандығым – 
темір ұстасы».

КІТАПТАН ҮЗІНДІ:

«Астыртын ұйым ақиқаты» тарауынан:

Соғыс бітіп, тұтқында болған қазақ 
жігіттері елге асықты. Бірақ бәрі бірдей 
туған жеріне орала алмады. Себебі олар 
Сталиннің тұтқындарды жау санатында 
қарау жөніндегі әмірінен құлағдар 
болатын. Елге аяғы жеткендерін соттап 
жатқанын да естігендер болды. Әсіресе, 
«Түркістан легионы» құрамасында, 
«Түркістан Ұлттық комитеті», «Түркістан 
Ұлттық Кеңесі» деген ұйымдарда мүше 
болғандарға аяушылық танытылмады. Ақын 
Мәжит Айтбаев 1945 жылы одақтастардың 
Дрезденді бомбалауы кезінде қаза тапты. 
Қалған ақын-жазушы Хамза Абдуллин 
(«Сайран»), Мәулікеш Қайбалдин («Асан 
Қайғы»), Хакім Тыныбеков («Ғали Алтай») 
және т.б. (барлығы он тоғыз қазақ) РСФСР 
Қылмыстық кодексінің 58-бабымен түрлі 
мерзімге бас бостандығынан айырылды. 
Олардың Қызыл армияға қарсы ұрысқа 
қатыспағандығы, «Түркістан легионына» да 
өз еріктерімен кірмегені ескерілмеді.

«Түркістан Ұлттық комитетіне» мүше 
болған қазақ жігіттерінің немістердің «өз 
халқының ұлтшылдық сезімін өрістету» 
жөніндегі тапсырмасын да қазақ 
тарихы мен мәдениетін насихаттауға 
пайдаланғаны «құр ертегі» ретінде 
қабылданды. Мәжит Айтбаев Абылай 
туралы дастан жазды, Абай өлеңдерінің 
құрылысы мен көркемдік ерекшеліктері 
жөнінде зерттеу жүргізді; Х.Абдуллин туған 
жерге сағынышын жырға қосты, тозақта 
жүріп, грузиннің атақты «Жолбарыс тонды 
жиһанкез» жыр дастанын қазақшаға 
аударды; Х.Тыныбеков қазақ тілінің 
тағдырына алаңдаушылық білдіріп 
баяндама жасады. 

1944 жылдың 10 мамыр күні Австрия 
астанасы Вена қаласында Вена опера 
және балет театрында Қази Қазыбековтің 
«Ұлы адамның арманы» атты Сырым 
Датұлының азаттық күресіне арналған екі 
актілі спектаклі қойылады. Сырым рөлінде 
әнші Мұхамбетқали Батыргереев ойнайды. 
Сахнаға Мәжит Жақсылықов қояды да, 
музыкасын Вена консерваториясында 
оқып жүрген Ғалым Абсалямов пен 
«Түркістан легионы» көркемөнер 
үйірмесінің жетекшісі болып жүрген 
Әйткеш Толғанбаев жазады.

БІР ЖАНҒА ЕКІ КҮЙМЕК 
ӘДІЛЕТ ПЕ?!.

Тұтқынға түскен советтік 
жауынгерлер
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Телефондар: 8(727) 272-43-39; 272-43-25 

Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 272-46-22 (жарнама бKлiмi)

Газет 2004 жылы 14 желтоқсанда тiркелген. 

2018 жылдың 14 ақпанында ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлiгi 

Ақпарат комитетінде қайта есепке тұрып, №16904-Г куәлiгін алды.

Мақала авторының пiкiрi редакция кKзқарасын бiлдiрмейді. 

Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.

Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi сiлтемесiз кKшiрiп басуға болмайды.

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

тел: (727) 273-12-04, 273-12-54 
Тапсырыс – №2180;

Бағасы келiсiм бойынша

Апталық таралымы – 8 000 дана

Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады, 
сондай-ақ «AirAstana», «Turkish Airlines», «QazaqAir» əуежолдарының ұшақтарында бар.
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қайтыс болуына байланысты қайғырып, кKңіл айтамыз. 
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АФИША

Толық адам. Абайдағы мораль 
философиясына байланысты гуманистік 
ойдың Kзекті бір желісі – кKбінесе, толық 
адам, жарым адам, толың инсаният, 
пенделіктің кәмаләттығы, кәмаләт ғазамат 
деген Kз заманы мен ортасына танымалы, 
бірақ қалың оқырман қауым үшін 
мағынасы бейтаныс сKздер мен ұғымдар 
маңына тіреледі. Бұл аталған термин 
сKздердің кKбі Абайдың қарасKздерінде 
мол қолданылса да, олардың мағыналық 
тKркіні Kлеңдерінде де жатады. 
Мысалы, «Ғылым таппай 
мақтанба» 

Kлеңі – Абайдың 
програмдық мән 
беріп жазған 
туындыларының 
бірі. КKп ой 
қорытылып 
айтылған осы 
Kлеңде Абай «адам 
болам десеңіз» деген 
тезисінің негізінде 

толық адам жайлы даналық ойлары 
мен біршама танымының басты белгілерін 
атап Kткендей болады. Дегенмен, Абайдың 
адам болу туралы ойларының желісі 
Kлеңдерінен гKрі қарасKздерінде жүйелі 
де толығырақ таратылған. Ұлы ақын адам 
болудың алғы шарты неден басталады 
деген сұраққа: «Қашан бала ғылым, білімді 
махаббатпен кKксерлік болса, сонда ғана 
оның аты адам болады», [1. 195-196-бб] – 
деп нақтылы жауап береді. Осы іспеттес 
адам болудың жолына түскен баланың 
дұрыс Kсіп жетілуі, Абайдың аңғартуынша, 
үш түрлі себепке байланысты болмақ. 
Олар: нәсіліне, Kскен ортасына, тәрбиесіне 
байланысты боп келмек. Баланың тербеліп 

Kсер бесігі – оның әлеуметтік ортасы. Сол 
ортадан бойына жұқтырған жақсылы-
жаманды тәлім-тәрбиесі, алған үлгі-Kнегесі 
– баланың мінез-құлқын, мұрат-мақсатын 
айқындауда елеулі мәнге ие болмақ.

КKбінесе, баланың адамшылық жолынан 
таюына надан орта, малға дос ата-ана, 
қиянатшыл туыстар жетегінде Kскен: «...
балалар талапқа да, ғылымға да, ұстазға да 
қиянатпен болады. Бұл қиянатшылдар жарым 

адам... Олардың адамшылығының 
кәмаләт таппағы 

қиынның 
қиыны», 

[2. 220-б] – деп қарайды. Жарым адам ұғымы 
Абайда, негізінен, ақыл мен қайратты ізгілік 
жолына жұмсамай, оларды үнемі зұлымдық, 
қиянатшыл ниетке қызмет еттіріп, амал-
айланы сол жолда іске асырушы адамдар. 
Бұл жолдан арылудың, емделіп сауығудың 
бір-ақ амалы бар. Ол жол ғылым, рахым, 
ғаділетте жатыр деп жKн сілтейді. Осы пікірге 
қарағанда, Абайдың танытуынша, жарым 
адам дегеніміз – үш асыл сипаттың ең басты 
асыл қасиетін бойына дарыта алмай, ақыл 
мен қайратты зұлымдық жолына амал-айла 
ретінде жұмсайтындар болып шығады. 
�йткені, олар:

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

деп Абай таңбалаған қиянатшыл жолға 
түсіп кеткендер.

Жасында осындай арсыз, алдамшы 
ортадан залалды үлгі-Kнеге кKрген бала 
Kсе келе бойына біткен ақыл мен қайрат 
сияқты қуатты құралды қиянатшыл залалды 
жолға жұмсамай тұра алмайды. Мұны 
халық ұғымымен айтсақ, «ұяда нені кKрсе, 
ұшқанда соны іледінің» керіне келеді.

Абай 38-қарасKзінде Алланың 
бойындағы сегіз сипатты: Kмір ғылым, 
құдірет, кKру, есіту, қалау, болдыру, сKзді 
оның бойындағы кәмаләттанудың кKрінісі 
ретінде атап етеді. Осы сипаттардың 
жиынтығын кәмаләт ғазамат деп атайды. 
Кәмаләт ғазамат ұғымын Kз еңбектерінде әл 
Фарабидің Kзі: «Біріншіні алатын болсақ... 
оның тіршілігі кәміл және болмысында 
басқаның бәрінен озық. Одан кәміл 
жетілген еш нәрсе жоқ», [1. 202-б] – деп 
кKрсетеді.

Абайдың айтуынша, осы сегіз сипаттың 
кемелденіп толыққан жиынтығы ретіндегі 
кәмаләт ғазаматтың ұшқындары аз да 
болса, оның пенделерінің бойында да 
болуы керек сипаттар. Абай сегіз сипаттың 
ішінен ғылым мен құдірет деп аталатын екі 
ең басты сипатты қосып жіберіп, бір ғана 
ғылым ұғымында алады. СKйтіп: «Ғылым 
– Алланың бір сипаты, ол хақиқат, оған 
ғашықтық Kзі де хақлық һәм адамдық 
дүр», – деп, ғылымға ғашықтықты, 
құмарлықты шын адамдық қасиет ретінде 
танытады. Тыңдаушыларын құдайды 
сыйласаң, ғылымды да сыйлауың керек 
деп нандырғысы келеді. Осы себепті 
Абай кәмаләт ғазаматтағы сегіз сипаттың 

ішінен жалғыз ғана ғылымды даралап, 
бKлектеп алады да, оған Kз тарапынан 
нақлия, ғақлия дәлелдерге сүйеніп, 
рахым мен әділет деген екі сипатты 
тағы да қосады. Осы әрекетінің 
Kзімен-ақ Абай дін шеңберінің 
ауқымынан шығандап та кетеді. 
�йткені, тағриф бойынша, ғылым, 
құдірет қана Алланың басты сипатына 
жатады да, калған алтауының бәрі 
де шарх қана, яғни басты сипатқа 
түсіндірме ретіндегі екінші дәрежелі 

сипаттар. Ал Абай осы ең басты сипат 
дәрежесіне тең етіп 

рахым мен әділетті 
қоса ендіреді. 

=рі оларға 
гуманистік 

астар береді. 
Осы пікірін дәлелді де 

нанымды етіп кKрсету үшін, 
жәуанмәрттіліктегі сипаттармен 

байланыстыра қарайды. Жәуанмәрттілік 
орта ғасырларда Тұран, Иран жерінде 
таралған гуманизм жолындағы этикалық 
бағыт болатын.

Абай кәмаләт ғазаматтағы ең 
басты сипат ғылым мен құдіретті 
жәуанмәрттіліктегі сипаттармен бірлікте 
алады да: «Енді біздің бастағы тағриф 
бойынша, құдай тағала ғылымды, 
рахымды, ғадәлатты, құдіретті еді. Сенде 
бұл ғылым, рахым, ғадәлат [сияқты] үш 
сипат бірлан сипаттанбак... һәм толық 
инсаниятың бар болады», 1. 207-б  – 
деп, осы аталып отырған үш сипатты 
ыждағатпен ізденіп, әрекеттеніп бойына 
дарытқандар ғана толық адам санатына 
қосылады деп ой қорытады.

(��"4��! ���)

Jas qazaq ұлттық апталығының 9 тамыз күнгі №31 санында 
халқымыздың абыз ақсақалы, көрнекті ғалым, абайтанушы, 

Мекемтас Мырзахметовтің «Бүгінгінің байында қанағат жоқ» 
атты сұхбаты жарияланған еді. Қария мемлекет басшысының 

назарын ұлттық тәрбиеден қол үзбей, бүгінгідей алмағайып уақытта 
өз болмысымызды сақтап қалу үшін Абайдың «Толық адам ілімін» мектептен 
бастап жоғары оқу орындарына дейін оқытуға аударды. Ал бұл ілім не 
туралы? Осыған орай Jas qazaq оқырмандарына «Толық адам ілімінен» үзінді 
жариялағанды жөн көрдік.

ТАНЫМ

езиссінің негізінде 

олық адам жжайлы дданаллыққ оойлйларарыы 
ен біршама ттанымының басты белгілерін 

О
нанымд

жәуанмәрттілік
байланыстыра қарайд
орта ғасырларда Тұра
таралған гуманизм жо
ббағыт бболатын.

Абай кәмаләт ғаза

«Толық адам» ілімі
«Толық адам» ілімі

Kркіні Kлеңдерінде де жатады. 
Мысалы, «Ғылым таппай 
мақтанба» 

Абайдың 

Абайдың 

ЕСКЕ АЛУ =л Фараби атындағы ұлттық 
университеттің журналистика 

факультетінің табалдырығын 
аттаған әрбір студент ең алдымен 

ұстаздарға қарап бой да, ой да түзейтін. 
�йткені қасиетті қарашаңырақты дәріс 

оқитын оқытушылардың әрқайсысы Алатаудың 
шыңындай асқақ кKрінетін. 1983 жылы білім ордасының 
табалдырығын аттаған біз де ұстаздармызға таңдана 
қарап, дәрістерін тамсана тыңдайтынбыз. Дәлізде 
ұшырасып қалған 
сәттері біз үшін 
«Сәлеметсіз бе?» 
деген сүйікті сKз 
кейбір ұстаздарға 
жақпайтыны 
да шындық еді. 
Сондықтан болар, 
ағайларымыздың 
арасында 
«Ассаламаумағалейкүм 
деп амандасыңдар» 
деп ескертетіндер 
болды. Ойлап 
отырсақ, мұның Kзі 

жас жігіттерді үлкен кісілерді құрметтеуге, салт-дәстүр 
мен мәдениетімізді ұмытпауға дағдыландыру екен. 
Оқытушылардан «Жатақхана алдың ба, қайда тұрып 
жатсың?» деген жылы сKзін естігенде, Kзіңді сағына 
күтетін ауылдағы ағайын еске түсетін. Жастардың 
сондай жанашырларының бірі де бірегейі, жазушы-
журналист, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
профессор =білфайыз Ыдырысов еді. 

Ол кісі, әсіресе қаламы жүрдек журналистерді жақсы 
кKретін. Жоғары курстан-ақ мақалаларымен есімі 
елімізге танылған студенттерді үлгі етіп отыратын. Атын 
атап, түсін түстеп, ең алдымен, солардың жазғанын 
оқуды құлаққағыс жасайтын. 

Тіпті ол кісінің сабақ беру әдісінің Kзі керемет еді. 
Қоңырау соғылып, партаға жайғасқанда =білфайыз 
ағаның аудиторияға қалай кіріп келгенін байқамай 
қалатынбыз. Басқан ізі білінбейтін. Дауыс кKтеру 
әдеті жоқ профессордың әдемі әзілдері кейде күлкіге 
қарық қылатын. �те сабырлы, байсалды мінезімен 
ерекшеленетін. Асықпай сKйлейтін әдеті, бірнәрсені 
түсіндіргенде топ ішіндегі балалардың кескін-келбетіне 
қарап-ақ, солар арқылы мысал келтіретін дағдысы бар 
еді. Сол бір жақсы адам жақында дүниеден Kтті. 

Қарашаңырақтың қасиетті тұлғаларының бірімен 
замандастары, іні-қарындастары мен барша студенттер 
90 жасқа аяқ басқан ардагерді жылап тұрып жер 
қойнына берді. Жылайтындай жKні бар. =білфайыз аға 
бір сұхбатында: «Мен әкемнен жас қалғанмын. Сонда 
жыламағанмын. Соғыста Kлді. Шешемнен ерте қалдым, 
оны білмеймін де. Сонда да жыламаған адам едім. Мен 
еліме бір барғанда Бозқасқа деген жер бар. Біздің елдің 
киесі, Мойылды, сол жерден сұлбасы кKрінеді. Сол 
кезде кKзіңе еріксіз жас келеді. Қой баққан адаммын. 
Тайынша баққанмын. Сол есіме түсіп, кKзіме жас 
келеді...», – дейді. 

Ауылға деген, ата-анаға, қайта оралмайтын жастық 
шаққа деген сағыныш бұл... СKйткен ағамыз енді Kзін 
жақсы білетін барша замандастарын, шәкірттерін 
жылатып кетті. 

Саналы ғұмырын қазақ журналистикасының 
дамуына арнаған ағамыз қара сKздің қадірін білетін 
талай буынды тәрбиеледі. Болашақ журналистерге газет 
безендіру, полиграфия ісін үйретті. Осы салада кKптеген 
ғылыми-зерттеу кітаптарын жазды. Бір «Таңшолпан» 
романының Kзі иісі қазаққа махаббаттың шынайы 
үлгісін кKрсетті. 

Бақыл болыңыз, ардақты ұстаз!
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ЖАСТАРДЫҢ 
ЖАНАШЫРЫ ЕДІ...

Фото: Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ
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