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ЕРТЕҢ НЕ КҮТІП ТҰРҒАНЫ 
ӨЗІМЕ ДЕ ҚЫЗЫҚ

SPORTRÝHANIAT

10-бет9-бет

EKONOMIKA

4-бет

МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУДАҒЫ 
МАҢЫЗДЫ ТЕХНОЛОГИЯ

ҚАЗАҚ ҚАЙТСЕ 
БАҚЫТТЫ БОЛАДЫ?

ЖЕТІНШІ ЧЕМПИОННЫҢ 
ЖЕТІСТІГІ

Орынбек �ТЕМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Ел арасында жедел жəр-
дем нің тарапына айтылар сын 
аз емес. Дертіне дер кезінде 
дауа із дегендердің дені шұғыл 
меди ци налық көмектің дереу 
жетпейтінін айтып, қынжылыс 

білдіреді. Бұл жағдайдың жай-
жапсарын бірде жол бойындағы 
кептеліспен байланыстырып, 
бірде арнаулы көліктердің 
жетіс пейтіндігімен түсіндіріп 
жата ды. Бірақ жедел жəрдемнің 
жұ мы сын жаңғыртуда мəселе-
нің басқа қырына үңілуге бо-
лады. Қазақстанда жыл сайын 

«103» қызметіне қоңырау шала-
тын дар дың саны 500 мыңға 
дейін көбейеді екен. 

Бұл онсыз да жетпей жат-
қан көліктер мен құрал-жаб-
дық тарға, қала берді кадрларға 
одан сайын қажеттіліктің арта 
бе ретінін көрсетеді. Шақырту-
лардың шектен тыс көп түсуіне 
шұғыл жəрдемге шынымен мұқ-
таж, жаны қысылған науқастар 
емес, дəрігердің кеңесімен 
кейін де қаралуға болатын 
адамдардың жиі жүгінуі себеп 
болуда. Мы салы, «103-ке» қы-
зуы сəл көтеріл гендер, жұмыс-
тан қалып қойып «науқастанға-
ны» туралы анық тама жазды-
рып алғысы келетін дер, буы-
ны қақсағанын желеу қылып 
əңгімеге тартатын зейнет керлер 
орынсыз хабарласып жатады. 

Бұған астаналық əже нің же-
дел жəрдемді айына 106 рет, 
алматылық зейнеткердің 416 рет 
шақырғаны айғақ бола алады. 
Сондай-ақ жергілікті емханаға 
қарала алмағандықтан, жедел 
жəрдем арқылы тексерілгенді 
жөн көретіндер баршылық.

Жаңа ережеге сəйкес жедел 
жəрдем диспетчерінің қызмет 
көрсетуі төрт санатқа бөлінді. 
Бірінші санаттағы өміріне ті-
ке лей қауіп төніп тұрған нау-
қас  тарға жедел жəрдем 10 ми-
нуттың ішінде жетеді. Сон дай-
ақ науқас жағдайының күр-
делілігіне қарай екінші жəне 
үшінші санаттағы қоңыраулар 
бойынша жедел жəрдем 15-30 
минутта көмекке келеді. Ал 
төртінші санаттағы денсаулығы 
бірден сыр бермеген, дерті ай-
қын білінбеген адамдардың 
шақыртуына бару уақыты бір 
сағатқа дейін созылуы мүмкін. 
Ол науқастарға жергілікті ем-
ханалар жанындағы жедел ме-
дици налық бөлімшелер арқылы 
көмек көрсету жоспар ланған. 
Ал бастапқы үш са нат тағы 
шақыр туларға жедел меди цина-
лық жəрдем стансалары қызмет 
көрсетеді. Бұл жүйенің бір 
бағыты – «103-ке» негізсіз жү-
гіне тін дердің қатарын кемі туге 
едəуір ықпал ету. Яғни, аза мат-
тар беталды ша қыр ғанға жедел 
жəрдемнің бұрынғыдай жетіп 
келе бермейтінін түсінуі керек. 

(Соңы 6-бетте)

КӨЗҚАРАС

«Жедел жәрдемді» ақылы ететін 
кез жеткен жоқ па?

КӨКЕЙКЕСТІ

Жақсы жол – елге жора. Мұны дамыған мемлекеттердің жол 
инфрақұрылымын көргенде сезінесіз. Кез келген елдің əлеуеті 
жолының тұрпатынан-ақ білінеді. Ел мен елді қосатын да жол. 
Сондықтан жол – ел экономикасының күретамыры іспеттес. 
Бүгінде Қазақстан жолдарын халықаралық талапқа сай келтіру 
мақсатында ауқымды жобалар жүзеге асырылуда. Десе де, 
саусақпен санарлықтай халықаралық, республикалық жолдардан 
бөлек, өңірлердегі облысішілік, ауданішілік жолдардың ахуалына 
назар аудар сақ, аса келісіп тұрмағаны белгілі. Сондықтан да «жол 
қадірін жүрген біледі» дегендей, еліміздегі жолдардың сапасы тура-
лы мəселе қоғамда жиі қозғалады. Осы орайда Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев өңірлерге сапарында əуелі жол сапасына 
назар аударып, тиісті ведомстволарға аталған инфрақұрылымның 
мəселелерін дер кезінде шешуді жүктеген болатын. 

Жол сапасы демекші, биыл нау рыз айында Үкімет қаулысымен 
«Жол активтерінің сапасы ұлт тық орталығы» республикалық 
мем лекеттік кəсіпорны құрылды. Аталған мекеменің құрылғанына 
аз уақыт болса да, 2022 жылға дейінгі басым бағыттар белгіленді. 
Осы негізде еліміздегі жол желілерінің жағдайы бүге-шігесіне дейін 
нақтыланып, жол құрылысы сапасын басқару жүйесі толығымен 
электронды жүйеге көшпек. Бұл жөнделгеніне жыл айналмай жа-
тып қожырап кететін қасқа жолдардағы негізгі кілтипанды тау-
ып, кінəлілердің жауапкершілікке тартылуына, жол құрылысы са-
ласын мемлекеттік бақылаудың жолға қойылуына септігін тигізе 
ме деген үмітті оятып отыр. 

Осы орайда бас басылым бетінде еліміздің əр түкпіріндегі 
жергілікті маңызы бар жолдардың қазіргі жағдайымен танысты-
руды көздеп, арнайы мақалалар топтамасын жариялауды ұйғарып 
отырмыз.

(Тақырыпқа арналған материалдар топтамасын 
3-беттен оқисыздар)

Жол – ел дамуының 
күретамыры

Академикті қабылдады

Өңірдегі жұмыс 
барысы баяндалды

Кездесу барысында денсаулық 
сақтау саласын дамыту жəне 

ұлттық тағам түрлерін насихат-
тау, қоғам мен билік арасындағы 

диалог, сондай-ақ халықтың əл-
ауқатын жақсарту мəселелері 
талқыланды.

Сонымен қатар академик 
Төрегелді Шарманов қоғамды 
ұйыту, елдің бірлігін арттыру 
жəне жастар тəрбиесіне қатысты 
өз ойларымен бөлісті.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақ тағамтану 
академиясының президенті Трегелді Шармановты қабылдады, 
деп хабарлады Қазақстан Республикасы Президентінің 
баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Президентке ай мақтың əлеу -
меттік-эко номи калық да муы ның 
биылғы 7 ай дағы көр сеткіштері 
туралы мəлімет берілді.

Сондай-ақ облыс əкімі Пре-
зи дентке өңірде жа ңа жұ мыс 
орын дарының ашы луы, инвес-
ти циялық жəне ин  дус триялық 

жоба лар дың, «Нұр  лы Ертіс» 
бағдарла масы ның жүзеге асы-
рылуы туралы баян дады.

Кездесу соңында Қасым-
Жомарт Тоқаев аймақтағы 
суар малы жерлердің аумағын 
ұлғайту, халықтың тұрмыс сапа-
сын арттыру бойынша бірқатар 
нақты тапсырма берді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Павлодар 
облысының әкімі Болат Бақауовты қабылдады, деп хабар-
лады Президенттің баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Еліміздің Ұлттық қауіпсіздік комитеті киберқауіпсіздік 
пен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 
бұған дейін дербес құрылғыларға жаппай орнату ұсынылған 
қауіпсіздік сертификатының сынақтан сәтті ткізілгенін 
және тестілеудің мерзімі аяқталғанын хабарлады.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Сертификат орнатудың қажеті жоқ

Серік �БДІБЕК,
«Egemen Qazaqstan»

Осы орайда, Мемлекет 
басшысы Қа сым-Жомарт 
Тоқаев туит тердегі парақ-
ша  сында өзінің тапсырмасы 

бой ын ша ҰҚК Кибер қал қан бағ-
дарламасы аясында сер   тификат 
қауіпсіздігін тесті  леуден өт-
кізгенін жəне Қа  зақ  станның 
ақ  парат ке ңіс  тігі қауіпсіздігі 
жə не сертифи  кат ты сырт-
тан қауіп төн ген жағдайда 

ға на қолдану мүм  кіндігі дəлел-
денгенін жаз  ды. Президент со-
нымен қа тар бұл сынақ тың ин-
тернет қол да ну шы ларға қолай-
сыз дық туғыз баға нын көрсете 
отырып, Ұлт тық қа уіп сіздік 
комитетіне алғыс білдірді. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы : 
«Кибер қал қан бағдарламасы 
бойынша қауіпсіздік сер-
тификатын тес тілеудің же-
дел аяқталуы сырттан қауіп 
төнгенде техникалық жаб-
дықталу деңгейінің жоғары 

екенін көрсетті. Мұндай жа ғ-
дайлар бұ рын болған. Ең бас-
тысы, Қазақстанның интер-
нет қолданушыларына қо лай-
сыздық болмайды. Қауіптенуге 
еш негіз жоқ», деп атап өтті. 

Ал Ұлттық қауіпсіздік ко ми-
тетінің баспасөз қызметі бұл сы-
нақтың кибер жəне ақпараттық 
кеңістікте киберқауіптің алдын 
алу жүйесін тексеріп көруге 
мүм кіндік бергенін мəлімдеді. 

(Соңы 2-бетте)

Арыс оқиғасына 
кінәлілер жазаланды

Мемлекет басшысының Өкі-
мімен өзіне жүктелген мін дет терді 
тиісті деңгейде орында мағаны 
жəне қару-жарақ пен оқ-дə рілердің 
қауіпсіздігін жəне сақ талуын 
қамтамасыз ету жұ мысындағы, 
Қару-жарақ пен оқ-дəрілерді сақтау 
объектілерін кө шіру жəне орна-
ластыру бағ дар ламасын іске асы-
ру кезіндегі елеу лі кемшіліктері, 
соның сал дарынан Арыс қаласында 
орна ласқан əскери бөлімшедегі 
қа ру-жарақтың жарылуына жə не 
қалада адам шығынына ұшы рат қан 
ауқымды апатқа жол бергені үшін:

1. Қазақстан Республикасы 
Қор ғаныс министрі болып қыз-
мет атқарған Сəкен Əділхан-
ұлы Жасұзақов Қазақстан Рес-
пуб ликасының Қарулы Күштері 

ж ү й е с і н е н  ш ы ғ а р ы л д ы .
2. Келесі лауазымды қыз мет-

керлерге:
Қазақстан Республикасы Қор-

ғаныс министрінің бірінші орын-
басары – Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштері Бас штабының 
бастығы Мұрат Кəрібайұлы Бек-
тановқа;

Қазақстан Республикасы Қор-
ғаныс министрінің бірінші орын-
басары – Қазақстан Рес публикасы 
Қарулы Күштері Бас штабының 
бастығы болып қызмет атқарған 
Мұрат Жəлелұлы Майкеевке;

Қазақстан Республикасы Қор-
ғаныс министрінің орынбасары 
болып қызмет атқарған Талғат 
Жеңісұлы Жанжүменовке қатаң 
сөгіс жарияланды.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанда жедел жәрдемге түсетін қоңыраулар дамыған 
елдермен салыстырғанда он есе кп екен. Яғни, басы ауы-
рып, балтыры сыздағандардың бәрі бірден «103» нмірін 
тереді. Сондықтан осы саланың жұмысын жүйелеу 
үшін бекітілген жаңа ереже бойынша алдымен тез арада 
медициналық кмекке мұқтаж, жағдайы нашар науқастар 
басты назарға алынып, қалған шақыртулар одан кейін 
қарастырылуда. Бұл бастама аталған мәселені толық рет-
тей алды ма? �лде жедел жәрдемнің жетіп келген уақытын, 
крсеткен кмегін, жұмсалған шығынын жете бағалау үшін 
шұғыл медициналық қызметті ақылы ету керек пе?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кеше Каспий құбыр консорциумы Қазақстан биоалуан-
түрлілікті сақтау қауымдастығына құны 20 млн теңге тұратын 
ұшқышсыз ұшу аппаратын тарту етті. Еліміздегі киіктерге мо-
ниторинг жүргізуге ерекше к�мегі тиетін, жануар ларды қорғау 
мен бақылау жұмыстарына к�п мүмкіндік беретін аппаратты 
табыстау мен таныстыру рәсіміне Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев қатысты. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Каспий құбыр консорциумы 
елі міз дегі экология мəселелерін 
шешу мен оңтайландыруды 
қолдау мақсатында соңғы үш 
жылда 60 млн теңге жұмсапты. 
Айталық, 2016 жылы қазақ да-
ласын мекен ететін киіктерге 
арналған спутник арқылы бай-
ланыс жасайтын аса қым бат 
қарғыбау алып берді. Бұл жолы 
ұшқышсыз ұшатын аппарат 
қауым дас тықтың «Киелі киік» 
бірлескен бағ дарламасы аясын-
да консорциумның қаражатына 
сатып алынды. Каспий құбыр 
консорциумы бас директорының 
орынбасары Қайыргелді Қа был -

дин алдағы уақытта мұн дай 
қолдаулар жал ғасын таба бере -
тінін айтты. Ал ұшу аппара ты 
Ақмола облысының Қабан бай 
ауылында сынақтан өткізілді. 

– Ең алдымен Каспий құ-
быр кон  сор циумы ұжымына 
бүгінгідей қолдауы үшін зор 
алғы сымды білдір гім келеді. 
Өйткені қазіргі таңда биоалуан-
түр лі лікті сақтау, киіктерді 
қорғау сынды жұмыстар өте 
өзекті болып отыр. Сондықтан 
зама науи технология лар өз пай-
дасын тигізетіні сөзсіз. Бра ко-
ньерлермен күрес жұмыс тарын 
жүр гізуде де мұның көмегі 

орасан деп ойлаймын, – деді 
Экология, геология жəне табиғи 
ресурстар министрі Мағзұм 
Мырзағалиев.

Жыл сайын елімізде киіктер 
популяциясының мемлекеттік 
есебі əуеден жүргізіледі. Əуе 
техникасын жалдау мен қол-
дану қымбат болғандықтан, кей 
аумақтарды жүйелі күзету жə не 
киіктердің мониторингісін қо-
сымша жүргізу мүмкін болмай 
келген еді. Ұшқышсыз ұшу ап-
параттары пайда болғалы дерек 
жиналатын аумақтың шека-
расы кеңейіп, зерттеу əдістері 
көбейді. 

Supercam S350 ұшқышсыз 
ұшу аппараты осы кластағы тех-
никалық сипаттамасы ең жақ-
сы техника. Бұл сағатына 140-
150 шақырым жылдамдықпен 
ұша алады. Үзіліссіз 4-5 сағат 
бойы көкте қалықтап жүре 
береді. Өзі ұшып өткен жердегі 
өзгерістерді, жан-жануарларды, 
өзен-көлдерді фото мен видеоға 
түсіріп, мамандарға жіберіп 
оты рады. Телеметрия мен бей-
не  қа был дағышты басқаруға 
ар налған жердегі антенналар 
блогы осы үшін қажет. Ап -
парат 70 шақырымнан ас там 
қа шықтықта да əрекет ету ра-
диусын тоқтатпайды. Мұн да 
жа нуарларды санауға арнал ған 
авто маттандырылған бағ дар-
ламалық қамту жүйесі де бар.

Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Киіктерді көктен күзетеді

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кеше елордада Nur Otan партиясының республикалық 
қоғамдық қабылдау б�лмесінде Ішкі істер министрі 
Ерлан Тұрғымбаев бірқатар азаматтың �тініш-тілектерін 
тыңдады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Үкімет басшысы орталықтың медицина, 
ауыл шаруашылығы, экологиялық био  тех-
нология, азық-түлік жəне өңдеу өнер кəсібі 
салаларындағы перспективалық əзірлемелері, 
сондай-ақ оны еліміздің экономикасына 
одан əрі енгізу мүмкіндіктері ұсынылған 
зертханалық блокты тексерді. 

Елордалық биотехнология орталығында 
түрлі бағыттағы 14 зертхана орналасқан, 
онда генетикалық инженерия, иммуно-
логия,  бағаналық жасушалар,  адам 
ұлпаларын қалпына келтіру, экологиялық 

биотехнология, фармакология саласында зерт-
теулер жүргізіледі. Ұлттық биотехнология 
орта лығының бас директоры Е.Раманқұлов 
орта лық мамандары бірқатар маңызды 
ғылыми-зерттеу жобасын əзірлегенін айтты. 

Нысанды аралау барысында бағаналық 
жасуша зертханасының меңгерушісі В.Огай, 
ұжымдық пайдалану зертханасының 
меңгерушісі Е.Жолдыбаева, өсімдіктердің 
генетикалық инженериясы зертханасының 
меңгерушісі Ш.Манабаева, адам генетика-
сы зертханасының меңгерушісі М.Жабағин 

адам геномикасы, генетикасы жəне оның 
па то  гендері, үй жануарларының генети ка-
сы, сондай-ақ ғылымның жаңа саласы – ге-
номдық редакциялау саласында жүргізілген 
зерттеулердің нəтижелерімен таныстырды. 
Олардың арасында дененің күйген жерін 
емдейтін жасушалық препараттар, бидай мен 
картоптың жаңа сұрыптары, ауруларға қарсы 
вакциналар, дəрі-дəрмектер, дəрілік жəне 
емдеу-профилактикалық препараттар бар.

Премьер-Министр орталықты аралаған 
соң қолданбалы жобаларды əзірлеуді 
жалғастыруды жəне ғылыми нəтижелерді 
коммерцияландыру шараларын күшейтуді 
тапсырды. Соның ішінде білікті мамандарды 
даярлауға ерекше назар аудару қажет, деп ха-
барлады Үкіметтің баспасөз қызметі.

Ұлттық биотехнология орталығы 
жобаларымен танысты

Орынбек �ТЕМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Қоғамдық қабылдауда Іш кі 
істер министрі Ерлан Тұр ғым-
баев азаматтарды жеке-жеке 
қабылдап, бəріне тұщымды жа-
уап қайтарды. Сондай-ақ басқа 
өңірлерден онлайн режімде 
бай ланысқа шыққандардың 
айтқанына құлақ түрді.

Іс-шара барысында министр 

зорлық жасағандарды жазалауға 
қатысты пікір білдірді.

– Адам зорлау қылмысының 
жазасы заңнамалық жағынан 
жан-жақты бекітілген. Арнайы 
баптың бірінші, екінші, үшінші 
бөлімдері бар. Топтық зорлау 
жеке қарастырылған. Бар лы-
ғында жаза – қатаң. Бір бапта 
жеңіл, бірінде қатаң деп айту 
екіталай. Əр жағдайға жеке-
же ке қарау керек. Адам зорлау 

– ауыр қылмыс. Мұнда аза-
мат ретінде де, əйел ретінде 
де зəбірленушінің жеке ер кін-
дігіне қол сұғылып, ар-намы-
сы тапталады. Сондықтан ауыр 
қылмыстың жазасы да ауыр 
болуы керек, – деді Ерлан Тұр-
ғымбаев.

Министр БАҚ өкілдеріне 
Қыл мыстық-процестік кодекске 
өзгертулер мен толықтырулар 
енгізілуі мүмкін екенін айт-
ты. Қазір Бас прокуратура Ішкі 
істер министрлігімен бірігіп, 
осы мəселені  қарастырып 
жатыр екен.  Оның ішінде 
түзету мекемелеріне қатысты 
өзгерістер бар. Қолданыстағы 

Қылмыстық-атқару кодексіне 
60-тан аса өзгеріс енгізу ұсы-
ны лыпты. Енді Бас прокура-
тураға жолданған ұсы ныстар 
Парламентте талқы ланбақ.

Сонымен қатар Ерлан Тұр-
ғым баев газ баллоны жарылуы 
салдарынан ата-анасынан айы-
рылған Екібастұз тұрғынының 
арызынан кейін Павлодардың 
полиция қызметкерлерін қат-
ты сынап,  мəселені  қайта 
қарауды тапсырды. Жалпы бұл 
облыста тұрғындардың жиі 
шағымданатынын айтқан ми-
нистр сақшыларды жазалай-
тынын, тіпті жұмыстан да 
шығаратынын жеткізді.

Орынбек �ТЕМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Ішкі істер министрлігінің 
2019 жылғы 1 шілдедегі «Аза-
мат тық жəне қызметтік қару 
мен оның оқ-дəрілері айналы-
мы қағидаларын бекіту туралы» 
бұйрығына қоғамдық қауіп-
сіздікті күшейтуге бағытталған 
жаңа өзгерістер енгізілді. Осы 
жайында ІІД Əкімшілік полиция 
комитетінің төрағасы Мақсат 
Байболов мəлімдеді.

Оның айтуынша, азаматтық 
жəне қыз мет тік қарудың ұрла-
нуының алдын алу үшін қару 
мен оқ-дəрілерді орталық тан-
дырылған орында сақтау қарас-
тырылған. Бұрыннан заңды тұл-
ғаларға қаруды күзет ұйым -
дарының қару-жарақ бөлме-
лерінде сақтауға рұқсат етілген. 
Енді мұндай мүмкіндік жеке 
тұл ғаларға да берілді. Бірақ аза-
маттарға қаруын үйде немесе 
белгіленген орында сақтауды 
таңдауға еркі бар. Қару иелерінің 
салғырттығынан, сақтау талап-
тарын орындамауынан ұрлыққа 
жол беріледі. Сондықтан осын-
дай шаралар қабылданып жатыр.

Сондай-ақ жаңа ережелер 
негізінде ішкі істер органдарының 
рұқсатынсыз сатылатын қару-
ларды сату тəртібі реттелді. 
Бұған пневматикалық, сигналдық 
қарулар жəне газ бүріккіштері 
жатады. Мұндай қаруды сатып 
алғысы келетіндер кəмелеттік 
жасқа толғанын растап, дүкенге 
сотталмағандығы, медициналық 
теріс көрсеткіштерінің жоқ тығы 
жəне қару ұстаудың қауіпсіздік 
ере желері бойынша біліктілік 
тексеруден өт кен дігі туралы 
анықтама беру керек. Бұл қа дамға 
полицияның рұқсатынсыз сатыл-
ған қарулармен жасалған қыл-
мыстық оқи ғалардың тіркелуі 
себеп болған. Мысалы, осы са-
нат тағы қарулармен 2017 жыл-
дан бері 157 қылмыс жасалыпты. 
Оның 33-і қарақшылық, 88-і бұза-
қылық болса, үшеуі өлімге əкеп 
соқтырған. 2018 жылы Қазақ-
станға 4 мыңнан аса сигналдық 
қару əкелі  ніпті .  Бұлардың 
сыртқы көрінісі «Макаров», 
«Глок» маркалы тапаншаларға 
айна-қатесіз ұқсайды екен.

–  Жалпы жүргізілген іс-
ша ра лар нəти жесінде заңсыз 
айна лым дағы 3,5 мыңнан аса 

атыс қа руы тəркіленді. Оның 
басым көпшілігін азаматтар өз 
еріктерімен тап сырған. Жыл са-
йын азаматтардан заңсыз сақ-
талған атыс қаруын, оқ-дəрілерді 
жəне жарылғыш заттарды сатып 
алу акциясы өткізіліп келеді. 
Қазіргі таңда полицияға 1,3 
мыңнан аса азамат жүгініп, 107 
млн теңгеден аса соманы құраған 
2 мыңнан аса атыс қаруын, 185 
мың патрон, 16 кг жарылғыш зат 
тапсырылған. Қаруды сатып алу 
акция сы өз тиімділігін көрсетіп, 
бес жылда атыс қаруымен жаса-
латын қылмыстардың 42,2%-ға 
төмендеуіне ықпал етті, – деді 
Мақсат Байболов.

Сонымен қатар ІІД өкілі 
жиын да биыл 5 тамыздан бас-
тап 11 тамызға дейін жүргізі ліп 
жатқан «Қауіпсіз аула» іс-ша -
ра сы жөнінде айтып берді. Бұл 
қоғамдық тəртіпті тиісті дең-
гейде сақтау, көшелерде, аула-
ларда құқық бұзушы лықтың ал-
дын алу, жолын кесу мақсатында 
ұйымдастырылуда. Полиция қыз-
меткерлері акция аясында суық 
қаруды жəне басқа да тыйым 
салынған заттарды заңсыз алып 
жүру, алкоголь өнімдерін сатуда 
заңнама талаптарын сақтамау, 
түнгі уақытта тыныштықты 
бұзу, кəмелеттік жасқа тол ма-
ғандардың көшелерде, ойын-
сауық орындарында жүру, рұқсат 
етілмеген жерлерде сауда-саттық 
жасау фактілерін анықтап жатыр.

Ауыр қылмыстың жазасы да ауыр болуы тиіс

Азаматтық қару ұстау 
қатаң қадағаланады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ішкі істер министрлігі азаматтық және қызметтік қару ай-
налымына бақылауды күшейту іс-шараларын тұрақты 
жүргізіп келеді. Осы мақсатта биыл бірқатар ведомстволық 
бұйрық шықты. Бұл туралы аталған министрліктің баспас�з 
орталығында кеңінен баяндалды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Президент кубогының ашылу салтанатына қатысты
––––––––––––––––––––
М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстан Республикасы 
Президентінің хоккей-
ден 10-шы мерейтойлық 
кубогының ашылу сал-
танатына қатысты, деп 
хабарлады Президенттің 
баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақ-
стан Республикасы Президентінің 
кубогы үшін хоккейден 10-шы 
халықаралық тур нир дің ашылу 
салтанатына қатысты. Атал ған 
спорт додасы 7-11 тамыз аралы-
ғын да «Барыс Арена» мұз айдыны 
сарайында өтеді.  

Салтанатты ашылу рəсімінен 
кейін  Мемлекет  басшысы 
«Барыс» жəне «Ак Барс» клуб-
тары арасындағы ойынды тама-
шалады. Кездесуде елордалық 
хоккейшілер қарсыластарын 6:1 
есебімен жеңді.

* * *
Қазақстан Республикасы 

П р е з и  д е н  т і н і ң  к у б о г ы  – 

2010 жылдан бері Нұр-Сұлтан 
қаласында өткізілетін жыл са-
йынғы маусым алдындағы 

шайбалы хоккей  турнирі . 
Биыл  ғы турнирге елордалық 
« Б а   р ы с »  к о м а н д а с ы  м е н 

қазан дық «Ак Барстан» бөлек 
Ре сей Федерациясынан – «Авто-
мо  билист» (Ека те ринбург), 

«Нефтехимик» (Нижне камск) 
жəне «Салават Юлаев» (Уфа) 
клуб тары қатысуда.

(Соңы. Басы 1-бетте)

Рес ми деректерге қарағанда, 
Ақ па раттық қауіпсіздіктің 
ұлттық үйлестіру орталығы тек 
өткен ай да ғана мемлекеттік ор-
гандар мен жеке компанияларға 
қа тыс ты 8 млн мəрте вирустық 
бел сенділікті жəне 130 мың ки-
бершабуылды анықтаған. Одан 
бөлек, бірқатар мемлекеттік 
органдарға кибертыңшылық 
жасау фактілері ашылған. Соны-
мен қатар серти фикат енгізу дің 
түйткілді мəсе лелері зерде леніп, 
байланыс опе ра торлары ның 
жұмысына ықпал ете тін тұс-
тары тексерілген. Бұл жос парлы 
жұмыс «Қазақстан Рес публи-
касының Ұлттық қауіп сіздігі 
туралы» Заңға сəйкес жəне 
киберқауіпсіздік пен ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мақ сатында жүзеге асырылған. 

Сайып келгенде, сертификат 
болашақта ұлттық қауіпсіздікке 
кибер жəне ақпараттық шабуыл 
қатері төнген жағдайда ел аза-
маттарына алдын ала ескертіле 
отырып, қолданылатын болады. 
Сонымен тестілеу жұмыстары 7 
тамыздан бастап тоқтатылды. 

Бұған дейін, əсіресе Нұр-
Сұл  тан қаласының тұрғындары 
ара сында осы қауіпсіздік серти-
фика тын орнатуға байланыс ты 
түсініс пеу шіліктер туындаған 
бо латын. Қоғамда оны орнату 
қа жеттілігі, жүргізілуі мүмкін 

«аң дулар» туралы пікірталастар 
өршіп кетті. 

Сондықтан бұл мəселеге Бас 
про куратура араласып, жеке 
өмір ге қолсұғылмаушылыққа, 
жеке басы мен отбасы құпия-
сына, хат алмасуға, телефон 
ар қы  лы сөй лесуге, хабарларға 
конс ти  ту ция лық құқықтардың 
сақ та ла ты нына мемлекет кепіл-
дік беретініне назар аударды. 
Сон дай-ақ аталған талап тар-
ды бұзу қылмыстық жауап кер-
ші  лікке əкелетінін мəлім деді. 
Атап айтқанда, электронды 
ақпараттық ресурс тар ға, ақпа-
рат тық жүйеге заңсыз кі ру неме-
се телекоммуника ция лар желісі 
бойынша беріле тін ақпа ратты 
заңсыз ұстап қалу үшін қыл-
мыстық жауапкер шілік бар жəне 
бес жылға дейін бас бос танды-
ғынан айыру көздел ген (Қыл-
мыстық кодекстің 147-бабы-
ның 3-бөлігі). ҚК 148-бабында 
хат жазысу, телефонмен сөй-
лесу, пошта, телеграф хабар-
лары немесе өзге де хабарлар 
құпиясын заңсыз бұзғаны үшін 
жауапкершілік  белгіленген.

Енді қауіпсіздік сертифика-
тын сынақтан сəтті өткізген 
ҰҚК осы уақытқа дейін атал-
ған сертифи катты дербес құ-
рылғыларына – ұя лы телефон, 
компьютер жə не т.б. қондырып 
үлгерген қазақ стан дық тарға 
оны өшірудің де жол дар ын көр-
сететін нұсқау лық тар таратты.

Сертификат орнатудың 
қажеті жоқ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министр Асқар Мамин Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық биотехноло-
гия орталығында болып, қа зақстандық ғылымның дамуымен, ғы лыми-техникалық 
бағдарламалар жә не қолданбалы жобаларды әзірлеумен танысты. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Жол – экономиканың күретамыры. 
Сапалы жол орта есеппен 17-20 жылға 
жарауы тиіс. Дүниежүзілік банктің 
деректеріне сүйенсек, жолдың талапқа 
сай салынбауы оның жарамдылығын 
40 пайызға дейін төмендетіп жібереді 
екен. Яғни жұмыс сапасына назар ау-
дармайтын болсақ, əр 10 жыл сайын 
Қазақстанның ауа райының ерекшелігін 
ескерсек, тіпті 4-5 жыл сайын күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге тура 
келеді. Біздің мақсатымыз сол сапасыз-
дыққа жол бермеу болып отыр. 

ЭЫДҰ елдерінің (Аустралия, Ұлы-
бри тания, Германия, Франция, Жапония 
жəне т.б.) тəжірибесіне сəйкес 1980 
жыл  дардан бастап «Жол активтерін 
бас  қару жүйелері» құрыла бастады. Біз 
осы халықаралық тəжірибеге сəй кес 
ауа райының ұқсастығын ескере келе, 
көршілес Беларусь елінің əдіс терін 
пайдаланғанды жөн санадық. Мыса-
лы, Беларусь мемлекетінде автомо -
биль жолдары мен көпірлерді салу, 
жөндеу жəне күту саласындағы же тек -
ші «Белдорцентр» кəсіпорны жұ мыс 
істейді. Аталған кəсіпорынның бар лық 
жүйесі толығымен цифрлан ды рыл ған. 
Автомобиль жолдары мен оның құ-
рылыстарының, сондай-ақ пайдалану-
шыларға ақпарат беретін ақпарат   тық 
жүйелердің бірыңғай дерекқоры бар. 
Сонымен қатар жолдардағы ауа ра-
йы жəне жөндеу жұмыстары тура-
лы, ав томобиль жолдары мен көпір 
құ ры лыстарын маусымдық тексеру 

нəтижелері жəне жол-көлік оқиғалары 
мен олардың шоғырлану аймақтары ту-
ралы ақпаратты тұтынушының онлайн 
режімде көруіне мүмкіндік жасалған. 

Жол активтері сапасы орталығы жаңа 
формациядағы мемлекеттік кəсіпорын 
болып саналады. Бұл нəтижеге назар 
аудару, жариялылық, сыбайлас жем-
қорлыққа төзбеушілік, сапа мен тиім-
ділікке ұмтылу, кəсіби командалық 
жұ мысты қалыптастыру, өзін-өзі тану 
жəне өз бетімен жұмыс істеу, қағаз бас-
ты лықтан арылу сияқты 7 қағидатқа 
негізделген.

Жол активтері ұлттық сапа орталығы 
Индустрия жəне инфрақұрылым ми-
нистр лігі Автомобиль жолдары коми-
тетіне қарасты кəсіпорын. Оның 14 
об лыс орталығы мен 3 республикалық 
ма ңызы бар қалаларда филиалдары бар. 
Ком панияда қызметкерлерінің автожол 
саласын дамытуға деген ынта, тілектері 
мен ұсыныстары ескеріле келе, «сапалы 
жолдан – сапалы өмірге» деген қағида 
қалыптасып отыр.

2015-2019 жылдарға арналған инфра-
құ рылымды дамытудың мемле кет тік 
бағ дарламасын іске асыру кезеңінде 
жалпыға ортақ пайдаланылатын автомо-
биль жолдарының сапалық көрсет кіш тері 
едəуір жақсарды, алайда жер гілікті жол-
дар мен ондағы жасан ды құрылыстардың 
техникалық жағ дайы ның нашарлығы 
көптеген аймақ үшін бүгінге дейін өзекті 
болып отыр. Бұл проблема халықтың өмір 
сүру деңгейіне тікелей əсер етіп, негізгі 

əлеуметтік қыз меттерге, білім беру жəне 
денсаулық сақ тау объектілеріне, жұмыс 
орындарына, əлеуметтік, мемлекеттік 
жəне қызмет көр сету орталықтарына 
қолжетімділікті шек тейді. Осы мəселені 
шешу жолында Жол ак тивтерінің ұлттық 
сапа орталығы төме ндегідей міндеттерді 
алға қойып отыр.

- Автомобиль жолдарын пайдалану 
процесін одан əрі жетілдіру мақсатында 
ақпараттық технологияларды пайда-
лану, бейнебақылау жəне салмақтың 
динамикалық бақылау жүйелерін (WIM) 
қолдану ауқымын кеңейту. 

- Техникалық бақылау жəне қадағалау 

тұрғысында жолдарды салу, қайта құру 
жəне жөндеудің барлық кезеңдерінде 
бақылау, адами фактор əдістеріне əсер 
етпейтін технологияларын енгізу. 

- Жол-құрылыс техникасының жұмы-
сын жергілікті сандық модельдер дің 
негізінде ұйымдастыру.

- Жалпыға ортақ пайдаланылатын ав-
томобиль жолдары мен елді мекендердің 
көшелерін салу, қайта құру, жөндеу 
жəне күтіп ұстау сапасын жақсарту мақ-
сатында нормативтік-техникалық база-
ны жетілдіру.

- Жаңа технологияларды енгізу, 
соның ішінде «Жол активтерін басқару» 

тұжырымдамасы негізінде зерттеулерді 
жалғастыру.

- Жол саласында жаңа материалдар 
мен технологияларды тиімді енгізу, жол 
жұмыстарының құнын төмендету, жөн-
деу жəне кепілдік мерзімдерін ұлға йту, 
жол инфрақұрылымының қауіпсіз дігін 
арттыру.

Жол саласында сыбайлас жемқорлық 
фактілерінің алдын алу мақсатында 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігімен бірлесе отырып, 
кəсіпорын базасында «Сапалы жол 
– адалдық алаңы» жобалық кеңсесін 
құрдық. Жобалық кеңсенің негізгі 
міндеті – сыбайлас жем қ орлық құқық 
бұзушылықтың кез келген қауіп-қатерін 
азайту, бизнес-про цес терді автомат-
тандыру, қабылдана тын шешімдердің 
ашықтығын қамтамасыз ету.  

Сондай-ақ орталыққа қызметкерлерді 
жұ мысқа қабылдау тетігі түбегейлі өз-
геру де. Біріншіден, Мемлекеттік қыз-
меттің пер соналын басқару ұлттық 
орталы ғын да тестілеу өткізіледі. Екінші-
ден, Пре зи дент жанындағы Мемлекеттік 
басқару ака демиясының тəуелсіз са-
рапшылары баға лауымен эссе жазу 
енгізіледі. Əрі қарай кəсіби емтихан 
өткізіліп, оны қо ғам мүшесі басқаратын 
комиссия баға лай ды. Бұл комиссия 
қызметкерді жұмыс қа қабылдау туралы 
түпкілікті шешім қабылдай ды.

Біз Қазақстан азаматтарын жол 
сала  сындағы жағдайға бейжай қара-
май, бір лесіп жол сапасын арт тыру ға 
атсалы су ға шақырамыз. Осы мақ сатта 
кез кел ген өтініш пен ұсы ныс  тары-
ңызды +7 (7172) 739-760 байла ныс 
нөмірі арқылы хабарлай аласыздар.

Замир САГИНОВ,
«Жол активтері ұлттық сапа 

орталығы» РММ Бас директорының 
міндетін атқарушы

Қайрат �БІЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

Бұл дегеніңіз, жеңілі бар, ауы-
ры бар көліктер қаланы қақ жарып 
өтіп, көк түтінге тұншықтырып қана 
қоймай, жол қозғалысын да қиындатып 
жібереді деген сөз. Ауыр жүк көлік-
терінің қала ішіндегі жолдардың быт-
шытын шығарып жіберетіні де – өз 
алдына бөлек əңгіме.

Міне, осы шетін мəселенің түйі нін 
шешу мақсатында Солтүстік-Шығыс 
айналма жолын салу қолға алын ған 
бо латын. Бұл жолдың жалпы ұзын ды-
ғы 48,4 шақырымды құрайды. Ай нал-
ма жол құрылысымен түріктің «Си-
неМидасСтрой» ЖШС жəне Алма ты -
ның «Мостостроительный отряд им.Ря-
занова А.» ЖШС айналысып жатыр. 

Қазіргі таңда облыс əкімдігі бұл жол 
құрылысының сапасына қатты мəн беріп 
отыр. Мұның жауапкершілігін жол салып 
жатқан мердігер компания лар да жақсы 
сезінеді. Мысалы, «СинеМидасСтрой» 
ЖШС-ның өкілі бұл турасында былай 
деп  мəлімдеме жасады: 

– Жолды жоспар бойынша белгі-
ленген мерзімде тапсырамыз деген 
үміттеміз. Компаниямыз сапаға жұмыс 
істейді, сондықтан кепіл мерзімінде 
жол жабынына қатысты ешқандай про-
блема туындамайтынына сенімдіміз. 
Себебі жолдың ең үстіңгі қабаты бе-
тонмен емес, 1-санатты асфальтпен 
жабылады.

Сапа демекші, осындайда Теміртау 

мен Қарағандының арасын жалғайтын 
алты жолақты күре жол құрылысының 
басындағы жағдай еске түседі. Жалпы, 
аталған қалалар арасындағы жолмен 
күніге 30 мыңнан астам автокөлік 
жүріп өтеді екен. Сол себепті жолдың 
жабыны да бірнеше қабат бетоннан 
салы нып, мол нөпірге төтеп бере ала-
тын дай болып барынша берік істел ген 
болатын. Өкінішке қарай жол дың бе-
тон төсеніші кеппей жатып, асфальт-
тың бетінен ұзыннан ұзақ созылған 
жарықшақтар пайда болды. Мамандар 
мұндай проблеманың қайдан ғана 
шыққанын біле алмай, бір жыл бойы 
себебін іздеп, əуре-сарсаңға түсті.

Айналып келгенде, арнайы құрыл-
ған комиссия тексерісінің қоры тын-
дысы бойынша бəріне кінəлі мердігер 
компания болып шықты. Сөйтсе, құ-
рылыстың технологиясы əу баста 
дұрыс сақталмаған екен. Атап айт қан-
да, жол табанындағы топырақ дым-
қыл болған. Сөйтіп 9,5 млрд теңгеге 
салынған күрежолдың əлгі пробле-
ма туындаған 5 шақырымға жуық 
жерін мердігер фирма «Сей Сер» 
ЖШС қайта салуға мəжбүр болды. 
Соның кесірінен былтыр пайдалануға 
берілмекші аталған жолдың тапсыры-
лу мерзімі кейінге шегерілген болатын. 
Мердігерлер енді бұл аса маңызды 
нысанның құрылысын биылғы қазан 
айында бітіреміз деген уəде беріп отыр.

Ал Солтүстік-Шығыс айналма 
жолы биыл қараша айында тапсыры-
лады деп жоспарланған. Аталған ны-
сан пайдалануға берілгенде кеншілер 
астанасының бірнеше проблемасы 
шешімін таппақ. Жоғарыда айтып 
өткеніміздей, қала ішінде кептеліс 
азайып, шаһардың экологиялық 
ахуалының да оңалатыны сөзсіз. Бұдан 
бөлек, Қарағандыны басып өтетін 
автокөліктер тасқыны да уақытты 
жоғалтпай, қысылып-қымтырылмай, 
қала сыртымен емін-еркін өте береді. 
Сонымен қатар айналма жолдың бо-
йында шағын жəне орта бизнес өкіл-
дері үшін кəсіптерін дөңгелетуге де 
мол мүмкіндік туып отыр. 

Бір сөзбен айтқанда, Қарағанды 
айналма жолының уақыт талабы-
мен үндескен ілкімді жоба болатыны 
сөзсіз. Тек, талай күрделі мəселенің 
түйінін шешетін күрежолдың сапасы 
күмəн келтірмесе болғаны.

 
 ҚАРАҒАНДЫ

�мір ЕСҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»

«Жуырда Жарқайың ауылының 90 
жылдық тойына барып келдім. Жол 
əбден діңкелетті. Ойық-ойық, шұрқ-
шұрқ. Шалғайда тұрып жатқан адам-
дардың көнбістігіне, жанкеш тілі гі не 
таңғаламын. Бас ауырып, балтыр сыз-
дай қалса, аудан орталығына жетудің өзі 
бір машақат», дейді бізбен хабарласқан 
петропавлдық Серікбай есімді заман-
дас. Покровка – Мальцево – Аман-
гелді – Ильинка секілді тіршілігі қыж-
қыж қайнаған беткейде қоңсы қонған 
Жарқайың – Есіл ауданындағы санау-
лы қазақ ауылдарының бірі. Егін егіп, 
мал өсірумен айналысқан елді ме кенде 
бүгінде 40 шақты ғана түтін қал ған. 
Алматы қаласында тұратын осы ауылдың 
тумасы, жеке кəсіпкер Дулат Қалитов 
«Данияр-Агро» серіктес тігін құрып, 350 
млн теңге инвестиция құйып ты. Ата 
кəсібіміз – мал шаруашы лы  ғын дамытуға 
белсене кіріскен бауыры мыз да жол жайы 
əбден діңкелетіп, титық татып отырғанын, 
тұрғындардың жап пай көшуінің бір 
ұшығы осыған тіре летінін жасырмайды. 

Осы сауалды аудан əкімінің орынба-
сары Қанат Едіресовке қойғанымызда, 
былай деп жауап берді:

– Петропавл – Қостанай респуб ли-
ка лық трассасымен түйісетін бұл бағыт-
тағы жолдардың экономикалық маңызы 
зор. Бұл аумақта ондаған шаруа шы-
лықтар, елді мекендер, қиыршық тас, құм 
шығаратын карьер орналасқан. Аудан 
бо йынша жалпы қолданыстағы жолдар-
дың 295 шақырымы аудандық маңызға ие 
десек, жартысына жуығы қанағаттанғы-
сыз күйде. Бар мəселе қара жатқа келіп 
тіреледі. Бюджет тапшы лы ғынан бұл 
мақсат үшін жылына 10-15 млн теңге 
ғана қарастырылады. Республика, облыс 
қарайласпаса, мүлдем шамамыз жетпес 
еді. Осы себепті ұсақ-түйек жөн деумен, 
қыста қар тазалаумен ғана шек телеміз, – 
деді біздің сұрағымызға Қанат Едірес ұлы. 
Бұған аудандағы жол жөн деумен арна-
йы айналысатын жалғыз кəсіп орынның 
материалдық-техникалық жағы нан жете 
жабдықталмағанын қосыңыз. 

Жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
жолдары басқармасы басшысының орын-
басары Асхат Бəкеев берген мəлі мет терге 
сүйенсек, өңірде жалпы қолда ныстағы 
автомобиль жолдарының ұзын дығы 9 
мың шақырым болса, 1468 ша қырымы 
– республикалық, 2487 ша қырымы 

– облыс тық, ал 5 мың шақырымы аудан-
дық санатқа кіреді. Былтыр жолдарды 
қал пына келтіруге 33 млрд теңге қарас-
ты рылса, биыл 37 млрд теңге бөлін ген. 
Бұл бұрын-соңды болмаған ре корд-
тық көрсеткіш. 2019-2021 жыл дар ға 
арналған өңірлік бағдарлама бойын ша 
1700 шақырым жол қалпына келті ріліп, 
70 пайызы жақсартылмақ. Бір байқа-
ға ны мыз, қаржылай да, басқадай да 
басым дық республикалық, облыстық 
ма ңызға ие жолдарға берілгендіктен, 
олар дың жайы біршама тəуір. Ал аудан 
орталықтарынан əрі қарайғы ауыл жол-
дарына қаражат қалдық қағидасымен 
бөлінетіндіктен назардан тыс қалған 
сияқты. Жоғарыда сөз еткен Есіл ауда-
нының Бесқұдық бағытындағы 25 ша-
қырым, Қарағаш бағытындағы 20 ша-
қырым жол жолаушының əбден зықы сын 
шығарады. Бұл мəселені ауыл тұр ғын-
дары көптен бері көтеріп келеді, бірақ 
нəтиже байқалмайды.

Биыл жөнделетін 700 шақырым жол-
дың 587 шақырымы – жергілікті ма ңыз   ды 
жолдар. Алайда, 253 шақыры мын жаңа 
технологиялық əдіспен, яғни ресайлдеу 
арқылы игеру белгіленгенімен, жуық 
арада жүзеге аспайтын секілді. Мамандар 
бұл тəсілдің экономикалық жағынан өте 
тиімді екенін алға тартады. Басқарманың 
бөлім жетекшісі Тимур Əуеловтің сөзіне 
қарағанда, реджу васил инновациялық 
технологиясы осыдан төрт жыл бұрын 
қолданыла бастапты. Эмульсиялы-поли-
мерлі қоспа асфальт-бетонның тозуын 
бəсеңдетіп, ұзақ сақталуын қамтамасыз 

етеді. Бір шақырым жолдың күрделі 
жөндеу жұ мыс тарына 170-180 млн теңге 
жұм салса, бұл əдісті қолдану арқылы 
шығынды 3-4 есеге дейін кемітуге бола-
тын көрінеді. Бірақ арнайы техникалар 
кешені өте қымбатқа түсетіндіктен, екінің 
бірі тəуекел ете бермейді. Жаңасы 300 мың 
еуро маңайында. Осы себепті ескілерін 
алуға тура келеді. Оның өзі 100 мың еуро-
дан кем түспейді, – дейді А. Бəкеев. 

Соңғы үш жылда 1900 шақырым жол 
жөнделіп, 128 елді мекеннің жағдайы жақ-
сартылғанымен, сапа жайы сын көтере 
бермейтіні ащы болса да шындық. Екі жыл 
бұрын Есіл ауданын кесіп өтетін Айыртау 
бағытына төселген асфальт жолдың бір 
бөлігі ой-шұңқырға айналып, қайтадан 
қаражат жұмсауға тура келген. Осы жер-
де жергілікті əкімдіктегілер, көліктік 
бақылау инспекциясы неге қадағаламайды 
деген сұрақ туады. Мердігер компаниялар 
күрделі жөндеуге 3 жыл, орташа жөндеуге 
2 жыл кепілдеме берілген деген уəжді 
алға тартып, жауапкершіліктен сытылып 
кетіп жүр. Біздіңше, оларға қойылатын 
шарттарды барынша қатаңдатқан жөн. 
Бірден айыппұл салу секілді талаптар 
қарастырылса, мұндай келеңсіздіктер 
қайталанбас еді. Екіншіден, иелігінде не 
техникасы, не жұмыс күші, не маманы 
жеткіліксіз ұйымдардың тендерді оп-оңай 
ұтып алуына тежеу салмай болмайды. 

Бір мыңнан астам тұрғыны бар Ала-
бота, Шұңқыркөл, Тихоокеан ауыл дары -
ның тұрғындары қырық жамау грей-
дермен қатынауды доғарған. Одан гөрі 
егістік алқаптары арасындағы сүр леу жол-
мен жүргенді қолайлы көре ді. Ал қыста 
қайтпек? 13 жыл бойы шенеу нік тердің 
құр  ғақ уəдесіне тойып келеді. Мұндай мы-
салдар облыста жетіп-артылады.

  
Солтүстік Қазақстан облысы

КӨКЕЙКЕСТІ

Сапалы жолдан – сапалы өмірге

Тез бұзылатыны жаман Кемшіліксіз болса

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Баршаға ортақ игілік! 
Сабақтастық. �ділдік. �рлеу» атты сайлауалды бағдарламасында автомобиль 
жолдарының сапасын к�теру, бес жылдың ішінде республикалық маңызға 
ие жолдардың жағдайын 100 пайызға, облыстық және аудандық маңызға ие 
жолдарды 95 пайызға жақсы және қанағаттанарлық деңгейге жеткізу туралы 
міндет қойған болатын. Осылайша Мемлекет басшысы «үйге дейінгі жол» 
қағидасы жүзеге асырылуы керек екенін айтты. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ауылдықтарды ерекше қинап тұрған �зекті мәселелердің бірі – жол.  �сіресе 
елді мекендерді жалғастыратын жолдардың жайы дабыл қағарлық жағдайда 
екенін тілшілер қосынына түсіп жатқан хаттар да, соғылған телефон 
қоңыраулары да айғақтайды. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тоқсан жолдың торабында тұрған Қарағанды қаласы үшін айналма жол 
ауадай қажет болатын. Бір ғана мысалға к�з жүгіртсеңіз, бұл мәселенің күн 
тәртібінде �те �ткір тұрғанын аңғарар едіңіз.  Мәселен, кеншілер астанасы 
арқылы күніне 20 мыңнан астам транзиттік к�лік �теді екен. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––
Қазақ ғалымдары мұнай тасы-
малы кезінде Ньютон заңына 
бағынбайтын құбылыстардың 
әсерін анықтады. Бұл жаңалық 
туралы Ұлттық ғылым академия-
сының Орталық кітапханасын-
да Сәтбаев университеті мен 
«ҚазТрансОйл» АҚ ғалымдары-
ның ғылыми зерттеулерін Мем-
ле кеттік сыйлық номинацияла-
рына ұсыну ж�ніндегі жиында 
айтылды. 
–––––––––––––––––––––––––––

Гүлбаршын 
АЙТЖАНБАЙҚЫЗЫ,
«Еgemen Qazaqstan» 

Қасиеті жағынан тез жабысатын ды-
ғымен ерекшеленетін отандық мұнай-
ды тасымалдау инновациялық шешім-
дерді қажет етеді. Осы маңызды мəселе 
бойынша Қ.Сəтбаев университеті мен 
«ҚазТрансОйл» АҚ ғалымдары талай 
жыл бойы еңбектеніп, бірқатар зерт-
теу лер жүргізген болатын. 

Мұнай тасымалы кезінде энергия-
ның жоғалуы ең алдымен мұнай құбы-
рына жəне пештерге байланысты. Осы 
екі аралықтан оңтайлы жүйені басқару 
тетігі табылса, тиімділікті 20 пайызға 
арт тыруға болады. Оның пайдасы 
қар жылық тұрғыда миллиардтармен 
өл ше неді. Сондай-ақ мұнайды магис-
траль ды құбырлармен айдауды он-
лайн режімде бақылап оңтайландырып 
отыратын жəне мониторинг жасауға 
мүмкіндік беретін цифрлы технология 
дайындап шығару да бұл жобаның бас-
ты басымдықтарының бірі. Жобаның 
негізгі инвесторы – Қазақстандағы 
өңделетін мұнайдың 42 пайыз үлесі 
тиесілі «ҚазТрансОйл» компаниясы. 

Жоба авторларының бірі Ұзақ Жап-
бас баев бізбен əңгімесінде: «Ғалым-
дар тарапынан «Қандай ғылыми жа-
ңа лықтар бар?» деген сұрақ жиі қойы-
лады. Бұл жұмыста ғылыми теория 
да бар, математикалық дəлдік те бар. 
Оның бəрі шынайы жағдайларға ла-
йықт алып есептелген. Тіпті теңдеу лер-
дің жүздеген өлшемдері да алдын ала 
есептеліп, салмақтың сақталу заң ды-
лықтары да ескерілген. Мысалы, Түркіс-
тан облысындағы құбыр жолы ның Жұ-
мағалиев – Шолаққорған ара сын дағы 
мұнай тасымалы кезінде көмір сутегінің 
тұтқырлығы көбейіп, Ньютон заңына 
бағынбайтын жағдайға көшеді. Бұл 
құбылыс ғалымдарға бел гілі болғаны-
мен, оның қалай өтетіні бей мəлім еді. 
Соны біз алдын ала есептеп, шығынның 
мөлшерін анықтауға тырыстық», дейді. 

Ұ.Жапбасбаевтың пайымдауын-
ша, бұл жаңалық – Қазақстанның ноу-
хауы. Осыған дейін «ҚазТрансОйл» 
ком па ниясы Ресей зауыттарында қол-
да нып келген бағдарламаларды пайда-
ланып келді. Бірақ жұмыс барысында 

сəйкессіздіктер байқалып, компания ол 
бағдарламадан бас тартқан. 

«Қазір қазақстандық компания лар-
дың біразы біз дайындаған бағдар ла-
маға көшуге дайын отыр», дейді ғалым. 

Зерттеушілер тез қататын жəне 
тез жабы сатын мұнай мен мұнай қос-
па ларын тасымалдау үдерісінің та-
маша математикалық модельдерін 
«ыстық» қотару жəне химиялық реа-
гент терді қолдану əдістері арқылы 
ой лап тауып, сорғы агрегаттары мен 
жылу пештерінде энергия үнем деу-
ді оңтайландырудың жалпы кри те-
ри йлерін қалыптастырды. Сондай-ақ 
мұнай қотару барысында экономи калық 
тиімділікті арттыру мен оған кете тін 
энергия шығындарын азайту жө нін дегі 
шешімдердің интеллектуалды ал го-
ритмдік кешендерін ойлап тапты. 

Қазір кен орындарында жеңіл 
мұнай өндіру қоры күрт азайып бара 
жат  қа нын атап өткен жөн, ал ауыр 
жəне жа быс қақ мұнай қорының көлемі 
дү ние жүзі бойынша қарқындап өсіп 
келе ді. Сондықтан да қазақстандық 
ғалым  дар дың бұл тамаша жетістіктері 
елімізде ғана емес, шетелдерде де 
өзек ті мə се  лелердің шешіміне айна-
лып отыр. 

«SmartTran» бағдарламасы онлайн 
режімде ақпараттарды жылдам өңдеп, 
мұнай тасымалын басқарып, реттеп 
жəне бақылап отыра алады. Сонымен 
бірге бағдарлама сорғы агрегаттары 
мен жылу пештерінің жəне басқа да 
құрылғылардың тиімділігін арттыра 
алады», дейді Ұ.Жапбасбаев.

Батыс Қазақстанның құрамында па-
рафин көп, тұтқырлығы жоғары мұ найын 
тасымалдаудың сенімді əдісі – ши  кізатты 
ыстық күйінде тасымалдау, əлі күнге 
дейін солай. Тез қата тын мұнай пештер-
де қыздырылады жə не пештердің тиімді 
жұмыс жасау шарт  тары қолданылатын 
энергияның мөлшерімен анықталады. Ал 
мұнайды ыс тық күйінде құбыр арқылы 

айдау сор  ғы агрегаттарының жұмысына 
байланысты.

Осы жұмыстың авторлары жасаған 
SmartTran бағдарламалық жасақтама сы 
мұ най жəне мұнай қоспаларын тасы-
ма л дауды оңтайлы басқару жүйесінің 
жəне энергияны үнемдеу мəселесінің 
ше  ші мін, депрессорлық қоспаны қол-
дану арқылы тез қататын мұнайды та-
сы  малдауда энергия үнемдеу сорғы аг  ре-
гаттарының оңтайлы режімін анық   тады. 
Қыздыру пештерінің үнемді жұ   мыс істеуі 
үшін мұнай құбырының гид   рав   ликалық 
жəне жылулық көр сет кіш   теріне байла-
нысты мұнай қос па сын ыс т ық күйінде 
айдаудың оң тай лы тем  пе ра  турасы да 
зерттеу бары сынд а бе л гілі болыпты. 
Сондай-ақ жа нар май мен электр энергия-
сы тарифтер інің айыр  ма  шы лығын ескере 
отырып, мұ най қос  паларын тасымал-
даудың тех но  ло   гия  лық ре жімдерінің эко-
номика лық ти ім  ділігі де зерттеу барысын-
да белгілі болған. 

«Бірегей бағдарламаны біздің ға-
лым  дар ойлап тапты. Осы арқылы мұ-
най қос паларын айдау кезінде электр 
қуатын үнемдеу, модельдеу жəне оң-
тай  лан дыру жұмыстарын жүзеге асыра 
аламыз. Қазір кен орындарында жеңіл 
мұнай өндіру қорларының күрт азайып 
бара жатқанын атап өткен жөн, ал ауыр 
жəне жабысқақ мұнай қор ларының 
көлемі дүние жүзі бойынша қар қынды 
өсіп келеді. Сондықтан қазақ стандық 
ғалымдардың бұл тамаша жетіс тігі 
елімізде ғана емес, шетел дерде де өзекті 
мəселелердің шешіміне ай налып отыр», 
дейді жоба авторлары. 

Мұнай-газ саласында қол жеткізген 
жаңа технологияға орай аталған ғылы-
ми жұмыс 2019 жылы Қазақстан Респуб-
ликасының ғылым мен техника саласы 
бойынша əл-Фараби атындағы Мем-
лекеттік сыйлығына ұсыну жөніндегі 
таңдаудың екінші кезеңіне өтті.

АЛМАТЫ 

Хамит ЕСАМАН, 
«Egemen Qazaqstan»

Мұндағы басты мəселе – талай 
жылдан бері жыңғыл, жиде, шең-
гел басып кеткен жүздеген гектар 
жер лерді қалпына келтіру еді. Со-
ны мен қатар тазаланбаған канал-
дар да шаруалардың егістікпен ай-
на лысуына залал келтіргенін айт-
пасқа болмайды. Себебі шаруа лар 
үшін ең басты мəселеге айнал ған 
су тапшылығы жерді тиімді пай-
далануға қолбайлау болды. 

Жуырда Мойынқұм ауданын-
да болып, шаруалармен жүз-
дес кенімізде іс ілгерілеп келе 
жатқанын байқадық. Бүгінде та-
лай жылдан бергі тоң жібіп, сең 
қозғалды деу ге болады. Мəселен, 
Күшаман ауылының тұрғыны 
Қазанбай Абылай мемлекеттің 
қолдауымен «Күшаман» ауыл ша-
руа шылығы кооперативін құрып, 
40 гектар жерге жүгері егіп ті. 
Əуе лі ширек ғасырдан ас там уа-
қыт бойы таза ланбаған осынау 
алқапт ы қалпына келтіруге об лыс 
жəне аудан əкімдіктері тарапы-
нан биыл қолдау көрсетілген 

екен. Көктемде бұл жұмысқа 
20-ға тарта адам жəне 5 техника 
күші тартылған. Нəтижесінде та-
лай жыл бойы тусырап жатқан 
кең дала жүгері алқабына айнал-
ды. Қазір мұнда 7 отбасы жұмыс 
істей ді екен. Сонымен қатар Шу 
өзенінен жəне жергілікті Күша-
ман каналынан су да тартылған. 
Ендігі жерде шаруа егістіктен 400 
тонна жүгері алуды жоспарлап 
отырғанын айтты. 

Жалпы, биылғы Мойынқұм 
даласы қайнаған еңбек майда-
нына толы. Көктерек ауылының 
тұрғыны Алмабек Əбдіхалықов 
есімді шаруа биыл «Байбарақ» 
ауыл шаруашылығы кооперативін 
құрып, 40 гектар жерге жүгері 
еккен. Бірақ шаруа жүгері егуді 
бастаған 8 жылдан бері əкімдік 
тарапынан еш көмек болмағанын, 
су келетін арықтарды шаруалар 
қолмен қазып келгенін, алай-
да судың да болмағанын айтты. 
Оның үстіне шаруа өткен жыл-
дары 4 гектар жерге ғана жүрегі 
егіп келген. «Биыл облыстық 
жəне аудандық əкімдік тарапы-
нан шаруалардың игілігіне тегін 

техникалар берілді. Нə ти жесінде 
талай жылдан бері түрен түспеген 
алқап суармалы ал қап қа айналды. 
Енді келесі жылы 250 гектар жер-
ге жүгері егуді жос парлап отыр-
мыз. Өткен жыл дары аудан бо-
йынша жүгері еге тін жалғыз ғана 
техника бар еді. Оның жүргенінен 
тұрғаны көп, яғни тозығы жет-
кен болатын. Со ның өзінде біз 
оларға жанарма йы нан бөлек, 9000 
теңгеден төлеп келдік. Биылдан 
бастап мемле кет тің қолдауы 
нəтижесінде бұл жұ мыстар тегін 
болды» дейді А.Əбдіхалықов.

Еліміз бойынша тары егу 
Қызылорда, Түркістан облыс-
тарында жақсы жолға қойыл ған. 

Ал Жамбыл облысы ның Мойын-
құм ауданында ғана тары өсірі-
леді. Жергілікті тұрғын дар оның 
да тары деген аты болмаса, заты 
оған келіңкіремейтін дейді. Биыл 
бұл кəсіптің де түйіні шеші-
ліп, шаруалар тары егу қамы на 
кірісіп кетті. Күшаман ауы лы-
ның төрт тұрғыны бірігіп, алғаш 
рет тары егуді бастағанын айтты. 
Өзін ауыл тұрғыны Қайыр ғали 
Шашубайұлы деп таныс тыр ған 
шаруа 5 гектар жерге тары егіп 
отырғанын, бұйырса гектары-
нан 1 тоннадан өнім алуға бола-
тынын, сонымен қатар тарыны 
базарға апарып саудалайтынын 
да жеткізді. Мəселен, 1 кило тары 

500-600 теңге көлемінде тұрады. 
Аптап ыстықта ырысын қара 
жерден іздеген шаруалар мезгілі 
жеткенде бейнетінің зейнетін 
көреді.

Мойынқұм даласына тіршілік 
көзі су келгелі, кең алқаптардың 
арнасы кеңігелі бері жергілікті 
жерді тиімді пайдалануға аудан 
тұрғындары ғана емес, көрші 
өңірлер де қызығушылық таны-
тып отыр. Мəселен, Алматы об-
лысынан Болат Қанапиянов есімді 
азамат келіп, 350 гектар жерге 
жүгері егуді бастапты. Бұл шаруа-
ны ол 10 адаммен бірлесе атқарып 
отырғанын айтты. «Алқапқа су 
келіп тұр. Биыл өнім жақсы болып 

жатса, кейінгі уақыттарда да 
жүгері егуді жалғастыру ойда 
бар», дейді Б.Қанапиянов.

Бүгінгі таңда Мойынқұм ауда-
нын  дағы жүздеген гектар ал қап 
тазаланып, су каналдары іске 
қосылған. Нəтижесінде дала 
төсін де еңбек етіп, нəсібін кəсіп-
тен тауып жүрген шаруа қатары 
көбейді. Аудан əкімі Мəден Мұ-
саевтың айтуынша, Жамбыл об-
лыстық «Аса-Талас» мекемесінің 
техникаларымен ағымдағы жылы 
аудан бойынша жалпы ұзындығы 
69,3 шақырымды құрайтын 9 
тоғанды тазалау жұмыстарын 
жүргізу үшін жергілікті бюд-
жеттен 58 млн 837 мың теңге, 
өңірлерді дамыту бағдарламасы 
бойынша 9 млн 310 мың теңге 
қаражат қаралып, толық иге-
рілген. Өткен жылмен салыс-
тыр ғанда биыл тоғандарды таза-
лау жұмыстарын жүргізу нəти-
же сінде 1290 гектар суармалы 
егістік алқап пайдалануға беріл-
ген. Сонымен қатар ауданда 
егін шаруашылығын дамыту 
мақ сат ында мемлекеттік бюд-
жеттен 65 млн теңге қаражатқа 
ауыл шаруашылығы техникалары 
алынса, биыл ауыл шаруашылығы 
дақыл дары ның жалпы аумағы 
5074 гектарды құрады.

Жамбыл облысы

Десек те, Отырар ауданы, Аққұм 
ауылының 83 жастағы тұрғыны Иманбек 
Мақатаевтың шаңырағына бара қалсаңыз, 
құм ішіндегі абат баққа тап болғандай 
ғажап бір қуанышты күйге түсесіз. Неге? 
Өйткені Иманбек ақсақалдың ауласында 
көкөністің, жеміс-жидектің неше атасы 
жайқалып өсіп тұр. Бау-бақшаны жай-
қалтып ұстап отырған Иманбек Мақатаев-
қа қарасаңыз, оның сексеннің сеңгіріне 
шыққан жасына қарамай, əлі тың қалпын 
сақтағанына таңғаласыз. Күміс кетпенін 
күнге шағылыстырып жер өңдегенде, 
тепсе темір үзетін жігіттерді жолда қал-
ды рады десек, асыра айтқанымыз емес.

Иманбек ақсақалдың 20 сотық үй 
іргелік жері бар. Осы аз ғана жерде не 
өспейді дейсіз? Бауда алманың Голден 
Делишес, Ред Делишес, Гала, Фуджи, 
Грани, Смит секілді түрлері өсіп тұр. 
Япыр-ау, мынау жүзім ғой. Тəттісін-ай! 
Өрік төгіліп бітіпті. Қарашаөрік қараторы 
қыздай құлпырады-ай! Шиені де жи-
нап алған. Диқан ұрасында түрлі тосап 
құтылары жауынгерлердей сап түзеп тұр. 
Əңгелек ерте бойжетіп ұзатылып кет кен 
қыз тəрізді ғой. Ол немерелерді жаз дың 
алғаш қы күндері-ақ сусындатып кетіп ті. 
Торлама, əміре, күлəбі сияқты қауын ның 
неше түрі теңкиіп-теңкиіп жатыр. Иман-
бек ақсақал қауынның бірін кісе леп тіліп 
еді, дəмі тіл үйіреді екен. Ал мына танап-
та қызанақ пен қияр өсіп тұр. Ақ сақал дың 
бау-бақшасынан тіпті тро пи калық кли-
матта өсетін экзотикалық да қылдар да та-
былады. Берекелі, мерекелі ша ңы рақ тың 
келіндері бақшадан шелек-шелек қызанақ 
пен қияр алып өтіп барады.

Жасыратыны жоқ, Аққұм ауылында 
дəл осындай үй іргелік жері жайқалып 
тұрған бірде-бір шаңырақты таппайсыз. 
Жоғарыда біздің құм ішіндегі абат баққа 
келгендей күй кешетініміздің сыры осын-
да. Олар ауласына егін екпейін демейді, 
бірақ қисынын таппайды, ретін келтіре 
алмайды. Біріншіден, бұл ауылдың жаны-
нан сарқырап ағып жатқан өзен де, көл 
де жоқ. Екіншіден, ауыз су құбы ры 
жүргізілмеген. Сонда Иманбек ақсақал-
дың ауласына айрықша нұр құйып тұр-
ған қандай құдірет? Мұның жауабы 
біреу-ақ. Бұл – Иманбек атаның қарт та 
болса қа жырлығында, істің оябын таба 
алаты нында, еңбекқорлығында, басты-
сы – балдан тəтті немерелерін жанындай 
жақсы көретінінде. Міне, сондықтан ол 
жасының біразға келіп қалғанына қара май, 
кəрілікке мойынсұнбай, үйінің іргесінен 
құдық қазды. 11 құлаш терең діктен 
шүпілдеп су шықты. Тұщы су. Міне, осы 
суды сорғымен шығарып, бау-бақ шасын 
нəрлендіріп отыр.

Колхозшы, автомобиль жүргізушісі, 

механик, жүгері өсіруші звено жетекшісі, 
гараж меңгерушісі, директордың орынба-
сары болып түрлі жұмыс істеген Иманбек 
Мақатаев зейнеткерлікке шыққан соң да 
қол қусырып қарап отыра алмаған. «Бадыр» 
шаруа қожалы ғын ашып, жетекшілік етіп 
келеді. Өмір лік бай тəжірибесін балала-
рына, немере леріне үйретіп, қара жердің 
қарыз арқаламайтынын олардың бойла-
рына сіңіруден жалыққан емес. 

– Ауылдық жерде тұрып ауласына 
бақша екпейтін адамдарға таңғаламын. 
Бақшасыз аулада қандай береке болсын. 
Дайын жерді тиімді пайдаланып, ұраңды 
жеміс-жидек пен көкөніске толтырып 
қой. Бұл – отбасыңның ризығы. «Қыстың 
қамын жаз ойла» деген де бар. Уақыт-
зырлауық əне-міне дегенше қысты да 
алып келеді. Сол кезде дастарқаныңда 
түрлі тағам жайқалып тұрса жаман ба? 
– дейді Иманбек ақсақал.

– Осы ойыңызды ауылдастарыңызға 
айтып жүрсіз бе? – деп сұрадық.

– Оның не айтары бар? Күнде үйімнің 
жанынан əрі өтеді, бері өтеді. Мына 
жайқалып өсіп тұрған бау-бақша оларға 
сабақ емей немене? Əлде құдықты өзім 
қазып, бақшасына дəн сеуіп берейін бе? 
– дегенде біз де тосылып қалдық.

Рас-ау, 83 жастағы қарияның тиянақ-
ты тірлігі ауыл адамдарына неге үлгі бол-
масқа? Мұндайда Абай атамыз «Болмасаң 
да ұқсап бақ...» демеп пе еді? Бізге осы 
ұқсап бағу жағы жетіңкіремейтін сияқты.

Қарт та болса қажырлы қария өзінің 
ден  сау лығының жақсылығын таза ауа да 
көп жүріп, үнемі дене еңбегімен шұ ғыл-
да натынымен, табиғи өнімдерді көп тұ-
ты натынымен байланыстырады. Біз де 
осы байламға ұйыдық.

– Ақтөбе кеңшарында 40 жылдай бас 
инженер, директордың орынбасары бо-
лып қызмет еттім. Жастығымның, жалын 
күндерімнің ізі қалған ауылға аңсарым 
ауды да тұрды. Келсем, мына Иманбектің 
ауласы жайқалып тұр. Басқа көрші 
үйлеріне де кіріп көрдім. Иманбектің ау-
ласындай аула таппадым. Ауыл əкіміне 
кіріп, тыл ардагерінен үйрену керек 
екенін айттым. Бəрі де өздері үшін ғой, 
– дейді Иманбек Мақатаевтың жерлесі 
Сұлтан Шарафуддинұлы ақсақал.

Аққұмдағы ауқатты адам осылай 
ауыл дастарына үлгі көрсетіп отыр. Ол 
жұ байы мен бірге 5 ұл, 6 қыз тəрбиелеп 
өсірген үлкен шаңырақ иесі. 45 немере-
шөбе ресі – атасының алтындары. Ауыл-
дас тары қажырлы қарттан үлгі алып жат-
са нұр үстіне нұр.

Сабырбек ОЛЖАБАЙ

Түркістан облысы

АУДАН АХУАЛЫ                                                                                                    

Жерді тиімді пайдалану оң нәтиже береді

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢЖАҢАШЫЛДЫҚ ЖАРШЫСЫ

Аққұмдағы абат бақ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Алыстағы Аққұм ауылы атына сай құмдауыт жерде қоныс тепкен. Мұнда су 
тапшы, тұрғындар ауласына к�к�ніс егуге, бала-шағасын «к�кше байлықпен» 
алдауға мүмкіндігі аз. Ауласында жайқалып тұрған к�к�нісі болмаған соң, 
амал жоқ маңайдағы диқандарға қарайлайды. Баяғы бей-берекет заман емес, 
бүгінгінің диқаны қолындағысын пұлдап береді. Ауылда асып-тасып бара 
жатқан қаржы жоқ. Сондықтан бұл ауыл халқының дастарқанына к�к�ніс 
к�п қойылмайды да. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мұнай тасымалдаудағы 
маңызды технология

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Облыс орталығынан шалғай жатқан Мойынқұм ауданы 
кезінде тары, жүгері егумен аты белгілі аймақтың бірі болған. 
Алайда кейінгі жылдары ауданның әлеуеті әлсіреп, шаруасы 
шатқаяқтай бастағанын �ңір жұртшылығы жақсы біледі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�йгерім Тәжінің ерекше к�зқарастағы бейнелі жырлары әдеби сыншылардың 
назарын бір сәтте жалт қаратты. Ақынның жырлары бірнеше тілге аударылып, 
әлем әдебиетіне үн қосып жатыр. Жуырда АҚШ-тың «Zephyr Press» баспасынан 
«Бумажная кожа/Paper-Thin Skin» атты жинағы орыс және ағылшын тілдерінде 
жарық к�рді. 2016 жылы аталған кітапты аударуға АҚШ-тың �нерді қолдауға 
бағытталған Ұлттық қорының арнайы екі еселенген гранты берілді. Қор құрылғалы 
бергі 50 жылда жеңімпаздардың арасында қазақстандық ақынның кітабы алғаш 
рет ілігіп отыр. Жуырда Алматыда ақынның біз айтып отырған жаңа кітабының 
тұсаукесері �тті. Ақынмен дидарласып, аз-кем әңгіме �рбіткен едік. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

АУДАРМАДА ТҮПНҰСҚАДАҒЫНЫҢ БАРЛЫҒЫН САҚТАП ҚАЛУ 
МҮМКІН ЕМЕС. ӘР КЕЗДЕ БІР НӘРСЕ ЖОҒАЛЫП ТҰРАДЫ. КЕЙДЕ 
РИТМ, КЕЙДЕ РИФМА НЕМЕСЕ МАҒЫНАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
СИЯҚТЫ ӨЗГЕРІСТЕР БОЛАДЫ. АУДАРМА – ӨЛЕҢНІҢ БАСҚА 
ТІЛДЕГІ КӨШІРМЕСІ ЕМЕС, ӨЙТ КЕНІ ТІЛДЕР – ӘР АЛУАН. АЛАЙДА 
АУДАР МА ШЫНЫҢ КӘСІБИЛІГІ ЖОҒАРЫ БОЛҒАН САЙЫН, 
АУДАРМА ДА СОҒҰРЛЫМ ТҮПНҰСҚАҒА ЖА ҚЫНДАЙ ТҮСЕДІ. 

JASTAR LIFE

Назерке ЖҰМАБАЙ, 
«Egemen Qazaqstan»

Жастар жылы аясында жүзеге асқан 
республикалық көрмеде Нұр-Сұлтан, 
Павлодар, Ақтау, Ақтөбе, Петропавл 
қалаларының кəсіби маман ретінде енді 
танылып келе жатқан жас суретшілері 
өз туындыларын көпшілік назары-
на ұсынды. Атап айтсақ,  Людмила 
Айтуарова, Дилором Əшірбекова, 
Əлия Əміренова, Гүлбарам Асқарова, 
Темірлан Əбенов, Нұрболат Базарбаев, 
Бақыт Жораев, Гүлнара Дайырова, 
Əйгерім Кəрібаева, Азамат Нұртазин, 
Нəркес  Иманғазы, Мейірман Ілиясов, 
Айдана Құлахметова,  Валерия 
Сергеева, Əнел Хакімова сынды та-
лантты суретшілер қатысты.

Шараның ашылу салтанатын-
да сөз алған Ұлттық музей дирек-
торы Арыстанбек Мұхамедиұлы: 
– Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев 2019 
жылды Жастар жылы деп жариялаған 
болатын. Осыған орай жастарды 

қолдау мақсатында түрлі шаралар 
ұйымдастырылып жатыр. Жастар – əр 
мемлекеттің келешегі. Бүгінгі көрме де 
талантты жастарды қолдау үшін ашы-
лып отыр. Қазақстанның өнері дүние 
жүзіне танылып келеді. Жастарды 
да осы қатарға шығарғымыз келеді. 
Бүгінгі көрмеде олардың алғашқы 
қадамына куə болдық. Келешекте бұл 
суретшілердің картиналары үлкен 
халықаралық көрмелердің төрінде 
тұратынына кəміл сенемін, –  деп 
өнерлі өрендерге ақ жол тілеп, арнайы 
сертификат табыстады.  

Көрме экспозициясына бей-
нелеу өнерінің кескіндеме, мүсін, 
сəндік-қолданбалы өнер, цифрлы 
кескіндеме сияқты түрлі жанр мен 
сан алуан  тақырыптағы жұмыстар 
қойылды. Ұсынылған картиналар-
дан əр суретшінің шеберлігін, өзіне 
тəн қолтаңбалық ерекшелігін, стилін 
айқын байқауға болады. Дарынды 
суретшілердің туындылары аталған 
көрмеге тұңғыш рет ұсынылып отыр. 

Маржан �БІШ,
«Egemen Qazaqstan»

Өткен жиырма жылда sozdik.kz 
жо басы кең аудиторияға ие болып, 
отан дастарымыздың жиі пайдала-
натын сөз дігіне айналып үлгерді. 
Қазіргі таң да сайт күніне 50000 адам 
қол  данатын еліміздегі жалғыз сапалы 
элек тронды сөздік болып отыр. Сайт-
ты жиі қолданушылардың бір тара пы 
ересек жастағы адамдар болса, əсі ресе 
кеңсе қызметкерлері, мемлекеттік қыз-
меттегілер, енді бір жағы оқушылар 
мен студенттер, тіл үйрету курста-
рына қатысушылар екен. Сөздікті 
пайдаланушылар саны жыл сайын 20 
пайызға өсіп отыр. Айта кетерлігі, бұл 
көрсеткіш қандайда бір жарнамалық 
инвестициясыз жүзеге асқан. Сайттың 
SEO-оптимизациялық контенті жа-
ңарып, жақсарып отырғандықтан бо-
лар, сөздік ғаламтор желісіндегі ең 
оң тайлы аударма құралдарының біріне 
айналды. Сөздік қоржынында бүгінде 
370 мың сөз бен сөз тіркесі бар. Мұндай 
ауқымды жобаның ілгерілеуіне автор-
дан бөлек қазақ тілінің этимологиясын 
жақсы білетін анонимді мамандар 
жұмыс істейді. Бұдан бөлек сайт жар-
намамен де айналысып, одан түсетін 
ай сайынғы орташа кіріс 2000-4000 
долларды құрайды. 

Евгений тек сайтты құрумен ғана 
шектелген жоқ, ол командасындағы 
мүдделестерімен бірге iOS жəне An-
droid-қа арналған мобильді қосым-
шалар ойлап тапты, сондай-ақ мес-
сенджерден шықпай-ақ сөзді ау да руға 
мүмкіндік беретін Telegram-бот құрды. 
Евгений миллиондаған қазақ стандық 
қолданатын сөздіктің қорын күн делікті 
толықтырып отырады, сол арқылы 
мемлекеттік тілдің мəртебе сінің ас қақ-
тауына үлкен үлес қосуда. 

Жоба авторының пікірінше, он-
лайн-сөздік ғаламтор нарығындағы 

мəртебесін қазақ тілі Google Translate 
тілі болған күннің өзінде жоғалтпайды. 
«Біз қазақстандық ғаламтор нарығында 
қазақ тілінің аударма жұмысымен 
өнімді еңбек етудеміз. Сөздіктің бір 
ар тықшылығы, кірген адамда қай 
сөз қашан, қандай контексте қол-
да ны латынын білуге таңдау бар əрі 
салыстыра алады. Сөздіктің жаңа 
нұсқасын дайындап енгіздік. Онда 
сайтты қолданушы жеке пікірін 
қалдырып, тіпті сөздік мазмұнына 
жаңа сөз қоса алады. Алдағы уақытта 
кəсіби орта құруды жоспарлап отыр-
мыз. Жəне қазақша сөздердің айты-
луы мен қазақшадан ағылшыншаға, 
ағылшыннан қазақшаға аударма 
бағытын енгізсем деген ой бар», – 
деді Евгений. 

 Жерлестерінің сауатын арттыруға 
жоспарлы түрде кірісу үшін туған 
жерге деген ыстық ықылас, Отан 
алдындағы борышты сезіну аздық етсе 
керек. Мемлекеттік тілді жаңғырту, 
цифрландыру жəне алға жылжытуға 
бар ерік-жігерін салу патриотизмнен 
бөлек білім мен білікті қажет етеді. 
Бұл сөзімізге қызмет бабымен емес, 
өз еркімен һəм өз қаржысына қазақ 
тілінің электронды сөздігін жасап, 
аяқтан тұрғызған, 2018 жылғы «100 
жаңа есім» жобасының жеңімпазы 
Евгений Чуриковтың елеулі еңбегі 
куə. Оның қазақ тілін үйренушілерге 
қолайлы бағдарлама жасауы, ең ал-
дымен, мемлекеттік тілге құрмет һəм 
ұлтқа көрсеткен құрмет. 

– Американың əдеби аудармашылар 
бірлестігінің президенті болған Джеймс 
Кейтс сіздің жырларыңызды ағылшын 
тіліне аударды. Таныстықтарыңыз 
қалай басталған еді?

– Джеймс Кейтс аудармашы ғана 
емес, тамаша ақын. Біз америкалық 
Words Without Borders əдеби журна лы-
ның арқасында таныстық. Басылым өлең-
дерімді шығармақ болып хабарласқан еді. 
Сөйтіп олар ағылшын тілді ортаға жет-
кізу үшін аудармашыға жүгінді. Кейтске 
өлеңдер ұнап, содан маған басқа да жыр-
ларымды аударуды ұсынды. Бұған да жеті 
жыл өтіпті. Кейтс тəржімалаған өлең дерім 
АҚШ пен Еуропаның журнал дарында 
жарық көрді. Кітаптың дайындығына 
бірнеше жыл кетті. «Бумажная кожа/
Paper-Thin Skin» – менің екінші жинағым. 
Алғашқы «БОГ-О-СЛОВ» атты кітабым 
Алматыдағы «Мусагет» баспасынан 
жарық көрген еді.

– Өлеңдеріңіз қазақ тіліне де ауда-
рылыпты. Аударылу сапасы ұнады 
ма өзіңізге?

– Қазақ тіліне тек үш өлеңім тəр жі-
маланды. Орал Арукенованың аудар-
малары «Тамыр» журналында басылып 
шығарылды. Аударма ұнады. Дегенмен 
аудармада түпнұсқадағының барлығын 
сақтап қалу мүмкін емес. Əр кезде бір 
нəрсе жоғалып тұрады. Кейде ритм, кейде 
рифма немесе мағыналық ерекшеліктері 
сияқты өзгерістер болады. Аударма – 
өлеңнің басқа тілдегі көшірмесі емес, 
өйт кені тілдер – əр алуан. Алайда аудар-
ма шының кəсібилігі жоғары болған са-
йын, аударма да соғұрлым түпнұсқаға 
жа қындай түседі. Не болса да, əдеби 
аударма – шығармашылық. Бұл да 
мəтіннің өзінше бір интерпретациясы. 
Мысалы, менің өлеңдерім француз, по-
ляк, өзбек сияқты əртүрлі тілдерге ауда-
рылды. Ағылшын тіліне үш əдеби аудар-
машы тəржімалауға тырысты, ал армян 
тіліне екі адам. Бір шығарманы бірдей 
тілге аударып тұрса да, əрқайсысында 
бір-біріне ұқсамайтын нəтиже болды.

– Кітаптың тұсаукесерінде поэ зия, 
музыка мен театрландырылған сах-
налық көрініс тамаша үйлесті. Өзге 
ақындар сияқты мəнерлеп оқи салуға 
неге болмады?

– Бір кездері қазақстандық жазу-
шы əрі композитор Илья Одегов менің 
өлең деріме əн жазды. Осы музыкалық 
шығармаларды Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық консерваториясының 
хоры Ян Рудковскидің жетекшілігімен 
орындады. Бұған Мемлекеттік неміс 
драма театрының актерлері қосылды. 
Өлең сөздерін экраннан оқуға мүмкіндік 
болды. Осылайша кітаптың тұсаукесері 
ерекше өтті. Жақсы пікірлерге қарағанда, 
халыққа ұнаған сияқты. Неге тек мəнерлеп 
оқу болмады дейсіз бе? Бұл кештің фор-
матына да байланысты. 

– Ресей, Өзбекстан жəне Армения 
сияқты жақын елдерге Қазақстан  
əдебиетінің өкілі ретінде танылсаңыз, 
алыс шетелдерде орыс тілді  əдебиет 
өкілдерінің гильдиясына кірген са-
наулы ақынның бірісіз. Орыс тілінде 
жазу мен поэтикалық дəстүрді қалай 
байланыстырасыз? 

– Негізінде, біздің елде де, алыс-жа-
қын шетелдерде де, яғни барлық жерде 
мен қа зақстандық ақын ретінде таныл-
дым. Əрине, біз бірнеше мəдениеттің 
тоғыс қан жерінде өмір сүріп жатыр-
мыз жəне бұл менің өлеңдерімде көрі-
ніс тапқан. Қазақстандық əдеби сыншы 
Вик тор Бадиков «БОГ-О-СЛОВ» ат ты 
кіта  быма жазған пікірінде менің шы ғар -
ма шы лығымда «бейнелі еуразиялық қиы-
лыс та» пайда болған идеялар көрініс тап-
қа нын айтқан еді. Мұның барлығы шы-
ғар машылықтың шекарасын шексіз етеді. 

– Алғашқы өлеңдеріңіз 2002 жыл-
дары «Аполлинарий» журналынан 
жарық көре бастағанда-ақ көптеген 
əдеби сыншылардың назарын аудар-
ды. Суреткерлік тұлға бітімін таны-
татын даралық жазу мəнерін қалай 
таптыңыз? Ізденістеріңіз туралы ай-
тып беріңізші.

– Бұл сұраққа қалай жауап берерімді 
де білмеймін. Арнайы ештеңе іздегенім 
жоқ. Ал егер басылымдағы ең алғашқы 
жұмысымды еске алсақ, мені 2002 жылы 
«Мусагет» қорының əдеби семинарына 
Алматыға шақырды. Сол кезде алғаш 
рет семинарға қатысу үшін конкурсқа 
өлең дерімді арнайы жинақтадым. «Апол-
линарий» əдеби журналына сол жинақтың 

жартысын басып шығармақ болды, оған 
қатты қуандым.

– Қазақстаннан гөрі АҚШ пен 
Ресейде танымал сияқтысыз. Қалай 
ойлайсыз?

– Иə, мені көбіне АҚШ пен Ресейде 
жариялайды. Кітаптан бөлек, өлеңдерім 
көптеген ресейлік, америкалық, еуро-
палық əдеби журналдарда, жинақтарда, 
антологияларда жарық көрді. Қазақстанда 
да жарық көрген туындыларым бар, 
алғашқы кітабым осында басылды. 
Дегенмен елімізде авторларға оңай емес. 
Мысалы, менің жаңа кітабым «Бумажная 
кожа/Paper-Thin skin» көптеген елде та-
ныстырылып, Amazon сияқты үлкен 
ортада да сатылымға шығарылған. 
Бірақ біздің кітап дүкендерінде жоқ. 
Оның қашан болары да белгісіз. Бірақ 
қазақстандық оқырмандар отандық кітап 
дүкендерінде кітаптың неге сатылмайты-
нын сұрап жатады. Олар кітапты алу үшін 
менімен хабарласуға немесе шетелден 
іздеуге мəжбүр.

– Неліктен қазақстандық автор-
ларға АҚШ пен Ресейде танылу оңай?

– Қазақстандық авторларға Ресейде 
немесе АҚШ-та танымал болу оңай 
деп айтпас едім. Қайта керісінше, өте 
қиын. Бұл елдерде өздерінің авторла-
ры жетерлік. Олардың саны біздегіден 
əлдеқайда көп жəне салыстыруға 
келмейді. Сондықтан да бəсекелестік 
өте қатал. Дегенмен біздің елде де 

танымалдылыққа жету қиын. Бірақ оның 
себебі басқада. Бізде ең алдымен дұрыс 
əдеби процесс жоқ. Авторлар бар, бірақ 
əдеби процеске қажетті басқа дүниелер 
жоқтың қасы.

– Қазақстандағы шығармашылық 
конкурстар қаншалықты əділ өтеді? 

– Осыдан бірнеше жыл бұрын 
журналистердің сауалына жауап беріп 
отырып, басқа əріптестеріммен бірге 
біздің əдебиеттің дамуына конкурстың 
жетіс пейтінін айтқан болатынбыз. 
Мүшəй ралар авторларға өз жерінде 
таны м ал болуға мүмкіндік берер еді. Əрі 
сый лықтар да ешқашан артық болмай-
ды. Кейін Қазақстанда бірте-бірте 
кон курстар өткізіле бастады. Деген-
мен олардың пайдасы аз болды. Бар-
лығының қайталана беретін ортақ кем-
шін тұстары конкурстардың лайықты 
деңгейге көтерілуіне шынымен кедергі 
жасады. Əлі күнге дейін шынайы əрі 
кəсіби ұйымдастырылды дейтін маңызды 
əдеби байқау жоқ.  Кейбір адамдар 
мүшəйралардан жүлделі болу үшін, та-
нымал əдеби журналдарда жариялану 
үшін қанша төлеу керек деп сұрап жата-
ды. Менің жауабым – тегін. Керісінше, 
ав торға еңбегі үшін қаламақы, кейде 
сыйақы береді. Мұндай сұрақтың туын-
дауы ның өзі қоғамдағы мəселелер мен 
жал пы мəдениеттің даму деңгейін көрсе-
теді. Əлемде кəсіби əдеби ортаның бар 
екен дігін, онда барлығын ақша емес, 
тек қана талант шешетінін оларға айтқа-
нымда көптеген адам қуанып жатады. 

– Өзінің ішкі дүниесіне ғана үңілген 
сентименталды ақын мен сыртқы 
əлемге зерделей  қараған, ізденімпаз 
ақынның айырмасы қандай?

– Олардың арасындағы айырмашылық 
көзқараста. Өзіне немесе сыртқа ба-
ғыт талған көзқараста. Ал жалпы автор 
вакуум да өмір сүрмейді. Автордың жан 
дүниесі мен қоршаған ортасы бір-бірімен 
үздіксіз байланыста əрі қатынаста.

– Қазақ ақын-жазушыларын оқи-
сыз ба? Еліміздегі саяси оқиғалар 
ке зінде қазақ ақындары азаматтық 
көз қа растарын қаншалықты білдіре 
алады?

– Əрине, мен өзіміздің классиктер-
ден бастап заманауи  авторларды оқып 
тұрамын. Өзінің азаматтық көзқарасын 
көрсетуге келсек, менің ойымша, бұл 
– əркімнің өз таңдауы. Сол үшін де ол 
азаматтық позиция деп аталады. Бірі 
ол туралы жырмен өрнектесе, енді бірі 
басқаша көрсетіп жатады. Ең бастысы, 
адамның ерік бостандығы болуы керек. 
Егер тек поэзия тұрғысынан қарасақ, 

өлеңнің жақсы-жаман болуы автордың 
азаматтық позициясына байланысты 
емес. Яғни, адамды екі тұрғыда бөлуге 
болады. Автор ретінде жəне азамат 
ретінде. Ал тақырып əр авторда өзінше. 
Олар жырлайтын əлем осында жəне 
қазір, өткенде немесе келешекте, тіпті 
қиялда болуы мүмкін. Ең маңыздысы – 
шығарманың əдеби құндылығы.

–  «Я пишу о том, что меня волну-
ет» дейсіз. Қазір сізді не толғандырып 
жүр?

– Мені қашан да əлем мен ондағы 
адамдар алаңдатады. Жастық пен кəрілік. 
Өлім мен өмір. Қуаныш пен қайғы. Қайда 
бет алғанымыз. Не күтіп тұр. Бақыттың 
кілті мен оған не керегі. Мен не көріп, 
не сезетінімді, ойларымды жазамын. Он 
жылдан астам уақыт Алматыда тұрып жа-
тырмын. Өзім Ақтөбенің қызымын, қазір 
əке-шешем сонда. Жоспарыма келсек... 
Жаңа кітабымның жарық көргеніне көп 
болған жоқ. Кітаптың жаңа тұсаукесерлері 
жоспарланған. Бұған дейін Алматыда, 
АҚШ-та Бостон мен Нью-Хэпширде 
тұсаукесері өтті. Басқасын айтсақ, əлем 
бір орында тұрмайды. Үнемі жаңа ойлар 
мен жаңа жолдар ашылады. Сондықтан 
ертең не күтіп тұрғаны өзіме де қызық.

– Əңгімеңізге рахмет.

�ңгімелескен 
Ая �МІРТАЙ,

«Egemen Qazaqstan»

Евгенийдің 
электронды сөздігі

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�ткен ғасырдың аяғында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі тағдыры 
алаңдаулы күйде болғаны бәрімізге аян. Сол бір �ліара шақта мемлекеттік 
тілдің кең етек жайып, қолданылуы үшін әр салада түрлі жобалар ба-
стау алды. Қазақстандықтардың қазақ тіліне қолжетімділігін арттыруды 
ойлаған алматылық бағдарламашы Евгений Чуриков 1999 жылы қазақ 
тілінің электронды с�здігін жасай бастаған болатын. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ArmandaStar» суретшілерге 
серпін сыйлады

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�ткен жұмада бас шаһар т�ріндегі Ұлттық музейде жас суретшілер 
шығармашылығын қолдау мақсатында ұйымдастырылған «ArmandaStar» 
топтық к�рмесінің ашылу салтанаты �тті. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Әйгерім ТӘЖІ: 

Ертең не күтіп тұрғаны 
өзіме де қызық

Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын əлеуметтік сатының 
ауқымды платформасын қалыптастыру керек.  

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ
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КӨЗҚАРАС

«Жедел жәрдемді» ақылы ететін кез жеткен жоқ па?
(Соңы. Басы 1-бетте)

Амбулаториялық-емханалық жə-
не жедел медициналық көмек бас -
қармасының мəліметі бо йын  ша 2019 
жылдың бірінші жар ты  жылдығында 
жедел ме ди    ци налық көмек қызметі 
4 090 333 тұр ғынға көмек көр сет  кен. 
Оның ішінде 1-санатта – 231 027 (5,7%), 
2-санатта – 1 109 151 (27,1%), 3-санатта 
– 1 244 588 (30,4%) жəне 4-санатта 1 505 
567 (36,8%) шақырту түскен. Сондай-ақ 
«103» қызметі негізсіз хабарласқан 75 586 
шақыртуға барудан бас тартқан. Жалпы, 
жедел жəрдемді жаңғырту бойынша 
жүргізілген іс-шаралардың нəтижесінде 
2018 жылы 2017 жылмен салыстырғанда, 
қоңы рау лар саны 6,4%-ға дейін азай ған.

Əлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры басқарма тө ра ғасының орынбасары 
Ерік Байжүнісов дүние жүзінде жедел 
жəрдем көрсетудің екі тəсілі барын атап, 
Қазақстандағы аталған саланың жаңғырту 
жұмыстары екінші тəсілге негізделгенін 
мə лімдеді. Оның айтуынша, бі рін ші тəсіл 
жедел жəрдем көлі гі мен бірге дəрігер 
еріп барып, алғашқы ем-дом шарала-
рын сол жерде көрсету болса, екіншісі, 
10-15 минуттың ішінде жетіп, науқасты 
қажетті ем жасайтын ауруханаға жеткізу. 
Қазақстанда осы күнге бірінші тəсілмен 
жұ мыс істеп келді. Яғни, жедел жəрдем 
барған жерінде мүм кін дігінше науқасты 
сол жерде қарап береді. Осыған халық 
əбден үйренген. Сондықтан басқа ел-
дермен салыстырғанда біздің елде же-
дел жəрдемнің көмегіне жүгінетіндер 
əлдеқайда көп. Енді соңғы екі жыл-
да елдегі жедел жəрдем екінші тəсілге 
ақырындап ауысып жатыр. Мұндағы 
бас ты міндет – науқасты тез арада үйінен 
ауруханаға жеткізу. Медицинада адам 
өлімінің санын азайтуға септігін тигізетін 
«Алтын сағат» деген қағида бар. Бұл – бір 
сағаттың ішінде дұрыс ем жасау деген сөз. 
Осы қағидаға сүйенсек, науқасты бі лік ті 
мамандардың жан-жақты қарауы үшін 
бір сағаттың ішінде ауруханаға жеткізу 
маңызды болады.

–  Жедел  жəрдемде  алдымен 
өміріне қауіп төніп тұрған адам дарға 
баса мəн беріледі. Қал ған санаттағы 
қоңыраулар бір тіндеп тыйыла бастай-
ды. Мə селен, шетелдегі жедел жердем 

бригадалары біздегі «103-ке» түсетін 
шақыртулардың 50-60%-ына бармас 
еді. Біз білетін Германияда, Израильде 
жедел жəрдем шақыр ған адамның 
жағдайы айтар лықтай күрделі болмаса, 
ол отба сыға белгілі бір көлемде айып-
пұл жазылады. Айыппұлдың көлемі 
де əрқалай. Израильде 500 еуродан 
басталып, 1000-2000 еуроға дейін ба-
рады. Мұндай шараның қолданылуы 
жұрттың жедел жəрдемнің жұ мы сын 
жете бағаламауынан туа ды. Өйткені бри-
гада басы ауырып, тісі қақсаған адамды 
қарап жатқан кезде басқа жақ та шыны-
мен шұғыл көмек қажет, ауыр халдегі 
науқасқа же дел жəрдем бригадалары же-
тіс пей жатуы мүмкін. Содан ке ліп адам-
дар жауапкершілікті се зініп, уақыттың 
қадірін біліп, одан гөрі көмекке мұқтаж 
нау қас тарға шұғыл жетуі керек жə дел 
жəрдемді тектен-тек мазалай бермейді. 
Бізде, өкінішке қарай, мұндай мəдениет 
əлі қалыптасқан жоқ. Жəне оған бастай-
тын шешімдерді асығыс қабылдаудың 
да қажеті шамалы. Егер заңды түрде 

аталған салаға айыппұлды енгізетін 
болсақ, оның арты негізсіз нəтижелерге 
алып келуі мүмкін. Яғни, «103-ті» бе-
талды шақыртқан адамның мойнына 
айыппұл ілуі үшін оған барған дəрігердің 
немесе фельдшердің оның жағдайы аса 
күрделі емес екеніне көз жеткізетіндей 
біліктілігі болуы керек. Сол себеп-
тен екінші тəсілге толығымен көшкен 
кезде ғана айыппұл енгізу туралы сөз 
қоз ғауға болады. Бұл модель негі зі нен 
былтыр басталғанымен, биыл дан бастап 
жүзеге асырырылып жатыр. Бұған елдің 
бəрі жайлап үйреніп келеді. Меніңше, 
айыппұл енгізу туралы шешімді 2021 
жылға қарай қарастырған жөн. Ең ал-
дымен жедел жəрдем бри гидаларының 
өзі жаңа рефор ма ға толық төселіп болуы 
керек, – деді Ерік Байжүнісов.

Жалпы жедел жəрдемді жөн сіз шақыра 
беретінді тыю үшін қосымша ақы немесе 
айыппұл белгілеу туралы сөз кейінгі кезде 
жиі айтылып жүр. Жоғарыда аталғандай, 
əлемнің бірқатар мемлекетінде жедел 
жəрдем бірінші санаттағы шақыртулардан 

бас қасының бəріне ақылы не гіз де қызмет 
көрсетеді. Мысалы, алпауыт ел АҚШ-та 
жедел жəр дем қызметінің ақысы меди ци-
налық сақтандырудың есе бі мен төленеді. 
Вашингтонда дəрігерлер бригадасын үйге 
шақырудың орташа құны 400-700 доллар 
аралығын құрайды. Бұдан ірі қалаларында 
жедел жəрдемнің көмегі 900 доллардан 
басталады екен. Ал Израильде террорлық 
оқи ғадан, жол-көлік апатынан зардап 
шеккендерге ғана шұғыл медициналық 
көмек тегін көр се тіледі. Қалғаны – ақылы. 
Сондай-ақ Қытайдың жедел жəр демі де 
ақшасын есептессең, қала ған ауруханаға 
жеткізіп бе ре ді. Бейжің мен Шанхайда 
бұл қызметке 700-800 юань беріп қана 
жүгіне аласың. Сондықтан мұндай ел-
дерде жедел жəрдемді орынсыз мазалай 
бермейді. Ондай жағдай болғанның өзін-
де айыппұлмен жазаланады. Айталық, 
Германияда жедел жəрдемді негізсіз 
шақырған немесе ауруханаға жатқызудан 
бас тартқан кезде 141 еуро айыппұл салы-
нады. 

Б и ы л  А л м а т ы д а  ө т к е н 

жиында Денсаулық сақтау министрі 
Елжан Біртанов осы тақырыпта сөз 
қозғаған болатын.

– Жедел жəрдем брига да сы ның 
мақсаты науқасты тезірек ауруханаға алып 
бару еке нін түсінуіміз керек. Ал аса қа-
жет  тілік болмаса да, шұ ғыл медициналық 
көмекті шақы ра тындар үшін қосымша 
ақы мен айыппұл енгізу керек. Көптеген 
елде осындай шара қолданылады. Біз 
азаматтардың өз денсаулығы үшін, 
соның ішінде басқа адамдарға шұғыл 
медициналық көмек көрсетуге кедергі 
келтірмеуі үшін ортақ жауапкершілік 
ұғымын қалып тас тыруды көздейміз. Неге 
жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін 
айыппұл салуға болады, ал шұғыл көмек 
көрсету ережелерін бұзу ескерусіз қалу 
керек? Адамдар мұндай түсінікке əлі да-
йын емес, бірақ бірте-бірте осыған қарай 
жылжимыз, – деп министр мəлімдеген.

Жалпы жедел жəрдемге түсе тін то-
лассыз қоңырауларды бір ретке келтіру 
үшін расын да бірінші санаттан басқа 
ша қыр  туларға қосымша ақы белгі лен уі 
керек шығар. Мысалы, бір шақыртуға 
көрсетілетін алғаш қы көмек қызметінің 
ақысы 3-5 мың теңгенің айналасында 
белгіленсе... Бұл біраз шығынның ор-
нын жабар еді, əрі дамыл көрмейтін 
«103-ке» негізсіз хабарласатындарды 
əжептəуір шектейді. Тек жазатайым 
оқиғаға тап болып, өмірі қыл үстінде 
тұрған азаматтарға, зейнеткерлер-
ге, сондай-ақ əлеуметтік жағынан аз 
қамтылған отбасыларға тегін шұғыл 
медициналық көмек көрсетілгені жөн. 
Əрине, Кеңес заманынан тегінге үйреніп 
қалған көпшілік жедел жəрдемді ақылы 
етуге келісе қоймас. Бірақ ақшасын 
шығындағаннан кейін, ол қызметтен де 
сапаны талап етуге болады. Айталық, 
көлеңкелі бизнестің жолын кесу үшін 
елордадағы қоғамдық көліктерде 
жолақыны қолма-қол төлесе, құны екі 
еселенетін етіп, жолаушыларды жаппай 
электронды көлік картасын пайдалануға 
көшірді. Жолды ақылы ету арқылы са-
палы жолдармен қамтамасыз етілді. 
Халық басында бұл бастамаларға да 
қарсылық танытқанымен, кейін игілігін 
сезіне бастады. Осындай əдістер меди-
цина саласының да сапасын арттырып, 
əлеуетін көтеруге септігін тигізеді.

ДЕРЕК

Фарида БЫҚАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

– Биыл шілде айының 
алғашқы күндері Нұр-Сұлтан 
қаласынан көшіп келген 35 
отбасыны қарсы алдық. Бұл 
«Nurly Ertis» бағдарламасы 
бойынша Екібастұзға қоныс 
ауда рушылардың жетінші легі. 
Қоныстанушыларға ар нал  ған 
бағдарлама бойынша өңірге 
137 отбасы қоныс аудар  ды. 
Алдыңғы келген 103 отбасының 
57 адамы жұмысқа орна ласты, – 
дейді облыс əкімі Болат Бақауов. 

Өндірісті өңірге көшіп кел-
ген 137 отбасының ішінде 825 
ересек адам болса, 569-ы – ба-
лалар. Облыстық жұмыспен 
қамту жəне əлеуметтік бағ-
дар  ламаларды үйлестіру бас-
қар  масының мəліметінше, бұл 
күндері өңірде 25 мың жұ-
мыс орны бос, оның ішінде 
10 мыңы тұрақты жұмыс көзі 
екен. Осы ретте айта кетелік, 
«Nurly Ertis» бағдарламасы 
елі мізде қанатқақты жоба не-
гі зінде басталған-ды. Өйт ке ні 
Екі бастұз қаласында са лынған 
тұр ғын үйлер өз құ нына сай 
уақытында сатыла қоймады. 
Əрине, тегін жат қан дүние жоқ. 
Сон дықтан аталған бағдарлама 
бо йынша қоныстанушыларға 
пəтер берілуде.

Əкімдіктің хабарынша, 
қоныс аударушыларға жан-
жақ  ты көмек көрсетіледі. Олар-
ды қаладағы жұмыс күші қа-
жет кəсіпорындарға ша қы-
рып, жұмыспен қамтамасыз 
етпек. Екібастұзда ірі жəне 
шағын кəсіпорындар жетерлік, 
кəсіпкерлік саласы да жақсы 
да мыған. Басқарманың мə лі -
метінше, көшіп келген отба-
сылардың балалары бала бақ ша 
мен мектепке орна ластырылады. 
Атаулы əлеу меттік көмек беру 
үшін құ жат тарын əзірлейді. 
Яғни, ха  лықтың əл-ауқаты мен 
өмір сүру сапасын жақсарту бой-
ынша қолдау шаралары жүзеге 
асырылуда. Қоныс та ну шыларға 
əлеуметтік көмек көрсету ая-
сында жол шығыны өтеледі, 
пəтерде алғашқы жылы тегін 
тұрады. Одан кейін төрт жыл 
отбасылар ком муналдық қызмет 
құнымен қа тар ай сайынғы 
жалға алу құнын төлейді. 
Мəселен, 3 бөлмелі пəтерге ай 

сайын 14 мың теңге төлейді. Ал 
5 жылдан соң пəтер құнының 
қалған құнын төлеп, атына 
аударып алуға құқылы. Егер 
қажет етпесе, жалға алу шартын 
ұзартып, əрі қарай тұра береді. 
Қазір қоныс аударушылардың 
бір бөлігі ГРЭС-2 стансасында, 
«Green Ноuѕе-Каzтомат» ЖШС-
нде «Қарағанды Би-Энерджи», 
Мотор-вагон депосында жəне 
денсаулық сақтау мен білім 
беру мекемелерінде еңбек ету-
де. Қалған 188 адамның 51-і 
бала күтіміне байланысты 
демалыс та болса, 40 қоныс 
аударушыға жұ мыс қа орна-
ласу үшін жолдама берілген. 
Олардың арасында бір кардио-
лог, екі жалпы тəжірибе дəрігері 
бар. Өзгелерін де жұмысқа ор-
наластыру бо йынша жұмыс 
жүргізілуде. Жыл соңына дейін 
қоныс аударушылар санын 200 
отбасыға жеткізу жоспарланып 
отыр.

Қоныс аударғандардың 

бі рі Рүстем Оразбаев қазір 
«Greenhouse-Qaztomat» ЖШС 
жылы жайында көкөніс өсі ру-
ші болып еңбек етеді. «Мен 
бір ден жұмыс таптым, дейді 
Рүстем. – Қазір 5 балам бала-
бақ шадан орын алып, мек-
тепке қабылданды. Екібастұз 
халқы бізді жылы көңілмен 
қар сы алғаны қуантады». Ал 
Айдарбек Мəмінов əу бас-
та Шардара қаласынан Нұр-
Сұлтан ға көшкен екен. «Nurly 
Ertis» бағдарламасының шарт-
тары ұнады. Бұған дейін пəтер 
жалдап тұрдық. Енді міне, 
3 бөлмелі пəтер алдық, 6 ба-
лам мектепке, балабақшаға 
барады. Жұмыс бар», дейді 
ол. Қоныс аударушылардың 
барлығы тұрғылықты мекен-
жай тіркеуін алды. «Елге ел 
қосылса – құт». Жақсылықпен 
басталған бағдарлама ұзағынан 
болсын демекпіз. 

Павлодар облысы

Екібастұзға 35 отбасы 
көшіп келді

––––––––––––––––––
Бүгінде Екібастұз қала-
сының әкімдіг і  �зге 
�ңірлерден қоныс ауда-
ру шыларға 318 пәтер бе-
руге дайын. Биыл маусым 
айында елордадан 60-қа 
жуық к�п балалы отба-
сы к�шіп келген-ді. Енді 
бұл тәжірибе еліміздің 
басқа да қалаларында 
пайдаланылмақ. 
––––––––––––––––––

Жақсылық МҰРАТҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»

Ел аумағында қауіпті өндіріспен 
1,8 мың кəсіпорын жəне ұйым 
айна лысады. Соңғы 12 жылда 
Қазақстанда 2500 өндірістік апат 
орын алған. Соның салдарынан 
1680 адам зардап шегіп, 3018-і 
қаза тапқан. Жыл сайын жұмыс 
орнындағы апаттың кесірінен 260-
тан аса адам түрлі деңгейде жара қат 
алады. Бас шаһарда биыл 28 өнді-
рістік жарақат тіркеліп, 26 қыз мет-
кер жапа шеккен. 7 жағдай адам 
өлі мімен аяқталған.

– Мұның басты себебі неде? Осы 
жағдайды зерттеп, саралай келе 
көбісіне жұмыс берушілер кінəлі 
екені анықталды. Өйткені жұмыс 
орындарында қызметкерлерге дұрыс 
жағдай қарастырылмаған. Еңбек қа-
уіпсіздігі сақталмайды жəне бұл 
туралы жөнді түсіндірілмейді. 
Көп те ген ұжымда өндірістік кеңес 
берілмейді десек те болады. Бұл да 
жағым сыз динамикаға əсер беріп 
отыр. Өкі нішке қарай, еңбек тура-
лы заң да да өндірістік кеңес құру 
туралы ескерусіз қалған. Ал оның 
мақсаты – жұмысшылардың еңбек 
қауіпсіздігін қорғау, денсаулығын 
сақтау жəне нығайту. Міне, осы іс 
қолға алынбайынша, жұмысымыз 
алға жүрмейді деп есептейміз. Неге 
десеңіз, өндірістік кеңес арқылы 
жұмысшылардың қауіпсіздігін 
сақтаумен қатар, еңбек өнімділігін 
арттыруға жол ашылады, – дейді 
Т.Есентаев. 

Елордалық кəсіподақтар орта лы-
ғы ның басшысы бүгінде өндірістік 
кеңесті құру жұмыс берушілердің 

өз еркінде екенін айтты. Сол 
себепті еңбек рефор ма сын дағы осы 
олқылықты түзету күн тəртібіндегі 
мəселе. 

– Заңға өзгеріс енгізу қажет. Біз 
ұсыныс жасап жатырмыз. Жыл ба-
сынан бері салалық кəсіподақтармен 
бірлесіп, 100-ден аса кездесу өткіз-
дік. Жұмысшылардың талапта-
рына қанықтық. Жоғарыда атап 
өткенімдей, көп жерлерде жұмыс 
берушілер қызметкерлеріне еңбек 
қауіпсіздігін түсіндіру жұмыс та-
рын жүргізбейді. Əлбетте, үлкен 
ұйымдарда ол сақталған. Алайда, 
қосалқы мердігерлік компания-
ларда бұл талап ескерілмей жата-
ды. Жазатайым жағдайға ұшыра-
ғандардың дені мердігер ұйым дар-
дың жұмысшылары. Осыны еске-
ріп, астанада арнайы оқу курсын 
өткіздік. Шамамен 4 мыңдай адам 
қам тылды, – деді Т.Есентаев.

Сондай-ақ отандық кəсіподақтар 
өкіл дері сырттан келетін жұмыс ка-
др ларының ағынын қысқартуға 
бай ланысты ұсыныстарын біл-
дірді. Атап айтқанда, елге кел-
ген шетелдік маман дарға жұмыс 
істетуден бө лек, оларды отанда-
старымызды өз саласы бойынша 
үйретуге мін дет теу қажет дейді 
белсенділер. Сөйтіп Қазақстан 
аза маттары келім сек тер дің ор-
нын алмастырады деп санайды 
Т.Есентаев. 

Айта кетейік, статистикаға сəй-
кес, жылма-жыл өндірістік апат тың 
сал дарынан жаһан бойынша 3 млн-
ға жуық адам өлім құшады. Бұ дан 
əлемдік экономикаға келтірілген 
залал көлемі ішкі жалпы өнімнің 
3, 94 %-ын құрайды. 

Өндірісте опат 
болғандар көп

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елімізде �ндіріс апатынан болатын кісі �лімі мен жарақат алу 
оқиғалары азаймай тұр. Мәселен, жыл сайын 1500 азамат жазатайым 
оқиғаға ұшырап, 200-дей адам к�з жұмады екен. Бұл туралы арнайы 
брифингте Нұр-Сұлтан қаласы кәсіподақ орталығының т�рағасы 
Тастанбек Есентаев айтты. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Тіл алауыздығы 
Жалпы «алауыздық» деген жақсы 

нəрсе емес. Атам қазақ «алтау ала бол-
са ауыздағы кетеді» деп бекер айтпаған. 
Қазіргі таңда əлемдік социологтар «Тіл 
алауыздығы» дейтін терминді қолда-
нып жүр. Осы тақырып бойынша ұзақ 
жыл еңбектенген АҚШ-тың Браун 
уни верситетінің профессоры Алака 
Хол ланның пайымдауынша, тілдік 
алауыздық – отарлаушы тіл мен отарла-
нушы тілдің арақатынасы салдарынан 
пайда болатын рухани һəм саяси теңсіздік 
екен. 

Осы теңсіздіктің, яғни алауыздықтың 
қоғамда көрініс табу салдары əрқилы. Бұл 
құбылыс ең алдымен унитарлық ортаның 
тіл бірлігінің бұзылуына əкеледі. Бұл 
үрдіс ұлғая келе этностық тұтастыққа сы-
зат түсіреді. Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев 1999 жылы жарық көрген «Тарих 
толқынында» атты кітабында, «этникалық 
тұтастықтың түп негізі тіл, ондай тілсіз 
ұлттық тұтастықтың да болуы мүмкін емес» 
деп тайға таңба басқандай анық айтқан. 
Демек тіл тұтастығы – тəуелсіздік кепілі. 
Осы түйінге қарсы ұғым: тіл алауыздығы – 
мемлекет соры. 

Айталық, ЮНЕСКО-ның беделді сарап-
шы ларының бірі болған, көрнекті ғалым 
Дебипрасанна Паттанаяктың тұжы ры мы-
на қарағанда, тілдік алауыздық отарланған 
этностарға тəн құбылыс. Ең қиыны, отарлау-
шылар тілінде білім алған, сол тілде көзін 
ашып, рухын ұштаған қауым өзінің ежелгі 
тегінен жериді де, олардың рухани мұрасына 
құлықсыздық танытумен қатар, билік пен 
байлықты өз қандасымен бөліскісі келмейтін 
əлеуметтік іштарлық дертіне шалдығады. 
Сөйтіп, ежелгі бұқара мен өз тамырынан 
айырылған жаңа өркениетке бауыр басу-
шы жандайшап элитаның арасы ажырайды. 
Нəтижесінде, уақыт өткен сайын бірін-бірі 
жатырқаушы қоғамдық жік қалыптасады. 

Жоғарыдағы сарапшы пайымына мы-
салды алыстан іздеп те қажеті жоқ. Бірнеше 
жылдың алдында қазақстандық журналист 
Ланга Черешкайте өзінің мақаласында: «...
кім не айтса, соны айтсын, орыс тілінсіз 
– күндерің қараң. Ол – ғылым тілі» десе 
(«Экспресс К» газеті №224, 2.12.2011), 
«Свобода слова» газетінің бас редакторы 
Евгений Рахымжанов өзінің «Одақ жəне тіл» 
атты мақаласында: «Менің жеке пікірім – 
Қазақстанда орыс тілі мемлекеттік тіл болу 
керек. Өйткені, орыс тілі – менің ана тілім. 
Тек тұрмыстық деңгейге ғана қолдануға жа-
райтын қазақ тіліне өту дегеніміз, бəрімізді 
екінші сорттық азаматқа айналдырумен тең» 
депті. Ал бұған не айтасыз?!

Бүгінгі таңда еліміздегі тілдік бірлік, яғни 
қазақ тілінің мəртебесі лайықты тұғырда деп 
айта алмаймыз. Төрт-бес жыл бұрын елордада 
өткен ресми жиында бұрынғы Мəжіліс депу-
таты Алдан Смайыл, министрліктердің 80-
90 пайызы қағаз жүзінде ғана іс-қағаздарын 
қазақ тіліне көшіргенін, мəселен, Ауыл 
шаруашылығы министрлігі – 23 пайыз, 
Индустрия жəне сауда министрлігі – 26 па-
йыз, Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігі – 14,10 пайыз, Экономикалық 
қылмыс жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес агенттігі – 18 пайыз, Ақпараттандыру 
жəне байланыс агенттігі – 2 пайыз іс-
қағаздарын қазақ тілінде жүргізеді деген 
деректі айтты. Қазір де атқарушы билік осы 
шамадан кемімесе, артқан жоқ деген ойдамыз.

Міне, биыл «Тіл туралы» заңның 
қабылданғанына да отыз жылдың жүзі 
болыпты. «Сорлы халық қашан өз тілін 
біржолата ұмытқанша ел болудан үмітін 
үзбей жүре береді» деп ерте дəуір ойшылы 
Шарль Луи Монтескье айтқандай, тілім түбі 
бір тірілер деген үмітпен сүйегімізді сүйретіп 
əлі келеміз. Басқаны қайдам, өз қазағымыз 
кезінде КСРО басшысы Н.С.Хрущевтің: 
«Біз бəріміз неғұрлым орысша сөйлесек, 
соғұрлым коммунизмді тезірек орнатамыз» 
деген сандырағына əлі де иланатын сияқты. 

«Сөзі жоғалған жұрттың өзі жоғалады» 
деп ұлы Ахаң айтқандай, қазақ тілі қазақ 
үшін – рухани компендиумы мен ауызекі 
энциклопедиясы, мəдени, ғылыми жəне 
ағарту ошағы емес пе?! Өйткені ана тілімізге 
халқымыздың көзқарасы, кісілігі мен па-
расаты, саяси мұраттары мен қоғамдық 
көкейкесті арман-тілегі, əлеуметтік жəне та-
рихи жадысы сіңген. Осыны түсіну, түйсіну 
үшін бізге зор ақылдың қажеті шамалы. 

Əлемдегі постколониализм теоретигі 
Нгуги ва Цианг ұсынғандай, біз шынайы 
тəуелсіз болғымыз келсе, отарлаушы ел-
дің тілі нен бас тартуымыз керек екен. 
Əйт песе, батыр Бауыржан Момышұлы 
«Ер жет кендер сөйлейді орысшалап, 
Кім отыр, сөз құрылысын қынап-сынап, 
«Мамасы» мен «папасы» шүршіт болып, 
Күйдірді-ау, шүршітшілеп бала жылап», деп 
күйінгеніндей, бəріміз де күңіреніп өмірден 
өтеміз. 

Байқал БАЙ�ДІЛ,
«Egemen Qazaqstan» 

 Тоқ жарау аттар тұмағыңды алшақ 
кигізердей жіті аяңдап келеді. Ат 
үстіндегі отырыстарына қарағанда 
бұрын-соңды жылқы мінген жамағат 
емес тəрізді. Шынында да солай 
болып шықты. Бұл жолы сайын 
даланың төсіндегі сары сағыммен 
астасып жатқан өткен шақтың 
сұлбасын анықтап танымаққа, көркем 
табиғаттың келбетін көкіректеріне 
көшіруге ынтыққан топ іргедегі 
Ресейден екен. Жалғыз Ресейден ғана 
емес, арасында америкалықтар да, 
француздар да бар. 

Ерейменнің етегіндегі қалың елді 
аралап, Бұйратаудың бауырындағы 
тамаша табиғатты, көне тарихтың 
көмбесін көздерімен көрмекке 

ұмтылған салт атты саяхатшылар 
Нұр-Сұлтан, Қарағайлы, Балықты, 
Алғабас, Кардон, Қарағаш бағытын 
бетке алыпты. Бұрынғының «атың 
барда жер таны, желіп жүріп» дегені 
ып-рас. Желмен жарысқан жүйрік 
көлік мінсең, даланың дидарын аңғара 
алмас едің. Бұл жолы салт атпен 
жер шолуды мақсат тұтқан сая-
хатшылар Ерейменді бойлай оты-
рып, Қарағанды аспақ. Ұзын-ырғасы 
он күн. Жолшыбай «Бұйратау» 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде 
ат тізгінін іріккен. Сөз арасында 
таяу маң түгіл, шетелдіктердің өзін 
қызықтырып отырған Бұйратау тура-
лы бір ауыз сөз айта кетелік. Ұлттық 
бақтың флористикалық құрамында 
өсімдіктердің 450-ден астам түрі бар. 
Бұл жерде Орталық Қазақстандағы 
ү с т і р т т і ң  а й р ы қ ш а  м а ң ы з д ы 

флорасының бестен бір бөлігі қаз-
қалпында сақталған. Флораның 
құрамына қандыағаш, қырыққұлақ, 
қалампыр шөп, көктем жанаргүлі, 
жаушымылдық, жабысқақ, мысықот, 
геснер қызғалдағы тəрізді аса си-
рек кездесетін өсімдіктер енеді. Ал 
фау на туралы əңгіме одан да əсерлі. 
Сүтқоректілердің бақандай 45 түрі 
бар. Арқардың саны 200-ден асқан. 
Марал да жыл сайын өсіп келеді. 
Құс дегенің тіпті жыртылып айры-
лады. Бұл жерде оның 227 түрі бар. 
Төңірегіңе жіті көз салсаң, жалбағай, 
сұңқылдақ, ақбас үйрек, дуадақ, без-
гелдек, тарғақты көрер едіңіз. «Қызыл 
кітапқа» енген құстардың саны – 13. 
Айтпақшы, өзіміз ұната қоймайтын 
шыбын-шіркей де «Қызыл кітапқа» 
енгізілген екен ғой. Оның да 17 түрі 
бар. 

Саяхатшылар міне осындай мол 
дүниенің қызығына батып, көңілдері 
тоят тауып асықпай сапар шеккен. 
Əйтсе де, жер танабын қуырған жылқы 
баласы жол ұзартсын ба? Күніне 50-
60 шақырым қашықтықты еркін 
еңсеріп отырыпты. Құлақтарына көне 

дəуірдің күмбірі естілсе, көздеріне 
қонақжай өлкенің ұлттық мінезі 
іліккен. Ондағысы қонақжайлылығы. 
Қай жерге қонып, қай жерге түстенсе 
де, жергілікті жұрт құшақ жая қарсы 
алған. Тіпті ұзын-ырғасы отыз адам-
нан тұратын саяхатшылар тобын еш 
ауырсынбаған. 

– Олжабай батыр ауылдық окру гі-
не қарасты Кардон шатқалында мей-
ман дарға арнайы дастарқан жайыл-
ды,–дейді ұлттық парктің басшысы 
Талғат Сағындықов. – Шетелдіктер 
біз дің елден көрген кереметтерді са-
нап тауыса алмай, ауыздарының суы 
құ рып отыр. 

Бар ғұмырын ат үстінде өткерген 
ата-бабамыздың бағзы дəстүрі Елбасы 
мақаласынан кейін қайта ора   лып, 
замандастарымыздың бойын дағы 
қалғып кеткен қасиетке жан біт кен-
дей. Ендігісі алыс-жақын шетелдер-
ден келген саяхатшыларды қазақ 
дала сының қатпарлы тарихымен, 
ғажа йып табиғатымен таныстыру, 
атты туризмді дамыту. Осы істі қолға 
алсақ, аталған мақаладағы міндеттің 
па расын атқарғандығыңыз болмақ.  

Бағы жанған Бұйратау

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақаласынан кейін Ақмола облысында мәртебесі елден ерек биіктеген, 
әр тбесі мен әр белесінің астында бұғып жатқан тылсым тарих жаңадан 
жинақталып, жарыққа шығып жатқан құйқалы ңірдің бірі – Бұйратау 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тəуелсіздікке қадам басқан жыл-
дарымызда «Мəдени мұра» атты 
бағдарлама табысты жүзеге асы-
рылды. Ол бағдарлама тарихи өткен 
жолымыздың ұмытылған жерлерін 
еске түсіруге, қайта жаңғыртуға, 
кейбір жерлерін қайта қалпына 
келтіруге мүмкіндік тудырды. Деген-
мен, əлі де көптеген жазба тарихи 
байлық тарымыз зерттеушілердің 
қолына тимей, ғылыми айналымға 
түспей жатыр, өйткені олар Қазақ стан-
нан тысқары жерлерде, шетелдердің 
архивтерінде. 

Елбасының мақаласы Қазақ стан-
ның болашағына арналған. Онда та-
рихи сананы жаңғыртуға бағытталған 
бірнеше ірі-ірі жобалар ұсынылған. 
Мемлекеттік архив қызметкерлері 
үшін жаңа жоба – «Архив-2025» жеті-
жылдық бағдарламасы басым бағыт 
болып табылады. Бұл бағдарлама 
Қазақстанның тарихы жөнінен та-
рихи көздердің аясын шетелдердің 
архивтерінен табу арқылы елеулі 
дəрежеде ұлғайтуға мүмкіндік береді. 
Анықталған құжаттар отандық тарих 
ғылымын бұрынғыдан да толықтыра 
түседі. 

Қарағанды облысының тарихы ту-
ралы құжаттар тек жақын шетелдерде 
ғана емес, сонымен қоса алыс шетел-
дерде де бар. Ресей Федерациясының 
Мəскеу, Новосібір, Омбы, Орынбор 
қалаларындағы мемлекеттік архив-
терде көптеген дүниелер сақтаулы. 
Мəселен, тек Ресейдің мемлекеттік 
əсекри-тарихи архивінде Қаратау тау-
ларында тас көмір кенінің ашылуы 
(1863 ж.) туралы деректер, уездердің 
шекаралары (1852 ж.), Беларусь 

Республикасының мемлекеттік архи-
він де қаза тапқан жəне осы республи-
ка аумағында жерленген қазақстандық 
жауынгерлер туралы деректер бар. 

«Архив-2025» бағдарламасы 
Қарағанды облысының тарихы жөні-
нен құжаттарды жақын жəне алыс 
шетелдердің архивтерінен анық тау ды 
бағдар тұтып отыр. Құжаттар анық-
талған жағдайда нəтижесі бойын ша 
архившілер арасында қызмет тестік 
туралы меморандум жасала ды, оның 
мақсаты ақпараттар алмасу жəне оған 
қоса Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның 
Ұлттық архив қорын жаңа құжат-
тармен толықтыру. 

Құжаттар цифрлы форматқа конвер-
тациялау жолы арқылы жаппай жұрт -
шылыққа қолжетімді болады. Сөйтіп 
«Архив-2025» бағдар ла масы архив 
жүргізудің тағы бір маңызды бағыты – 
архив құжаттарын цифрландыруға да 
қатысты болмақ. Мəселен, Қарағанды 
облысының мемлекеттік архивінде 
2013 жылдан бері «Электронды ар-
хив» автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесі енгізіліп келеді, оның көме-
гі мен қағаздағы дəстүрлі құжаттар 
электронды форматқа көшірілуде. 
Құжаттарды цифрландыру, яғни 
архивтегі істерді сканерлеу олар-
ды пайдалануды жеңілдету, оларды 
Интернет желілеріне орналастыру 

арқылы құжаттарды ғылыми ай-
налымға түсіру бағытында жұ мыс-
тар жүргізіліп жатыр. Архив тердің 
бірыңғай ақпараттық кеңіс ті гін 
қалыптастыру бағытында қағаз-
дағы немесе аудио-бейне тасы мал-
дағыштағы болсын, əртүрлі сақ та-
лу бірлігін цифрландыру арқылы 
бірыңғай деректер базасы құрылады. 

Қарағанды облысының мемле-
кет тік архиві үшін аса ауқымды 
ақпа раттар ресурсына ие мекеме ре-
тін  дегі басты əлеуметтік мəні зор 
жəне маңызды қызметінің бағыты 
құ жат тарды пайдалану болып табы-
лады. Сондықтан да ол бүгінгі күні 
тек электронды құжаттар құрумен 
ғана емес, сонымен қоса оларды 
жас тар арасында патриоттық тəрбие 
жүргізу мақсатындағы да, заңды 
жəне жеке тұлғалардың əлеуметтік-
құ қықтық сипаттағы сауалдарын 
орын дау мақсатындағы да толығымен 
пайдалану үшін жұмыс жүргізілуде. 
Архив Қарағанды жəне Қарағанды 
облысының тарихы, атақты адамда-
ры, тарихи оқиғалары туралы көрнекі 
аудио-бейне материалдарды пайда-
лана отырып «Орталық Қазақстан 
архив құжаттарында» атты курс 
бойынша тарих сабағын өткізуді 
дəстүрге айналдырған. Бірнеше 
жылдан бері Қарағанды қаласының 

мектеп оқушылары, колледждер мен 
университеттердің студенттері үшін 
100-ден астам сабақ өткізілді. Тарих 
сабағын дəстүрлі емес түрде өткізу 
студенттер мен оқушыларға тартым-
ды болып, сабаққа ден қоюымен қатар 
олардың архивке келуге деген ынта-
ықыласын арттыратындығы сөзсіз.

Елбасы өзінің «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақаласында Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік 
архивтердің жұмысына жаңа леп 
беріп отыр. Жаңа тарихи құжаттарды 
анықтау Қазақстанның Ұлттық архив 
қорын толықтырары, отандық та-
рих ғылымының тарихтану базасын 
бұрынғыдан да ұлғайта түсері сөзсіз. 
Ал тарихи құжаттарды электронды 
форматқа көшіру еліміздің өткен 
тарихы туралы ақпаратқа көптеген 
зерттеушілердің қолын жеткізеді. 

Сөз соңында ата-бабамыздың 
ғасырлар бойы тарихи құжаттарға 
басылған мұрасы түсінікті жəне 
қазіргі ұрпақтың сұранысы мен 
қолданысына лайықты əрі жеңіл бо-
лады деген сенімдеміз.

Жаңагүл ТҰРСЫНОВА,
Қарағанды облыстық мемлекеттік 

архивінің директоры

ҚАРАҒАНДЫ

Оң бағытқа бастайтын бағдарлама
––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назар баев-
тың «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты бағдарламалық мақа ласын 
отандық тарих ғылы мын одан 
әрі дамытуға сер пін берер сүбелі 
құжат деп атауға толық негіз 
бар. Ал осы мақала аясын дағы 
«Архив-2025» бағ дарламасы 
Қа зақстан Республикасындағы 
мем ле кет тік архивтерді дамы-
ту дың оң ба ғытына бастар жол 
екендігі даусыз.
––––––––––––––––––––––––
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ЕСІМІ ЕЛГЕ ЕЛЕУЛІ

Кенжеғали САҒАДИЕВ, 
академик

Əбдісағит Тəтіғұлов – өзіне кəсіп 
ретінде таңдап алған құрылыс инженері 
мамандығы бойынша Қазақстанның 
сəулет-құрылыс ісіне өзінің тың да қуатты 
бастамаларымен жалындап кірген маман. 
Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс са-
ласында бүгінде атағы еліміз бен шетел-
дерге бірдей танымал «KAZGOR» жоба-
лау академиясын үзбей 35 жыл басқарды. 
Оның басшылығымен осы ұзақ жылдарда 
талай көз тартар, көңіл сүйсінтер сарайлар 
мен ғимараттар салынды, қазақ ұлттық 
сəулет өнері əлемдік деңгейге көтеріліп, 
басқалардың көзайымына айналды. 
Əбдісағит Шаймұханбетұлы – өзінің ты-
нымсыз ғылыми ізденістерінің арқасында 
осы саланың тарихы мен тео риясына дер-
бес үлесін қосқан сəулет өнерінің қай рат-
ке рі жəне оның жетекші ұжымының бас-
шысы ретінде жеке өзінің қолтаңбасын 
қалдырған азамат.

Ұлттық сəулет өнерін дұрыс қалыптас-
ты ру үшін ең алдымен ел тағдырын, ұлт 
намысын ойлайтын мамандар, азаматтар 
керек дейміз. Міне, осындай азаматы-
мыз – Əбдісағит Тəтіғұлов. Əрқилы өт-
келдерден де бірге өтіп келе жатырмыз. 
Əбдісағиттың бабасы, Кенесарының 
сан жорықтағы сенімді серігі, үзеңгілесі 
Жəуке батырдың есімін Торғай өңірі 
үлкен құрметпен атайды. Атақты ба-
тыр бабаның ұрпағы өзіне тарта білді. 
Əбдісағиттың атасы Тəтіғұл қажы ел 
ағасы болған, мешіт салдырып, бала-
ларды оқытқан. Кешегі Торғай дала-
сында болған атақты дүбірде Тəтіғұл 
қажы ел намысы үшін ту көтеріп, бала-
лары Нұрмұханбет пен Шаймұханбет те 
(Əбдісағиттың əкесі) əкелерімен бірге 
жүрді. Сол үшін қажы балаларының екеуі 
де Кеңес өкіметі тарапынан қуғын кө-
ріп, туған жерін, қыстауын тастап, басқа 
өңірге кетуге мəжбүр болған. Сол басқа 
өңірде дүниеге келген Əбдісағит ата 
мен əкенің басына түскен қиындықты 
со лармен бірге атқарды, сол дүрбелең 
кезеңнің ыстығы мен суығын қатар көре 
жүріп бой түзеді, азаматтық тұлғасы 
қалыптасты. Ал енді оның ұлтжандылығы 
атасы көтерген тумен, əке өнегесімен, ана 
сүтімен қалыптасқан деуімізге жоғарыда 
айтқандарымыз негіз бола алады.

Мен Əбекеңді көптен бері білемін. Бір 
жерде туып, бір заманда өстік. Əбекеңнің 
сəулетші өнерін таңдауына туған елінің 
тылсым сырының əсері болды деуімізге 
болады. Сонау Ұлытаудан бастау алып 
құрдымға кеткенше өзекті елдің өміріне 
мəн мен сəн сыйлап келе жатқан қасиетті 
Торғай өзенінің қос жағалауында тарихи, 
мəдени ескерткіштердің ансамблі қоныс 
тепкен дерсің. ХVIII-ХІХ ғасыр лар да 
күйдірілген қызыл кірпіштен өріл ген 
еңселі ғимараттар сан ғасырлық оқи-
ғалардың куəсі іспетті алыстан қол бұл-
ғайды. Олардың біразы республиканың 
тарихи-мəдени ескерткіштерінің тізбесіне 
алынған. Бала Əбдісағит олар туралы 

аңыз-əңгі мелерді естіп өссе, есейе келе 
оларды өзінің зерттеу нысанасы етті.

XX ғасырдың ұлы архитекторы Ле 
Корбюзьені барша əлем біледі. Сол айтқан 
екен: «Сəулетші сезімтал, əрі өнердің 
тəжірибелі білімпазы болуы керек. Ол 
тек қана инженер, құрылысшы емес, 
дəрігер, психолог жəне міндетті түрде 
ақын болуға тиіс». Осы қасиеттердің 
бəрі болмаса да, дені Əбдісағитта бар. 
Ерекше сезімталдығына оның жобасымен 
салынған сұлу ғимараттар куə. Майталман 
инженер, тəжірибелі құрылысшы екенін 
баршамыз мойындап, осы саладағы 
елеулі жобаларды іске асыру үшін басшы 
да, қосшы да оның ақыл-кеңесіне құлақ 
түреді. Ақындығы тағы бар. Сөйтіп, Ле 
Корбюзье айтқандай, Əбекең де сəулет 
өнерінің қадірін, қасиетін жан дүниесімен 
түсінетін сегіз қырлы, бір сырлы азамат.

Жалпы, сəулетшілердің өз шеберлік-
терін сынайтын жұмыстарының бірі – 
мемлекет астанасының сəулетін қалып-
тас тыру жұмыстарына қатысу. Алматы 
еліміздің астанасы болып тұрған жыл-
дары Əбекеңнің тікелей басшылығымен 
«KAZGOR» жобалау академиясы Рес-
публика сарайының, 25 қабатты «Қа-
зақстан» қонақүйінің, Орталық ста-
дионның, «Алатау» шипажайының тағы 
да басқа аты əйгілі ғимараттардың жоба-
сын ұсынды. Бүгінде олар қаламыздың 
қайталанбас келбетін ашатын бірегей 
сəулет ескерткіштері. Қазіргі заман та-
лабына сай əрі жаңа технологиялар-
ды пайдаланып жасаған «Нұрлы тау» 
көпфункционалды кешенінің жобасы ие-
ленген Қазақстан Сəулетшілер одағының 
Гран-при жүлдесі мен алтын медалі – 
бұл еңбекке эстетикалық та, қолданыс  
жағынан да берілген үлкен баға. Қазіргі 
кезге дейін Əбекең басқарған академия 
Алматы қаласындағы барлық сəулетті 
ғимараттардың жобасын жасауға белсене 
араласып келеді. Сондықтан да баршамыз 
мақтан ететін əсем қаламыз Алматының 
келісті келбеті Əбекең мен ол басқарған 
жобалау академиясының шығармашылық 
ұжымының келісті жұмысының нəтижесі 
десек, қателеспеспіз.

Мемлекетіміздің бүгінгі жас астанасы-
ның көркеюіне де Əбекең бастаған 
ұжымның қосқан үлесі аз емес. Оның 
«Астана алдымен қазақ рухына сай 
келетіндей, экологиялық таза, əлеуметтік 
мəселелері оңтайлы шешілген қала болып 
көркеюі керек. Қазақстанды əсем əрі ұлттық 
сипаттағы ғимараттарымыз бар ел ретінде 
əлемге танытқымыз келсе, бар күшімізді 
Астана ғимараттарының сұлу жобалары-
на жұмсауымыз керек. Архитектуралық 
шығармалар тек практикалық мақсаттар 
үшін емес, қоршаған ортаның эстетика-
сын қалыптастыратын, қоғамның белгілі 
бір идеялық мақсат-мұратын, эстетикалық 
мұқтажын бейнелі түрде баян дау керек-
ті гін де естен шығармауымыз керек» де-
ген ой-толғамы əсем жобаларды дүниеге 
əкелді. Академия сəулетшілері Нұр-
Сұлтан қаласының бүгінгі көз сүй сін-
терлік келбетін жасауға атсалысуда. 

Қаламыздағы «Нұрсая», «Триумфальный» 
тұрғын үй кешендерінің, Əзірет Сұлтан 
мешітінің, Кенесары хан ескерткішінің 
жобаларында Əбекеңнің қолтаңбасы бар.

«KAZGOR» жобалау академиясын 
Əбдісағит Тəтіғұловтың 35 жыл үзбей 
басқарғанын жоғарыда айттық. Осы жыл-
дары «KAZGOR» қатардағы жобалау 
инс титутынан академия дəрежесіне, өз 
сала сында еліміздегі жетекші кəсіпорын 
дəре жесіне көтеріле білді. Кешегі заман 
өзгеріп, егемендіктің алғашқы жылдарын-
да осы сияқты ұжымдар күнін көре алмай, 
жап пай жабылып жатқанда, «KAZGOR» 
өз ма мандарын, өз қалпын сақтап қала 
алды.

Ал бүгін бұл – əлемге аты əйгілі 
жоба лау академиясы. Əбекеңмен ұзақ 
жыл дар қызметтес болған əріптестері 
оның басшыға тəн үш қасиетін айта-
ды. Біріншіден, ол мықты құрылыс ин-
же нері жəне ұйымдастырушы ретінде 
маңайына дарынды мамандарды топтас-
ты ра білді. Екіншіден, осы ұжымның бас-
ты іс-бағыттарын анықтап, оның заман 
талабына сай болуын қамтамасыз етті. 
Үшіншіден, ұжым мүшелеріне адал бол-
ды, олардың еңбегін бағалай білді. Бас-
шыларының осындай ізгіліктеріне көзі 
жеткен ұжым жыл санап істеген істің, 
ұсын ған құрылыс жобаларының сапасын 
арттыра берді.

Аталған академия нарық заманында та-
лай сынақтан абыройлы өтіп келеді. Нарық 
талабына сəйкес өзінің ішкі құрылымын 
күрделі түрде қайта жасады. Жаңа 
құрылыс материалдары жəне ақпараттық 
технологияның өмірге келуіне байланысты 
жобалау тəсілдері жаңарды. Осы саладағы 
əлемнің озық үлгілері мен жобалау стан-
дарттары енгізілді. Бүгін осы академия да-
рынды сəулетші, осы саланың ноқта ағасы 
Шота Ыдырысұлы Уəлихан айтқандай, 
сəулетшілер мен инженерлердің «аруана-
сы» (альма-матер) дəрежесіне көтеріліп, 
басқа жобалау мекемелеріне көшбасшы 
болып келеді. Көш бастау – үлкен еңбек 
пен ұжымның бірлігін талап ететін ерен 
жұмыс, оны абыроймен орындау кемел 
күш-жігерді, білімді қажет етеді. Əбекең 
мен ол бағыт салған «KAZGOR» жоба-
лау академиясының осындай беделі мен 
ізгілікті істері еленбей қалған емес. Сонау 
Кеңес дəуірінде бүкілодақтық социалистік 
жарыстың бас бəйгесін он бес рет жеңіп 
алған екен. Егемендік алған тұсымызда 
академия Қазақстан Президентінің «Алтын 
сапа» белгісімен марапатталды. Осындай 
зор табысқа же туде ұзақ жылдар басшылық 
еткен Əбді сағит Шаймұханбетұлының да 
еңбегі жоғары бағаланып отыр. Ол – 
Қазақ станның Құрметті құрылысшысы, 
Құр мет ті инженері, мəдениет қайраткері 
атақ тарының иегері, сан рет орден-медаль-
дар мен де марапатталған, Қазақстан 
Респуб ликасы Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты.

Біздің дəуірімізге дейінгі І ға сырда 
өмір сүрген сəулетші Марк Витрувий 
Поллион: «Түрлі саланың қаты суымен 
пайда болған жұмыстардың да ең соңында 

сəулетшінің көзінен өтетіндігі тегіннен 
болмаса керек. Сəулетші ғылымды 
қабылдай алатындай табиғатынан та-
лантты адам болуы керек» деген екен. 
Əбдісағит Тəтіғұлов та бұл тұрғыдан өз 
орнын тапқан адам деп айтуға əбден бо-
лады. Инженерлікті маман ретінде терең 
меңгеруімен қатар ол – сəулет жəне 
құрылыс саласын ғылыми жағынан тал-
дап жүрген көзі қарақты ғалым. Оның 
қаламынан 400-ге жуық ғылыми еңбек пен 
мақала жарық көрген екен. Ол – техника 
ғылымдарының кандидаты, профессор. 
Мəскеудегі Халықаралық сəулетшілер 
академиясының академигі. 2001-2005 
жылдары Əбекең өзі басшылық етіп, сту-
денттер мен оқытушыларға, жалпы салаға 
қызығушылық танытатын көпшілікке 
арналған 4 томдық «Архитектура жəне 
жобалау негіздері» атты ғылыми еңбекті 
жариялады. «Сəулетші – 2001» атты 
халықаралық сəулетшілер фестивалінде 
осы еңбек сəулет өнері туралы жазылған 
ең маңызды еңбек ретінде танылып, 
Ə.Тəтіғұлов Архитекторлар одағының 
ха лықаралық ассоциациясының I дəре-
желі дипломымен марапатталды. Эн ци-
кло педия дəрежесіндегі бұл еңбек бүгінге 
дейін оқырмандардың қолынан түскен 
емес.

Əбекеңнің «Сəулет конструкция лары-
ның негізі жəне азаматтық ғимараттарды 
жобалау» атты монографиясы осы салада 
білім алып жатқан жастар үшін ма ңызды 
оқу құралы болып саналады. Басқа да он 
шақты монографияларының сапасы мен 
маңыздылығын осы саланың маманда-
ры өздерінің жо ғары бағасымен таны-
тып келеді. Көп шілік, əсіресе мамандар, 
олардың назарын аударған жобалары 
арқылы, табанды ғылыми ізденістерінің 
нəтижесінде Тəтіғұлов есімі əлем елдеріне 
таныла бастады. Талантты инженер, дарын-
ды сəулетші ретінде талай халықаралық 
кон грестерге қатысып, мінбеден өзінің 
ғылыми жаңалықтарын жария етті. 
АҚШ, Швейцария, Италия, Германия, 
Канада, Ресей, Қытай, Түркия, Англия, 
Корея елдерінде, басқа елдерде өткен 
халықаралық сəулетшілер конгресінің 
тұрақты мүшесі. Архитекторлар одағының 
халықаралық ассоциациясының Гран-
при жүлдесі мен алтын медалінің бір 
емес, бірнеше мəрте иегері. Ол басқарған 
академия əлемдегі ең танымал жобалау 
компанияларымен, мысалы АҚШ-тағы 
«Som», «LERA», «Ramse», Англиядағы 
«Foster+Purtners», «Buro Happold», «Arup», 
Оң түстік Кореядағы «Space Group», тағы 
басқаларымен қоян-қолтық жұмыс іс-
тей бастады. Олардың бірігіп жасаған 
құрылыс жобалары іске асуда. Сөйтіп 
аталған академияның əлем деңгейіндегі 
кел беті қалыптасып келе жатыр. Қазір 
осы академияның директорлар кеңесін 
бас қаратын Əбдісағит Тəтіғұлов – бүгінгі 
таңда қазақ сəулет өнерін əлемге танытып, 
оның əлем қауымдастығында елеулі орын 
алуына атсалысып жүрген бірден бір аза-
матымыз.

Тек қана сəулет өнерінде емес, 

жалпы өмірінде сезімтал, қайырымы мол, 
қолынан келген жəрдемін ешкімнен ая-
майтын азамат екендігін тынбай көрсетіп 
жүр Əбекең. Атамекені Батпаққара еліне 
(қазіргі Амангелді ауданы), Бозтүбек 
пен Ханшабылғандағы ескі тарихты 
тірілтуге жасаған көмегі қаншама?! Та-
рихымыздың дара тұлғалары Иман, 
Қошқар, Жəуке батырларға қойған ескерт-
кіштер елді қуантты. Ғұлама ғалым-
дар, ардақты ағаларымыз, академиктер 
Манаш Қозыбаев пен Өмірзақ Сұлтан-
ға зин өмірден өткенде, өзі жобасын жа-
сап, олардың бастарына кесене ор натқан 
да Тəтіғұлов болатын. Осындай шек сіз 
қайырымдылығымен, жақсыға қоше мет 
көрсетіп, қоршаған ортасының ауырт па-
лы ғын басқалармен бірге көтеруге дайын 
тұратындығымен де Əбекең ел алдында 
абыройлы.

Өзінің бастамасымен əрі сəулет сала-
сына деген құрметімен Əбекеңнің жасап 
жүрген тағы бір игі жұмысын атап өткен 
жөн. Ол – сəулетшілер туралы жазушы 
бірден-бір автор. Қазақстан сəулетшілері 
туралы естеліктер жазылмайтынын айтып 
қынжылады ол. Сол олқылықтың орнын 
толтыру мақсатымен өзі көзін көрген 
ұстаздары туралы, замандас əріптестері 
туралы көптеген публицистикалық мақа-
ла ларын жариялап келеді. Т.Бəсенов, 
М.Мең діқұлов, Н.Рипинский, А.Деев, 
А.Қапанов, Т.Жүнісов, Қ.Монтақаев, 
С.Рус тамбеков, Т.Ерəлиев жəне тағы 
басқа сəу летшілер туралы мақалалары 
көпші ліктің ықыласына бөленіп, жастар-
ға қазақ сəулет мектебінің тарихы тура-
лы сыр шертеді. Сонымен қатар сəулет-
ші лердің мерейтойларын атап өту де – 
Əбекеңнің өзіне міндет етіп алған игілікті 
жұмыстарының бірі. Мұндай жомарттық, 
мəрттік тек осындай үлкен жүрегімен 
ұлтын сүйген азаматтың бойына бітеді 
деп ойлаймын. 

Əбекең – өз отбасы үшін де үлгі. Бəйбі-
ше сі Мағрипамен бірге тəрбиелеп-өсірген 
ұлдары бүгінде өз шаңырақтарының 
иесі, үлгілі азаматтар, əке жолын қуып, 
сəулет өнерінің білікті мамандары болып 
қалыптасып келеді. Бірі академияның 
бүгінгі басшылығында отырса, екіншісі 
оның кеңесшісі, көмекшісі ретінде, 
əкелері жоғары дəрежеге жеткізіп берген 
мекеменің абыройын одан əрі асқақтатып 
жүр. Жоғарыда айтылған биік баға алған 
төрт томдық энциклопедиялық ғылыми 
еңбекті жазуға Əбекеңмен қоса осы бала-
лары да қатысты. Оларды өсірген, қазақ 
қызының барлық жарқын мінезі бойы-
на біткен аналары, Əбекеңнің жұбайы 
Мағрипа, өкінішке қарай, дүниеден ерте 
кетті. Ал шаңырақ иесі Əбекең бүгін 
немерелерінің қызығына бөленіп, олар 
үшін ел азаматының жарқын үлгісі болып 
отыр. Артында табысты жылдары, алдын-
да сол жылдардың жемісі бар. Қазақтың 
сəулет мектебін құрған ұлы ұстаздарының 
ұлағатын кейінгі ұрпаққа жеткізіп, мек-
теп баспалдағының жаңа сатыларында өз 
қолтаңбасымен ерекшеленетін дарынды 
азаматымыз – еліміздің мақтанышы.

Талант қолтаңбасы
––––––––––––––––––––––––––
«Қазақтың әлемдік �ркениетке 
қосқан үш нәрсесі бар. Соның бірі 
– киіз үй» деген Ғабит Мүсіре-
пов дүниежүзілік сәулет �нерін-
дегі қазақтың қолтаңбасын айқын-
дап берген. Сол киіз үйден бас-
тал ған қазақ сәулет �нері бүгінде 
кемелденіп, ұлттық нақыштағы 
�рнегі мен болмысы бар бірегей 
келбетке ие болып отыр. Қазақ тан 
шыққан алғашқы кәсіби сәулет ші-
лер Т�леу Бәсенов пен Малбағар 
Меңдіқұловтар құрған сәулет 
мектебінен түлеп ұшып, қазір �з 

мектептерін құрып отырған таланттар аз емес. Солардың ішінен 
оқ бойы оза шапқан сәйгүліктері де аз емес. Солардың бірі әрі 
елге танымал сыйлысы ретінде �бдісағит Шаймұханбетұлы 
Т�ТІҒҰЛОВТЫ атар едім.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Шілде  айының аяғында 
Чешенс танның астанасы Гроз-
ный қала сында Чешен Рес пуб ли-
касының тұңғыш президенті, Ресей 
батыры Ахмад қажы Қады ровты 
еске алуға арналған жек пе-жектің 
ММА түрінен бала лар арасында 
халықаралық жа рыс өткен болатын. 
Осы жарыс қа Қазақстанның намы-
сын қор ғау ға барған оралдық бала-
лар қала көшесінде Чешенстан Рес-
пуб ли касының президенті Рамзан 
Қадыровпен кездесіп қалып, бірге 
суретке түскен. 

2007 жылы Жымпитыда дүниеге 
келген Мансұр Нұрлы бек ұлы Орал 
қаласындағы №34 мектепте оқиды. 
Үш жылдан бері таэквондоға 
қатысады. Жат тықтырушы, Батыс 
Қазақ стан  облыстық таэквон-
до фе дерациясының президенті 
Аралбек Ахметовтің шəкірті осы 

жылдар ішінде Қазақстаннан 
бөлек, Беларусь, Ресей Федера ция-
сы төрінде төселген татамилер де 
мықтылығын дəлелдеп, халықара-
лық жарыстардың чемпио ны бо-
лып үлгерді. Мансұр Нұрлыбекұлы 
биыл таэквондодан Азия кубогы-
ның иегері атанды. 

11 жасар жеткіншек кейінгі 
уақытта аралас жекпе-жекпен ай-
налысып жүр. Тордағы төбелес 
тарландарының отаны санала-
тын Грозныйдағы жарысқа жол-
дама алудың өзі  оның спорттың 
бұл түрінен де осал еместігін 
білдіреді. Жа рысты ұйымдастырған 
«AKHMAT» жекпе-жек клубы бү -
гін де əлем ге танымал. fightnews.
info сайтының мəліметінше, осы 
клуб тың 6 жауынгері UFC лигасы-
на тіркелген. 

Чешенстан  астанасында 

салмағына сай қарсылас болма-
уына байланысты біздің батыр 
жекпе-жек өткізе алмады. Бірақ 
Рамзан Қадыровпен кездесу  ол 

үшін ең бір елеулі оқиға болды. 
Біз Мансұрдың өзіне хабарла-

сып, кездесудің қалай болғанын 
сұрадық:

– Жарыстан кейін жат тық-
тыру шымыз бен бірге Грозныйдың 
көрікті жерлерін тамашалап, 
қы дырып жүргенбіз. Рамзан 
мыр за да кешкі қалада велоси-
пед теуіп, серуендеп жүр екен. 
Қасымыздағы ата-ананың бірі 
оған «Қазақстаннан сəлем!» деп 
айқайлады. Рамзан Қадыров бізді 
естіп, жанымызға келіп тоқтады. 

– Қазақтарға қалай тоқта май-
мын?, – деп жымиды сосын. Біз 
қуа нып кеттік. 

Чешен халқының басшысы өте 
кішіпейіл əрі қазақ халқын ерекше 
құрметтейді екен. Бəрімізбен же-
ке-жеке суретке түсті. Тіпті, топ 
болып суретке түскенде, ол біздің 
Көк туымызды көтеріп тұрды. 
Қазақтарға дұғай сəлем жолдап 
бізді қонаққа шақырды. Қазақ 
меймандарға чешендер «Васаби» 

мейрамханасында дастарқан жай-
ды. 

Чешенстан Республикасының 
прези дентімен кездесуімді, жаса-
ған селфиімді көріп бəрі қуануда. 
Бұл да бір тарих қой!, – дейді 
Мансұр Нұрлыбекұлы. 

Жеткіншек аптаның 6 күнін 
жаттығу залында өткізеді. Ол 
демалыстың өзінде де уақтылы 
жүгіріп, футбол ойнап, кермеге 
тартылып, бабын жоғалтпаудың 
амалын жасап жүр. Өзінің айту-
ынша, оның бəрі Олимпиада чем-
пионы болу үшін керек. 

Бауыржан 
ШИРМЕДИНҰЛЫ, 

журналист

Батыс Қазақстан облысы

Президент Қадыровпен селфи жасаған
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Бір анық бар. Əркім де бақытты 
болғысы келеді. Сол анық. Біз де 
бақытты болғы мыз келеді. Ертең 
емес, арғы күні емес, бүгін. Бірақ 
бақыт дегеннің қос қанаты бола-
ды екен. Адами бақ, азаматтық 
бақ деген. Осы қос қанаттың бірі 
болып, бірі болмаса қиын. Со-
ның мен, бірінші бағың – адами, 
жеке бас бақытың. Ол түсінікті. Ал 
екін шісі бағың – азаматтық бағың. 
Бұны қалай түсінеміз? Мысал 
терме  лейік. Мысалы, біз қазақтың 
қа раша үйінде дүниеге келіппіз.
Тал бесікке бөленіп, тіл бесікте 
тер белдік. Балалық шағымыз тіл 
қаймағы бұзылмаған қазақы ауыл-
да өтті. 14 жастан бастап тіл мар-
жанын теретін болдық. Өз тілімізді 
өлердей жақсы көрдік. Тіліміз 
Тəңірден кейінгі табынарымыз бол-
ды. 16 жастан мектепті Алматыда 
оқыдық. Сонда Алматыда тұңғыш 
рет түрі қазақ, тілі орыс қазақты 
көрдік. Көрдік те екі басты адам-
ды көргендей түршіктік. Бұл 
құбылысты қабылдай алмадық. 
Алматыны сүйеміз. Бірақ бұ 
қаладағы орыстануды қабылдай 
алма дық. Алайда, ол деген сөз, 
орыс танғанның бəрі тіпəй деген 
сөз емес. Олардың арасында да 
ұлт мүд десін қорғап жүргендер 
бар. Ол бөлек əңгіме. Бірақ бүгінде 
төңірек толған тілсіздікті көргенде 
қолымызды төбеге қойып қаңғып 
кеткіміз келеді. Бірақ ешқайда кете 
алмайсың! Күрсінесің де қоясың. 
Тірлігіміз осы. Тіптен тіл білетін 
қазақтардың өзі бүгінде қазақ 
тілін қарадүрсін сөйлейтін бол-
ды. Қазіргі қазақтар, қарап тұрсаң 
/қаламгер, тілшілерді есептеме-
генде/ қазыналы тіліміздің тек 
үштен бірін ғана қолданады. Адам 
адам болғалы, қазақ қазақ болғалы 
халық ана тірнектеп жинаған, 
«Қиуа дан шауып, қисынын тауып, 
тағы ны жетіп қайырған» тілінің 
қомақты қоры сонда қайда қалмақ? 
Айна лымнан шығып қалған сол 
тіл қазына тоғанда тұрып қал-
ған судың кебін кимей ме?? Осы 
сұрақ бізді күнде мазалайды. Қазақ 
тілінің аспанындағы осы бұлт 
қашан, қашан серпіледі деумен 
келеміз? Серпілер күн болса бұ 
дүниеде бізден бақытты жан бол-
мас еді! Азаматтық бақыт дегенді 
осылай түсінеді екенбіз. Ендеше, 
біз тек адам ретінде ғана емес, аза-
мат ретінде де бақытты болғымыз 
келеді! 

Тағдыр біздің пешенемізге ата-
бабаларымызға 250 жыл арман 
болған Қазақстан Тəуелсіздігін 
көруді жазыпты. Бүгінде Жер 
бетінде үлкенді-кішілі 6 мыңдай 
халық болса, соның 180-і ұлттық 
мемлекетке ие. Миллиондаған 
халқы болса да бас билігі өзгенің 
қолында отырған, күндердің-
күнінде жеке мемлекет болу-
ды армандап отырған халықтар 
қаншама? Өйткені, соңғы уақытта 
жаһандану аз ұлттардың жойы-
лу үдерісін үдетті. «Тіл ажалы» 
атты зерттеу авторы ағылшын 
Дэвид Кристалл үстіміздегі ғасыр 
аяғында қазіргі əлемдегі 6 мың 
тілдің 90 пайызы құрдымға кетеді 
деп отыр. 600-і ғана аман қалатын 
көрінеді. Бұл нені көрсетеді? Бұл 
бүгінгі əлемде тіл майданын-
да жүріп жатқан шылқымбай 
соғысты көрсетеді. Бұл соғыстың 
өзге соғыстардан өзгешелігі сол, 
жеңілген тілдердің күні мəңгіге 
батады, жеңген тілдердің таңы 
мəңгіге атады. Жеңген тілдер, 
əрине, үлкен тілдер, империялық. 
Тіл майданындағы бұл жеңіске 
үлкен тілдер қалай жетіп жатыр? 
Мəдени майданда атом бомба-
сынан да əлеуетті – қаржы, кино, 
телевидение, интернетті ұтымды 
пайдалану арқылы жетіп жа-
тыр. Осындай қан шығармай жан 
шығаратын қаруға ие тілдер жетіп 
жатыр. Олар бүгінде Жер бетінде 
ақырзаманда пайда болатұғын 
тура тажалдың өзіндей тайраңдап 
жүр. Ойнақ салып өзге тілдерді 
ойрандап жүр. Кернейлетіп, сыр-
найлатып, жалғанды жалпағынан 
басып жан-жағын жалмап жүр. 
Өрттей қаптап өзінен өзге тілдерді 
торғайдай тоздырып, тұқымын 
тұздай құртып келеді. Тою, тоқтау, 
қанағат дегенді білмейді. Араны 
апандай ашық. Жұмыр жерді 
жұтса да жұмырына жұғын бо-
лар түрі жоқ. Өйткені ол – тажал. 
Империялық тіл. Аз халықтардың 
тілдеріне қарсы империялық тілдер 
ашқан осынау соғыс ақырзаманда 
болады дейтін тажалдың жер 
бетіндегі соңғы соғысы іспетті. Тіл 
тажалының түпкі мақсаты түгел 
тіл дерді тып-типыл ету. Дүниені 

дара билеу. Бұл адамзатқа атамза-
маннан белгілі ниет - империялық 
ниет. Тілдерге тиген топалаң. Бү-
гін де көз алдымызда жүріп жа-
тыр. Мемлекеті жоқ, қорғаны жоқ 
қаншама тілдер сол империялық 
тіл дер тұтатқан жаһаннамда жа-
нып жатыр. Талайының күлі бая-
ғы да көкке ұшқан. Біздің, бүгінгі 
ұрпақтың көз алдында, осылайша, 
халықтардың қанын шығармай 
жанын шығаратын қиямет-қайым 
ғаламаты жүріп жатыр. Шынжыр 
балақ, шұбар төс тіл тажалы талай 
тілдерді жаһаннамның отында 
бытырлатып шыжғырып жатыр. 
Қорғансыз тілдер шыңғырып жа-
тыр. Өкінішке қарай, тажалға қар-
сы тұрып қайрат қылудың орнына 
кейбір тілдер сол өртке ұмтылған 
көбе лектей өздері түсіп жатыр. 

Зерттеуші Кристалл болса бұ-
ның бəрін бұлжытпай сырттай ба-
қы лап, тіл өртінде күйген көбе лек 
тілдердің тізімін тізіп отыр. Ғасыр 
аяғын да осы жаһандық өрт те қан-
ша тілдер жанып, қанша тіл дер 
талып, қанша тілдер қалады, соны 
хаттап отыр. 

Əрине, аяқталмайтын соғыс 
жоқ. Күндердің күнінде тіл соғысы 
да аяқталады. Жанатындар жанып, 
қалатындар қалады. Дүниежүзілік 
тіл майданы да түбінде тыныш тал-
мақ. Ғасыр шайқасында жеңіске 
жеткен тілдер мен елдер күндердің 
бір күнінде алдағы ғасырда дуыл-
да сып бас қосып ұлы жеңіс тойын 
тойлары хақ. Сол ғаламдық тілдер 
тойының төріне өз туларын ті ге-
рі хақ. Жүздеген миллион сөй-
леу шілері бар тілдердің, сөйтіп, 
бағы жанады. Тулары жайнап сол 
ұлы той төрінде тұрады. Тəуелсіз 
мемлекеті бар елдер тулары да 
сол той төрінде желбіреуге тиіс. 
Өйт песе ол тəуелсіз мемлекет 
бола ма? Сол себептен де, сол 
тілдер тойының төрінде қазақ 
туы да тұрар деп сенеміз. Біз осы 
болашаққа сенеміз. Бірақ сол 
болашаққа барар жол бүгін са-
лы  нып жатқан жоқ па? Біздің 
қо лымызбен. Күн сайын. Күн са-
йын ғы күреспен. Ең бірінші күрес 
шарты – атадан қалған аманат ана 
тіл аясында өмір сүру. Үйде де, 
түзде де. Онсыз тіл бұлағы тарты-
лады. Тіл – тірі организм. Тамыры 
соғып тұрса ғана тірі. Қолданбасаң 
құриды. Бұл – қарапайым қағида. 
Бірақ біз соны орындадық па? 
Орын дамадық. Тоталитаризм тоқ-
па ғына төзе алмадық. Ата-баба 
аманатын аяқасты еттік. Өз үйі-
мізде өз тіліміздің гүлін солды-
рып, өзге тілдің тамырына су 
құйдық. Орыстандық. Қазақ бо-
лудан қала бастадық. «Енді не 
істеу керек?» Қазақ тіліне қа-
тысты бұл бір ғасыр бойы кө те-
рі ліп келе жатқан сұрақ. Əлі де 
өзекті. Əсіресе, Қазақстандағы 
Тіл заңының қабылданғанына 30 
жыл толатын алдағы қыркүйек 
қарсаңында өзекті. Өйткені осы-
дан 30 жыл бұрын дау-дамаймен 
өмірге келген бұл заңға ұлт артқан 
үміт үлкен болатын. Ол заң қазақ 
тілін мемлекеттік тіл деп жария-
лады. 

Ал біз: «Мемлекеттік тіл бол-
ғаннан кейін, енді тіл тауқыметі 
өзі нен-өзі шешіледі!» деп бөр-
кі мізді аспанға аттық. Сөйтсек 
аңғал екенбіз. Оны соң түсіндік. 
Кеңестік санадағы тілдік сеңді 30 
жыл бойы бұза алмағанда түсіндік. 
Барлық облыстарда, қалаларда 
Тіл басқармалары құрылғанына 
қа рамастан, қыруар қаражат бө-
лін ге ніне қарамастан, тегін кур-
стар ашылғанына қарамастан, 
қазақ мектептері, балабақшалары 
күрт көбейгеніне қарамастан, 
қазақ халқының саны Қазақстанда 
ол кездегі 40 пайыздан бүгінде 
70 пайызға жеткеніне қарамастан 
тіл майданындағы сол тоң, сол сең 
əлі бұзылар емес! Қозғалар емес! 
Жаңғырар емес! Қала қазақтары 
бұған дейін қалай орысша сайрап 
келсе, əлі солай сайрап келеді. 
Мұның себебі не? Біз оған бір ауыз 
сөзбен: «Мемлекеттк тілге деген 
мұқтаждық болмағандықтан» деп 
жауап берер едік. Қала қазақтары, 
тіптен, өздерінің қазақ екендігін, 
өз тілі бар екендігін ұмытып қал-
ған дай. Қала қазақтары оңбай 
орыс танды. Осының салдарынан, 
бүгінгі қазақтың тіл бірлігі жоқ. 
Қазақ – тілдік тұрғыдан қақ бө-
лін ді. Осыны пайдаланып орыс 
тілі ойқастап мемлекеттік тілдің 
орнында жүр. «Ал қазақ тілі қайда 
жүр?» Қазақ тілі алақан жайып 
өзі  нің мемлекеттік мəртебесін 
орыс тілінен сұраумен жүр. 30 
жыл ұдайы! Тіліміз Тəуелсіз 

Қа зақ стан ның төрін беруді орыс 
тілінен 30 жыл ұдайы сұрау мен 
келді. Па радокс па?! Парадокс. 
Осы ке лең сіз діктен кейін: «Қазақ 
деген ха лықта өзі ұлттық элита 
бар ма?» деген сұрақ туындайды, 
əсіресе, сырт тан бақылағандар 
арасында.

Қазақстанда тіл саясатының 
қырын кеткені сонша, Америка, 
Еуропа, Қытайда оқитын қазақ сту-
дент тері өзара орысша сөйлесетін 
болды. Сөйтіп өзге жұрттар ал-
дында өз ұлтын масқара етумен 
жүр. Қазақтың «Өз тілі жоқ халық» 
екенін дəлелдеп жүр. Кезінде Жи-
ри новский «Қазақ – өз тілі жоқ 
халық!» деп еді. Сонда біз «Жала!» 
деп шу етіп едік. Енді, міне, өз жас-
тарымыз əлемде Жириновскийдің 
сол сөзін растап жүр. Мұны қазақ 
тілінің басына үйірілген бұлт де-
мегенде не дейміз?! Бұдан ары-
лар күн бар ма? Арылудың жолы 
бар ма? «Бар!» дейміз. Оның 
жолы тіпті қарапайым. Ұлы дала 
елінде мемлекеттік тілге деген 
мұқтаждықты тудыру керек! Оны 
білуге деген мұқтаждық тумай 
тілге түгел бет бұру болмайды. 
Мұқ таж дық болса халық құстың 
да тілін үйренеді. 

Сонымен мемлекеттік тілді үй-
ре нуге деген мұқтаждықты қалай 
тудырамыз? 

1. Биыл жыл аяғына дейін бар-
лық мемлекеттік қызметкерлер 
тіл ден емтихан тапсыруы керек; 
Оларға мемлекеттік тілді үй ре ну ге 
30 жыл уақыт берілді ғой. Мем ле-
кет тік тілді білмейтіндер мемле-
кет  тік қызметтен кетуі керек. 

2.  Мемлекеттік балабақшалар 
түгел мемле кеттік тілге көшірілуі 
керек.

3. Қазақстандағы мемлекеттік 
орыс мектептерінде қазақ тілі, 
əде биеті жəне Қазақстан тарихы 
пəндері тек мемлекеттік тілде оқы-
тыл уы керек.

4. Барлық мемлекеттік орта 
мектепті бітірушілер аттестат алу 
үшін мемлекеттік тілден емтихан 
тап сыруы керек. 

5. «Болашақ» бағдарла ма сы мен 
шетелге барушылар да түгел мем-
лекеттік тілден емтихан тапсыр-
уы керек.

6. Барлық мемлекеттік мекеме-
лер іс қағаздарын мемлекеттік тіл-
де жүргізуі керек.

7. Қазақстандағы барлық жо-
ғары оқу орын дарында мем ле кет-
тік тілде оқы ты ла тын «Қазақ əде-
бие ті», «Қазақстан тарихы» пəн де-
рі болуы керек.

8. Сот істерін мемлекеттік тілде 
жүр  гіз уі керек. 

9. Қазақстан Парламенті түгел 
мемле кет тік тілге көшуі керек. 
Заңдар алдымен мем лекеттік тілде 
қабылданып, қажет болса орыс 
тіліне аударылуы керек.

10. Мемлекеттік тілде іс жүр-
гіз уде Қазақстан үкіметі күллі рес-
публикаға үлгі болуы керек. Жəне 
сол үлгіні министр лік терден, об-
лыстардан талап етуі керек. Яғни, 
мемлекет көлемінде мем ле кет-
тік тілге мұқтаждық тууы керек. 
Мұқтаждық – тіл үйренудің басты 
шарты. 

Тіл ахуалы қашанда елдегі 

демо гра фия  лық ахуалға тəуелді. 
Елде қазақ тіл ді лердің көбеюі – 
қазақ тілінің кепілі. Ке шегі «Қызыл 
қырғын» болмағанда қазақ тың 
саны Қазақстанда 50 миллион бо-
лар еді» деп Елбасы Н.Назарбаев 
2012 жылы Қазақстандағы ашар-
шы лықтың 80 жылдығында мə-
лім деді. 1 млн 700 мың қазақты 
қырған 1921 жылғы ашаршылық, 
2 млн 300 мың қазақты қырған 1932 
жылғы ашаршылық болмағанда 
шынында да біз бүгінде 50 млн 
халық болып отырар едік. Сонда 
Қазақстанда елдік, жерлік, тілдік, 
діндік тауқыметтер деген туын-
да мас еді. Жан-жақтағы ұлы 
көршілерімізбен де тереземіз тең 
болар еді. Бүгінгідей жалтақтамас 
едік. Демогра фияның құдіреті сол; 
«Көп қорқы та ды, терең батыра-
ды». Ендеше, Ұлы даланы халыққа 
толтыру – Қазақстан үшін нөмірі 
1-інші мəселе. Осыдан келіп, 
жақын жылдарда Қазақстанда 
қазақ саны 20 миллионға жетсе деп 
армандаймыз. Қазақстан халқының 
жалпы саны 25 миллионға жет-
се деп армандаймыз. Себебі тіл 
сəуегейі Кристалл «Тіл мəңгі болу 
үшін сол тілде сөйлеушілер саны 
20 миллионнан асуы керек» деген 
екен. Ғалым ғаламдық тəжірибеге 
сүйеніп айтып отырса керек. Де мек, 
қазақтің тілі мен елі мəңгі бол уы 
үшін Қазақстанда қазақтың саны 
20 миллионнан асуы керек. Бұл – 
ұлы меже! Ендеше, барлық күшті 
осы мақсатқа жұмылдыру керек! 
Бірақ бұл межеге қалай жетеміз? 
Ол үшін Қазақстанда мына бір 
қарапайым қағидалар орындалуы 
керек:

1. Көп балалы болу ұлт ұранына 
айналу керек. Əрбір балалы ана 
үкімет қамқорлығына бөленуі ке-
рек. Қазақ əйелі «бала туу – бас 
ауру» деген батыстық түсініктен 
арылып, «бала туу – бақыт!» деген 
сенімге ие болуы керек. Бірінші ба-
ладан бастап ананың жұмыс өтілі 
жүріп жатуы керек. Көп балалы 
анаға төленетін жəр демақы ана мен 
баланы асырауға то лық жететін 
болуы керек. Сонда қыз да ры мыз 
бүгінгідей диплом қуып, мансап 
қуып «салт басты, сабау қамшы» 
болып жүріп алмас еді. Тұрмыс 
құруға асығар еді. Демографиялық 
көрсеткіш көтерілер еді.

2. Қазақстанда басы бос қыз-
келін шек тер саны рабайсыз көбейіп 
кеткен. Олардың жиын саны жар-
ты миллиондай. Яғни ер адамдар 
мен əйел адамдары арасындағы 
демографиялық тепе-теңдік бұз-
ыл ған. Мұны қалай түзетуге бо-
лады? Қыздарымыз көлденең көк 
аттының ете гі нен ұстап кете бермес 
үшін не істеу керек? Бұл мəселені 
бұрынғы ата-бабаларымыз қалай 
шешкен? Ұлттық тə жіри  беге жүгі-
не йік. Ұлттық тəжірибеге көз жү-
гіртсек, Ұлы далада «бəйбіше-
то қал» институты ешқашан 
үзілмеген екен. Ендеше, сол ата-
баба салтын неге жаң ғыртпасқа?! 
Оны жаңғыртуға бізге кім кедергі? 
Не кедергі? Сөйтсек, басты кедергі 
– батыстық мəдениет екен. Қа зақ-
қа таңылған батыстық мəдениет 
екен! Астапыралла!!! Сонда от-
басы мəдениетін үйретуде бізге 
Батыс үлгі болғаны ма?! Жетіскен 

екенбіз!! Отбасы мəдениетін Батыс, 
неге, керісінше бізден үйренбейді?! 
Бұл шамырқанып шарт сынған 
сұрақ біздің басымызға неге кеш 
кірген?! 70 жыл ұдайы қазақты 
кемсіткен қызыл саясаттың сал-
дары, əрине. Енді, біз үлгі еткен 
Батыстың сиқына көз салыңыз! 
Бүгінде Батыс еркекпен – еркектің, 
əйелмен – əйел дің үйленуін 
заңдастырды. Сөйтіп бала туу-
дан безді. Біз, енді, бұған да елік-
теуіміз керек пе?! «Құрсын!» дейсіз. 
«Батыстың  бетін əрі қылсын!» дей-
сіз. Ендеше, кез келгенге еліктей 
бермей, бізді атамзаманнан азшы-
лық деген апаттан құтқарып келген 
ата салтымызға жүгінейік! Батыл 
реформаға барайық! Өйтпейді 
екенбіз, біз, Қазақстан үкіметі, жар-
ты миллион нəзік жандар тағды-
рына көз жұмған боламыз. Нем-
құрайды қараған боламыз. Олар-
дың жар сүйіп, балалы болуға де-
ген құқын, бақытты болуға деген 
құ қын елемеген, ескермеген бола-
мыз. Шынтуайтына келгенде жар-
ты мил  лионның обалына қаламыз. 
Барды бай  қа май, көзжұмбайлыққа 
салыну еш  уа қытта мəселені шеш-
пеген. Қайта қиын   дата түскен. 
Ха лық сол тұрмыстық тақ сы рет-
ті шеккелі біраз болды. Мектеп 
жасындағы қыздар арасындағы 
түсік тас тау, некесіз бала туу, сұм-
дық суицидтер өріс алғалы қашан! 
Бұл көрсеткіштерден біз бүгінде 
əлем көшін бастадық. Себебі осы 
бір шетін мəселені шешуде біз 
шара сыздық таныттық. Жар ты 
миллион жал ғызбастылар тағ-
дырын жылы жауып қойдық. Одан 
не ұттық? Ұтылдық. Ұлт тық мас-
штабта ұтылдық. Қараңыз; жал-
ғыз басты жарты миллион нəзік 
жан дылар тұрмыс құрған болса 
өмір ге ең кемінде бір миллион бала 
келмес пе еді?! Өкінішке қарай, 
кел меді. Айдың-күннің аманын-
да көз алдымызда демографиялық 
апат орын алып жатыр. Халқы аз 
Қазақстан үшін бір мил лионды 
жоғалту демографиялық апат емей 
не?! Оның ар жағында ел мен тіл 
тағдыры тұрған жоқ па?! 

3. Мүшкіл демографиялық ах-
уа лы мыз ды жөндеудің тағы бір 
саласы – ашар шылық кезінде ше-
тел асқан қазақ ұрпағын елге қай-
тару. Бұл салада жұмыс жүріп 
жатыр. Бұл жұмысқа жұрт болып 
жұмылу парыз. Шетелден орал-
ман тартуға қаражат салған кəсіп-
керлерді қолдау парыз. Орал ман-
дар тартуға үлес қосқан ондай 
кəсіпкерлердің аттары алтын əріп-
пен жазылуы керек. Оларға са лық-
тық жеңілдіктер жасалып, олар 
мемлекеттік қызметтерге тар  тылуы 
керек. Өйткені капитал зама нында, 
ұлт көсегесін ұлттық бур жуазия 
ғана көгертеді. 

4. Ресейдегі қазақ жастары 
тілінен айырылып жаппай орыс та-
нып жатыр. Қытайдағы қазақ жас-
тары қытайлана бастады. Өзбек-
стандағы қазақ жастары өзбек тене 
бастады. Қазақтық санасы əлсіреген 
жастардың ата-жұрт қа деген ынта-
сы да əлсіремек. Əре кетсіз өткен 
əрбір жылдың құны – жоғалған 
жүздеген мың қазақ. Ендеше, қазақ 
керек болса Қа зақ стан үкіметі 
асығуы керек! Мұн дай ұлан-ғайыр 
іспен үлкен бір министрлік айна-
лысуы керек. Қазақ станда көші-қон 
министрлігі құрылуы керек.

5. «Қайтсек көбейеміз?» деп 
бүгінде біз шетелден тірнек теп 
қазақ жинап жүргенде Қазақ стан-
ның өз ішіндегі қазақ жастары 
мыңдап, он мыңдап шетел ауа 
бас тады. Жоғары жалақы іздеп 
жаппай елден кете бастады. Кейбір 
деректер бойынша олардың жиын 
саны 700 мыңға жетсе керек. Жəне 
бұл керкеткен көші-қон ай са-
йын асқынып бара жатса керек. 
Оған тағы шетелде оқып жүрген 
студенттерді қосыңыз. Мысалы, 
бір Ресейдің өзінде 70 мың қазақ 
жастары оқиды. Олар түгел елге 
қайтады дегенге күмəніміз бар. 
Кореяда 17 мың қазақ жастары 
жүр. Олар сол елдің азаматтығын 
алып тұрақтап қалмасына кім 
кепіл?! Бүгінгі жастар – нарық 
заманының төлі. Олар бəрін 
ақшамен өлшейді. Сондықтан 
олар қай елде табыс болса сол елге 
тартып отырады. Біздің заманы-
мызда біздердің шетел асуымызға 
тіл кедергі болған. Бүгінгі жас-
тарда ондай кедергі жоқ. «Бірің 
қалмай ағылшынша үйреніңдер!» 
дедік. Бұл «Бірің қалмай шетел 
асыңдар!!!» дегенмен бірдей бол-
ды. Ағылшынша үйренген жа-
стар енді мұндағы айлықты місе 
тұтпай шетел асып жатыр. Əсіресе, 

физика-математика саласында 
оқығандар. Жалақы қуып шетелге 
кетіп жатыр. Сонда, таланттар-
ды таратып жіберу үшін оқытқан 
болдық па? Енді бұл трендті қалай 
тоқтатамыз? Бəрінің де бай болып, 
бақуатты өмір сүргісі келеді. Сонда, 
ертең Қазақстанда кім қалады? 
Сонда күндердің күнінде жұмыс 
қолынсыз /дəлірегі халықсыз/ 
қалған Қазақстан қалың қытайды 
жалынып шақырып жүрмесіне 
кім кепіл?! Өздерінде жұмыс 
істей тін жастар саны қысқарып 
кеткендіктен де Еуродақ бүгінде 
сырт тан келетін мигранттарға мəж-
бүр болып қалған жоқ па? 

6. Осындай демографиялық 
апаттың алдын-алу үшін өкімет, 
жекеменшік компаниялар не істеуі 
керек? Қазірден бастап жалақыны 
көтеруі керек! Онсыз, жұмысқа 
қабілетті жастардан, жасампаз жас-
тардан мыңдап, миллиондап айы-
рылып, түбінде маңырап қалуымыз 
мүмкін. Мұндай болашақты бол-
жау үшін сəуегей болу шарт емес. 
Төңірегімізге көз ашып қарасақ та 
жеткілікті. 

Құрметті оқырман! Бүгінгі əңгі-
ме мізде біз Тəуелсіз елдің тілдік 
ахуалына аз-кем шолу жасадық. 
Тіл майданындағы түйткілді тұс-
тар ға үңілдік. Қорытынды: 30 жыл 
толған Тіл заңы қазақ тілінің кө гі-
не үйірілген бұлтты сейілте алма-
ды. Қазақ санасындағы кеңестік 
сеңді бұза алмады. Түйін: Тіл заңы 
сенімді ақтамады. Демек, Тəуелсіз 
елдің тіл саясатына жедел жəрдем 
керек. «Рухани жаңғыру» аясын-
да тіл саясаты жаңғыруы керек. 
Ендігі жерде Қазақстан азамат-
тарынан мемлекеттік тілді талап 
ететін мезгіл жетті. «Тіл үйренуге 
30 жыл аз болды» деп енді ешкім 
айта алмайды. Қазақ тілін алдымен 
қазақтардан сұрау керек. Тықыр 
таянбай тіл үйренбейді, ешкім.
Тіл ауруын басқаша емдеу мүмкін 
емес. «Қазақтың тілі – қазақтың 
жаны!» деп Президент Қ.Тоқаев 
айтпақшы, жанайқайымыз ашын-
ған нан шығып отыр.

Елбасының: «Қазақстан бола-
ша ғы – қазақ тілінде!», «Қазақпен 
– қазақ қазақша сөйлессін!» деген 
қаншама əйгілі ұрандары бол ды. 
Қала қазақтары оларды құлаққа ілді 
ме?! Дені ілген жоқ. «Неткен ниги-
лизм!?» Əлде, бар лық мəселе; «Орыс 
тілі бар лық деңгейде мемлекеттік 
тіл мен тең қолданылады» деген 
Конституциялық бапта ма? Осы 
сұрақтар, яғни, тіл жана шыр ла ры-
ның жанайқайы отыз жыл ұдайы 
күн демей БАҚ беттерінен түс-
пестен келеді. Отыз жыл ұдайы 
осы сұрақтаға жауап іздеп келе-
міз. Қазақстан үкіметі: «2021 жыл-
ға дейін қабылданған Тіл бағ-
дар ламасы бойынша Қазақстан 
халқының 90 пайызы 2021 жылы 
мемле кеттік тілде сөйлейді» деп 
отыр. Бұған кім сенеді?! Нұр-
Сұлтан, Алматы қалаларында қай 
мекемеге бас сұқсаң да, алдыңыздан 
ойқастап орыс тілі шығады. Қазақ 
тілі емес. Басқаны былай қойғанда 
бұл екі қалада қазақ жастары өзара 
орысша сөйлеседі. Аулаларда 
ойын тілі – орыс тілі. Бейне бір 
Ресейде жүргендейсіз. Мекемелер 
онсыз да орыс тілді. Сонда 2021 
жылы, яғни, араға бір жыл салып, 
Қазақстан қазақша сайрайды де-
генге кім сенеді? Біздіңше, 2021 
жылы тағы да бір уəдеге толы Тіл 
бағдарламасы өмірге келетін бо-
лар: «2031 жылы Қазақстан түгел 
қазақша сайрайды!» деген. Бұл 
нені көрсетеді? Бұл тілге қатысты 
ағымдағы Конституциялық баптың 
да, Тіл заңының да Қазақстан 
мемлекетінің мемлекеттік тілін 
қорғай алмағандығын көрсетеді. 
Бұл екі үлкен құқықтық құжат 
ендігі жерде Қазақстанда жаңадан 
қалыптасқан демографиялық ах-
уал  ға сай, Қазақстан тəуелсіздігін 
жариялаған қазақ ұлтының ұлттық 
мүддесіне сай жаңғыруы керек! 
Жаңаруы керек! Оған себеп, бүгінгі 
тіл саясаты Тəуелсіз Қазақстанның 
70 пайызын құрап отырған мем-
лекет құраушы ұлт мүддесіне 
сай емес. Тіптен қайшы деуге 
келеді. Бұл тауқыметтерді тиянақты 
шешу – бүгінгі ішкі тұрақтылық 
кепілі. Қазақ бақытты болғанда ғана 
Қазақстан бірлігі берік ел болады. 
Ал қазақ ертең емес, арғы күні емес, 
дəл бүгін бақытты болғысы келеді! 

 БҰҰ-ның əлем халықтарының 
бақыт рейтингін белгілейтін 2018 
жылғы баяндамасы бойынша қазақ 
халқы 60-шы орында екен. Ал 
біздің қасымыздағы өзбек бауыр-
лар болса бізден 20 саты жоғары 
40-шы орынды иеленіпті. 

Қазақ қайтсе бақытты болады?

Смағұл ЕЛУБАЕВ 
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Бапкер байламы: жеңімпазды 
ә дегеннен таныдым

– Саматбек сіздің қоластыңызға қалай тап 
болды? Қанша уақыттан бері баптап келесіз?

– Алғаш рет оны алғашқы бапкері Айбек 
Пұсырмановпен жарысқа кетіп бара жатқанда по-
йызда кездестіріп қалдым. Ол кезде Саматбек 5 
сыныпта оқиды екен. Пойызда болашақ чемпионға 
бірден көзім түсіп, оны спорт мектебіне шақырдым. 
Алғашқы бапкері Айбекпен келісіп, екі жылдан 
кейін маған Алматыға əкелетін болды. Саматбекпен 
бірлесіп еңбек етіп жатқанымызға биыл төрт жыл 
толып отыр. Оның күресін, қарым-қабілетін көрмей 
жатып-ақ шəкірт болғанын қаладым. Ол өзінің 
елгезектігімен балалардың ішінде ерекше көзге түсті. 
Сонысымен маған қатты ұнады. Сол жылы (2015 
жыл – ред) ол Аягөздегі жарыс та екінші орын алып, 
жүлдегерлер қатарынан көрінді. Міне, содан бері 
түрлі жарыстарда топ жарып жүрміз. 

– Əлем чемпионатына іріктеу қалай болды? 
Бапкерлер неге Саматбекті Болгарияға апара-
мыз деп шешті?

– Биылғы ел біріншілігінде шəкіртім жарты-
лай финалда семейлік балуан Оңдасын Хамитовқа 
есе жіберіп, үшінші орын алған болатын. Кейіннен 
Түркиядағы халықаралық додада бақ сынадық. Сол 
жарыста ішкі біріншілікте Саматбектің алдын орап 
кеткен балуанды жеңіп, ұлттық құрама бапкерлерінің 
көзіне түскен болуы керек. Содан бапкерлер оны 
Дəулет Тұрлыхановтың жүлдесі үшін өткен бəсекеде 
тексеріп көргіміз келеді деді. Ол жарыста да шəкіртім 
барлық қарсыласының жауырын жер иіскетіп, 
əлем чемпионатына баруға лайықты балуан екенін 
дəлелдей түсті. Бірақ жаттықтырушылар Нұр-Сұлтан 
қаласында өткен кадеттер арасындағы сарықұрлық 
біріншілігінде тағы бір мəрте сынақтан өткізуді 
жөн көрді. Бапкерлер осы соңғы іріктеу, Азия чем-
пионатында кім топ жарады, сол əлем біріншілігіне 
барады деп кесіп айтты. Əйтеуір, бағымыз бен бабы-
мыз қатар шауып, ол жарыста да жеңімпаз атандық. 
Содан кейін Саматбектің əлем чемпионатына бара-
тыны толық шешілді. Осылайша, шəкіртім бапкерлер 
мен ел сенімін ақтап, əлем чемпионы болып келген 
жайы бар. 

– Саматбекті төрт жылдан бері баптап жүрмін 
дедіңіз ғой. Əлем чемпионатына аттанар алдында 
ішкі түйсігіңіз қалай болды? Чемпион боларына 
іштей сендіңіз бе?

– Біз жыл басынан бері əлем чемпионатына ба-
рамыз деп дайындықты екі есе күшейттік. Əрине, 
кез келген бапкер шəкіртін жарысқа чемпион бо-
лады деп апарады ғой. Менде де дəл сондай ой 
болды. Жарысқа баратынымыз белгілі болған 

соң, қарсыластарымызға алдын ала дайындалдық. 
Олардың шама-шарқын байқап, солардың əдісіне 
сай дайындалдық. Əлем чемпионатына тек бір ғана 
мақсатпен бардық. Ол – чемпион атану. Аллаға 
шүкір, мақсатымыз толықтай орындалды.

Бүгінге дейін кадеттер арасында Қазақстаннан 
алты əлем чемпионы шыққан екен. Саматбек жетінші 
болып тарих бетіне өз есімін қалдырды. Бұл алтын 
медальды қазақ жұрты бес жыл күтті. Өйткені соңғы 
чемпион Ернар Фидахметов 2014 жылы Словакияда 
өткен біріншілікте топ жарған болатын. Міне, араға 
бес жыл салып Саматбек Ізімғали Көк туымызды 
көкте желбіретті.

– Шəкіртіңізді сипаттап айтып беріңізші, ол 
басқа шəкірттеріңізден несімен ерекшеленеді?

– Оның бір ерекшелігі, күш-қуаты өзінен сал-
мағы ауыр балуандармен бірдей. Мұны басқа шə-
кірттерімнен сезбесем де, Саматбектің физика лық 
күші өз салмағындағы балалардан артық екені бай-
қалып тұрады. Сондай-ақ оның маған шыншылдығы 
қатты ұнайды. Сізге тағы бір құпияны ашайын. Ол 
гаджеттерді мүлдем қолданбайды. Негізі, телефон 
ұстауға болмайды деген түбегейлі тыйым жоқ. Бірақ 
Саматбек өзі қолай көрмейді.

Балуан ұстанымы: 
жеңіс құрбандықты қажет етеді

– Саматбек, өзіңді оқырмандарға танысты-
рып өтші? Қай жерде туып-өстің, күреске деген 
қызығушылық қалай басталды?

– Ақтөбе қаласында дүниеге келдім. 2 сыныпқа 
көшкенімде ағам күрес секциясына ертіп апарған. 
Сол кезде осы спортқа деген қызығушылығым оян-
ды. Содан бері грек-рим күресімен белсенді айналы-
самын. Отбасымызда үш ұлмыз. Мен үйдің ортан-
шысымын. Бауырларым да, ата-анам да менің спорт-
пен алаңсыз айналысуыма мүмкіндік жасап келеді. 
Жетістікке жетуімнің бір құпиясы да сол шығар.

– Қазір өзің қатарлы балалардың барлығы 
дер лік соңғы үлгідегі ұялы телефон ұстайды. 
Ал се нің смартфонға қызығушылығың былай 
тұр сын, мүлде пайдаланбайды екенсің. Бұған 
не себеп?

– Əрине, қатарластарым секілді телефон ұстағым-
ақ келеді. Бірақ жетістікке жету үшін адам бірнəрсені 
құрбан ету керек. Сондықтан қазірше смартфонды 
ысырып қойып, тек жаттығуға көңіл бөлгенді жөн са-
надым. Қазір смартфонға бес минут үңілем дейсің де, 
бес сағат уақытыңның қалай өтіп кеткенін байқамай 
қаласың. Жалпы гаджеттік құрылғылар адамның 
қас жауы ғой. Сондықтан өзімді смартфоннан алыс 
ұстап, уақытымды пайдалы іске жұмсағым келеді. 

– Əлем біріншілігінің алдында ішкі түйсігің 

жайлы айтсаң жəне чемпион болатыныңа қанша-
лықты сенімді болдың?

– Басында мен үшін əлем чемпионатына 
қатысудың өзі үлкен жетістік болды. Өйткені, қазіргі 
таңда елімізде күрес спорты қарқынды түрде дамып 
келеді. Соған сай ішкі біріншілікте де бəсекелестік 
өте жоғары. Осындай қиын жолдан сүрінбей өткен 
соң, əлем чемпионатына барып тұрып елге алтын-
сыз қайтқаным ұят болатын еді. Оның үстіне қазақ 
балуандары соңғы бес біріншіліктен бері тұғырдың 
ең биік сатысынан көріне алмай жүр. Бар арман, 
мақсатым сол олқылықтың орнын толтыру бола-
тын. Міне, бағым жанып əлем чемпионы атандым. 

– Финалға дейін төрт белдесу өткіздің ғой. 
Қай қарсыласың саған қиындық туғызды?

– Ешбір қарсыласымды бөле-жарғым келмейді. 
Барлығы да сен тұр, мен атайын деген білекті балуан-
дар. Əлем біріншілігіне осал балуан қатыспайтыны 
белгілі ғой. Чемпионатқа əр елдің сайдың тасындай 
іріктелген ең мықты балуандар келеді. Дегенмен 
жартылай финалда əзербайжандық балуан Фарид 
Садихлимен біраз айқасып, тер төгуге тура келді. 
Өйткені ол Еуропаның екі дүркін чемпионы атанған 
мықты балуан болатын.

– Финалдағы күресіңді көріп, қарсыласыңа 
қылқындыру əдісін қолданған соң бозкілем 
үстінде өзіңді еркін сезініп, тіпті жүзіңнен 
қуаныш сезімін байқағандай болдық. 

– Əрине, қылқындыру əдісіне түскен балуан-
дардың тек екіден біреуі ғана шығып кетуі мүмкін. 
Ал жалпы тоқсан пайыз балуан бұл əдістен оңай 
шы ғып кете алмайды. Өзбек балуанын кілемге құла-
тып алған соң, ол маған қолымды ыңғайлы ұстап 
алуға мүмкіндік беріп қойды. Алғашқы 10 секунд-
тан кейін ол бұл əдістен шыға алмайтынына толық 
сенімді болдым. Тек қана төрешінің белдесуді 
тоқтатуын күттім.

– Бұл əдіске жаттығу кезінде арнайы дайын-
далып па едің?

– Иə, жаттығу барысында əртүрлі əдістерді істеп, 
дайындалатынбыз. Жаттығуда істемегеніңді кілем 
үстінде көрсете алмайсың. Жеңіс жаттығудың, 
еңбектің арқасында келеді.

– Енді алда сені қандай жарыстар күтіп тұр?
– Биыл мен үшін жарыстар аяқталды десем 

де болады. Енді аз уақыт демалыс алып, қайта 
жаттығуға кірісемін. Келесі жылдан бастап жастар 
сапына ауысамын жəне салмағымды да өзгертсем 
деймін. Енді өзімнің шама-шарқымды 55 кило 
салмақта сынап көрмекпін. 

�ңгімелескен 
�ли БИТ�РЕ,

«Egemen Qazaqstan»

РЕЙТИНГ

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ

ДОДА

SPORT

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданы орталығында 
ұлттық спорт түрлерінен Батыс Қазақстан облысының V 
фестивалі �тті. Сайысқа Орал қаласынан және 12 ауданнан 
команда қатысып, спорттың 11 түрінен бәсекеге түсті. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазбек 
ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

510-ден аса спортшы, 300-ге 
тарта жетекші өкіл қатысқан фес-
тивальде командалар бəйге, көк-
пар, аударыспақ, теңге ілу, жам-
бы ату, тоғызқұмалақ, асық ату, 
қазақ күресі, ұлттық жекпе-жек 
түрлерінен бақ сынады.

– Халқымыздың салт-дəстүрін, 
болмысы мен рухын əйгілейтін 
бүгінгі ұлы дала ойындары арқылы 
ұлттық төл өнерімізді жас толқынға 
жеткізу, спортымыздың мəртебесін 

биіктету – баршамыздың зор 
міндетіміз. Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бағдарламалық мақа-
лалары баршаны осыған үндей-
ді. Уақыт озған сайын қар қынды 
дамып жатқан əлемдік жаһан дану 
дəуірінде ұлтымыздың ұлы лығын 
танытатын рухани құнды лық-
тарымызды кейінгі толқынға аман 
жеткізу – ұлт алдындағы бұлжымас 
парызымыз, – деді фестивальдың 
ашылу салтанатында сөз алған 
Ақжайық ауданының əкімі Қалияр 
Айтмұхамбетов. 

Екі күнге созылған жарыстың 
алғашқы күні командалар көкпар 

сайысына түсті. Тасқала мен Қаз-
талов, Жəнібек пен Орал, Шың ғыр-
лау мен Бөрлі, Ақжайық-Қаратөбе-
Жаңақала командалары арасында 

өткен тартысты ойында бірінші 
орын – Орал қаласы командасы-
на бұйырды. Екінші орынды – 
Жəнібек ауданы шабандоздары 

алса, үшінші жүлдеге алаң иелері 
– Ақжайық ауданы көкпаршылары 
ие болды.

Халық тақымын қысып, ерек-
ше жанкүйер болған сайыстың бірі 
ат жарыс – бəйге екені түсінікті 
ғой. 25 шақырымдық аламан 
бəйгеде бірінші орын – Жəнібек 
ауданы жүйрігіне, екінші орын – 
Жаңақала, үшінші орын Бөкейорда 
ауданына тиді. 15 шақырымдық 
тоқ бəйгенің жүлдесін Ақжайық, 
Бөрлі жəне Сырым аудандары осы 
ретпен бөлісті. 7 шақырымдық 
құнан бəйгеде Бəйтерек ауданынан 
келген Манарбек Кенжеғалиевтың 
«Байтөресі» – І орын, Ақжайық 
ауданынан қатысқан Сырым 
Санаулының «Кермаралы» – ІІ 
орын, қазталовтық Нұрболат 
Əдиетовтің «Сұлтаны» ІІІ орын-
ды жеңіп алды.

Осы фестивальде 10 салмақ 
дəре жесінде тұңғыш рет ұлттық 
жек пе-жек бəсекелері өтті. 6 са-
ғат қа созылған жекпе-жек бəсеке-
лерінде жалпыкомандалық жеңісті 
Бөрлі ауданы батырлары тартып 
алды. Екінші орын – Ақжайық ау-
данына, үшінші орын Жəнібек ау-
даны спортшыларына тиді.

Жалпы Батыс Қазақстан облы-
сының V фестивалінің жалпы-
ко мандалық есеп қорытындысы 
да осындай болды. Бөрлі ауданы 
– фес тиваль жеңімпазы атанса, 
екінші орынды – Ақжайық ауда-
ны спортшылары, үшінші орын-
ды  Жəнібек ауданы командасы 
жеңіп алды. Жеңімпаздар мен 
жүлдегерлер алғыс хат пен бағалы 
сыйлықтарға ие болды.

Батыс Қазақстан облысы

ҰЛЫ ДАЛА ОЙЫНДАРЫ

Ұлттық спортты ұлықтаған фестиваль

Теннис ойнасаң, 
табысқа кенелесің

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Forbes журналы әлем бойынша 2019 жылы ең 
к�п табыс тапқан спортшылардың рейтингін 
жасады.  Спортшылардың бір жыл ішіндегі, 
яғни 2018 жылдың шілдесінен 2019 жылдың 
шілде айына дейінгі табысын есептеген.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Рейтингтің көшін америкалық теннисші Серена 
Уильямс бастап тұр. Оның жылдық табысы – 
29,2 миллион АҚШ доллары. Ол 4,2 миллионды 
халықаралық турнирде жеңіп алса, серіктестік 
келісімшарт бойынша 25 миллион доллар табыс 
тапқан. Алғашқы ондықты теннисшілер иеленген. 
Өзге спорт өкілдерінен жоғары орында америкалық 
футболшы ару Алекс Морган бар. Ол 5,8 миллион 
табыспен рейтингте 12-орында тұр. 

Үздік ондық келесідей орналасқан. 1. Серена 
Уильямс (АҚШ) – 29,2 миллион АҚШ доллары 
(жүлде қоры – 4,2, келісімшарт – 25), 2. Наоми 
Осака (Жапония) – 24,3 (8,3+16), 3. Анжелик 
Кербер (Германия) – 11,8 (5,3+6,5), 4. Симона 
Халеп (Румыния) – 10,2 (6,2+4), 5. Слоун Стивенс 
(АҚШ) – 9,6 (4,1+5,5), 6. Каролин Возняцки (Дания) 
– 7,5 (3,5+4), 7. Мария Шарапова (Ресей) – 7 (1+6), 
8. Каролина Плишкова (Чехия) – 6,3 (4,6+1,7), 9. 
Элина Свитолина (Украина) – 6,1 (4,6+1,5), 10. 
Винус Уильямс (АҚШ) –  5,9 (0,9+ 5), 10. Гарбинье 
Мугуруса (Испания) – 5,9 (2,4+3,5).

Әлем жұлдыздары 
Нұр-Сұлтанда кездеседі

––––––––––––––––––––––––––––––––––
�лем теннисінің жұлдыздары испаниялық 
Рафаэль Надаль мен сербиялық Новак 
Джокович Қазақстанға келеді. Олар Нұр-
Сұлтанда кездесу �ткізеді, деп жазады 
Olympic.kz. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Спорт жұлдыздары қайырымдылық шарасы ая-
сында матч өткізеді. Кездесу «Барыс Аренада» өтеді 
деп жоспарлануда. Надаль мен Джокович 24 қазан 
күні кортқа шығады. Кездесу 19.00-де басталмақ. 

Новак Джокович əлемдік рейтингте көш бастап 
тұр. Ал Надаль екінші орында. Екеуара кездесуде 
28:26 есебімен сербиялық теннисші алда келеді. 

Азия чемпионаты өтеді
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тамыздың 16-17 күні Моңғолияда т�л күре-
сімізден Азия чемпионаты �теді. Бұл туралы 
Халықаралық Qazaq kuresi федерациясының 
баспас�з қызметі хабарлады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Азия чемпионатына барлығы 100-ден аса спорт-
шы қатысады деп күтілуде. Қазіргі күннің өзінде 
Қытай, Жапония, Үндістан, Пəкістан, Өзбекстан, 
Қырғыстан жəне тағы да басқа мемлекеттің балуан-
дары белдесуге ниет білдірді.

Биыл қазақ күресінен халықаралық федера-
цияның құрылғанына 2 жыл толды. Федерация 
құрамына 29 шетел жəне екі халықаралық спорт 
ұйымы кіреді. Жақын арада тағы 10 шетелдік мем-
лекет қосылады деп күтілуде.

Дайындаған
�ли БИТ�РЕ,

«Egemen Qazaqstan»

Жетінші 
чемпионның 
жетістігі

ТЕННИС

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жуырда ғана Болгарияның бас шаһары – Софияда күрес 
түрлерінен жас�спірімдер арасындағы әлем чемпионаты 
аяқталды. Грек-рим күресінен сынға түскен 45 кило 
салмақтағы балуанымыз Саматбек Ізімғали жаһандық 
додада қарсылас шақ келтірмей, кадеттер ара-
сында әлем чемпионы атанды. Сүйінші хабарды 
газетіміздің �ткен санында (№150, 7 тамыз 2019 
жыл) жариялаған болатынбыз. Спортшымыз фи-
налда �збекстан елінен келген Асадбек Бахрамовты 
таза әдіспен жеңіп, алтын медаль олжалады. Болгария 
т�рінде әнұранымызды шырқатып, к�к туымызды к�кке 
к�терді. Саматбек Ізімғали бүгінде Алматыдағы «Шаңырақ» 
шағын ауданындағы Олимпиада резервінің республикалық 
мамандандырылған мектеп-интернат колледжінде білім алып 
жатыр. 
Балуанды атаулы жеңісімен құттықтап, аз-кем тілдесейік деген 
ниетіміз ә дегеннен-ақ оңайға соқпады. С�йтсек, кейіпкеріміз 
мүлде смартфон қолданбайды екен. �йтеуір, әрең деген-
де бапкерінің телефонын тауып, ұстаз бен шәкірттен қатар 
сұхбат алдық. С.Ізімғалиді қазіргі таңда Жарқын ТҰРСЫНОВ 
жаттықтырып жүр. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Егер сіз «Egemen Qazaqstan» 

газетіне жарнама бергіңіз келсе, 

мына телефондарға хабарласыңыз:

Нұр-Сұлтан 37-64-48, 37-60-49. 

Электронды пошта: advert@egemen.kz, egemen_adv@mail.ru

Алматы 273-74-39, ф. 341-08-11. 

Электронды пошта: adv@egemen.kz

ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретті 

органы ретінде, Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 315 бұйрығымен 

бекітілген Пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндіру 
жөніндегі операциялар жүргізу үшін жер қойнауы учаскелері 

бойынша аукцион жүргізу қағидаларына (бұдан əрі – Қағидалар) 
2019 жылғы 19 шілдеде күшіне енетін өзерістер мен толықтырулар 

енгізуіне байланысты 2019 жылғы 29 сəуірде жарияланған  
пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндіру жөніндегі 

операциялар жүргізу үшін жер қойнауы учаскелері бойынша 
аукционның (бұдан əрі – аукцион) келесі шарттарының өзгеруі 

туралы хабарлайды:  

Аукционға қатысуға өтінімдер беру мерзімі – 2019 жылғы 2 шілдеден бастап 
2019 жылғы 27 қыркүйек сағат 16:00-ге (қоса алғанда) дейін мына мекенжайға 
табысталады: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 32/1-үй, ҚР 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі (бұдан əрі – құзыретті орган).

2. Аукционның негізгі шарттары:
2.1. Жер қойнауы учаскелері туралы ақпарат:

№
Жер 

қойнауы 
учаскесінің 

атауы

Орналасқан жері

Лицен-
зия 
түрі

Қол қою 
бонусы-

ның 
бастапқы 
мөлшері 
(теңге)

Жер 
қойнауы 
учаскесі 
аумағы-

ның 
аумақ 
көлемі

Географиялық 
координаттары

 солтүстік ендік –
шығыс бойлық

1 3 4 5 6 7

1. Сарыадыр 17,957
73° 28’ 58,15»  51° 43’ 51,02»  
73° 30’ 52,72»  51° 44’ 7,61»  
73° 32’ 29,62»  51° 39’ 59,20»  
73° 30’ 37,73»  51° 39’ 39,39»  

өндіру
1 262 500 
(500- АЕК 
*)

*АЕК  - республикалық бюджет туралы заңда белгiленген жəне конкурс шарт-
тары жарияланған күнге қолданыста болатын айлық есептiк көрсеткiш

3. Аукционға қатысу үшін өтінім
3.1. Аукционға қатысуға мүдделі тұлға пайдалы қатты қазбаларды барлауға 

(өндіруге) арналған лицензия беру үшін жер қойнауы учаскелері бойынша 
аукционға қатысуға арналған өтінішті осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша (бұдан əрі – өтініш) қазақ жəне орыс тілдерінде құзыретті органға 
жібереді.

3.2. Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
1) көрсетілген өтініште мəліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері;
2) егер мұндай тұлға өтініш беруші болып тағайындалса, өтініш берген кезде 

өтініш берушінің атынан əрекет ететін тұлғаның өкілеттігін растайтын құжат;
3) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Кодексінің (бұдан 

əрі – Жер қойнауы туралы Кодексі) 204-бабының 4, 5 жəне 6-тармақтарына сəйкес 
қаржылық, кəсіптік жəне техникалық мүмкіндіктерінің болуын растайтын құжаттар 
қоса беріледі. Бұл ретте өтініш берушінің қаржылық мүмкіндіктерін растау үшін 
аукционға қатысуға арналған өтініш беруге қатысты аукцион өткізу туралы ха-
барламада көрсетілген өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу үшін ең төменгі 
шығыстар сомасының есебі жер қойнауы учаскесі аумағының аумақ көлемінен 
жүргізіледі.

4) өтініш берушінің республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жы-
лына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын 
салық берешегінің жоқтығы туралы өтініш берілген күннің алдындағы күнтізбелік 
он күннен бұрын берілген салық органының анықтамасы.

Өтінішке қоса берілетін құжаттардың көшірмелерін нотариат куəландыруға тиіс.
Өтінішке қоса берілетін, өзге тілде дайындалған құжаттар көшірмелері, қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі аудармасымен қоса ұсынылады, олардың дұрыстығын но-
тариус куəландырады.

3.3. Осы Хабарламаның 3.4-тармағына сəйкес өтінішті қарау нəтижелері бо-
йынша құзыретті орган өтініш иесін аукционға қатысуға жіберу немесе аукционға 
қатысуға жіберуден бас тарту туралы хабардар етеді. Аталған хабардар аукционда 
қатысуға өтініште көрсетілген мекенжай бойынша құзыретті органмен жолданады.

3.4. Құзыретті орган:
1) егер өтініш немесе оған қоса берілетін құжаттар Қағидаларда көзделген 

талаптарға сəйкес келмесе;
2) жер қойнауы туралы Кодекстің 207-бабы 1-тармақтың 3)-6) тармақшаларда 

көзделген негізінің бірі болғанда бас тартады.
Жер қойнауы туралы Кодекстің 190-бабының 1-тармағының 6) тармақшасында 

жəне 207-бабының 1-тармағының 6) тармақшасында көзделген негіздерді 
қоспағанда, бас тарту осындай бас тарту үшін негіз болған себептер көрсетілместен 
шығарылады, аукционға қатысуға жіберуден бас тарту уəжді болуға тиіс.

Өтініш иесі аукционға қатысуға жіберуден бас тартуға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес аукционға қатысуға жіберуден бас тарту 
туралы хабарламаны алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей шағым 
жасауы мүмкін.

Аукционға қатысуға жіберуден бас тарту өтініш иесін хабарламада көрсетілген 
мерзім ішінде қайтадан өтініш беру құқығынан айырмайды.

3.5. Осы Кодекске сəйкес жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияны 
алуға үміттенетін тұлғалар үшін белгіленген талаптарға сай келетін өтініш иелері 
аукционға қатысуға жіберілуі мүмкін. Өтініш иесінің мұндай талаптарға сай келмеуі 
аукционға қатысуға жіберуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

Пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндіру жөніндегі операциялар 
жүргізу үшін жер қойнауы учаскелері бойынша аукционды өткізу келесі 
нормативтік-құқықты актілермен реттеледі:

- «Жер қойнауы  жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 
желтоқсандағы № 125-VI Кодексі;

- Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2018 жылғы 
11 мамырдағы № 315 бұйрығымен бекітілген Пайдалы қатты қазбаларды барлау 
немесе өндіру жөніндегі операциялар жүргізу үшін жер қойнауы учаскелері бой-
ынша аукцион жүргізу қағидаларын бекіту туралы;

- Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2018 жылғы 
23 мамырдағы № 366 бұйрығымен бекітілген Пайдалы қатты қазбаларды өндіруге 
арналған лицензия беру үшін өтініш беру жəне оны қарау қағидалары.

Анықтама үшін телефондар: (8 7172) 983-414, 983-416.

Қосымша
Нысан ____________________________

____________________________
(мемлекеттік органның атауы)

____________________________
____________________________
____________________________

жеке тұлғалар үшін – өтініш
иесінің тегі, аты жəне əкесінің

аты (болған жағдайда), жеке
сəйкестендіру нөмірі, байланыс
деректері; заңды тұлғалар үшін
– өтініш иесінің атауы, бизнес

сəйкестендіру нөмірі, байланыс
деректері.

Пайдалы қатты қазбаларды барлауға (өндіруге) арналған лицензия беру 
үшін жер қойнауы учаскелері бойынша аукционға қатысуға өтініш

20__жылғы «__»________

Пайдалы қатты қазбаларды барлау (өндіру) бойынша жер қойнауын пайдалану 
құқығын алуға арналған аукционға қатысуға рұқсат беруіңізді сұраймын

Өтініш беруші туралы мəлімет

1.

-жеке тұлғалар үшін – өтініш иесінің тегі, аты жəне əкесінің аты (егер ол жеке 
басын куəландыратын құжатында көрсетілсе), өтініш иесінің тұрғылықты 
орны, азаматтығы, жеке басын куəландыратын құжаттар туралы деректер;
- заңды тұлғалар үшін – өтініш иесінің толық атауы, оның орналасқан жері, 
заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер (сауда тізілімінен 
үзінді көшірме немесе өтініш иесі шет мемлекеттің заңнамасы бойынша 
заңды тұлға болып табылатынын куəландыратын басқа да заңдастырылған 
құжат), өтініш иесін тікелей немесе жанама түрде бақылайтын заңды жəне 
жеке тұлғалар, мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар туралы мəліметтер;

2. жер қойнауы учаскесінде өтінім берілетін жер қойнауы учаскесі туралы 
мəліметтер жəне лоттың нөмірі (бар болған жағдайда).    

Ұсыныстар тізбесі:
  ____________________________________________________________________

      (өтініш иесінің тегі, аты жəне əкесінің аты (болған жағдайда),
      уəкілетті тұлғаның лауазымы мен қолы; өтінішті өкіл берген жағдайда

      өкілеттігін куəландыратын құжат қоса беріледі)

мөр орны (болған жағдайда)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан, как компетентный орган Правительства 
Республики Казахстан, в связи с внесением изменении и

дополнении в Правила проведения аукциона по участкам недр для 
проведения операций по разведке или добыче твердых полезных 

ископаемых, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 315 

(далее - Правила), которые вступают в силу 19 июля 2019 года со-
общает об изменении следующих условии проведения аукциона по 
участкам недр для проведения операций по разведке или добыче 
твердых полезных ископаемых (далее – аукцион), объявленного 

29 апреля 2019 года: 

Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 2 июля 2019 года до 1600 ча-
сов 27 сентября 2019 года (включительно) по адресу: 010000, г. Нур-Султан, ул. 
Кабанбай батыра, дом 32/1, Министерство индустрии и инфраструктурного раз-
вития Республики Казахстан (далее – компетентный орган).

2. Основные условия аукциона:
2.1. Информация о территории участка недр:

№ Наиме-
нование 

участка недр

Местонахождение

Вид 
ли-

цензии

Старто-
вый 

размер 
подпи-
сного 

бонуса 
(тенге) 

Размер 
площади 

терри
тории 

участка 
недр

Географические
координаты

северная широта - 
восточная долгота

1 3 4 5 6 7

Сарыадырское 17,957
73° 28’ 58,15»  51° 43’ 51,02»  
73° 30’ 52,72»  51° 44’ 7,61»  
73° 32’ 29,62»  51° 39’ 59,20»  
73° 30’ 37,73»  51° 39’ 39,39»  

добыча
1 262 500 

(500-
МРП*)

* МРП - месячный расчетный показатель, установленного законом о респу-
бликанском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса

3. Заявка на участие в аукционе
3.1. Лицо, заинтересованное в участии в аукционе, направляет в компетентный 

орган заявление на участие в аукционе по участкам недр для выдачи лицензии на 
разведку (добычу) твердых полезных ископаемых (далее – заявление) по форме 
согласно приложению на казахском и русском языках.

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении;
2) документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени за-

явителя при подаче заявления, если такое лицо назначено заявителем;
3) документы, подтверждающие наличие у заявителя финансовых, профессио-

нальных и технических возможностей в соответствии с пунктами 4, 5 и 6 статьи 204 
Кодекса РК «О недрах и недропользовании» (далее – Кодекс о недрах). При этом для 
подтверждения финансовых возможностей заявителя, расчет суммы минимальных 
расходов производится исходя из размера площади территории участка недр для 
проведения операций по добыче, указанный в извещении о проведении аукциона, 
в отношении которого подается заявление на участие в аукционе. 

4) справка налогового органа об отсутствии у заявителя налоговой задолжен-
ности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, 
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском 
бюджете, выданная не ранее чем за десять календарных дней, предшествующих 
дате подачи заявления. 

Копии документов, прилагаемых к заявлению, должны быть нотариально за-
свидетельствованы.

Копии документов, составленных на иностранном языке, прилагаемые к заявле-
нию, представляются с переводом на казахский и русский языки, верность которого 
засвидетельствована нотариусом.

3.3. По результатам рассмотрения заявления компетентный орган уведомляет 
заявителя о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аук-
ционе согласно пункту 3.4. настоящего Извещения. Данное уведомление компетент-
ным органом направляется по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе.

3.4. Компетентный орган отказывает в допуске к участию в аукционе:
1) если заявление или прилагаемые к нему документы не соответствует требо-

ваниям Правил;
2) если при рассмотрении заявления на участие в аукционе по участкам недр 

для проведения операций по добыче имеется одно из оснований, предусмотренных 
подпунктами 3)-6) пункта 1 статьи 207 Кодекса о недрах.

Отказ в допуске к участию в аукционе должен быть мотивирован, за исключением 
оснований предусмотренных подпунктом 6) пункта 1 статьи 190 и подпунктом 6) 
пункта 1 статьи 207 Кодекса о недрах, где отказ выносится без указания причин, 
послуживших основанием для такого отказа.

Отказ в допуске к участию в аукционе может быть обжалован заявителем в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан не позднее десяти рабочих 
дней со дня получения уведомления об отказе в допуске к участию в аукционе.

Отказ в допуске к участию в аукционе не лишает заявителя права на повторную 
подачу заявления в течение срока, указанного в извещении.

3.5. К участию в аукционе могут быть допущены заявители, соответствующие 
требованиям, установленным для лиц, претендующих на получение лицензии на 
недропользование в соответствии с Кодексом о недрах. Несоответствие заявителя 
таким требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Проведение аукциона по участкам недр для проведения операций по раз-
ведке или добыче твердых полезных ископаемых:

- Кодекс РК от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании»;
- Правила проведения аукциона по участкам недр для проведения операций по 

разведке или добыче твердых полезных ископаемых, утвержденные Приказом 
Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2018 года 
№ 315;

- Правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на добычу твер-
дых полезных ископаемых, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 366.

Телефоны для справок: (8 7172) 983-414, 983-416.

 Приложение
Форма

___________________________
(наименование 

государственного органа)
от__________________________
____________________________
____________________________
для физических лиц – фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 
заявителя, индивидуальный 
идентификационный номер, 

контактные данные; для 
юридических лиц –

наименование заявителя, бизнес 
идентификационный номер, 

контактные данные.

Заявление на участие в аукционе по участкам недр для выдачи лицензии на 
разведку (добычу) твердых полезных ископаемых

«__» ________20__года

Прошу допустить на участие в аукционе на получение права недропользования 
по разведке (добыче) твердых полезных ископаемых

Сведения о заявителе

1.

- для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в доку-
менте, удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, граждан-
ство, сведения о документах, удостоверяющих личность заявителя;
- для юридических лиц – наименование заявителя, его место нахождения, 
сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица (вы-
писка из торгового реестра или другой легализованный документ, удостове-
ряющий, что заявитель является юридическим лицом по законодательству 
иностранного государства), сведения о юридических и физических лицах, 
государствах и международных организациях, прямо или косвенно контро-
лирующих заявителя;

2. сведения об участке недр, на который подается заявка на участке недр, и но-
мер лота (при наличии).     

Перечень приложений: 
___________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и подпись
уполномоченного лица; в случае подачи заявления представителем, 

прикладывается документ, удостоверяющий полномочия)

место печати (при наличии)

«Қазақстан Республикасының аудиторларына
кандидаттарды аттестаттау жөніндегі Қазақстанның 

аудиторлық ұйымдары мен аудиторла-
ры қауымдастығының біліктілік комиссиясы» 

жекеменшік мекемесінің №19/0024 хаттама 
2019 жылғы 11 шілдедегі шешімімен мына 

кандидаттарға «ҚР аудиторы» біліктілігі берілді: 
Абайхан Шайзада
Алеев Сергей Маратович
Баймагамбетова Сауле Кенесовна
Булатов Серик Сыдыханович
Валиханова Зурия Валихановна
Галимжанов Жанибек Анесович
Галимжанова Камар Нурмуханбетовна
Губашев Руслан Жарылгасович
Гурьянова Ирина Владимировна
Есенова Арай Шүйншкалиқызы
Жақсыбаева Турымтай Алпысовна
Имантаева Сауле Абеновна
Майшинов Азат Кайратович
Масанчи Ольга Владимировна
Мұратова Айдана Жанатқызы
Нургалиева Рая Оразгалиевна  
Нурмагамбетова Ажар Зейнуллаевна
Омар Индира Қайроллақызы
Рахимжанов Марат Темирбулатович
Садуакасова Алия Карабаевна 
Салина Айгуль Пазеновна
Сарбасова Айгуль Аманкельдиевна
Тлеукабылова Назерке Жарылкасыновна
Төлегенов Мұрат Төлегенұлы
Узбеков Алмас Алтынбекович
Цымбалова Юлия Викторовна

Решением Частного учреждения «Квалификационная 
комиссия Ассоциации аудиторских организаций и 
аудиторов Казахстана по аттестации кандидатов 
в аудиторы Республики Казахстан» от 11.07.2019 

года, протокол №19/0024 присвоена квалификация 
«Аудитор РК» следующим кандидатам:

Абайхан Шайзаде
Алееву Сергею Маратовичу
Баймагамбетовой Сауле Кенесовне
Булатову Серику Сыдыхановичу
Валихановой Зурие Валихановне
Галимжанову Жанибеку Анесовичу
Галимжановой Камар Нурмуханбетовне
Губашеву Руслану Жарылгасовичу
Гурьяновой Ирине Владимировне
Есеновой Арай Шүйншкалиқызы
Жаксыбаевой Турымтай Алпысовне
Имантаевой Сауле Абеновне
Майшинову Азату Кайратовичу
Масанчи Ольге Владимировне
Мұратовой Айдане Жанатқызы
Нургалиевой Рае Оразгалиевне  
Нурмагамбетовой Ажар Зейнуллаевне
Омар Индире Қайроллақызы
Рахимжанову Марату Темирбулатовичу
Садуакасовой Алие Карабаевне 
Салиной Айгуль Пазеновне
Сарбасовой Айгуль Аманкельдиевне
Тлеукабыловой Назерке Жарылкасыновне
Төлегенову Мұрату Төлегенұлы
Узбекову Алмасу Алтынбековичу
Цымбаловой Юлии Викторовне

Хабарландыру
«Батыс Қазақстан ЭЖТК» АҚ (090001 Орал қ-сы, Еуразия, 181 

www.en.kz) сатып алудың қайта тендерін өткізу туралы хабарлайды: 
Лот №1 АИ-92 бензині 75 554 литр көлемінде 1 литрдің бағасы 143 
теңгені құрайды, лоттың жалпы құны – 10 804 222 теңге ҚҚС-сыз. Лот 
№2 жазғы дизельді отын көлемі 18 607 литр 1 литрдің бағасы – 170 
теңге, лоттың жалпы құны – 3 163 190 теңге ҚҚС-сыз. Сатып алынатын 
тауарлардың толық тізбесі, олардың саны жəне толық ерекшеліктері 
тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзімі: №1,2 лоттар бойынша 
2019 жылдың тамыз айы ішінде.

Тауарлар тендердің құжаттамаларында көрсетілген мекенжай (жеткізу 
орны) бойынша жеткізілуі тиіс: Жеткізу шарттары – DDP Инкотермс 
2010. Тендерге шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді 
(бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін 
жəне тарифтік сметаларды бекіту кезінде ескерілетін тауарларды, 
жұмыстар мен қызметтерді табиғи монополиялар субъектілерінің 
сатып алу Қағидаларында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап 
беретін барлық ықтимал жабдықтаушы жіберіледі. Тендерлік құжаттама 
пакетін 2019 жылғы 20 тамызда сағат 15.00-ге дейін: Орал қ-сы, 
Еуразия даңғылы, 181, 207 бөлме мекенжайы бойынша сағат 08.30-дан 
сағат 17.00-ге дейін алуға болады. Конвертке желімделген конкурсқа 
қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді ықтимал жабдықтаушылар: 
Орал қ-сы, Еуразия даңғылы, 181, 207 бөлме «Батыс Қазақстан ЭЖТК» 
АҚ мекенжайы бойынша тапсырады (жібереді). Тендерлік өтінімдерді 
берудің соңғы мерзімі 2019 жылғы 20 тамызда сағат 13.00-ге дейін. 
Тендерлік өтінімдер салынған конверттер 2019 жылғы 20 тамызда: сағат 
15.00-де Орал қаласы, Еуразия даңғылы, 181 үй, 404 бөлме мекенжайы 
бойынша ашылады. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон 
арқылы алуға болады: 8(7112) 54-37-99, 54-01-77. Өкіл: Супеев Дамир 
Мухарамович – Коммерциялық қызмет жөніндегі департаменттің 
бастығы 8 (7112) 54 37 99. 

Объявление
АО «Западно-Казахстанская РЭК» (090001 г. Уральск пр. Евразия 

181, www.en.kz) объявляет о проведении повторного тендера по за-
купкам: Лот №1 Бензин АИ-92 в объеме 75 554 литров цена за 1 литр 
составляет – 143 тенге, общая стоимость лота – 10 804 222 тенге без 
учета НДС. Лот №2 Дизельное топливо летнее в объеме 18 607 литров 
цена за 1 литр составляет – 170 тенге, общая стоимость лота – 3 163 190 
тенге без учета НДС. Полный перечень закупаемых товаров, их коли-
чество и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Требуемый срок поставки товаров: по лотам №1,2 в течение авгус-
та 2019 года.

Товары должны быть доставлены по адресу (месту поставки), 
указанному в тендерной документации: условия поставки-DDP 
Инкотермс 2010. К тендеру допускаются все потенциальные постав-
щики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
Правилах закупок субъектами естественных монополий товаров, работ 
и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов 
(цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных с  мет 
на регулируемые услуги. Пакет тендерной документации можно по-
лучить в срок до 15.00 часов 20 августа 2019 года включительно по 
адресу: г. Уральск, пр. Евразия, 181, ком. 207 с 08.30 до 17.00 часов. 
Тендерные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, 
представляются (направляются) потенциальными поставщиками в 
АО «Западно-Казахстанская РЭК» по адресу: г. Уральск, пр. Евразия, 
181, ком. 207. Окончательный срок представления тендерных заявок 
до 13.00 часов 20 августа 2019 года. Конверты с тендерными заявка-
ми будут вскрываться в 15.00 часов 20 августа 2019 года по адресу: 
г. Уральск, пр. Евразия, 181, ком. 404. Дополнительную информацию 
и справку можно получить по телефону: 8 (7112) 54-37-99, 54-01-77. 
Представитель: Супеев Дамир Мухарамович – Начальник департа-
мента по коммерческим вопросам 8 (7112) 54 37 99 .

Құлжағаров Сұңғат Боранғалиұлының атына 2019 жылдың наурыз айында 
берілгент ҰБТ сертификатының жоғалуына байланысты жарамсыз деп таныл-
сын. 

 «Алматыгорстрой» көп салалы акционерлік компаниясы АҚ
«Банк ЦентрКредит» АҚ-пен ірі мəміле жасалғаны туралы хабарлайды.

АО «Многоотраслевая акционерная компания «Алматыгорстрой» 
сообщает о заключении крупной сделки  с АО «Банк ЦентрКредит».

Кассовый аппарат «Меркурий» 115  заводской номер AA 00853550 
2010 года выпуска и прилагаемые к нему документы: Книга учёта 
наличных денег, Книга товарных чеков, Регистрационная карточка 
ИП « Плахетко Е.В.» ИИН 830716400011 в связи с утерей считать 
недействительными. Телефон 87057548223.
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Жалпыұлттық республикалық газет. 1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады 

Басқарма төрағасы
Дархан ҚЫДЫРƏЛІ

Басқарма төрағасының 
орынбасары – бас редактор
Айбын ШАҒАЛАҚ

Басқарма төрағасының орынбасары
Ерболат ҚАМЕН

Индекс 65392. Аптасына 5 рет шығады.
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ 
компьютер орталығында теріліп, беттелді. 
Көлемі 6 баспа табақ. Нөмірдегі суреттердің 
сапасына редакция жауап береді. 
«Egemen Qazaqstan» газетінде жарияланған 
материалдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды. 

Газетті есепке қою туралы 
№01-Г куəлікті 2018 жылғы 23 сəуірде
Қазақстан Республи касының 
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Ақпарат комитеті берген. 
«Egemen Qazaqstan» жалпыұлттық 
республикалық газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 
Сапа менеджменті жүйесі. 
Талаптар талаптарына сəйкес сертификатталған.

А  Материалдың жариялану ақысы төленген. 
Жарнама, хабарландырудың мазмұны мен мəтініне 
тапсырыс беруші жауапты.
Газеттің жеткізілуіне қатысты сұрақтар үшін 
байланыс телефоны: 1499 («Қазпошта» АҚ)
ТАРАЛЫМЫ 193 070 дана 

Нөмірдің кезекші редакторы
Жақсыбай САМРАТ

MЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 
010008 Нұр-Сұлтан, «Егемен Қазақстан» газеті» көшесі, 
5/13 050010 АЛМАТЫ, Абылай хан даңғылы, 58а
АНЫҚТАМА ҮШІН:
Нұр-Сұлтан: АТС 37-65-27, факс 8 (7172) 37-19-87; 
Электронды пошта: info@egemen.kz 
Интернет-редакция: portal@egemen.kz 
Алматыда: 8 (727) 273-07-87, 
факс 8 (727) 273-07-87; 
Электронды пошта: almaty@egemen.kz 
МАРКЕТИНГ БӨЛІМІ:  
Нұр-Сұлтанда – 8 (7172) 37-60-49, 37-64-48, 
advert@egemen.kz, egemen_adv@mail.ru
Алматыда – 8 (727) 273-74-39, факс – 273-07-26, 
adv@egemen.kz

МЕНШІКТІ ТІЛШІЛЕР:
Нұр-Сұлтан – astana@egemen.kz 
Ақтау – mangystau@egemen.kz
Ақтөбе  – aqtobe@egemen.kz
Талдықорған – 7su@egemen.kz
Атырау – atyrau@egemen.kz
Көкшетау – kokshe@egemen.kz
Қарағанды  – qaragandy@egemen.kz
Қызылорда – qyzylorda@egemen.kz
Қостанай  – qostanai@egemen.kz
Орал  – bqo@egemen.kz
Өскемен  – shygys@egemen.kz
Павлодар  – pavlodar@egemen.kz
Тараз  – taraz@egemen.kz
Шымкент  – oqo@egemen.kz
Петропавл – sqo@egemen.kz

Бас редактордың орынбасарлары
Нұрмұхамед БАЙҒАРА
Думан АНАШ
Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ

Жауапты хатшы 
Самат МҰСА

Саясат жəне құқық бөлімі
Жолдыбай БАЗАР

Экономика бөлімі
Арнұр АСҚАР 

Əлеумет жəне білім бөлімі
Амангелді ҚҰРМЕТ

Мəдениет жəне руханият бөлімі 
Талғат БАТЫРХАН 

Əдебиет жəне өнер бөлімі
Мирас АСАН

Интернет-редакция бөлімі 
Серікқазы КӨКЕНАЙ

МЕНШІК ИЕСІ:
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы

ӨНЕР

БӘРЕКЕЛДІ!

Хамит ЕСАМАН, 
«Egemen Qazaqstan» 

Жуырда Тараз қаласын дағы 
«Жастар» аллеясында алғаш рет 
көне автокө лік тердің көрмесі 
өтіп, халық не түрлі кереметтер-
ге куə болды. Аталған шара ны 
Жамбыл облысының əкім дігі 
мен «Джип клуб Тараз» тобы 
бірлесе ұйымдас тыр ған. Мұнда 
ескі темір тұл пар лардан бас-
тап, соңғы үл гідегі өте қымбат 
көліктердің жиынтығына дейін 
қойылды. 

Ұйымдастырушылардың ай-
туынша, аталған көрмеге ша һар-
дағы ең əдемі деген 50-ге жуық 
автокөлік жə не оншақты мото-
цикл арна йы таңдалып алын-
ған екен. Бір ғажабы, маркасы 

жағынан бірінен-бірі өткен темір 
тұл парлар көрмеге келу ші лерді 
қызықтыра түсті. Тіпті көрмені 
тамашалаушылар өздеріне 
ұнаған көліктің жанында фотоға 
түсіп, оларды қызықтап жат-
ты. Айта кету керек, ресейлік 

« Б р и г а д а »  с е р и а л ы н д а ғ ы 
көліктер де аталған көрмеден та-
былып, көпшіліктің таңданысын 
тудырды. Сонымен қатар көрме 
ұйымдастырушылары сонау 
соғыс жылдарынан бері көне 
жəдігер ретін де сақ талып келген 
авто көлік терді де көптің алдына 
шығарды. 

«Джип клуб Тараз» тобы-
ның мүшесі Евгений Дуюнов 
фестивальға 50-ге жуық темір 
тұлпар қатысқанын, олардың 

арасында «Бригада» сериа-
лында бой көрсеткен «Газ-21» 
(«Волга»), сонымен қатар Lincoln 
Town Car авто көліктерінің де 
бар еке нін айтады. «Сондай-ақ 
қалың жұрт шылыққа Екінші 
дүние жүзілік соғыс заманына куə 
болған көліктер де таныстырыл-
ды. Соның бірі – Ford GPW авто-
көлігі. Оны көлік иесі көрмеге 
эвакуа тормен əкелді. Күн көзіне 
шағы лысқан «Мерседес» пен 
авто əуес қойлардың қызығушы-
лығын тудырған «BMW» автокө-
лігін де дəл осы жерден таптық», 
дейді өз сөзінде Евгений Дуюнов. 

Тағы бір ерекшелік, көр меге 
қойылған көліктердің ішін дегі 
ең көнесі «ГАЗ – 67» автомаши-
насы болып шық ты. Бұл темір 
тұлпар дың иесі Əбдужəлил 
Құрбанов есім ді азамат екен. 
Осы уа қыт қа дейін 20 автокөлік 
құрас тырған ол мұнда оның ал-
тауын əкеліпті. 

Жамбыл облысы

КӨРМЕ

Темір тұлпарлар дүбірі
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Екі мың жылдан астам тарихы бар к�не Тараз шаһары нан 
ежелгі жәдігерлерді ғана емес, ертедегі к�ліктерді де к�птеп 
кездестіруге болады. Бүгінде к�не жәдігер есепті сақталып 
қалған к�ліктер қымбат саналады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда 
университеті профессорлық-оқытушылық құрамының 

бос орындарына конкурс жариялайды:
«ƏЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ЖƏНЕ ТУРИЗМ» КАФЕДРАСЫ

1. Доцент/ аға оқытушы (п.ғ.к.) – 2 б.
2. Аға оқытушы («География»/ «Туризм» мамандығы бойынша ғ.к./

PhD доктор) – 3 б.
3. Аға оқытушы ( «Əлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша PhD док-

тор) – 1 б.

«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» 
КАФЕДРАСЫ

1. Кафедра меңгерушісі (д./т.ғ.к./PhD доктор) – 1 б.
2. Профессор/доцент (Ақпараттық жүйе жəне технология бағыты бо-

йынша ғ.д.) – 2 б.
3. Доцент/аға оқытушы (Ақпараттық жүйе жəне технология бағыты 

бойынша ғ.к./PhD доктор) – 2 б.

«ҚАЗАҚ ЖƏНЕ ШЕТ ТІЛДЕРІ» КАФЕДРАСЫ
1. Доцент/аға оқытушы (д./п.ғ.к./ф.ғ.к., шет тілін меңгерген) – 2 б.
2. Доцент/аға оқытушы (п.ғ.к./ф.ғ.к., орыс тілінен) – 1б.

«ДИЗАЙН» КАФЕДРАСЫ
1. Доцент/аға оқытушы (ҚР еңбек сіңірген қайраткері) – 1 б.
2. Доцент/аға оқытушы («Өнер» бағыты бойынша т.ғ.к./п.ғ.к.) – 2 б.
3. Аға оқытушы («Өнер» бағыты бойынша магистр) – 2 б.

«МЕНЕДЖМЕНТ» КАФЕДРАСЫ
1. Профессор/доцент (э.ғ.д.) – 1 б.
2. Доцент/аға оқытушы (э.ғ.к.) – 2 б.
3. Доцент/аға оқытушы (PhD доктор) – 2 б.

«ҚАРЖЫ» КАФЕДРАСЫ
1. Профессор/доцент (э.ғ.д.08.00.10) – 1 б.
2. Доцент/аға оқытушы (э.ғ.к. 08.00.10/ PhD доктор) – 3 б.

«ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ПƏНДЕРІ» КАФЕДРАСЫ
1. Доцент/аға оқытушы (базалық білімдері «Философия» – 1 б., 

«Əлеуметтану» – 1 б., «Саясаттану» – 1 б. PhD доктор)
2. Аға оқытушы (базалық білімі «Дене шынықтыру» п.ғ.к.) – 1 б.

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚ» КАФЕДРАСЫ
1. Профессор/доцент (э.ғ.д.) – 1б.
2. Доцент/аға оқытушы (э.ғ.к. /PhD доктор) – 2 б.
3. Доцент/аға оқытушы (з.ғ.к./PhD доктор) – 3 б.

«ЕСЕП ЖƏНЕ АУДИТ» КАФЕДРАСЫ
1. Кафедра меңгерушісі («Есеп жəне аудит» мамандығы бойынша э.ғ.д./ 

PhD доктор, доцент) – 1 б.
2. Доцент/аға оқытушы («Есеп жəне аудит» мамандығы бойынша э.ғ.к./

PhD доктор) – 5 б.
3. Доцент/аға оқытушы («Бағалау» мамандығы бойынша э.ғ./т.ғ.к.) – 1 б.
4. Доцент/аға оқытушы («Статистика» мамандығы бойынша 

э.ғ.к.) – 1 б.

«ЭКОНОМИКА»КАФЕДРАСЫ
1. Профессор/доцент («Экономика» мамандығы бойынша э.ғ.к/д. /PhD 

доктор) – 1 б.
2. Доцент/аға оқытушы («Экономика» мамандығы бойынша э.ғ.к./PhD 

доктор) – 3 б.
Мемлекеттік жəне ағылшын тілдерін меңгерген, алыс шетел уни вер-

ситеттерінде оқыту тəжірибесі бар, кредиттік оқыту жүйесі бо йын ша 
жұмыс негіздерін меңгерген конкурсқа қатысушыларға, «Болашақ» бағ-
дар ламасының түлектеріне артықшылық беріледі.

Конкурсқа құжаттарды тапсыру мерзімі – хабарландыру жарияланған 
күннен бастап бір ай. Толық ақпараттар алу үшін (конкурстың өту шарт-
тары құжаттар тізімі жəне басқа ақпараттар) www.kuef.kz сайтынан 
қарауға болады.

Конкурстың өтетін орны: Нұр-Сұлтан қаласы, Жұбанов көшесі, 7.
Анықтама үшін телефондар: 27-85-76, 27-85-71 (ішкі 150).

Серік БДІБЕК,
«Egemen Qazaqstan»

Көпшілікке таралған бір минут тық бей-
нежазбадан жалына қол тимеген асаудың 
тарпыған сəтін көргенде төбе шашың тік 
тұрады. Өйткені жылқының сырын білетін 
жігіттер айғыр алдыңғы аяғымен тарпып 
көкжал қасқырдың белін сындыра алады 

дегенді айтады. Ал сол тас тұяқ жазатайым 
батырдың сүйегіне тисе оңдырмасы анық еді. 
Бірақ намысты жігіт асауды күш пен бағын-
дырды. 

Осы көріністер қолайымызға жаққан соң, 
сұрастыра келе асауды жалаң қолмен жөнге 
салып, ырқына көндірген азамат жас балуан 
Абылай Серік екенін біліп, дереу телефонын 
тауып, хабарластық. 

Бақсақ, Үшқоңырдың етегін дегі жай-
лауында жыл сайын ағайын дары мен 
тілекшілерін жинап ерулік беретін қазақтың 
даңқ ты ұлы, Олимпиада чемпионы Жақ-
сы лық Үшкемпіровтің биылғы тойын да 
ұлттық ойындардың небір тө ресі ойналыпты. 
Қазақстанның Еңбек Ері аударыспақ, қазақ 
күресі, көк пар сынды ұлттық ойындардың 
жеңім паздары мен жүлдегерлеріне түгел-
дей бəйге тіккен. Ал асау үйрету сайы с ын-
да көптің ішінен біреу: «Оу, ағайын! Осы 
тау  дың етегінде спорт  тық қарымын шыңдап 
жат  қан балуандар тойға келіп еді, араларында 
асауға құрық салатын батырлары ба ма?» деп 
дауыстаған сəтте, замандастарының арасы-
нан суырылып шыққан Абылай қолына қыл 
арқанды іле сала, асау үйірге тұра ұмтыл ған. 
Бірақ таяған сəтте бір жылқының сəл сүрін-
генін байқап қалып, дереу арқанын тастай 
сала жалына жармасқан. 

Абылай Серік Шығыс Қазақ стан облысы, 
Жарма ауданы Қал ба тау ауылында туып-өскен. 
Жасы жиырма бесте. Грек-рим күресіне Ақтөбе 
облысының атынан қа тысады жəне Қазақстан 
бі рін  ші лігінің жүлдегері атанған. Бап   керлері 
Боранбек Қоңыратов пен Əлім Қой лы баев 
қиядан қыран алатындай, қарсыла сын алып 
ұратындай жүрегі мен білегі бар жігіт ті жазбай 
танып, үлкен додаларға қосып келеді.  

Ал Жақсылық Үш ке мпіровтің тойына 
қатысқан бел гілі боксшы Қанат Исламға ере 
бар ған америкалық промоутерлер, яғни та-
лайды көрген Американың ұл ттық симво-
лына айналған қал пақ ты «ковбойларының» 
ұрпақтары да қа  зақ  тың ержүрек жігіттерінің 
еп ті лігі мен қайсарлығын көргенде бас та рын 
шайқап, көздерін жұмып ты десе ді.  

Ауғанстанның алуан айшықты әлемі

Назерке ЖҰМАБАЙ, 
«Egemen Qazaqstan»

Бұл – Short Brothers жəне 
Arizona Pro duc tions компания-
ларының қаты суы  мен Astana 
Film Fund компания сы жа са ған 
картинаның əлемдік премьера-
сы. Фильмде басты рөлдерді 
Данияр Ал шинов пен Динара 
Бақтыбаева ойнайды. 

– «Қап-қара адам» – өмірдің 
түрлі сынақтарында өзгеріп, 
қайта адам болатын кейіпкер 
туралы фильм. Туын дыға арқау 
болған оқиға талай рет айтылып, 
сандаған сюжетке ар қау болып 
жүргенімен де, мен үшін бұл 
тақырып қашанда қызық. Əр-
да йым толғандырып жүрген 
өзекті мəсе лелердің санатында. 

Жанр бойынша жіктейтін бол-
сақ, менің фильмім – анти-де-
тектив», дейді төл туындысы 
жө нінде кинорежиссер Əділхан 
Ержанов.

Естеріңізге сала кетейік, 
аталған картина өткен жылы 
Almaty Film Festival кинобай-
қауы аясында өткен питчинг 
жоба ларының жеңімпазы атан-
ған болатын. Фильм про дю-
сер  лері – Ақан Сатаев пен 
Ер  нар Құрмашев, компози-
торы – Ғалымжан Молдана-
зар. Сценарийді жасау үшін 
Əділ хан Ержанов пен нидер-
лан  дтық Ролоф Ян Минне боо 
бір лесе жұмыс істеді. 

Отандық өнімнің кинобай-
қау дан топ жарып, елге олжа-
лы оралуына тілектеспіз. Асауды ауыздықтаған Абылай

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жақында әлеуметтік желіде жүген-құрық тимеген асауды тақым даған жігіттің �рлігі 
мен �жеттігі к�рініс тапқан бейнежазбалар кең тара  лып, жұртшылықтың қошеметіне 
б�ленді. Шу асаулардың бірі нің жалына таскенеше жабысып, туғалы жүгенделіп 
к�рмеген екі жарым жастағы күрең құнан шалқалап құлағанның �зінде тақы мын бо-
сат паған жігіттің қайраты мен ептілігі талайға таңдай қақтырды.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

КИНО 

«Қап-қара адам»  
байқауға қатысады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Отандық кинорежиссер ділхан Ержановтың «Қап-қара 
адам» картинасы халықаралық кинобайқауда бақ сынамақ. 
Аталған туынды 2019 жылдың 20-28 қыркүйегі аралығында 
�тетін әлемдегі ең к�не «А» класты кинофестивальдардың 
бірі – 67-ші San Sebastian International Film Festival 
жобасының негізгі конкурстық бағдарламасына қатысады.   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Сапарбай ПАРМАНҚҰЛ,

«Egemen Qazaqstan»

Ауған елі ежелден қолөнер 
шеберлерімен ерекше ленеді. 
Аталмыш көрмеге Ауған стан-
ның таңдаулы қолөнер шебер-
лерінің қолынан шыққан үздік 
бұйымдар ұсынылды.  Олардың 
сапынан ағаш ою, жиһазды 
əрлеу өнері, гравюрамен безен-
діру, металл құмыралар, зер-
гер лік əшекейлер секілді өнер 
туын дыларын кез дес тірдік. Əр 
бұйымның өзіне тəн тылсы-
мы бардай. Əсіресе мыс жəне 
қоладан соғылған ыдыс-аяқтар 

мен арнайы тұрмыстық рəсім-
дерге арналған бұйымдар таң-
ғалдырмай тұрмайды. 

Көрмеде ауған елінің 30 іскер 
компаниясы жеңіл өнеркəсіп 
саласы бойынша өз өнімдерін 
ұсы ныпты. Атап айтқанда,  қол-
дан то қыл ған əйгілі ауған кілем-
дері, деко ра тивті кестелер, киім-
кешек, мата лар, кера ми  калық 
бұйым дар, жібек кілемдерге сəн 
берген əр түр лі гео  метриялық 
көгеріс өр нек тер сол халықтың 
тари хы нан сыр шер тіп тұрғандай 
əсер ге қал  дыра  ды. 

– Танымы сан алуан түрлі 
халықтардың дəстүрін бір-біріне 

жақындастыра түсетін мұндай 
көрмелер музей қабырғасында 
жиі ұйымдастырылып тұрады. 
Бүгінгі көрменің басты ерек-
шелігі – тағдыр жолында талай 
қиындықты басынан өткерсе де 
мойымаған ауған елінің қай сар-
лық келбеті өнер арқылы дəріп-
телді. Əн мен жырға, дəстүр мен 
мұраға бай ауған халқы ежелден 

өнерлі жұрт. Қазақ көрермендері 
көрмені жылы қабылдады, – 
дейді Орталық музейдің баспасөз 
хатшысы Сұлушаш Ағелеуова.

Расында да ауған əуездері 
көрмеге келген көрерменге самал 
боп есіп, көңі лімізді тебірентіп 
тұрды. 

АЛМАТЫ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жуырда Орталық мұражайға бас сұғып тағдыры қатпарлы 
Ауған елінің тарихынан хабар беретін айрықша к�рме-
жәрмеңкесін тамашалаудың сәті түсті. К�рерменнің ықыласына 
б�ленген айтулы к�рмені Алматыдағы Ауғанстан Ислам 
Республикасының Сауда атташесі, Ауғанстанның Сауда және 
индустрия министрлігі  және Іскер әйелдер қауымдастығы 
бірлесе ұйымдастырған.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


