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МӘССАҒАН!

– Уа, кімсің?
– Жұмабектің бажасымын.
Бажаның кесірі бажаға 

тиді. Түркістан облысы Отырар 
ауданының орталығы Шәуілдір 
ауылында түнеукүні болған 
оқиға қазір елдің аузында 
жүр. Қит еткені қыжыртып 
«Жұмабектің бажасымын» 
дейтін болған. Тіпті автокөлігінің 
терезесіне «Жұмабектің 
бажасымын» дегенді 
бадырайтып жазып алғандар 
да бар. Тіпті беташарға барған 
полицейден де асабаның 
«Жұмабектің бажасы емессің 
бе?» деп сұрағаны желіде хит 
боп жатыр.

ДИПЛОМ, ОНЛАЙН БІЛІМ 
және ОҚУ АҚЫСЫ

ЖҰМАБЕКПЕН БАЖА БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛМЕЙ МЕ?ЖҰМАБЕКПЕН БАЖА БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛМЕЙ МЕ?

ТАҒЗЫМ

Айтса айтқандай, «Мен 
өкпелей алғам жоқ сен 
сияқты, соны ойласам, жүректі 
шертеді мұң» деген жолдар 
да оқырманын толқытпай 
қоймайды. Салт-сана, дәстүр-
әдет деп аталатын ұлт рухы 
(халықтық) күйдей күмбірлеп, 
әндей шертіліп жүр. Әр сөзі 
өлең, әр дыбысы музыка 
болғандықтан да, ұлт рухының 
керуенін сеніммен жетелейді. 
«Жинақтың жалпы бітімі осы 
сияқты» деген ойды Әбділдә 
ақын тек айтпаған болар. Үлкен 
бедел иесі мұндай мадақты арнауы Есләм поэзиясына деген 
құрмет пен ізет болса керек. 

Өзім кетсем, Өзім кетсем, 
артымда сөзім қалсынартымда сөзім қалсын
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БИРЖАМЕТРБИРЖАМЕТР

РУБЛЬ

5,68

EURO 

501

DOLLAR 

420

МҰНАЙ (brent)

67,40

COVID – 19OVID 19

Б І Р  Ж Ы ЛБ І Р  Ж Ы Л
( 2 0 2 0 - 2 0 2 1 )( 2 0 2 0 - 2 0 2 1 )

16 наурыз 
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ 
ЖАРИЯЛАНДЫ

13 наурыз 
АЛҒАШҚЫ 
НАУҚАС 26 наурыз 

АЛҒАШҚЫ 
ҚҰРБАН13 шілде 

ҰЛТТЫҚ АЗА 
ТҰТУ КҮНІ

1 ақпан 
ВАКЦИНА 
ЕГУ БАСТАЛДЫ

ЖҰҚТЫРҒАНДАРЖҰҚТЫРҒАНДАР

226767 (+1082)226767 (+1082)
САУЫҚҚАНДАРСАУЫҚҚАНДАР

208074 (+703)208074 (+703)
КӨЗ ЖҰМҒАНДАРКӨЗ ЖҰМҒАНДАР

2873 (+8)2873 (+8)

27 желтоқсан 
ВАКЦИНА 
ӨНДІРІСІ

Т А Л Д А У
Мектеп бітіруші оқушының арманы – жоғары оқу орнына 

түсу. Сол жоғары білімді тәмамдамай-ақ, оқудан шығып 
кететіндер жоқ емес. Жоғары оқу орнында білім алу қиындықтары 
біршама. Оның үстіне індеттің де біраз салмағы түскен сияқты. 
Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және 
реформалау агенттігі Ұлттық статистика бюросының ақпараты 
бойынша, биылғы 2020-2021 оқу жылына 152 789 адам 
қабылданды. Кейбір студенттер университетті тастап кеткен.

Індет кезінде онлайн оқудың қиындығын к+ріп, оқудан 
шығып кеткен бұрынғы студенттің пікірін білдік. Толғанай 
(	���� ө��	�
����) осыдан 3 ай бұрын оқудан шығып кетті. 
Оның басты себебі – оқудың сапасының т+мендігі. Бұрынғы 
студент бұл ж+нінде +кпе-ренішін былай жеткізді. «��
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Студенттердің к+бін алаңдатқаны оқудың ақшасы. 
Сауалнама жүргізгенде, жастардың к+бі онлайн уақытында оқу 
ақшасына ешқандай жеңілдік жасамады деп +кпелі. Білім және 
ғылым министрлігі «Оқу ақшасына жеңілдікті әр университет 
+зі шешеді» деп ұйғарыпты. Мұны ескерген жоғары оқу 
орындары болмапты.
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Жоғары оқу орнында білім алу ақысы орташа 
есеппен алғанда жарты миллион теңге. Бұл баға 
оқу сапасына сәйкес келе ме? Оқу ақысын төлеуді 
қиынсынып, сондай-ақ онлайн оқу сапасына көңілі 
толмай, жоғары оқу орнынан шығып жатқандар бар. 
Jas qazaq студент жастар арасындағы осы маңызды 
мәселе бойынша сауалнама жүргізді. Оған 300 
студент қатысты. Оларға мамандық бойынша жұмыс 
табу, білім сапасы, оқу ақысы және университетті 
тастап кету себебі төңірегінде сұрақтар қойылды.
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ИНВЕСТИЦИЯИНВЕСТИЦИЯ

Ұлттық статистика бюросы 2020 жылғы �лім-
жітім туралы деректі жария етті. Алдыңғы жылмен 
салыстырғанда, жарық дүниемен қоштасқандар 
саны 29 мың адамға к�п. Ең жоғары к�рсеткіш шілде 
айына д�п келеді. 28 178 адам. Ең т�менгі к�рсеткіш 
сәуірде – 4441. 

Статистикаға сүйенсек, �ткен жылы 
162 613 адам о дүниеге аттаныпты. Ресми мәлімет 
коронавирустан (��������	�
 �������) 2865 
адам к�з жұмды деп отыр. (лімнің негізгі себептері 
– қан айналымы, тыныс және ас қорыту жолдары, 
инфекциялық һәм паразитарлық аурулар. Ал жол 
апаты, улану, жарақат алу сияқты оқыс оқиғалардан 
к�з жұмғандар аз к�рінеді.

Денсаулық сақтау министрлігі �ткен жылы �лім-
жітімнің к�беюін қалай түсіндірді дейсіз ғой?

Ақпарат құралдарының сауалына бұл мекеме 
«Қазақстандағы �лім дерегінің артуы, әлемдегі к�п 
елдер сияқты, коронавирус және �зге де созылмалы 
аурулармен байланысты» деп жауап беріпті. ;рмен 
қарай: «коронавирустың алғашқы толқынында 
ауруханалар мен республикалық ғылыми орталықтар 
жоспарлы медициналық к�мек к�рсететін 
жартылай инфекциялық және провизорлық 
стационарға айналдырылды». Сондықтан жоспарлы 
медициналық к�мекті шегеруге тура келіпті. 
Алайда жүкті әйелдер, онкологиялық сырқатқа 
шалдыққандар, басқа да науқастарға жәрдем 
тоқтамапты.

«(ткен жылы �лім-жітімнің к�беюіне денсаулық 
сақтау саласына ауыртпалықтың түскені, пандемия 
кезінде �мірлік маңызды медициналық к�мектің 
қолжетімсіздігі, сондай-ақ тұрғындардың пандемия 
кезіндегі күйзелісі (������) ықпалын тигізді», – деп 
мойындайды құзырлы мекеме. 

Зымырап жатқан уақыт-ай. Елімізге тәжтажал 
келгелі (������ �
���
� «������-��» ������ ������� 
���� ������) тұп-тура бір жыл �тіпті. Осы уақыт 
ішінде біз к�п жағдайды бастан кешірдік. Вируспен 
�мір сүруге біраз бейімделіп те қалдық. Қауіп әлі 
де сейілген жоқ. К�ктем шыққалы кең таралу қаупі 
ұлғая түскендей. Оны күнделікті жарияланатын 
статистикадан к�ріп отырмыз. Статистика демекші, 
былтыр жазда коронавирус �ткір шалғысын 
оңды-солды сілтегенде, к�пшіліктің ресми 
дерекке сенімсіздік танытқаны есімізде. «Вирус 
жұқтырғандар мен науқас санын азайтып к�рсетеді» 
деген пікір үстем болды. Олай деуге себеп те бар 
еді. Оған мәйітханадағы ұзын-сонар кезек дәлел. 
;йтпесе, шілде айындағы 28 мыңнан астам адамның 
�лімін немен түсіндіресіз? Коронавирусты былай 
қойғанда, пневмониядан кеткендердің статистикасы 
қайда? Елге тәжтажал енгенге дейін қанша адамның 
тыныс жолдары ауруларына жазда шалдыққаны 
туралы нақты дерек бар ма? Болса, қайда? 

Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше, 
осы кезге дейін коронавирус пен пневмониядан 
к�з жұмғандардың жалпы саны 3,5 мың. Биылғы 
ақпаннан бастап аймақ бойынша к�з жұмғандар 
туралы мәліметті жариялау мүлде тоқтады. Есесіне, 
«қызыл-сары-жасыл» деп б�луге к�шті. Құдды 
бағдаршамның �шіп-жанғаны секілді. 

Бүгінгі күні оптимистік және пессимистік 
болжам жасалып қойды. Пессимистік бойынша, 
сәуір айында тәулігіне 1700 адам вирус жұқтыруы 
мүмкін. Біздегі алдын алу жұмыстары әдеттегідей 
қатаң шектеуге тірелетіні белгілі. Оған бел шешіп 
кірісіп те кетті. Ал шындығында, бұл жұмыс бір 
сәтке де тоқтамауы тиіс еді. Тәжтажалдың босаңсу 
мен салғырттықты к�термейтініне �ткен жылғы 
�лім-жітімнің артуы дәлел. 

Осы орайда айта кететін тағы бір жәйт бар. 
Ковидке т�теп берудің бірден-бір амалы вакцина 
десек, ақпаннан бері екпе салдырғандар саны 20 
мыңға да жетпепті. 
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Еңбек өтілі

Премьер-Министрдің баспас�з 
қызметі хабарлағандай, тараптар осыған 
дейін қол жеткізілген уағдаластықтарды 
іске асыру барысын және сауда-
экономикалық, қаржы-инвестициялық, 
к�лік-логистика, агро�неркәсіп, 
туризм, ғарыш, тау-кен металлургиясы, 
энергетика және басқа да салалардағы 

екіжақты ынтымақтастық 
перспективаларын талқылады. 

Сондай-ақ Үкімет 
басшысы БА; бизнес 
капитандарымен — «Mubadala» 
мемлекеттік холдингінің, 
«Aldar Properties», «ADQ», «Al 
Dahra Holding», «International 
Holdings Company» («Royal 
Group») компанияларының 
басшылығымен кездесті.

Келісс�здер қорытындысы 
бойынша, еліміз бен БА; 
арасында құс фабрикалары 
мен сүт-тауар фермаларын 
салу, жеміс пен саңырауқұлақ 
�ндіру және �ңдеу, 
ТМК және геологиялық 
барлау салаларындағы 
ынтымақтастық, Екібастұз 
қаласының �неркәсіптік 
аймағында Индустриялық 
парк құру, Шығыс Қазақстан 
облысында «Қатонқарағай» туристік 
кешенін құру, сондай-ақ Қазақстанда 
электромобильдер компоненттері 
�ндірісін ашу бойынша бірлескен 

жобаларды іске асыру ж�нінде 17 
үкіметаралық және коммерциялық 
келісімге қол қойылды.

БА; Қарағанды облысында сумен 
жабдықтау және су бұру бойынша 
жобаларды іске асыруға қатысады. 
Бұл жобалар озық технологияларды 
беруді және кейіннен Қазақстанда 
�ндірісті жергіліктендіруді к�здейді. 
А(К жобаларын қаржыландыру үшін 
Қазақстан мен БА; жалпы капиталы 
$100 млн болатын бірлескен қор құруға 
ниетті. АХҚО алаңында «E-Banking» 
саласындағы ынтымақтастық дамитын 
болады.

К�рсетілген жобалар бойынша 
еліміздің экономикасына құйылатын 
инвестицияның жалпы сомасы шамамен 
$2,2 млрд құрайды. Инвестициялық 

жобалар қосылған құны мен 
рентабельділігі жоғары, сондай-ақ 
ішкі және перспективалы сыртқы 
нарықтарда сұраныстың үлкен әлеуеті 

бар жаңа �ндірістерді құруды к�здейді. 
Оларды іске асыру ел ішіндпе жаңа 
сапалы жұмыс орындарын құруға, 
озық технологиялар мен іс-тәжірибені 
енгізуге мүмкіндік береді. Екі ел 
арасындағы әуе қатынасын кеңейту 
аясында әмірліктің «Wizz Air Abu Dhabi» 
лоукостері биылғы мамыр айында «;бу 
Даби – Алматы» және «;бу Даби – Нұр-
Сұлтан» бағыттары бойынша тұрақты 
жолаушылар әуе тасымалын бастайды. 

А. Мәмин БА; батырларының «Уахат 
;л Карама» мемориалына гүл шоқтарын 
қойып, «Masdar City» эко-қаласының 
аумағында жүзеге асырылып жатқан 
жобалармен танысты және Мұхаммед 
бен Заид атындағы жасанды зерде 
университетіне барды.

Дубай қаласында Үкімет басшысы 
Дубай халықаралық қаржы орталығының 

(DIFC) және «Дубай инвестициялық 
корпорациясының» басшылығымен 
келісс�з жүргізді. Оның барысында 
ҚР мен БА; қаржы-инвестициялық 
ынтымақтастығын, оның ішінде 
АХҚО алаңында одан әрі дамыту 
перспективалары талқыланды.

Жұмыс сапарына стратегиялық 
жоспарлау және реформалар агенттігінің 
т�рағасы – АХҚО басқарушысы 
Қайрат Келімбетов, индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрі 
Бейбіт Атамқұлов, ауыл шаруашылығы 
министрі Сапархан Омаров, экология, 
геология және табиғи ресурстар 
министрі Мағзұм Мырзағалиев, әділет 
министрі Марат Бекетаев, Шығыс 
Қазақстан облысының әкімі Даниал 
Ахметов, Қарағанды облысының әкімі 
Жеңіс Қасымбек, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
басқарма т�рағасы Айдар ;ріпханов, 

іскер топтарының �кілдері және т. б. 
қатысты.
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АСҚАР МӘМИН АСҚАР МӘМИН 
ОЛЖАЛЫ ОРАЛДЫОЛЖАЛЫ ОРАЛДЫ

Аптаның айтары

 «ASTRAZENECA 
БОЙЫНША 

КЕЛІССӨЗДЕР 
БОЛҒАН. БІРАҚ 

ОЛ МӘСЕЛЕ 
БОЙЫНША БЕЛСЕНДІ 

КЕЛІСІМДЕР 
ЖАСАЛҒАН ЖОҚ 
ДЕУГЕ БОЛАДЫ. 

ҚАЗІРГІ ТАҢДА 
ВАКЦИНАЛАУ 

МӘСЕЛЕСІ ӨЗЕКТІ 
ЕКЕНІН БІЛІП 

ОТЫРСЫЗДАР. 
БӘРІМІЗ БАҚ-ТАН КӨЗ АЛМАЙ ОТЫРМЫЗ. 

КЕЙБІР ЕУРОПАЛЫҚ ЕЛДЕР ВАКЦИНАЛАУДЫ 
УАҚЫТША ТОҚТАТЫП ЖАТЫР. БҰЛ ТҰРҒЫДА 
БІЗ БЕЛСЕНДІМІЗ. КЕРІ ӘСЕРІ МЕЙЛІНШЕ АЗ 

ДӘРМЕКТЕР БОЙЫНША КӨБІРЕК 
КЕЛІССӨЗДЕР ЖҮРГІЗУДЕМІЗ. БҰҒАН ДЕЙІН 

БІЗ БҰЛ ТУРАЛЫ АЙТҚАНБЫЗ. БІРАҚ ОЛ 
КЕЛІССӨЗДЕР ЖАСЫРЫН ЖҮРІП ЖАТЫР 

ДЕУДЕН АУЛАҚПЫН. НАҚТЫ ҚАШАН 
ЖЕТКІЗІЛЕТІНІ ТУРАЛЫ ЖӘНЕ БАҒАСЫ 

БОЙЫНША КЕЙІН БӨЛЕК АҚПАРАТ БОЛАДЫ».

Нұрлыбек АСЫЛБЕКОВ, денсаулық 
сақтау министрлігінің медициналық 

және фармацевтикалық бақылау 
комитеті төрағасының орынбасары

«
ЕңбАзат 

ПЕРУАШЕВ, 
Мәжіліс депутаты:

«Ұлттық компанияның 
бюджеті, еншілес 

компаниялары, министрліктер 
мен әкімдіктерге қарасты 

әр түрлі РМҚК мен ЖШС, 
мысалы, «СК Фармация» 

сияқты компаниялардың бюджеті 
мүмкіндігінше ашық болуы керек. Қоғам 

алдында қол жеткізілген нәтижелері мен 
шығыны бойынша есеп берсін. Ұлттық компаниялардың 
бюджеті ашық болса, айталық, жұмысы өнімді болмай, 

пандемия кезінде дәрі-дәрмектің жетіспеушілігінен 
адамдардың өліміне әкеліп соққан «СК Фармация» 

басшылығы өздеріне ондаған миллион теңге 
сыйақы жазбас еді. Тағы бір мысал. Мемлекеттік 

кәсіпорынның бірі – менеджерлерінің 
фитнеске, спа-салонға баруы үшін салық 

төлеушілердің қалтасынан 40 млн 
теңге төлемес еді. Бұл көпшілікке 

мәлім болған фактілер 
ғана».

Сөз-Жебе

БЕНЗИН бағасы AИ-92

КЕШЕ БҮГІН

Қарағанды 154 159
Орал 153 159
Ақтөбе 140 150  
Алматы 155 159

Премьер-Министр Асқар Мәмин 
Әбу Дабидегі жұмыс сапарында 
Біріккен Араб Әмірліктерінің 
вице-президенті және премьер-
министрі, Дубай әмірі Мұхаммед 
ибн Рашидпен, БАӘ президент істері 
жөніндегі министрі, шейх Мансұр 
бен Заид Әл Нахаянмен келіссөздер 
жүргізді.

Өрт сөндірушінің 
жалақысы еңбек 
өтіліне, білігіне және 
атағына (бір жылға 
дейінгі еңбек өтілі 
бар азаматтық 
қорғау сержанты) 
байланысты 
2020 жылы орташа 

есеппен 99 000 
теңге, 2021 жылы 

108 000 теңге болды.
Еңбек өтілі жоғары өрт сөндірушінің (20 жылдан 

аса жұмыс өтілі бар азаматтық қорғау сержанты, 
«1-дәрежелі маман-тәлімгер» білігі бар) жалақысы 2020 

жылы 160 000 теңгені, 2021 жылы 177 000 
теңге болды.
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ӨРТ СӨНДІРУШІНІҢ 
ЖАЛАҚЫСЫ
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К�лік қозғалысы бір бағытта ғана жүруге 
болатын к�шеде қарсы жүйткіп, онысын 
әлеуметтік желіге жүктеген жүгенсіздердің ісі 
жүрегіңді айнытады. Айналма жолға дейін ағызып 
келгендердің алдын ораған патрульдік полицияның 
қызмет к�лігіне тақап тоқтаған екеу не дейді деңіз. 
Құжаттарын сұраған полиция қызметкеріне д�рекі 
жауап береді. «Жұмабектің бажасымын, арт жақта 
келе жатыр, звондасай Жұмабекке. Құжат жоқ!» деп 

бұйыра с�йлеп одыраңдайды. Білдей бір полция майорының 
аяғын аспаннан келтірген үш минуттан аса бейнежазбада 
083 н�мірлі машинамен, сірә, бас кейіпкер болуы керек, 
біреу келеді. Алыстан «Жандос, Жандос» деп жан даусы 
шыға айғайлай жетеді. Жол ережесін бұзған екеуді тоқтатқан 
полиция қызметкері «*й, Жұмеке» дегенше болмай, 

Жұмекесі оны ысырып, бажасын 
ереже бұзып келе жатқан бағытқа 
тағы да қамшылап дем бере 
бағыттап жібереді. Бейнежазбаны 
одан ары қарай тыңдау мүмкін 
емес. Есірген екеуі кімнің анасын 
боқтаса да, ауыр с�зді айызы 
қана «атқылайды». Арасында 
«Шәуілдір наш, наш» дейтінін 
қайтерсің. 

Түнемелдегі тірлігі үшін 
танымал болған бұл бажа Қанат 
Сейітханов есімді 1996 жылы 
туған Шымкент қаласының 
тұрғыны екен. Шәуілдірге 
қонаққа келіп, бір бағыттағы жол 
екенін білмей ереже бұзыпты-
мыс. Жасаған ісіне �кінетінін 
айтып, к�пшілік алдында кешірім 
сұрады. 

Халықтың пейілі кең ғой, 
бұдан �ткен сорақыны да к�ріп 
келеді. Мұндайларға ашуын 
т�ккенімен бауырын суытқан 
емес. Түркістан облыстық 
полиция департаментінің ресми �кілі Салтанат Қарак�зова 
жол ережесін �рескел бұзған жүргізушіге қатысты ҚР 
<кімшілік кодексінің 596 және 613-баптары бойынша 
хаттамалар толтырылып, іс Отырар аудандық сотына 
ж�нелтілгенін айтты. Ал авток�лік айып тұрағына қойылды. 

Жұмабек Т�леген есімді бажа майор Отырар аудандық 
полиция б�лімінде б�лімше басқаратын, қарауындағы 
екі қызметкердің бастығы екені рас. Бажасынан келген 
бәледен кейін полиция майоры Жұмабек Т�легенге 
қатысты Түркістан облыстық полиция департаментінің 
қызметкерлері тексеру жүргізген. ҚР ішкі істер министрінің 
бұйрығымен бекітілген «Полиция стандарттарын» бұзғаны 
үшін Отырар аудандық полиция б�лімі әкімшілік полиция 
б�лімшесінің бастығы білдей бір майор шеніндегі офицер 
қызметінен кетті. 

Жұмабектің бажасы «жол жүру ережесін еріккеннен 
емес, Шәуілдірді күнде шарламаған соң к�шедегі белгілерді 
білмегендіктен бұздым» деп отыр. Қасындағы смартфонына 
түсіруші «оператордың» аудан орталығын беске білетіні 

с�з ауанынан айқын аңғарылады. Сонда шымкенттік 
қонақ білмеген к�шелерді шәуілдірлік серігі неге айтпаған? 
Демек бұл сылтау емес. Жол жүру ережесін қасақана бұзуға 
бажасының беделін пайдалану. 

Оқиғаның шарықтау шегі жол полициясының қызметтік 
бейнебақылауындағы жазбасында болуы тиіс. Полиция 
қызметкерлері �з жұмысын атқару барысында бейнебақылау 
камерасын қосуға міндетті. Қалай десе де, біздің елде 
біреулердің күш құрылымдары қызметкерінің атын жамылу, 
ол аздай, �здері де қызметін асыра пайдалану бел алып тұр. 
Тек органдағылардың ғана емес, лауазымды тұлғалардың 
мансабын малдану модаға айналып кеткен. 

Қайбір жылы Алматы облысы Талғар ауданының 
полиция қызметкерлері мемлекеттік тіркеу н�мірі 
жоқ авток�лікті тізгіндеген жүргізушіні қуып жүріп 
тоқтатқаны, ережені бұзғанымен қоймай, тәртіп 
сақшыларын сыпыра балағаттап, қорқытып-үркіткен 

жүргізушінің оспадарлығы да 
әлеуметтік желіні біраз желпіген. 
«Құлыбаевтың баласымын» деп 
тантып, тәртіп сақшыларын т�рт 
сағат әурелеген ессіз жүргізушінің 
де к�лік жүргізу куәлігі болмауы 
қоғамның ашуын туғызған еді. 

Ішкі істер министрі 
Ерлан Тұрғымбаевтың 2020 
жылдың 24 сәуіріндегі №358 
бұйрығымен бекітілген «Полицей 
стандартының» 2-тарауында 
полицейдің жеке және кәсіби 
қасиеттеріне орындаушылық, 
адалдық пен принципшілдік, 
батылдық пен табандылық т.б. 
кіретіні жазылған. 

«<йгілі» бажаны тоқтатқан 
полиция қызметкерінің табандылық 
танытып, принципшілдігін к�рсетуге 
кедергі келтірген Жұмабектің 
«стандарты» қандай болуы керектігі 
министрдің осы бұйырығында былай 
жазылған: «Кәсіби білімін және 
практикалық жұмыс тәжірибесін 

қарамағындағы қызметкермен б�лісу». Міне, біздің майор 
басшымыз �зінің кәсіби біліктілігін жарым түнде осылай 
«б�лісіп» жүр. 

«Полицейдің стандартқа сай болуы қоғамдық сенімнің 
қажетті шарты, қызметтік міндеттерді сапалы орындаудың 
маңызды факторы болып табылады» деп жазылған ішкі 
істер министрінің бұйрығында. Осындай оспадарлықтан соң 
полицейге қоғамның сенімі қалай артады?

Мұндай оқиғалар күн құрғатпай болатыны, бола беретіні 
де ақиқат. Тек жүгенсіздікті желіге жүктейтін блогер 
бажалардың болмауынан жария етілмей қалады. Тегіс 
жолда тек жүрмей ережені бұзып, онысын мақтанға балап, 
телефонмен «аға, к�кесін» түгендеп, тігісін жатқызып кетіп 
жүргендер қаншама. 

Шәуілдірдегі шу бажалар басқосуынан басталып, білдей 
бір ведомстваның шен таққан қызметкерлерінің ой-�ресі 
қай дәрежеде екенін әйгілеп берді. 
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ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІ 
ӨРКЕНДЕТУ – 
ЖАСТАРДЫҢ 

ҚОЛЫНДА

Арман ЖҰМАДІЛОВ, 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих 
және этнология институтының 
бөлім меңгерушісі: 

«Мен қозғағым келген екі-үш 
мәселе бар. Бірінші мәселе – 
Кеңес одағы тарағаннан кейін, 
Қазақстан одақ құрамынан 
ең соңғы болып шыққан ел. 
Осыған қарап, «Қазақстан �з 
Тәуелсіздігі үшін күрескен 
жоқ, егемендік оған аспаннан 
түсті» деп санайтындар бар. Бұл 
жаңсақ пікір. Ресей құрамына 
кіргеннен кейін, қазақтың әрбір 
10 жылдығы күрессіз �ткен жоқ. 
Бағымызға орай, жиырмасыншы 
ғасырдың басында, Алаш 
зиялылары қазақ елінің саяси 
ой-�рісін жаңа деңгейге к�теріп, 
автономия идеясына дейін 
жеткізді. 

Екінші мәселе – осындай 
тоталитарлық жүйе кезінде 
қазақтың рухы сынбай қалай 
сақталып қалды? Маңдайымызға 
біткен зиялыларымыздың бәрін 
қырып салған болса, тарихты 
оқытпаса, әнімізді айтқызып, 
жырымызды жырлатпаса, осы 
рухты біз қалай сақтап қалдық? 
Осы жайында Президентіміз 
�з мақаласында айтып отыр. 
«Рухани дүние тек с�збен 
�тпеуі керек, ол к�рнекі болуы 
керек!» деп. Қазақ күн сайын 
�з тарихи ескерткіштерін 
мұражайдан к�ріп отырсын. 
Қазақтың жыры жырланып, 
әні айтылып отырсын. Анда-
санда сағындырған әндер-ай 
дегізбей. <дебиет, кино т.с.с. 
дүниелерге қатысты айтарымыз 
да осы. Президент айтып �ткен 
мәселелер қазақтың рухын 
к�теріп, санасын ашады. 
<дебиет, �нер арқылы біздің 
рухымыз сақталып қалады. 
Соның алғы шебінде жазушылар 
келе жатыр. Мұны Қасым-
Жомарт Кемелұлы бекер 
айтқан жоқ. Шыны керек, адам 
аяғын баса алмаған жерлерде, 
жазушылар жазып отырды. 
Мұхтар <уезовтен кейін Ілияс 
Есенберлинді атауымыз керек. 
Қазақтың малшы, егіншілерінен 
бастап, бүкіл жастары осы 
Есенберлинді оқыған. Соның 
арқасында қазақтың тарихи 
санасы сақталып қалды. 15 
жылдың ішінде қаншама жас 
буын, барлығы: «Кең-байтақ 
жеріміз бар екен ғой, бұл 
жердің иесі біз екенбіз ғой», 
– деп жадында сақтады. Ілияс 
Есенберлиннің «К�шпенділері» 
біздің санамызды ашқан. Осы 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
қажеттіліктен туындап отыр. 
Отаршылық саясатқа ең к�п 
ұрынған – қазақ елі. Қазақ 
тіліне құрмет қана к�рсетіп 
қоймай, білу керек, с�йлеу 
керек. Жастарға қазақтың 
тарихын қазір XX ғасырдан 

бастап қана оқытады. Бұл дұрыс 
емес. Міне, осындай түйткілді 
мәселелерді к�теру керек. Ертең 
қарауларыңызға, кейін қаулыға, 
ары қарай Үкіметке жіберіңіздер. 
Жастар, сіздерге ғана сенеміз. 

Елдос ТОҚТАРБАЙ, 
жазушы, әдебиет сыншысы: 

«Рухани жаңғыру», 
«Ұлы даланың жеті қыры», 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат». 
Осының барлығында айтылған 
с�з 30 жылда жинаған 
жетістігімізді, осы кезеңде 
атқарған мехнатты ғұмыр 
жолымызды қайтадан шегелеу, 
ұлттық тарихымыздың т�л 
бастауын табу дегенге келіп 
саяды. Біз Тәуелсіздікке 
қызмет ететін, оны ары қарай 
дамытатын азаматтарды, жаңаша 
ойлайтын, жаңа технологияны 
меңгерген, қаруланған, бәсекеге 
қабілетті, әлемнің бірнеше тілін 
білетін, еркін с�йлейтін, еркін 
ойлай алатын жастарымызды 
шығаруға қызмет етуіміз керек». 

Әуезхан ШАШАЕВ, 
Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология 
институты директорының 
орынбасары:

«Мемлекет басшысы �з 
мақаласында «Ұлы даланың ұлы 
есімдері» бағытын атап к�рсетті. 
Соған орай, Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және 
этнология институты жинақ 
жасады. Жинақтың міндеті – 
тарихты түсінікті тілде қазақ 
азаматтарына ұсыну. Жобаға 
елге еңбегі сіңген, әлем таныған 
тұлғалар енгізілген. Басында 
100 тұлға аталған тарихи 
еңбекке кірді. Саябақ еліміздің 
бас қаласында орналаспақ. 
Нысанда тұлғалардың 
ескерткіші орналастырылып, 
QR-код қойылып, барлық 
мультимедиа платформасында 
орналастырады. Ақпарат үш 
тілде ұсынылады.

Тарихты ұлықтап, �ткенімізге 
к�з жүгіртіп, Тәуелсіз 
мемлекетімізді �ркендету – 
жастардың қолында. Президент 
мақаласын негізге ала отырып, 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығын 
бағалап, сараптап, әрмен қарай 
да бәсекеге қабілетті, болашағы 
зор мемлекет болып қалыптасуға 
талпынуға тиіспіз. 
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ЖҰМАБЕКПЕН БАЖА ЖҰМАБЕКПЕН БАЖА 
БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛМЕЙ МЕ?БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛМЕЙ МЕ?

«Бағдар мен белес», «Таным мен тағылым», 
«Қоғам мен құндылық», «Ұлағат пен ұстаным». 
Бұл – Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында 
көтерілген басты тақырыптар. Осы мақаланың 
мән-мағынасын болашақ ұрпаққа паш ету 
мақсатында Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасының «Атамекен» 
тарихи-мәдени орталығында «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты халықаралық ғылыми 
конференция өтті. Жиынға еліміздегі тарихшылар 

мен жазушылар, шетелдік тарихшылар қатысып, Мемлекет 
басшысының мақаласындағы басты бағыттарды 
талқылады. Jas qazaq басқосуда айтылған келелі де 
кемелді пікірлерді ұсынуды жөн көрді.
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Жаратушының 
адам баласына берген 
осынау нығметтерін 
құт, береке деп білген. 
Оны үнемдеп, шашпай-
т�кпей керегіне жаратқан. 
Жаратушының су, ауа, жер, �сімдік, мал 
тәрізді нығметтерін аялай білген. 
Қызығын к�рген. Ұлы Жаратушы 
адам пешенесіне жазған осынау 
нығметтерді сақтаудың, 
молайтудың қыр-сырына 
қаныққан. Қызығын к�рген. 
Жаратушы сыйға берген 
бұл байлықтармен қарым-
қатынас жасай білген. Ауа, су, 
жер, т�рт түлікті сондықтан 
да аялаған. Осынау табиғат 
сыйын аялай білген де ғана 
армансыз күн кешетінін ұққан. 
Бұларды кие тұтқан. Ол байлықтарды 
ысыраптамаған. Керісінше к�бейткен. 
Сол мол байлықтың бірі су еді. Сусыз �мір 
тұл еді. Су жаңбыр болып жауады. Бұлақ болып ағады. 
Топырақ оны ішеді. Одан �рген �сімдікті мал жейді. 
Малды адам жейді. Онсыз �мір тоқтайды. Соны түйген 

далалықтар жер, 
су, ауа, �сімдік, 
малды, жылуды кие 
тұтты. Адам адам 

болу үшін олардың к�зін ашты. К�бейтті. Жер 
ана бізді бұлағымен емізеді. Сол бұлақтың 

к�зін ашу әр пенде міндеті. <сіресе, 
Ұлыстың Ұлы күні Наурыз күндері 

далалықтар табиғат ана сүтіндей су 
к�зін ашуды ұрпағына үлгі еткен. 
Бір бұлақтың к�зін ашсаң, �мір 
атты мың бұлақ салтанат құрмақ. 
К�сегесі к�геріп тірлік бүршік атпақ. 
Сен қадаған тал шыбық күні ертең 

бүршік атып мәуелемек. Игілікке 
айналмақ.

Дана халқымыз сондықтан к�ктем 
келе бұлақ к�зін ашқан. Жылу мен жер, 

су тірлік бастауы деп білген. Тірлік к�зі 
ашылса, �мір к�ші тоқтамаған. Сол салттың 

арқасында халық бар болған. Біз бар болғанбыз. 
Ендеше, ылғи да бар болайық!

!"��#� ��$�	�%

БҰЛАҚ КӨРСЕҢ, БҰЛАҚ КӨРСЕҢ, 
КӨЗІН АШ!КӨЗІН АШ!

Ұлы Далада жарық дүние есігін ашып, Ұлы Далада небір ықылым 
заманнан бері ұлт болып, ел болып қалыптасқан халқымыз табиғаттың 
әрбір құбылысының қабағына қарап, дүлейімен алысып, күнгейімен 
қуана қауышып күн кешкен. Табиғаттың төл перзенті болған. Аспандағы 
Күннің де, астындағы Жердің де қадірін білген.
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ЭКОНОМИКАНЫҢ 
САЛАСЫ

Соңғы жылд ары 
ойын бизнесінде 
к�ңілсіз күй қалыптасты: 
казино мен букмекерлік 
кеңселерде ар-ожданы 
мен адамгершілігі таяз 

адамдар отыр. Олар абайсызда 
адасқан бейшараны арбап, 
болашағы бұлыңғыр әлемге қалай 
енгізіп жіберуге болатынын к�ріп 
отыр. Ояныңыз! Мұндай к�ріністі 
сіздің санаңызға лас жол арқылы 
ақша тапқысы келетін адамдар 
мақсатты түрде енгізді. 
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Кез келген бизнес сияқты, 
құмархана, ұтыс ойындары мен 
лотереяларға кездейсоқ келушіні 
тонамай, оны тұрақты келетін қонаққа 
айналдыру маңызды. Бұл тәсіл кез 
келген бизнес сияқты жұмыс істейді.

Бүгінде елімізде 30-дан астам 
букмекерлік кеңсе, 20-ға жуық 
казино мен ойын автоматы 
залдары бар. Сондай-ақ лотерея 
ұйымдастырушы ұлттық компания 
жұмыс істейді. Бұл шамамен 5-6 
мың адам. Аталған сала жылына 
20 миллиард теңгеге жуық салық 
т�лейді. Т�лем жүйелерінің бизнесі 
ойын бизнесімен байланысты. 
Мыңдаған адам 40-қа жуық 
компанияда жұмыс істейді. 3 мың 
маман т�лем терминалдары паркіне 
қызмет к�рсетеді.

+детте, терминалдар «үйдің 
жанында» форматындағы шағын 
дүкендерде орналасқан. Олардың 
жалдау ақысы аталған сауда 
нүктелерін ұстап тұруға к�мектеседі. 
+рі үлкен дүкенге бармай-ақ, үйдің 
маңайынан азық-түлік сатып алуға, 
уақытымызды үнемдеп, жүйкемізді 
тоздырмауға мүмкіндік береді.

2020 ������ 12 ������ 
����������� 	����� ����
�� 77 431 
�ө��� ������ ���������. !"���ө��� 
ө�
��ә��	� �������� ������� 
�ә���
�� 612,8 ��� �
��
�� ������.

Еске сала кетейік, �ткен жылы 
мемлекет тарапынан жасалған зор 
қолдау к�рсетілді. Соның арқасында 
отандық автомобиль зауыттары 
алдыңғы жылға қарағанда бір жарым 
есе к�п авток�лік шығарды. Ақшалай 
�сім 70 пайызды құрады. Егер 
әлгіндей к�мек болмағанда, �ндіріс 
360 миллиард теңгені құрайтын еді. 
Бұл қазірдің �зінде ойын бизнесінің 
к�лемімен салыстыруға келеді. Ойын 
бизнесі де экономиканың маңызды 
саласына айналды, яғни мемлекет 
тарапынан к�ңіл б�луге тұрарлық.

АҚ САУЫТЫ ЖАРҚЫРАП...

Реттеуші орган әдетте, бизнестің 
пікірін естімейді немесе ескермейді. 
Егер казинолардан немесе 
букмекерлік кеңселерден реттеушінің 
к�ңілінен шықпайтын ұсыныс түссе, 
онда ол бірден халықтың жаппай 
наразылығына ұшырайды. Ондай 
сәттерде белгілі әдіс қолданылады, 
яғни бәрімізге ойын бизнесінің 
халал емес, харам екені және оның 
мемлекеттік қатаң бақылауында 
болу қажеттігі жайында еске түсіреді. 
Халыққа �зін ақ сауыты жарқыраған 
ер ретінде к�рсете отырып, уәкілетті 

орган бизнестің мүдделерін ескеруді 
ұмытады.

Жұмысшы топтарының 
отырысында ойын бизнесі 

�кілдеріне олардың әлеуметтік 
салаға жатпайтыны ашық айтылады. 
Онда неліктен біз сіз үшін 
алаңдауымыз керек?
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2020 жылы Мәдениет және 
спорт министрлігіне қарасты �ә� 
���$�� 
�
��
$ ��������� енгізу 
ережелері әзірленді. >ткен жылдың 
к�ктемінде бұл құжат Парламенттен 
�тіп, тамыз айында Мәдениет 
министрлігі тендер �ткізіп, бірінші 
кезеңнің жеңімпазы ретінде бұрын 
ешкімге белгісіз болып келген 
«Exirius» ЖШС-ны бекітті. Ол Бәс 
тігуді есептеу орталығын құруы 
керек болған. Ал орталық 2021 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 
жұмысын бастауы керек еді.

Егер аталған салада ережелер 
нақты жазылмаған болса, мұндай 

қарқынды жұмыс жүрізу мүмкін 
болмас еді. Алайда Мәдениет 
және спорт министрлігі Бәс тігуді 
есептеу орталығын енгізуді құмар 
ойындарына тәуелділермен және 
к�леңкелі нарықпен күрес құралы 
ретінде қарастырды. Егер Мәдениет 
министрлігі ойын бизнесін елдегі 
туризм мен спортты дамытудың бір 
б�лігі ретінде қарастырса, дұрыс 
үгіт-насихат жүргізіп, осы саланы 
дұрыс басқаруға тырысса, одан к�п 
пайда табар еді.

БИЗНЕС БЕЛГІ КҮТЕДІ

Мәжілістегі жұмыс тобында 
мынадай мысал келтірілді: футбол, 
хоккей, волейбол, баскетбол сияқты 
спорттық іс-шаралардан тікелей 
к�рсетілім үшін букмекерлік 
кеңселер 1 миллиард теңгеге 
жуық демеушілік жасады. Жалпы 
алғанда, барлық трансляцияларға 
букмекерлік кеңселер демеушілік 
жасаған. Толық немесе жартылай. 
Бұл ойын бизнесін дұрыс пайдалану. 
Себебі бұл – олардың наны. Ұлттық 
спорттық командаларға букмекерлік 
кеңселер тікелей демеушілік 
к�рсетеді. Негізінен 5-6 ірі кеңсе 
к�мектесті. Олар – нарықтағы 
ойыншылардың т�рттен бірі. Егер 
мемлекет құмар ойындарына қатысты 
оң ережелер қабылдап, сала үшін 
ауыр салық жүктемесін енгізуден бас 
тартса, спортты дамытуға б�лінетін 
қаражаттың к�лемін к�бейтуге 
болады. Бизнеске де осындай белгі 
береді. Бұған жағдай жасалған. 

Мәдениет және спорт 
министрлігі кәсіби спорт клубтарын 
қаржыландыруды қысқартты.
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Бұдан былай Африка мен 
Балқаннан келген белгісіз 
спортшыларға миллиондаған 
жалақы берілмейді. Бұл жағдай 
клуб басшыларын нақты 
жұмыс жүргізуге мәжбүрлейді. 
Біз кәсіби спорттың имиджін 
жақсартуымыз керек. Ендігі кезде 

стадиондарға жанкүйер тарту, спорт 
бұйымдарын шығару, жарнамамен 

айналысу, балалар спортын дамыту 
міндеті тұр. Бұған букмекерлік 
кеңселер болмаса, кім к�мектеседі? 
Ол – спорттың табиғи серіктесі. Ол 
спорттық жарыстармен �мір сүреді 
және спортты әділетті етуге мүдделі. 
Мысалы, Қазақстанда букмекерлік 
кеңселер тарапынан қарсыластардың 
адал сайыс �ткізгеніне күмәндануына 
байланысты ойын нәтижелерін жою 
фактілері қазірдің �зінде бар.

ТӘУЛІГІНЕ ЕКІ САЙТ

Екіншіден, мемлекеттің салық 
алуға мүдделі болмауы екіталай. 
Букмекерлік кеңселер мен 
казиноларға қысым жасау елімізде 
жергілікті заңдарға бағынбайтын 
шетелдік кеңселердің пайда болуына 
әкеліп соғады. Мысал ретінде к�рші 
Қырғызстанды алайық. Онда құмар 
ойындарына тыйым салынғандықтан, 

бюджет миллиардтаған сомнан 
қағылып, шығынға ұшырап отыр. 
Бұл тек салық қана емес, сонымен 
қатар оффшорлық аймақтарда 
тіркелген сайттар арқылы елден 
шығарылған қаржы.
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Бірақ ойыншылармен 
қалай жұмыс жүргізілетіні 
түсініксіз. Заңсыз электронды 
казинолармен, шетелдік 
букмекерлік кеңселермен және 
ұтыс ойындарымен күрес мүлде 
жоспарланбаған.

Мәдениет министрлігі мұндай 
сайттармен күресе алмайды. Веб-
порталға кіргізбес үшін, цифрлық 
даму, инновациялар және 

аэроғарыш �неркәсібі министрлігіне 
жүгіну керек. Оған 2 апта уақыт 
кетеді. Бұл ретте жоғары табысқа ие 
сервистер тәулігіне тек Қазақстанға 
бағытталған 2 айна шығара алады.

>зге елдердің тәжірибесіне к�з 
салайық. Ағылшын премьер-лигасы 
коммерциялық тұрғыда футболдағы 
ең сәтті жоба саналады. Премьер-
лигадағы 20 команданың жартысы 
букмекерлік кеңселермен демеушілік 
келісімшартқа отырған. Орташа 
алғанда, мұндай келісімшарт клубқа 
жылына 10 миллион еуро әкеледі.

Америка Құрама Штаттарында 
жас�спірімдер мен балалардың 
барлық спорт ұйымдары жекеменшік 
болып табылады. Сол үшін хоккей, 
футбол сияқты спорт түрлеріне 
кедей отбасылардың балалары қол 
жеткізе алмайды. Алайда букмекерлік 
кеңселерден түскен демеушілік 
қаражат балалар мен жас�спірімдерді 
спортқа тартуға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта Украинада ұлттық 
ойын түрлерін дамыту мақсатында 
ойын бизнесінен ақша тарту туралы 
заң қабылдау ұсынылып отыр. 
Ресейде букмекерлік кеңселер �з 
табысының 5 пайызын ұлттық спорт 
федерацияларына аударады.

Құмарлық, спортқа қызығушылық 
және бәс тігу – адам табиғатына 
тән қасиет. Қазіргі депутаттардың 
немесе министрлердің қайсысы 
футбол немесе хоккей ойнамады? 
Жеңіске жеткен кезде алатын керемет 
әсерді шынымен ұмытқаныңыз 
ба? Спортқа деген құштарлық әр 
адамның бойында бар. Бірақ оны 
басып-жаншыса, арты жақсылыққа 
апармайды. Эмоцияның сыртқа 
шығуына жол берген дұрыс. 
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ОЙЫН БИЗНЕСІ ОЙЫН БИЗНЕСІ 
НЕЛІКТЕН НЕЛІКТЕН МАҢЫЗДЫ МАҢЫЗДЫ 

ӘЛЕУМЕТТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
РӨЛ АТҚАРАДЫ?РӨЛ АТҚАРАДЫ?

NARYQNARYQ

Jas qazaq: Ерғали мырза, Дін істері 
ж�ніндегі басқарма діни экстремизм 
мен терроризмге қарсы күресте нақты 
қандай жоспарға сүйеніп жұмыс 
істейді? Белгілі бір бағыт бойынша ма? 

/.;ө�
�
: Алматы қаласы Дін 
істері ж�ніндегі басқармасының басты 
бағыты – жат ағыммен күресу. Біз 
қаладағы діни ахуалға жауап береміз. 
Жұмыс бірнеше бағытта жүргізіледі. Ал 
діни экстремизм және терроризммен 
күресу – Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің құзырында. Біздің 
басқарманың басты бағыты – жат 
ағымның жетегінде кеткен адамдармен 
жұмыс істеу. Профилактика, яғни 
алдын алу. 

Jas qazaq: Сонда осы алдын алу 
шаралары қалай жүзеге асады? 

/.;ө�
�
: Алматы 
қаласында діни 
экстремизм мен 
терроризмнің алдын 
алу үшін қалалық 
ақпараттық 
түсіндіру тобы 
құрылған. 
Ақпараттық 
түсіндіру тобы 
2017 жылдан 
бастап жұмыс 
істеп келеді. 
Ол топтың 
құрамында 
елге белгілі 
дінтанушылар, 
теологтар, 
исламтанушылар, 
дін саласындағы 

сарапшы мамандар, психологтар, 
әлеуметтанушы мен саясаттанушылар 
бар. Індетке байланысты шараның 
к�пшілігі онлайн түрде жүргізілді. 
Ауылдан келген жастар, жұмыс 
іздеп жүргендер к�біне базарға, 
сауда орталықтарына орналасады. 
Деструктивті ағымның идеологиясына 
ұшырау қаупі жоғары орындарда, біз 
ақпараттық түсіндіру жұмыстарын 
жүргізуге басымдық береміз. 
Мешіттерде, сауда орталықтарында, 
жоғары оқу орындары, колледж, 
сондай-ақ мектептегі жоғары сынып 

оқушылары (9-11-��	�
) арасында 
түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз.

>ткен жылы ZOOM 
платформасын, Instagramдағы 
«Алматы дін істері ж�ніндегі» 
басқарманың ресми парақшасын 
кеңінен қолдандық. Карантин 
жеңілдегеннен кейін, оффлайн түрінде 
де түсіндіру жұмыстарын �ткіздік. Атап 
айтқанда, 211 ақпараттық түсіндіру 
жұмысын жүргіздік. Оның ішінде 167-
сі онлайн, ал 44-і оффлайн форматта 
�тті. Оффлайн түрде 9000-нан астам, 
онлайн түрде 121 000 әлеуметтік желі 
қолданушыларын қамтыдық. Айтып 
кеткен ж�н, біз дін істері басқармасы 
болып былтырғы шілде айында 
құрылдық. Оған дейін «Қоғамдық 
даму басқармасының» құрамында 
болды. Қыркүйек айында Дін істері 
басқармасына қарайтын дін мәселесін 
зерттеу орталығы ашылды. Осы 
орталық арқылы ақпараттық түсіндіру 
жұмысын жүргіземіз. Ағымдағы жылы 
106 онлайн-оффлайн түсіндірме 
жұмысын атқарып, нәтижесінде 5000-
нан астам адаммен жұмыс жүргіздік. 

Jas qazaq: Жат ағымға к�бінесе 
жастарымыз арбалып жатады. 
Олардың алдын алу үшін қандай 
шаралар қолға алынды?

/.;ө�
�
: Біздің негізгі 
бағытымыздың бірі – әлеуметтік 

желі, интернет. >йткені мұнда жастар 
к�п отырады. Соған сәйкес, осы 
бағытта жұмыс істеуге басымдық 
береміз. Мақалалар, демотиваторлар 
жариялаймыз. Біздің басқарманың 
Instagram, VK, Facebook және ютуб 
видеохостингінде «Алматы Дін – Лига 
Алматы» ресми парақшамыз бар. Ол 
жерде басқарма, дін істері комитеті 
министрлік тарапынан дайындалған 
видеоролик, фильмдер тұрақты 
түрде жарияланады. Сол видеоларды 
адамдар к�п жиналатын жерге таратып 
жатырмыз. Жыл сайын осындай 
жұмыстар жүргізілуде.

Jas qazaq: «Жусан» операциясы 
аясында елімізге Сириядан оралған 
жерлестеріміз бар. Алматыдан осы 
операцияның арқасында үйіне 
оралғандар бар ма? Қазір олар қайда? 
Олармен қандай жұмыс жүргізіліп 
жатыр?

/.;ө�
�
: «Жусан» операциясы 
аясында Алматыға былтыр 17 әйел, 33 
бала әкелінді. +леуметтік қоғамдық 
�мірге бейімдеу мақсатында кешенді 
шаралар жасалуда. Мәселен, �ткен 
жылы 74 қандасымыз дәстүрлі дінге 
бет бұрды. >здерінің теріс діни 
идеологиясынан бас тартты. Одан 
б�лек, 404 адам елдегі қоғамдық 
құндылықтарға бейімделді. Оңалту 
орталығы арқылы 1355 адаммен 
профилактикалық жұмыс жасалды. 
Оның 907-сі – ер адам, әйел адам – 
448. Биыл карантинге қарамастан, 

562 адаммен оңалту 
жұмыстарын 

жүргіздік. 
Оның 

392-і 
ер 

адам, 170-і әйел адам. Үш түзету 
мекемесінде апта сайын теологтар 
жұмыс істейді. Оңалту орталығында 
күнделікті алдын алу шараларына қоса, 
сенім телефоны қолға алынды. Жұрт 
�здерін толғандырған мәселе бойынша 
сұрақтарын қойып, жауап алады. 

Jas qazaq: Жат ағымды 
насихаттайтын топтарға мониторинг 
жүргізіле ме? Оларды қалай 
анықтайсыздар?

/.;ө�
�
: Басқарма тарапынан 
тұрақты түрде, сананы улайтын теріс 
бағыттағы уағыздарға, әлеуметтік 

желілерге мониторинг жүргізіледі. 
2020 жылы азаматтарымыз тіркелген 
18 000 аккаунтқа мониторинг 
жасалып, жалған деструктивті 
қауымдастыққа тіркелгендері 
анықталды. Түзету жұмыстарына 
сәйкес, оның 5000-ы күдікті 
топтардан шықты. Қазір 3500 
деструктивті материал салынған 
аккаунт анықталды. Біз сол 
қауымдастыққа тіркелген 4500 
азаматпен оңалту жұмысын жүргіздік.

С�з соңында айта кетейік, елімізде 
діни кітаптарды арнайы заң арқылы 
белгіленген орындарда ғана сату 
қажет. Карантинді пайдаланып, 
ондай кітаптарды заңсыз түрде сату 
факторлары тіркелген еді. Біз 30-
дан астам осындай жағдайды тіркеп, 
олармен түсіндіру жұмысын жүргіздік. 
2020 жылы заңсыз миссионерлікпен 
айналысуға байланысты 13 
әкімшілік хаттама толтырылды. Заң 
бұзғандар әкімшілік айыппұл салып, 
жауапкершілікке тартылды. 
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Діни жат ағымдардың 
мақсат-мүддесін әшкерелеп, 
адамдардың ой-санасын 
улауына жол бермеу – бүгінгі 
күні өзекті мәселе болып отыр. 
Осы бағытта қандай шаралар 
қолға алынғанын білу үшін 
Jas qazaq Алматы қаласы Дін 
істері жөніндегі басқарма 
басшысының орынбасары 
Ерғали Көшекеден сұхбат алды.
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Ерғали Ерғали КӨШЕКЕКӨШЕКЕ: : 

АДАСҚАНДЫ АДАСҚАНДЫ 
РАЙЫНАН РАЙЫНАН 
ҚАЙТАРУ КЕРЕКҚАЙТАРУ КЕРЕК
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Жылжымайтын мүлікті 
сатқаннан кейін төленетін 
табыс салығы туралы 
біреулер біледі, біреулер 
мүлде естімеген. Бірақ 
салық мәселесінде 
«білмей қалдым» деген 
уәж жүрмейді. Кейбіреу 
бүкіл сомадан салық 
төленеді деп шатасып 
жүр. Бұл да дұрыс емес. 
Сондықтан мемлекеттік 

табыс комитетінің мәліметіне 
сүйеніп, оқырман қауымға осы 
мәселеге қатысты түсіндірме 
беруді жөн көрдік. 

Жеке тұлға мүлік табысына қандай 
жағдайда салық т�лейді? 

К�пқабатты үйдегі пәтер, жеке 
тұрғын үй, саяжай, үй салуға арналған 
жер телімі, бау-бақша телімі, қосалқы 
жеке шаруашылық нысаны, к�лік 
тұрағы (�����) сияқты жылжымайтын 
мүлік бір жылдың ішінде жеке меншік 
есебінде тіркеліп, қайта сатылатын 
жағдайлар болады. Сол кезде сатып 
алу бағасына қосылған �сімге міндетті 
түрде салық т�ленеді. Толық сомаға 
емес. 

Түсінікті болу үшін мысал 
келтірейік. 

Мәселен, 2020 жылы ақпанда 
15 000 000 теңгеге пәтер сатып 
алдыңыз. Оны 2020 жылдың 
желтоқсанында 17 200 000 теңгеге 
саттыңыз. Пәтер сатып алғаннан бері 
бір жыл �ткен жоқ. Сондықтан үстеме 
бағадан жеке табыс салығы т�ленеді. 
М�лшерлеме – 10 пайыз. 

17 200 000 –15 000 000 = 2 200 000 Т. 
Мұндағы 2 200 000 – бастапқы бағаға 
қосылған үстеме. Оның 10 пайызы – 
220 000 теңге. Демек т�ленетін жеке 
табыс салығы (���) – 220 000 теңге. 

Бұл жағдайда сатып алушы 2021 
жылдың 31 наурызына дейін 240.00 
формалы декларация тапсырып, 
бюджетке сәуірдің 10-на дейін 220 000 
теңге салық т�леуі керек. 

Егер де пәтер еш үстемесіз, яғни 
сатып алған бастапқы құнына немесе 
тіпті одан да арзан бағаға сатылса, онда 
салық т�леудің қажеті жоқ. Бірақ мұны 
дәлелдейтін құжат қажет. Бұл – сату-
сатып алу туралы келісім мен бағалау 
құны туралы акті. 

Ал коммерциялық нысан немесе 
коммерциялық нысан салынатын жер 
телімі сатылған кезде талап басқаша. 
Онда жылжымайтын мүлікті иелену 
мерзімі есепке алынбайды, яғни �сім 
құнына қарай міндетті түрде салық 
т�ленеді. 

Егер сатылатын жылжымайтын 
мүлік сыйға берілсе немесе мұраға 
қалдырылса, оның нарықтағы құнын 
(	�
���� �����) жеке меншікке тіркей 
салысымен анықтап алған дұрыс. 
Кейінге қалса, ретроспективалық 
бағалау жасатуға тура келеді. Оның 
�зінде мүлік сатылғаннан кейін келесі 
жылдың 31 наурызынан кешіктірмеген 
ж�н. Ол мерзім де �тіп кетсе, бағалау 
құны ретінде меншік құқығы тіркелген 
жылдың 1 қаңтарында «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы белгілеген құн есепке 
алынады. Мұндай жағдайда �сім 
құны формальды түрде жоғары 
болатындықтан, мүлік сатушы к�бірек 
салық т�лейді. 

Мәселен, 2019 жылдың 
желтоқсанында пәленшеге екі б�лмелі 
пәтер мұраға қалды делік. 2020 жылдың 

наурызында ол пәтерді 17 200 000 теңгеге 
сатты. Пәтерді иеленгеніне бір жыл �ткен жоқ. 
Сондықтан табыс салығы т�ленеді. Егер 2021 
жылдың 31 наурызына дейін пәтерді сатушы 
бағалау актісін жасатуды ұмытып кетсе, салық 
органы 2019 жылғы жағдай бойынша пәтер 
құнын �зі бағалайды. Айталық, әлгі пәтер 12 000 
000 теңге деп бағаланды. Бұл жағдайда сатып 
алушы т�лейтін ЖТС мынадай болмақ: 

17 200 000 -12 000 000 = 5 200 000 Т – �сім 
құны.

5 200 000 *10% = 520 000 Т – т�ленетін ЖТС. 
Ал жер телімі, бау-бақша телімін сатқан 

кезде сату бағасы мен жер телімінің кадастрлық 
(	�
����) бағасы арасындағы �сім құны 
есептеледі. 

Мұндай табыстан жеке табыс салығын жеке 
тұлға �з бетінше 10 пайыз м�лшерлемесімен 
есептеп, келесі жылғы10 сәуірден кешіктірмей 
ЖТС т�лейді. 

Мүлік табысы 2020 жылы алынса, декларация 
2021 жылдың 31 наурызынан кешіктірілмей 
тапсырылады. Ал жеке табыс салығы 2021 
жылдың 10 сәуіріне дейін т�ленуі тиіс. 

Еске сала кетейік, �ткен жылы қыркүйек 
айында мүлік салығына қатысты жіберілген 
қателіктерді ж�ндеуге мүмкіндік пайда болды. 
Aрі оны онлайн-режимде жүзеге асыруға 
болады. Мәселен, мүлік салығы дұрыс 
есептелмесе немесе жеке меншігінде тіркелмеген 
жылжымайтын мүлікке салық есептеліп 
қойса, «Салық әмияны» сервисіндегі «Салық 
нысандары» б�лімінде �згертуге болады. Осы 
арадан салық т�леушінің жеке меншігінде 
тіркелген нысандар (����������� ����, ���, 
ө�� ������) туралы ақпаратты к�руге болады.

����� ����	�
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Jas qazaq: Aсет Маратұлы, қала 
тұрғындарының басым б�лігі цифрландыру 
арқылы уақытын үнемдейді, қажетті 
анықтамаларды еш кезексіз алады. Бұрынғыдай 
сабылып жүрмейтін болды. Жаңа формат бізге 
тағы қандай пайда әкеледі?

Ә.Ә���������: Пандемия онлайн режимге 
к�шу қажеттілігін к�рсетті. Биыл Шымкентте 
қалалық қызметтер мен сервистердің Open 
Shymkent орталықтандырылған порталы іске 
қосылады. Оған қоса, осы порталда коммуналдық 
қызметтер бойынша жоба іске асырылатын 
болады. Мұнда Нұр-Сұлтан қаласының 
үлгісі бойынша, қалалық және коммуналдық 
қызметтер де қамтылады. Мысалы, пәтерді 
жаңа иесіне сатқан кезде коммуналдық 
қызметтерді қайта рәсімдеу керек. Ең дұрысы, 
мұның бәрін интернет арқылы тындыруға 
болады. Оператор �тінімді қабылдайды, тиісті 
құжаттарды үлгілік шарт жасалатын барлық 
коммуналдық қызметтерге жібереді. Сол жерден 
бәрі жылжымайтын мүлік тізіміне енеді. Ал 
базада бәрі автоматты түрде �згереді. Сондықтан 
ешқайда барудың қажеті жоқ. Бұл уақытты 
үнемдейді.

Биыл біз мынадай коммуналдық қызметтерді 
цифрландыруды жоспарлап отырмыз: су арнасы, 
энергия ағыны, қоқыс 
шығару және т.б. Айтпақшы, 
монополистер бізден онлайн 
�тінім берген кезде �тініш 
берушіде үлгі шарт пен ЭЦҚ 
болуын сұрады. Hйткені 
к�птеген сот талқылауларының 
нәтижесі бойынша, адамдар 
коммуналдық қызметақы 
т�лемейтін болып шықты. Бұл, 
ең алдымен, монополистерді 
қорғау үшін жасалады.

Бірақ бұл мәселеде ең 
қиыны – мемлекеттік деректер 
базасымен интеграцияны 
алу. Ол үшін мемлекеттік 
техникалық қызметте 
аттестациядан �ту керек.

Jas qazaq: Ал қауіпсіздік 
жағы қалай? Алаяқтар порталға 
кіріп, базадағы деректерді 
пайдаланып кетпей ме?

Ә.Ә���������: Жоқ, б�тен 
біреулер сіздің деректеріңізді 
алады деп қорқудың қажеті 
жоқ. Бұл үшін ЭЦҚ қажет, 
онсыз дерекқорға ешкім 
кірмейді. Немесе ЖСН енгізсе, 
ұялы телефонға порталдағы арнайы бағанға 
жазылатын коды бар SMS келеді.

Jas qazaq: Open Shymkent egov-қа �зіндік 
балама бола ала ма?

Ә.Ә���������: Бұл екі порталдың арасындағы 
айырмашылық к�п. Egov- та мемлекеттік, Open 
Shymkent-те коммуналдық және жасырын 
қызметтер ұсынылады. Бәлкім, ең танымал 
бірнеше қызметті біз egov-тан Open Shymkent-
ке ауыстырамыз. Бірақ egov-тың ішіндегі 
165 мемлекеттік қызметтің барлығын бірдей 
емес. Бізде тек коммуналдық қызметтің �зі 
150-ден асады. Оған техникалық шарттардан 
бастап т�лемдерге дейінгі қызметтер кіреді. 
Биыл алғашқы 50-70 қызметті енгіземіз, келесі 
жылға олардың санын к�бейтеміз, содан кейін 
портал жұмысының сапасын жақсарта береміз. 
Сонымен қатар Шымкентте зейнеткерлер мен 
компьютерлік сауаты жоқ адамдарға, сондай-
ақ компьютері жоқ адамдарға арналған Open 
Shymkent фронт-кеңсесі ашылады.

Jas qazaq: Біз Шымкенттің ақылды қалаға 
айналғанын қалаймыз. Бұл үшін қандай 
жұмыстар атқарылды? Алдағы уақытқа қандай 
жоспарлар бар? 

Ә.Ә���������: Ақылды 
қала немесе «Smart city», ең 
алдымен, ақылды шешімдер. 
Ақылды шешімдер деректерді 
жинау және талдау арқылы 
қабылданады. Сенсорлар, 
камералар және тағы 
басқалар к�мекке келеді. 
Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласына 
қатысты 2 жобаны қолға 
алдық. Сондай-ақ «Ақылды 
жаяу жүргінші жолы», 
«Ақылды есептегіш» 
секілді жобалар жасалуда. 
«Ақылды к�ше шамдары» 
жобасына сәйкес, 
мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік аясында 303 к�ше 
жарықтандырылмақ. Соның 
нәтижесінде мегаполисті 
жарықтандыру 70 пайызды 
құрайды. «Цифрлы 
Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасына сәйкес, 
100-ге тарта іс-шара жүзеге 
асырылады.

Мысалы, барлық тұрғын үйлерде 
к�рсеткіштерді қашықтан алуға болатын 
есептегіштер орнатылады. Қаладағы 70 
к�пқабатты тұрғын үйде осындай есептегіштер 
орнатылған. Біз үйлердің құрылысын 
жоспарлау кезінде бірден осындай есептегіш 
орнатуды қарастырдық. Сонымен қатар, қазір 
ақылды есептегіштер орнатылғанға дейін үйді 
пайдалануға беру актісіне қол қойылмауы үшін 
ҚНжЕ-ге �згерістер енгізілетін болады. Жоғары 
жылдамдықты интернетті қосу үшін талшықты-
оптикалық желі жүргізу қарастырылған. Алдағы 
уақытта жаңа шағынаудандар мен тұрғын үйлер 
құрылысын жоспарлау кезінде интернетпен 
ешқандай проблемалар болмайды. 

Hткен жылы қаладағы интернет желісін 
жақсарту мақсатында министрлікпен жол 

картасы жасалды. Соған сәйкес, 3 кезең 
бойынша жұмыс жоспары әзірленді. 1-кезеңде 
11 жер учаскесі әзірленіп, антенна-мачталық 
қондырғылар қойылды. Алтынт�бе, Асар, 
Асар-2, Ақтас-2, К�кбұлақ, Солтүстік-батыс, 
Достық, Тұран, Айк�л және Шымкент Ситидегі 

екі жерде базалық 
станса іске қосылды. 
Екінші кезеңде 13 
орын белгіленіп, 
мачталық қондырғы 
орнату жұмыстары 
жүріп жатыр. 

Сонымен қатар 
30 қоғамдық орынға 
«Ақылды күнбағыс» 
кешені орнатылды. 
Онда тұрғындар 
тегін wi-fi қолдана 
алады. Мұндай 
кешен жыл соңына 
дейін қосымша 30 
орынмен толығады.

Бұдан �зге, білім 
және денсаулық 
саласы түгелдей 
электронды 
форматқа к�шірілді. 
Қоғамдық 
к�ліктерде 
электронды 
билеттендіру 
жүйесінің 
енгізілгені, 

диспетчерлік орталықтың ашылғаны тағы бар. 
Jas qazaq: Айтпақшы, жаңа нормаларға 

тоқтала кетсек. Қалада үш ақылды жол қиылысы 
пайда болды, «Сергек» жүйесі – бейнебақылау, 
талдау және болжамдаудың зияткерлік жүйесі 
енгізілді. Осы жүйе туралы және оның қалаға 
қандай пайда әкелетіні туралы айтсаңыз.

Ә.Ә���������: Алдымен «Сергек» деген 
не екенін түсіндіре кетейін. Бұл – қаладағы 
негізгі аймақтарды, яғни автожолдар, алаңдар, 
жолайрықтар, үй маңындағы аумақтар және 
т.б. бақылайтын бейнетіркеу модульдерінің 
желісі. Суретті жазу және тану, ақпаратты 
�ңдеу мен талдаудың ақылды жүйесі. К�пшілік 
бейнебақылау жүргізушілерді к�лік жүргізу 
мәдениетіне үйретіп, жол апатын азайту үшін 
қойылады деп ойлайды. Бірақ, ең алдымен, 
оның к�шелерді кеңейтуді немесе қайта 
құруды жоспарлауға к�мектесетін қаланың 
автомобильдендіру деңгейін анықтау үшін 
қойылатынын ұғыну қажет. Ақылды шешімдер 
қабылдау оңайырақ болады. Айталық, Еуропада 
статистика мен деректерді жинау басымдыққа 
ие, барлығы осы к�рсеткіштер негізінде 
жасалады. Біз кез келген шешім қабылдаған кезде 

статистикалық деректердің болғанын 
қалаймыз. Бұл ретте азаматтардың 
�тініштері де ескерілетін болады. 
Деректерді жинау және талдау – ақылды 
қала жобасының негізі.

Бейнекамералар қаланың 21 
қиылысында орнатылған. «Интегра-С» 
– бұл жол қауіпсіздігі бойынша. Ал 
полиция департаментіне қарасты 
жедел басқару орталығы, ЖБО-ға 479 
бейнебақылау камерасы шығарылды. 
Сонымен қатар аулалардың кіреберісінде 
2472 камера орнатылып, олар да ЖБО-
ға шығарылды. Осы камералардың 
арқасында 700-ден астам әкімшілік 
құқық бұзушылық және үш қылмыстық, 
соның ішінде зорлау әрекеті туралы 
қылмыстық іс анықталды.

Биыл қалада 3740 камера 
орнатылады, оның 2240-ы – жол 
қауіпсіздігі үшін және 1500-і – жалпы 
бейнебақылау. Бірақ бұл камералар 
тек қаланың орталығын ғана қамтиды. 
Ақылды қиылыстарға келетін болсақ, 
қалада олардың үшеуі бар. Бағдаршам 
қозғалысының автоматты жүйесі 
пилоттық режимде үш қиылыста 

орнатылды: Тәуке хан -Тәшенов, Дулати – 
Қазыбек би к�шелерінің қиылысында. Жүйе 
автомобиль ағынын реттейді. Бағдарлама үздіксіз 
жұмыс істейді. Қажет болған жағдайда ҚҚТ 
отыратын операторлар бұл жүйені �шіріп, оны 
қолмен басқара алады. Себебі апат немесе басқа 
бір оқыс жағдайда кезінде жүйенің жұмысы 
қарастырылмаған. Бірақ үш бағдаршам жолдың 
кішкене б�лігіне ғана әсер етеді. Қала бойынша 
реттеу үшін бұл жобаны кеңейту керек.

Интеллектуалды к�лік жүйесі қазірдің 
�зінде Алматы мен Нұр-Сұлтанда жұмыс 
істейді. Тәжірибе к�рсеткендей, егер бүкіл 
қала қамтылса, нәтижесі жақсы болуы тиіс. Біз 
бұл жобаны іске асыруымыз керек. Hйткені 
Шымкентте күн сайын шамамен 350 мың к�лік 
үздіксіз жүріп-тұрады.

Jas qazaq: С�зіңіз аузыңызда, к�лік туралы 
айтқанда, қалалық аялдамаларда автобустардың 
кестесі к�рінетін табло қашан пайда болады? 

Ә.Ә���������: Аялдамаларға табло әзірге 
қажет емес деп есептедік. Автобустарда Тolem 
валидаторлары орнатылған, оның ішінде 
GPS-трекерлер бар. Осы к�ктемде аталған 
валидаторларға қызмет к�рсететін компания бізге 
GPS деректерін беруге уәде берді. Біз оларды 
алғаннан кейін, бірден осы мақсатта арнайы 
жасалған қосымшаларға орналастырамыз.

Jas qazaq: Тасқын суды есепке алу жобасы 
туралы айтып беріңізші. Қаламыз үшін бұл жаңа 
жоба болғалы тұр емес пе? 

Ә.Ә���������: Біз CifrON компаниясымен 
Бадам �зеніндегі және Бадам мен Тоғыз су 
қоймасындағы судың деңгейі мен жіберілуіне 
мониторинг жүргізу датчиктерін орнаттық. 
Осының арқасында қымбат рейстер, емтихандар 
жасаудың қажеті жоқ. Бұл – біз сынақтан �ткізіп 
жатқан тегін пилоттық жоба. Датчиктерде 
�лшейтін шкала бар, егер су �тіп кетсе, онда 
ТЖД-ға ықтимал су тасқынына дайындалу 
керектігі туралы ақпарат келіп түседі. Бізге 
ұсыныстармен келген барлық компанияларға 
алдымен пилоттық тегін жобаны ұсынамыз. 
Бізге қазірдің �зінде сынақтан �ткен және жақсы 
нәтиже к�рсеткен нәрселерді енгізу қажет.

Jas qazaq: Технологияларды енгізген, 
әрине, жақсы. Бірақ халықтың компьютерлік 
сауаттылығын қалай к�термекпіз? Бізде 
тұрғындар жаппай цифрлы сауатты деп айта 
алмайтынымыз тағы бар дегендей... 

Ә.Ә���������: Егер біз барлық цифрлық 
�згерістер мен технологияларды халықты 
қатысуынсыз енгізсек, онда уақыт және 
қаражатты босқа ысырап етеміз. Бізге халықты 
цифрлық және компьютерлік сауаттылыққа 
үйрету керек. Жайшылықта осыны айтсаңыз, 
кейбір қала тұрғындары «мұның бәрі Youtube-та 
тұр ғой» деп қарсылық білдіруі мүмкін. Бірақ 
халықтың �зі сандық кеңістікке қызығушылық 
танытуы керек. Мысалы, біз портал құрдық. 
Бірақ онда ешкім қызметке тапсырыс бермейді, 
адамдар кабинеттерде жүре береді, кезекте 
отырады. Бұл портал не үшін сонда? Нұр-Сұлтан 
қаласының «IQALA» жобасының мысалы 
к�рсеткендей, �ткен жылы онда 60 мыңнан астам 
онлайн-�тінім болған, ал карантинге дейінгі 
уақытта адамдар порталға мүлде жүгінбеген. 
Цифрландыру, бұл күн сайын планетаны, тіпті 
одан тыс кеңістікті бағындыратын жаһандық 
процесс. Жеме-жемге келгенде неғұрлым 
технологиялық, икемді, �згерістерге ашық 
компаниялар, қалалар мен мемлекеттер жеңіске 
жетеді. Біз осы заманғы сын-қатерлерге дайын 
болуға, бүгінгі күннің талаптарына сай болуға 
тиіспіз.

Jas qazaq: Aңгімеңізге рахмет! 

������������ �ә���� ���!��,
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«Цифрландыру – барлық 
реформалардың базалық 
элементі. Бұл сән үрдісіне 
сүйену емес, ұлттық 
бәсекеге қабілеттілікке қол 
жеткізудің негізгі құралы. 
Алдымызда ең үлкен 
мақсат – цифрлық теңсіздікті 
жою, интернетке барынша 
қолжетімділікті және барлық 
азаматтардың сапалы 
байланысын қамтамасыз 
ету міндеті тұр». Мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты халыққа Жолдауында қағаз 
үйіндісінен арылатын кез жеткенін атап 
көрсетті. Бұдай былай адамдар емес, 
мәліметтер «жүгіретін» болсын деген-ді. 
Ал ел Президенті шегелеген міндеттер 
қалай орындалып жатыр? Еліміздің 
үшінші мегаполисінде деректермен 
жұмыс істеу жаңа деңгейге шыққанын 
байқауға болады. 

Біз қарқынды өзгерістер, цифрлық 
революция дәуірінде өмір сүріп 
жатырмыз. Соңғы бірнеше жылда 
барлық жаһандық деректердің 99 
пайызы цифрландырылған. Бүкіл әлем 
бойынша 35 миллиард құрылғы күн 
сайын өзара дерек алмасады. Бұл әлем 
халқының жалпы санынан бес есе көп. 
Адамзат сандық кеңістікке көбірек 
интеграциялануда.

Цифрландырудың қалың қауымға 
не беретінін, бұл процестің Шымкентте 
қалай жүзеге асып жатқаны жайында 
цифрландыру басқармасының 
басшысы Әсет Әбдіраханов айтып 
берді.

«ХАЛЫҚТЫ ЦИФРЛЫҚ ЖӘНЕ «ХАЛЫҚТЫ ЦИФРЛЫҚ ЖӘНЕ 
КОМПЬЮТЕРЛІК САУАТТЫЛЫҚҚА КОМПЬЮТЕРЛІК САУАТТЫЛЫҚҚА 
ҮЙРЕТУ КЕРЕК»ҮЙРЕТУ КЕРЕК»

Әсет ӘБДІРАХАНОВ, Шымкент қаласы цифрландыру басқармасының басшысы: 
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«Қамыс құрағынан қант �ндіреді» деген 
тіркестің құлағымызға ерсілеу сезілетіні 
анық. Алайда «К�ксу қант зауыты» 
ЖШС алдағы уақытта қанттың осы түрін 
шығармақшы» деген с�зді де естігенімізге 
біраз жыл болған. Сол жоспар биыл жүзеге 
асты. Енді тұтынушылар қамыс құрағынан 
�ндірілген қанттың да дәмін татады. 

Зауыт директоры Алтынбек Абатов 
тілші қауымды жаңа қондырғылар 
және олардың жұмыс істеу барысымен 
таныстырды. Қамыс құрағы мен 
қант қызылшасынан қант �ндірудің 
соншалықты айырмашылығы жоқ. 
Десе де, қант зауытында бұрыннан бар 
қондырғылармен қатар Украина, Австрия, 
Ресей, Германиядан жеткізілген жаңа 
қондырғылар мен жапонның автоматты 
құрылғылары да қатар қолданылады. Екі 
жылдан бері қосымша қондырғыларды 
жеткізу, монтаждау, тағы да басқа 

шығындарға 600 мың доллар үстінде 
қаражат жұмсалыпты.

Зауыт жаңа �ндірісті іске қосқаны 
бір аптадан асты. Қазір Бразилиядан 7,5 
мың тонна шикізат жеткізіліп, қарқынды 
жұмыс жүріп жатыр. Биылғы жылғы жоспар 
бойынша 25-30 мың тоннаға дейін шикізат 
�ңдемекші. Ол күні-түні жұмыс істегеннің 
�зінде шілде айына дейін созылады. 

Бұл �ңдеу тәсілінің бірнеше 
артықшылығы бар. Біріншіден, қант 
зауытындағы жұмысшылардың әлеуметтік 
жағдайын к�тереді. Бәрімізге белгілі, 
бұрнағы жылдары «К�ксу қант зауыты» 

ЖШС күзде ғана қант қызылшасын 
қабылдап, �ңдеп біткенге дейін бас-аяғы 4-5 
ай ғана жұмыс істейтін. Ал қалған уақытта 
зауыттың 500-ге тарта жұмысшысы үйде 
отыруға немесе басқа жұмыс қарастыруға 
мәжбүр болатын. Енді зауыт жұмысы жыл 
бойы тоқтамайды. Зауыт директорының 
айтуынша, жоспардағы 25-30 мың тонна 
шикізатты �ңдеп біткенше сарша тамыз 
болады. Одан кейін келесі жылғы қант �ңдеу 
дайындығын жүргізіп, қант қызылшасын 
қабылдау науқанын басталады. Содан 
кейін оны �ңдеу жұмысы жалғасады. Демек 
биылдан бастап зауыт жұмысшылары жыл 
он екі ай тұрақты жұмыспен қамтылады 
деген с�з. Бұл жаңалықты естіген зауыт 
жұмысшылары да қуанышты.

«Мен осы зауытта жұмыс істегеніме, 
міне, 13 жыл болды. Былтыр, одан бұрынғы 
жылдары да қант қызылшасы �ңделетін 4-5 
ай ғана жұмыс істеп, қалған уақытта басқа 
жұмыс іздеуге тура келетін. Жаңа �ндіріс іске 
қосылғалы жұмысқа білек сыбанып кірістік. 
Тіпті биыл 8 наурызда бірінші рет сыйақы 

алып, қуанып отырған жайымыз бар», – 
дейді зауыттың зертхана қызметкері Жазира 
Дүстекова.

Қант �ндіруге қажетті шикізат 
Бразилия мен Мексикадан жеткізіледі. 
?ндірілген қанттың бағасы қолжетімді, 
сапасы жақсы, тәттілігі мен татымдылығы 
қант қызылшасынан �ндірілген қантпен 
бірдей. Тағы бір артықшылығы, шикізат 
алғашқы �ңдеуден �тіп, қатты қант 
күйінде жеткізілетіндіктен, қайта 
�ңдеуге жұмсалатын шығын аз. Зауыт 
тек шикізатты ұсақтап, оны ағартып, 
құрамындағы қант элементінен басқа 
заттарды шығарып тастап, таза күйінде 
тұтынушыларға ұсынады. 

«Aдетте қант қызылшасынан қант 
�ндіргенде шикізаттың тек 12 пайыз 
м�лшерінде таза қант алынса, ал қамыс 
қанты шикізатын қайта �ңдегенде �німділігі 
97-98 пайыз м�лшерінде болады. Бағасы 

базар нарығымен бірдей», – дейді зауыт 
директоры.

 К�ксу қант зауытындағы жағымды 
жаңалық бәрімізді қуантты. Aсіресе, жылдың 
осы уақытында еңбекақыдан қағылып, 
үйінде жұмыссыз отыратын жұмысшылар 
үшін қуаныш еселене түскенін байқадық. 
Оның үстіне, зауытта �ндірілген қанттың бұл 
түрі шетелге экспортталмайды. Демек елдегі 
қантқа сұранысты толықтырып, нарықтағы 
бағаны арзандатуға септігі тиеді. 

����� ��	�
,
������ �	��
�

«Елдің шетінде, 
желдің өтінде». 
Шекарашыларға 
қатысты осы бір нақыл 

тегін айтылмаған. Абыройлы да күрделі 
мамандық қажымас қайрат пен темірдей 
төзімділікті қажет етеді. Ең бастысы, 
санада патриоттық сезім қалыптасуы 
керек. Елімізде шекарашы ардагерлердің 
«Застава тарландары» республикалық 
қоғамдық ұйымы өз қызметін осы мақсатта 
жүргізеді. Шекарашы жастармен үнемі 
жұмыс істеп, оларға аталмыш саланың 
қыр-сырын баяндап, тәжірибесімен 
бөліседі. Біз осы ұйымның Алматы қалалық 
бөлімшесінің төрағасы, запастағы 
генерал-майор Марат Мәжитовпен 
арнайы кездесіп, шекара қызметі 
жайында әңгімелестік.

Jas qazaq: Марат Aлімжанұлы, 
білуімізше, шекарашы болу кез 
келгеннің қолынан келе бермейді. 
?зіңіз осы жолды қалай таңдадыңыз?

�.�ә����: Мен Солтүстік 
�ңірдегі Петропавл қаласы 
маңындағы ауылда �мірге келдім. 
Біздің кезімізде шекарашы деген 
мамандықтың бар екенін білмейтінбіз. 
Aкем �мір бойы ұстаздық етіп, 
қалалық білім басқармасында 
к�п жылдар қызмет еткен адам. 
Aкем т�рт баласына білім беру 
үшін ауылдан қалаға к�шіп, біздің 
білімді болуымызға жағдай жасады. 
Шекарашылар туралы тек кинодан 
к�ретінмін. Сонда әскери �мірге 
қызықтым ба, мектеп бітіретін жылы 
әскери саланы таңдадым. С�йтіп 
Алматыдағы әскери училищеге 
оқуға түстім. 1981 жылы оқуымды 
тәмамдап, ең алғашқы әскери 

қызметім Қырғызстанда басталды. Ол жерде 
комменданттың орынбасарына дейін к�терілдім. 
1988 жылы Ауғанстанда болдым. Одан кейін 
Фрунзе қаласындағы әскери академияда оқыдым. 
1992 жылы Кеңес одағы тарап, еліміз егемендігін 
алғаннан кейін туған жерге оралдым. Елге 
келгеннен кейін Мақаншы, Күршім, Шонжы, 
Нарынқол заставаларында қызмет еттім. 2004 

жылы еліміз оңтүстік-батыс шекараларын 
айқындай бастады. Арал мен Қырғызстан, 
?збекстан аралығында қызмет еттім. Ең қиын 
сол кез еді. Шекараны нығайтудағы еңбегім үшін 
2005 жылы генерал атағын иелендім. Одан кейін 
әскери институтты басқардым. Бүгінде ардагер 
зейнеткер болсам да, шекарашы ардагерлердің 
«Застава тарландары» республикалық қоғамдық 
ұйымы Алматы қалалық филиалының т�рағасы 
қызметіндемін. 

Jas qazaq: «Застава тарландары» қоғамдық 
ұйымының мақсаты не? Жас сарбаздарға тәлім-
тәрбие беруде қандай жұмыстар атқарылды?

�.�ә����: 2018 жылдан бастап осы 
ұйымның Алматы филиалын басқарамын. Біздің 

ұжымның басты мақсаты – жауынгерлерге 
патриоттық тәрбие беру. Ұйым түрлі шаралар 
ұйымдастырады. Атап айтсақ, қорғаныс 
министрлігі, Ұлттық гвардиямен бірлесіп, 
шекара қызметін насихаттау, жас ұрпаққа 
патриоттық тәрбие беруге арналған түрлі 
кездесулер �тті. К�ктемде шақырылатын 
жас сарбаздарға ардагер қызметкерлер �з 
тәжірибесімен б�лісіп, ақыл-кеңесін береді. 
Одан б�лек, ардагерлерімізге к�ңіл б�лініп, 
оларға қуаныш сыйлау мақсатында түрлі 
шаралар ұйымдастырылады. Алдағы уақытта 

шекарашыларға арнап ескерткіш орнатуды 
жоспарлап отырмыз. Алматы қалалық 
әкімдігінен рұқсат алып, барлық құжатты 
дайындадық. Орын б�лінсе, кірісеміз. Жас 
ұрпақ шекарашылар ескерткішіне қарап үлгі 
алса дейміз. ?йткені шекара шебінде жүрген 
сарбаздардың қызметі туралы к�пшілік аса біле 
бермейді. 

Jas qazaq: Бұрын әскери қызмет үлкен бір 
мәртебе к�рінетін. Бүгінде кей жастарымыз 
әскерден қашқалақтайды. Мұның сыры неде деп 
ойлайсыз?

�.�ә����: Aскерден қашатындар 
бұрында да болған. Тек ол кезде ақпарат тарату 
жабық болғандықтан, жұрттың құлағына жете 
бермейтін. Қазір интернет заманы болғаннан 
кейін кез келген жаңалықты к�руге болады. 
Содан «қазіргі жастар патриот емес» деген ұғым 
қалыптасқан. Меніңше, ол қате пікір. Менің 
оған нақты дәлелім бар. Естеріңізде болса, 
Тәжікстан-Ауғанстан арасындағы шиеленісте 

Тәжікстан к�рші елдерден к�мек сұрады. Ресей, 
Қазақстан, Қырғызстан, ?збекстан к�мекке 
келді. Біздің елдің сарбазы Р.Батырханов 
қақтығыста жанқиярлық ерлік к�рсетті. 
Айналасындағы командасын қауіптен құтқарды. 
Бүгінде Батырханов есімі Күршім заставасына 
берілді. Бізде патриот жастар бар. Осындай 
жастардың �сіп келе жатқаны қуантады. 

Jas qazaq: Болашақта шекарашы мамандығын 
таңдаған жас сарбаздарға қандай ақыл-кеңес 
берер едіңіз? Тәжірибелі маман ретінде 
шекарашы ең алдымен нені есте сақтауы керек 
деп ойлайсыз?

�.�ә����: Шекарашы мамандығы – 
�мірлік мамандық. Бұл мамандықты таңдаған 
әрбір адам оның маңызын түсіне білуі керек. 
Патриоттық сезім бір күнде ғана келе салатын 
дүние емес. Ол айналасына, тәрбиесіне, 
адамдардың бір-біріне қарым-қатынасына 
байланысты, к�ре-жүре пайда болатын сезім. 
Біздің сарбаздар күннің ыстығы мен суығына, 
дауыл мен бұрқасынға қарамастан, �з қызметін 
адал атқарады. Шекара күзетіп жүрген 

жауынгердің санасында Отанның тыныштығы, 
қауіпсіздігі бірінші орында. Сондықтан осы 
жолды таңдаған жастар екі нәрсені ұмытпауы 
керек. Біріншісі – мамандық. Сен ол 
мамандықты жүрекпен таңдауың керек. Екіншісі 
– отбасы. Адам отбасын құруда дұрыс таңдау 
жасай білуі тиіс. Осы екеуі дұрыс таңдалса, �мір 
жолың да ашық болады. 

Jas qazaq: Aңгімеңізге рахмет!

������ 
����������

Жақында Алматы облысындағы 
Көксу қант зауытында қуаты 12 мың 
тонналық құрақ қанты желісі іске 
қосылды. Бастапқы кезеңде 7,5 мың 
тонна шикізат әкелінді. Бұдан басқа, 
қызылша сығындысын қайта өңдеу 
және түйіршіктелген жем шығару 
зауытын салу жоспарлануда.

Өңірлік даму
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Ақынның шығармашылығы қазақ әдебиетінің 
кесек тұлғалары тарапынан лайықты бағаланып, 
�леңдері ж�нінде жылы лебізді к�зі тірісінде 
естіп кетті. Бұл да – бір бақыт. Қазақтың әйгілі 
ақындары, әдебиет �лкесіне жыр шуағын т�ккен 
талантты ағалары !бділдә Тәжібаев, Мұзафар 
!лімбаев, Қадыр Мырза-!лі сияқты тарландар 
сыпайы да сыршыл ақынның қолынан туған 
жырларға қалтқысыз тәнті сезімдерін білдірді. 
Үлкен ғалым Ебіней Б�кетов оның дарынын 
қастерлеп, туған інісіндей бауырына басты. 

Жоғарыда айтқанымыздай, алғашқы жинағы 
шыққанда қазақтың үлкен с�з шебері Қадыр 
Мырза-!лі 1975 жылдың маусым айында «Қазақ 
әдебиеті» газетіне «Шынайы шыншылдық» деген 
атпен мақала жазып, пікірін білдірген болатын. 
Сол мақаланың жарық к�ргеніне отыз жылдан 
асып кетсе де, ақынның әруағына деген шын 
к�ңілден шыққан сый-құрмет осындай-ақ болар 
деген ниетпен мақаланың қалай басталғанына 
назар аударып к�рейік. Қ. Мырза-!лі былай 
жазыпты:

«Жасыратыны жоқ, Есләм Зікібаевтың 
«Ақ қайыңдар» атты тұңғыш топтамасын 
күдіксіз оқи алмадым. !дебиетке біздермен 
шамалас келіп, бірер �леңдерін бұдан он-он 
бес жыл бұрын жариялағанмен, алғашқы жыр 
жинағын осыншама кешіктіріп, зарықтырып 
берген автордан бірдеңе күту де, күтпеу де 
қиын ғой. Оның үстіне, соғыс 
салдарынан бірі әкеден, бірі 
ағадан, кейбірі тіпті ата-анадан 
қатар айырылған қамк�ңіл 
�кілдерінен, ерте есейген 
жарты жетім жігіт-қыздардан 
балалық, сәбилік табудың �зі 
ақылға сыймайтын нәрсе...»1. 
Ақын ағасы Есләм жинағының 
осы мінезі ж�ніндегі ойын 
«Жеңеше» деген атпен кітапқа 
кірген поэмасының мына бір 
жолдарымен бекіте түседі:

��� ����� ������ ����� 
��������,

���������� ���� ��� 
���������.

������� – ���, 
��
���� – ��
����� ���,
����� �� ������ ���� 

������.

Иә, бұл соғыс кезінде 
балалығын �ткізген, қабағы 
ашылмаған ұрпақтың к�бінің 
басынан �ткен тағдыры еді. 
Мүмкін, тіпті содан ба – 
белгілі бір кезеңдегі ойсырап 
жатқан балалықтың орнын тек 
�зіне ғана лайықты күш – құдіретпен толтыру 
қажет болғандықтан ба – Есләм Зікібаев 
ұзақ уақыт бойы жоғалтпай, жүрегінің бір 
түкпірінде ақындық қасиетін сақтап жүріпті. «Ақ 
қайыңдағы» �леңдер к�біне шынайы, бүкпесіз, 
бала с�зіндей тура. Ақын не айтса, не жазса да 
иланасың. 

К�зі тірісінде классик атанған екінші бір 
аяулы қазақ азаматы, қазір ақындардың абызы 
атанып отырған Мұзафар !лімбаев та Есләмнің 
поэзияға біраз кешігіңкіреп келгеніне �кінішін 
жасырмайды. «Алайда кенже қалған жоқ. Біз 
оның поэзия к�шіне орта жолдан, �кпе тұстан 
қосылған «к�лденең к�к аттының» біреуі емес 
екендігіне жинақты оқып шыққанда к�зіміз жете 
түсті. Ақындық �нер жинақтың санымен емес, 
жырдың сапасымен, �леңнің �релігімен �лшенер 
болар»2.

Алғашқы жинағымен-ақ осылайша �леңнің 
қадірін білетін сақа ақындарды тамсантып, 

тандандырған Есләмнің �мір бойы есінен 
шықпаған �зекті де �релі тақырыбы – азаматтық, 
Отанға, туған елге деген ыстық сүйіспеншілік. 
Аға ұрпақтың салып кеткен күрес жолын жаңа 
ұрпақтың жалғастыруы кітаптың �н бойында 
�ріліп отырады. 

!�"�� ��#�� �������,
����"����� �
����.
Ө�# �%�� �� ���
&'��� ���
� ��
����, –

деген �лең жолдары ерлік мұрагерлігін, дәстүр 
мирасқорлығын мадақтаудың, насихаттаудың 
�негесі десек те болар. 

!бділдә Тәжібаевтың пікірінше, Есләм: 
«Кейде күтпеген қорытулар айтса, кейде мұңды 
ойларды юмор, әзілмен жадыратып отырады. 

Бұл жырлардың ұзына бойында шешендікті, 
сезімталдықты шебер, келісті ететін жерлер к�п. 
Соның бәрі Есләмнің шабыт, к�ңіл, арман, 
үміт туралы жазылған жырлар екендігін, нағыз 
ақындық �нер деп таныдым». Бұл – Есләм 
Зікібаевтың «Ақ қайнар» деген атпен жарық 
к�рген тағы бір жинағы туралы пікір болатын. 
Ақын әрі ұстаз ағасы інісінен к�п үміт күтіп, 
оның «Мен болмасам» деген �леңіне «тамаша» 
деп баға берген. Мына жолдарды мысал нұсқа 
ретінде ұсынған:

�� ����� ��

��-�#, �����, �����,
Ө��� ���� ��� ����� ����� �����.
Ө������
� �ө�� ���, �� – �����,
&� ��������, �������� ����� ��, –

деген шумақпен басталып, осы шумақпен 
аяқталуын жас ақынның үлкен олжасы деп біледі. 

Айтса айтқандай, «Мен �кпелей алғам жоқ 
сен сияқты, соны ойласам, жүректі шертеді 

мұң» деген жолдар 
да оқырманын 
толқытпай қоймайды. 
Салт-сана, дәстүр-әдет 
деп аталатын ұлт рухы 
(*����
��) күйдей 
күмбірлеп, әндей 
шертіліп жүр. !р 
с�зі �лең, әр дыбысы 
музыка болғандықтан 
да, ұлт рухының 
керуенін сеніммен 
жетелейді. «Жинақтың 
жалпы бітімі осы 
сияқты» деген ойды 
!бділдә ақын тек 
айтпаған болар. Үлкен 
бедел иесі мұндай 
мадақты арнауы Есләм 

поэзиясына деген құрмет 
пен ізет болса керек. 

Осындай пікірлер 
қадау-қадау ғана болса, 
к�ңіл аудармай �те 
бермек едік. Алайда қазақ 
к�ркемс�зінің екінші бір 
талғампаз тарланы, бұл 
�мірден к�ргені де түйгені 
де к�п, шын мәніндегі 
қазақ ақсақалы !лжаппар 
!бішев Есләм ақынның шығармашылығы 
туралы айтқан с�зіне «Азаматтығын ұнатам» деп 
атамаса. Қашан да жолдастыққа берік, достыққа 
адал �леңде де �тірік с�йлей алмайтын пікірлес 
жақынына лебіз білдіріп, Есләмнің лирикалық 
кейіпкері атынан айтылатын мына шумақтарды 
мысалға келтірген қарт жазушының к�кейін 
түсінуге болады. 

+ө������� �%���
���� ���,
�%�����
���� ���,
&� ө����, 
�����
���� ���, 

�������
���� ���.
/������, ө������ �� ө� ���������, 
&��� �� %��
���� ���,
0����
���� ���, –

деп ұлына қаратып �зі айтатындай, 
�мірдің қым-қиғаштықтарына тура 
қарайтын ақынның жүрегі адал. 
«Мықтылары с�з айтса, шыбындап бас 
изейтін» жалпақшешей-жалтақтығы 
жоқ, күні үшін к�лбектеп-к�лгірси 
алмайтындығы әркімдерге әрқалай 
к�рінгенімен, маған ұнайды. Осы 
заманда екінің бірі алып жүре алмайтын 
ауырлық бұл да!»

!лжекеңнің бұл с�здері ақынның 
азаматтық келбетін аша түсетін сыншыл 
ағаның сыйластықты пікірі деп 
түсінеміз. 

«Ұзақ жолдың асуы, басуы к�п. 
Талантқа да келмейді табыс оңай» 
деп ақын �зі айтқандай, мына жалған 
дүниеде �з отандастарының алдындағы 
жауапкершілікті түсіне білу нышаны 
оның шығармашылығынан да айқын 
сезіледі. Оқырман жанына д�п тиетін 
әсерлі, тұшымды �леңдерді оның кез 

келген жинағынан кездестіреміз. !сіресе, туған 
�лкеге деген перзенттік құштарлық, адамдарға 
сүйіспеншілік, табиғатқа іңкәрлік сияқты сүбелі 
мәселелерді іркіліссіз сезіммен, сергек шабытпен 
жырлауы ақындық қуатты айқынырақ танытады. 

1ә, �����, 
�ә�� ����� ��� ���
���
�� �����, 
/��
�� ��
�� ���� �ө�.
������

�� ��, 
�����
�� ��, 
��������.
�� ����� �%�
 �%� ����� 
������? – 

деген жалғыз шумақтан-ақ ақынның азаматтық 

келбеті, творчестволық бейнесі жылт етіп к�рініп 
қалады. Aз мінін риясыз мойындап отырған 
ақынның ойын жеткізу тәсілі шымыр да айқын. 
Aз басына, еңбегі мен талантына осылайша 
шын к�збен қарай отырып тіл қатуы, жеткен 
жетістігінен г�рі кемшілігін алға тарта с�йлеуі 
Есләмнің барша жинағына тән байсалды мінез 
десек жарасарлық. 

Ақын Нұрдәулет Ақышевтың баспас�здегі 
мына бір пікірі Есләм бейнесін тағы бір қырынан 
ашып к�рсетеді-ау деген ниетпен мақаладан 

үзінді алдық. Ақын ақын туралы айтса, жеткізіп 
айтса, оған с�з қосарлық жай бар ма? «Е.Зікібаев 
– �мірдің күрделі әрі қайшылықты шындығын, 
бір с�збен бағалап айту қиын к�рінетін алуан 
пішінді құбылысын қарапайым логикамен 
к�ркемдеп жеткізуге бейім ақын. Отан, туған жер 
және махаббат туралы �леңдеріндегі ақындық 
ой айқын, идеялық қазық мығым болып 
келеді. Ұзынсонар баяндауға берілу, сюжеттік 
босаңдыққа ұрыну секілді олқылық сезіле 
бермейді. Жоғарыда айтылған тақырыптар – 
ақынның шын к�ңілден ақтарыла, шабыттана 
жырлайтын тақырыптары». 

 Е.Зікібаевтың елу жасқа толуына байланысты 
хатқа түскен әріптесінің пікіріне тұздық ретінде 
ақынның «Ақ сағым» жинағы, ондағы «Намыс» 
деген �леңді оқып к�ру ұсынылыпты. Aлеңнің 
мазмұны мынадай: Бір ауылда жастайынан 
үзеңгілес тату-тәтті екі қарт �мір сүріп келеді 
екен. Ойлары, к�зқарастары ұқсас, әзілдері 
жарасымды ауыл ақсақалдары кеңдіктің, 
мейірмандықтың ел арасында кездесетін 
тірі үлгісіндей. Міне, осындай жарасымды 
жандардың аражігі аяқ астынан ажырап шыға 
келеді. Оған себеп болған үлкен жиында күреске 
түскен немерелері екен. !р қария �з немересінің 
жыққанын қалайды, сол арқылы к�ңілі �сіп 
марқайып қалмақ. Жанкүйерлік сезім екі достың 
ежелгі татулығына жарықшақ түсіреді. Дәл осы 
сәтте қазақтың екі шалының біріне-бірі қалай 
қарағанын байқайық. Есләмнің к�зімен қарайық. 
С�йтсе жаңағы екі қария: 

!����� ���-����� 
%���� ��

��#����, ��
� �ө���� �������. 

!рі қарай не болды? Мереке аяқталды. 
Қалың қауым тарасып жатыр. Топ-топ болып 
қайтып жатыр. Ал немерелері жаңа ғана 
күрескен құрдас, мұңдас екі қария тұңғыш рет 
екі б�лек кетіп барады. !рине, екі немеренің 
күресіп, бірін-бірі жыққаны үшін ауылдың 
абыздары саналған ақсақалдар жауығып кетпес. 
Қайта татуласар, баяғы достық арқауын қайта 
жалғар. Бірақ мәселе онда емес. Ақынның 
байқампаздығында. Aмірде кездесіп қалатын, 
сырт к�зге байқалмайтын қайшылықтың бір 
мысқал сәтін дәл аңдауы және байқап қана 
қоймай, ықшамдап, түсінікті әрі әсерлі етіп 
жеткізе алған ақынның олжасында. 

Сол елуге келген жылы Е.Зікібаев мына 
шумақты қағазға түсірген екен. 

����
 – 
%���� ��� ������, ��� �����, 
������ �� ��#���� ��������, 
�����-����� �����
�� ��

� �����, 
3�#�� �� ������� ����� ����. 

Кемел шақтағы қаламгердің шыны да, 
сыры да осы еді. Aмірінің соңына дейін 
осылай «Жалынмен де, дауылмен де араласып, 
талай белден �ткен» ақын мұрасы бұл күнде 
ұрпақтарының рухани игілігіне айналып отыр. 

Ақын Зікібаев �з шығармашылығы арқылы 
бойына құдай берген дарынын басқа да 
қырларынан ашып к�рсетті. Ақындығын талдай 
отырып, біз Есләмнің азаматтық болмыс-
бітімінен біраз хабар алдық. !рбір адам �з алдына 
бір-бір әлем екенін түсінсек, Есләм әлеміне 
бойлап барып, оның қалам қайраткерлігін жан-
жақты қамту оңай емес. Ол үшін бір мақала аздық 
етеді. Оның шығармалары автордың �мір жолын, 
мінезін, талап-талғамын к�рсететін айна еді 
десек, артық болмас. 

Ө�����-ө��� ����#�� �� %
�� �� ���,
Ө��� ө����, �#��������

%��
�� �� ���. 
���� �� �����, �ө���� ������������
!���
%����� ������ �%�� 
���� ���.

Ә��-�ә����# ә#���� �� ����������,
����� ��������,

�ө����� ����� ��������.
������� �����, ө����� �������, �����...
/����� ����� #���
�� 
������������.

/����� ����� #���
�� 
������� �����,
������ ���� ������� ��� ����� ��� ��.
!#���, ����� �������-�����������,
0���
�� ��
��, ���� �� �������� �����.

Aмірінің соңғы жылдары мен айларында, 
мына жарық дүниемен қоштасар сәттің 
жақындығын сезгендей, Мұқағали ақын 
айтатын «Келместің кемесіне» мініп алыс 
сапарға, бір-ақ бағытқа жол шегетінін 
білетіндей, осы жолдар 2002 жылдың 12 
ақпанында қағазға түскен екен. Оған «Білмесем 
деймін» деген тақырып қойыпты. 

������ �	
��	
,
!�����
��� ����� ������� �����
����, 

&.!������5 �
����� ���
��
�� !�����
� 
�������

�� #'5���'
�
��� ���6������, 

6'�����'7 ����������� ���'��
� 

Қазақтың көрнекті ақыны 
Есләм Зікібаевтың 85 жылдығына орайТа
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ы
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Шығарушы: 
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Директордың 
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 ��������� 

������������
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 ���
�� 
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��	��%
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����� �������( жауапты хатшы
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компьютер орталығының жетекшісі

+,"-,"�� ��� '!.������"��:

��'/�" (�)�#����� – ������� �	�
	

Ә�	,����/ ��∂� – ������ �ә�� �����

�ә�-�� +Ө������ – ���i�
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Байкен К�БЕЕВ – 
Ақмола және Солтүстік Қазақстан 
облыстары (8 778 910 45 34)

Қажет АНДАС – Алматы облысы 
(8 747 706 13 82)

Баян ЖАНҰЗАҚОВА – Атырау облысы 
(8 702 426 69 05)

Мәриям АЙТБАЙ – 
Шымкент қаласы

Ернұр КЕНЖЕБАЙ – шолушы

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

Кезекшi редактор 
��'/�" (�)�#�����

��	��%
&�!4 �����5��!:
050012, Алматы қаласы, Мәуленов, 85 үй, №61 кеңсе, 3-қабат 

(�ө������ ����� �ө
��	�	� �������)

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. 

2020 жылдың 19 ақпанында ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлiгi 

Ақпарат комитетінде қайта есепке тұрып, № KZ23VPY00020470 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 – №2251;

Бағасы келiсiм бойынша

Апталық таралым – 5000 дана

Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады, 
сондай-ақ «AirAstana» əуежолының ұшақтарында бар.
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БАСПАСӨЗ – 2021ӨЗ – 2021

Жазылу 
мерзімі Қала Ауыл

1 айға 279,24 297,86
3 айға 837,72 893,58
6 айға 1675,44 1787,16

12 айға 3350,88 3574,32

Жазылу 
мерзімі

Эврика 
пресс

Евразия 
пресс

1 айға 269 288
3 айға 807 864
6 айға 1614 1728

12 айға 3228 3456

JAS QAZAQJAS QAZAQ

Жазылу еліміздің кез келген Жазылу еліміздің кез келген 
«Қазпошта» бөлімшелері «Қазпошта» бөлімшелері 

арқылы жүргізіледі арқылы жүргізіледі 

Жазылу индексі 65032Жазылу индексі 65032

jasqazaq.kzjasqazaq.kz

Қазақтың қарапайым баласы, диджей Иманбек 
Зейкенов Grammy сыйлығын жеңіп алды. Оның 
америкалық рэпер SAINt JHN-ның Roses композициясына 
жасаған ремиксі ең үздік деп танылды. 

Айта кетейік, жеңімпазды АҚШ ұлттық дыбыс жазу 
академиясының мүшелері жасырын дауыс беру 
арқылы таңдайды. Дегенмен былтыр ғана аты шыққан 
Иманбектің жеңіске жететінін сарапшылар алдын ала 
болжап қойыпты. 

Жүлде құтты болсын, Иманбек! 

Grammy алған алғашқы қазақGrammy алған алғашқы қазақ

Балалық шақ десе, 
қырда алаңсыз асыр 

салып ойнаған бал күндерім ойыма 
оралады. Шыбықты ат жасап, үйді 
айналып жүгіретін кездер-ай!

Балалық шағым Қызылорда 
облысындағы Сырдария 
ауданында Kтті. Табиғаты 
кKркем, ғажайып мекен. 
Отбасында ұл бала жоқ 
болғандықтан, еркекшора 
болып Kстім. Rкем екінші 
дүниежүзілік соғысқа қатысқан, 
тұтқынға түскен. Бірақ, әйтеуір, 
елге аман-есен оралды. Мен 
1948 жылы сұрапыл соғыстан 
кейін Kмірге келген баламын. 
Кішкентайымнан табиғатым 
Kзгеше болған сияқты. «Қызым, 
сенің кішкентай кезіңдегі 
қылықтарың ерекше еді, дені 
дұрыс қыз бола ма, Kзі» деп 
алаңдайтын едім», – деп анам 

үнемі айтып отыратын. �зіммен 
қатарлас қыздар қуыршақ ойнаса, 
мен шыбыққа 
мініп 
алып, 
үйді 

айналып, 
былдырлап 
Kлең айтып жүреді екенмін. Сол 
ойнағаннан күні бойы үйді айналып 
жүре беремін. 

Біз отбасында үш қызбыз. Үйде 
ұл бала болмағандықтан, әкеме мен 
ерекше жақын болып Kстім. �зімді 
ұл балаша ұстадым. Тіпті бой түзеп 
есейгенше, әкемнің жанынан бір елі 
қалмадым. Rкем малшы еді. Малды 
Kріске айдаса, бірге барамын. КKрші 
ауылға барса, қасынан қалмаймын. 
Атын ерттеп, қомдап әкемнің 
жағдайын жасап жүремін. �зім де 
аттан түспеймін. Бір күні мінген 
атым тышқан ініне сүрініп құлады. 
Мен сол құлаған жерде ұйықтап 

кетіппін. Сонда әкемнен қатты 
ұрыс естідім. Ол кезде жетінші 
сыныпта оқитын кезім. Есейіп, 
дене-тұрқым да Kзгеріп, қыз балаға 
тән нәзіктік пайда болған кез. 
Сол күнгі ұрыстан кейін әкемнің 
жанында жүрмейтін болдым.

Анамның бір айтқаны есімде 
қалыпты. Қыстауға кKшпей 
тұрып, күздеуде ұзақ отырамыз. 
Күн салқын болған соң үстімізге 

күпәйке, басымызға 
түбіт орамал орап жүреміз. Үйдің 
ортасында ошақ бар. Сонда мен 
қалың киімді шешпестен, ошақтағы 
отқа қарап отырады екенмін. 
Алаулаған жалынға ұзақ уақыт 
қарап отыра берген ұнайтын. 

Тіпті денемді тер басса да 
қозғалмаймын. Анам «қызым, 

киіміңді шеше ғой, терлеп 
кеттің ғой» десе, сол отырған 
жерімде жерге жатып 
алып жылаймын. Сол 
жылағаннан ұйықтап кетеді 
екенмін. 

Біздің кезімізде 
Наурыз мерекесі ерекше 

тойланатын. Айт кезінде 
айтшылаймыз. Ауыл аралап, 

бір-бірінің үйіне кіріп, жұрт 
арқа-жарқа болып жатады. 

Осындай мерекенің бірінде анам 
маған әдемі кKйлек тігіп берді. 3-4 
ай сайын кKйлек ауыстырып, жаңа 
киім киетін әдет кішкентайымнан 
қалса керек. Rдемі кKйлекті 
кKрсетіп, кKрімдік алу үшін 
бүкіл ауылды аралап шығамын. 
Етегім бауырсаққа толғанда жаңа 
кKйлегім майға шыланып, үйге 
қайтамын. Міне, менің балалық 
шақ дегенде ойыма оралатын 
қимас естеліктерім осы. Соғыстан 
кейінгі жаймашуақ күндер, ел 
еңсесін енді-енді кKтеріп жатқан 
сәт. Туған жерімнің әсем табиғаты 
кKз алдымнан кетпейді.
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БАЛА 
БЕЙНЕ

көйлегім майға шыланатын

көйлегім майға шыланатын

Ғазиза ӘБДІНӘБИЕВА, 
Қазақстан еңбек 
сіңірген әртісі:

Етегім бауырсаққа толып,

Етегім бауырсаққа толып,

Спортшыларымыз 
сайыстың алғашқы күнінен-ақ 
қанжығамызға медаль бKктерді. 
Юлия Галышева могулда күміс 
жүлдегер атанды. Павел Колмаков 
қола медальды иеленді. Rлем 
чемпионатының алтын медалі 
француз Перрин Лаффонға 
бұйырса, қола медальға ресейлік 
Анастасия Смирнова ие болды. 

Ерлер арасындағы сында 
қазылар канадалық Микаэль 
Кингсберидің Kнерін алтынға, 
француз Бенджамин Кавенің 
Kнерін күміс медальға лайық деп 
бағалады. 

Қысқы спорт түрлері, 
оның ішінде могулда енді 
Анастасия Городконың есімі 
ерекше аталатын болады. 15 жастағы 
Kскемендік қыз параллельді могулда 
әлем чемпионатының қола медалін 
олжалады. Ресейлік Анастасия 
Смирнова алтын, оның отандасы 
Виктория Лазаренко күміс медаль 
иеленді. 

Фристайл могулдан әлем 
чемпионаты мәресіне жеткен соң 
шаңғы акробатикасынан әлем 
кубогының финалдық кезеңі жалауын 
желбіретті. Сенім артқан Жанбота 
Алдабергенова іріктеу сынынан 
да сүрінбей, финалдық сайыста 

шеберлігін паш 
етіп, қола медальға 
ие болды. Rлем 
кубогы кезеңінің 
алтын медалі 
канадалық Мэрион 
Тэноға, күміс жүлде 
ресейлік Любовь 
Никитинаның 
еншісіне жазылды. 
Ерлер арасында 
швейцариялық 
Пирмин Вернердің 
шеберлігі жоғары 
бағаланды. Күміс 
медальді де осы елдің 
шаңғы акробаты 
Николоас Гигакс 
олжалады. Қола 

медаль канадалық Льюис Ирвингке 
бұйырды.
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Өткен 
аптада 

Алматы 
маңындағы 

«Шымбұлақта» 
фристайлдан 

әлем кубогының кезеңі 
мен әлем чемпионаты өтті. 
Фристайлдың могул және 
шаңғы акробатикасынан 
әлемнің таңдаулы спортшылары 
Алатаудың ақ қары үстінде 
ойқастады. Әлемнің 19 елінен 
140 спортшы бақ сынап, медаль 
жиынтығын бөліске салды. Дүбірлі 
доданы ұйымдастыру алқасы 
осы аламанға сарапшылар, 
төрешілер, техникалық 
қызметкерлерді қосқанда, 280 
делегат келді дейді. 40-тан астам 
телеарна әлемнің әр қиырына 
«Шымбұлақтың» шыңындағы 
сайысты таратты.

АЛАТАУДА – 
ӘЛЕМ 

ЧЕМПИОНАТЫ
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