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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ  ГАЗЕТ

АҚОРДА

ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯ 
ТАРТУҒА МӘН БЕРІЛЕДІ

Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Сыртқы 
істер министрі Қайрат 
Әбдірахмановты қабылдады. 
Бұл туралы Ақорданың 
баспасөз қызметі хабарлады.

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздік 
дәуірі» кітабында тәуелсіз Қазақстанның 33 басты 
нәтижесінің 31-тармақшасы былтыр ғана қазақ елінде 
тұңғыш рет алауы тұтанған XXVIII қысқы Универсиаданы 
еске салады. Халықаралық университеттік спорт 
федерациясының (FISU) ұйымдастыруымен студенттер 
арасында өтетін халықаралық жарыста әлемнің 57 
елінен келген 2 мыңға жуық спортшы бақ сынады. Он бір 
күнге созылған байрақты бәсекеде саңлақтарымыз 
жоғары нәтиже көрсетті.

АЛМАТЫ 
ТӨРІНДЕ ӨТКЕН 
УНИВЕРСИАДА

Almatynyn’ brendi Germani’ada 7-11 nay’ryz aralyg’ynda 
o’tetin halyqaralyq ty’ri’stik ITB Berlin – 2018 ko’rmesinde 
tanystyrylady.

Almaty ty’raly stend Qazaqstan pavi’lonynyn’ 1/3 bo’ligin almaq. 
Kely’s’iler qazaq elinin’ salt-da’stu’ri boi’yns’a ki’iz u’i’ quryp, qara jorg’a 
bi’lep, sondai’-aq sazsyrnai’da oi’nap, qurt a’zirley’di u’i’renetin bolady. 
Sonymen qatar s’arag’a Qazaqstannyn’ iri ty’ri’stik operatorlarynyn’ o’kilderi 
qatysady. Bul s’arag’a qatysy’ arqyly Almaty qalasynyn’ ty’ri’stik a’ley’etin 
arttyry’ ko’zdelip otyr. Ko’rmege etnoma’deni’ muralar qoi’ylyp, ko’mei’men 
ai’tylatyn a’n, qazaq ku’i’i s’aryqtap, ulttyq as ma’ziri, ka’desyi’lar usynylady.

Кездесу барысында Қайрат �бдірах-
манов Мемлекет басшысына Сыртқы 
істер министрлігінің қазіргі қызметі, сон-
дай-ақ алдағы кезеңге арналған жос-
парлары ж#нінде мәлімдеді.

Елбасы Азиядағы #зара іс-қимыл 
және сенім шаралары кеңесі мен Каспий 
маңы мемлекеттері басшыларының сам-
митіне дайындық барысындағы ұйым-
дастырушылық және мазмұндық мәсе-
лелерге баса назар аударды.

Нұрсұлтан Назарбаев Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында берілген тап-
сыр малар тұрғысынан алғанда, сыртқы 
саясат ведомствосы экономикамыздың 
басты салаларына шетелдік инвестиция 
тарту үдерісінде ерекше р#л атқаратынын 
атап #тті.

Қазақстан Президенті кездесу соңын-
да бірқатар нақты тапсырма берді.

GERMANI’ADA QAZAQ 
DASTARHANY JAI’YLADY

«Ry’hani’ jan’g’yry’» bag’darlamasy ai’asynda Astana 
I’y’NESKO kly’bynyn’ balalar ko’rkem sy’ret mektebi «Uly dala 
boi’ay’lary» atty quttyqtay’ qag’azdary ji’yntyg’ynyn’ jobasyn 
usyndy.

Quttyqtay’ qag’azdary bati’k, s’i’, akvarel men akri’l keskindeme, pastel 
ja’ne grafi’ka tehni’kalarynda oryndalg’an. Ko’rkem sy’ret mektebinin’ 
di’rektory Gu’lzi’a Esenovanyn’ ai’ty’yns’a, oqy’s’ylar s’yg’armas’ylyg’ynan 
olardyn’ armandary men qi’aldaryn, el tari’hy men onyn’ etnoma’deni’ 
qundylyqtaryna degen qyzyg’y’s’ylyqtaryn ko’ry’ge bolady. Aqpan ai’ynyn’ 
son’yna qarai’ 1 000 dana quttyqtay’ qag’azyn s’yg’ary’ josparlanyp otyr.

KO’KS’EDE MOBI’LDI 
KITAPHANA BAR

Ko’ks’etay’dag’y Mag’jan Jumabaev atyndag’y Aqmola 
oblysynyn’ g’ylymi’ a’mbebap kitaphanasynda «Mobi’ldi 
kitaphana» jobasynyn’ tusay’keseri o’tti.

Kitaphana mamandarynyn’ so’zins’e, oqyrmandar smartfon nemese 
plans’ettin’ ko’megimen QR-kod arqyly «Mobi’ldi kitaphana» qosyms’asynda 
usynylg’an 110 a’debi’ kitaptyn’ kez kelgenin lezde tay’yp, oqi’ nemese ju’ktei’ 
alady. Mobi’ldi oqyrmandar baspadan jaryq ko’rgen da’stu’rli kitaptardan 
alystamai’dy. Kerisins’e, oblystyq kitaphana usynyp otyrg’an elektrondy 
gadjetter arqyly «Mobi’ldi kitaphana» so’relerindegi qazirgi zamang’y ja’ne 
klassi’kalyq 100-den astam s’yg’armany qazaq, orys ja’ne ag’yls’yn tilderinde 
oqi’ alady.

JAS SY’RETS’ILERDEN 
ELORDAG’A SYI’LYQ

Тәуелсіздік алғалы бері 
атын дабырайтып, толқын-
толқын өткізіп жатқан 
жекешелендіру деген игі 
дәстүр бар. Бизнесмендер 
мемлекетке «қалыңмалын» 
төлеп, белгілі бір нысанды өз 
меншігіне қабылдап, 
жауапкершілігін мойнына 
алады. Тура үйлену секілді. 
Бұл – мемлекеттің 
көмектесуге мұршасы 
келмей, не жеке адамнан 
қайыр болмай азып-тозып 
тұрған мекемелер мен 
кәсіпорындардың қайта 
жандануы үшін керек. 
Әнеугүні Үкімет басшысы 
ренжіген – «жекешелен-
діруден түскен ақша қайда 
кетіп жатыр?» деп. Енді 
жақында ғана бір депутат тіпті 
түңілген дейді – дардай 
кәсіпорындарды тиын-тебенге 
сатып не ұтамыз деп. Бір 
шикілік бары байқалады. Не 
қазанның астына отты қатты 
жағып күйдіріп алғанбыз, не 
отын жетпей бабы келіспей 
тұр. 

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ЖЕЛГЕ ҰШТЫ МА?

Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің төрағасы Кәрім 
Мәсімовті қабылдады.

ҚАУІПСІЗДІКТІ НЫҒАЙТУҒА 
КҮШ САЛЫНАДЫ

Мемлекет басшысына Комитеттің қа-
зіргі қызметі мен алдағы кезеңге ар налған 
міндеттері ж#нінде мәлімделді.

Орталық Азия елдерінің сыртқы істер 
министрлері мен мемлекет басшыла-
рының алдағы кездесулері қарсаңында 
Нұрсұлтан Назарбаев #ңірлік қауіпсіздікті 
нығайту және діни экстремизм мен тер-
роризмге қарсы күрес жүргізу ісінде 
шетел дік әріптестермен #зара ықпал-
дастық орнатудың маңыздылығын атап 
#тті.

Кездесу соңында Елбасы бірқатар 
нақты тапсырма берді.

Абай АЙМАҒАМБЕТ

Сонау қаңтарда #ткізілген Үкімет оты-
рысында осы тақырып к#терілген кезде, 
мұрнына қонақтай беретін к#зілдірігін 
түзеп қойып Қаржы министрі Бақыт Сұл-
танов баяндама жасаған. Айтуынша, 
кешенді жоспарға 904 нысан кірген. 
Оның 876-сы туралы толық ақпарат 
арнайы сайтқа жарияланған (gosreestr.kz). 
Екі жылда 476 кәсіпорын нарыққа шыға-
рылып, 367-сі сатылған. Нәтижесінде, 
164 млрд теңге ақша түсіпті. Қарап отыр-
саңыз, цифрлар т#мен қарай құлдырай 
береді. Тәртіп бойынша жекешелендіруден 
түскен қаражат ешкімге мойын бұрмастан 
Ұлттық қорға қарай тартып отыруы тиіс 
еді. Алайда жетпей қалыпты. Мұны ми-
нистрдің #зі мойындаған. Оның үстіне 
Ұлттық экономика министрі Тимур Сү-
лей меновтің «тағы 168 кәсіпорын қатарға 
қосылды» деп айтып, Премьер-ми-
нистрдің қытығына тигені де күні кеше 
болғандай к#з алдымызда. Бақытжан 
Сағынтаев айтқандай «кәсіпорындарды 
бір қолымызбен қысқартып, бір қолы-
мызбен к#бейтіп отыратын болсақ» оның 
пайдасы не?

Мәжіліс депутаты Айқын Қоңыровтың 
ойынша, мемлекеттік мекемелер қазіргі 
қарқынмен сатыла берсе, Үкімет шығынға 
батып қалуы мүмкін. Бұл с#зіне аргумент 
ретінде, Қоңыров – мемлекеттің эконо-
микаға араласа беруін келтіреді.

– Жекешелендірудің тиімділігі сезіліп 
жатқан жоқ. Т#рт жыл ішінде 600-ден 
астам нысан сатылып, бюджетке 256 

миллиард теңге түскен. Бірақ бұл – 4 
жылдық бюджеттің бір пайызы ғана. 
Жаппай жекешелендіру жүрді екен деп 
қор нарығы да дамып кетіп жатқан жоқ. 
Осы күнге дейін ұлттық холдингтерге 
тиесілі 114 мекеме саудаланып, оның 
29-ы ғана аукцион арқылы жоғары бағаға 
#ткен. Қалғаны – тиын-тебен, – дейді 
Мәжіліс депутаты. 

Депутаттың с#зінше, мекемелердің 
тү сініксіз жолмен сатылуы себепті, Үкі-
мет те «#з #німінің» қызығын к#ре алмай 
отыр. Коммуналдық мекемелерді иеленіп 
алған жеке адамдар, тарифтерді қымбат-
татып жіберуі де мүмкін. 

– Сатылған нысандардың 54 пайы-
зы – коммуналдық меншіктер. К#бісі 
әлеу меттік бағытта және олардың са тылы-
мы жеке сектордың экономикалық 
мүмкін дігін кеңейтпейді. Сатылып жат қан 
тағы бір маңызды нысандар – мем ле кеттік 
органдар мен ұлттық компания лардың 
сервистік ұйымдары. Бірден-бір тасымал-
даушы мекеме болғандықтан да, олардың 
сатылғаны бәсекенің артуына ықпал ете 
қоймайды. Екінші жекеше лендіру тол-
қыны кезінде бағдарламадан 321 нысан 
алынып тасталған, – деді де путат. 

Экономист Жарас Ахметовтың ай-
туынша, қазір жекешелендіру үшін аса 
ыңғайлы уақыт емес екен. 

– Осы кезеңді жекешелендіру үшін 
нарық тұрғысынан аса қолайлы уақыт деп 
айтуға келмейді. Себебі, ірі компа ния-
лардың бағасы да #те жоғары болатыны 
белгілі. Ал бізде дәл қазір қаржы секторы 
жайбарақат күйде емес, валюта мың 
құбылып тұр. Болжалды сектор екі б#лім-

нен тұрады. Біріншісі – бюджеттің 
қалтасының қалыңдауы. Мысалы, «Қаз-
мұнайгаз» акциясының 25 пайызы са-
тылса, онда «Самұрық-Қазынаны» қар-
жыландыруға кететін бюджет шығыны 
азаяды. Не болмаса бірден тіке бюджетке 
барып түсуі мүмкін. Мұны енді Үкімет 
шешеді. Екіншісі – инвестицияның 
тартылуы. Жекешелендіру процесінің 
арқасында жаңа акционерлер келеді және 
олар аталған компанияларда корпоративті 
басқаруды күшейтуі мүмкін. Міне, жеке-
шелендіру үдерісінен біз осындай екі 
пайда к#руге тиіспіз. Иә, қазір не #зіне, 
не басқаға пайдасы жоқ мекемелер, кә-
сіпорындар жекенің қолына #тсе, әлде-
қайда аяққа тұрып, нығайып, гүлдене 
бастауы мүмкін ғой. Осы тұрғыдан ал-
ғанда жекешелендіру #те маңызды. Бірақ 
жариялы түрде қалай сатылып жатыр, 
кімдер алып жатыр, сатып алғаннан кейін 
лайықты түрде инвестиция салып жатыр 
ма деген сұрақтарға жауап таба алмадым 
әлі күнге. Бір білетінім – біздегі футбол 
клубтарының сатылмай жатқаны. Оларды 
сатып алып қаржыландыруға, бүкіл ауыр 
жүгін к#теруге ешкім құлықты емес, – 
дейді экономист.

(Жалғасы 2-бетте)



СЕНАТ МӘЖІЛІС  ҮКІМЕТ

МӘСЕЛЕ 

САПАР  

ОТЫРЫС

Сенаттың кезекті отырысы ерекше болды. Онда депутаттардың үштен бірі 
сауалдарын жария етті. Қоғам өміріндегі маңызды мәселелер қамтылған 
17 депутаттық сауал Премьер-министрге, бас прокурорға және Ұлттық 
банк төрағасына арналды. 

Нұрлан Нығматулиннің 
төрағалығымен өткен Мәжілістің 
жалпы отырысында еліміздегі 
кәсіпкерлік қызметті реттеуге 
қатысты жаңа заң жобасы бірінші 
оқылымда мақұлданды. Құжатты 
талқылау барысында палата 
төрағасы басы артық бақылау 
функцияларын қысқартуды және 
бизнестің жауапкершілігін арттыруды 
жақтап, сөйледі. 

Мемлекеттік хатшы Гүлшара 
Әбдіқалықова жұмыс сапарымен 
Түркия республикасына барды. 
Сапар аясында Мемлекеттік хатшы 
Түркия премьер-министрінің 
орынбасары Хакан Чавушоглуның 
шақыруымен Анкарадағы 
Қазақстан мен Түркияның іскер 
әйелдері бизнес-форумына 
қатысты.  

Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин Ұлыбритания және Солтүстік 
Ирландия Біріккен Корольдігінің еліміздегі Төтенше және өкілетті елшісі 
Майкл Гиффордты қабылдады. Бұл – тараптардың алғашқы кездесуі. 

Үкімет үйінде Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев инновацияларды 
дамыту саласындағы халықаралық сарапшы Гюнтер Паулимен кездесу 
өткізді. Оның барысында жаһандық технологиялық әзірлемелерді пайдалану, 
отандық және шетелдік кәсіпорындардың инновациялық бизнес жобаларға 
қызығушылығын тудыру арқылы Қазақстанның индустриялды-инновациялық 
дамуы мәселелері талқыланды.
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Сенатор Сәуле Айтпаева кәмелетке 
толмағандардың қауіпсіздігіне алаң дау шы-
лық білдірсе, Бірғаным �йтімова құлағы 
ауыр балалардың білімге қол жеткізуін 
қамтамасыз ету туралы айтты. Динар 
Н%кетаева ұстаздар мәртебе сін к%теруді 
ұсынды. Мұрат Бақтиярұлы зерделі жас 
ұрпақты елімізде қалдыру үшін жағдай 
жасауға назар аударды. Нариман Т%ре ғалиев 
елді мекендерді, ауылдық жер лер ді кең 
жолақты интернетпен қамтамасыз етудің 
ерекшеліктерін к%терді. 

Дархан Кәлетаевтың депутаттық сауалы 
қоршаған орта мен табиғи ресурстарға 
мониторинг жүргізудің Бірыңғай мемлекет-
тік жүйесінің қызмет етуі, сондай-ақ бірың-
ғай электрондық тұғырнамасын құру туралы, 
Рашит �кімовтің сауалы елді ме кен дердегі 
ауаның ластануы ж%ніндегі %зекті мәселе-
лерді зерттеу үшін мекеме ара лық комиссия 
құруға бағытталды. Ғұмар Дүйсембаевтың 
сауалы сапалы ауызсумен қамтамасыз ету 
туралы болды. �ли Бектаев «Қазақстан 
Республи касындағы гидротех ни калық құры-
лыс  тардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
туралы» арнайы бағдар ла ма сын қабылдау 
мәселесін к%терді. Т%леу бек Мұқашевтің 
сауалы жергілікті %зін-%зі басқаруды дамыту-
ға қатысты болды. 

Серік Жақсыбеков %з сауалында «Шым-
кент-Ташкент» автомобиль жолы ның 
бойында орналасқан «Жібек жолы» телефон 
стансасының сатылуына бас прокурордың 
назарын аударды. Сәрсенбай Еңсегенов мал 
ұрлығына жауапкершілікті қатайту қажет деп 
санайды. Сенатор Дулат Құсдәулетовтің 
сауалы криптовалютаны заңнамалық 
тұрғыда реттеуге бағытталды. 

Дәурен �ділбеков т%рт деңгейлі бюджет-
тің атқарылуына, мемлекеттік-жекеменшік 
туралы заңды іске асыру және Целиноград 
және Бурабай аудандық ішкі істер б%лім-
дерінің басқарма болып құры луы бары сында 
туындаған мәселелерге алаң дау шы  лық 
білдірді. �лімжан Құртаев Оңтүстік Қазақ-
стан облысындағы білім беру саласына 
республикалық бюджеттен қосымша қаржы 
б%лу мәселелерін к%терді. 

Сондай-ақ сенаторлар қатары толықты. 
Палата отырыс барысында Сенат депутаты 
Мұхтар Құл-Мұхаммедті Халықаралық 
қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінің мүшесі етіп сайлады. 

Сенаторлар Қазақстан Үкіметі мен 
Бірік кен Ұлттар Ұйымы арасындағы Сол-
түстік және Орталық Азия үшін Суб %ңір лік 

б%лімшеге арналған әкімшілік және қар-
жылық рәсімдерге қатысты келісімді рати-
фи кациялады. Келісім Алматы қала сында 
2013 жылғы қарашада ресми түрде ашылған 
Солтүстік және Орталық Азияға арналған 
Суб%ңірлік б%лімшенің жұмысын қамтама-
с ы з  е т у г е  ж ә р д е м д е с е д і .  Б ұ л  қ ұ ж а т 
транзиттік сауда, су және энергетика сала-
ла  рындағы біріккен жобалар бойынша 
Қазақстанның БҰҰ-мен Азия мен Тынық 
мұхит аймағына арналған Экономикалық 
және әлеуметтік комиссиясымен ықпал-
дас  тығын нығайта түседі, сондай-ақ Қазақ-
стан тарапына б%лім шенің жұмысына және 
кейбір бағдар ламаларды іске асыруға 
б%лінетін ерікті жарна бойынша б%лім ше-
ден жыл сайын есеп алуға мүмкіндік 
береді.

Отырыста 1996 жылғы 16 қыркүйектегі 
Қазақстан және �зірбайжан үкiметтерi ара-
сындағы табыс пен мүлiкке қосарланған са-
лық салуды болдырмау және салық т%леу ден 
жалтаруға жол бермеу туралы конвенция ға 
%згерістер мен толықтырулар енгізу тура лы 
үкіметаралық хаттама рати фи  кация ланды. 
Құжат енді Елбасының қол қоюына жол-
данады. 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, 
Конвен ция қолданылатын Қазақстан және 
�зірбай жан салықтарының атаулары нақты-
ланды. Жаңа мәтінде уағдаласушы мемле-
кет терде резиденттікті айқындауды және 
тұрақты мекеме құру тәртібін реттей тін 
баптардың ережелері нақтыланды.  Салық 
қызметтерінің арасындағы ынты мақ -
тастықты кеңейту  және  ЭЫДҰ-ның 
модельдік конвенциясына сәйкес келтіру 
мақсатында «Қосарланған салық салуды 
жою» және «Ақпарат алмасу» деген баптар ға 
түзетулер енгізілді. «Жеңілдіктерді шектеу» 
деген жаңа бап к%зделуде, ол салық тық 
жалтарулар және Конвенцияның ере желерін 
теріс пайдаланулар анықталған кезде ішкі 
заңнаманы қолдануға мүмкіндік береді. 

Сенаторлар Қазақстан мен Вьетнам 
елде рі арасындағы ұстап беру туралы шарт ты 
да ратификациялады. 2017 жылғы 15 
маусымда Ханойда жасалған бұл шарт әрбір 
уағдаласушы мемлекеттің %з аумағында 
болатын, ұстап беруге алып келетін қыл мыс-
тар үшін қылмыстық қудалау неме се сұрау 
салушы тараптың аумағында соттың үкімін 
орындау мақсатында іздестіріліп жатқан 
адамды ұстап беруіне бағытталған. Құжат 
ұстап беру және ұстап беруден бас тарту үшін 
негіздерін реттейді.

Мәжіліс басшысы атап %ткендей, 
Ұлыбританиямен жан-жақты және %зара 
тиімді қатынастарды нығайту – Қазақ стан-
ның сыртқы саясатындағы ең маңызды 
бағыттардың бірі. Kткен жылы екі ел 
арасында дипломатиялық байланыс тың 
орнағанына 25 жыл толды. Осы уақыт 
ішінде сенімді саяси диалог орнап, екі-
жақты қарым-қатынас стратегиялық әріп-
тестік деңгейіне жетті. 

Нұрлан Зайроллаұлы Ұлыбритания 
т а р а п ы н а  Қ а з а қ с т а н н ы ң  м а ң ы з д ы 
бастамаларына к%рсеткен қолдауы үшін 
алғыс білдіріп, халықаралық деңгейдегі 
%зекті мәселелерге назар аударды. Біздің 
еліміз бұл мемлекетпен түрлі халықаралық 
құрылымдар, соның ішінде БҰҰ Қауіпсіздік 
кеңесі аясында бірлескен жұмыстар 
арқылы екіжақты және к%пжақты %зара іс-
қимылды нығайтуға ынталы. 

Kз кезегінде елші еліміздің Орталық 
Азияда алғашқы болып, БҰҰ Қауіпсіздік 
кеңесіне мүше болғанын атап %те келе, 
Қазақстан Президентінің т%рағалығымен 

%ткен БҰҰ Қауіпсіздік кеңесі отырысының 
маңыздылығына тоқталды. 

Тараптар %зара ынтымақтастықты одан 
ары нығайтуда әсіресе, экономика, білім, 
инновациялық технология салаларына 
а й р ы қ ш а  к % ң і л  б % л д і .  Б ұ л  р е т т е 
Н.Нығматулин Елбасы Жолдауында 
айтылған 10 міндетке тоқталып, технология 
және цифрландыру салаларында әріптіс-
текті дамытудың маңызы зор екенін айтты. 
Спикердің айтуынша, цифрлы экономи-
каны күшейту, цифрлы қызметтерді ұсыну, 
инновациялық орталықтарды заңнамалық 
қамтамасыз ету бағытында британдық 
әртіптестердің тәжірибесі біз үшін қызығу-
шылық тудырады. 

Парламентаралық байланыс мәселесіне 
тоқталған Н.Нығматулин қазақстандық 
парламентшілердің британдық әріптестері-
мен ынтымақтастық ж%ніндегі топтар мен 
бейінді комитеттер арқылы %зара іссапар-
лар жасап, тәжірибе алмасуға, заң шығару 
ісінде әріптестікті күшейтуге ынталы 
екенін жеткізді.

Гюнтер Паули – «К%к экономика: 10 
жыл, 100 инновация, 100 миллион жұмыс 
орны» (The Blue Economy: 10 years, 100 in-
novations, 100 million jobs) кітабының 
авторы. Онда ол табиғи үдерістерге еліктей 
отырып, экономи ка лық, әлеуметтік және 
экологиялық пайда сы бар жаңа табысты 
бизнес үлгілерді  жасауға  болатынын 
к%рсетеді. Ол қазба ресурстарын пайда-
ланудан әлдеқайда қарапайым және эко-
логиялық технологияларды қолдануға баса 
назар аудара отырып, қарапайым индус-
трия лды үдерістерге балама ұсынады.

Бұл ретте біз үшін к%зі отықты, құлақ 
үйреністі болған «жасыл экономикадан» 
айырмашылығы сол, «к%к экономика» «кез 
келген ресурсты, егер %ндіріске қажет болса, 
басқасымен алмастыруға болады», «табиғатта 
қалдық болмайды», «кез келген жанама 
%нім – жаңа %нім үшін к%з» деген негізгі 
қағидалар ды ұстанатын етеді.  

Осы күні Үкімет басшысының т%рағалы-
ғы мен Kazakh Invest ұлттық компаниясы 
директорлар кеңесінің отырысы %тті. Онда 

Kazakh Invest АҚ-тың 2018 жылға арналған 
жұмыс жоспары қаралды, сондай-ақ «Ұлттық 
инвестициялық стратегия» бағдарламасы ая-
сын да инвесторларды тарту бойынша ком па-
ния ның қызметін жетілдіру мәселелері 
талқыланды.

Мемлекет басшысының АҚШ, БА�, 
Жапо ния, Оңтүстік Корея, Қытай, Түркия 
және басқа елдерге сапарларының қорытын-
дысы бойынша қол жеткізілген келісімдерді 
іске асыруға басымдық берілді. Осы мақсатта 
Kazakh Invest компаниясының АҚШ, Қытай, 
Германия, Франция және Түркия секілді бес 
басымдықты елде болуы күшейтілді, бұл 
ретте шетел инвестицияларын тартуда к%п-
жыл  дық тәжірибесі және баратын елдердегі 
бизнес қауымдастықтармен тығыз байла ныс-
тары бар атақты бизнесмендер жұмысқа 
тартылған к%рінеді.

Алға қойылған міндеттерге сәйкес, Ka-
zakh Invest бүкіл Қазақстан Үкіметі атынан ірі 
инвесторлармен және мақсатты трансұлттық 
компаниялармен бірегей келісс%з жүргізуші 
ретінде әрекет етуге тиіс.

ДЕПУТАТ ТЫҚ 
САУАЛДАР КҮНІ

ҚАУІПСІЗДІК РЕЙТИНГТЕН ҚҰНДЫРАҚ

КӘСІПКЕР ӘЙЕЛДЕР 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ АРТАДЫ

ҰЛЫБРИТАНИЯ 
ЕЛШІСІМЕН ЖҮЗДЕСТІ

«КӨК ЭКОНОМИКА» 
АВТОРЫН ҚАБЫЛДАДЫ

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ 
ЖЕЛГЕ ҰШТЫ МА?
(Басы 1-бетте)

Былтыр маусым айында Астанада эко-
номи калық форум %тіп, «Самұрық – Қа-
зына» қорын жекешелендіру бағдарла ма сы 
және оның ел экономикасын дағы р%лі» 
атты сессиясы ұйымдастырылған. Сол 
кезде Халықаралық қаржы корпора ция -
сының Орталық Азия бойынша %ңірлік 
менеджері Моаззам Мекан с%з с%йлеп еді. 
Ұшақтан түсе сала Қазақстанды мақтай 
ж%нелетін басқа сарапшылар сияқты емес, 
кесімді с%з, салалы сын айтып салған. 
Сіздер бұл процесті кеш бастап отырсыздар 
деген сонда Моаззам Мекан. 

– Қазақстан мен Ресей осыдан бұрын 
жүргізілген жекешелендіруден сабақ 
алмаған сияқты. Мұның астарына терең 
үңіліп, байыптап жүргізу керек. Себебі, 
к%птеген азаматтарға әсер етеді. Жекеше-
лен дірмей тұрып, ол еңбек ресурстарына, 
тұтынушыларға, үкіметке және меншік 
иелеріне қалай әсер етеді, бәрін мұқият 
ескеру керек. Кей мемлекеттер жекеше-
лендіру бағдарламасын бастап жіберіп, 
сосын оны игере алмай, тоқтатып қояды. 
Осыдан сақ болыңыздар, – деген менеджер. 

– Жекешелендіру негізінен жаппай 
коммуналдық меншік бойынша жүргізілді. 
Мемлекет есебінде тұрған асхана, комби-
нат, тамақтану орталықтары, сауда үйлері, 
тағы да басқа нысандарды жекеше лендіру 

біршама табысты жүргізілді. Ірі ұлттық 
компанияларға келетін болсақ, олар 
к%бінесе аса үлкен емес пакеттерін 
сатылымға шығарып жатыр. Мәселен, 
«Самұрық – Қазына» %з тарапынан «Транс-
телеком», «Тұлпар – Тальго» акцио нерлік 
қоғамы және Qazaq air әуеком пания сы, 
әуежай, Ақтаудағы теңіз сауда порты 
сияқты нысандар сатылымға шығарылған. 
Бірақ бұл процесс қанша лықты пайдалы 
нәтиже алып келерін д%п басып айта 
алмаймын, – дейді экономист маман. 

«Самұрық – Қазына» туралы с%з қозға-
лып қалған соң айта кетелік, еліміздегі же-
кеше лендірудің екінші толқыны аясында 
«Самұ рық – Қазына» мемлекеттік активте-
р дің бас операторы ретінде бұл процеске 
бел сенді түрде қатысады. Олар 2020 жылға 
дейін бар лығы – 216 активті сатуға шығар-
мақ. Енді осы жеке шелен діру қорға не 
береді? Иә, ком пания жұмы сын басқару 
ың ғайлы бо лады, тиімділігі арта түседі. 
Оның дамуы үшін технологиялар әкелу 
жеңілдейді. Ша ғын және орта бизнес дами-
ды. Ең бастысы, кәсіпорындар мемлекетке 
қарап аузын ашпайды, %з күнін %зі к%реді. 
Бұрқыратып пайда табады. Бұл енді қағаз 
жүзінде таңба лы бейнеленген, к%ркем 
с%здер. Шындыққа ұласса – б%ркімізді 
аспанға атып, оны қайтып қағып алмауға да 
бейілміз.

Ұлттық экономика министрі Тимур 
Сүлейменовтің түсіндіруінше, «Кейбір 
заңнамалық актілерге кәсіпкерлік қызметті 
реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша 
%згерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» заң жобасы мемлекеттік бақылау-
қ а д а ғ а л ау  қ ы з м е т і н  р е ф о р м а л ау ғ а 
бағытталған. Осыған сәйкес, «Мемлекеттік 
органдардың қолында бар 544 бақылау 
функциясының мемлекет және тұтынушы 
қауіпсіздігіне қатер т%ндіру тәуекелдерімен 
байланысты емес 137-сі алып тасталады». 

Дегенмен олардың кейбірінің, мәсе-
лен, азаматтардың қауіпсіздігімен байла-
ныс ты қызметтерді бақылауға қатысты 
функциялардың жойылуының орындылы-
ғына депутаттар күмән келтірді. Парла-
мент ші  лердің пайымдауынша, бұл жерде 
заң жобасын әзірлеушілердің Doing Buss-
ines секілді әртүрлі рейтингтердегі Қазақ-

станның орнын жақсарта түсу үшін биз-
нес ті қайта реттеуге бағытталған бұл 
ұсы нысы ж%нсіз әрі %зін-%зі ақтамайды. 

– Бүгінде бақылау функцияларын 
арттыру тәжірибесіне кері қайту туралы 
мәселе қойылып отырған жоқ. Бірақ қазір 
қолданыста бар әрі азаматтарымыздың 
тіршілігін және олардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін қажет функцияларды 
қысқарту жайы тағы да мұқият талданғаны 
ж%н. Kйткені егер мемлекет пен азамат-
тары мыздың қауіпсіздігіне нұқсан келсе, 
қандай да бір рейтингтердегі ешқандай 
орындар қажет болмай қалады, – деп 
нықтады Нұрлан Нығматулин. 

Бірінші кезекте, бұл алаңдаушылық 
энергетика, мұнай-газ, тау-кен %неркәсібі, 
су шаруашылығы салаларының объекті ле-
ріне қатысты болып отыр. 

– Осы заң жобасы арқылы қолданыс-
тағы Су кодексіне енгізу ұсынылатын, суды 
есепке алу және су объектілеріне мо нито-
ринг жүргізуді алып тастауды қарас тыратын 
түзету, шынын айтқанда, к%птеген сұрақтар 
тудырады. Егер түзету осы қа лыпта 
қабылданатын болса, онда тұтас проб-
лемалар тізбегі туындауы мүм кін. Мысалы, 
Қазгидромет суды пай да лану ту ралы толық 
ақпарат ала алмайды. Тиісін ше, т%тенше 
жағдайдың болжамы да дәл әрі нақты 
болмайды, – деді Мәжіліс т%рағасы.

Нұрлан Зайроллаұлының пікірінше, 
пайдаланылған суды лайықты есепке 
алудың болмауы сонымен қатар мемлекет-
тік бағдарламаларда к%зделген жайылым-
дар ды суландыру, азаматтарды таза ауыз 
сумен қамтамасыз ету бойынша шараларды 
жүзеге асыруды да қиындатады. Бұл ретте 
палата басшысы жобадағы даулы норма-
лар дың орындылығын екінші оқылымға 
дейін зерделеу керектігіне назар аудартты. 
Сонымен бірге, Нұрлан Нығматулин жа-
уап ты министрлікке сейсмикалық қауіпті 
аймақтарда орналасқан тұрғын үйлерге 
қатысты сақ болу керектігін ескертті. 

Тұтастай алғанда, ұсынылып отырған 
түзетулерге қатысты ой түйген спикер 
Мем лекет басшысының кәсіпкерлік үшін 
нарықтық жағдайларды қалыптастыру, 
сондай-ақ бизнестің жауапкершілігін арт-
тыру мәселелері бойынша тапсыр ма ларын 
орындаудың маңыздылығын атап %тті.  

Заң жобасы ертеден қалыптасқан 
«анық тау және жазалау» саясатының 
орнына «құқықбұзушылықтың профилак-
ти касы мен алдын алу» саясатына к%ше 
отырып, тексерушілердің түйсігі мен 
мінез-құлқын түбегейлі %згерту мақса тын-
да профилактикалық бақылауды енгізуді 
қарастырады. Жұмыс тобы отырыстарында 
қарау барысында жобаға депутаттардан 
900-ге жуық түзету келіп түскен. Заң жоба-

сы қолданыстағы 13 кодекс пен 100 заңға 
%згерістер мен толықтырулар енгізбек. 

Сондай-ақ бүгінгі отырыста депутаттар 
Қазақстан мен Беларусь үкіметтері 
арасындағы «1997 жылғы 11 сәуірдегі Табыс 
пен мүлікке қосарланған салық салуды 
болдырмау және салық т%леуден жалтаруға 
жол бермеу туралы келісімге %згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы хаттаманы 
ратификациялау туралы» заң жобасын 
мақұлдап, Сенатқа жолдады. Келісім про-
фес сорларды, оқытушылар мен ғылыми 
қыз меткерлерді 24 айға салық салудан боса-
та тын жаңа баппен толық тырыл ды. Сондай-
ақ бірқатар терминдерге %згерістер енгізілді. 

Бүгінгі жалпы отырыста Мәжіліс 
т%рағасы Нұрлан Нығмалулиннің ұсыны-
сы мен депутат М.Ерман Халықаралық 
істер, қорғаныс және қауіпсіздік коми те ті-
нің т%рағасы болып сайланды. Сонымен 
бірге, Орталық сайлау комиссиясының 
қаулысымен «Нұр Отанның» партиялық 
тізім бойынша Дархан Мыңбай Мәжіліс 
депутаты ретінде тіркелді. Дархан Қамза-
бек ұлы бұған дейін Қазақстан халқы 
ассамблеясы т%рағасының орынбасары – 
Хатшылық меңгерушісі қызметін атқарған. 
Палата оны Экология мәселелері және 
табиғат пайдалану комитетінің мүшесі 
ретінде  сайлады.  Отырыс соңында 
Т.Сыздықов депутаттық сауал жолдады. 

Қаншайым БАЙДӘУЛЕТ

Оған сондай-ақ «Атамекен» ҰКП, 
Түркия сауда палатасы және тауар бир-
жалары одағының, Мемлекеттік орган-
дардың, әйелдер кәсіпкерлік қоғам дас-
тығының %кілдері шақырылды. Мұндағы 
басты мақсат – бауырлас екі елдің кәсіпкер 
әйелдері арасындағы ынтымақтастықты 
арттыру.

Гүлшара �бдіқалықова құттықтау 
с%зінде Ел Президенті Н.Назарбаев 25 

жылдан астам уақыттан бері тиімді ынты-
мақтастық орнатып келе жатқан бауыр лас 
мемлекеттер арасындағы екіжақты қарым-
қатынастың дамуына ерекше мән беретін-
дігін атап %тті. 

Мемлекеттік хатшы Мемлекет басшы-
сы ның табысты навигацияға  және 
Индустрия 4.0 – жаңа әлемге бейімделуге 
бағытталған «Т%ртінші %неркәсіптік 
революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» Жолдауына назар аударды. 
Осы орайда, кәсіпорындарды цифрланды-
руға бағытталған жаңа әдістер сынақтан 
%ткізіледі. Бұл ретте әйелдердің кәсіпкерлік 
қоғамдастығына маңызды орын б%лінбек. 

Бұдан б%лек Мемлекеттік хатшы биыл 
Қазақстан айрықша мерейтой – Астананың 
20 жылдығын атап %тетіндігін айтты. Ас-
тана – Тәуелсіздіктің символы, Президент 

идеясының іске асуы және барша қазақ-
стандықтардың еңбегінің жемісі.  

Форумда кәсіпкер әйелдердің иннова-
ция лық бизнес-жобаларының таныс ты-
рылымы болып, сындарлы түрде озық 
тәжірибе  алмасып,  Қазақстан мен 
Түркияның әйелдер бизнес-қоғамдастығы 
арасындағы экономикалық және инвес-
тициялық қарым-қатынасты одан ары 
дамыту мәселелері талқыланды. Мемле-
кет тік хатшы с%зін түйіндей келіп, форум-
ның алдында тұрған үш басты мәселені 
атап %тті.

– Біріншіден – екі елдің кәсіпкер 
әйелдері арасында сауда-экономикалық 
және инвестициялық ынтымақтастықты 
нығайту. Осы бағытта кәсіпкер әйелдердің 
бастамаларын қолдап, іске асыруына 
жәрдемдесу. Екіншіден – Қазақстан мен 

Түркияның бизнес %кілдері арасындағы 
инновациялық және инвестициялық ірі 
жобалардың тізімін әзірлеу. Үшіншіден – 
заманауи цифрлы технологиялар сала сын да 
табысты жұмыс істеп жүрген кәсіп кер-
лермен бірлесіп, жаңа жобалар және 
тәжірибе алмасу мақсатымен арнаулы іс-
шаралар %ткізу. Түркияда басталған бүгінгі 
игі іс-шара Қазақстанда да жалғасын тауып, 
кәсіпкерлік саласындағы әйелдер тұғыр -
намасының қалыптасуына жол аша ды деген 
ойдамыз, – деді Гүлшара �бдіқалықова. 

Сондай-ақ форум аясында Мемлекеттік 
хатшы Түркия парламентінің спикері 
Ислам Кахраманмен, Түркия премьер-
министрінің орынбасары Хакан Чаву шо-
глу мен, Отбасы істері және әлеуметтік 
саясат ж%ніндегі министр Фатма Бетюль 
Сайын Каямен кездесті.  

Дайындаған Айхан ШӘРІП



№26 (3294) 16 АҚПАН, 2018 ЖҰМАwww.aikyn.kz

NUR OTAN 3

«Нұр Отан» партиясының 
Республикалық қоғамдық 
қабылдау бөлмесінде 
Мәжіліс депутаты Қуаныш 
Сұлтанов өтінішпен келген 
азаматтарды қабылдады.

«Нұр Отан» партиясы Алматы 
қалалық филиалы жанындағы 
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі қоғамдық кеңестің 
отырысы өтті. Алқалы жиынға 
партияның қалалық филиалы 
басшылығы, Алматы қаласының 
мәслихат депутаттары, Құқық 
қорғау органдары мен 
мемлекеттік мекемелердің 
жетекшілері, Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі Қоғамдық кеңестің 
өкілдері, қалалық әкімдіктің осы 
мәселеге жауапты мамандары 
мен БАҚ журналистері қатысты.

Елбасының «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауында «Индустрияландыру 
жаңа технологияларды енгізудің көшбасшысына айналуы тиіс» 
екендігі айтылды. 

«Нұр Отан» партиясының 
Қостанай қалалық филиалы мен 
«Жас Отан» Жастар қанаты 
Сырбай Мәуленов атындағы 
мектеп-гимназияда Астана 
қаласының 20 жылдығына орай 
«Астана – Арман қала» атты 
пікірсайыс ұйымдастырды.

«Денсаулық сақтау ісі 
қымбатқа түсетін стационарлық 
емге емес, негізінен аурудың 
алдын алуға бағытталуға тиіс». 
Елбасының «Төртінші өнеркәсіптік 
революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» 
Жолдауындағы дәл осы тапсырма 
аясында сайлауалды 
бағдарламаның «Денсаулық 
сақтау» бағыты бойынша 
комиссияның кезекті отырысы өтті.

«Нұр Отан» партиясының 
хатшысы Ғабидолла 
Әбдірахымов Елбасы, партия 
Төрағасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың партия Саяси 
кеңесінің кеңейтілген 
отырысында партияны 
жаңғырту бағытында берген 
тапсырмаларына орай, 
Қызылорда облыстық партия 
филиалы қызметкерлерін 
аттестациялаудан өткізді.

2008 жылы Моңғолияның Баянөлгей аймағынан көшіп келген 
Тоқтаубай Сетерхан апа бүгінде Астана маңындағы Қоянды 
ауылында тұрып жатыр. Қазақстан азаматтығын алған соң жат 
жұртта қалған ұлдарын, қызы мен келіндерін шақырады. 

БАСПАНАЛЫ БОЛУ 
МҮМКІНДІГІ МОЛ

 Шымкент қаласының тұрғыны 
Гүлзинат Қадырбаева баспана дауы және 
қаражатын алу бойынша нотариустың 
іс-әрекетіне шағымданды. Депутат атал-
ған мәселеге байланысты әділ шешім 
шығаруды сұрап, шағымхатты Жоғарғы 
сот т&рағасы Ж.Асанов пен Бас про-
куратураға жіберетін болды. 

 Зейнеп Шәкірғанова қамқорлығына 
алған т&рт баласымен үйінен еш негізсіз 
шығарып жібергенін айтып, депутатқа 
к&мек к&рсетуін сұрай келіпті. Қолында 
Патронаттық тәрбие келісімі де бар 
екенін және ол еш &згертілмегенін айт-
ты. Яғни, келісімге &згеріс енгізілмей, 
баспанасында тұра беруге құқылы екенін 
жеткізді. Бұл үйде 4 жыл тұрған. Оған 
арнайы комиссия шешімімен қоныстан-
ған екен. Осыған байланысты Зейнептің 
шағымы партия атынан Астана қаласы 
әкімдігіне қарау үшін жолданатын 
болды. 

 Алты баласының анасы Үрзада 
Уайсова баспанаға қол жеткізе алмай 
жүргеніне қапалы екенін айтып, депу-
таттан осы мәселені шешіп беруге ықпал 
етуін сұрады. Ол бүгінде баспана алу 
кезегінде 694 орында тұр. Бұл тұрғыда, 
азаматшаға қолданыстағы заңдар 
бойынша түсініктеме беріліп, &тініші 

партия атынан Астана қаласы әкімдігіне 
жолдау үшін қабылданды. 

− Қаншама түйін шешіліп жатқа-
нымен, тұрмыс мәселелері, әсіресе үй 
алуға мұқтаж жандар к&п. Қазір «Нұрлы 
жол», «Нұрлы жер» сияқты халықтың 
пайдасына бағытталған түрлі мемле-
кеттік бағдарламалар бар. Соның негі-
зінде, мыңдаған адам жаңа пәтерлерге 
қоныстануда. Алайда адамдар тек 
мемлекеттік к&мекті күтіп отырмай, 
баспана алудың басқа да жолдарын 
пайдаланғандары дұрыс. Мәселен, қазір 
пәтерді жалға алу арқылы сатып алу, 

ипотекамен үй алу сияқты мүмкіндіктер 
бар. Адамдар кейде соны ескере бер-
мейді, «Нұр Отан» партиясынан к&мек 
сұрап жатады. Бірақ партияның пәтер 
беретін ешқандай қоры жоқ. Дегенмен 
арыздарды тиісті органдарға жіберіп, 
әділетті шешім шығаруды талап ету 
жұмыстарын ұйымдастырып отырады. 
Барлығы да заң аясында жасалуы тиіс. 
Себебі, әрбір азамат мұнда әділет іздеп 
келеді, – дейді депутат Қуаныш Сұл-
танов. 

Нұрай РАХЫМ

Күн тәртібінде санитарлы-эпидемио-
логиялық қызмет пен &рт қауіпсіздігі са-
ласындағы жемқорлыққа қарсы күресудің 
жүйелі іс-шаралары қаралды. Қоғамдық 
кеңестің т&рағасы Борис ;лекенұлы:

– Елбасының биылғы «Т&ртінші &нер-
кәсіптік  революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жол дауы-
ның тоғызыншы бағыты – Жемқорлықпен 
күрес және заңның үстемдігіне бағдар-
ланды. Мемлекет басшысы «Жемқор-
лықтың алдын алуға бағытталған күрес 
жалғаса береді. Мемлекеттік органдар дағы 
процестерді, соның ішінде олардың 
халықпен және бизнеспен қарым-қа-
тынасын цифрландыру маңызды болып 
саналады. Атап айтқанда, азаматтар &з 

Мәжіліс депутаты, «Нұр Отан» пар-
тиясы фракциясының мүшесі Зәуреш 
Аман жолованың т&рағалығымен &ткен 
жиында тұрғындардың денсаулығын 
жақсарту мақсатында профилактикалық 
ем-дом жұмыстарына к&ңіл б&ліну 
керектігі талқыланды. Баяндама жасаған 
Денсаулық сақтау вице-министрі Алексей 
Цой: «Еліміздің барлық стратегиялық 
құжаттарында аурудың алдын алуға 
басымдық берілген. ;сіресе, балалар мен 
жас&спірімдердің денсаулығына зор к&ңіл 
б&лінеді, себебі бала кезде дендеген дерт 
жас ұлғая асқына беруі мүмкін. ;лемде 
жыл сайын жұқпалы емес аурулардан 36 
миллионнан астам адам к&з жұмады. Оның 
14 миллионы &мірден ерте, яғни 70 жасқа 
дейін кетіп жатады», – деді.

 Оның айтуынша, Қазақстандағы &лім-
жітім бойынша бірінші орында – қан- 
айналым жүйесі аурулары, екінші – тыныс 
мүшелері аурулары, қатерлі ісіктің пайда 
болуы – үшінші және жарақаттанушылық 
т&ртінші орында екен. Ерте жастағы 
&лімнің 80 пайызына жуығы к&біне темекі 
шегу, дұрыс тамақтанбау, артық қимыл-
дамау және ішімдік қабылдау сияқты т&рт 
негізгі факторлармен байланысты.

Тестілеу Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік қызмет істері 
департаментінің тестілеу орта лығында 
ұйымдастырылды. Облыстық партия 
филиалы бойынша аттеста циялауға 41 
азамат қатысты. Тестілеу екі кезеңнен 
тұрды. Бірінші кезеңде қыз меткерлердің 
нормативтік құжат тар бойынша білімдері 
тексерілсе, екінші кезеңде жеке қарым-
қабілет дең гейі анықталды. Нәтижесінде, 
тестілеуге қатысқан 41 қызметкердің 2-і 
тиісті сынақтан &те алмады.

Одан б&лек 12 ақпан күні барлық 41 
қызметкер арнайы тақырыпта эссе жазды. 
Соңғы сұхбаттасу кезеңін «Нұр Отан» 
партиясының хатшысы, аттес тациялау 
комиссиясының т&рағасы Ғабидолла 

&тініштерінің қалай қарастырылып жат-
қанын к&ріп, дер кезінде сапалы жауап 
алуы тиіс. Азаматтардың конституциялық 
құқықтарына кепілдікті нығайту, құқық 
үстемдігін қамтамасыз ету, құқық қорғау 
қызметін ізгілендіру жұмыстарын жал-
ғастыру қажет. Қоғамдық тәртіпті сақтау 
және қауіпсіздікті қамтамасыз ету сала-
сында к&шелерде және адам к&п жи на-
латын қоғамдық орындарда бейне бақылау 
жүргізетін, азаматтарды анықтайтын және 
жол қозғалысын қадағалайтын интеллек-
туалды жүйелерді белсенді түрде енгізу 
керек» деген тап сырма берді. Мемлекет 
бас шысы басшы лыққа барлық бағдарла-
маларында шағын және орта бизнеспен 
айна лысуға ниетті тұлғаларға қолдау 
к&рсетуді нықтап тапсырды. Санитарлы-
эпидемио ло гия лық қызмет пен &рт қауіп-
сіздігін қам та масыз ететін сала мамандары 
осы шағын және орта кәсіпкерліктің 
қарқын алуына қажет сапаны бекітіп бере 
алуы тиіс, дейтұрғанмен кей тұста қолбайлау 
болып отырғандары да жасырын емес, – деп 
атап &тіп, алқалы отырысты бастап берді. 

Бүгінде санитарлы-эпидемио логия лық 
қызмет мамандарының тексерісі бары-
сында жемқорлыққа қарсы күрес шара-
ларының тиімділігі бәсеңдеп, кері сінше 
тәуекелі күшейген тұстары біршама арта 
түскен жағдайлар кездесуде. Бұған Қо-
ғамдық кеңестің жүргізген зерттеулері мен 
сауалнамалары дәлел бола алады. Осыған 
байланысты Қоғамдық кеңес мүшелері бұл 
саладағы олқылықтардың тізімін тіркеп, 

 Бүгінде МСАК ұйымдары базалары 
мен Саламатты &мір салтын қалыптастыру 
орталықтарында 96 жастарға арналған 
денсаулық орталығы жұмыс істеп тұр. 
Олар дың қызметі медико-психо-әлеумет-
тік к&мек к&рсету, жас&спірімдерді сала-
матты &мір салтын ұстануға оқыту, сек-
тораралық ынтымақтастық орнатуға 
бағытталған.  

Денсаулық сақтау министрлігі Сала-
уатты &мір салтын қалыптастыру проб-
лемалары ұлттық орталығының директоры 
Жәмила Баттақова барлық аймақ бойынша 
«Саламатты &мір салтын насихаттау үшін» 
бюджеттен 2018 жылға 2 219 619 000 теңге 
қарастырылып отырғанын жеткізді. Алайда 
бұл тұрғыда мәселелер де  туындап 
отырғанын атап &тті: «Мемлекет қаржы-
ландырмақ, алайда «Саламатты &мір сал-
тын қалыптастыру» бойынша қызметтерді 
орындау үшін жеткізушілерді конкурстық 
іріктеу рәсімі кешеуілдеп отыр. Бұл «Ден-

;бдірахымов жүргізіп, тиісті шешім 
шығарды. 

– Аттестациялаудың негізгі мақ саты – 
қызметкерлердің кәсіби дең гейін анық-
тау. Партиялық жаңғыру бағытында 
жасалып отырған жұмыстар алдымен 
орталық партия аппараты қызметкер-
лерінен басталды. Jңірлер бойынша 
бірінші Қызылордада &тіп отыр. Жалпы, 
аттестациялау қорытын дысы қызылор-
далық партия қызмет керлерінің деңгейі 
жоғары екендігін к&рсетті, – деді партия 
хатшысы Ға бидолла ;бдірахымов.

Аттестациялық комиссияның қоры-

тиісті мекемелерге жібер ген екен. Қаладағы 
санитарлы-эпи де миологиялық тексеріс 
мәселесіне тікелей жауапты Алматы қа-
ласы қоғамдық денсаулық сақтау департа-
менті де жауап кершіліктен тыс қалмапты. 
Отырыс барысында осы мекеменің бас-
шысы Айзат Молдақасымова баяндама 
жасап, бірқатар сауалдарға жауап берді. 
Айзат Балтағұлқызының айтуынша, &ткен 
жылы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
шаралары аясында тиісті мекеме лердің 
&кілдерінің қатысуымен түрлі басқосулар, 
семинар-тренингтер &ткі зілген. Департа-
ментке келіп түскен арыз-&тініштердің 
қатары едәуір азайған. Алайда «Нұр Отан» 
партиясы Алматы қалалық филиалы 
т&рағасының бірінші орынбасары Жұлдыз 
Омарбекова са ладағы осы олқылықтың 
орнын толтыру үшін д&ңгелек үстелдердің 
&ткізілгені жеткіліксіз екенін атап &тті. 
«Семинар-тренингтер сала мамандарының 
кәсіби біліктілігін жетілдіру, я болмаса 
жүйедегі проблемаларды шешу үшін бас-
қосу мақ сатында &ткізілгені жақсы. Кеңсе-
дегі кездесулер жемқорлық мәселесін шеше 
алмайды» деді Жұлдыз Қажыкен қызы. 

Бұдан кейін Алматы қаласындағы Т&-
тенше жағдайлар департаментінің бас-
шысы Серік ;убәкіров есеп берді. Ге нерал-
мойордың баяндамасынан да са ла дағы 
жемқорлықтың себебін анық тап, салда-
рымен күресу үшін түрлі тү сіндіру жұмыс-
тары жүргізіліп жатқанын ұқтық. Талқылау 
барысында Серік Ғаб доллаұлына жекемен-
шік балабақша лардың &рт қауіпсіздігі мен 

саулық» мемлекеттік бағдарламасының 
орындалуын тежеуде. Қазір үш облыс қана 
келісім жасаған, олар – Ақмола, Ақт&бе 
және Батыс-Қазақстан облыстары», – деді 
Жәмила Баттақова. 

Денсаулық саласы мамандарының 
пікірінше, әр адамның денсаулығы 50% 
&зінің &мір салтының әсеріне тәуелді, ал 
қалған факторлар бойынша 20% қоршаған 
ортаға, 20% генетикалық базаға, 10% 
денсаулық сақтау саласының деңгейіне 
байланысты екен. 

Отырыс барысында салауатты &мір 
салтын насихаттау мен нақты шараларды 
іске асыру үшін атқарылып жатқан жұ-
мыстар  талқыланды.  Бейнеконфе-
ренциялық байланыс арқылы тыңдалған 
аймақтардағы Денсаулық сақтау басқар-
малары басшы ларының жұмыстарына баға 
беріліп, кем шіліктері айтылды және нақты 
талаптар қойылды. 

Нұрай РАХЫМ

тындысы бойынша 41 қызмет кердің 37-і 
&з лауазымдарына сай деп танылды. 2 
қызметкер 1 айдан кейін аттестациялаудан 
қайта &теді. Лауа зымына сай деп танылған 
қызмет кер лердің арасында 1 қызметкер 
орталық партия аппараты кадрлық ре зер-
віне, 14 қызметкер жоғары партия мек-
тебінде білімін жетілдіруге жолдама алды.

Аттестациялау ережесіне сәйкес, 
жұмыс &тілі 35 жылдан асатын және 6 ай 
толмаған партия қызметкерлері аттес-
тациялаудан босатылды.

Мира ҰЗАҚ

т&тенше жағ дайларға дайындығына қа-
тысты бірқатар сауалдар қойылды. Қа-
лалық мәслихат депутаттарын бүгінде же-
ке меншік бақша ларда бала денсаулығына 
қолайлы деп қойылып жатқан экология-
лық таза ағаш тардың жайы мазалайды 
екен. Олар ТЖД &кілдерінің «осы ағаш-
тарды &рт қауіп сіздігі талаптарына сай 
арнайы бояумен сырлау туралы» ескерт-
пелерінің қанша лықты орынды екенін 
сұрады. 

«Айқын» республикалық қоғамдық-
саяси газетінің бас редакторы Нұрт&ре 
Жүсіп «Бүгінде жекеменшік бақшаға ай-
налған екі қабатты үйлердің қарасы к&п. 
Олардың басшылығынан бастап тәрбие-
шілеріне дейін т&тенше жағдай орын алған 
кезде атқаратын іс-шара лар дан хабардар 
болуы керек. Осы жағдайды бақылау қан-
шалықты жолға қойылған және ТЖД-ның 
тәрбиешілерді оқыту бағдарламасы бар 
ма?» деген сауал қойды. 

Қазіргі уақытта мұндай жекеменшік ба-
лабақшалардың жалпы нормасы ТЖД 
талаптарына сай екенін Серік Ғабдол лаұлы 
атап &тті. Сондай-ақ тәрбиешілерді оқы-
тудың арнайы жүйесі бар және ары қа рай да 
жетілдіріліп отыратынын тілге тиек етті. 

Отырыстың екінші б&лігінде, қалалық 
жолаушылар к&лігі және автомобиль 
жолдарының жұмысына жауапты басқар-
маның қызметі барысы мен атқарып жат-
қан іс-шаралары сынға алынып, сарапқа 
салынды. 

Асыл ТҰМАР

КЕҢСЕДЕГІ КЕЗДЕСУЛЕР ЖЕМҚОРЛЫҚ МӘСЕЛЕСІН ШЕШПЕЙДІ

АУРУДЫҢ АЛДЫН АЛУ – ӨТЕ МАҢЫЗДЫ

КАДРЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІ 
СЫНАЛДЫ

ПАРТИЯ ҚАНДАСЫМЫЗҒА 
КӨМЕКТЕСТІ

2010 жылы олар да Қазақстанға ат ба-
сын тірейді. Алайда келіні Нұржан Бо-
латбек азаматтық ала алмай, біраз жүріп 
қалады. Қолында ықтиярхаты бар ол 
Ақмола облысына қарасты Целиноград 
ауданының к&ші-қон полициясына талай 
барған. Бірақ қағазбастылықтан арылмай 
қойған біздің қоғам бір мекемеден келесі 
мекемеге сенделтіп қойғаннан басқа 
«жақ сылық» жасамапты. 

Амалы таусылған Сетерхан апа келі ні-
нің құжаттарын алып, «Нұр Отан» пар-
тиясының Целиноград аудандық фи-
лиалына барады. Нәтижесінде, Нұржан 
Болатбек Қазақстан Республикасының 
азаматы атанды. Халыққа қызмет к&рсету 
орталығынан «жеке куәлігі дайын болды» 
деген қуанышты хабар күтіп отыр.

– 1930 жылдары елден бас сауғалап 
кеткен әкем Тоқтаубай Баян&лгейдің 
Байқадам ауылында есепші болып қызмет 
етті. Анам үй шаруасында болды. Ата-
анам балаларының туған елге қайтып, 
&сіп-&ркендегенін армандап кетті. Бү-
гінде Қояндыда тұрып жатырмыз. Не-
мерелерім №20 мектепте оқиды, – дейді 
Сетерхан апа. 

Партияға &тініш білдіргеннен кейін, 
арада аз уақыт &ткен соң қуанышты хаба-
рын жеткізіп, партияның аудандық фи-
лиалына хабарласқан қандасымыз &з 
ризашылығын айтып, алғысын білдірді. 
«Нұр Отан» партиясына үлкен рақмет. 

Елбасымыз аман болсын. Еліміздің мәр-
тебесі мен абыройы арта берсін.Үмітіміз 
үзілгендей болып еді. Партия біздің мә-
селемізді шешіп берді. Енді келінім Ха-
лыққа қызмет к&рсету орталығына құжа-
тын алуға  бармақшы» деп ағынан 
жа рылды қария. 

Жалпы статистика бойынша «Нұр 
Отан» партиясының Ақмола облыстық 
филиалының қоғамдық қабылдауына 
келіп түскен &тініштердің 10 пайызы аза-
маттық алу мәселелеріне келіп тіреледі. 
Оларға нұротандықтар заңгерлік кеңес 
беріп қана қоймай, нақты к&мек қолын 
созуда. 2017 жылдың қорытын дысы 
бойынша Құқық қорғау орган да рының 
қызметкерлері  мен заңгерлер 338 
қабылдау &ткізіп, 571 адамға кеңес берген. 
Биылғы жылдың 2 айы бойынша 215 қа-
былдау &тіп, 367 облыс тұрғыны &з мәсе-
ле сіне жауап алған. «Негізінен, бізге 
Қазақ стан азаматтығын алу, тұруға рұқсат 
қағазын алу, мемлекет тарапынан бе ріле-
тін к&мек түрлерін білу мақсатында &ті-
ніш тер келіп түседі. Мәселен, &ткен 
жылы қоғамдық қабылдауға келіп түскен 
18 қандасымыздың 10-ы Қазақстан аза-
мат тығын алды», – дейді «Нұр Отан» 
партиясы Ақмола облыстық филиалы 
қоғамдық қабылдауының меңгерушісі 
Қымбат Жүсіпова.

Ж.�ШІМХАНҰЛЫ

Бұл мәселе «Нұр Отан» партиясы 
Маңғыстау облыстық филиалында &т-
кен «Индустриялды даму» бағыты 
бойынша сараптама комиссиясының 
отырысында с&з болып, аймақтың 
индустриялды-инновациялық даму 
деңгейі туралы мәселелер қаралды.

– Аймақтағы индустриялды даму 
мәселесін шешудің бірден-бір жолы – 
облыс аумағындағы таңдаулы жобалар 
тізімін жасап, оларға инвестиция 
тарту,  – деді  Маңғыстау облысы 
индустриял ды-инновациялық даму 
басқармасының инвестициялық-инно-
вациялық саясат және сыртқы эконо-
микалық қызмет б&лімінің басшысы 
Тілеген Едігеев. 

Отырыста сараптама комиссиясы-
ның мүшелері 2018 жылға жоспарланған 
мәселелерді талқылады. Жоспарды 
әзірлеу кезінде облыстық индустриял-
ды-инновациялық даму басқармасы 
жүзеге асыратын негізгі міндеттерге ба-
қылау жасауға к&ңіл б&лінді. 

Қазақстан Республикасының 2015-

2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
индустриялды-инновациялық даму 
ж&ніндегі бағдарламасына сәйкес жа-
сақталған Маңғыстау облысының 
кәсіпкерлікті қолдау картасы бойынша 
аймақта 22 жобаны жүзеге асыру жос-
парланып отыр. Мысалы, 2018 жылы 
арнайы экономикалық аймақта транс-
форматорлар және кабельдер шығару-
мен айналысатын «Ақтауэнергомаш» 
зауы тын іске қосу к&зделген. Зауыттың 
құ рылысына әзірбайжандық инвес-
торлар қаржы салды.

Тілеген Едігеев Түпқараған ауда-
нында салынатын жел қуатымен электр 
энергиясын &ндіретін станса құрылысы 
туралы баяндады. Аймақта күн электр 
стансаларын салу да қарас тырылған. 
Болашақта индустриялан дыру сала-
сындағы жаңа технологиялар арқылы 
&ндіретін бұл стансалар ха лықты электр 
энергиясымен қамтама сыз ететін бо-
лады.

Зәмзагүл НАЗАР

ЖАҢАЛЫҚ – 
ЖАҢА ӘДІСТЕ

АСТАНАМЫЗ 
ГҮЛДЕНЕ 
БЕРСІН!

Жарыста мектеп оқушыларынан құ-
рылған «Бәйтерек», «Хан Шатыр» және 
«Астана Арена» командалары &з білім-
дерін к&рсетті. 

Пікірсайыс к&пшілікке үлкен ой 
салды. Себебі, бақтарын сынаған оқу шы-
лар негізінен Астананың спорт ке шендері 
мен мәдени орталықтары жайлы кеңінен 
әңгіме қозғады. 

– Астана – еліміздің бас қаласы. ;рбір 
ел дің намысты перзенті &з отаны, туған 
жері туралы жан-жақты біліп, оны қадір-
лей білуі керек. Біз – елдің болашақ 
патриоттарымыз. Алдымыздағы аға буын 
&кілдері секілді республикамызды &р-
кендетуге лайықты үлесімізді қоса бе-
реміз, – дейді қалалық, облыстық пікір- 
сайыстардың жеңімпазы, гимназияның 
10-сынып оқушысы Ақмарал Бекенова.

«Нұр Отан» партиясы қалалық фи-
лиалының кеңесшісі Айт&ре Тұрсынның 
айтуына қарағанда, алдағы уақытта да 
&згелерге &неге ретінде осындай басқо-
сулар жалғасады. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ, 
Қостанай облысы
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АЛМАТЫ ТӨРІНДЕ 
ӨТКЕН УНИВЕРСИАДА 

«2017 жылдың 
29 қаңтары мен 
8 ақпаны 
аралығында 
Алматы қаласында 
Бүкіләлемдік 28-ші 
Қысқы 
Универсиада өтті. 
Халықаралық 
жарысқа әлемнің 
57 елінің 
спортшылары 
қатысты».

Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» 
кітабында тәуелсіз Қазақстанның 33 
басты нәтижесінің 31-тармақшасы 
былтыр ғана қазақ елінде тұңғыш 
рет алауы тұтанған XXVIII қысқы 
Универсиаданы еске салады. 
Халықаралық университеттік спорт 
федерациясының (FISU) 
ұйымдастыруымен студенттер 
арасында өтетін халықаралық 
жарыста әлемнің 57 елінен келген 
2 мыңға жуық спортшы бақ сынады. 
Он бір күнге созылған байрақты 
бәсекеде саңлақтарымыз жоғары 
нәтиже көрсетті.

Нұрсұлу МЫРЗАХМЕТ

Универсиадада спорттың 12 түрінен 
85 медаль жиынтығы сарапқа салынды. 
57 мемлекеттің спортшысы қатысқан бұл 
додада Қазақстан студенттік құрамасы 
сәтті !нер к!рсетті. Барлығы 171 спортшы 
қатысты. Спорттың 12 түрінен сынға 
түскен саңлақтарымыз 36 медаль иеленіп, 

Қазақстан жалпыкомандалық есепте 
2-орынға тұрақтады. Бірінші орынға 
Ресей шықса, үшінші орынға Оңтүстік 
Корея табан тіреді. Бүкіләлемдік сайыста 
еліміздің қоржынына 11 алтын, 8 күміс 
және 17 қола түскен болатын. Биат-
лоншылар, шаңғышылар мен фристайл-
шылар үздік нәтиже к!рсетті. Юлия 
Галышева, Дмитрий Рейхард, Галина 
Вишневская мен Анна Шевченколар қос-
қостан медаль тағынып, жанкүйерлерді 
желпінтіп тастады. Ал соңғы жүлдені 
хоккейшілер қоржынға салған еді. 

Жарыстар спорттың 12 түрі бойынша 
!тті: биатлон, таушаңғы спорты, кёрлинг, 
конькимен жүгіру спорты, шаңғы қос 
сайысы, шаңғы жарысы, шаңғымен 
трамплиннен секіру, сноуборд, мәнерлеп 
сырғанау, фристайл, шайбалы хоккей, 
шорт-трек. 

Алматыда Универсиадаға арнайы екі 
жаңа спорттық нысан − «Халық Арена» 
мен «Алматы Арена» салынды. Жарыстар 
Алматының 8 спорт нысанында !тті. 
Олар – «Шымбұлақ» таушаңғы курорты, 
«Медеу» мұз айдыны, «Сұңқар» халық-
аралық шаңғы трамплиндерінің кешені, 

Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы, 
«Алатау» шаңғы және биатлон кешені, 
«Табаған» спорттық ойын-сауық кешені 
және «Халық Арена» мен «Алматы 
Арена». Бұл спорттық инфрақұрылымдар 
бүгін де қала тұрғындары мен қала 
қонақтарының игілігі үшін қызмет етуде. 
Универсиаданың ашылу салтанатында 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Қысқы 
Универсиадалар тарихында алғаш рет 

мұнда Атлеттер қалашығы салынды. Бұл 
жобаға жұмсалған инвестиция қазақ-
стандықтардың игілігіне қызмет ететін 
болады. Ареналар к!пшілікті бұқаралық 
спортқа тартатын орталыққа айналады. 
Атлеттер қалашығы 1700-ден астам 
отбасыға арналған қолжетімді әлеуметтік 
тұрғын үйі бар жаңа ықшамауданды 
құрайды» деген болатын.

Халықаралық студенттік спорт феде-

рациясының президенті Олег Матыцин: 
«Gте жоғары деңгейде ұйымдастырылған 
бұл спорттық додаға бұдан бұрынғы 
Универсиадаларға қарағанда шығын аз 
кетті. Инвестициялар к!лемі керісінше 
артты. Осы жайтқа ерекше назар аударт-
қым келеді. Ақ ойындарға 57 елдің 2000-
ға тарта спортшысы келді. 578 уни вер-
ситеттің үмітін арқалаған кіл мықты !зара 
кім мықтыны анықтады» деген еді.

Универсиада – 2017 жарысын әлем нің 
80 елінде 1 млрд к!рермен тамашалады. 
EUROSPORT 1 және 2, CBS (АҚШ), 
ССTV (Қытай), KBS (Оңтүстік Корея), 
Матч-ТВ (Ресей), Eurosport Asia-Pacifi c 
(Австралия және Мұхит аралдары) ар-
наларынан к!рсетілді. Бұл жайлы Мә-
дениет және спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлы: «Спортшыларымыздың 
жеңісі барлық спорт жұртшылығын дүр 
сілкіндірді және бүкіл әлемдегі спорт-
сүйер қауымды бей-жай қалдырған жоқ. 
Сон дай-ақ Универсиададағы спорттық 
жеңістер еліміздің жоғары экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени дамуының 
дәлелі» деп атап !ткен. 

28-ші Қысқы жарыс 60 елден 30 
мыңнан астам қонақтар мен туристерді 
қарсы алды. Кез келген ірі шара секілді 
қысқы Универсиадаға 3 мыңнан астам 
ерікті үлес қосты. 2800 ерікті Алматы қа-
ласынан болса, 200 адам шетелден және 
еліміздің !зге !ңірлерінен келіп, ерікті 
ретінде ойындарға қатысуға мүмкіндік 
алып, сайыс барысын ғаламтор кеңіс-
тігінде жариялап, таратып отырды. 

Жалпы, Универсиаданы Алматыда 
!ткізу туралы ресми шешім 2011 жылғы 
29 қарашада Брюссельде Халықаралық 
университеттік спорт федерациясында 
(FISU) !ткен дауыс беру нәтижесінде қа-
был данды. Осылайша, Алматы бұ рынғы 
кеңестік кеңістік елдерінің ішінде бірінші 
болып, 2017 жылы !тетін XXVIII қысқы 
Универсиаданың астанасына айналды. 
Бұған дейін 1973 жылы Мәскеу және 2013 
жылы Қазан қаласы жастардың тек жазғы 
спорт ойындарын қабылдаған болатын. 
Универсиада туын Алматыға беру 
салтанатты рәсімі 2015 жылғы 15 ақпанда 
Испанияның Гранада қаласында !тті. 
Гранадада !ткен ойындарда қазақ 
жастары 3-орынды иеленген болатын. 
Универсиада ойындарын !ткізу эста-
фетасы 2017 жылы Алматыға жеткен 
болса, екі жылда бір болатын студенттер 
арасындағы кешенді сайыс енді Ресейдің 
Краснояр қаласында алауын жағып, 
жалауын желбіретеді.

Мемлекет басшысының «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» 
Жолдауын насихаттау жөніндегі 
республикалық ақпараттық топ 
Қызылорда облысында жұмыстарын 
жүргізіп жатыр. Жұмыс тобын Қызылорда 
облысына Ішкі істер министрі 
Қалмұханбет Қасымов бастап барды. 

Қайыржан ТӨРЕЖАН

Қалмұханбет Қасымов Елбасы Жолдауының 
негізгі міндеттері тал қыланған облыс әкімі 
Қырымбек К!шербаевтың халыққа есеп беру 
кездесуіне қатысты. Түсіндіру жұ мыстары 
шеңберінде !ткізілген облыс активімен кездесу 
барысында ми нистр басты құжатта к!рсетілген 
негізгі басым бағыттарға сипаттама беріп, алға 
қойған мақсаттарды іске асыру бағытында ел 
Үкіметі қабылдап жатқан шаралар туралы 
әңгімеледі. Кездесуде Т!ртінші !неркәсіптік 
революцияны іске  асырудың маңызды 
бағыттарына, заманауи құқықтық және қауіпсіз 
қоғам құру мәселелеріне баса назар аударылды. 

«Жұмыс сапары барысында Қы зылорда 
облысы әкімдіг і  жанындағы ахуалдық 
орталықтың жұмысымен танысты.  Бұл 
орталықтың барлық жү йесі ғаламтормен 
тіркеліп, элек тронды планшеттер мен жұмыс 
ба рысын пайыздық к!рсеткішпен есеп теуге 
арналған экранмен қамта масыз етілген. Басқа 
!ңірлермен тіке лей байланысқа шығуға 
мүмкіндік те жасалған. Одан !зге, облыстық 
Ішкі істер департаменті, денсаулық, білім 
басқармаларының жұмысымен он лайн режимде 
танысуға болады. Об лыстың экономикалық 
ахуалын талдап к!рсететін түрлі бағдарламалар 
да орнатылған. Мұның !зі ахуалдық орталықтың 
ж ұ м ы с ы н ы ң  ж о ғ а р ы  с а  п а д а  қ ы з м е т 
к!рсететіндігін дәлел дейді. Ішкі істер министрі 
Қалмұ ханбет Нұрмұханбетұлының Сыр 
!ңіріндегі жұмыс сапары Нартай Бекежанов 
атындағы облыстық драма театрында !ткен 
Қызылорда облысы әкімі Қ.К!шербаевтың 
халық ал дында есеп беру жиынына қатысуы мен 
ж а л ғ а с ы н  т а п т ы .  G ң і р д і ң  ә л е у  м е т т і к -
экономикалық даму к!р   сеткіші сараланып, 
облыс тұрғын дарының ұсыныс-пікірлері тың-
далды» деп хабарлады облыстық әкімдіктің 
баспас!з қызметі.

Бұдан соң министрлік басшысы азаматтарға 
жеке қабылдау !ткізіп, !ңір тұрғындарының 
нақты мәсе лелерімен танысты, сонымен бірге 
азаматтарды алаңдатқан мәселелерді жедел 

шешу ж!нінде  тапсырма берді .  Сапар 
барысында министр Ішкі істер, т!тенше 
жағдайлар және қылмыстық атқару жүйесі 
департаменттерінің жеке құрамымен кездесті. 
Кезде сулерде министр Жолдаудан туын дайтын 
міндеттерді  іске асыру үшін Ішкі істер 
органдары қабылдайтын негізгі шараларға 
нақтырақ тоқталып, басым бағыттарды 
пысықтады. Келесі  кезекте Қ.Қасымов 
жергілікті поли ция қызметінің, кезекші 
б!лімнің және қажетті құралдармен қамтамасыз 
етілген к!шпелі полиция бекетінің жұмысымен 
танысты. Министр ғи мараты толық қайта 
құрастырудан !ткен қылмыстық-атқару 
жүйесінің мекемесінде болды. Мұнда бұрынғы 
жапсырмалап салынған үй-жайдың орнына 
х а л ы қ а р а л ы қ  с т а н д а р т т а р ғ а  с ә й к е с 
сотталғандарды камералар бо йынша ұстауға 
арналған жатақха налар тұрғызылған. Сонымен 
бірге, ми нистр сотталғандардың кәсіптік білім 
алуы және !ңірдің бизнес құры лым дарын тарта 
отырып, қосымша жұмыс орын дарын құру 
мәселелерін талқылады. 

«Қазіргі заман талаптарына сай болу үшін 
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауы – Ішкі істер органдары қыз-
метін жаңғыртуға және технологиялық дамуына 
жаңа серпін беруі тиіс», - деп атап !тті Ішкі істер 
министрі әріп тес тері алдында. Қызылорда 
облы сын дағы жергілікті полиция қыз метінінің 
жалпы штаттық бірлігі 1006,5-ті құрайды. 
Облыстық мәслихаттың кезекті 42-сессиясының 
шешімімен, Қызылорда облысы Ішкі істер 
депар таментіне облыс бюджетінен 4 млрд 574 
млн 346 теңге б!лініп, оның 2 млрд 100 млн 812 

мың теңгесі жер гі лікті полиция қызметін 
қамсыз дандыруға қарастырылған. 

Министрлік басшысының на зарына ІІД 
оқу-жаттығу орталығы ның, Жалағаш АІІБ және 
Арал ауданындағы Сексеуіл полиция б!лімі 
құрылыстарының жобалары ұсы нылды. 
Сонымен қатар Қ.Қасы мов !ткен жылы 
республика бойынша ұйымдастырылған слёттің 
жеңім паздары болған жол қозғалысының жас 
инспек торларымен кездесіп, жол қауіпсіздігі 
ережелерін жетік игер гендері үшін алғысын 
білдіріп, олардың осынау ұлағатты іс терімен 
қоғамдық тәртіпті нығайтуға !з үлес терін қосып 
отырғанын және бұл Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев белгілеген міндеттердің 
бірі екенін атап айтты. 

І ш к і  і с т е р  м и н и с т р і  Қ а л м ұ х а н б е т 
Нұрмұханбетұлы Сыр !ңіріндегі  жұмыс 
сапарын ОІІД, қалалық ішкі істер басқармасы, 
Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті, 
Т!тенше жағдайлар департаменті, К!ліктегі 
і ш к і  і с т е р  б ! л і м і  с ы н д ы  і ш к і  і с т е р 
органдарының басын біріктіріп отырған 
«Динамо» денешынықтыру-спорт қоғамдық 
бірлестігінің жұмы сымен танысып қорытын-
дылады. Жұмыс сапарының соңында Ішкі 
і с т е р  м и н и с т р і  Қ а л м ұ х а н б е т  Қ а с ы м о в 
қ о ғ а м н ы ң  п о л и ц и я ғ а  д е г е н  с е н і м і н 
арттыратындай жұмыс жасау керек тігін ескерте 
келе, облыстық Ішкі іс тер департаменті 
басшылығына облыс аумағындағы жедел 
жағдайдың жай-күйін бақылауды қамтамасыз 
ету және Елбасының ішкі істер органдары 
алдына қойған міндеттерін мүлтіксіз орындау 
бағытында нақты тапсыр малар берді.

Оңтүстік Қазақстан облысында 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті  – Елбасының кітапханасы 
«Н.Назарбаев: дәуір, тұлға, қоғам» атты 
көшпелі көрме өз жұмысын бастады. 
Шымкент қаласындағы тарихи-өлкетану 
мұражайында шараның салтанатты 
ашылуы болып өтті. 

Шымкенттік қалың к!пшіліктің наза рына 
Мемлекет басшысының жеке архиві, жеке 
кітапханасы және музей қорының материалдары 
мен зерттеу нәтижесі ұсы нылған. Сондай-ақ мұнда 
кітапхананың архиві, кітап, музей қорларының 
сирек жә дігерлері, Елбасының жоғары мемлекеттік 
марапаттары, Құрандар коллекциясы, !зге 
мемлекет басшыларының қолтаңбасымен 
кітаптар, Н.Назарбаевтың шет тіліндегі кі таптары 
да бар. К!рме «К!шбасшы жолы», «К!шбасшы 
феномені», «bлем таныған, К!шбасшы» және 
«Елбасы мәртебесі – ел мәртебесі» атты т!рт 
б!лімге құрылыпты.

Елбасының Тәуелсіз Қазақстан тағды рындағы 
р!лін мұрағат құжаттары мен жәдігерлер арқылы 
жүйелі түрде кеңінен к!рсетуді мақсат еткен к!шпелі 
к!рме алғаш рет !ткен жылдың соңында Алматыда 
бастау алған болатын. К!рменің ашылу салтанатында 
с!з алған Қазақстан Президенті Кеңсесінің бастығы 
– Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы 
кітапха насының ММ-нің дирек торы Махмұт 
Қасымбеков к!рмені шырайлы Шымкент қаласында 
!ткізу кездейсоқ емес екенін атап !тті.

– К!рмені Алматыдан кейін Шымкентте 
ашқалы отырмыз. bрине, бұл кездейсоқ емес. 
Себебі, Оңтүстік Қазақстан облысы ның еліміздің 

әлеуметтік және экономи калық дамуындағы 
ерекше р!лге зор.  Екін шіден, бұл !ңір – 
халқымыздың мәдениеті мен салт-дәстүрінің 
кеніші, ана тілімізбен ұлт тық құндылықтарымыздың 
қаймағы бұ зылмаған ордасы. Сондықтан Шымкент 
– баршамыз үшін ыстық әрі жү регімізге жақын, – 
деді М.Қасым беков. 

Облыс әкімі Ж.Түймебаев мазмұны мен деңгейі 
тұрғысынан аса маңызды іс-шараның Оңтүстік 
!ңірінде !туі үлкен мәртебе, әрі зор мақтаныш 
екенін атап !тті. «Мемлекет басшысы Қазақстан 
тари хындағы шешуші кезеңде еркіндік пен 
тәуелсіздікті аңсаған халықтың асыл арманын 
орындады. Қысқа мерзім ішінде еліміз жүз жылға 
татитын ғажайып даму кезеңін артқа тастады. 
Еліміз әлеуметтік-экономикалық тұрғыда 
айрықша !ркендеп, халқымыздың әл-ауқаты 
жақсарды. Бұл к!рмеде қонақтар Елбасының 
осынау тағылымы мол еңбектерімен де таныса 
алады. Демек, бұл шараның тұрғындарға, әсіресе, 
еліміздің жастарына берері мол», - деді Жансейіт 
Қансейітұлы.

Оңтүстік Қазақстан облысы тұрғын дарының 
к!рмені үш айға дейін тамашалауға мүмкіндігі бар.

Салтанатты шара кешке «Түркістан» концерт 
залында Президент оркестрінің концертіне 
ұласты. Бұдан б!лек, ғылыми-тәжірибелік 
конференциялар мен Прези дент еңбектерінен 
кітап к!рмесі М.bуезов атындағы ОҚМУ-де, 
музей, архивтер және кітапхана қызметкерлері 
үшін «ашық кеңістік» үлгісіндегі аймақтық кәсі би 
сессиясы, Түркістан қаласында к!шпелі экскурсия 
ұйымдастырылмақ. 

Е.МҰРАТБЕК, 
Оңтүстік Қазақстан облысы

ҚАУІПСІЗ ҚОҒАМ ҚҰРУ – 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ

ЕЛБАСЫ 
ЖӘДІГЕРЛЕРІ – 
ШЫМКЕНТТЕ



ҚЫЛМЫС

ӨНЕРТАПҚЫШ

НАРЫҚ

№26 (3294) 16 АҚПАН, 2018 ЖҰМАwww.aikyn.kz

A’LEY’MET 5

ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН

Ресми ашылуын Ақпарат  және 
коммуникациялар министрі Дәурен 
Абаев қыркүйекке белгілеген жаңа 
нысанның жұмысындағы жаңалықтармен 
танысып, қазақстандық IT %нді рістің алға 
ілгерілеуіне тигізер пайдасы ж%нінде As-
tana Hub IT-стартаптардың халықаралық 
технопаркінің басшысы Мағжан Мә-
диевпен әңгіме құрған болатынбыз. 

– Елімізде осы уақытқа дейін бірнеше 
технопарк құрылды. Олардың бірінің 
жұмысына Мемлекет басшысы жуырда 
қатаң сын айтып, ескерту жасағаны белгілі. 
Ал жаңадан құрылған Astana Hub IT-
стартаптардың халықаралық технопаркі 
несімен ерекшеленеді? Қандай маңызды 
міндеттерді алдына қойып отыр?

– Astana Hub IT-стартаптардың 
халықаралық технопаркі – кәсіпкерлерге 
жан-жақты қолдау к%рсетуге арналған 
алаң. Негізгі мақсат – «Цифрлы Қазақ-
стан» бағдарламасын жүзеге асыруға үлес 
қосып, IT саласын дамыту, Қазақстанды 
әлемнің цифрландыру к%рсеткіші бо-
йынша дамыған 30 мемлекетінің қата-
рына қосу. 2023 жылға дейін отандық 
стар таптар мен IT жобаларға жалпы 
к%лемі 100 млн доллар инвестиция тар-
туды жоспарлап отырмыз. Ақпан айының 
басында Garage бағдарламасын бастадық. 
Келіп түскен 151 %тінімнің 33-і іріктеліп, 
екінші кезеңде 23 топ ары қарай бақ 
сынауға мүмкіндік алды. Ақтық сынның 
қорытындысы бойынша, 13 топ бағдар-
лама қатысушысы атанды. Ұсынылған 
жобалар блокчейн, виртуалды шына йы-
лық, жасанды интеллект сияқты сала лар-
ды қамтиды. Оларға үш ай бойы жоба-
ларын дамытуға барлық қолдау түрлері 
ұсынылады. Атап айтсақ, бағдарлама 
аясында қатысушылар білікті бизнес 
жетекшілер, маркетолог, дизайнерлер 
мен веб-қосымшалар дайындайтын ма-
мандардың қызметіне, EXPO – 2017 

к%рмесі %ткен ғимараттан тегін кеңсе мен 
инкубациялық бағдарламаға қол жеткізе 
алады. Білімін жетілдіру, %з жобасын 
толық аяқтап, бағдарлама соңында оны 
потенциалды инвесторларға ұсыну 
мүмкіндіктері де қарастырылған. Үш 
айдан кейін біз жобамыздың алғашқы 
түлектерін дайын кәсіпкерлер етіп 
шығарамыз. Олармен байланыс үзілмейді. 
Garage бағдарламасы дәстүрлі негізде 
тұрақты %тетін болады. 

– Astana Hub отандық кәсіпкерлер мен 
IT мамандарға, стартап жобасы бар жас-
тарға тағы қандай мүмкіндіктер ұсынады?

– Технопарктің бастауыш кәсіп кер-
лерге арналған бағдарламасын жоға рыда 
таныстырдым. «Астана» Халықаралық 
қаржы орталығында бастапқыда тек қар-
жылық ұйымдар ғана тіркеледі деп 
күтілген еді. Кейіннен біз Конститу ция-
лық заңға %згертулер енгізіп, қаржы 
ұйым  дарының қатарына инновациялық 
компаниялар мен электронды коммерция 
%кілдерін қостық. Қазір EXPO – 2017 ха-
лықаралық к%рмесіне арнап салынған 
кешеннен аумағы 10 мың шаршы метр 
жер технопарктің иелігіне берілді. 2019-
2021 жылдары жаңа нысанның қажет-
тілігін %теуге тағы 20 мың шаршы метр 
аумақ бері леді.  Сондықтан алдағы 
уақытта IT технологиялар саласында 
жұмыс істеп тұрған кәсібі бар азаматтарға, 
«технопарк тың дамуына үлес қосуы 
қажет» деген талаппен EXPO аумағынан 
тегін кеңселер берілуі мүмкін. 

Бізде қазір techpreneurs.kz сайты жұ-
мыс істейді. Биыл сайт қолданушы ла-
рының қатары 100 мыңға жетеді деп 
жоспарлап отырмыз. Бұл технологиялық 
бағытта ақпарат тарататын онлайн-
басылым болады. Қазір сайтта қызықты 
тақырыптарға дәрістер, видеосабақтар 
мен пайдалы материалдар орналасты-
рылған. Одан б%лек, хабтың жанынан 

Tech-community қауымдастығы құрыла-
ды. Ол салаға қатысты тұлғалардың басын 
бір арнаға біріктіріп, %зара әріптестікке 
жол ашады. Технопарк қауымдастық мү-
шелерінің кездесулерін жиі ұйым-
дастырып, саммит, форум, конферен ция, 
хакатон, байқаулар %ткізеді. 

– Astana Hub Қазақстанның IT сала-
сындағы қандай мәселелерді шешеді?

– Қазір біздегі нарықтың екі пробле-
масы бар. Біріншісі – бұл саладағы кә-
сіпкерлердің аздығы. Екіншісі – стартап-
экожүйесінің нашар дамығандығы. 
Қазақстанда азаматтар к%біне дәстүрлі 
бизнес түрлерін таңдайды. Балаларын да 
бұрыннан таныс қаржыгер, экономист 
сияқты мамандықтарға оқытады. Бізде IT 
мамандар ерекше сұранысқа ие болатын, 
цифрлы экономикаға  нег ізделген 
мәдениет енді қалыптасып келе жатыр. 
Astana Hub IT технологиялар саласында 
отандық компаниялар үлесінің артуына 
ықпал етеді. Біз олардың жолында 
кездесетін кедергілерді жою, мемлекеттік 
қолдаудың жаңа тетіктерін қарастыру 
және ақпараттық ресурстармен қамта-
масыз ету, білім беру бағдарламалары, 
инвесторлармен кездесу алаңдарын құ-
руға қатысты мәселелерде к%мек к%р сете 
аламыз. 

– Технопарктың халықаралық байла-
ныстары қандай?

– Astana Hub IT жобалардың дамуына 
шетелдік компаниялар мен жеке тұлға-
ларды тартуға тырысады. Қазір бірқатар 
мекемелермен меморандумдар бар, ке-
лісс%здер жалғасып жатыр. Cріптестеріміз 
ж%нінде кейінірек толық хабарлаймыз. 

– Стартап жобалар қандай қаржылан-
дыру к&здеріне үміт арта алады?

– Израиль тәжірибесіне сүйеніп, біз 
қо сымша инвестициялау қорын құруды 
жоспарлап отырмыз. Қазақстан венчур-
лық нарықтың дамуы бойынша артта 
қалып келеді. Аталған нарық к%лемі 
АҚШ-та – 72,3 млрд, Қытайда – 49,2 
млрд, Ресейде – 2 млрд доллар болса, 
Қазақстанда 10 млн доллар деп баға-
ланған. Шетелдік қаржы лан дыруды былай 
қойғанда, қазақ стандық инвес торлардың 
к%бі отандық IT жобаларға қаржы құюға 
асықпайды. Lйткені нарық кішкентай, 
жобалардың тартымдылығы аз, инвестор 
ақшасын жоғалтып алудан қорқады. 
Қордың жоба же текшілері жеке инвестор 
тапқан жағдайда, онымен 1:1 келісімі 
бойынша тәуекелдер мен шы ғындарды 
теңдей б%ліп қар жыландыруға дайын. 
Яғни, әлі %зін-%зі ақтамаған жобаның 
жар ты ақшасын инвестор, қалған жар ты-
сын қосымша қаржы ландыру қоры %тейді.

– Astana Hub технопаркінде қолайлы 
инвестициялық климат қалыптастыру үшін 
қандай шаралар қолға алынып жатыр?

– Технопарк «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының аумағында тір-
келгендіктен, оның резиденттеріне еңбек 
және визалық режимдер оңтайлан ды-
рылып, салықтық жеңілдіктер қарас-
тырылады. Ғимарат ішінде білім беретін 
аймақ, коворкинг-кеңселер, келісс%здер 
б%лмесі, R&D-аймақтар, мәслихат зал-
дары, технопарк серіктестері мен рези-
денттеріне арналған кеңселер және дема-
лыс орындары болады.  Шетелдік 
инвес торлардың сенімін қалыптастыру 
үшін «Астана» халықаралық қаржы орта-
лығы аумағында ағылшын құқығына 
негізделген сот жүйесі жұмыс істейді. 

– Қазақстан Орталық Азия мен ТМД 
елдері  аумағында цифрлы техноло-
гияларды дамыту бойынша к&шбасшыға 
айнала ала ма?

– ТМД аумағын алып қарасақ, кіш-
кене қиындау. Себебі, бізге бәсекелес 
Мәскеу, Киев пен Минск бар. Ал Орталық 
Азияда Қазақстан %з бастамаларымен 
цифрлы технологияларды дамыту бо-
йынша к%шбасшы атануға толық мүм-
кіндігі бар. Lйткені %ңірде ірі жобалар 
жоқ. Бірақ білікті кадрлар жетерлік. As-
tana Hub IT-стартаптардың халықаралық 
технопаркі оларды Қазақстанға тартуға 
к%мектесе алады. 

– 0ңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан

 Динара ТІЛЕУБЕК

ЖАҢАЛЫҒЫ КӨП ЖАҢА НЫСАН
Жуырда Astana Hub IT-стартаптардың халықаралық технопаркі өзінің 

Garage деп аталатын алғашқы жобасын іске қосты. «Отандық IT 
жобаларды қолдап, цифрлы технологияларды дамытудың негізгі өзегіне 
айналады» деген үміт артылған технопаркті құру туралы ой алғаш рет өткен 
жылы айтылды. Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2017 жылдың 
31 қаңтарындағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» Жолдауында: «Біз цифрлық технологияны қолдану арқылы 
құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл – маңызды 
кешенді міндет. Үкіметке EXPO – 2017 нысандарының базасында IT-
стартаптар халықаралық технопаркін құруды тапсырамын. Ол әлемнің 
барлық елінен кәсіпкерлер мен инвесторлар тартудың платформасы 
болуға тиіс. Бұл үшін тиісті инфрақұрылым және салық жеңілдіктерін, 
оңайлатылған виза мен еңбек режимін қоса алғанда, қолайлы жағдай 
керек» деп технопарк жұмысы туралы нақты тапсырмалар берді. 

 «Уақыт – ақша» дейтін 
кәсіпкерлер үшін әр күнін тиімді 
пайдалану – зор қазына. Мемлекет 
тарапынан бизнеске көрсетіліп 
жатқан көмек түрлері 
субсидиялар мен салықтық 
жеңілдіктерден ғана тұрмайды, 
кәсіпкерлікті жүргізу жұмыстарын 
жеңілдету арқылы заңды тұлғаның 
уақытын үнемдеуге мүмкіндік 
береді. Қазір бір жапырақ 
анықтаманы алу үшін бір 
мекемеден екіншісіне құшақ-
құшақ құжаттарын алып жүретін 
заман артта қалған. Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен дүниеге келген 
«Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасы – соның бастауы. 
Мемлекет басшысы биылғы 
Жолдауында да барлық бизнес-
процестерді цифрлы жүйеге 
өткізуді назардан тыс қалдырмай, 
«Бір терезе» қағидаты бойынша 
бизнеске мемлекеттік қолдау 
көрсету үдерістерін 
цифрландыруды қамтамасыз ету 
қажет» деп тапсырма берді. 

Кәмила ДҮЙСЕН

Алматыда %ткен «Мемлекеттің бизнесті 
қолдау шаралары мен бизнес-процестерді 
автоматтандырудың цифрлы транс фор-
мациясы» деген тақырыптағы тұңғыш IT-
DAY конференцияда кәсіпкерлікке тиімді 
цифрлы құралдар таныстырылып талқы-
ланды. Шара аясында «Даму» қоры шағын 
және орта бизнесті мемлекет тарапынан 
қолдау шараларын автоматтандыру 
нәтижелерімен б%лісіп, болашағына 
байлам жасады. Қордың басқарма т%рағасы 

Абай Сарқұловтың айтуынша, автомат-
тандыру клиенттермен тиімді жұмыс істеп, 
олардың алғаш хабарласқан уақытынан 
бастап, қаржыға қолы жеткенге дейінгі 
ара лықтағы барлық әрекеттерін қадағалап 
отыруға мүмкіндік береді. 

– Былтыр қыркүйекте CRM жүйесі 
бойынша Digital Damu платформасы ен-
гізіліп, қаржылай және бейқаржылай қыз-
мет к%рсету бойынша ішкі бизнес-про-
цестер автоматтандырылды. Соның 
арқа сында 2017 жылдың бірінші тоқса-
нымен салыстырғанда қолдау алған жо-
балар 4 есеге артты. Яғни, мемлекеттік 
қолдау құралдары жайлы кеңес алған 
клиенттер саны соңғы 4 ай ішінде 45 па-
йызға к%бейген. Клиенттер кейде қор 
ұсынатын %німдер қатарынан %зіне не 
керек екенін білмей жатады. Осындай 
жағдайда клиенттің жеке мәліметтері бір 
жүйеге енгізіледі де, «Lнім таңдаушы» оп-
циясы және кәсіпкерге қойылатын сұрақ-
тар мен бағдарламаның к%мегі арқылы әр 
клиентке лайық қаржылық құрал жеке 
таңдалады, – дейді ол.

Нәтижесінде, кәсіпкер екінші деңгейлі 
банктерге несие алуға %тініш бере алады. 
Клиенттік сервис департаментінің дирек-
торы Жамбыл Қалдаров мұның барлығы 
қаржылық супермаркетт ің  б ір інші 
кезеңінде қолжетімді болғанын атап %тті. 
Оның айтуынша, биыл әр кәсіпкердің 
жеке порталын жасап шығу к%зделген. 
2018 жылға жоспарланып отырған цифрлы 
форматқа к%шудің екінші кезеңі бірнеше 
бағыттан тұрады. Бірінші бағыт %тінімнің 
әр кезеңін қадағалай отырып, процеске 
қатысушымен тікелей байланыс орнатуға 
мүмкіндік берсе, екіншісі – қысқа мерзім 
ішінде қай банк несиелендіре алатынын 
білу мақсатында %тінімін бір мезетте 
бірнеше әріптес банкке жіберу. Осының 
арқасында  қаржылық институттар 
арасында ашық бәсекеге жол ашылады. 

«Мұнда заңды тұлғаның барлық құжаттары 
бір жүйеде жинақталады. Банктер жүйеге 
кіріп қаржыландыруға %тініш берген 
кәсіпкер туралы қажетті мәліметтерді ала 
алады. Жүйенің ең басты артықшылығы – 
кәсіпкер %ткізген құжаттарының қай 
мекемеде қаралып жатқанын да бақылап 
отырады» дейді Ж.Қалдаров.

Кәсіпкерлерге к%рсетіліп жатқан 
қызмет түрлерін цифрлы форматқа к%шіру 
ішкі бизнес-процестерді автоматтан-
дырусыз мүмкін емес. Осы мақсатта Paper-
Free электронды құжат айналым жүйесі 
пайдаланылады. Ол «Цифрлы Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасындағы маңызды 
бағыттың бірі. Электронды құжат ай-
налымын автоматтандыру барысында 
электронды құжаттарға бұрыштама соғып, 
мақұлдау кезеңінде электронды-цифрлы 
қол қою үлгісін қолдану жүзеге асқан. 
Cрине, дайындалатын құжат түрлері элек-
тронды құжаттар айналымын реттейтін 
құқықтық-нормативті актілерге сай. 
Сонымен бірге, алдағы уақытта электронды 
архив құру жобасы жүзеге асырылуы 
мүмкін. Ол қағазбастылықты азайтып, 
құрылымдық б%лімшелер мен аймақтық 
филиал жұмысының тиімділігін арттыра 
отырып, қор жұмысына қажетті құжат-
тардың сақталып тұруына мүмкіндік 
береді. 

Цифрлы жүйеге ауысудың санаға 
салмақ салар салдары да жоқ емес. Біздің 
айтып отырғанымыз – құжаттардың 
қауіпсіздігі. Мамандардың айтуынша, 
әлем бойынша жасалатын хакерлік ша-
буылдардың к%пшілігі ақпараттық файлдар 
мен бағдарламаларға  бағытталады. 
Сондықтан жеке мәліметтердің сенімді 
қолда болғаны маңызды. Documentolog 
ЖШС-ның бас  директоры Байжан 
Қанафин сервис арқылы жіберілген 
құжаттар міндетті түрде шифрланатынын 
айтты.

– Бизнесте бір де бір құжат б%где 
адамның қолына түспегені %те маңызды. 
С о н д ы қ т а н  ж ұ м ы с  б а р ы с ы н д а  б і з 
құжаттардың қауіпсіздігін мұқият қада-
ғалаймыз. Цифрлы жүйенің болашағына 
келер болсақ, барлық коммуникацияның 
электронды форматқа к%шірілгені тиімді. 
Бірақ соңғы с%з – әрине, мемлекетте. 
Lйткені қандай форматта жұмыс істеуді 
түптеп келгенде шешетін билік. Бүгінгі 
процестердің барлығын электронды 
форматқа к%шірген күннің %зінде, бю-
рократиядан арылдық деп айтуға келмейді. 
Мұнда  бюрократияға  емес  барлық 
процестердің ашық жүретіндігіне назар 
аудару қажет. Cрі уақыт жағынан да ұтымды 
бола түседі, – дейді ол.

Cрине, қазір қай процестің де жылдам 
жүргені тиімді. Lйткені инновация мен 
креатив сананың жұмысын к%бірек талап 
етеді. Ал оған ізденіс қажет. «Даму» қоры-
ның басқарма мүшесі Қуаныш Ұласбеков 
%тініш беру үшін құжаттарды рәсімдеуді 
цифрлы форматқа к%шіру кәсіпкердің %з 
жобасына к%бірек к%ңіл б%луіне мүмкіндік 
жасайтынын алға тартты. 

– Lйткені ол уақытын бұрынғыдай 
құжаттарды жинауға, банктерге немесе 
Даму қоры мекемесіне қатысты ақпарат-
тарды дәлелдеуге емес, жобаны ары 
қарай дамытуға жұмсайды. Алдын ала 
жасалған болжамдарға сәйкес бұл келіп 
түскен %тініштерді қарау мерзімін 4 есе 
қ ы с  қ а р т п а қ .  C р и н е ,  о н ы ң  б а р л ы қ 
тарапқа тигізер пайдасы бірдей, – дейді 
ол. 

Ақпараттар ағыны толассыз сананы 
шабуылдайтын мына заманда оны игере 
алатын технологияларды пайдалану қай 
мекеме үшін де артықшылық болмақ. 
Кәсібіне к%бірек к%ңіл б%ліп, тоқырап 
қалмай, нарықтың т%рінен орын тапқысы 
келетіндер бұл тенденциядан тысқары 
қалмақ емес.

ЦИФРЛЫ ФОРМАТҚА КӨШУ 
ЖҰМЫСТЫ ЖЕҢІЛДЕТЕДІ

Lткен жылдың соңында та-
раптар арасында әріптестік ж%нінде 
меморандумға  қол  қойылған 
болатын. Шағын индустриалды 
а й м а қ т а р д ы  д а м ы т у  ж ұ м ы с ы 
тұралап, тоқтап қалған кәсіпорын-
дар негізінде бизнес-инкубаторлар 
ашуға негізделген. Алдын ала 
жүргізілген мониторинг бойынша 
қазіргі кезде облысымызда %нді-
рістің %кпесі %шкен, тоқтап қалған 
13 кәсіпорын бары анық талыпты. 

«Талдыкорган электросеть-
строй» 1948 жылы Талдықорғандағы 
«Казэлектромонтаж» механи ка лан-
дырылған колонна тресті негізінде 
құрылған. Содан бері құ рылыс 
және құрастыру жұмыста рымен 
айналысып келген кәсіп орынның 
%ндіріс алаңында 12,6 гектар жер 
аумағы, жекеменшік әкімшілік 
ғимараты, металл құрас тырылым-
дар цехы, қоймалар мен к%лік-
жайлар бар. Кейінгі жылдары 
%ндірісі тоқыраған серіктестік 
негізінде құрылған шағын индус-
триалды аймақтың арқасында 
бүгінде мұнда онға тарта кәсіп-
керлік субъектісі жұмыс істеуде. 

Алматы облысы Кәсіпкерлер 
палатасы директорының эконо-
микалық мәселелер бойынша 
орынбасары Cсет Шаяхметовтің 
айтуынша, шағын индустриалды 
аймақта кәсіпкерлерге жалға алу 
бағасы бойынша жеңілдіктер 
қарастырылған. Жалға алу құны 
нарықтық бағадан біршама т%мен. 
Кәсіпкерлік нысандарына қажетті 
инфрақұрылымдар тартылған. 
Сонымен бірге, осындағы бос 
жатқан жертелімдерінде кәсіп-

керлер құрылыспен айналысып, 
жаңа нысандар аша алады. Шағын 
индустриалды аймақтарды ашу мен 
дамыту – шағын және орта бизнесті 
дамытуды ынталандырудың ма-
ңызды тетіктерінің бірі. Осы ба-
ғыттағы жобалар жер ресурстарын 
тиімді пайдалануға, тоқтап тұрған 
к ә с і п о р ы н д а р д ы  ж а ң ғ ы р т у ғ а 
септігін тигізеді. 

Қазіргі кезде индустриалды 
аймақ аумағында тігін ательесі, 
құрылыс машиналарын ж%ндеу 
цехы, металл құрастырылымдар 
цехы, полиэтиленді %ңдеу цехы, 
шеберхана цехы, пластик тере-
зелерді шығаратын цех, кондитерлік 
цех, ТЖО жұмыс істейді. 

 «Кәсіпорын жұмысына қа-
тысты қиындықтарды 2014 жылдан 
бастап сезіне бастадық. Cртүрлі 
жағдайлар орын алды, компанияны 
қайта жандандыру бойынша к%п 
ойландық. Кәсіпкерлер палатасы-
ның демеуімен біздің кәсіпорын 
жаңа %мірін бастады.  Cрине, 
жағдайымыз әлі де күрделі болып 
тұр. Оңалту процедурасынан %туге 
дайындалып отырмыз, есепшот-
тарымыз ашылады. Біз қызметімізді 
қайтадан бастаймыз», – дейді 
«Талдыкорганэлектросетьстрой» 
ЖШС директоры Қайролла Ибра-
гимов. 

Lңірлік кәсіпкерлер палата-
с ы н ы ң  а қ п а р а т ы н ш а  а л д а ғ ы 
уақытта Талдықорған қаласындағы 
«Дархан и К» кәсіпорны негізінде 
шағын индустриалды аймақ ашу 
бойынша келісс%здер жүргізілуде. 

Болат АБАҒАН, 
Алматы облысы

АЛҒАШҚЫ ШАҒЫН 
ИНДУСТРИАЛДЫ АЙМАҚ

Талдықорған қаласындағы «Талдыкорган-
электросеть строй» ЖШС базасында Алматы 
облысындағы алғашқы шағын индустриалды аймақ іске 
қосылды. Үлкен үміт артылып отырған маңызды жоба 
Алматы облысы кәсіпкер лер палатасы және 
Талдықорған қаласы әкімдігінің өзара ынтымақтастығы 
мен қолдауы нәтижесінде жүзеге асырылды.

Ақбота ИСЛӘМБЕК 

Shell компаниясы дәстүрлі түрде 
%ткізетін эко марафонның негізгі 
мақсаты – қоршаған ортаға залал 
тигізбейтін жаңа жанармай түрлерін 
ашып, қолданыстағы жанармай 
түрлерін техникалық тұрғыда жетіл-
діру. Жарыс шарты бойынша, авто-
мобиль 1 литр жанармаймен жоғары 
қашықтықты жүріп %туі керек. Ма-
рафон рекорды – 3836 шақырым. 
Cлем нің түкпір-түкпірінен 120-ға 
жуық топ %зара бақ сынайтын дода-
ның басты ұстанымы – жанар май-
дың зиянды қалдықтарын азай туға, 
қ о р ш а ғ а н  о р т а н ы  қ о р ғ ау ғ а , 
экономикалық тиімді жанармай 
түрлерін ашуға саяды. 

8-11 наурыз аралығында Син-
гапурда %тетін жарыста Сәтбаев 
университет і  студенттерінен 
құралған SU Racing Team командасы 
бақ сынамақ. Бұл команда жарысқа 
қатысу үшін арнайы автомобиль 
құрылғысын құрастырды. Машина 
жасау, к%лік, органикалық химия 
факультеттерінің 2,4-курс студент-
терінен жиналған команда отандық 
машина жасау %ндірісін дамытуға 
жаңа леп әкелуді мұрат ететінін алға 
тартуда. Тағы айта кететіні, жарысқа 
Қазақстан атынан екінші команда 
ретінде Назарбаев университеті 
қатысады. 

0лібек ИБРАИМ, 
SU Racing Team командасының 
капитаны: 

– Жарысқа қатысу үшін %ткен 
жыл дың тамызында жобамызды 
жібердік. Автомобильдің қаңқасын, 
жобасын, жүру қағидаларын алдын 
ала есептеп, сызып дайындадық. 
Осылайша, алғашқы іріктеу кезе-

ңінен %ттік. Екінші кезеңде темір-
ден құрылғымыздың қаңқасын 
тұрғызуға кірістік. Салмағы ауыр 
болғандықтан, жеңіл материалға 
к%шуді құп к%рдік. Содан қаңтар 
айын да құрылғының қаңқасын 
дюра люминий д16т материалынан 
жасадық. Дюралюминий – беріктігі 
бойынша болаттан бірнеше есе 
жоғары. Бұған қоса 0,6-0,7 есе же-
ңілірек. Авток%ліктің ерекшелігі – 
экологиялық тұрғыда ең таза жа-
нармай түрі этанолмен жүреді. 
Қоршаған ортаны қорғау мәселесі 
к%кейкестілігін жоғалтпай отыр. 
Сондықтан бұл орайда жаңа құрыл-
ғының маңызы зор. Салмағы – 58-
60 келі шамасында. Ал к%лік жүргі-
зушісінің салмағы 50 кг-нан кем 
бол мауы керек. Сонымен қоса 
қауіпсіздік шлемі, белдігі де бар. Бе-
ріліс қорабы вариатормен жүреді. 

Ендігі мақсат – Сингапурде 
қазақ елінің намысын қорғау. 
Жарысқа қатысуға шамамен 300 топ 
ниет білдірсе, соның 100-і ғана 
іріктеу кезеңінен соңғы кезеңге 
%тті. Сол тізімнен к%рінуіміз – біз 
үшін үлкен жетістік. 

0сет МҰРАТБЕКҰЛЫ, 
SU Racing Team командасының 
техник-маманы:

– Бүгінде әлемдегі қоршаған 
ортаның ластануы – басты назарда. 
Сондықтан экологиялық таза 
жанармай түрі – этанолды таң-
дадық. Мотоцикл қозғалтқышының 
үлгісін негізге алып, жетілдірдік. 
Құ рылғы қаңқасы ретінде дюралю-
минийді қолдансақ, корпус стек-
лопластиктен жасалды. Яғни, біздің 
басты қағида – берік әрі салмағы 
жеңіл құрылғы жасау болды. 1 литр 
этанолмен 350-400 шақырым жү-
руді жоспарлап отырмыз. 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АВТОКӨЛІК 
СИНГАПУРҒА АТТАНБАҚ

Сәтбаев университеті 
студенттері Сингапурда 
өтетін Shell Eco Marathon 
2018 жарысына өздері 
құрастырған 
автомобильмен 
қатыспақ. 1939 жылдан 
бері Детройт, Лондон, 
Сингапур, Рио де 
Жанейро қалаларында 
өткізіліп келе жатқан 
жарысқа Қазақстан 
тұңғыш рет қатысып 
отырғанын айта кеткен 
жөн. 



№26 (3294) 16 АҚПАН, 2018 ЖҰМА www.aikyn.kz

ZAMANA
6

Француз ағартушылығының 
бастауында тұрған 
данышпандардың бірі Франсуа-
Мари Аруэ Вольтер «тарих 
философиясы» ұғымын әлемдік 
ой айналымына енгізген 
болатын. Осы терминнің 
мазмұндық өрісі әсіресе, 
Гердер, Гегель секілді неміс 
философтарының ыждаһатының 
арқасында кеңейіп-кемелденіп, 
бара-бара философия ілімінің 
дербес саласына айналды. 
Философия енді адамзаттың ой 
қазынасын зерттеуде тарихи 
фактілердің жиынтығына көміліп 
қалмай, тарихи факторлардың 
өзегіне шындап үңілетін болды. 

С�з жоқ, қазақ шежіресі ойға да, 
ойшылға да бай. Аристотельден кейін 
«Екін  ші ұстаз» атанған әл-Фараби, 
мәңгі лік �мір іздеген Қорқыт, жерұйық 
барлаған Асан қайғы, ақылмандығы 
айбарлы Бұқар жырау –  тарихтың терең 
қойнауына кеткен замандардағы 
халықтың арман-аңсары мен мұрат-
межесін алуан қырынан айшықтап бере 
алатын бейнелер. Олармен қоса, бергі 
уақыттағы Дулат, Шортанбай, Шоқан, 
Ыбырай, Шәкәрім, +лихан, Ахмет, т.б. 
тұлғалардың даналық ойларын қазақ 
қ о ғ а м ы  д а м у ы н ы ң  т а р и х и  к е з е ң 
заңдылық тарының аясында, генези сі, 
эво лю циясы  мен трансформа ция сы 
тұрғы сы нан ішкі терең сабақтас тық та 
пайымдай алып жүрміз бе деген сауал 
ұдайы туып отырады.

Осы тұрғыдан алғанда, ҰҒА акаде-
м и к  т е р і  Ж а б а й х а н  М ү б ә р а к ұ л ы 
+бділдин мен Раушан Жабайханқызы 
+бділдинаның «Фолиант» баспасынан 
орыс тілінде жарық к�рген «Абай – дана 
ойшыл, гуманист»  атты  кітабының 
кіріс песінде қазақ ойшыл ды ғының 
дамуы на жасалған шолудан тұтас 
концеп туалдық к�зқарастың бітімін 
аңғардық. 

Ұлы ақынның философиялық-этика-
лық ілімін жан-жақты пайымдауды 
к�зде ген ғалымдар ең алдымен бұл 
тақырыпты әлемдік ақыл-ойдың және 
нақты тарихтың контексінде (осы ретте 
түркі тарихын, Алтын Орда тарихын, 
Ресей тарихын арнайы б�ліп к�рсетеді) 
алып қарастыру керектігін айтады. Олар: 
«Қазақ ойының эволюциясы туралы с�з 
қозғағанда, біріншіден, неліктен белгілі 
бір уақытта белгілі бір проблемалар 
қоғамның назарын �зіне ұйытқандығы; 

АБАЙДЫҢ ДАНАЛЫҚ 
АРҚАУЫ

«АУҒАН» СОҒЫСЫ 
АЯҚТАЛҒАН КҮН

Қайыржан ТӨРЕЖАН

Кеңес әскерлерінің Ауғанстан 
жерінен толықтай шыққанына келесі 
жылы 30 жыл толады. 1989 жылдың 15 
ақпанында КСРО халқы +мудария 
�зеніндегі к�пірдің үстінде Ауғанстаннан 
қайтқан 40-армияның жауынгер лерін 
с а л т а н а т п е н  қ а р с ы  а л д ы .  К е ң е с 
әскерлерінің жекелеген б�лімшелері 
1988 жылдың 15 мамырынан бастап 
Ауғанстан аумағынан шыға бастаған. 
КСРО тоғыз айдың ішінде әскерлерін 
бұл елден шығаруға міндеттеме алды. 
Бұл �те күрделі операция еді. 4 ақпан 
күні  Кеңес Армиясының соңғы б�лімі 
Кабулдан шықты,  ал  15  ақпанда 
40-армияның қолбасшысы, генерал-
лейтенант Б.Громов Термез қаласында 
«Кеңес әскерлері Ауғанстан жерінен 
толықтай шықты, артымда бірде-бір 
жауынгер қалған жоқ» деп басшылық қа 
баяндады. Алайда �зеннің арғы жағында 
қалған шекарашылар тағы үш ай бойы 
Ауғанстанда жауынгерлік тап сыр -
маларды орындады. Мәскеу тара пынан 
Ауғанстаннан әскерлерді шығару туралы 
е ш қ а н д а й  а қ п а р а т  б о л ғ а н  ж о қ . 
Америкалық баспас�здің мәліметтері 

ЖАҢҒЫРЫҚ

Жыл сайын Ауған соғысы ардагерлерінің ұйымдары бастамасымен 
кеңестік 40-армияның Ауғанстанға кірген күні мен шыққан күні аталып өтеді. 
Алматы қалалық әкімдігі,  Ауған соғысы ардагерлерінің Алматы қалалық 
үйлестіру кеңесі,  Ауған соғысының ардагерлері, Алматы гарнизонының 
қолбасшылығы, Алматы қалалық қорғаныс істері жөніндегі департаменттің 
ұйымдастыруымен Алматыдағы 28 панфиловшылар саябағындағы «Мәңгілік 
алау» басына жиналған қала тұрғындары Ауғанстандағы соғыста қаза тапқан 
интернационал-жауынгерлерге тағзым етіп, гүл шоқтарын қойды. Митингтен 
кейін Армия үйінде патриоттық әндер фестивалі ұйымдастырылды.

ТАҒЛЫМ

екіншіден, әлдебір қоғамдық-тарихи 
оқиғаларға байланысты қазақ ойшыл-
дары ның қандай тағдыршешті идеялар 
айтқандығы туралы сауалдарға жауап 
қайтару қажет», – дей отырып, әр 
кезеңге және әр тұлғаға қатысты түйінді 
пікір лерін тарқатып түсіндіреді. Қарама-
қарсылықтардың бірлігі мен күресі 
диалек ти калық заңына сүйеніп, қоғам-
д ы қ  о й д ы ң  і л г е р і л е у і н д е  т о қ т ау 
болмайтын ды ғын дәлел дейді. Оны ХІХ 
ғасырдағы отарлық саясатпен, к�шпелі 
�мір салтының күйзеліске ұшырауымен, 
ұлттық қарсылық қозға лыстарымен, 
соларға сәйкес қоғам дық ортада туы н-
даған ой-пікір сарындары мен іліктес ті-
ріп байыптайды.     

Кітап авторларының пікірінше, жаңа 
идеялар қоғам дамуының барысында 
ымырасыз қайшылықтар мен күрделі 
шиеленістерді шешудің амалын табу 
қажеттігі пайда болған кезде бүр жарады. 
+леуметтік, сондай-ақ ғылыми үдерістің 
т ә ж і р и б е с і  к � р с е т і п  б е р г е н д е й , 
таптаурын қағидалардың,  үйреншікті 
ережелердің, сіреспе заңдардың аясында 
мимырт дамы ған қоғам тұйық шеңберді 
бұзып шығатын тосын идеяларға мойын 
бұра  қоймайды.  +лбетте ,  шұғыл 
бетбұрыстар тұсында адамзаттың кеше-
гісінен әп-сәтте қол үзіп, жаңа нәрсеге 
деп-демде илана қоюы оңайлық пен 
жүзеге аспақ емес. Міне, сондықтан 
«алды –  жалын, арты – мұз»  дейтін 
бейуақ, беймезгіл кезеңде ғұмыр кешіп, 
жаңа рухани формацияның негізін 
қалаған дана Абай – қазақтың арғы-бергі 
тарихындағы теңдессіз тұлғалардың бірі 
әрі бірегейі.  Ғұлама ақын қазақтың 
сана-сезімінің к�кжиегі мен кеңістігін 
соны сапамен байытып, дәстүрлі 
дағдыны бұзу және тың тарапқа сүрлеу 
тарту арқылы елін �ркениет к�шіне 
бастайтын жалғыз жолды к�рсетіп берді. 
Ол – ағартушылық, яки білім мен 
ғылымның даңғылы.

Кітаптың бірінші тарауы Абай фило-
со фия сындағы адам проблемасының 
сыр-сипатын ашады. Авторлар қазақ 
білім пазы ойшылдығының гуманистік 

маз  мұны жағынан Сократтың фило-
с о ф и я  с ы м е н  т ү й і с е т і н  т ұ с т а р ы н 
�здерінің пайымына орай тілге тиек 
етеді. Расында, адам проб ле масы –  
философияның �міршең �зегі, айнымас 
азығы. «Жан» мен «тән» атаулы тылсым 
б�лшектерден жаратылған шексіз 
күрделі феноменге ежелгі грек данышпа-
ны ның айрықша ден қойып, егжей-
тегжей лі зерттегені мәлім. С�йтіп, адам 
жаратылысы, оның тіршілігінің мәні, 
дүниедегі орны, қасиеттері, мұраттары, 
т.б. туралы тұңғиық тұжырымдарын 
мирас еткен. Сократтың ілімін игерген 
Абай да адам баласының ішкі әлеміне, 
жан түкпіріне ой к�зімен үңілді. Адам 
арқылы әлеуметтік құбылыстарға зер 
салды. Еңбек авторлары ақын шығарма-
шы лығындағы бұл тақырыптың к�рініс-
те рін «адамның болмысы мен табиғаты», 
«адамға тиесілі жалпы қасиеттер»,  «адам 
тіршілігінің мәні», «адам �мірінің 
шынайы мағынасы», «�мірлік ұстаным, 
мінез-құлық қалыбы», «уақытша мақсат, 

�ткінші қызық алдам шы лығы», «талант 
пен құр даңғойлық», «�лім және мәңгі 
�мір» сияқты мәселелер т�ңірегінде 
жеке-жеке топтап, жүйе-жүйесімен 
тара зылайды.

Еңбектің екінші тарауында авторлар 
ұлы ойшылдың қазақтың дәстүрлі 
санасындағы «бірі – жамау, бірі – құрау» 
кем-кетіктерге  сыни к�зқарасын 
парықтап береді. Абай бұрынғының 
салт-санасын жай әншейін мінеп-
мұқатуды мақсат тұтпаған. Ол ескі 
дәстүр-дағдының к�бісі  �згерген 
�мірмен үйлесім-үндестік таппай, 
түбірімен т�ңкерілген заманның талқы-
талаптарына т�теп бере алмағандығын 
д � п  б а с қ а н .  С о н д ы қ т а н  о л  е с к і 
қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы  � з  т а л ғ а м ы  м е н 
түсінігінің тез-таразысынан �ткізіп, 
жаңа бағдар, соны үлгі, б�где мұрат 
іздестіреді. Авторлар неміс философы 
Им мануил Канттың «Данышпан адам �з 
хал қын да, күллі адамзатты да жаңа 
деңгейге к�те ріп, рухани мәдениеттің 

бойынша осы операция кезінде Кеңес 
Одағының 523 жауынгері мен офицері 
қаза тауып, қаншама адам тұтқында 
қалды. 40-армия шыққаннан соң да 
шабуылдаушы можахедтерге қарсы 
қиянкескі шайқастар болды. 1989 
жылдың 23-26 ақпандағы «Тайфун» 
опера циясы кеңес әскерлерінің ауған 
жерін дегі он жылға созылған соғыстағы 
ең ақырғы ұрысы болды.  

Ауғанстан соғысы – Кеңес Одағы 
тұсын дағы тарихтың ең қайғылы бет те-
рі нің бірі. Он жылға жуық б�тен ел дің 
мүддесін қорғаған Ауғанстандағы шек-
теулі контингент әскерлері құра мында 
Қазақстаннан 22 269 жауын гер интерна-
цио нал дық міндетін атқарды. Олардың 
924-і сұрапыл шайқаста ерлікпен қаза 
тапты, 21 адам хабар-ошарсыз кетті, 
мыңдаған жігіт елге мүгедек болып 
оралды. Қаншама қазақ отбасына қасірет 
әкелген айдаладағы Ауғанстан соғысы 
біз үшін осылай аяқталған болатын. 
Сондықтан жыл сайын бұл күні табаны 
күректей он жылға жуық созылған 
соғыс та қаза болған қаруластарының 
қабіріне барып тағзым етіп, еске алады, 
сүйегі  шет елде қалғандарға бағыштап 
құран оқылады. 

Республика бойынша Ауған соғысы 

ардагерлерінің отыздан астам ұйымы 
бар. Тек Алматы қаласының �зінде ғана  
Ауғанстан соғысы ардагерлерінің 17 
қауымдастығы бар екен. Осы шашырап 
жүрген бағыттары, мақсаттары бір 
ұйымдарды біріктіріп, бір тудың астына 
жинау үшін 2005 жылдың шілдесінде 
Ауғанстан соғысы ардагерлері  �з 
құрылтайларын �ткізген болатын. Бұл 
жиынға Қазақстанның 14 облысынан 19 
ауғандық ұйым �кілі қатысты. Осы 
құрыл тайда «Ауған соғысы ардагерлері 
ұйымдарының қауымдастығы» құрылып, 
барлық ауғандық ұйымдар қауымдас-
тық қа бірігуі керек деп бірауыздан 
келісімге келген болатын. Қазіргі кезде 
республика бойынша 30-дан астам ұйым 
осы қауымдастыққа кіреді. 

 Ауғанстан соғысы (1979-1989 жыл дар)   
Кеңес үкіметінің Қарулы күш тері үшін, 
соның ішінде қазақстан дық жауынгерлер 
үшін КОКП ОК Саяси бюросының 
Ю.Андропов, Д.Устинов, А.Громыко, 
Л.Брежнев сияқты санаулы ғана мүшелері-
нің, аяқастынан құпия түрде қабылдаған 
шұғыл шешімінен басталды. Сол кезде 
Ауғанстанда билікке таласқан ресми 
үкімет пен оппозиция (можахедтер) 
арасында қарулы қақты ғыс тар басталған 
болатын. Күрестің басты мақсаты 
Ауғанстан жерінде толықтай саяси 
бақылау жүргізу болды. КСРО Саяси 
бюросы КСРО-ның ықпа лын кеңейту 
мақсатында Ауғанстанға қол үшін беріп, 
сыртқы агрессиядан қорғау керек деген 
шешімге келеді. С�йтіп Ауған елін 
басқарып отырған шах Хафизулла Аминді 
алып тастап, орнына Бабрак Кармальді 
отырғызу туралы идеясын күш к�рсету 
арқылы жүзеге асыр ды. Осылайша, Кеңес 

Одағының әс керлері ұзақ жылдарға 
жалғасқан қару лы қақтығыстардың қақ 
ортасынан бір-ақ шықты. Соғыстың тағы 
бір себебі – Ауғанстандағы социализм 
концепция сын жақтаушыларды қолдау 
болды. Америкалық әскери-эконо-
микалық күштер Ауғанстанды КСРО 
ықпалынан шығарып алуға күш салды. 
Можахедтерге АҚШ, НАТО-ға мүше 
Еуропа елдерінің кейбіреулері, Пәкістан, 
Қытай, Мысыр, Иран елдерінің әскери 
мамандары, арнайы қызметтері к�п к�мек 
к�рсетті. Кабул үкіметіне қолдау к�рсету 
КСРО бюджетіне оңай түскен жоқ. 
Деректерге қарағанда, жылына 800 
миллион АҚШ доллары б�лініп отырған. 
40-армияны Ауғанстанда ұстау үшін және 
тактикалық ұрыстарға Мәскеудегі бас шы-
л ар жыл сайын 3 миллиард доллар ға 
шығындалған.

Ауғанстанға әскер енгізу туралы 
шешім 1979 жылдың 12 желтоқсанында, 
КОКП ОК Саяси бюросының отыры-
сын да түбегейлі қабылданып, аса құпия 
қаулымен бекітілген екен.  Бұдан бес ай 
бұрын 105-әуе десанты дивизиясының 
111-парашютті десант полкі Баграм 

дамуына тың серпін береді» деген с�зін 
мысалға келті ре ді. Ондай тегеурінді 
тұлғалардың жасампаз дүниелерді мұраға 
қалдырумен қатар, �ске лең �негесін 
�міршең ететін ізбасар ла ры  ның пайда 
болуына табиғи түрде ықпал жасайтынын 
айтады. Зерттеуде Абайдың дүниетаны-
мына қатысты с�з болған мәселе  лер 
бүгінгі күннің жай-жапсарымен ұштас-
ты    рылып, нақты �мір құбылыстары 
арқылы баяндалған. Дәстүрлі сананың 
кесірлі ұғым-түсініктерімен, керітартпа 
стереотиптерімен күрес, ұлт мінезіндегі 
олқылықтар, қоғамдағы жатсыну, жалған 
бедел-абырой  проблемасы, әйел затына 
к�зқарас, данышпанның трагедиясы 
мен жалғыздығы –  Абайдың түбірімен 
жаңа дүниетанымдық концепциясын 
таныту үшін кітап авторлары жүгінген 
мәселелер, міне осылар. 

Тыңғылықты зерттеудің үшінші 
тарауында Абай дүниетанымындағы 
этикалық категориялар бір-бірімен ты-
ғыз тұтастықта қарастырылып, олар дың 

кемел тұлға, яғни «толық адамды» 
қалып тас ты ру дағы маңызы сараланады. 
Автор лар даныш   панның философия сы-
на негіз інен этикалық сипат тән 
екендігіне к�ңіл аудартады. Ақынның 
поэзиясындағы к�ркем ойлы шумақтар 
оның қара с�зде рін дегі қисындармен 
сабақтасты ры лып талда на ды. Бұл ретте 
Абайдың т�л топы рақ тан дарыған 
қағидаларды Батыс пен Шығыс ойшыл-
дарының пікірлерімен, ислам құндылық-
тарымен ұштастырып, кәдеге жарата 
білгендігі әңгіме етіледі. Еңбекте «білім», 
«еңбек», «талап», «әділет», «ар-ұят», 
«ождан», «рақым», «қанағат» кате го рия-
лары философия ғылымы тұр ғы  сынан 
жеке-жеке зерделеніп, ақын дүниетаны-
мы  ның тұтас желісін түзген. Абайдың 
«+зімнің әңгімесі» поэмасындағы 
Қызыр бейнесі зерттеушілер тарапынан 
мүлде басқа трактовка негізінде ашып 
к�рсетілгендігін айтып �ткен абзал. 

Ғылыми жұмыстың т�ртінші тарауы 
Абайдың мұсылмандық сенім, махаббат 
пен әсемдік туралы түсініктерін талдауға 
арналған. Зерттеудің �не бойында 
а в т о р л а р  ә р і д е г і  Б э к о н ,  Д и д р о , 
Монтескье, Локк, Руссо, берідегі 
Кьеркегор, Кафка, Камю секілді баршаға 
мәшһүр философтардың еңбектеріне 
иек артумен қатар, әлем әдебиеті 
классиктерінің туындыларына да  
ж ү г і н і п  о т ы р ғ а н .   Б ұ л  к і т а п т а н 
У.Шекспир   дің «Ромео мен Джульетта»,  
В.Гетенің «Фауст»,  О.Бальзактың 
«Адамзат комедия сы», В.Гюгоның «Теңіз 
жанкештілері», Л.Толстойдың «Анна 
Каренина», Ф.Достоев ский дің «Қылмыс 
пен жаза»,  А.Чехов тың «К�ңілсіз оқиға», 
«Ваня ағай», «Сұлу бикештер», Н.Гоголь-
д ің  «Xлі  жандар»,  А.Пушкин нің 
« Д у б р о в с к и й » ,  « С а р а ң  с е р і » ,  
А.Куприннің «К�кшіл жұлдыз», Ш.Айт-
ма тов  тың «Боранды бекет» туынды-
лары ның Абай шығармашылығы мен 
ойшылды ғы ның контексінде к�рінген 
кейіпкерлерін кездестіре аласыз. 
Антика  лық мифтерден бастап, Батыс 
пен Шығыс тың махаббат дастандары 
және қазақтың ғашықтық жырлары да 
назардан қағыс қалмаған.

Сайып келгенде, рухани жаңғыру 
үдерісі  аясында Абайдың асыл ой 
мұрасын заманға сай зерделеудің 
маңызы зор десек, Ж.+бділдин мен 
Р.+бділдинаның фило со фия ғылымы 
саласындағы жаңа шыл   дыққа толы бұл 
іргелі зерттеу еңбегі соған қосыл ған 
сүбелі үлес екендігі айқын. 

Бауыржан ОМАРҰЛЫ,
Амантай Ш�РІП

қаласына барып жайғасқан болатын. Бұл 
Кеңес Армиясының Ауғанстанға кірген 
алғашқы б�лімі еді. 12 желтоқсан күні 
Қазақ стан мен Орта Азия республикала-
рын да жасақталған «мұсылман батальо-
ны», артынша екі күннен кейін Баграмға 
тағы бір батальон кірді. Осы үш батальон-
ның к�мегімен Мемлекеттік қауіпсіздік 
комитетінің (КГБ) жекелеген кішігірім 
отрядтары «Шторм» операциясына 
к і р і с е т і н  б о л ы п  ж о с п а р л а н д ы . 
Осылайша, 27 желтоқсан күні Аминнің 
сарайына шабуыл жасалды. Бірнеше 
қала можахед тер ден тазартылды. Жаңа 
билік ауған жерінің барлығына үстемдігін 
жүргізе алған жоқ. Соғыстың ұзаққа 
созылуына бір жағынан осы себеп болды. 
Бұл соғыстың абырой әпермейтінін 
Кеңес үкіметінің басшылары арада 3-4 
жыл �ткеннен кейін түсіне бастады. 
Бірақ «болары болып, бояуы сіңгеннен 
кейін», кеш түсінді. 1983 жылдың 19 
мамы  рында Пәкістандағы елші В.Сми р-
нов КСРО-ның Ауғанстандағы әскер лер 
контингентін алып шығуға мүдделі 
екендігін ресми түрде жариялады. 

Саяси бюро осылайша, балшыққа 

кіріп алып, енді былғанбай шығудың 
жолдарын іздестіре бастады. 1986 
жылдың ақпанында болған КОКП XX-
VII съезінде М.Горбачев әскерді кезеңге 
б�ліп, ауған жерінен шығару жоспарын 
жасау керектігін мәлімдеді. 13 қара ша-
дағы Саяси бюроның отыры сын да 
Михаил Горбачев: «Біздің Ауғанстанда 
соғы сып жатқанға алты жыл болды. Егер 
бұл іске басқаша келмесек, әлі 20-30 жыл 
соғысатын боламыз» деп мәселені 
к�лденеңінен қойды. Оның с�зін Бас 
штабтың бастығы, маршал Ахромеев те 
қолдады: «Біз Кабулды, прови нциалдық 
орталықтарды бақылау ға алдық, бірақ 
басып алған жерлерімізге билік орната 
алмадық. Біз ауған халқы үшін күресте 
жеңіліс таптық» деп ағынан жарылды. 
С�йтіп, осы отырыста Ауған стан дағы 
барлық әскерді екі жылдың ішінде алып 
шығу туралы келісілді.  

Ауған соғысы аяқталған жылы 
«Прав да» газетіне соғыстағы адам 
шығыны ның жалпы саны жарияланды. 
Онда қаза тапқандар 13 833 адам деп 
к�рсетілген. К�рсетілген адам шығыны 
жыл сайын к�бейе түсті. 1999 жылдың 
1 қаңтарын дағы дерек бойынша ішінде 
майданда �лгендер, жарадан, аурудан, 
оқыс жағдайдан қайтыс болғандар, 
хабар-ошарсыз кеткендер бар, барлық 
қаза тапқандардың саны Кеңес Одағы 
Армиясынан – 14 427 адам, Мемле кет-
тік қауіпсіздік комитетінен (КГБ) – 
576 офицер, Ішкі істер министрлігінен 
– 28 адам. Барлығы – 15 051 адам. 
Жаралан ған, контузия алғандар – 54 
мыңға жуық, ауырғандар – 416 мың 
адам. Кеңес Одағының ауған соғы-
сынан к�рген зияны осындай қасіретті 
болды. 

Кеңес Одағы әскерін шығарғаннан 
кейін Ауғанстандағы Нәжибулла режимі 
тағы үш жылдай тұрды. 1991 жылы оның 
қолдаушысы  КСРО ыдырап, жеке-жеке 
мемлекеттерге б�лініп кетті. Экономи-
ка сы тұралаған Ресей оған ешқандай 
к�мек бере алмады. С�йтіп, 1992 жылы 
сәуір де можахедтердің дала командирлері 
коалициясы Нәжибулла билігін т�ңкеріп 
тастады. 
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ЖОЛБАСТАРЖОЛБАСТАР
Еліміздің белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым, 

академик, экономика ғылымдарының докторы, профессор 
Кенжеғали Сағадиев  сексен деген құрметті жастың төріне 
көтерілді. Бір кезде біздің қоғамда «сексен жас» деген алыс 
кәріліктің белгісіндей болушы еді. Қазір шүкіршілік, заман өзгерді, 
көп нәрсеге, әртүрлі құбылыстарға көзқарас та өзгерді, заманына 
сай адам да өзгерді. Әрине, өмір сапасы да өзгерді. Соншалықты 
алыс емес өткен күндерімізде орта жас – алпыстың арғы-бергі 
жағында болғаны да есімізде. Енді 70-72 жасты орта жас деп 
жүрміз. Бұл да мемлекеттік тәуелсіздігіміздің, сол тәуелсіз 
еліміздің әлеуетінің дүниежүзілік даму дүрмегіне ілесе 
алуымыздың арқасында деуімізге де негізіміз жеткілікті.

Президент Н.Назарбаев ұлы дала 
кеңістігіне қанат жайған жаңа ғаламның 
жас мемлекеті – тәуелсіз Қазақстанның 
терең шежіресі «Тәуелсіздік дәуірі» 
еңбегінде еліміздің  экономикалық 
жаңғыру үрдісіне, жаңа реформалардың   
адам санасына,  психологиясына, 
дүниетанымына қалай әсер еткеніне де 
айрықша маңыз берген. 

Елбасы бастаған осындай  ұлы 
жорықтың ең алдыңғы шебінде  )зінің 
білімгер, азаматтық жолынан жаңылмай 
келе жатқан ұлтымыздың, бүкіл қоғамы-
мыз дың бетке ұстар асыл тұлғалары мыз-
дың бірі, ғалым,  қайраткер –  Кенжеғали 
Сағадиев. Кенжекеңнің ресми лауа зым-
д ы  қ ы з м е т т е р і н ,  Ұ л т т ы қ  Ғ ы л ы м 
Акад емиясының  президенті болған-
дығын, жаңа мемлекеттік дәуірде жаңа  
парла менттің депутаты, қаржы және  
экономикалық реформа комитетінің 
т)рағасы қызметтерін зор абыроймен 
атқарғанын ағамыздың жетпіс жасында 
ризашылықпен айтқанбыз. 

Елде әлі заңды-құқықтық кеңістік 
қалыптаса қоймаған, бұрынғы )неркәсіп 
орындары  дағдарысқа ұшырап, қаржы 
жоқ, эконо микалық қаржы институттары 
жоқтың қасы, тағысын тағы дегендей )те 
қиын  жағдайды бастан )ткіздік. Сол 
кездерде БАҚ-тарда, Парламент мінбер-
лерінде жұртшылық Кенжеғали 3бен-
ұлының дәлелді  баяндамаларын, нақты 
ұсыныс тұжырымдарын талай тыңдады. 
Ғалым ның кейбір ұсыныстары  Үкімет 
отырыс тарында, ғылыми кон ферен-
цияларда талқыланып, ресми бағдар-
ламаларға енгізілді.  Экономист-ғалым 
Кенжеғали Сағадиевтің тек нарықтық 
экономикаға арналған еңбектері бірнеше 
том таңдамалы шығармалар жинағына 
топтасып, оқушылар қолына тиді.

Ғалымның «Реформалар: сараптама-
лық к)зқарас» деген атпен үш томға 
жинақталған ғылыми-сараптамалық 
мақалалары, талдаулары, сұхбаттары, 
сондай-ақ экономиканың к)птеген 
бағыттарына арналған жеке еңбектері 
тек экономика саласының мамандары 
ғана емес, кез келген к)зі қарақты оқу-
шыға  түсінікті тілмен жазылған )те 
құнды еңбек қазір к)птеген жоғары оқу 
орындарында оқулық ретінде пайдала-
н ы  л а д ы .  О ғ а н  ш е т е л  э к о н о м и к а 
мамандарының қызығушылығы да )сіп 
келеді. Соның бір айғағы ретінде Кенже-
ғали 3бенұлының «Реформалар: сарап-
та  малық к)зқарас» (Reforms in Kazakh-
stan: An Analytical View)  ауқымды еңбегі 
екі рет  Кэмбридж баспасында ағылшын 
тілінде шығып, зор сұранысқа ие болға-
нын айтсақ та  жеткілікті .  Біздің 
ғалымдардың  зерттеулері  шетелдерде, 
әсіресе, Англияда жылда  шығып жатпа-
ғаны белгілі.  Кенжекең жолбастар 
болып тұр. Бұл – ұлттық экономика 
ғылымының, ұлттың үлкен жетістігі.

ШАРА 

3рине, ұлтымыздың Кенжеғали 
3бен ұлындай ерен тұлғасының )мірі 
мен  ғылымдағы шығармашылық еңбегі, 
қоғам мен мемлекетке  сіңіріп жүрген  
қыз меті, азаматтық тұлғасы бірер үлкен 
мақаламен  шектеліп қалмай, ғылыми 
моно графияларға, жеке деректік кітап-
тар ға арқау екені де хақ.  Ондай еңбектер 
шүкіршілік жеткілікті. Болашақта да әлі 
талай дүние жазылатынына да сенім ді-
мін.

Кенжекеңмен сыйластығымыз, 
аралас-құраластығымыз жиілеген 
сайын,  ол кісінің білгірлігіне, ішкі 
дүние сінің соншалықты сарқылмас 
қазына екендігіне, ерекше ұлтжанды 
пара саттылығына тәнті боласың.

Қазақта «ж)н білетін», «с)з бастай-
тын», «жол табатын» деген аса бір 
маңызды ұғымдар бар. 3детте, ондай 
адам дарды ел ортасы )те жоғары  құрмет-
тейді. Сондай зиялы тұлғаның бірі – 
Кенжеғали 3бенұлы.  Кенжекең әркез 
не айтса да )зінің к)зі жетіп, к)ңілі ор-
нық   қанын, білетінін, сенетінін айта ды. 

Ана бір жылы  заманымыздың заңғар 
жазушысы, марқұм 3біш Кекіл бай ұлы-
ның отбасында қайғылы, ауыр жағдай 
болды. Үлкен ұлы 3улет апатқа ұшырап, 
49 жасында )мірден озды. 3рине, 
тағдыр дың ауыр соққысы. Нар тұлғалы 
3бекең күйзеліп,  омырылып қалды. 
Жыл )тсе де кемеңгер суреткердің еш-
нәр  сеге зауқы болмай, томаға тұйық та-
лып,  елмен араласудан бойын  тарта 
бастады. К)ңілін аулап, сәлем бере 
келген жанашыр жақын адамдарымен де 
бұрынғыдай ашылып, сырласа алмай, 
шежіредей т)гілмей, жай әңгіме ауаны-
нан аспай, қамыққанын еңсере алмай 
жүрді. Сондай сарғайған күндердің 
бірін де Кенжекең хабарласып,  бір кеште 
к)ршілес 3бекеңнің үйіне кірдік. Бір 
жақсы әңгімелесудің сәті келді. К)п 
жайдың басын қайырып, бір кезде 
Кенжекең:

– 3беке, к)п болды 3улет кеткеннен 
соң, ел арасына шықпадыңыз, – деді.

– Иә, солай болды.
– Жаздың соңы, күздің басы – бір 

береке жиылған шақ. 3улеттің мезгілсіз 
кеткеніне  )зіңізбен бірге қалың ел 
қабырғасы қайысып, сізге әлі күнге к)ңіл 
айтумен келеді. @зіңіз де бастығы рылып 
отыра бермей,  ел-жұртпен жүздесіп, 
кездесетін  уақыт болды. Елдегі азаматтар 
шақырып жатыр, Ахаңның (Ахмет 
Байтұрсынұлы) қасиетті топырағына 
барып қайтайық.  Елдің жағда йын к)рейік, 
әңгімелерін тыңда йық, (сәл кідірді де) – 
бауырыңыз дың жетпіс бес деген жасқа 
келгені де бар, не істеп, не қойғанымыздан 
да хабардар етейік, – деп қайырды. 3бекең 
әуелден )те мұқият зейін қоя тыңдап  отыр 
еді, к)ңілі к)теріңкіленіп:

– 3-ә, Сіздің жетпіс бесіңіз бар еді 
ғой. Дұрыс екен. Оның үстіне, Ахмет 

Байтұрсынұлының туған жеріне, Ақк)л-
ге бармағалы да жиырма жылдан асыпты. 
Есіңде ме Қуаныш, сонау тәуел сіздіктің 
таңында Мырзекең (Мырза тай Жолдас-
бе ков) бастап, бұрынғы Торғай облы сы-
ның әкімі Жақан  Қосабаев ұйым дас-
тырған Ахаң – Жақаңның (Ахмет 
Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы)  
тұңғыш тойлары. Ел еңсесін к)терген 
ұлан асыр той  болып еді, – деп 3бекең  
жолай біраз оқиғалар мен кездесулер, 
)нерпаздар мен  ақындарды  еске алып, 
с)з жалғастырды. С)йлегені бізге жақсы, 
)зінің жүрегіне ем. 3бекең жұбайы 
Клара Жұмабайқызына иегін к)теріп, 
«сен не дейсің?» дегендей ишара қылып 
еді, жеңешеміз: «Кенжекеңнің айтқаны 
ж)н ғой, біздің қамыққан к)ңілімізді 
аулап отырғанына рақмет» деп түйіндеді.

... Сонымен, сол сапар  бір ғажайып 
естен кетпес ғибратты сапар болды. 
Астанадан Арқалыққа пойыздың 
арнаулы вагонымен жол тартып, ұзақ 
түнге әңгіме-дүкен құрдық. Кенжекең 
шебер, 3бекең досының к)ңіл-күйін 

жазбай сезеді, кілтін біледі, еркін әңгіме 
қақ пағын дәл кезінде түймесін басып, 
ашады, 3бекең ырғалып отырып, бір 
кезде  лақылдап т)гіле бастайды. 
Мұндайда 3бекеңді  тыңдай біл. Тарих 
пен мағлұматқа кенелесің. Құла түз, 
шексіз далада  пойыз  доңғалағының 
дүрсілі де  )ктемдемей, сабырмен, 
3бекең  нің толғақты әңгімесіне қызы-
ғып, ұлы даланың жұмсақ  топырағымен 
әдеппен сырғып, 3бекеңнің ұзақ  әңгі-
ме сін б)лмей тыңдап келе жатқандай...  
Осылайша, сырласып, түннің қалай 
)ткенін, жолдың қалай біткенін де 
аңғармай, ертеңгілік Арқалық қаласы-
ның шағын вокзалына жетіп түстік. 

Таң бозынан Кенжекеңді қарсы алуға 
келген жерлестері ,  облыс,   қала 
ә к і м ш і л і к  б а с ш ы л а р ы  қ о н а қ ж а й  
құшақтарын айқара ашып,  құрақ ұшып 
жатыр.  Кездесулер легін Кенжекең 
депутат кезінде бастамашы болып, 
негіздеп, заңдастырып, мемлекеттік 
бюджеттің жоспарына кіргізіп салдырған  
тамаша спорт  кешенінен бастадық. Күн 
сенбі еді. Арқалық спорт кешенінің 
алдындағы алаң да,  кешеннің іші де 
толған халық, жастар жарқылдап спорт 
сайыстарын шулатып жатыр. Бейресми 
түрде жұртпен қауышу болды.

Енді баяғы «кукурузник» аталатын 
қос қанатты ұшаққа отырып, бірден 
Ақк)лге бет алдық.  Ш)кімдей де бұлты 
жоқ ашық аспанның  к)гінде к)зге 
к)рін бейтін екпінді желдің ырғағымен 
тербеліп, бір жарым сағат қалықтап 
жүріп, әйтеуір  аман-есен аудан орталы-
ғы ның маңына келіп қондық. 

Тамыз айының соңғы күндері шыж-
ғыр ған аптап ыстық қоңыр салқын ауаға 
ауысқан. Аспан ашық. Күн қуаты  мейір 
шуағын т)гіп-ақ тұр.  Апыр-тапыр жел 
жоқ, жанға жайлы салқын самал аялай-
ды. Қонақтарды құшақ жая қарсы алған 
Амангелді, Жангелді аудандары ның 
азаматтары ауа райының мамыра жай-
лығын жақсы қонақ, ізгі тілек, пейілге 
теліп, арқа-жарқа амандасу, ж)н сұрасу 
шұрқырасып-ақ жатқанымыз.

Ақк)л ауылында да сәні мен салта-
наты жарасқан Кенжеғали 3бенұлының  
ұсынысымен мемлекеттік бюджет  жос-
парына  енгізіліп салынған тамаша мек-
теп ғимаратында ұстаздар ұжымы мен, 
жазғы демалыстары аяқталып, мектепке 
келе бастаған жоғары сынып оқушы-
лары мен тамаша, )негелі кездесу болды. 
3сіресе, ертең )мірге түлеп ұшуға  қанат-
та рын қомдап отырған  жас )скін ұл, 
қыздардың  )з туған  )лкесіне деген 
сүйіспеншілігі, сол )ңірдің ерте заман-
нан бергі  бүгінге дейінгі к)рнекті  тұлға-
лары – мемлекет, қоғам, )нер, ғылым 
қайраткерлерінің есімдері мен ғибратты  
)мірлерін жіпке тізгендей мақ та нышпен 
айтулары, тәуелсіз мем лекетіміздің 
қадір-қасиетін құр мет  теп, жасалып жат-
қан жаңа )зге ріс терді білулері, ашық-
тығы, с)йлеуге батылдықтары, әрине 
бізді де қуантты. 

Кенжеғали 3бенұлы )зінің туған 
)ңірінде ұйымдастырылып, )ткізілген 
шаралардың  барлығына елмен кездесу, 
жүздесу, елдің с)зін тыңдау, сұрақтарына 
назар қою деп жүргізді. Бұл бір тамаша, 
к)ңілге қонымды, жүрекке жақын адами 
кездесулер болды. Ешкімді ешкім 
«жина лысқа кел» деп  міндеттеген жоқ. 
Осы )ңірдің түлегі, қазір бүкіл  мемле ке-
ті мізге белгілі к)рнекті ғалым, ел ағасы 
Кенжеғали  Сағадиевпен, сондай-ақ  
бірге жүрген әйгілі суреткер 3біш 

Кекілбаевпен, тағы басқа азаматтармен  
дидарласамыз деп келген жұрт  еш 
бүкпесіз ашық жарқын кездесулердің 
к)ңілдерінен шыққанына риза болысты.  
Арзанқол, )тірік мақтау, мадақтаудан 
мүлде аулақ, кәдімгі )мірдің, тұрмыстың,  
мемлекеттің, жас ұрпақтың, болашақтың 
әңгімелері, адамшылықтың, азаматтық-
тың, ұлт мәртебесін ұлықтауда мемлекет 
аясында жеткен жетістік, бүгінгі жағдай, 
ертеңгі болашақ мәселелер қозғалды. 
3демі сыйластық ауаны )рлеп тұрды. 
«К)п ұзартпай жиірек келіп, осылайша, 
сырласып тұрсаңдаршы» десті әзіл-
шынын араластырып. Кенжекең мен 
3бекеңдей ұлт руханиятының келісті 
тұлғаларының бірге  жүргендеріне  
ризашылықтарын білдірді. Ел арасы 
пейілге жомарт – Кенжекеңмен бірге 
барған барлығымызға да ықылас к)рсе-
тіп, сенім с)здерін де айтып жатты.

Кенжеғали 3бенұлындай ғалым ұлын 
сағынған қойнауы қазақ тарихына толы 
Торғай даласы  мен оның  білімпаз 
)нерлі халқы 3біш Кекілбайұлын да 
құшағын мейлінше кең жайып, қарсы 
алып, дарын иесін т)гілдіре с)йлетті. 
3бекең қабағы жадырап, еңсесін басқан 
ұлының қайғысынан әжептәуір сергіп, 
тек бақытты шақтарында ғана емес, 
жүрегіне салмақ түсіп, әке үшін орны 
толмас ауыр қайғы, уайымда да халқы-
ның )зін  қолтығынан сүйеп,  қайраттан-
дыр ғанын сезініп, жоғары бағалап, осы 
сапарға  ертіп шыққан досы Кенжекеңе 
де шексіз алғысын  жаудырып еді.

Арқалықтан басталып,  Ақк)л, 
Жетік)л, Наурызым, Қостанайға жалғас-
қан кездесулерге ел азаматтары мен 
дидарласып, пікірлес ке ні  мізге к)ңі лі міз 
толып, марқайып қайтқа нымыз.

Бұл, шын мәнінде  адамшылық 
түсіністікке толы естен кетпес кездесу-
лерді Кенжекең  бастағанымен, оның 
соншалықты  мазмұнды әрі  жан-жағы-
нан толымды етіп,  к)ңілдің т)ріне  
к)тері луіне сол жолы Кенжекеңнің асыл 
жары Нағытай 3бітайқызы әпкеміздің 
еңбегі орасан болды. Нағытай әпкеміздің 
білімділігін, ақыл-парасаттылығын, 
бауырмалдылығын, кең пейілділігін, 
тағы басқа толып жатқан  жақсы қасиет-
терін осы отбасымен  сыйласқалы бері 
талай рет к)ріп, одан үлгі, )неге алып, 
к)ңілімізге шуақ  ұялап жүруші еді. 
Арқалыққа түскеннен байқағанымыз, 
бүкіл Арқалық, Қостанай )ңірінде 
Нағытай 3бітайқызының орны б)лек 
екен. Ел азаматтары дәл бір туған 
анасын к)ргендей құрақ ұшып, шұрқы-
ра сып жүр.  3пкеміз болса, келген қонақ 
емес, дәл бір қонақ күтушілердің 
т)райымын дай.  Ол кісі жүрген жеңіл 
авток)ліктің соңынан жүк тиелген 
шағын екі-үш «Газел» к)ліктері жүр. 
Бақсақ, мектеп тер ге, ауыл-мәде ниет 
үйлеріне, балабақ ша ларға алуан түрлі 
керек-жарақ сыйлықтар жеткі зі ліп ті. 
Барған ауылын да ағайын, туыс тарға 
к)ңіл б)ліп, бала-шағасының аманды-
ғын сұрасты рып, үлкен-кішісін аттары-
мен атап, базар лық, сыйлық таратуға да 
үлгеріп жүрді. 3детте, кейбір аты мәлім, 
беймә лім адамдар белгілі бір мерей  
жастарында ауылдарына дүниені )зі 
ғана тіреп тұрғандай «аспаннан» қарап, 
«мәртебелі» қонақ болып келетіндері де 
е л г е  б е л г і л і .  М ә с е л е  с ы й  л ы қ  т а н 
әлдеқайда жоғары – ел қамында. Ерлі-
зайыпты Сағадиевтер дің туған жер, 
туған ауыл, ел-жұртымен қарым-қаты-
на сының ерекше мәдениеті. Сағадиевтер 
отбасы әуел бастан тіпті )здері сонау 
университет бітірер-бітір мес )рен 
шағынан ел азаматтарына, әсіресе,  
оқимын деген жастарға қол ұшын беріп, 
к)мек к)рсетуге бейім. Екеуі де –  
әуелден ұстаздар. Қазақстан ның қай 
)ңіріне барсаңыз да осы ұстаз дардың бір 
шәкірті алдарынан шығаты ны анық. 
Бүгінгі күнге дейін осы табиғи пара сат-
тылық ұстанымдарынан айны ған емес. 
Сондай тамаша отбасы ның  асыл діңгегі, 
әрине Нағытай 3бітай қызы. Сағадиев-
тер әулеті )ркенді ұл, )не гелі келін, 
саналы ұрпақ )сірген қасиет ті отбасы 
деуімізге  толық негізіміз бар. 

Сағадиевтер шаңырағы мен дастар-
қаны – бүкіл қазақтың  ортақ ырысын-
дай. Үлкен-кіші, қазақтың игі жақсы-
лары  осы  дастарқанда  бас қосып, 
мар қайып жүреді. Осы, тағы басқа 
отбасылық тұрмыс, жас кездегі қиын-
дық тарды жеңу, есейгенде  ерді тану, 
ұлттық салт-дәстүрлерімізді құрметтеу 
мәселелері  Нағытай 3бітайқызының 
«Жер бетінде  қалған із» деген атымен  
т)гілтіп жазылған естелік  кітабында 
шебер келтірілген.

Қазақта Кенжеғали 3бенұлы, Нағы-
тай 3бітайқызындай үлгі боларлық 
зиялы аға-әпкелеріміз к)п болса, ұлты-
мыз дың сапасы да қуатты болары с)зсіз. 

Қуаныш СҰЛТАНОВ, 
Мәжіліс депутаты

ЖҮЗДЕСУ 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Шығыстану 
факультетінде 1994-2017 жылдар аралығындағы бітірген 
түлектер кездесуі өтті. 

Кездесуге жиналған түлектер 
бір-бірін к)ріп, тілдесіп қана 
қоймай, қайта оралмас студенттік 
жылдардың естеліктерін еске 
алып, ұстаздарымен қуана қауы-
шып жатты. Бұл кездесуді PhD 
док тор, факультет деканы Ықтияр 
Пал т)ре жаңа оқу жылы басталғалы 
жос парлап жүрген. 

– Қазақстан Президентінің 
«Т)ртінші )неркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүм-
кін діктері» Жолдауы қоға мы мыз -
дағы ең қажет, ерекше міндеттерді 
шешуге бағытталған. Жолдаудағы 
жүрегімізге жақыны – Адами 
к а п и т а л д ы  д а м ы т у.  « @ з і н і ң 
тарихын, тілін, мәдениетін білетін, 
сондай-ақ заманына лайық, шет 
тілдерін меңгерген, озық әрі 
жаһан  дық к)зқарасы бар қазақ-
стандық біздің қоғамымыз дың 
идеалына айналуға тиіс» деген 
Елбасы с)зі бізге бағытталғандай. 
Яғни, түрлі шет тіл мамандарын 
дайындайтын біздің факультет осы 
міндеттерді шешуге белсене кірісіп 
отыр. Ректорымыз Ғ.Мұтанов 
бәсекеге қабілетті маман дайындау 
үшін түрлі инновациялық жоба-
лар ды жүзеге асырумен келеді. 

Біз дің бұл кездесуді ұйымдас-
тыру дағы басты мақсатымыз – 
түлектердің ұжымдық мәдениетін 
қалып тас тыру, білім беру бағдар ла-
м а  л а р ы н  ж ү з е г е  а с ы р у.  О қ у 

ү д е р і с і н і ң  з а м а  н ау и  н а р ы қ 
тәртібіне сай бейім делуі шең-
берінде жұмыс беру ші лер мен )зара 
әріптестікті нығай ту, – деп атап 
)тті факультет басшысы. 

Бұдан кейін университет пен 
факультеттің соңғы жылдарда 
жеткен түрлі жетістіктері, олим-
пиа да чемпиондары, жүзеге асы-
рыл ған үлкен ғылыми жобалар 
жайлы айтылып, университет сай-
тын дағы «Түлектер қауымдас-
тығы» парақшасы туралы арнайы 
слайд ұсынылды. 

Бұл күні  халықтың әдемі әндері 
Шығыстану к)гінде әуелеп тұрды, 
күмбірлеп  күй т)гілді, шығыстық 
әуенге б)ленген би ырғағы мың 
бұралды. Ары қарай дәстүр бойынша 
салтанатты кездесу факультетте 
жалғасын тапты. Түлектер )з 
кафедра ларын аралап, оқытушылар-
мен және студенттермен кездесіп, 
сұхбаттас ты. Шеберлік сыныптары-
на қатысып, қолтаңба альбомына 
тілектерін жазып қалдырды. 
Факуль тет )мірін бейнелейтін 
портрет  тер, )нер туындылары 
арнайы галерея ретінде жасақта лып, 
елге ұсынылды. 

Гүлжамал ҚОРТАБАЕВА,
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың 
Шығыстану факультеті

Түрксой кафедрасының доценті

ШЫҒЫСТАНУДА 
ТҮЛЕКТЕР КЕЗДЕСТІ

АҚЫН ҚЫЗЫН 
АРДАҚТАДЫ

Қырық жылдан астам уақыт 
ұстаз дық етіп, қазақ балаларына 
қа зақ тілі мен әдебиетінен сабақ 
бер ген. Қазақстанның еңбек сіңір-
ген қайраткері, «Құрмет» орде ні-
нің иегері Надежда Лушникова – 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогика лық университетінің 
түлегі. Ол – бүгінге дейін )нер мен 
мәдениет сала сында тер т)гіп, 
қолынан қала мы мен домбырасы 
түспей келе жат қан ақын. Айна-
ласын дағы )нерлі жандарға жана-
шыр тәлімгер. 

Алты Алашқа ақындығымен 
т а н ы л   ғ а н  а й т ы с к е р  ұ с т а з д ы 
Қаз ҰПУ- дың ректоры Тахир Балық-
баев )зі қарсы алып, күмбірлеген 
күй дің ырға ғы мен той т)ріне 
шығарды. Универ си тет басшысы 
ақынның жетістіктерін айтып, 
)нердегі жолын ұрпаққа үлгі етті. 
Ақын апаларының иығына шапан 
жауып, омырауына ҚазҰПУ медалін 
тақты. Құшағын алқызыл гүл 
шоғына толтырып, құт тықтады. 

Бұдан кейін с)з кезегін ҚазҰПУ-
дың профессоры, фило ло  гия 
ғылым дарының докторы Темірхан 
Тебе генов алып, Жамбыл бабамыз-
дың шығармашылығына тоқталды. 
Надеж да Лушникованың айтыс та-
ры нан үзінділер келтіре оты рып, 
тұшымды ойын ортаға салды.

Кештің негізгі шымылдығы 
ашылған соң, домбыраның үнімен, 
қазақтың әсерлі қоңыр күйімен 
Надежда Андрейқызы кешті )зінің 
амандасу жырымен жалғастырып, 
халқына сәлем жолдады. 

«Жамбыл бабамыздың домбы-
ра  сын к)теріп, жырын т)гіп, жал-
ғасты рып айтып жүрген )нерлі 
жас тар үшін мектеп ашып берсем 
деген арманым бар» деп тебіренді 

ақын с)з арасында. Ол Нұрилә 
ақын анамыз бен Үмбетәлі атамыз-
дың айтыс тарының мән-мағына-
сына тоқ талып, айтыс деген ғажап 
нәрсе екенін айтып тамсанды. @зі 
айтыс қан ақындарға берген жауап-
тарынан үзінділер келтірген кезде, 
к)рермен дер «Паһ, шіркін!» деп 
бір желпініп қалды. Жас кезінде 
кілең шалдармен айтысқа түскенін 
еске алып, қағытпа қалжыңмен 
берген жауабын айтып, халықты 
күлдіріп те алды. Ақын апа сәт 
сайын арқасы қызынып, шабыт та-
на түсті. Студент жастар арнау 
)леңдерін оқыды.

Бұдан кейін ақынға еріп келген 
)нерпаздар т)рге шықты. Базаркүл 
3жіқожаева, Алтын 3ліпбайқызы, 
Гүлсім Кәренеева сынды ақынның 
соңынан ерген  )нерпаздар бірінен 
кейін бірі домбыраны қолға алып, 
ән шырқады. Алтын 3ліпбайқызы 
халық әні «Алқоңырды» қалықтата 
ж)нелді. Ақынның шәкірті, терме-
ш і ,  ж ы р ш ы ,  с а з г е р  Ж ы л б е к 
Тоқтасы нов амандасу жырын 
т)гіп, Надежда Андрей қызының 
)леңіне жазылған «Ұзынағаш» 
әнімен жұрт к)ңілін к)терді.

Кеш соңында Абай атындағы 
ҚазҰПУ-дың Шетелдік азаматтар-
ға арналған және ЖОО-ға дайын-
дық факультетінің деканы, педаго-
ги ка ғылымдарының кандидаты 
Ғалия Таубаева сырласу кештің 
құрметті қонағы Надежда Лушни-
ко ваға және )зге де әнші-термеші-
лер ге к)рсет кен )нерлері үшін 
шын жүректен алғыс білдіріп, 
ағынан жарылды. 

Рыскен �БІШЕВА,
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 

аға оқытушысы

Биыл – Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 90 жылдығы. Осыған 
байланысты университетте бірқатар мерейтойлық шаралар 
өтуде. Соның бірі – қазақтың айтулы суырыпсалма ақыны 
Надежда Лушниковамен кездесу. Әсерлі кешті оқу ордасының 
Шетелдік азаматтарға арналған және ЖОО-ға дейінгі 
дайындық факультеті ұйымдастырды.
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СӘБІЗДІҢ ПАЙДАСЫ 
БАР БІЛГЕНГЕ

Ерман ӘБДИЕВ

Жамбыл облысы

Ерекше ұзын азаматты к�ргендер 
бойшаң жігітке қадала қарап, таңданы-
сын жасыра алмайды екен. Тіпті орын-
ды-орынсыз тәптіштеп, сұрақтың асты-
на алатындар да бар к�рінеді. Кейбірі 
естелікке суретке түсу үшін де мазалайды 
екен. Бір қызығы, ұзын жігіттің болмы-
сына қызыға да қызғана қарайтын-
дардың арасында нәзік жандылар 
ерекше к�п. Қылықтыларды ұзын 

Фархат Әбдікемелов – 29 жаста. 
Ол «Казфосфат» ЖШС-де еңбек 
қорғау бөлімінің басшысы болып 
қызмет атқарады. Тараздық 
жігіттің бойы – 2 метр 2 сантиметр. 

Қазақстандық фристайлшылар 
акробатикадан финалға шыға алмады. 

15 ақпан күні өткен алғашқы 
іріктеудің нәтижесінде ақтық 

сынға алты спортшы өтті. Бұл 
дисциплинада еліміздің 
атынан Жанбота 
Алдабергенова, Ақмаржан 

Қалмұрзаева, Маржан Ақжігіт 
және Аяна Жолдас қатысқан 

еді. 

Биатлоннан ерлер арасында 20 шақырымға жеке жарыс өтті. Ең 
жақсы нәтижесі – 61. Бірақ бұл – көңіл көншітерлік жаңалық емес. 

ЗАМАНДАС

ПЕҢЧАҢ ПАРАҚТАРЫ БӘРЕКЕЛДІ!

жігіттің бойы қатты еліктіретін шығар. 
– Елден еренмін дей алмаймын. Мені 

�згелерден ерекше к�рсететін бойым 
ғана. Мектеп жасында құрдастарымның 
а р а с ы н д а  д а  е р е к ш е  ұ з ы н ы  м е н 
болатынмын. Жұрттың жеген жемісі мен 
ас-ауқатын тұтындым. Тек бір ғана 
�згешелігім – кішкентай кезімде сәбізді 
сүйсініп жейтінмін. Ата-анамның бой-
ларын айта кетсем: анам – 1,59, әкем – 
1,78 см. Ол кісілер мен сияқты аса ұзын 
емес.  Басқа туған-туыстарым ның 
арасында да мен сияқты ұзынын естіген 
д е ,  к е з д е с т і р г е н  д е  е м е с п і н .  * з 
бойымның ұзындығын табиғи болмысым 
деп ұғамын, – дейді Фархат. 

Фархат бала күнінен бойына қатысты 
түрлі лақап аттарды естіп �скен. Сондық-
тан болар, жас�спірім шағында к�пшілік 
арасында әлдебір ыңғайсыз дық ты 
сезініп, сырт к�зден қысылып �скенін 
жасырмады. Бүгінде керісінше бойының 

ұзындығын қалыпты жағдай деп түсінеді. 
Дегенмен тұлғасының елден ерек ұзын 
емес, бәрімен бірдей  болғанын қалайды 
екен. Спортты жан-тәнімен сүйіп, 
салауатты �мір салтын қолдап �скен 
Фархаттың спортқа деген қызығу-
шылығы 8 жасында боксқа алып келеді. 
Араға екі жыл салып, бокстан қол 
футболына ауысады. Одан кейін 1 жыл 
дзюдоға қатысады. 6лі күнге қол үзбей 
қ а т ы с ы п  к е л е  ж а т қ а н  с п о р т ы  – 
баскетболға 16 жасында келді. Күні 
бүгінге дейін баскетболды жанына 
жақын тартып, қатысып жүр.

 – Бойымның ұзындығы, әсіресе үй 
шаруасында �те қолайлы. Дегенмен 
қиындық тудыратын сәттер де кездеседі. 
Сондай ыңғайсыздықты қоғамдық 
к�лікке мінгенде сезінемін – тік тұра 
алмай қаламын. Бейтаныс адамдар 
ыңғайсыз тұрғанымды к�ріп, �з орын-
дарын ұсынатын кездер де кездеседі, – 

дейді ол. Сұңғақ жігіт үшін киім кию 
мәселесі де біршама әбігерлік тудырады 
екен. Себебі,  қазіргі �лшемі бірдей 
киімдердің етек-жеңі Фархат үшін тым 
қысқалық етеді. Сол үшін аяғынан 
таусылып, сауда-саттық орындарын ұзақ 
аралайтынын айтады. Аяқкиімінің 
�лшемі – 46. Айтпақшы, Фархаттың 
жары Светлананың да бойы екі метрге 
жетеқабыл. Қазақтың «Шаңырағың биік 
болсын!» с�зінің тура мағынасы осы 
отбасыға айтылған-ау. 

ЕСКЕ АЛУ 

АЯУЛЫ ЖАН ЕДІ...
Өмір деген – сырғып ағып жатқан 

уақыт. Кейде сол өмірдің қадірін 
бағамдай бермейміз. Жақын 
жандардан айырылғанда ғана бұл 
дүниенің жалғандығы есімізге түседі. 
Өкініш пен қайғыдан өзегіміз 
өртенеді.

Нұргүл Мулинованың фәни дүниеден 
бақи дүниеге �ткеніне – 40 күн. Ол 
айналасындағы адамдарға жан шуағын 
шашқан, тірі жанның к�ңіліне қаяу 
түсірмеген, �зінің адамгершілігі мен 
қазақ әйеліне тән сабырлы қалпы арқылы 
талайлармен сыйласа, сырласа білген 
адам еді. Алдына үлкен мақсат қойды. 
Жоғары білім алды, отбасын құрды, үлгілі 
отанасы атанды. 6р күні шаттыққа толы, 

ағайын-туыс, достары арасында құрметке 
б�ленді. Ұл-қызының әрбір жеңісі мен 
қызығына кенеліп, құдай қосқан жары 
Бақытжанмен бірге немерелерінің 
шаттық шуағына шомылды. *мірдің 
небір қиындығы мен ауыртпалығын белі 
қайыспай к�тере білді. Үміт еткен ұлы 
�мірден ерте кеткенде де мойымады. 
Құдайдан үмітін үзбеді. Екі ұлы ер жетті, 
қызы бой жетті. Немерелерінің апыл-
тапыл басқанын, аңқылдап қолтығ ына 
тығылып, асыр салғанын к�рді. Алайда 
тосыннан жабысқан жаман дерт аурухана 
т�сегіне таңып, соңғы жылдары сағын 
сындырды. Жаны қанша қиналса да 
отбасына деген шексіз махаббатын, 
с�нбес сәуле мен ертеңгі күнге үмітін 

жалғады. Ауру әбден меңдеп, жағдайдың 
оңалмасқа беттеген сәтінде де жолдасы 
Б а қ ы т ж а н н ы ң ,  ұ л - қ ы з д а р ы н ы ң 
жағдайын ойлап, бәйек болды.

Тағдырдың жазғанына к�нбеске не 
шара? Ешкім де ажалға араша тұра 
алмады. Нұргүл �мірден �тті. Қайғыдан 
бәріміз есеңгіреп қалдық.

Нұргүлдің ішкі қуатына қайран қалу-
шы едік. С�йтсек, ол сабырдан жара тыл-
ған жан екен. Мейірімді ұстаз, адал жар, 
мейір бан ана, аяулы дос бола білгендігі 
үшін де біз оны әркез қимас тықпен еске 
аламыз. *мірге деген құш тар  лығы 
ерекше еді. Артында қалған дар, біз, 
соны �згелерге үлгі етеміз. Нұр гүл   дің 
жарқын бейнесі жадымызда жаңғы рып 
тұратын болады.

Жаңыл БАЯНБАЙҚЫЗЫ, 
Тұрсынбек МҰҚАНБЕТ 

және достары
Алматы облысы 
Қарасай ауданы 

Абай ауылы

«Айқын» газетінің ұжымы редакцияның жанашыры, танымал әнші 
Қанат Құдайбергеновке анасы

Үміт ШОҒАНБАЙҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл 

айтады. 

АКАДЕМИЯЛЫҚ АТАҚ АЛДЫ

Тұрсын ҚАЛИМОВА

Атырау облысы 

Бұл �нер ұжымы 1938 жылы Үкімет 
қаулысымен мемлекеттік театр болып 
құрылды. Негізінен Гурьев қаласындағы 
к�ркем�нерпаздар үйірмесінен шығып, 
алты айлық студияны бітірген талантты 
жастар мен Петропавлда үш жыл жұмыс 
жасап, Гурьевке к�шірілген сахна артистері 
құраған бұл �нер ұжымы республиканың 
батыс �лкесінде ашылған екінші қазақ 
театры болды. Батыс аймақта бірінші 
болып 1934 жылы ашылған Орал театры 
1948 жылы сол кездегі саясат салқынынан 
жабылып, Гурьевке к�шірілген.  

Осылайша, бүгінгі Махамбет атындағы 
Атырау облыстық қазақ драма театры 1938 
жылы 9 мамырда М.6уезовтің «Түнгі 
сарынымен» театрдың шымылдығын 
ашты. Мұнайшылар Мәдениет үйінде 
үлкен шабытпен ойналып, халық қуаныш-
пен тамашалаған бұл спектакль туралы 
баспас�з де б�ркін аспанға ата жазды.

А т ы р ау  о б л ы с т ы қ  қ а з а қ  д р а м а 
театрының аға буынын тәрбиелеуде режис-
сер, драматург, актер, қазақтың ұлт тық 
театр �нерінің негізін салушылардың бірі, 

Еліміздің Үкіметі қаулысымен 
Махамбет атындағы Атырау 
облыстық қазақ драма 
театрына академиялық атақ 
берілді.

қоғам және театр қайраткері Жұмат 
Шаниннің еңбегі зор болды. Ж.Шаниннің 
тәрбиесін к�рген Қ.Т�леков, А.Ахметова, 
Ж.Манапова, З.Сүлейменова, Ы.Иман-
құлов, К.Иманғалиева сияқты аға буын 
�кілдері театрдың қалыптасуына мол еңбек 
сіңірді. Театрда әр жылдары Ш.Гатаулин, 
А.Сусанов-Саянский,  А.Есенбаев, 
Н . Л е г о т и н ,  Р. Ш а р а ф у т д и н о в а , 
М.Қам баров, Қ.Жетпісбаев, З.Есберге нова, 
Ш.Зұлқашев режиссерлік қызмет атқарды. 

Академиялық театр – жетекші және 
тарихы бай театрларға берілетін құрметті 
атақ. 1919 жылы енгізілген осы атаққа 
батыс �ңірлері бойынша алғашқы болып 

Махамбет атындағы қазақ драма театры ие 
болып отырғаны театрсүйер халыққа 
қуаныш сыйлап отыр. Атыраулықтардың 
қуанышымен ортақтасқан Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, сыншы 6лия 
Б�пежанова: «Академиялық театр атағы 
тарихы терең, дәстүрді сақтаған, халықтың 
руханиятына қызмет еткен театрларға 
беріледі. Махамбет атындағы облыстық 
қазақ драма театры – осы талаптарға жауап 
беретін үлкен �нер ордасы. Бұл театрда 
Ж.Шаниннің тәрбиесін к�рген аға, орта 
буын қалыптасты. Қазіргі күні сол буын 
жалғастығы үзілмей руханиятқа ерекше 
еңбек сіңіріп отыр» деп баға берді.

Махамбет атындағы қазақ драма 
театрының басшысы Берік Жәменов 
театрдың 60 жыл бойы ел руханиятына 
қызмет еткен елеулі еңбегімен дараланға-
нын, �нер ұжымының 77 жылдық тарихы 
туралы 6лия Б�пежанованың еңбегі жарық 
к�ргенін тілге тиек етті. 

– Биылғы театрдың 80 жылдық тойына 
театр ұжымы тоқырау жылдарында 
ыдырамай, тәуелсіздік жылдарында батыс 
�ңірдің руханиятына аянбай еңбек етіп 
келуімен жетіп отыр. Оған соңғы жылдары 
�тіп жүрген жазушы-драматургтеріміздің 
шығармашылығына арналған халықаралық 
театр фестивальдері куә. Театр фестиваль-
дері арқылы халықтың театрға келу 
мәдениеті қалыптасты. *зге �ңірлерден 
арнайы келіп к�рермен болып жүргендер 
бар. Бүгінде театрымыздың репертуары 
толығып, жас буын режиссерлеріміз �зіндік 
қолтаңба ла ры  мен елге танылуда. Соңғы екі 
жылда театры мыз алыс-жақын шет елдерге 
шақыр ту алып, �нерлерін паш етуде. *ткен 
жылы 25-рет �ткен республи калық театр 
фести валінде бірінші орынға ие болды. Осы 
е ң б е г і м і з  е л е н і п ,  о б л ы с  ә к і м і н і ң 
қолдауымен академиялық атақ алып отыр-
мыз. Бұл – театр ұжымы еңбе гі нің бағалан-
ғаны, – деді театр басшысы Берік Жәменов. 

Биыл күзде  Махамбет атындағы 
облыстық академиялық қазақ драма театры 
80 жылдық мерейтойын атап �теді. Театр 
басшылығының мәлімдеуінше, мерейтой 
қарсаңында ТМД және еліміздегі ірі театр 
ұжымдарымен бірлесіп фестиваль және 
танымал артистердің қатысуымен шеберлік 
сағаттарын �ткізу жоспарлануда.

Қазақстандық спортшылар үшін 
Оңтүстік Кореяның Пеңчаңында Fтіп 
жатқан қысқы Олимпиада 
ойындарының тоғызыншы күні 
тамамдалды. Юлия Галышеваның 
медалінен кейін әлі жағымды жаңалық 
жоқ. Күн сайын спортшыларымыздың 
сәтсіз жарыстарына куә болып 
отырмыз. Дәл қазір Қазақстан жалпы 
медаль саны бойынша 20-орында тұр. 
Бұл кFрсеткіш те күн Fткен сайын 

тFменге құлдырап барады. Бізбен бірге осы орынды Испания бFлісті. Үздіктер 
туралы айта кетсек, Германияда 8 алтын, 2 күміс және 4 қола медаль бар. 
Норвегия құрамасының еншісінде – 6 алтын, 7 күміс және 4 қола. 
Нидерландыда –12 (5-5-2), АҚШ – 8 (5-1-2) және Канадада – 11 (3-4-4).

Фристайлшыларымыздың 
ішінен ең үздік нәтиже 

көрсеткен – Алдабер ге нова 
(7-орын). Одан кейін Ақжігіт 12, 

Қалмұрзаева 16 және Жолдас 
18-орынды иеленді. Соңғы екі 

спортшы бағдар ла ма сын орындау 
бары сында сүрінді. 
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Үздік нәтиже иесі – Максим Браун. Оның ізін жалғай Василий 
Подкорытов, 72-орында Тимур Хамитгатин, 83-орында Владислав 
Витенко тұр. Бір айта кетерлігі, Витенко барлық спортшыларды 
түйіндеп тұр. *йткені жалпы қатысқандар саны да 83 болатын. Ол 7 рет 
мүлт кетсе, Браун, Подкорытов және Хамитгатин екі реттен қателесті. 

Жоғарыда атап өткен биатлоннан әйелдер құрамасы да 15 
шақырымға жеке жарысқа шықты. Бірақ үздік 40 спортшының 
қатарынан табыла алмады. 

Валерий ПОЛЬХОВСКИЙ, 
биатлоннан Қазақстан құрамасының 
жаттықтырушысы: 

Қазақстанның атынан Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга 
Полторанина және Алина Райкова қатысқан еді. Вишневская – 
45-орында. Дистанцияда ол үш рет мүлт кетіп, 46 минут 23,4 секундта 
мәреге жетті. Полторанина болса, 2 рет қателесіп, 46 минут 36,5 
секундта аяқтады. Оның нәтижесі – 46. Райкова 46 минут 37,4 секундта 
мәре сызығын аттап, 47-орынға табан тіреді. Климинаның нәтижесі – 
51-орын (46 минут, 44,4 секунд). 

АТУҒА КЕЛГЕНДЕ МҮЛТ КЕТТІК 
– Қыздардың жолы болмаған тұс – ату. Осы жерде 

мүлт кете бердік. Негізі, бұдан сапалы болады деп үміттенген едік. 
Оның маңызы да жоғары. Вишневская туралы айтарлықтай пікір 
білдіру қиын. Жарыстан кейін қыздарды әлі к�рмедім. Бәлкім, толқып 
кеткен шығар. Соның салдарынан ж�нді ата алмаған болар.

Дарья КЛИМИНА, 
биатлоншы:

ОСЫ ОРЫНҒА ЛАЙЫҚ ЕКЕНМІН
– К�рсеткен нәтижеме к�ңілім толмады. Шаңғы 

жақсы жүрді, бұдан да жақсырақ шығуға болар еді. Атқаным, оның 
сапасы да нашар болды. Екі айып ештеңе емес, бірақ соған кеткен 
есіл уақытты ойласам, к�ңіл-күйім түседі. *те �кінішті. Құдай бізге 
сұрағанымызды емес, лайық болған дүниені ғана береді. Демек, осы 
орынға лайық болғаным. Алда қай бағытта жұмыс істеп, қай жерге 
күш салу керегін түсіндім десе болады.

Владимир СМИРНОВ, 
Олимпиада чемпионы: 

ПОЛТОРАНИНГЕ СЕНІМ АРТАМЫЗ
– Командамыз жақсы, жарыс жолында �здерін 

жақсы ұстайды. Сол себепті әлбетте, жоғары нәтиежелерге 
дәмеліміз. Ең бірінші кезекте, Алексей Полторанинге бәріміз үміт 
артып отырмыз. Меніңше, классикалық стильде оның мүмкіндігі 
к�п сияқты. Сондықтан барша олимпиадашыларға сәттілік 
тілеймін. 
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