www.jasqazaq.kz

vk.com.jasqazaq

Jasqazaq

Жас қазақ

JAS QAZAQ
ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ, АҚПАРАТТЫҚ-ТАНЫМДЫҚ, АҚПАРАТТЫҚ-САРАПТАМАЛЫҚ ГАЗЕТ

ТҮЙТКІЛ

Газет
2005 жылдың
7 қаңтарынан
шыға бастады

№19
(851)
14 мамыр
2021 жыл

ЖЕДЕЛ СҰХБАТ

1200 АУЫЛДА
ИНТЕРНЕТ ЖОҚ

Су – тіршілік нәрі. Әлемде тіршілік нәрі үшін
күрес жүріп жатыр. Мысалы, өткенде ғана қырғыз
бен тәжік қақтығысы қара суға таластан шыққан
жоқ па? Ал біздің елде тамшы суға қажеттілік
жылдан-жылға артып келеді. Сырдарияны
жағалаған жұрт егінін суара алмай қиналуда.
Оған Сырға сүйенген Аралдың тағдырын қосыңыз.
Балқаштың да жайы мәз емес. Жалпы біздің
елде су – өзекті мәселенің бірі. Оны біз емес,
осы саланың мамандары айтады. «География
және су қауіпсіздігі институты» АҚ төрағасының
орынбасары Саят Құрбанбайұлы су қауіпсіздігіне
қатысты қадау-қадау мәселе көтерді.

Саят ҚҰРБАНБАЙҰЛЫ:

«БІР ӨЗЕННІҢ
БОЙЫНДАҒЫ
ЕЛДЕРДІҢ
МҮДДЕСІ ОРТАҚ
БОЛУЫ КЕРЕК»
Келесі жылы, яғни 2022-де
Қазақстанның қай қуысына
барсаңыз да, ғаламтор желісі
тартылып, цифрландырудың
кереметі сыйын көресіз.
Бұл сөзді дәл осы салаға
жауапты министрліктің
басшысы Бағдат Мусин айтты.
Ал бүгінде 1200-ден астам
ауылда ғаламтор мүлде жоқ.
Осындай олқы тұсымызды бір
жылдың ішінде бүтіндейміз
деген Батырбектің баласына
халық сене ме? Халықтан
бұрын шенеуніктердің өздері
секем алып отыр сөзінен.

Парламент Мәжілісінің т#рағасы
Нұрлан Нығматулин министр Мусиннің
«бір жылда қатырамыз» деген уәдесін
қоңылтақсып, нарау ғана тыңдады.
Бағдат Мусинге дейін де осы саланы
басқарып, құрғақ уәдені үйіп-т#гіп,
с#зден саумал сапырған министрлердің
берекесіздігінен илеуі қанбаған интернет
тарту ісінің тұралап тұрғанын ел жақсы
біледі. Он жылдан бері орындалмай келе
жатқан уәденің бір жыл ішінде «жалқұйрығы жетіліп шыға келеді» дегенге сіз
сенесіз бе?

Мәжілістің мінберіне шыққан
цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш #неркәсібі министрі Бағдат
Мусиннің қамау терін депутаттарға қоса
бұрын Мәжіліс т#рағасы да шығарды.
Министрдің баяндамасын тыңдап
болған соң, кезек сұрақ-жауап
кезеңіне #ткенде Мәжіліс депутаты
Тілектес Адамбековке с#з берілген.
Ол Үкіметтің заң жобасында айтылған
1 Web жобасының шарапатын қашан
к#ретінімізді сұрады.
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КЕСЕЛ

МАЛ БАР. ЖАЙЫЛЫМ ЖОҚ
Соңғы екі айдан бері мал
жайылымы жырға айналды. Өткенде
ғана Түркістан облысының Қазығұрт
ауданындағы екі-үш ауылдың
тұрғындары жайылым таппай,
құзырлы мекемелерден көмек
сұраған-ды. Сол «сценарий» тағы
қайталанды. Бұл жолғылар да сол
киелі Қазығұрттан. Қарабау ауылдық
округіне қарасты төрт ауылдың
тұрғыны мал жаятын жайылымнан
таршылық көріп, таң атпай бірнеше
табын сиырды әкімдіктің алдына
айдап әкеліпті.
Аяқ астынан ауыл әкімдігінің
алдын азан-қазан қылған ай мүйізді ала
сиырлардың дауысынан шошынған
шенеуніктер малды қуып әлек. Ал
Сынтас пен Жұмысшының, Құларық
пен Қарабаудың к#ктемге әрең ілінген
арық-тұрақ тайынша-торпағы әкімдіктің
айналасындағы к#геріп қалған жасыл
желектің шаңын шығарды.
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Jas qazaq: Саят мырза, қай тарихты алып қарасаңыз да,
үлкенді-кішілі қақтығыстардың к#бі судан шығып отырған.
Қазақстанның су қауіпсіздігі қаншалық қорғалған?
.  : Иә, тарихта к#п қақтығыс судан
шыққан. Тіпті қуаңшылық кейбір #ркениеттердің ыдырап
жоғалуына да себепші болды десек, қателеспейміз.
Су қауіпсіздігі – жалпы ұлттық қауіпсіздіктің құрамдас
б#лігі ретінде қоғамның басты қажеттіліктері мен
сұраныстарын гидрологиялық қауіп-қатерлерден қорғау.
География институты осы мәселемен 2000-жылдардан
бері айналысып келеді. Соның нәтижесінде су қауіпсіздігі
концепциясы жасалды. +лемде су қауіпсіздігінің негізін
жасап, қауіп-қатерлерді нақты белгілеп, к#рсетіп,
теориялық дәйекті тұжырымдамасын дайындай алған елдер
к#п емес.
/зен суларының сарқылуы, сапасының нашарлауы,
режимінің #згеруі сияқты басты гидрологиялық қауіпқатерлердің мүмкіндігінше алдын алу, кей жағдайда
салдарымен күресу мәселелері еліміздің су саласын
басқаруға арналған бағдарламаларда қарастырылып келеді.
Олардың ішінде климатқа байланысты #згерістердің
салдарына экономика салаларын дағдыландыру,
трансшекаралық сулардың тиісті м#лшерін талап ету,
су ысырапшылдығымен күресу сияқты мәселелер басты
назарда.
Jas qazaq: Қазақстанда жылдан-жылға қуаңшылық
артып бара жатқан жоқ па?
.  : Климаттың #згерісіне байланысты
жауын-шашын онша азайған жоқ. Дегенмен жазық
аймақтардағы ағын суларда сарқылу байқалады. Ауа
темпертурасының к#терілуімен жалпы булану #скен
сияқты. Нақты мәліметтер аз, буланудың #лшенген
шамалары туралы деректер жоқ.
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ҚИЯНАТ

ҚОЙЫҢ ҚАЙДА?
Осыдан бірер апта
бұрын ғана жаздық.
Қарағанды облысында
екі жылқышы жігіт
өздеріне сеніп
тапсырған 500-дей
қылқұйрықтан тігерге
тұяқ қалдырмаған
болатын. 500 жылқы
қаншама жанның
аманаты еді...
Аманатқа қиянат жасау
әдетке айналыпты.
Жетісай тұрғыны
өзіне сеніп тапсырған
біреудің 155 қойын
сатып жіберген.
Былтыр күзде «қойыңды
бағамын» деп алып,
үш-төрт айда біреудің қорасын босатып қою – кісілікке
жатпайтын іс. Әрқайсысын 40 мың теңгеден бағалаған
мал иесі 6 миллион теңге зиян шеккен. Мұндай
ұрлықтың әр жерден көрініс бергені жақсы емес!
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Осы аптада Міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
қорының басқарма төрағасы
Болат Төкежанов онлайн форматта
өткен баспасөз мәслихатында
қор жұмысына егжей-тегжейлі
тоқталып, есеп берді.
Биылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша,
халықтың 84,4 пайызы, яғни 15,9
млн адам медициналық сақтандыруға
қатысушы болып табылады. 2,9 млн
адам міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру (Ә) жүйесінен тыс

тленген. Ақпан айында 51,7 мың
медицина қызметкеріне 13,8 млрд
теңге аударды. Наурызда 53,2 мың
медицина қызметкерлеріне 14,7 млрд
теңге млшерінде үстеме ақы есептелді.
«Жалпы ағымдағы жылдың бірінші
тоқсанында 42,4 млрд теңге тиісті
үстемеақы тлеуге бағытталды», – деді
Болат Ткежанов.
Сондай-ақ қор басшысы шағын және
орта бизнес қызметкерлерінің тізімін
жаңартудың маңызды екеніне тоқталып
тті. ткен жылы пандемия кезінде
Үкіметтің шешімімен шағын және орта
бизнес субъектілері міндетті тлемдерді,
оның ішінде М%МС жарнасын тлеуден

қызметкерлерінің тізімін жаңартқан
жоқ. Сондықтан олардың сақтандыру
мәртебесі жоқ және медициналық кмек
алуда мүмкіндіктері шектеулі. Жұмыс
берушілерді з қызметкерлері үшін
жауапкершілік танытуға және қордың
ақпараттық жүйесіне олардың деректерін
енгізуге шақырғым келеді. Қор з
тарапынан шағын және орта бизнес
кілдерімен облыс әкімдіктері мен салық
органдары арқылы нақты жұмысты
жалғастырады», – дейді Б. Ткежанов.
М%МС жүйесіне түскен қаржыға
келсек, үстіміздегі жылдың бірінші
тоқсанында қорға 183 млрд теңге
аударылған. Түсімдердің ең кп

ҮШ АЙДА – 183 МЛРД ТЕҢГЕ

қалған. Осы орайда Болат Ткежанов:
босатылған еді. Соның салдарынан
«Сақтандырылмағандар ішінде 2 млн
жүйедегі шағын бизнес қызметкерлерінің
адамнан қандай да бір аударым мен
кбі тізімнен шығып қалды. «Қазіргі
жарна алынған, бірақ тұрақты емес.
уақытта жарналарды тлеуден
Соның салдарынан берешек пайда
босатылған жұмыс берушілердің
болып, олар медициналық сақтандыру
шамамен 20 пайызы (61 233 "#) з
мәртебесінсіз қалады.
Тлемдердің жүйелілігін сақтау
маңызды. Ал 922 мың адам
М%МС үшін бірде-бір рет жарна
(теңге)
тлемеген. Дегенмен олардың
саны азайып келеді», – деді.
Тұрғындарға бюджет
Биылғы жылдың бірінші
1,8
есебінен көрсетілетін
тоқсанында М%МС жүйесінен
ТРЛН
медициналық көмек
дәрігерлерге үстеме ақы тлеуге
қанша қаражат жұмсалғаны
ОНЫҢ ІШІНДЕ
да мәлім болды. Басқарма
Кепілдендірілген
1,1
трағасының айтуынша, қор
медициналық көмек
медициналық қоғамдастықтар
ТРЛН
алдындағы з міндеттемесін
МӘМС
жүйесіндегі
700
жауапкершілікпен орындап,
медициналық қызмет
тиісті үстеме ақыларды
МЛРД
кешіктірмей тлеп келеді.
2020 жылы денсаулық сақтау
Амбулаториялық
қызметкерлерін ктермелеуге
152,4
дәрі-дәрмекпен қамтуға
шамамен 111 млрд теңге
МЛРД
бөлінген қаржы
бағытталған. Биылғы жылы
денсаулық сақтау министрлігінің
ОНЫҢ ІШІНДЕ
тапсырмасымен, қор үстеме
Кепілдендірілген тегін
122,3
ақы тлеуді жалғастыруда.
медициналық көмек
Коронавирус инфекциясымен
МЛРД
күрес аясында 2021 жылы
Міндетті әлеуметтік
30,1
қаңтарда 50,5 мың медицина
медициналық
көмек
қызметкеріне 13,9 млрд теңге
МЛРД

Кесте

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНАН
АЛЫНҒАН ҚАРЖЫ
(Республика бойынша)

АҚПАН
НАУРЫЗ
СӘУІР

БАСПАНА АЛУҒА
ЕМДЕЛУГЕ
СЕНІМДІ
БАСҚАРУҒА

643,4 МЛРД ТЕҢГЕ
302,1 МЛРД ТЕҢГЕ
283 МЛРД ТЕҢГЕ

1,2 ТРЛ ТЕҢГЕ
4,7 МЛРД ТЕҢГЕ
3,4 МЛРД ТЕҢГЕ
Дереккөзі: ktk.kz

Аптаның айтары

2021 ЖЫЛ

блігін мемлекеттің жеңілдік беру
жарналары құрайды. Оның клемі 95,4
млрд теңге немесе барлық түсімдердің
52 пайызы. Жұмыс берушілердің з
қызметкерлері үшін аударымы – 44,4
млрд теңге (24%), қызметкерлердің
здері тлейтін жарна – 35,2 млрд
теңге (19%). Жеке кәсіпкерлер,
азаматтық-құқықтық шарттар
бойынша жұмыс істейтін дербес
тлеушілер жарналарының үлесі 5%
клемінде. Айта кету керек, М%МС
жүйесіне тленетін тлемдердің ең
аз сомасы 12 айда 25 500 теңгені
(  2125 ) құрайды. Осының
зі сақтандырылған адамға құны
бірнеше миллион теңге тұратын
қымбат тексерулер, операциялар,
ЭКО-ны қоса алғанда, ТМККК және
М%МС екі пакетіндегі медициналық
кмектің ауқымды тізбесіне қол
жеткізуге мүмкіндік береді.
Брифингте қор басшысының
жалақысына қатысты сауал қойылды.
Болат Ткежанов айына 1 млн 500
теңге алатынын жасырған жоқ. Оның
айтуынша, бұрынғы басшылардың
жалақысымен салыстырғанда 20
пайызға аз алады.
Қорға үш айда келіп түскен қаржы
183 млрд теңге екенін ескергенде, 1
500 000 теңге түк емес, әрине.
   

«

«АУЫЗ СУ
МӘСЕЛЕСІНЕ 1 ТРЛН
ТЕҢГЕ ЖҰМСАЛҒАН.
ЕЛІМІЗДЕ 1200ГЕ ЖУЫҚ АУЫЛ
ӘЛІ КҮНГЕ ДЕЙІН
АУЫЗ СУМЕН
ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТІЛМЕГЕН. МҰНДА
ШЕШІЛМЕГЕН
МӘСЕЛЕ КӨП. МЫСАЛЫ, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН,
АЛМАТЫ ОБЛЫСТАРЫНДА АУЫЛДАН ЕКІ
ШАҚЫРЫМДЫҚ ЖЕРГЕ СУ ШЫҒАРАТЫН ҮЛКЕН
СОРҒЫ ОРНАТЫЛҒАН. ӘРБІР СОРҒЫҒА 30-40 МЛН
ТЕҢГЕ КЕТЕДІ. БІРАҚ СОЛ АУЫЛДАРҒА СУ ҚҰБЫРЫ
ТАРТЫЛМАҒАН. ҚҰБЫР ТАРТЫЛҒАНША, ОЛ ІСТЕН
ШЫҒЫП ҚАЛАДЫ. СОНДА ХАЛЫҚТЫҢ ҚАНШАМА
МИЛЛИАРД ТЕҢГЕСІ ЖЕЛГЕ ҰШУДА».
Ерлан САЙЫРОВ,
Мәжіліс депутаты

ЕРКЕК АТЫН
ЖАМЫЛҒАН ЕЗ

      ,
      ,
-    ,
   ө    ,
     ?!
Иә, бүгінде Махамбет темісұлы жырлаған
ерлеріміз бар ма? Осы леңнің бір шумағы кезіндегі
қазақ жігітінің қасиетін айқындап бергендей. Ал
қазір ше? %й, қайдам! Заман дейміз, басқа дейміз.
%йтеуір, қандай жаман нәрсе болса, заманға әкеліп
жаба саламыз. Кпке топырақ шашудан аулақпын,
дәл Махамбет айтқан ер мінезді еркектердің
азайып бара жатқаны қынжылтады. Нәзік жанды
болғаннан кейін ерлерге арқа сүйейміз, сенім
артамыз. Бірақ қазір кейбір ер-азаматтар сенімге
селкеу түсірді.
Күні кеше қыз-келіншектерді алдап, тақырға
отырғызып кеткен жігіт туралы ақпаратты кзіміз
шалып қалды. %лгі әккі донжуансымақ жасы
үлкен әйелдермен әлеуметтік желіде танысады
екен. зін әлдебір банктің қауіпсіздік саласында
немесе мемлекеттік қызметтегі адаммын деп
сендіретін крінеді. Сйтіп бірнеше әйелдің
сеніміне кіріп, опық жегізіпті. Алданған
әйелдердің бірі оған несиеге ұялы телефон
алып берсе, бірі үйіндегі қымбат тонын ұстатып
жіберген. Бұл жерде алданып қалған әйелдің зі
кінәлі деуіңіз мүмкін. Бірақ іші-бауырыңа кіріп,
жылы сзімен жанын баурап тұрса, алданбағанда
қайтесін?..
Сенімі селге кеткен келіншектер әлгі
«батырдың» шын есімінің кім екенін білмейді.
Бір сұлуға Алмас, екіншісіне Алмат, үшіншісіне
Саматпын деп танысқан. Ойпырмай, зінің атынан
қалай адасып қалмады екен дейтін шығарсыздар?
Ол үшін әрбір әйел – табыс кзі. Альфонстың
арбауына түскендер бір-екеу емес, бақандай сегіз
әйел. Жігіттің бал сзіне балқыған бұрымдылар
Нұр-Сұлтан қалалық полиция департаментіне
шағым түсіріпті. Алаяқ әлдебір келіншектің үйінде
қолға түсіпті. Осы уақытқа дейінгі қылмысын
толық мойындапты. Қазір «алаяқтық» бабы
бойынша тергеу жүргізілуде.
ткенде Павлодарда тағы бір «сері» бірнеше
әйелмен қатар танысып, бәрінің сеніміне кіріп
еді. Анасының сырқат екенін айтып, танысқан
келіншектерінен қарызға ақша сұраған. Жаны
ашыған әйелдер бар-жиған тергенін әлгі масылдың
қолына ұстатып отырыпты. Ақшаны қалтаға басқан
альфонс солай ізін суытады. Ұқсас «сценарий». Бұл
ана жігіт сияқты сегізбен шектелмеген, сенсеңіз,
92 келіншекті «қақпанына» түсіріпті. «Рекордсмен»
құрықталды. Жауапқа да
тартылды. Мәселе онда емес.
Еркек атын жамылған осындай
ездердің қоғамда кбейіп
бара жатқаны ойландырмай
қоймайды.
 

Сөз-Жебе



Мақсат РАМАНҚҰЛОВ,
М
Мәжіліс депутаты:

«Елімізде карантиндік шектеудің
бірыңғай жүйесі жоқ. Әр
аймақтың бас санитарлары
өз түсінігіне сай шешім
шығаруда. Олардың кейбір
талабы – ақылға қонымсыз.
Мысалы, Нұр-Сұлтанда
ашық алаңы бар қоғамдық
тамақтану орындарына түнгі
24:00-ге дейін, ал Теміртаудағы
сондай орындарға сағат 20:00-ге
дейін ғана рұқсат берілген. Бүгінде екі аймақ та
«қызыл аймақ» қатарында. Осындай фактілер өте
көп. Нұр-Сұлтандағы қызыл аймақтың Теміртаудағы
қызыл аймақтан айырмашылығы неде?».

Бюджет

ҚАРЖЫ ИГЕРМЕГЕНДЕР

1. Ішкі істер министрлігі
2. Қорғаныс министрлігі
3. Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
4. Білім және ғылым министрлігі
5. Төтенше жағдайлар министрлігі

ҚАРЖЫ ИГЕРМЕГЕН ӨҢІРЛЕР
1. Нұр-Сұлтан қаласы
2. Алматы қаласы
3. Батыс Қазақстан облысы
4. Павлодар облысы
5. Солтүстік Қазақстан облысы
Дереккөзі: Қаржы министрлігі
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Түйткіл

Былтырғы
жылдың
қыркүйек айында
министр болып
тағайындалған
Бағдат Мусин 1200
ауылға интернеттің
желісі тартылмақ
түгілі, «исі» әлі
бармағанын,
500 ауылда ғаламтор

елдеріне барыңыз, қай
қиырдағы ауылында болсын,
кең жолақты ғаламтор емінеркін тартып тұр. 1200 ауылда
мүлде интернет жоқ дедіңіз.
2022 жылдың соңында бәрі
тастай болады екен, оған да аз
қалды, крейік».
2004 жылы Сүлеймен
Демирел атындағы
университетті «Компьютерлік

1200 АУЫЛДА
ИНТЕРНЕТ ЖОҚ

орнатылғанымен, сапасы
сын ктермейтінін айтты.
Сондықтан да 2022 жылдың
соңына дейін осы интернеті
әлсіз 500 ауылды ркениет
кшіне қосып, ғаламтордың
қазығы қағылмаған 1200 елді
мекенге де технологияның
тамырын тереңдей бойлатамыз
деп «әләуләйінен хәләулайына»
ауысқан министрді Нұрлан
Нығматулин әукелеп әрең
тоқтатты да, бүй деді: «Тағы
да сол құрғақ уәде. Сіздің
алдыңыздағы министрлер
де осылай жылдан-жылға
сырғытып келе жатыр. Ешкім
жауапкершілікті арқалағысы
келмейді, йткені бүгін
министр ертең қызметінен
кеткенін, орнына басқа
болатыны белгілі. Бір-біріне
ысырып әкеле жатыр. Қашан
кең жолақты қолжетімді
интернет болады? )ртүрлі
технологиялар арқылы дейсіз,
ол қашан іске асады? 2012
жылы Қазақстанның барлық
ауылы интернет желісіне
жалғанады деген. Келесі жылы
он жыл толады, орындалмаған
уәдеге. Сырғытып отырып
2020 жылы деді, сіз 2022 жылға
жылжытып бастадыңыз.
Бағдат Батырбекұлы,
сіз жас министрсіз,
жаңа тағайындалдыңыз,
Мәжілістегілер де сізді
қолдады. Заңға згерту енгізу
керек болса, қолдаймыз. Уәделі
уақытта жұмыс орындалса,
дұрыс болар еді, соны жүзеге
асыруға тырысыңыз. Халықты
бұлай алдай бермейікші,
нәтиже шығарайық та.
Елден ұят емес пе, бұрынғы
министрлер бес рет уәде беріп,
интернетпен толық қамтамасыз
етеміз деген уақытты бес рет
жылжытты. Марсқа барып
кешен салу емес қой, ғаламтор
желісін жеткізу ісі. Еуропаның

технологияның бағдарламалық
және ақпараттық құралы»
мамандығы бойынша
бітірген, еңбек жолын ІТ
инженері болып бастап,
директордың орынбасары,
әділет министрлігі Ақпараттық
технологиялар департаментінің
бастығы, «Ұлттық ақпараттық
технологиялар» акционерлік
қоғамы басқарма бастығы,
«Қазпошта» АҚ басқарма
трағасы сынды жіліктің
майлы басындай лауазымдарды
атқарған Батырбектің министр
баласы берілген уәдесін келесі
жылдың соңына дейін орындай
ала ма? Оны уақыттың
еншісіне қалдырайық.
Ғаламтордың жоқтығынан
айтылған ғазалды былтырғы
әлемдік пандемия кезінен
бастап кп еститін болдық.
Оқушыларына онлайн сабақ
ту үшін жарым түнде жалғыз
жаяу ел аралап, әбігерге түскен
мұғалімнің де мұңын білеміз.
Интернеті тартпаған соң тас
басып, тау асып, тал-терекке
рмелеп, үйдің шатырына
шыққан оқушы қаншама.
Ғаламторың ауыл тұрмақ,
қаланың зінде тұралады емес
пе? Онлайн оқу жүйесі екінші
жылы жалғасын тапқалы да,
білім алушылар иі қанбаған
интернеттің мәселесін әбден
тартып келеді.
Халық кнбіс қой қашанда,
тәубесін де тауыспайды.
2012 жылдан бері уәдеге
тойдырған шенділердің
межелі мерзімде шаруаны
жайғайтынына сенбейді. Олар
тек «Жаратқаннан таудың асуы
мен талдың басында, үйдің
шатырында ғана әзер ұстайтын
интернетімізге шүкір, соған
зар боп қалмасақ екен» деп
тілейді. Қайтсін енді.

Жедел сұхбат

( 1-)

( 1-)

Сондықтан да зен
суларының шамасын
қуаңшылықтың жанама
крсеткіші ретінде талдап
отырмын. Ал биік таулы
оңтүстік-шығыс ңірлерде
қалыпты жағдайдан жоғары
ағын сулар кездеседі.
Екінші бір маңызды мәселе
– трансшекаралық зендер.
Қазақстанда сегіз су шаруашылық алап
болса, соның жетеуі трансшекаралық.
Ертіс пен Іле Қытайдан, Шу мен Талас
қырғыздан, Жайық Ресейден, Сырдария
Fзбекстаннан келеді. Ертіс, Тобыл,
Есіл зендері ары қарай Ресейге ағып
барады. Нұра ғана зімізде. Сондықтан,
Қазақстан үшін крші елдермен су
саласында ынтымақтастықты дамыту
– су қауіпсіздігінің кепілі. Сіз бірінші
сұрағыңызда су қауіпсіздігі қаншалық
қорғалған дедіңіз. Соған енді келдік.
Кеңес Одағы кезінен бері крші
Fзбекстан, Қырғызстан, Ресей елдерімен
су мәселесі бойынша келісімдер бар.
Бірақ ол келісімдердің бәрі мінсіз, әділ
деп айту қиын. )лі де шешілетін, әлі
де жетілдірілетін тұстары баршылық.
Ол жұмыстар жүргізіліп те жатыр. Ал
бізде шешілмей тұрған судың мәселесі
Қытай елімен ортақ су алаптарында.

`
QOGAM

E-mail: jasqazaq2019@mail.ru

« БІР ӨЗЕННІҢ БОЙЫНДАҒЫ
ЕЛДЕРДІҢ МҮДДЕСІ
ОРТАҚ БОЛУЫ КЕРЕК»

Ынтымақтастықты дамыту, су
Ы
ресурстарын бірлесе қорғап пайдалану,
су үлестерін анықтап белгілеу жнінде
келісім бар, күрделі жұмыстар атқарылып
жатыр. Бірақ нақты келісімшартқа әлі қол
жетпей отыр.
Jas qazaq: Қытаймен трансшекаралық
су мәселесіне арнайы тоқталамыз.
Биыл су мәселесі жылдағыдан да
күрделеніп кетті. )сіресе, Түркістан
облысындағы мақта егетін шаруалар мен
Қызылордадағы күрішшіге су жетпей
отыр. Fзбекстан Сырдарияны жібермей
жатыр дейді шаруалар. Қазақстан мен
Fзбекстан арасында су мәселесі бойынша
келісімшарт неге орындалмай жатыр?
.: Сырдария
алабында жалғыз Қазақстан ғана емес,
Fзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан
елдері арасындағы зара келісімшарт
бар. Келісімшарт бойынша, орташа сулы
жылдары Қазақстанға жылына клемі
12 км3-тен кем емес су келуі керек.
Тұздылығы да крсетілген. Талаптың

J qazaq: Қытай
Қ
й Іле
І мен Е
і і
Jas
Ертісті
бірнеше жерінен буып, су электр
стансаларын салуда. Біздің мамандар
қытай жақпен қаншама келісімшарт
жасасты. Бірақ крші ел біздің тараптың
талабын елемейтін сияқты. )лде, бұл
жерде біз түсінбейтін әңгіме бар ма?
.: Жаңа айтып
ткендей, Қазақстан мен Қытай елі
арасында трансшекаралық суларды зара
ынтымақтаса қорғап пайдалану жнінде
келісім бар. Бірақ нақты су үлестері
әлі келісілген жоқ. Кезіндегі одақтас
елдермен қандай болса да, нақты су
үлестері келісілген құжат бар деп айтып
жатырмын ғой. Ал Қытаймен ондай
келісімге әлі қол жеткізе алмай отырмыз.
Нақтылықтың жоқ болатыны – әр
мемлекет, әрине, з сұранысын бірінші
орынға қояды. Ортақ позицияның
қалыптасуы те қиын. Мысалы, Іле
зенін айтайық. Іленің басы – Текес
(ө  ) Нарынқолдан басталып, Қытайға
асады. Су млшері шамамен 1 км3.

орындалып-орындалмай жатқаны туралы
ешнәрсе айта алмаймын, оған жауапты
кілетті орган бар, қолда нақты ақпарат
жоқ. Белгілісі, жылда Сырдария алабы
елдері сіп-ну кезеңі, жай сзбен
айтқанда, егін суармалау кезеңдері үшін
болжамды сулылыққа лайықтап, нақты
су млшерлерінің лимиттерін келіседі.
Шаруаларға су жетпеуі, меніңше, суды
таратып пайдалануды жоспарлаудағы
кемшіліктерге байланысты болса керек.
Оған қоса, келісімнен блек, келісімді
іске асыру жағы бар.
)рине, Сырдария алабындағы
су блісу жніндегі келісімшарттың
жетілдірілуі тиіс жақтары кп. Елдер
арасындағы суға байланысты қарамақайшылықтар түгел шешілген деу қиын.
Қырғыз елі электр энергиясын ндіру
мақсатында жазда су жинап, қыста
суды мол жібереді. Ал Fзбекстан мен
Қазақстан егін егу үшін суды жазда
кбірек пайдаланғысы келеді. Бұл жерде
қазақ пен збектің мүддесі бір болып
тұр. Ал Аралдың экологиясы жнінен
қырғыз бен збек мүдделес, біз жалғыз
қаламыз дегендей. Міне, осындай қарамақайшылықтар бар. Бұл бұрыннан келе
жатқан жағдай.
Jas qazaq: Fзбекстан Сырдың суын
қыста ағытып, жазда тосып алады. Ерте
кктемде арнасынан асқан зен былтыр
Мақтарал жұртын әбден әбігерге салды.
Сардоба су қоймасы сияқты алып жобаны
саларда оның қауіпсіздік мәселесі
бойынша трансшекаралық зендерге
кіретін Қазақстанмен келісім жасалып па
еді?
.: Трансшекаралық
зендерге байланысты келісімшартта зен
бойында қандайда бір құрылыс жұмысы
жүргізілсе немесе су қоймалары салынса,
сол алаптағы елдермен келісім жасалуы
тиіс. Сардоба су қоймасын, ресми емес
ақпаратқа сай, Fзбекстан крші елдермен
ешқандай келісімсіз салған. Сондай-ақ
су қойманың сапасыз салынғандығы
Сардобаға байланысты жариялап жүрген
ақпарат құралдарында да айтылды.

Бізге Іле зенімен Қытайдан 12 км3 су
келеді. Бұл дегеніміз – Іле зенінің бар
суының 80 пайызына жуық, ал Іле суы
Балқаш кліне құятын сулардың 80
пайызын құрайды. Ортақ су жиналатын
алап, демек, суы ортақ. Балқаш алабын
сақтауға, қорғауға біз ғана емес, Қытай
да жауапты болуы керек. Бұл, әрине,
біздің ойымыз. Ал Қытай жағы «Біз з
аймағымызда суды жеткілікті деңгейде
алып отырған жоқпыз. Бірінші халық пен
экономика, содан кейін ғана экология»
деген кзқарас ұстанып келеді. Ал біз
Балқаштың жағдайын ойлап отырмыз.
Жалпы су мәселесі те күрделі, нәзік
тақырып.
Jas qazaq: Іленің суы азайса, Балқаш
Аралдың тағдырын қайталай ма?
.: Балқаш та,
Арал да шлейт аймақтардағы тұйық
алаптың аяғы. Тұйық алап дегеніміз –
з алабынан тыста орналасқан қандай
да бір су нысандарымен байланысы
жоқ аумақ. Арал да, Балқаш та сондай.
Ал географиялық, гидрологиялық
ерекшеліктері тұрғысынан екеуін бірдей
деп айтуға болмайды. )рине, Іле зенінің
Балқаш клі үшін рлі орасан, Балқаштың
80 пайызы Іледен, Іленің 80 пайызы
Қытайдан келетінін айттым. Балқаштың
тағдыры Ілеге байланысты. Қазақстан мен
Қытайдың арасында су пайдалану, қорғау
жнінде белгілі қарама-қайшылықтар бар
екені де рас. Сондай-ақ суды экологиялық
сұраныстарды ескере отырып, жұмсау
қажеттілігі түсінігі де бар. Аралдың жайын
қайталайды деу – асыра айту. Неше
жылдан бері екі елдің бірлесе жүргізіп келе
жатқан зерттеу, зерделеу жұмыстарының
басты мақсаты – екі елдің де қауіптенген
мәселелерін оңтайлы шешу. )рине, бұл
оңай міндет емес, бірақ іске асады деп
ойлаймын.
Jas qazaq: Су мәселесі бойынша
келісімшарт қалай жасалады: қарапайым
есеппен айтсақ, жартысын бізге,
жартысын сендерге деген сияқты ма?
.: Халықаралық
құжаттарда келтірілген ұстанымдар

 

МАЛ БАР.
ЖАЙЫЛЫМ ЖОҚ
Жұрт мұндай қадамға
амалсыздан барып отыр.
Fйткені 2000-жылдардың
ортасында трт ауылға тиесілі
жайылым ауыл шаруашылығы
министрлігіне қарасты

«Қарабау» тәжірибелікндірістік шаруашылығының
қолына тіп кетіпті. )лгі
шаруашылық жерді қоршайтын
кезде «тұқым сірумен
айналысамыз» деген крінеді.
Малмен жан бағып отырған
жұрт: «Олар тұқым ндірумен
емес, қалтаның қамымен
айналысып кетті», – дейді.
Қарабаулықтардың айтуынша,
мыңдаған гектар бидай егетін
жерге жоңышқа салып,
соны сатуды кәсіп қылыпты.
Жерді алып қойған ауыл
шаруашылығы министрлігі
мұны жақсы білетін крінеді.
Тіпті былтыр «Ел ішінен үш
кооператив блінсін, жерді
соларға береміз» деген уәде
де болған. «Бірақ вицеминистрдің сзі сол күйі
қалды», – дейді.
Ауыл тұрғыны Мұса
Кмекбаев КТК телеарнасына
берген сұхбатында: «Үш
кооперативке хат жазады. Олар
жерді әлі бермейді. Кім кінәлі?
Кінәлі – вице-министр Айдар
Сапаров. Осынша халықты
алдап, шулатып қоюға бола

ма? «Қарабау» шаруашылығы
кімді асырап жатыр? Халыққа
бермейді, үкіметке ткізбейді»
– деп ашынады.
Жұртты шулатып,
қоршап алған «Қарабау»
кооперативіне қарасты 5 мың
745 гектар жер бар екен. Аз

емес. Атшаптырым алқап.
Шаруашылық кілдері мұны
министрлікке тиесілі деп отыр.
Тоқымдай жерді шаруаларға
бліп беруге здерінің құзыреті
жетпейтін крінеді. «Қарабау»
тәжірибелік-ндірістік
шаруашылығының директоры
Дәурен )бдірасыловтың
айтуынша, жайылымның
тағдырын шешу бұлардың
қолында емес. Жердің иесі
– ұлттық аграрлық ғылым
беру орталығы. Алайда
ұлттық аграрлық ғылым
беру орталығының кілдері
де қу шппен ауыз сүртіп:
«Жайылымға бере салатын
жеріміз жоқ», – дейді. Азынаулақ қой-ешкісіне, бірер
сиырының желініне қарап
отырған малсақ ағайын енді
ауыл іргесіндегі қоқысқа мал
бағуға мәжбүр. «Жайылымдық
жерімізді тартып алды» деген
қарабаулықтар бұдан ары ауыл
шаруашылық министрлігінің
үстінен үкімет басшысы мен
Президентке хат жазбақшы.
 Ө
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жағдайда
бірдей
бола
алмайды. Су тақырыбының күрделілігі
сонда. Сіз айтқандай жағдай да бар:
жартысы саған, жартысы маған деген
сияқты.
Су саласындағы ең дамыған
халықаралық қатынас түрі – суды
бірлесе реттеп пайдалану. Бұл – зеннің
басынан аяғына дейінгі судан түсетін
экономикалық табысты бірдей бліп,
зиянды бірдей кру саясаты. Осы
саясатқа ұқсас жағдай Дунай зені
алабындағы мемлекеттерде орын алған.
Бірақ Дунай алабы – суы жеткілікті
аймақ, яғни су тапшылығына бас
қатырмайды. Қауіп тек тасыған судан.
Ал бізде судың қалыптасу табиғаты да,
әлеуметтік– экономикалық жағдай да,
бәрі басқа. Демек олардың үлгісін кшіру
мүмкін емес. Экологиялық мәдениетіміз
де басқа.
Jas qazaq: Fткенде қырғыз бен тәжік
арасында қақтығыс болды. Кикілжің
суға таластан туған. Орталық Азияда
«болашақтың бомбасы» – су тапшылығы
болмас па екен?
.: Бомбамен
салыстырып айту артық болар. Бірақ
жағдай мәз емес. Қақтығыс ешнәрсе
шешпейтінін сіз де, біз де білеміз.
Сондықтан крші елдер, әсіресе, ортақ
зен бойындағы елдердің мүддесі ортақ
болуы керек екенін түсінетін күн жетті.
Бірін бірі түсініп, бірінің жағдайына бірі
қарайлап, ортақ пайдалануға, сондай
түсінік қалыптастыруға ұмтылу керек.
Мысалы, бір жылдары қырғыздар жазда
біздің диқандар мен шаруалардың,
ауыл шаруашылығы нысандарымыздың
жағдайына қарап, су қоймаларына
жеткілікті су жинай алмай, қыста
электр энергиясын жеткілікті ндіре
алмай қалды. Есесіне, Қазақстан қыста
кмірмен теді. Сондай механизмдер
болды ғой. Демек шешілмейтін мәселе
жоқ.
Jas qazaq: Қайбір жылы Қытайға
журналистік сапармен бардық.
Шыңжаңның оңтүстік аймағы
Қашқарияда болдық. Шлді аймақ. Бірақ
қытайлар сол Қашқардың құмды-шлді
даласына егін салып, бау-бақша сіріп
отыр. Олар тамшылатып суару әдісін
қолданады екен. Біздің шаруаларға да
суды үнемдеп пайдалануды үйрену керек
шығар?
.: Суды үнемдеу, суды
кп қажет ететін дақылдардан бас тарту
– дамыған озық елдерде кп айтылатын
әңгіме. Мұны су қауіпсіздігін қамтамасыз
ету шараларының бірі деуге болады.
Тамшылатып суғаруға мемлекеттен
субсидия беріліп жатыр. Аз да болса іске
асуда. Бірақ осы салада алға озып кеткен
Қытай, Израиль сияқты елдерден тек
тамшылатып суару технологияларын
ғана үйреніп жүрміз ғой. Ал оларда,
Қытайда, күріштің зін те аз сумен,
тіпті тұзды сумен сіру технологиялары
зерттелген. Оны үйренген жоқпыз.
Қытайдың экология және география
ғылыми-зерттеу институтында
болдым. Fсімдік сіру саласында неше
түрлі эксперименттік зертханалар
бар. Мемлекет жағынан мұндай
технологиялар кп қаржыландырылады.
Қытайлар құмды, тасты немесе құнарсыз
жерлерді де барынша пайдаға асырып
отыр. Бұл жағынан Қытай бізден кш
ілгері.
)ңгіменің қысқасы, бір зенге тәуелді
елдер ынтымақтасып, суды үнемдеу,
тұзды суларды тұщыландыру және басқа
озық технологиялар бойынша білгенін
зара алмасып, суды ысырап қылмай,
ортақ пайдалануды үйренуіміз қажет.
Сонда ғана су тапшылығының, қауіпқатерлердің алдын алуға, ортақ алапты
сақтауға болады.
Jas qazaq: )ңгімеңізге рахмет!
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Сұхбат

Шымкент – жастардың
қаласы. Қай жағынан
қарасаңыз да, шаһардың
кез келген өзекті мәселесінің
бел ортасында жүреді. Жыл
сайын жастар арасында
секцияларға, үйірмелерге,
бірлестіктерге, ұйымдарға
қатысушылар саны артып келеді. Бұл
қуантарлық жайт. Мәселен, қалалық
Жастар ресурстық орталығында
жүргізілген сауалнаманың
қорытындысына сүйенсек, жастардың
76,9 пайызы әр алуан үйірме
мен секцияға барып, түрлі спорт
түрімен айналысады екен. Аталған
көрсеткіштер үйірмелердің жұмысы
ілгерілегенін көрсетеді.
«Жастық – жіберіп алған
мүмкіндіктер дәуірі»
депті Кирилл Конноли
деген ағылшынның
әдебиет сыншысы.
Иә, жастық шақта
шешімдер асығыс
қабылданады.
Содан кейбіреулер
көп мүмкіндіктен
құр қалып жатады.
Бұл білместіктен,
ақпараттың
аздығынан, тәрбиенің
кемшіндігінен болуы
мүмкін. Бүгінгі таңда
қоғамның қозғаушы
күші – жас буынның
жан-жақты дамуына
барлық жағдай жасалған. Мәселен,
Шымкенттегі Жастар ресурстық
орталығына барсаңыз, қайнаған
қызу жұмыстың үстінен түсесіз. Біз
осы Жастар ресурстық орталығының
директоры Ерлан Айтбаевпен әңгімедүкен құрдық.
Jas qazaq: Ерлан Садырбайұлы,
сұхбатымызды шымшаһарда тұратын жастардың
статистикасынан бастасақ. Себебі құр сан
деп қарағанымызбен, сан сапаға әсер етпей
қоймайды ғой?

. : Ұлттық экономика министрлігінің
статистика комитеті Шымкент қаласының
статистика департаментінің 2021 жылғы наурыз
айының мәліметі бойынша, бүгінгі таңда халық
саны 1 083 418 адамды құрайды. Олардың ішінде
жастар саны – жалпы халық санының 22,2
пайызы, яғни 239 443 адам.
Шымкент қаласында 9 жоғары және 38
арнаулы оқу орны бар. Қалада жалпы 113 881
студент бар. Оның ішінде күндізгі б)лімде – 94
370, сыртқы б)лімде – 13 795, кешкі б)лімде
5 516 студент білім алуда. Жоғары оқу орын
студенттерінің саны – 76337. Арнаулы орта оқу
орындарында 37341 студент оқиды. 2020-2021
жылға 31 551 бітіруші студент бар.
Шаһардағы жалпы оқушылар саны – 226
679, оның ішінде -14-18 жас аралығындағы
оқушылар саны – 154 760. Жұмыссыз жастар
саны – 3 745.
Jas qazaq: Қаламызда жастар мәселесінде
түйткіл жетерлік. Сол мәселелер шешімін қалай
тауып жатыр?
. : Шымкент – жастардың қаласы.
Қай сала болсын, жастарсыз жүзеге аспайды.
Осыған орай, жастардың түйткілдері де барлық
саланы қамтиды. Оның ішінде ең )зекті
болып отырғаны жұмыссыздық мәселесі.
Пандемияға байланысты біздің елде ғана емес,
бүкіл әлемде жұмыссыздық алдыңғы орынға
шықты. Шағын және орта бизнес бұрынғы
қарқынмен адымдай алмай жатыр. Жастарды
жұмыссыз және Аутрич, NEET жастар деп екіге
б)ліп қарастырамыз. Аутрич, NEET жастар
заманауи тілмен айтқанда, «алтын жастар».
Олар еш жерде жұмысшы ретінде тіркелмеген.
Қолында ешқандай дипломы жоқ. Оның ішінде
базарда жұмыс істейтіндер, автожуу бекетінде,
кафе, ресторанда істейтіндер бар. Жұмысшы
ретінде заңды түрде тіркеліп, зейнетақы қорына
ақша аудармағанымен, күнделікті нәпақасы
бар. Күнделікті тапқанын есептеп, бір айға
шақсаңыз, табысы әжептәуір шығады.
Жұмыссыздық маңызды мәселе
болғандықтан, қала жастарының арасында
жұмыссыздық к)рсеткішін т)мендету
мақсатында Жастарға қызмет к)рсету б)лімі

әлеуметтік желіге бос жұмыс орындар туралы
мәліметті тұрақты жариялау жұмысын және
мемлекеттік бағдарламаны насихаттау жұмысын
жүргізіп келеді.
83 респондентке жүргізілген сауалнаманың
қорытындысына сүйенетін болсақ, қазіргі таңда
75,9 пайыз жас жұмыссыз. Респонденттердің
31,3 пайызы – жұмыспен қамту орталығына,
27,7 пайызы – интернет ресурстарына
жұмысқа тұру мақсатында )тініш қалдырған.
Сауалнамаға қатысқан жастардың үштен бір
б)лігі ЖОО мен кәсіптік оқу орнында алған
мамандық бойынша орналасудың қиын екенін
айтады. 42,2 пайызы – білім алған мамандығы
бойынша жұмыс істемейді, 25,3 пайызы –
жастар мен жас)спірімдер таңдаған мамандығы
бойынша жұмыс табу қиын деп санайды.
Аталмыш зерттеуге сүйенсек, сауалнамаға
жауап берген жастардың басым к)пшілігі (71,1
) жұмысқа орналасуда кездесетін ең
басты қиындық ретінде жұмыс тәжірибесінің
жоқтығын алға тартқан. Бітіруші студенттердің
еңбек тәжірибесінің жоқтығы – жұмыс
берушінің к)ңілінен шықпайды. Саяси тұрғыдан
алып қарағанда, мектеп бітіруші түлектер
болашақ кәсібі туралы ештеңе білмесе де, )з атаанасы таңдап берген мамандыққа түседі. Тағы
бір мәселе – университет мен колледждердің
басым к)пшілігінде «жұмысқа орналастыру
кеңсесі» жұмыс істемейді.
Бүгінде жастар саясаты саласында
әлеуметтік маңызы бар жобалар қарастырылған.

Ерл ан
а н А ЙТ БА ЕВ :

қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының
мәліметтеріне сәйкес, 2020 жылдың наурыз
айының қорытынды есебімен салыстырғанда,
2021 жылы отбасын құрған азаматтардың үлесі
188 жасқа артқан және неке бұзған азаматтардың
үлесі 4 адамға т)мендеген.
«Үйлену оңай, үй болу қиын» деген аталы
с)зді баршамыз да жатқа білеміз. Бірақ к)п
жастар сол с)здің байыбына бара бермейтін
сияқты. Үй болудың қандай болатынын жас
)скін кезінен санасына сіңіру мақсатында біз
қаламыздағы «Шаңырақ» отбасы институтын
қолдау орталығымен бірлесіп, к)птеген іс-шара
жоспарын түзгенбіз. Бірнеше рет жастармен
кездесу )ткізіп, оларға отау құрғаннан
кейін қандай қиындықтар шығуы мүмкін
екенін айтып, отбасы құндылықтары туралы
түсіндірдік. Hйткені жастардың ажырасуына жол
бермей, оған дейін алдын алуымыз керек.
Жастар арасындағы ерте жүктіліктің де
салдарымен күресіп келеміз. Кәмелет жасқа
толмаған жас)спірімдер арасында биылғы
наурыз айындағы ерте жүктілік к)рсеткіші
бойынша 92 жас тіркелді, ал 2020 жылы 74 жас
тіркелген. Былтырғы жылмен салыстырғанда
18 адамға артқан. 2021 жылдың наурыз айында
кәмелет жасқа толмаған жас)спірімдер арасында
босанғандар саны – 21, ал 2020 жылдың наурыз
айының қорытындысы бойынша – 22 жас
тіркелген. Біздің )ңірде ерте жүктілік к)рсеткішіне
әсер ететін жәйтті де ескеру керек. Қыздар
кәмелеттік жасқа толмай тұрып, 15-16 жасынан
ерте тұрмыс құрады. Олар )зінің қосағынан жүкті
болған. Бірақ тіркелген кезде ерте жүктілік болып
тіркеледі. Кәмелеттік жасқа толмағаннан кейін
некеге тұра алмайды, бірақ ерлі-зайыпты. Кейде
кәмелеттік жасқа толмай, ерте жүкті болған қыздар
не үйіне айта алмайды, не басқаға айта алмайды.
Бұдан кейін де )мір бар екенін жастарға түсіндіру
керек. Оның соңы суицидке ұласып кетпес үшін,
ол қыздармен психолог жұмыс істеуі керек. Біз
қаладағы белсенді психологтармен келісімшарт
жасап, жастармен жұмысты бастап кеттік.
Қыркүйек айына дейін 100 адамды қабылдап, әр
психолог 10 жастан б)ліп алды. Jр адамға күніне 1
сағаттан к)ңіл б)леді. Мысалы, суицид аяқталған
және аяқталмаған деп 2-ге б)лінеді. Аяқталмағаны
қайталанбайтынына ешкім кепілдік бере алмайды,
сондықтан олармен терең жұмыс істеу керек.
Мектеп жасындағы )тпелі кезеңде жүрген
жастармен мектеп психологтары жұмыс істеп
жатыр. 240 мың жасы бар Шымкентке 100 адам

деген қордың есебінен т)ленеді. Jр бағыттан
жеңген командаға 20 миллионнан б)ліп береміз.
Лигаға деген жастардың қызығушылығы,
ынтасы )те жоғары. Карантин уақытында
бұқаралық спортқа к)птеп тартылып жатыр.
Лиганың жанынан фан-клуб құрғанбыз. Фанклуб қатысушы командаларға шабыт беріп,
қолдау к)рсетеді. Мектептегі ағайлары да «осы
лига дәстүрге айналсыншы!» деген )тінішін
айтуда. Қыркүйек айында университет пен
колледж арасында )ткізуді жоспарлап отырмыз.
Jas qazaq: Қазіргі жастар неге қызығады?
. : Жастардың ІТ технологияға
қызығушылығы зор. Біз де соған орай
бейімделіп жатырмыз. Орталық жанынан
«Робототехника және конструкциялау» курсын
аштық. Робототехника саласы – бүгінде
қарқынды дамып келе жатқан технологияның
үлкен жетістігі. Аталған курс ІТ-технологиялар
бағытын дамыту, робототехникалық ісшараларда жобаларды сәтті жүзеге асыру
мақсатында ұйымдастырылуда. Карантин
талаптарына сай орын саны шектеулі. Қатысу
тегін. Қазір конкурспен қабылдап жатырмыз.
Аптасына алты күн оқиды.
«Жастарға қызмет» деп мемлекеттік жастар
бағдарламасын насихаттау мақсатында тағы
бір б)лім аштық. Кәсіпкерлік, қайтарымсыз
субсидия, тұрғын үй, «Нұрлы жер»
бағдарламасының ішінде қаншама бағыт бар.
К)п жастар оның бірін білсе, бірін білмейді.
Сосын пробацияда жүрген, сотталған жастар
жұмысқа кіре алмайды. Олармен де жұмыс
жүргізуді қолға алдық.
Қала жастары және жас)спірімдердің
46,9 пайызы ақылы үйірмеге қатысатыны
айқындалды. Айта кетейік, қаламызда тіл
үйрететін үйірменің к)пшілігі ақылы. Бұл
қала жастарына қымбат, студенттердің,
оқушылардың қалтасы к)термейді. Қала
жастарының, оқушыларының және
студенттерінің сабақтан тыс уақытын тиімді
пайдалану мақсатында арнайы тіл үйрететін
ақысыз үйірме ашуды қолға алып жатырмыз.
Жүргізілген сауалнама қорытындысының
нәтижесінде 500 респонденттің бір пайызы ғана
музейге, театрға, к)рмеге баратыны анықталды.
Студенттер мен мектеп оқушыларын 2 айда бір
рет музей мен к)рмеге баруын ұйымдастырып,
жастардың тарихқа, ұлттық мәдениетке,
дәстүрге қызығушылығын ояту қажет. Жастар
арасында кітап оқуды кеңінен насихаттап,

« ЖАСТАР МӘСЕЛЕСІ
ҚАШАН ДА ӨЗЕКТІ»

«Дипломмен – ауылға!», «Жастар – кадрлық
резерві», «Жастар тәжірибесі», «Жұмыспен
қамту – 2020» бағдарламасы сияқты жақсы
жобалар бар. Осы жобаларды қала жастарына
кеңінен насихаттап, әлеуметтік желіге ақпаратты
тұрақты түрде жариялап отыру қажет.
Жастар арасындағы жұмысқа тұру –15-тен 24
жас аралығында күрделі мәселенің бірі, )йткені
бұлар оқу орындарын бітіретін жастағылар.
Жұмыссыздық деңгейін т)мендету мақсатында
қаламыздағы білім беру мектептерінде
бітіруші түлектерге арнайы мамандық таңдау
курсын ұйымдастыру қажет. Мұғалімдер
оқушылардың қандай кәсіпке талпынысы бар
екенін анықтап, кеңес беру сабағын )ткізгені
дұрыс. Ал жоғары және орта арнаулы оқу
орындарын бітіруші студенттерге «жұмысқа
орналастыру кеңсесі» жұмысын қолға алу қажет.
Қазіргі таңда орталығымызда «Болашаққа
қадам» атты бітіруші түлектерге арналған жоба
қолға алынған. Аталған жоба бойынша біздің
қызметкерлер жастарды мамандыққа баулиды.
Hндіріс орнына апарып, жұмыс барысымен
таныстырады. Бір с)збен айтқанда, бағыт-бағдар
береді. Ал таңдау әр түлектің )з еркінде.
Jas qazaq: Шымкенттегі жастарға баспана
қаншалықты қолжетімді?
. : Тұрғын үй кезегінде тіркелген
және үймен қамтылған жастар туралы айтар
болсам, жалпы кезектегілер – 9023 адам.
«Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында
жұмысшы жастарға 3 мың пәтер берілсін»
деген тапсырма бойынша қазірдің )зінде 1000нан аса пәтер берілді. Jлі де беріліп жатыр.
Екінші деңгейлі банктер мен «Отбасы» банкін
насихаттап жатырмыз. «Менің отбасым»,
«Бақытты отбасы» деген бағдарламалар осы
банктер арқылы жүзеге асырылады.
Jas qazaq: Жас отбасылардың жағдайы қалай?
Ажырасудың алдын алу бойынша қандай жұмыс
жүргізесіздер?
. : 2021 жылдың наурыз айының
қорытындысы бойынша: үйленген жастар саны
– 650 (2020  462   ). Жас отбасылар
арасында ажырасқандар саны – 16 (2020 
20   ). Шымкент қаласының жұмыспен

деген түк емес. Біз тәжірибе
жасап к)ргіміз келеді.
Шынтуайтында, жастардың
мәселесі шешімін тауып,
қоғамда )згеріс орын
алса, біз мұны үлкен
жобаға айналдырмақпыз.
Психологиялық к)мек
беретін жобаны «Бақытты
мекен» деп алдық. Бір
жас жігіт с)зге жоқ, мінезі
тұйық делік. Олар сурет
салып, құм және арт
терапиясымен айналысып
жатыр. Енді бірі с)йлегенді
жақсы к)реді. Психологтың
алдына барғанда, тіпті
ашылады. Бәрі осы
орталықтың ішінде, кейбірі
қаладағы психологтардың
жеке кабинетінде тегін
қабылдауға кіріп жүр.
Кабинеті жоқ психологтарға
осы орталықтан кабинет
бердік.
Jas qazaq: Жақсы екен.
Бұлардан )зге қандай
жобаларыңыз бар?

кітапханаға, театрға, музейге баруына, жаңадан
жарық к)рген кітаптардың кеңінен таралуына,
насихатталуына жағдай жасап жатырмыз.
Jas qazaq: С)з соңында Шымкенттің ерікті
жастары туралы айтыңызшы.
. : Шымкенттің ерікті жастары
Шығыс Қазақстандағы Риддерде орын алған
қайғылы жағдайға байланысты бірінші болып
к)мек қолын созбақшы. Бұйыртса, жастардың
к)ші сенбі күні сағат 12.00-де жолға шығады.
Азық-түлік, киім-кешек, қаржылай к)мек
жинап жатырмыз. Қай жағынан қарасақ
та, қайсыбір істе де Шымкент қағылездік
танытатынын мойындауымыз керек. Мәселен,
Арыс оқиғасы кезінде де бірінші құшағын
жайып қарсы алған Шымкент. Мақтаралға да
бірінші жеткен Шымкент. Соның барлығында
да жүгіріп жүрген еріктілер. Олар туралы тек
жақсы нәрсе айтуға болады.
Шымкентте еріктілермен жұмыс істейтін
15-тен аса қоғамдық қор бар. Барлығы белсенді.
Еріктілердің ұйтқы болуымен «Экосана» атты
сенбілік бастадық. Мақсатымыз – қоқысты
жинау емес, тазалау. Сана тазаланса, айналамыз
таза болады. 150-ге жуық ерікті команда құрып
белсеніп шықты. Алдағы уақытта тағы да
жалғасын табады. Кешегі мейрамда ардагерлерге
сыйлық, азық-түлік үлестіріп жүрген де біздің

. : Биыл Тәуелсіздіктің 30
жылдығына орай жастарға біраз серпін беріп
жатырмыз. «Үздік жастар жүлдесі» 2011 жылдан
бері дәстүрге айналғанын білесіз. Биыл сол
салтанатты шараны 16 желтоқсан күні емес,
жаймашуақ кезде әрі 30 жылдыққа 30 жүлде
ұсынып, )згеше форматта )ткізсек пе деп
отырмыз. Бұл жолы бұрынғыдай тек құжат
)ткізіп, оны комиссия қарап қоя салмайды.
Қатысушылар әлеуметтік желі арқылы дауыс
жинайды. Екі жақтың да пікірі ескеріледі.
Жастарға арналған жоба к)п. Қазіргі күні
жоспарланған жоба саны – 17. Jкімдікте күн
сайын 4 жиналыс болса, соның үшеуіне кіремін.
Сол кезде міндетті түрде жастар мәселесі
алдыңнан шығады. Жастар мәселесінің ұшықиыры жоқ.
Қазір «Шымкент жастар лигасын» )ткізіп
жатырмыз. Қазақстанда алғаш рет бізде )туде.
Спорттың 4 түрінен жарыстарға қатысуға 151
мектеп )тінім берді. Күнде ойын. Келесі аптадан
бастап ширек финал басталады. Жүлде қоры
– 80 млн теңге. Бірақ бұл қаржы мемлекеттен
б)лінген жоқ. «Шымкент – қайырымды қала»

еріктілер. Кейбір мекемелер еріктілерді «ЛТД
Тұрмыспен» шатастырады. Шын мәнінде,
еріктілердің мақсаты – )з еркімен, жан
дүниесімен қайырымдылықпен айналысу.
Еріктілердің ерлігін айта берсе, )те к)п. Біз
олармен қоян-қолтық жұмыс істейміз. Олардың
арасында 2 және 3 топ мүгедектері, ардагерлер
де болды. Пандемия кезінде 78-ге келген атамыз
жастармен бірдей үй-үйге азық-түлік таратып
жүрді. Ерікті деген жасқа қарамайды. Кез келген
азамат ерікті бола алады. Ең бастысы, )з еркімен
жұмыс істеуі керек.
Біздің Шымкентте еріктілер ерекше белсенді.
Кез келген істе білек сыбанып, қолдайды. Апта
сайын «Жұмадағы жақсылық» деген жобаға да
бір кісідей атсалысады. 3-4 үйді )здері тауып,
үйін әктеп, ауласын қопсытып, егетін нәрсесін
егіп, қыздар тамағына дейін пісіріп береді.
Олардың ешқайсысын б)ліп-жарып айта
алмаймын. Еріктілер екі айтқызбайды.
Jas qazaq: Jңгімеңізге рахмет!
ә
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ЖЕТІСУЛЫҚ
АНАЛАР
ИНЕ-ЖІПТІ
ҚОЛҒА АЛДЫ

Jas qazaq: Талшын
ханым, кпбалалы
және аз қамтылған
аналардың жұмыс
істеуіне ріс
ашып, ине-жіпті
ұстатқаныңыз
құптарлық шаруа
екен. :ңгімемізді
тігін цехының меншік
иесі саналатын «Asyl
Analar» қоғамдық
қорынан бастасақ. Бұл
қор қашан құрылды,
бағыты қандай?
. :
Былтыр қоғамдық
қор құру жнінде
ақылдасып, үш адам
құрылтайшы болып
аштық. Тіркету,
құжаттарын алуға
үш айдан астам
уақыт кетті. Трт адам бірлесіп құрғанбыз қорды, бірақ біреуі басқа жаққа
кшуіне байланысты құрылтайшылар құрамынан шықты. Қор құрмас
бұрын біз қоғамның түйткілді мәселесімен жүріп, асырауында мүгедектігі
бар, кпбалалы, аз қамтылған, жалғызбасты аналармен таныстық, білістік.
Тұрғын үй, әлеуметтік кмек, басқа да толып жатқан шаруаларды, бірбіріміздің мәселемізді тиісті орындарға жеткізуге бірлесіп күш салдық.
Осындай қат-қабат шаруамен жүріп, кпбалалы Оксана Саринова,
асырауында мүгедек баласы бар :йгерім Жоламановамен таныстық.
Кейінірек қоғамдық қор құрып, жеке ұйым ретінде жұмысымызды
жандандырсақ деп шештік. Бағытымыз – кпбалалы, аз қамтылған,
жалғызбасты аналардың еңсесін тіктеуіне серпін беріп, тұрақты жұмыспен
қамту, келешекте іргемізді кеңейтіп, тігін неріне баулитын оқу орталығын
ашып, жастарды оқыту. Міне, осы мақсат-мұратпен құрылған қордың жайын
айтпаққа Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың қабылдауына
жазылдық. Кп тпей, ңір басшысы жаймашуақ кездесу ұйымдастырды.
Біздің бағытымызды естіп-біліп, танысқан соң қолдайтынын айтты.
Jas qazaq: :кімнің зі қолдау крсетті ғой.
. : :рине, облыс
басшысының тапсыруымен
тігін машинасын алдық,
жалға алатын кеңсені де
тауып берді, басқа да
қажетті құрал-сайман,
керек-жарақты
алуға кмегін
тигізді. «Жетісу»
әлеуметтіккәсіпкерлік
корпорациясы»
3ңірлік даму
институты»
акционерлік қоғамы
кешенінен
орын

берілді,
тменгі
пайызбен әлемдік
«Jack» бренд маркалы
12 тігін машинасын
алдырды. Алты ай
каникул берілді, жеңілдік
ретінде. Алты айдан кейін
бір 0,1 пайызбен тігін
машиналары мен құралжабдықтардың қаражатын
тлейміз. Ақсу ауданындағы
«Ақ қант» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі здері
ықылас танытып, біздің тігін
кешенімізге жндеу жұмыстарын
жүргізіп берді.
Jas qazaq: Тігін цехында қанша шебер жұмыс істейді? Олар
тұрақты жұмыспен қамтылды ма?
. : Қазір 5 адам бар, 11 қыз-келіншек «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы бойынша курста оқып, тәжірибе жинақтап жатыр. Келешекте
олар да бізге келіп, тұрақты жұмыс істеп, еңбекақы алады. Қазір жұмысты
бастадық. Келешекте тапсырыс клемі артып, түсетін табыс молайса,
қосымша сыйақы беру, айлық жалақысына үстемелеп қосуды да кздеп
отырмыз. 3йткені біздің қоғамдық қорға келген жандардың барлығы дерлік
кпбалалы, жалғызбасты, аз қамтылған, мүгедек баласын асыраушы аналар.
Бала күтімімен үйде отырған жандардың орта кріп, сергуіне де септігімізді
тигізсек деп осы тігін цехын аштық. Кеңсеге жндеу жұмыстарын жүргізерде
арнайы тапсырып, арбаға таңылған жандар да еркін келіп-кететіндей пандус
орнатқыздық. Біз мүгедек аналарды да жұмысқа қабылдауға әзірміз. Арбаға
таңылғанымен, олардың екі қолында қуаты бар. Жұмыс істеуге қауқары
жетеді. Ендеше, неге оларды кері итеруіміз керек? Керісінше, арқаландырып,
қолтығынан демеп, қолдауымыз қажет.
Jas qazaq: Алғашқы тапсырысты да қабылдап алған екенсіздер.
. : Иә, «Талдықорған кркейту» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінен арнайы жилет тігу тапсырын қабылдап, ісмер аналарымыз
кірісіп те кетті. Алдағы уақытта да тапсырыстар болады. Мемлекеттік сатып
алу конкурстарына да қатысып креміз.
Қоғамдық қорға демеушілерді тарту арқылы түскен қаражатқа біз
аз қамтылған отбасыларға азық-түлік жеткізіп, қысқы маусымда кмір
түсіріп бердік. Одан блек, жаңа жыл қарсаңында осындай отбасының
балаларына сыйлық дорбасын үлестірдік. Асырауында жарымжан баласы бар
аналардың тағдыры, жарынан ажырап жалғызбасты атанып, бала-шағасын
жеткізуді ойлайтын ананың ішіндегі шерді здерінен артық ешкім түсіне
де бермейді, ктере де алмайды. Біз болашақта сондай қамкңіл жандарға
сүйеу болып, кәсіп бастаймын, жұмыс істеймін деп талпынғандарға бағыт
беріп, демеушілік танытуға күш саламыз. Осы уақытқа дейін сз арасында
айтқанымдай, демеуші кәсіпкерлердің қолдауымен, қаржылай кмектесуімен
қайырымды істерді жүзеге асырдық. Бұдан былай қоғамдық қорымызға
түсетін табыстың белгілі бір блігін осы қайырымдылық шарамызды
жалғастыруға жұмсаймыз.
Облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы үмітіміздің отын лаулатып, тігін
цехымыздың ашылуына септігін тигізіп отыр. Үлкен сенім артылғаны да
ақиқат, сол аманаттың ақ жалауына дақ түсірмей, желбіретіп жүру бізге сын.
    !

Қаржы

Шағын бизнес

Жуырда Алматы облысының орталығы Талдықорған
қаласында тігін цехы іске қосылды. Облыс әкімі Амандық
Баталовтың тікелей қолдап, демеуімен ашылған тігін
цехы жұмысын бастады. Тіпті алғашқы тапсырысты да
қабылдаған ісмерлер инесін сабақтап, іске кірісіп
те кеткен. Көпбалалы һәм әлеуметтік аз қамтылған,
жалғызбасты аналардың басын қосып, ортақ іске
жұмылдыра білген цех жетекшісі Талшын Тохтыновамен
сұхбаттасып, игілікті іске құтты болсын айттық.

Ұлттық банктің
айналымға цифрлық
теңгені енгізу жоспары
жарты жыл бұрын
жария етілді. Оны
криптовалютамен
шатастыруға
болмайды. Ол – кәдімгі
теңге. Тек цифрлық түрде.
Цифрлық теңге қағаз ақшаны
да, қолма-қол емес ақшаны да
ауыстырмайды. Ол осылармен
қатар қолданыста жүреді. Цифрлық
теңгені енгізу ұлттық тлем жүйесін
әрмен қарай жетілдіруге серпін
береді. 3зінің технологиялық бірегей
қасиетінің арқасында қолма-қол
ақшамен есеп айырысудан босатады.
:лбетте, ақшаның жаңа түрін
енгізбес бұрын, Ұлттық банк оның
артықшылығы мен тәуекелін,
эмиссиясы мен таралу тәсілдерін,
қолдану технологиясын, ақшанесие, қаржы тұрақтылығы мен
тлем қызметі нарығына әсерін
жан-жақты зерттейді. Сол себепті
де биылғы 5 мамырда «Цифрлық
теңге» баяндамасын жариялап, жұрт
талқысына ұсынды.
Жаңа валюта бірегей цифрлық
бірізділік түрінде () немесе
арнайы электрондық әмиянда
сақталатын электрондық жазба
түрінде шығарылады. Ол барлық
жерде заңды тлем құралы ретінде
кәдімгі ақшаның қызметін
атқара алады. Цифрлық теңге
экономиканың барлық субъектілері
үшін қолжетімді болмақ.

Экстремизм
мен терроризм
– қоғамды қатты
алаңдатып
отырған мәселелердің
бірі. Солтүстік Қазақстан
облысы «Ақ ниет» ақпараттық
насихаттау және оңалту
орталығының теологы Қанат
Мұстафин түрлі теріс діни
ағымдардың арбауына
түсетіндердің дені жастар
дейді. Сондықтан теріскейлік
мамандар оң-солын танып
үлгермеген жастарға жат
пиғылдан сақтанудың
жолдарын үйретуде. Дінтанушы
Қанат Мұстафин Jas qazaq
сауалдарына жауап берді.

Иман

Jas qazaq: Қанат мырза,
деструктивті бағыт дегеніміз не?
Жастарымыз ең алдымен нені
білуі керек?
. : Деструктивті
бағыт немесе деструктивті
идеология, деструктивті идея
деген сзге келетін болсақ,
латынның «destructio» сзінен
шыққан «бұзу» , «құрылу» немесе
«бір нәрсені жойып жіберу»
дегенді білдіреді. Қазақстанда
қалыптасқан ата-бабамыз

ұстанған бағыт - ханафи мәзхабы
мен матуридизм ақидасы. Ал
жат ағымның мақсаты - жалған
идеяны әкеліп, тықпалап,
қалыптасқан менталитетті, қоғамдық
құндылықтарды бұзу. Деструктивті
бағыттың негізі бұзатын нәрселері
не? Бұл ең алдымен жеке тұлғаны,
оның отбасын, одан кейін қоғамды,
мемлекеттік құрылымды бұзады.
Кейде дәстүрлі және дәстүрлі емес
діндердің, деструктивті культтердің
арасындағы нақты айырмашылықты
крсету қиынға түседі. Сол себепті
қоғамға қауіп тндіруі ықтимал
ұйымдардың негізгі белгілерін
анықтауға тырысамыз.
Jas qazaq: Сонда сіздер жат
ағымға арбалғандарды қалай
анықтайсыздар?
. : Бұрын жат ағымның
жетегіне ерген адамды киімінен,
қысқа балағынан, ұзын сақалынан
танушы едік. Қазір жастардың
кбі сән ретінде сақал қояды.
Қысқа шалбар да киеді. Олардың
барлығын жат ағымның кілі деп
айта алмаймыз. Қазір біз сұхбаттасу
арқылы, олардың әңгімесін тыңдап,
немесе нақты сауалдар қою арқылы
қай ағымда екенін анықтай аламыз.
Радикалдық жат ағымның жетегінде
кеткен адам бірден еліміздің
басқару жүйесіне, толеранттылыққа
қарсылығын айтады. Одан блек,
мұсылмандардың зін «кәпір» деп
айыптап отырады. Жат ағымның

Сондай-ақ Ұлттық банк
цифрлық платформаны
технологиялық жүзеге асырудың
басқа да нұсқаларын қарастырады.
Кейбір технологиялық тәсілдер
цифрлық теңгемен алмасуды
ғаламторға қосылмай жүзеге
асыруды қамтамасыз етуі мүмкін.
:рі цифрлық теңге онлайнтранзакция үшін де пайдаланылуы
ықтимал.
Цифрлық теңге электрондық
теңгеден едәуір ерекшеленеді.
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жеке мекемелер тарапынан
эмиссияланады. Басқаша айтқанда,
электронды ақша з қызметін бір
ғана тлем жүйесі шеңберінде
орындай алады және осы жүйе
иесінің міндеттемесі саналады.
Цифрлық валютаны
шығарудағы мақсат: қаржы
қызметіне қолжетімділікті
арттыру, тлем тиімділігін
жақсарту, трансшекаралық
тлем ж
жүйесін дамыту.
Бір цифрлық теңге бір теңге
қағаз ақшаға тең. Кез келген уақытта
цифрлық ақшадан қағаз ақшаға еркін
конвертация жасауға болады.
Цифрлық теңгенің қашан
енгізілетіні белгісіз. Осы аптадағы
Үкімет отырысында Ұлттық банк
трағасы Е.Досаев пилоттық
жобаның үстіміздегі жылдың екінші
жартысында іске қосылатынын
мәлімдеді. Ескерте кеткен жн,
цифрлық теңгені енгізу тұрғындар
мен бизнестің транзакциясын
қадағалауды кздемейді. Транзакция
туралы мәліметтер бірде-бір
мекеменің базасында тіркелмейді. Тек
белгіленген шектен аспау керек.

ЦИФРЛЫ
ЦИ
Ф РЛЫ Қ
ТЕҢ ГЕ
ТЕҢГЕ

Цифрлық теңге Ұлттық банк
эмиссиялайтын ақшаның қосымша
түрі болса, электронды ақша нақты
тлем жүйесі инфрақұрылымы
шеңберінде ғана, соның ішінде
жетегінде кеткендердің жасына
келсек, негізінен 18-55 жас
арасында. Жұмыс барысымен түзету
мекемелерінде отырған азаматтармен
сұхбаттастым. Олардан жат ағымға
еріп, Сирия асуының себебін
сұрадық. Сонда олар жат ағымды
насихаттайтын діни уағызшыларды
әлеуметтік желіден тыңдап,
бейнеүндеулерін кргендерін
айтады. Оның үстіне, жат ағымды

  "#$
толық мәлімет бергеннен кейін
барып, здерінің адасқандарын
мойындайтындары бар. Былтыр
біздің ңірде жат ағымды
насихаттаған 18 адаммен жұмыс
жүргізілді. Олардың 13-і әкімшілік
жауапкершілікке тартылды. Бүгінде
біздің орталық жат ағымның
жетегінде кеткендермен жүйелі
жұмыс істеуде. :лемді алаңдатқан
пандемия салдарынан жоспарлы
жұмыстар тоқтағанымен, біз з
міндетімізді орындап жатырмыз.
Қазіргі таңда зге ңірлермен
онлайн байланыс орнатылып, оңалту
бағытындағы орталықтармен пікір
алмасу дәстүрге айналды. Онлайн
конференцияда діни экстремизм мен
терроризмнің алдын алу бағыттары
талқыланып, тәжірибе алмасудамыз.
Jas qazaq: 3зіңізге белгілі,
«Жусан» операциясы аясында
отандастарымыз елге оралды.
Олардың ішінде солтүстік ңірдің

Қанат МҰСТАФИН:

ЖАТ АҒЫММЕН
КҮРЕС ЖҮЙЕЛІ
ЖҮРГІЗІЛУДЕ

насихаттаушылар біздегі дәстүрлі
бағытты балағаттап жатады.
Jas qazaq: Жат ағымға
арбалатындар кбінесе жастар
дейміз. Олардың адасуының негізгі
себептері қандай?
. : Біз осы себептерді
жан-жақты зерттеп крдік. Жастарды
арбайтын бірінші себеп – әлеуметтік
желі. 3йткені біздегі адасқан
жастардың кпшілігі әлеуметтік
желіде діни білім алуды жн
крген. 3здерінің қай бағытта білім
алып жатқанын да білмейді. Одан
блек, Тәуелсіздік алғаннан кейін
шетелде білім алуға жол ашылды.
Жастарымыз араб, Таяу Шығыс
елдеріне барып, білім ала бастады.
Ол жерге барғаннан кейін қайсысы
дұрыс, қайсысы бұрыс екенін айыра
алмай, кейбір қандастарымыз жат
ағымның жетегінде кетті. Елімізге
жат діни идеологияға қарама-қайшы
білімді ала келді. Тағы бір себеп жат
ағымға түскен адам з ортасында,
достарына міндетті түрде соны
насихаттайды. 3зінің ұстанып
жүрген бағытын дұрыс деп ойлайды.
Jas qazaq: Жұмыс тәжірибеңізде
жат ағымнан кері қайтып, з
қателігін түсінгендер болды ма?
. : Біздің кздеген
мақсатымыз да сол ғой. Жат ағымға
ерген адам бірден қайтпайды. Оған
жүйелі де жан-жақты жұмыстың
арқасында қол жеткізуге болады.
Біз оларға дәстүрлі ағым туралы

азаматтары бар ма? Олармен
кездесіп, сұхбаттасып крдіңіз бе?
. : :рине, «Жусан»
операциясы арқылы елге
оралғандардың қатарында біздің
ңірдің де азаматтары бар. Олармен
кездесіп, сұхбаттасып, әңгімесін
тыңдап крдім. Деструктивті діни
ағымдығы жандармен жұмыс
жүргізгеннен кейін олар 100 пайыз
оңалды, қоғамға бейімделді деп
айтуға әлі ерте. Психологиялық
тұрғыда шаршаған адамға бірден
оңалту шараларын жүргізу,
дінді түсіндіру қиынға соғады.
3йткені кеше танысқан адамға
бүгін сене қалмайды. Бірте-бірте
бейімделеді. Аналар мен балаларға
психологиялық кмек крсетіліп
жатыр.
Оңалту орталығында тек
біржақты теологиялық жұмыстар
ғана емес, сондай-ақ дәстүрлі
құндылықтарды дәріптеу
мақсатында психологтар мен
теологтар тарапынан іс-шаралар
ұйымдастырылып тұрады. Бүгінде
республика клемінде діни
экстремизм мен терроризмге қарсы
жүйелі жұмыстар жүргізілуде. :р
қалада, әр аудан орталықтарында
ақпараттық насихаттау және оңалту
орталықтары ашылып, жұмыс істеп
жатыр. Еліміз бұл күресте жүйелі
бағытты таңдағанына сенімдімін.
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Жетісу – жүздеген
ұлт пен ұлыстың тағдыр
тоғыстырған киелі
мекені. Қай ауылына
барсаңыз да, түрі
басқа болғанымен
тілегі бір кез келген
этнос өкілін кезіктіресіз.
Ең бастысы, олар татулықты
ту етіп, мамыражай заманға
толассыз үлес қосуда. Президент
Қасым-Жомарт Тоқаев бір
сөзінде: «Біз бір ел, біртұтас
халық болып тәуелсіздігімізді
нығайттық. Халықаралық
қоғамдастықта абыройбеделімізді арттырдық. Біздің
бірлігіміз бекем, мақсатымыз
ортақ, рухымыз асқақ. Соның
арқасында кез келген қиындықты
жеңіп, жасампаздық пен өрлеу
жолында жаңа белестерді
бағындырамыз деп сенемін», –
деген еді. Расында да, қандай
қиындық болсын халқымыз тек
бірлігімен, бір тудың астында,
бір мақсат, бір мүдде жолында
аянбай тер төгуімен сырт елдерге
үлгі болып келеді.
«Саусақ ашылса – қылдырық, жұмылса
– жұдырық» демекші, ынтымақты ел барлық
салада дамиды. Кез келген қиындықты сабыр,
тзіммен шешіп, дау-дамайға ұластырмай
еңсере біледі. Солардың бірі – аймақтардағы
«Қоғамдық келісім» мемлекеттік коммуналдық
мекемесі.
Бүгінде облыста 71 этномәдени бірлестік
жұмыс істеп тұр. Олар «Қоғамдық келісім»
мемлекеттік коммуналдық мекемесінің ұйтқы
болуымен рухани-патриоттық бағытта түрлі
шара атқарып, ел бірлігіне қызмет етуде.
Олардың 52-і тіркелген және этномәдени
бірлестіктер болса, 19-ы тіркелмегенэтномәдени орталықтар, олардың 8-і мектеп
жанында жұмыс істейді. Анықтап айтар болсақ,
28 облыстық этномәдени бірлестік, 7 қалалық
этномәдени ұйым, 36 аудандық этномәдени
бірлестік пен орталықты құрайды. «Қоғамдық
келісім» мемлекеттік коммуналдық мекемесінің
ақпаратына сүйенсек, аталған мекеме жыл
басынан бері 70 офлайн, 17 онлайн іс-шара
ткізіпті.
Сол қатарда мекеменің бағдарын
анықтап, алдағы жұмыс жоспарын жүйелеген
«Этносаралық тұрақтылықты нығайтуда
«Қоғамдық келісім» КММ-нің рлі» атты
кшпелі семинарды ерекше атап туге
болады. Этносаралық саладағы тәуекелдердің
алдын алу үшін ЭКО, аналар кеңесі,
медиация, жастар және мәдени құрылымдар
трағаларымен диалог алаңын құру арқылы
аймақтағы аудан-қалаларында этносаралық
қатынастар саласындағы жұмысқа
тартылған мамандардың біліктілігін арттыру
мақсатындағы шара Талғар, Еңбекшіқазақ,
Ұйғыр, Кеген, Райымбек, Панфилов
аудандарында тті. Кездесу барысында
кптеген мәселелер ктерілді.
Шара барысында әртүрлі тақырыптарда
секциялық жұмыс ұйымдастырылды. @р
секция күн сайын аудандарда кездесетін
нақты жағдайларды талдаумен нәтижелі
және сындарлы тті. «Қоғамдық келісім»
мемлекеттік коммуналдық мекемесінің
директоры Сандуғаш Дүйсенова
мекеменің материалдық шарт жағдайы
мен оны жақсартудың жолдарын сз етсе,
әлеуметтік бастамаларды қолдау және
медиация қызметінің басшысы Жансұлу
Башенова мен қоғамдық іс-шараларды
ұйымдастыру қызметінің жетекшісі Айымжан
Тәңірбергенова барлық сұрақтарға жанжақты жауап берді. Ілияс Жансүгіров
атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің
музыкалық білім кафедрасының меңгерушісі,
педагогика ғылымдарының кандидаты Аида
Үсенова кп мәдениетті білім беру ортасы
жағдайында студент жастардың этносаралық
толеранттылығын қалыптастыру тақырыбында
баяндама жасады. Дін басқармасының
кілі Айбек Бабатай конфессияаралық
келісімді қалыптастыру туралы айтты. Ол
әлеуметтік желіде белсенді жұмыс істейтін,
күн сайын з қатарына жаңа жақтаушыларды
тартатын жекелеген діни ағымдарға егжейтегжейлі тоқталды. Сондай-ақ кшпелі ісшара барысында этносаралық қатынастар
саласын талдау және мониторинг жүргізу
қызметі ықтимал жанжалды жағдайлар мен
этносаралық шиеленістің болуы тұрғысынан
аудандардағы қоғамдық кңіл күйге әлеуметтік
зерттеу жүргізді.
Пандемия кезіндегі жасаған қайырымдылық
шаралары з алдына бір тбе. «Түрлі
жағдайларға байланысты қазақ жеріне әр
кезеңде әртүрлі ұлт кілдері кптеп қоныстанды.
Қазақ халқы ешкімді жат крмей, бауырына
басты. Бүгінде олардың туған жері де, Отаны
да – Қазақстан» деп Мемлекет басшысы
айтқандай, ортақ Отанымызға қызмет ету, Ұлы
Даламызды ұлықтау ісі ары қарай жарасымды
жалғасын табады. Этномәдени орталықтар
мен бірлестіктерде Мемлекет басшысының
тапсырмасын жан-жақты жетілдіріп, здерінің
елдік, татулық, бауырмалдық болмысын
барынша паш етіп келеді. Осы жылдың үш
айында «Қоғамдық келісім» мемлекеттік
мекемесі мұрындық болып, 7492 адамның
қатысуымен 84 қайырымдылық іс-шарасы
ткен. Оған «Ахыска» түрік этномәдени
орталығының облыстық филиалы,
«Видергебурт» Талдықорған неміс қоғамы,
«Сафар» Алматы облыстық тәжік қоғамдық
бірлестігі, «Вайнах» облыстық шешен-ингуш

мәдени орталығы, «Алматы облысының корей
этномәдени бірлестігі» ҚБ, «Элефтерия»
Алматы облыстық грек қоғамы» ҚБ, облыстық
татар этномәдени орталығы, «Жаңғыру
жолы» республикалық жастар қозғалысының
штабы, облыстық және аудандық аналар және
қоғамдық келісім кеңестері, жергілікті аудандық
меценаттар мен кәсіпкерлер атсалысқан.
Жалпы қайырымдылық шарасы аясында 2512
аз қамтылған отбасыға, 4832 жеке тұлғаға, оның
ішінде 504 мүгедек, 1680 жалғызбасты қарт, 336
ҰОС ардагерлері мен соған теңестірілгендерге,
тыл ардагерлеріне 23 млн 446000 теңге клемінде
қайырымдылық кмек крсетілген.
Осы тұста «Қоғамдық келісім» мемлекеттік
коммуналдық мекемесі жанынан құрылған
еріктілер орталығын да айрықша атай кеткен
жн. Онда 180 ерікті жұмыс істейді. Олар
биылғы үш айда 4 іс-шара ткізіп, 80 аз
қамтылған отбасыға және 46 жеке тұлғаға, оның
ішінде 40 жалғызбасты қарт пен 6 Ұлы Отан

мақала жариялап, мемлекет мүддесіне қатысты
қадау-қадау қазыналы ой айтты. Мақаладағы
әрбір сз жүзден аса ұлт пен ұлыс кілдері уығын
шаншыған киелі қара шаңырақ – Ұлы Дала
еліне арналды. Тәуелсіздікті қорғап қалу, оны
болашақ ұрпаққа аманаттау – бәріміздің асыл
парызымыз. Егемен елде дүниеге келіп, сіпжетілген жастардың санасы сергек, кзқарасы
да, мір салты да згеше болуға тиіс. Сондықтан
жас дарындармен жұмыс ұқыпты әрі нәтижелі
жүргізілгені жн. «Қоғамдық келісім» КММ
ұйымдастыруымен аймағымызда бірінші рет
ткен «Jer Jannaty Jetisy» атты бизнес-жобалар
байқауы соның дәлелі іспетті.
Байқауға облыс бойынша 80-нен астам жоба
ұсынылды. Бірақ бизнес идеялары міршең және
нарықтық бәсекеге сай келетін 10 бастаушы
кәсіпкер ғана здеріне лайықты марапатқа
ие болды. Олар – Алакл ауданының Лепсі
ауылынан Фазыл Аитов, Ақсу ауданы Сағабүйен
ауылынан Арай Ахмет және Жандос @бубәкіров,

ҚОҒАМДЫҚ
КЕЛІСІМ
КЕЛБЕТІ

соғысының ардагеріне 756 000 теңге клемінде
қайырымдылық кмек крсетті.
Этномәдени орталықтар аймақта тетін
мәдени, тарихи, танымдық, мерекелік
шараларға да белсене қатысады. Облыстық
«Элефтерия» гректер қоғамдық ұйымы қазақ
ақыны және жазушысы Мұқағали Мақатаевтың
90 жылдығына және грек тілі күніне арналған
бейне челленджін ұйымдастырды. «Элефтерия»
грек қоғамы еріктілері Наурыз мейрамына 40
қартқа азық-түлік және дәрі-дәрмек жеткізіп
берді. Халықаралық әйелдер күніне облыстық
збек этномәдени бірлестігі 5 наурыз күні
«Аяулы, асыл жандар» облыстық форумы,
14 наурыз күні «Алматы облыстық орыс
орталығы» ҚБ мен «Алматы облыстық славян
қозғалысы» ҚБ 6 номинация бойынша online
конкурс ұйымдастырып, «Широкий пир»,
«Соловейка», «Весенняя капель», «Птичий
дом», «Силушка богатырская», «Лучшее чучело
Масленицы» номинациялары бойынша байқауға
қатысушыларды «Халықтық дәстүрлер: қысты
шығарып салу» форумы аясында марапаттау
рәсімін ткізді. «Қазақ мәдениеті, салт-дәстүрі
орталығы» «Нұрлы Наурыз» форумы аясында
наурыз кжені әзірлеудің әдіс-тәсілдерін
түсіндіріп, дастарханға бата беріп, ұлттық
тағамдармен таныстырып, қазақтың салтының
бірі – тұсаукесер рәсімін крсетті. Наурыз
мерекесіне орай онлайн құттықтау бейне
челлендж әлеуметтік желіде жарияланды.
Биыл – ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы.
Осыған байланысты Президент Қасым-Жомарт
Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты

Ұйғыр ауданының Шонжы ауылынан @ркенжан
Ибраимов, Кеген ауданының Жалаңаш
ауылынан Жаңыл Бағыбаева, Алакл ауданының
Қабанбай ауылынан Ерасыл Қыдырбай, Қаратал
ауданының Үштбе қаласынан Млдір Сайлау,
Айдар Самылтыров, Ескелді ауданының
Алдабергенов және Панфилов ауданының
Брібай би ауылынан Ерболат Тоқтасын.
Аталған жеңімпаздар жарты миллион теңгенің
иегері атанды. Енді олар бұл қаражатпен бизнес
бастап, ел ертеңіне үлес қосар игілікті жұмыспен
айналысатын болады.
Жеңімпаздардың бірі Алакл ауданы
Қабанбай ауылының тұрғыны Ерасыл
Қыдырбай: «Біз үшін бұл байқауға қатысу
тоқтап қалмай, з бизнесімізді одан әрі
дамытуға арналған трамплинге айналды.
Блінген қаражатқа біздер бизнес жобамыз
үшін қажетті жабдықты сатып аламыз. Бұл з
қарым-қабілетімізді дәлелдеудің зор мүмкіндігі,
бұл мүмкіндікті ешқашан жіберіп алмау керек.
Ауыл жастарына ерекше кңіл бле бастағанына
қуаныштымын, осындай байқаудың жиі
ткізілуін қалар едім. Ұйымдастырушыларға
алғысымды білдіремін және барлық
жеңімпаздарды құттықтаймын!» – деген
лебізі жастарға жасалған қамқорлық пен сол
қамқорлықты сезінудің нәтижесі деп түсіндік.
Аймақта 1 облыстық, 3 қалалық, 17
аудандық, 250 ауылдық Аналар кеңесі бар.
Жалпы мүшелерінің саны 1456 адамды
құрайды. Осы жылдың 1 тоқсанында аналар
кеңесі 602 шара ұйымдастырып, 9485 адам
қамтылыпты. Бүгінде аймақта «Рухтың күші –
әкеде», «Ана – бітімгер», «@йел әлемі», «Қыз
тәрбиесі – адамзат тәрбиесі», «Отбасы мектебі»
жобалары жүзеге асырылуда. Сондай-ақ «Берік
отбасы – берік мемлекет» жобасы аясында
Алакл аудандық Аналар кеңесінің трайымы
Ұлжалғас Дүйсебаева жайлы фильм түсірілсе,
«Отбасы – береке, бірлік, ынтымақтастықтың
бастауы» тақырыбында психолог, теолог Қанат
Маратұлының қатысуымен семинар, Кеген
ауданында «Отбасы құндылықтарын жастардың
бойына сіңіру», Панфилов ауданында
«Отбасындағы қыз тәрбиесі» тақырыбында
конференция тті.
Сол қатарда әкенің мінез-құлқы, оның
басқалармен қарым-қатынасы, даналығы мен
білімі балаға үлгі және адамның адамгершілік
қасиеттерінің негізі екенін түсінуді насихаттауға
арналған «Рухтың күші – әкеде» жобасы аясында
Кербұлақ аудандық @бікен Сарыбаев атындағы
Мәдениет үйінде ткен облыстық Аналар
кеңесінің форумын айрықша айтуға болады.
Форумды Кербұлақ ауданының әкімі
Ғалиасқар Сарыбаев құттықтау сзімен ашып,
әкеге деген құрметтің ерекше маңыздылығын,
оның отбасындағы және мемлекеттегі рлін
атап тіп, кпбалалы әкелерді алғыс хаттарымен
марапаттады.

Облыстық ішкі саясат басқармасының
этносаралық қатынастар блімінің басшысы
Сәуле Сұрабалдинова сз сйлеп, «Қоғамдық
келісім» КММ директорының орынбасары
Жандос Байқамитов алғыс хаттарды табыс етті.
Облыстық Аналар кеңесінің трайымы
Несіпжамал Баймадиева мен Кербұлақ аудандық
Аналар кеңесінің трайымы Ғалия Ақбасова
отбасылық құндылықтардың маңыздылығы,
жас ұрпақты тәрбиелеудегі ана мен әкенің рлі
туралы маңызды ақпарат берді. Сондай-ақ
Г.Ақбасова аудандық Аналар кеңесінің жұмысы
туралы бейнеролик крсетті.
@ке – балаға үлгі болып, тәрбие беретін
адам. Сондықтан әр баланың, әкесіне үлкен
құрметпен және ықыласпен қарау міндеті
туралы және барлық әкелерге арналған қысқа
метражды фильм крсетілді.
Алматы облысында жалпы 68 медиация
кабинеті жұмыс істейді. Биылғы 3 айда
медиаторлармен 96 даулы мәселе реттелген.

Соның ішінде 13-і кәсіби, 83-і қоғамдық
медиаторлардың кмегімен шешілген. Кәсіби
медиаторлар заңда тыйым салынбаған барлық іс,
даулар бойынша медиация рәсімдерін жүргізеді.
Қоғамдық медиаторлардың реттеп отырған
дауларының басым блігі отбасылық, крші,
жол-клік оқиғалары және тұрмыстық даушарларға қатысты болған. Сонымен қатар ңірде
312 қоғамдық келісім кеңесі жұмыс жүргізуде.
Мүшелер саны – 1108 адам. Олар этномәдени
орталық және кәсіподақ кілі, ардагерлер,
аналар, жастар, ауылдық округ әкімдері мен
полицияның учаскелік инспекторларынан
құралған. Биыл Қоғамдық келісім кеңестері
облыс бойынша 960 адам қамтылған әртүрлі
деңгейдегі 45 іс-шара ткізді, кәсіпкерлікті
дамыту, аз қамтылған отбасыларға, мүмкіндігі
шектеулі адамдарға кмек крсету сияқты 182
зекті мәселе қаралыпты.
Иә, скелең ұрпақ Тәуелсіздіктің қадірін
білу үшін ең алдымен не істеуі керек? Ол,
әрине, бабалар күресіп, армандап ткен
тәуелсіздіктің тамырына үңілуі қажет. Тарихи
санасы қалыптасқан, ойы еркін, білімі терең
қазыналы азамат болуы тиіс. Ол үшін жаңаша
сана, жаңаша кзқарас, жаңа бағдар ұстанған
жастардың қатары кбейгені жн. Облыстық
«Қоғамдық келісім» мемлекеттік коммуналдық
мекемесі осы тұрғыдан да жаңа жобаларды
атқара қолға алғаны қуантады. Соның бірі –
«Қоғамдық келісім» КММ ұйымдастырған
логотиптер байқауы.
Додаға түскендердің арасынан топ жарып
шыққан талдықорғандық дизайнер Шалқар
Сембековтің эскизі үздік болып танылды.
Байқаудың қалай ткені жайлы «Қоғамдық
келісім» КММ директоры Сандуғаш Дүйсенова:
«Дауыс беру ұйымның сайтында ашық форматта
тті. Конкурсқа облыстың барлық ңірлерінен
15-ке жуық эскиздер келіп түсті, бірақ ең үздік
болып «Q Print» жарнама агенттігі дизайнерінің
логотипі танылды», – деді. Автордың айтуынша,
бұл оның логотиптер байқауына қатысудағы
алғашқы қадамы.
Шалқар Сембеков: «Мен шамамен 10 жыл
бойы дизайнер болып жұмыс істедім, бірақ байқау
үшін алғаш рет эскиз әзірледім. «Қоғамдық
келісім» туралы барлық ақпаратты зерттедім,
сондықтан эскиз идеясы бірден келді. Жұмыстан
кейін логотип дизайнының екі нұсқасын
ойладым, біреуі ресми және стандартты, екіншісі
заманауи және жарқын. Байқауда екінші нұсқа
кбірек дауыс жинады», – деді.
Логотипте шаңырақ, қол ұстасып жүрген
адамдар және стильдендірілген «К» әрпінің
абстрактілі бейнелері қолданылған. Шаңырақ
– ошақтың, отбасының, ортақ үйдің және
Отанның символын айқындайды. Қызыл, сары,
жасыл және кк түс этникалық топты білдіреді.
Аталмыш белгілерді ұтымды пайдаланған
дизайнер ақшалай сыйлықпен марапатталды.
Жуырда ткен Қазақстан Халқы
ассамблеясының кезекті сессиясы еліміздегі
ұлттар достығын одан әрі нығайта түсті. Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев жиында: «Ең бастысы –
жеткен жетістіктерімізді кздің қарашығындай
қорғай білуіміз керек. Баршамыз бүкіл қоғамның
мүддесі жолында жұмыла білсек қана еліміздегі
тұрақтылық пен бірлікті сақтап қаламыз. Біз
Қазақстан қоғамының сыртқы күштердің
әсерінен шайқалуына жол бермеуіміз керек»,
– деп айрықша тапсырды. Демек, ел ішіндегі
тұрақтылықты бекемдеу мен ұлттар арасындағы
береке-бірлікті сақтауда «Қоғамдық келісімнің»
алар орны ерекше. Біздің аймақта бұл жұмыс
сәтті жолға қойылған. Сәтті атқарыла береді
деген сенімдеміз!
   ,
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Қайталанбас тұлғалар
болады. Қайталанбайтыны,
оларды тарих сахнасына
шығарған уақыт талабы,
оқиғалар легі, нақты ахуал келмеске
кетті. Осындай тұлғалар шоғырында
Салық Зиманов бар. Ол ойымен, ісімен,
есімімен, тіпті қарағайдай тіп-тік бойымен
нағыз ірі қазақ еді. Сол ірілігіне сай
ұзақ ғұмыр кешті. Жай ғұмыр емес,
ерлікке толы, мәңгілік өнеге мен мұра
қалдырған ғибратты ғұмыр болатын.
Салық Зимановтың құрдасы, әріптесі,
замандасы болғанына марқаятындар
қатары мол екеніне кәміл сенемін.

Тұлға

Сонымен жас маман 1948 жылы !мірлік
кәсіп таңдаудың жолайрығында тұрды. Ол
прокурорлық жолды жалғастыруды қаламады.
Мемлекеттік Қауіпсіздік Комитетінің шақыруына
ыңғай танытпады. 1948 жылы ҚазКСР Ғылым
Академиясының табалдырығынан аттады.
Ғылымдағы !су мен !рлеудің соқтықпалы,
соқпақты жолы басталды.
Алғашқыда аспирантурада оқыды. Бұл қазақ
ғылымының басында Қаныш Сәтбаев тұрған
жылдар еді. Талантты жастарға қолдау к!рсету
дәстүрі берік-тін. Кейініректе мынадай естелік
жолдарын жазғаны бар: «Академия құрамында
право ғылымының алғашқы қадамының сәтті
болуына, дамуына да Қанекең тікелей үлес қосты.
Олай дейтінім, Қанекең СССР Жоғарғы Советі



алық Зиманов Атырау облысының
Қызылқоға ауданында дүние есігін ашқан
жыл үміт пен күдікке толы еді. К!ктемде
Кремль басшылары жаңа экономикалық
саясатты жариялады. «%скери коммунизмнен»
мезі болғандар үшін бұл к!птен күткен жаңалық
болды. Бірақ енді ғана шаңырақ к!терген Қазақ
автономиясының билігі ұлттық сипатынан
біржолата айырылды. Орталықтағыны былай
қойғанда, губернияларда билік басында басқа
ұлт !кілдері отырды. 1921 жылы туғандар –
сан-мәрте ажалды жеңгендер. Сол жылғы
ашаршылық миллион халықтың басын жалмады.
1931-1933 жылғы ашаршылық ұлттық апатқа,
әлемдік қасіретті құбылысқа айналды. Құдай
қолдағанда, бала Салық нәубеттердің қармағына
ілінбеді. Бірақ тышқан жылғы ашаршылық мәңгі
есінде қалды. «Бір күні әкем мені !зімен бірге
жұмысқа апарды, – деп еске алады кейінде,
– Күн ыстық, аштықтан ісіп кеткен адамдар
базардың жанында отыр, айналасы – қалың
шыбын. Ызыңдаған қалың
шыбынның ортасында қайыр
сұраған балалы кемпір, !лі
екені немесе тірі екені белгісіз,
қарайып кеткен адамның жол
шетінде жатқаны есімде».
«Үлкен террор» басталғанда
ол ат жалын тартып мінген 16-17
жастағы балаң жігіт еді. «Халық
жауы» атанбаса да, тағдырдың
қатаң сыны алда күтіп тұр
екен. 1938 жылы асқар таудай
әкесі бар болғаны 43 жасында
дүниеден озады. Отбасының
ауыртпашылығы балалардың
үлкені Салықтың иығына түседі.
Орта мектепті бітірген соң Алматы
медициналық институтына түсуге
ниет қылған еді. Қайғылы оқиға
бұл арманын жүзеге асыртпады.
Еңбек жолын Форт-Шевченкодағы
мектепте мұғалімдікпен бастаған
ол келер 1939 жылы Қызыл әскер
қатарына шақырылады. Азаматтық
борышын !теп, енді елге қайтайын
деп тұрғанда, Ұлы Отан соғысының
!рті бұрқ ете қалды. Толарсақтан
саз кешкен сынақ басқа түсті. Туған
жерге оралудың сәті 1946 жылы ғана
туды.
Сухуми әскери училищесін
аяқтаған лейтенант С.Зиманов
үшін соғыс 1942 жылы басталды:
Кавказды қорғады, Днепрден
жүзіп !тті, жараланды,
танк полкінде командирдің
орынбасары қызметін атқарды. 1945 жылдың
к!ктемінде механикаландырылған бригаданың
артиллериясын басқару тапсырылады.
Құрамында бірнеше полк бар құрылымды соғыс
уақытында әдетте генерал басқарады екен.
Осындай биік лауазымды мойнына алғанда,
Сәкеңнің жасы 25-ке де толмаған еді.
Бірнеше айдан соң соғыс жеңіспен аяқталды.
Эльбада Америка солдаттарымен кездесті.
Омырауы орден-медальдармен к!мкерілген
жас майор ауылға, шешесіне, бауырларына
қайтайын десе, басшылары %скери академияға
түскенін қалайды. Сәтін салып, елге 1946
жылдың шілдесінде оралды. Шешесімен,
үш қарындасымен қауышады, екі інісі ұрыс
даласынан қайтпағанын естиді.
Соғыста Салық ағамыз батырға лайық
ерлігімен, мәрт мінезімен к!зге түсті. Аз ғана
уақыт ішінде майор шеніне дейін !суі, генерал
орынтағында отыруы әркімнің маңдайына
жазыла бермеген. Шығыс Пруссия үшін
болған ұрыстардың бірінде жау қоршауында
қалу қаупі т!нген екен. Сын сағатында Сәкең
артиллеристерден оқты !здеріне жаудыруды
!тінеді. Сол шайқастағы ерлігі Ұлы Отан соғысы
орденімен марапатталғанын бейбіт күндерде
есіне алатын. Осы ерлікті қатардағы жауынгер
Н.Г.Кузнецов 1975 жылы жазған хатында
былайша суреттепті: «Сіздің есіңізге Данциг
түбіндегі бір эпизод түссе, бәлкім, мені де еске
аларсыз. Батальон командирі аға лейтенант
Крылов екеуміз бір т!бенің басында немістер
тастап кеткен окоптың ішіне түстік. Бізді 30
минут бойы 300 м қашықтықтан неміс танкі
зеңбірек пен пулеметтен қоймай атқылады.
Кенет окоптың ішіне Сіз секіріп түстіңіз. Мен
сол кезде: «Жолдас майор! Неменеге келдіңіз,
!лтіреді ғой» деп айқайлап жібердім. Сіз күлдіңіз,
жағдайды білмейтін едіңіз, Сізге дейін, 2-3 минут
бұрын ғана бір офицер !лімші болып жараланған
еді...».
Соғыс батыры С.Зиманов бейбіт !мірде
де қиыншылық пен әділетсіздікке қасқая
қарсы тұра білді. 1946-1948 жылдары Гурьев
облыстық прокуратурасында тергеуші,
аға тергеуші қызметтерінде, Қазақ КСР
прокуратурасында ерекше маңызды істер
ж!ніндегі тергеуші қызметінде кәсіби іскерлігі
бірден байқалды. Құқық қорғау мекемесіне
жұмысқа орналасуының !зіндік себебі де бар.
Демобилизациямен елге келе жатқан жолда
Бүкілодақтық сырттай заң институтының
Қазан филиалына оқуға түседі. Гурьев обкомы
майдангер коммунисті облыстық прокуратураға
жолдағанды ж!н санайды. Абзал ағалардың
үміті ақталды. Гурьев пен Алматыда прокуратура
қызметтері тұсындағы тәлімгерлері мен
әріптестерін ағамыз !мір бойы құрметтеп !тті.
1946 жылы Қазанда басталған оқудың бір
жылы ішінде 3-курсын экстернмен бітірді. 1948
жылы Алматыдағы сырттай заң институтында
мемлекеттік емтихандарды кілең 5-ке тапсырды,
жоғары білімді заңгер атанды. Жалпы оқу-білімге
қабілеттілік Зимановтар әулетіне ертеден тән
қасиет еді. Отбасылық архивінде сақталған
құжаттардан гимназияның 4-сыныбын әкесі тәптәуір бағалармен бітіргенін к!реміз. Pзі болса,
қазақ орта мектебін «4» пен «5» деген бағалармен
аяқтаған болатын.

TARIH

Академиясының толық мүшесі
(академигі) болып сайлануымен,
ердің жасы елуге толмастан,
отандық құқықтанудың
к!шбасшысына айналды.
Сәкеңнің басшылығымен
E-mail: jasqazaq2019@mail.ru
www.jasqazaq.kz
ww
жазылған 3 томдық «Мемлекет
тарихы және кеңестік Қазақстан
құқығы» кітабы әлденеше буын
заңгерлерге жол к!рсетуші
Сол жолы медаль жас тарихшы Т.Бейсембиевке
шамшырақ міндетін атқаруда десек, еш
бұйырды.
артықтығы жоқ.
Жаратылысынан ерекше жанды адамгершілік
Шашасына шаң жұқтырмай, ғылымның
майданының батыры десек, тұлғаның биік
Құлагеріндей жүйткіп келе жатқан С.Зимановты
тұғырын т!мендетіп алатындай к!ремін.
сүріндіргісі келген Батыраш пен Қотыраштар
С.Зимановтың үшінші батырлығы саясат
тасадан шыға келді. 1969 жылы ешбір себепсіз,
майданында толық дәлелденді дегім келеді. Оның
партиялық
үш қыры бар. Біріншісі – 1986 жылғы Желтоқсан
!ктемдікпен
к!терілісіне қатысты ұстанған позициясы мен
институт
к!зқарасы. Екіншісі – тәуелсіздік үшін күресі.
директоры
Үшіншісі – Тәуелсіз Қазақстанның к!шін түзеуге
қызметінен алып
қосқан үлесі.
тастайды. Бұл
С.Зиманов – желтоқсаншыларды бірден
әділетсіздіктің
әрі ашық қолдағандардың ірісі. 1986 жылғы 24
егжей-тегжейлі
желтоқсанда Қазақстан Ғылым Академиясына
баяны профессор
КОКП ОК саяси бюросының мүшесі
И.Қозыбаев
С.Соломенцев келген еді. Басқосуда Мәскеу
құрастырған
шенеунігінен кейін бірінші с!з Сәкеңе берілді.
«Салық Зиманов.
Жастар туралы бірде-бір жаман с!з айтпаған
Pмірбаянына
шешен: «Оқиғаға кінәлілер үлкендер, орыс пен
материалдар»
қазақ ақсақалдары» – деді. Қазақтарды жерден
(2016) құжаттар
алып, жерге салып жатқанда осылай с!йлеу саяси
мен материалдар
ерліктің ерлігі еді. Идеологиялық жұмыстың
жинағында
әлсіздігін, қазақ тілі пайдаланылмайтынын,
ашылғандықтан,
тәрбиелік күші кәдеге жарамай жатқанын алға
қаузай беруді ж!н
тартты. Тіпті Қазақстан Компартиясы ОК
санамадық.
б!лімдері !мірден тыс қалғанын сынады. Ұлт
Иә, ғылымның
мәселесін зерттеуде Одақ к!лемінде орын алып
Құлагерін
отырған қателіктерге тоқталды. Сол күндер үшін
сүріндірді,
ең бастысы – құқық қорғау органдары жаппай
қуғын-сүргінді бастап кеткенін,
айыптауға бел шеше кіріскенін
қаперге салып, оған партиялық
орнатуға шақырды.
Ғалымның қазақ жастарын
қорғаған ерлігі 1987 жылғы 11
сәуір күні !ткен республикалық
ғылыми-практикалық
конференцияда тағы
қайталанды. Колбин бастаған
шенділер қатысқан бұл ісшараның мәртебесі аса жоғары
еді. Сәкеңнің Ғалымдар үйіне
келгенін к!ргенбіз. С!йлеуін
асыға күттік.
Үлкен толғаныспен с!йледі.
Зал да сілтідей тынып тыңдады.
Үш мәселеге тоқталды: 1. Ұлттықмәдени автономияға, мектептерді
ұлттық тұрғыдан жіктеуге қарсы
революцияға дейін айтылған
лениндік пікір социализм тұсында
басшылыққа алуға жарамайтынын
соқырға таяқ ұстатқандай талдады.
2. Балабақшалар жүйесіндегі
шовинизмді сынады. Алматыдағы
372 мектепке дейінгі мекеменің
алтауы ғана қазақша жұмыс
істейтінін, Одақтас республикаларда
ахуал мүлде басқаша екенін
нақты деректермен дәйектеді. 3.
бірақ сұлата алмады. Билік !з қателігі мен
Студенттер құрамындағы қазақ жастарының
асыра сілтеуінің тігісін жатқызуға тырысты
үлесін азайту үшін қолданыла бастаған айлада. 1976 жылы Қазақстан Ғылым Академиясы
шарғыны әшкереледі. Студентке қабылдауда
т!ралқасының бас ғалым-хатшысының қызметін
бармақ басты, к!з қыстыға, «ұлттық нормаға»
ұсынды. Бірақ ұстанымына берік жан жаппарқұл
емес, қабілет пен талантқа басымдық беру
болғысы келмеді. Келер жылы қызметін қайтып
қажеттігін айтты, мұнсыз байырғы халықтың
берді. Жаны сүйген кәсібі – ғылымды бір сәт
ашу-ызасы ұлғаяды деді.
кейінге ысырмады. 70-80-жылдары жариялаған
Желтоқсан к!терілісіне қатысқаны үшін
зерттеулері кемеліне келген, Абай ұлықтаған
қуғын-сүргінге ұшырағандардың бәрі ұлы күн –
«Толық адамның» толғанысынан шыққан
Тәуелсіздік жарияланған соң толық ақталды.
дүниелер екенін барша кеңестік оқырман
С.Зимановтың тәуелсіздік үшін күресінің
таныды. Тіпті заң ғылымынан алыс адамдар
басты қорытындысы 1990 жылғы 25 қазанда
ғалымның табысына қуанышын сыртқа шығарып Қазақстанның егемендігі туралы Декларацияны
жатты. Мәселен, 1975 жылы С.Зиманов,
қабылдау болып табылады. Бірнеше ай бойы
С.Дәулетова, М.Исмағұлов жазған «Халық
талқыланып, толықтырулар мен !згерістерге
комиссариаты РСФСР ұлттары істерінің қазақ
ұшыраған құжаттың соңғы нұсқасын даярлауға
б!лімі» атты кітапты оқыған қазақтың кеңестік
құрылған парламенттік комиссияның
тұңғыш генералы Ш.Жексенбаев ризалығын
т!рағалығына С.Зимановтың кандидатурасы
академикке хатпен білдіріпті. «Pте үлкен еңбек
мақұлданды. Комиссия 10 күнге жуық қызу
сіңірілген, баға жетпес жұмыс жүрген. Кеңестік
жұмыс істеді. Парламенттің пленарлық мәжілісі
Қазақстан тарихының бастапқы кезеңіндегі
де шақырылды. Комиссия т!рағасының
ақтаңдақ !шкен, – делінген онда. – Осы
баяндамасы оқылған соң, 6 сағатқа созылған
монографияны шығару үшін материал жинауда
талқылау !тті. Бұл 1990 жылғы 25 қазан күні
қажымас қайрат пен алғырлық, тіпті !жеттік
еді. Пікірталастың қаншалықты қызу жүргенін
танытқан Сізге және Сіздің ұжымыңызға к!п
Қазақстан Президенті Н.%.Назарбаев 11 рет
рахмет! Мықтылық деп осыны айт!».
с!йлегенінен байқауға болады. Декларация
Сонымен, соғыс майданының батыры
қабылданған күн кейінде Республика күні деп
Салық Зиманов ғылымның алғы шебінде де
жарияланды.
батыл екендігін күмән-күдіксіз дәлелдеді. Біз
Депутат С.Зиманов 1991 жылы Қазақстанның
бұл жерде жаңалық ашып отырған жоқпыз.
мемлекеттік Тәуелсіздігі туралы Конституциялық
Тұлғаның осынау қасиеттерін алғаш рет атапзаңды қабылдауға, 1993 жылы Тәуелсіз елдің
атап к!рсеткен академик Манаш Қозыбаев
тұңғыш Конституциясын қабылдауға тікелей
ағамыз болатын. 2001 жылы «Атырау» газетінде
араласты. Ғылым Академиясының ерекше
жариялаған «Осы жұрт С.Зимановты біле
мәртебесін сақтау жолында арыстандай
ме екен» мақаласында: «Салық Зиманұлы
айқасты. Қазақ қоғамын демократияландыруға
үш майданның – соғыстың, ғылымның,
бағышталған әлденеше бастамалар к!терді.
адамгершілік майдандарының қас батыры» деп
Ғасырлар тоғысындағы Сәкеңнің саяси
жазғаны бар.
ерлігі мен қайраткерлігі к!з алдыма «Ақтабан
Осы орайда шағын түзету енгізу керек
шұбырындыдағы» қанжығалы қарт Б!генбайдың
тәрізді. Мәселе мынада: соғыстағы, ғылымдағы
бейнесін әкеледі. Қазақ батырларының рухы
батырлық тағдырдың жазуымен, қабілетда, дәстүрі де !лмеген екен. Осының бәрі саяси
қарыммен анықталады. Ал адамгершілік туа
к!зіқарақты жұртшылыққа аян. Тәуелсіздік
бітетін, ең сапалысы – тұқым қуалаумен бітетін
к!шіне салтанатты реңк беруге салған олжасы
қасиет. Адамгершілік батырлықпен берілмейді.
!зі дүниеден !тер 2011 жылы жарық к!рген
Батырлық адамгершіліктен шығады. Сәкеңнің
«Тәуелсіздік жарияланған қиын жылдардағы
бойына адамгершілік атаның күшімен, ананың
Қазақстан Республикасының Парламенті»
сүтімен дарыған. Ол – туа біткен қасиет.
кітабында топтастырылғанын айтуымыз керек.
С.Зимановтың биік адамгершілігіне !зім куә
Жалпы академиктің қаламынан туған еңбектерді
болған бір оқиғаны айта кеткім келеді. 1986 жылы атауымен ғана тізетін болсақ, кереқарыс кітап
Қазақ КСР Ғылым Академиясының президенті
шығаруға тура келеді.
қызметіне жойқын талант иесі М.Айтхожин
2011 жыл және бір ерекше оқиғасымен есімде
сайланды. Бірден жас ғалымдармен жұмысты
мәңгілік сақталып қалды. К!ктем айының бірі
қолға алды. Жас ғалымдар кеңесінің мүшелерін
еді. Астанадағы Мемлекет тарихы институтында
жинап, ұсыныстарын, !тініштерін тыңдайтын.
еңбек ететінмін. Ертеңгісін ҚР Парламентінен
Президентпен кездесуге академиялық кеңес
келіп түскен ресми қағаз қолыма тиді.
т!рағасының орынбасары ретінде мен де барып
Халық қалаулылары С.Зимановтың 90 жасқа
жүрдім. К!бінесе к!теретініміз пәтер, еңбекақы
толатынын, қандай құрмет к!рсету лайық екенін
мәселелері. Бір жолы жас ғалымдардың үздік
сұрапты. К!п ойланбастан «Халық қаһарманы»
шығармасына медаль тағайындау туралы
атағына лайық екенін, оны !зімше дәйектеп,
!тініш айтылды. Мұрат %бенұлы бірден
институт атынан жауап жаздым. Арада 10-15
қолдады. Гуманитарлық ғылымдар бойынша
күн !ткенде институтымызға Сәкеңнің !зі де
іріктеуді ұйымдастыруға мен жауапты болдым.
келе қалды. Асығыс шаруасы болса керек, к!п
Комиссияда академиктер корпусынан С.Зиманов отырмады. Дегенмен !ткендегі қағаздың м!р
бар еді. Сыртынан танығаным болмаса,
басылған, қол қойылған түпнұсқасын арнайы
араласпаған жанмын. Жас ғалымдар кеңесінің
қалыпқа салып, қолына ұстаттық. Оқыды,
т!рағасы айтқан болса керек, ойламаған
ризалығын білдірді. Pкініштісі – ұсынысымыз
жерден Сәкеңнің !зі үйге телефон соға қалды.
жоғары жақтан қолдау таппады.
«Мен Зимановпын» дегенді естіп, алғашқыда
Содан бері, міне, тура 10 жыл !тіпті.
сасқалақтап қалғаным !тірік емес. Гуманитарлық Соғыстың, ғылымның, саясаттың қас батыры
сала бойынша кімдер медальдан үміткер,
Салық Зиманов халқымен бірге мәңгі жасай
қандай еңбектері ұсынылғанын білгісі келіпті.
береді!
Барлық мәліметті айттым, кітаптарды жеткізіп
бердім. Бірнеше рет әңгімелесудің сәті түсті.
 Ә
,
Адамгершілігі қарапайымдылығынан есіп тұрды.
  і

ҮШ МАЙДАННЫҢ
БАТЫРЫ

сессиясына барған бір шағында, 40-жылдардың
соңы болса керек, әдейілеп белгілі академиктерге
жолығып, Қазақстанда право ғылымын қай
бағыттарда дамыту керек деп кеңес сұрағанын,
Москва университетінің атақты профессоры, заң
ғылымының үлкен маманы С.В.Юшковпен де
осы мәселелер ж!нінде с!йлескенін Алматыға
оралғаннан кейін ғылыми мәжілісте баян еткені
орта буындағы к!птеген юрист ғалымдарға
әйгілі. Қанекеңнің бұл бастамасы Қазақстанда
право ғылымының дамуына зор әсер етті». Сол
тұста аспирантураға болашақ әйгілі заңгерлер
В.Ким, %.Еренов, С.Байсалов, Ғ.Сапарғалиев,
М.Биндер, т.б. қабылданады. Бұлар ұзақ мерзімге
Мәскеу, Ленинград, Қазан қалаларындағы архив
пен кітапханаларға іссапарға шығып тұрды.
Сәкең де беріле ізденді. Мәскеу университетінің
түлегі Шәрбан Батталқызымен шаңырақ
к!теріп, жұрт қызыққандай отбасына айналды.
Диссертациясы заң ғылымы мамандығынан
болғанымен, мұнда тарих, экономика,
саяси үдерістер проблемасы кең қамтылды.
Уақытымен қорғап, республикадағы алғашқы
заң ғылымдарының кандидаты дәрежесіне
қол жеткізді. Іле-шала үлкен сенім к!рсетіліп,
1952 жылдың күзінен Алматы мемлекеттік
заң институтына директорлық қызметке
тағайындалады. Институт жұмысы қызып
сала берді. Жаңа басшы студенттер қатарына
майданнан оралған жастарды алуға тырысты.
Түрлі үйірме жұмыс істейтін. Оларға жетекшілік
етуге !нер шебері Н.Тілендиев (  ),
Кононов (       ),
К.Қармысов (   ), Е.Диордиев
(   ) шақырылады.
Дегенмен 50-жылдар басындағы қоғамдықсаяси ахуал !те күрделі еді. «Буржуазиялық
ұлтшылдармен» күресті сылтауратқан
тоталитарлық билік Қ.Сәтбаевты Ғылым
Академиясы басшылығынан ығыстырды.
М.%уезов республикадан Мәскеуге кетті.
Е.Бекмаханов, Қ.Жұмалиев, Б.Сүлейменов
қатарлы ғалымдар сотталды. Сәкеңнің !з
с!зімен айтсақ, «Сол күндерде қоғам бастан
кешіріп жатқан оқиғалар оңайға соқпайтын.
Иә, республикада 50-жылдардың алғашқы
жартысында репрессия шараларының жаңа
толқыны басталып, «кадрларды идеологиялық
тазалау» ұранымен, әсіресе, к!рнекті қазақ
зиялыларын қайта шарпып жатқан болатын...
Бір с!збен айтқанда, қатты қамығатын себеп к!п
еді».
Тағдырдың сыйы болар, саяси науқаннан
аман-есен шықты. Аз уақыт қазіргі %л Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң
факультетінде декандық қызмет атқарып, 1958
жылы Ғылым Академиясына қайта оралды.
Жаңадан ашылған Философия және құқық
институтының директорлығына тағайындалды.
Шығармашылық талантының жарқырай
ашылған кезеңі – осы жылдар. «ХІХ ғасырдың
бірінші жартысындағы қазақ қоғамдық
құрылымы» (1958), «XVIII ғ. соңы мен ХІХ ғ.
бірінші жартысындағы Қазақстандағы саяси
құрылым» (1961), «Шоқан Уәлихановтың саяси
к!зқарасы» (1966) сынды іргелі зерттеулері
бірінен соң бірі жарыққа шығады. 1961 жылы заң
ғылымдарының докторы дәрежесіне диссертация
қорғауымен, 1966 жылы Қазақ КСР Ғылым
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БІРЛІГІ
ЖАРАСҚАН

Бүгінде
әзірбайжан
ұлтының
өкілдерін
еліміздің
барлық өңірінен
кездестіруге болады.
Көп облыста әзірбайжан
мәдени орталықтары құрылған.
Солардың бірі – Алматы облысы
Көксу ауданында құрылған
«Нахичеван» әзірбайжан
этномәдени бірлестігі. Біз осы
бірлестіктің негізін қалаушы
Фахреддин Магеррамовқа
арнайы хабарласып, мәдени
орталықтың тыныс-тіршілігі
туралы біраз мағлұмат алдық.
Jas qazaq: Фахреддин мырза,
«Нахичеван» әзірбайжан этномәдени
орталығы қашан құрылды? Неліктен
орталыққа осы атау берілді?
8.;<: Біздің ұлттық
мәдени орталықтың тарихы әріден
басталады. Орталық 1980 жылы Kз
жұмысын бастады. Осы бірлестіктің
негізін қалаған марқұм әкем еді. 1993
жылы әке жолын жалғап, Алматы
облысы КKксу ауданында әзірбайжан
этномәдени бірлестігін құрдым. Ол
кезде тек сKз жүзінде жұмысты бастадық.
Тұңғыш Президентіміз Н.Назарбаев
Қазақстан Халқы ассамблеясын құрып,
этномәдени бірлестіктердің Kзінің мKрі,
шарты, қызметі болу керек дегенді
нықтап айтты. 1990 жылдың соңы мен
2000 жылдың басында этномәдени
бірлестіктер құрылып, заңды түрде
тіркелді. Біз де әзірбайжан ұлтының
мәдени орталығы ретінде 2003 жылы

тіркеліп, Kз жұмысымызды
бастадық. Ал Нахичиван дегеніміз
– Wзірбайжан еліндегі ауданның
атауы. «Неге ол атаумен аталды»
деген сұраққа жауап беретін болсам,
Қазақстанға жер аударылып
келген әзірбайжандардың кKбі
сол ауданнан. Елге келген
әзірбайжандардың 90 пайызы сол
Kңірден келді. Сондықтан осы атау
таңдалды.
Jas qazaq: Еліміздің ұлтаралық
татулық пен конфессияаралық
келісімді сақтау бағытында жүргізіп
отырған саясатына қандай баға
берер едіңіз?
8.;<: Тарихи отанын
тастап, Қазақстанға кKп ұлттың жер
аударылғанын білесіздер. Сонау
қиын-қыстау кезде кKп адам кKз
жұмды. Соғысқа дейін де, соғыстан
кейін де, еліміз ауыр күндерді
басынан Kткізді. Бірақ, қиындыққа
қарамастан, әрбір ұлт Kзінің тілін,
дінін, мәдениетін сақтай отырып,
бір аспанның астында бейбіт Kмір сүре
білді. Еліміздегі ең ерекше құбылыс
деп Қазақстан Халқы ассамблеясын
айтар едім. Ассамблея бүгінгі күнге
дейін Kзінің маңызды жүйе екенін
кKрсетті. Ендігі мақсат – ассамблеяның
жұмысын жаңа белеске шығару, жаңа
форматқа ауыстыру. Заман ағымына
сай бейімдеу. Еліміздің кKптеген облыс
орталықтарында «Достық үйі» ашылды.
Олар да жүйелі түрде Kз жұмысын
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бірімізді құттықтап, ақжарма
тілектерімізді айттық.
Jas qazaq: Қазақстан Халқы
асссамблеясы бүгінгі күнде
қандай жетістікке жетті деп
ойлайсыз?
8. ;<: Жоғарыда
айтып Kткендей, Қазақстан
Халқы ассамблеясы – ешбір
елде баламасы жоқ құбылыс.
Мен шетелді кKп араладым.
Басқа елдермен салыстырып
кKрдім. Байқағаным, Қазақстан
Халқы ассамблеясы біздің
елде пайда болып, Kзінің
Kміршеңдігін кKрсетті. Біз
бүгінде ұлтқа бKлінбей,
«қазақстандықпыз» деген
атауды арқалайтын күнге
жеттік. Мейлі, тKлқұжатымызда
қай ұлт екеніміз жазылсын,

ұлыс Kкілінің жоғын жоқтаумен бірге,
барша халқымыздың бірлігі жолында
Парламент қабырғасында табысты
қызмет етуде.
Jas qazaq: Wлемді алаңдатқан
пандемия салдары этномәдени
бірлестіктің жұмысына әсер етті ме?
Ұлттар арасындағы татулықты нығайтуда
қандай шаралар ұйымдастырылды?
8.;<: Бізде әр ұлтқа Kзінің
тілін сақтауға, мәдениеті мен салт-

бірақ «қазақстандық» деген құжатқа
қол жеткізсек, мақсатымыздың
орындалғаны. Мен осы ұсынысты
жиындарда, дKңгелек үстелде жиі айтып
жүремін. Ендігі міндет – Қазақстан
Халқы ассамблеясын жаңа белеске
кKтеру. Бағытын анықтап, болашаққа
қарай нық қадам басу.
Jas qazaq: Wңгімеңізге рахмет!
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Байкен КБЕЕВ –
Ақмола және Солтүстік Қазақстан
облыстары (8 778 910 45 34)

Мәриям АЙТБАЙ –
Шымкент қаласы
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ТАТУЛЫҚ ПЕН
ДОСТЫҚТЫҢ
ҮЛГІСІ

Баян ЖАНҰЗАҚОВА – Атырау облысы
(8 702 426 69 05)
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компьютер орталығының жетекшісі
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дәстүрін дәріптеуге еркіндік берілген.
Сондай-ақ елімізде тұратын әрбір ұлт
Kкілдерінің Kзіне тән ерекшелігі бар.
Бұл – татулық пен достықтықтың үлгісі.
Біздің этномәдени бірлестіктің негізгі
қызметі – Kзге ұлттың мәдениетін
сыйлай отырып, Kз мәдениетімізді,
салт-дәстүрімізді, тілімізді дәріптеу.
Осы арада балалық шағым есіме
түсіп отыр. Біздің ауылда неміс,
әзірбайжан, қазақ, орыс, грек тағы
да басқа ұлттың Kкілдері тұрды.
Сонда балалармен ойнап, орыстың
үйіне кірсек, борщ құйып беретін.
Қазақтың үйіне кірсек, ет асатады.
Wзірбайжандар ыстық палауын
ұсынады. Сол кезде араласып, бірбіріміздің үйімізге барып асыр-салып
ойнайтынбыз. Бірақ бір-біріміздің
мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізге
сыйластықпен қарайтынмыз. КKңіл
қуантарлығы – бүгінгі күнде де солай.
Бейбіт күннің астында тату-тәтті
Kмір сүріп жатырмыз. Пандемияға
байланысты жоспардағы бірқатар
мәдени шаралардың тоқтап тұрғаны
рас. Атаулы мереке күндері бір-

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

  ( жауапты хатшы
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жалғастырып жатыр. Ассамблея
жұмысын ең жоғарғы заң шығарушы
орган деңгейінде қамтамасыз ету
мақсатында Ассамблеяның парламенттік
Kкілдігі пайда болды. Қазақстан Халқы
ассамблеясының атынан Мәжіліске
сайланған 9 халық қалаулысы әрбір

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

« 
Директордың
орынбасары
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Белгілі журналист, әдебиеттанушы ғалым Бауыржан
Омаровқа анасы
(ә. 1!6
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып,
кKңіл айтамыз.
Jas qazaq   
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