
Зарқын ТАЙШЫБАЙ:

ИӘ
– Мәслихат депутаттарының жұ-

мысы көп көріне бермейді. Мәселен, 
жергілікті аймақтардағы шешімдердің 
барлығы облыстық, қалалық, аудан дық 
депутаттардың қолдауымен жасалады. 
Бюджеттен бөлінетін ақ ша ның таралуы, 
ғылым-білім, мә дениет, денсаулық 
сақтау және басқа да барлық салаға 
үйлестіру осы мә с лихат арқылы болады. 
Қазір біз оты рып алып, жай ғана қол 
көтеру арқы лы шешім қабылдаудан бас 
тарттық. Депутаттардың арасынан 
құрылған арнайы комиссиялар әрбір 
тақырып қа ерекше көңіл бөліп, қатаң 
тек середі. Пікір қайшылықтары бол-
майды емес, болады. Кейбір мәсе ле-
лерде депутаттар бір-біріне немесе 
әкімге де қарсы шығады. Дегенмен 
қазір бюджеттің көлемі таршылық 
көрсетіп жатқан жоқ. 

ЖОҚ 
– Мәслихат депутаттары өздеріне 

берілген құзыретті тиісті деңгейде пай-
далана алып жатқан жоқ. Бұған бірнеше 
фактор қатар әсер етіп отыр деп есеп-
теймін. Біріншіден, жер гілікті атқа рушы 
биліктің, әкімнің доминант ты лығы 
байқалуда. Екіншіден, біздегі мәсли-
хаттың құ ры лым ретіндегі мәде ниеті 
қалып тасып үлгерген жоқ. Халық тың 
саяси сауатсыздығы байқа лады. Бірақ 
одан бөлек, депутаттардың да өз 
құзыретін толық түсінбеуі тағы бар. 
Мұны жалпы елдік деңгейдегі саяси 
мәдениетіміздің жетілмеуімен бай-
ланыстыруға болады. Олардың өз 
құзыреттерін толық пайдалануы үшін 
заңды және саяси тұрғыдан сауаттылық 
керек. Ал орта жолдан саясатқа қосыл-
ған мәслихат депутаттарында мұндай 
сауаттылық бар деп айта алмаймыз. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

3-бетте
Әділ КӘУКЕНОВ, 

саясаттанушы:

Ерлан АРЫН, 
экономика ғылымының докторы, 
профессор, Павлодар облыстық 
мәслихатының депутаты:

ОЙ-КӨКПАР 

Мәслихат депутаттары өз құзыретін толық пайдалана алып отыр ма?
Мәслихат мүшелерінің депутаттық 

амбициялары байқалмайды деген пікір 
жиі айтылып жүр. Яғни олардың 

жергілікті аймақтардағы маңызды 
мәселелерге қатысты бастама көтеріп, 

белсенділік көрсетіп, табандылық 
танытқаны жиі байқала бермейді. 

Жергілікті тұрғындар болса қала мен 
облыстардағы қандай да бір өзгерістерді, 

кемшіліктер мен жетістіктерді әкімнің 
қолымен ғана жасалған нәрсе деп 

түсінеді. Алайда заңға сүйенсек, мәслихат 
депутаттарына да тиісті деңгейінде 

құзырет берілген. Алайда сол 
мүмкіндіктер толық пайдаланылып 

жатыр ма деген сауалға келгенде 
сарапшылардың пікірі әртүрлі 

көрініс тапты.
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Сенат сессияны жапты
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Қоржынымызда 
тағы бір қола

Ұлттық өнер 
ешқашан шоу-
индустрия бола 
алмайды

Қазақстан 
дағдарыстың жаңа 
толқынына дайын 

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі мамандарының 
хабарлауынша, қаңтардың 18-і күні Батыс Қазақстан 
облысында автожолдарда қалып қойған 98 адам дер 
кезінде құтқарылған. «Қазавтожол» кәсіпорны мен 
төтенше жағдай қызметкерлерінен тұратын 20 шақты 
құтқарушы 14 жеңіл машина мен 46 жүк көлігін қар 
құрсауынан шығарған. Жолаушылардың арасында 
қол-аяғын үсік шалғандар жоқ, бәрі дін аман. 
Павлодар облысында қатты аязға байланысты 
тұрғындарға алыс жолға шықпау жайлы ескерту 
берілген болатын. Соған қарамастан жолға шыққан 
75 жолаушысы бар автобус Павлодар қаласынан 50 
шақырым жерде тұрып қалды. Құтқарушылар мен 
әкімдік қызметкерлері жолаушыларды барар жеріне 
жеткізіп салды. Ал автобусты Шекарашы елді мекеніне 
апарып тастауға тура келді. Оңтүстік Қазақстан облысы 
аумағында да бес автобус пен 13 жеңіл автокөлік 
қарға тұрып қалды. Жол қызметкерлері 93 адамды 
құтқарды. Ақтөбе облысының Байғанин ауданында екі 
жолаушысы бар бір жүк көлігі және Мәртөк ауданында 
төрт жолаушысы бар бір жеңіл машина күртік қардан 
шығарылды. Мамандар жолаушыларды ауа райына 
қатысты ескертулерге құлақ асуға шақырады. Қысқы 
ауа райының қолайсыздығына байланысты респуб-
ликалық және жергілікті автожолдардағы қозғалысқа, 
негізінен, түнгі мезгілде шектеу қойылады. 
Синоптиктердің бол жамына қарағанда, еліміздің 
түгелге жуық аума ғындағы суық антициклон ықпалы 
аптаның соңына дейін бәсеңдемейді. Еліміздің 
солтүстік, шығыс және оңтүстік-шығыс аймақтарында 
құрғақ аяз күшейеді. Ал батыс және оңтүстік 
облыстарда боран соғып, көктайғақ болады, тұман 
түседі. Қаңтардың 20-21-і күндері Алматы облысында 
сынап бағанасы 30-35 градусқа дейін төмендеп, күшті 
аяз болады. 

Болатбек МҰХТАРОВ

Қар құрсауында 
қалып қойған 273 
адам құтқарылды

Бір тәулік ішінде автожолдардағы күртік қарға 
тұрып қалған 273 адам құтқарылды. Батыс 
Қазақстан облысында – 60, Оңтүстік Қазақстан 
облысында 18 көлік қарға кептеліп қалса, 
Павлодар облысында 75 жолаушысы бар 
автобустың жолы болмаған.
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Ауыр атлетикадағы «аударыспақ»
«Екі алтын бер жағы шығар» дейміз іштей. Егер 

дайындықтары тамаша болып, төрешілер аяқтан 
шалмаса, дәл қазір біздің ауыр атлеттердің төрт алтын 
алатын да қабілеттері бар. Илья Ильин, Светлана 
Подобедова, Майя Манеза, Зүлфия Чиншанло сынды 
әлемге әйгілі атақты атлеттеріміз бар. Ильин үш дүркін 
әлем чемпионы, Бейжің Олимпиадасында алтынмен 
апталған. Ал Подобедова, Манеза, Чиншанло – үшеуі де 
екі дүркін әлем чемпиондары. Бұларға Владимир Седов, 
Сергей Истомин, Алмас Өтешев, Жазира Жаппарқұл, 
Александра Аборнева, Мария Грабовецкая, Надежда 
Ногай және тағы да басқа әлеуеті зор атлеттерімізді 
қосыңыз.

Алайда кейінгі кезде осы ауыр атлеттер «шаңы-
рағында» жиі-жиі «ыдыс-аяқ» сылдырайтындай. Қазір 
«ана спортшы жеке кетпек екен», «тағы бір спортшы өз 
бетінше жеке жаттыққысы келеді екен» деген сарынды 
сыбыстар шыға бастады. Мұндай қауесеттердің 
кейбіреулері арагідік баспасөз беттерінде бұрқ-бұрқ етіп, 
қылаң беруде.

Байқап отырсақ, ауыр атлетикамыздағы осындай 
кикілжің Бейжің Олимпиадасынан кейін бастау алған 
екен. Естеріңізде ме, осыдан екі жылдай уақыт бұрын 
Илья Ильин мен ұлттық құрама бапкерлері арасында 
көпшілікті даурықтырған дау-дамай шыққан.
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ойындары жақындаған 
сайын ел ауыр атлетика-
сына ерекше көңіл бөліп, 
алабөтен көзқараспен 
қарайтын болып барамыз. 
Енді ше, ҚР Туризм және 
спорт министрлігінің өзі 
«Лондон Олимпиадасында 
толағай қыз-жігіттеріміз екі 
алтын алады» деп үміттеніп 
отыр.

Жалғасы 7-бетте  

Абылайдың биік 
бейнесі қазақтың 
көкжиегінен 
төмендемейді
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Жалғасы 3-бетте  

Сенат үшін сессияның соңғы отырысының да жүгі 
жеңіл болған жоқ. Әйтсе де апта ішінде қатарынан екі 
бірдей жиын ашып, жұмысын біршама жұқалаған 
сенаторлар «түндік жабуға» сайланып келгенге ұқсайды. 
Сондықтан болуы керек, күн тәртібіне, негізінен, 
халықаралық конвенциялар, одан қалса, бұған дейін 
басы бір қайырылған заң жобалары ұсынылыпты. 
Алдымен Жоғарғы соттың экс-төрағасы Мұсабек Әлім-
бековті лауазымынан босатып, ЕурАзЭҚ сотына 
халықаралық судья етіп жіберген соң, сенаторлар 
конвенцияларды қабылдауға кіріскен. 

Бір қызығы, депутаттар заңды талқылау барысында 
ертеңгі күні құрылатын жаңа Үкіметке деген тілектерін 
ауыздан тастамады. Соның ішінде әлеуметтік маңызы 

жоғары саналатын «Ананы қорғау туралы 1952 жылғы 
конвенцияны қайта қарау туралы» Заңды талқылағанда 
атқарушы билікке айтылар арыздар жыртылып-ай рыл ды 
десе де болады. Тоқтала кететін жайт – Ананы қорғау 
конвенциясы ұлттық заңнамадағы ана мен бала ден-
саулығына қатердің алдын алу жөніндегі мемлекеттік 
органдардың құзыретін айқындайды. Еңбек және ха-
лықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбді қалық-
о ваның айтуынша, конвенцияда әйелдердің жүктілігі мен 
босануы, бала күтімі бойынша демалыс беру, әлеу меттік 
сақтандыру қорынан жәрдемақы төлеу, босануға дейін, 
босану кезінде және босанғаннан кейінгі тиісті медици-
налық көмек көрсету шаралары қамтылады. Жұмыс 
берушілердің жұмыстан босатуына заң жүзінде тыйым 
салу, баланы тамақтандыру үшін үзіліс беру ережелері 
қарастырылған. Дегенмен аталған мә селелер ұлттық 
заңнамада толық қамтылған. Сонда конвенцияны 
қабылдаудың мәні не?

Мәжілісі тарқағалы саяқ 
қалған Сенат кеше соңғы 
отырысын өткізді. 
Парламенттің бар міндетін 
бір тізгінде ұстаған палата 
бұл жолы төртінші 
шақырылымның бесінші 
сессиясын да өзі қорытып, 
ертеңгі жаңа құрамда, 
жаңа шақырылыммен 
жолықпаққа тарқасқан. 
Конституциялық заңға 
сәйкес, Парламенттің 
өкілеттік мерзімі кезекті 
сайланымдағы Мәжіліс 
депутаттарының өкілеттік 
мерзімімен айқындалады.

Қанат ҚАЗЫ

Тәңірберген БЕРДОҢҒАРОВ, 
экс-депутат:

– Крещение күнімен! Құдай 
бәрімізді сақтай гөр!

(twitter-дегі жазбасы)
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Зейнетақы тағайындау барысында 
еңбек өтілі қалай ескеріледі?

Биылғы жылдың наурыз айында әкем жасына байланысты зейнеткерлікке 
шығады. Осы орайда менің білгім келгені, зейнетақы тағайындау барысында 
еңбек өтілі қалай ескеріледі?

Жазира ӘРІПХАНОВА, Оңтүстік Қазақстан облысы
Сарапшы мамандардың мәліметінше, 

зейнетақы мөлшерін есептеуде заңмен талап 
етілген 25 жыл еңбек өтілі 60 пайызды 
құрайды, ал толық еңбек өтілінен тыс жұмыс 
iстеген әрбiр толық жыл үшiн зейнетақы 
төлемдерiнiң мөлшерi 1 пайызға өсiрiледi, 
бiрақ ол зейнетақыны есептеу үшiн ескерiлетiн 
табыстың 75 пайызынан аспауға тиiс.

 Сонымен қатар 2011 жылдың 1 қаң тары-
нан жасына байланысты зейнетақыны 

тағайындау барысында үзілістерге қара-
мастан, 1995 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
үш жыл қатарынан алынған айлық табысының 
орташа мөлшері есепке алынады, бірақ оның 
көлемі 39 айлық есептік көрсеткіштен аспауы 
шарт. 

 Толық кеңес алу үшін жергілікті бақылау 
және әлеуметтік қорғау департаментіне 
немесе Зейнетақы төлеу жөніндегі орталық 
мамандарына жолығуыңызға болады.

Әйелдер клубын тіркеу үшін ЖШС ашу керек пе?

Азаматтық заңнама бойынша заңды 
тұлғалар коммерциялық және ком-
мерциялық емес деп екі түрге бөлінеді. 
Бұл туралы ҚР Азаматтық кодексінің 34-
бабында былай делінген:

1. Өз қызметiнiң негiзгi мақсаты ре-
тiнде табыс келтiрудi көздейтiн (ком-
мерциялық ұйым) не мұндай мақсат 
ретiнде пайда келтiре алмайтын және 
алынған таза табысын қатысушыларына 
үлестiрмейтiн (коммерциялық емес 
ұйым) ұйым заңды тұлға бола алады. 

 2. Коммерциялық ұйым болып та-
былатын заңды тұлға мемлекеттiк кәсiп-
орын, шаруашылық серiктестiк, акцио-
нерлiк қоғам, өндiрiстiк кооператив ны-
сандарында ғана құрылуы мүмкiн. 

 3. Коммерциялық емес ұйым болып 
табылатын заңды тұлға мекеме, қоғам-
дық бiрлестiк, акционерлiк қоғамдар 
тұ тыну кооперативi, қоғамдық қор, дiни 
бiрлестiк нысанында және заң құжат-
тарында көзделген өзге де нысанда құ-
рылуы мүмкiн. 

Әйелдер клубын ашпақшы едік. Ол үшін жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік ашуымыз керек пе, әлде клубты тіркеудің басқа заңдылығы 
бар ма?

Әсемгүл ӘБДІБЕКОВА, Алматы облысы

ТҮЙТКІЛ

Жаңа талапқа жұрт көндіге ала ма?

Бүгінде республика бойынша техни-
калық байқаудан өткізетін 50 орталық 
жұмыс істейді. Сонымен қатар бұлардың 
мобильді желілері де бар. Олардың 
республика бойынша жалпы саны – 118. 
Яғни бұл техникалық қадағалау желілері 
облыс орталықтарынан шалғай жатқан 
аудан дарға барып, сол жердің көліктерін 
техникалық байқаудан өткізеді. Ал оның 
жұмыс кестесін Көлік және коммуникация 

Енді техникалық байқаудан өткізу бағасына 
келер болсақ. Көлік және коммуникация 
министрлігі, көліктік бақылау комитеті 
төрағасының орын басары Әсет Асавбаев-
тың айтуынша, техникалық байқау жеңіл 
көліктер үшін 1800-3000 теңге болса, жүк 
көліктеріне 3000-5000 теңге арасында 
болмақ. Алай да белгіленген бағаны 
сақтамай отырған орталықтар да болған. 
Мәселен, Алматы дағы Шухов көшесінде 
орналасқан №4 автобус паркінде жеңіл 
көліктерді тех никалық байқаудан өткізу 
құны 4640 теңге болса, жүк көліктеріне 
6460 теңге болған. Осының мән-жайын 
вице-министрден сұрағанымызда, бұл 
баға бүгінгі күні реттелді деп отыр. «Бізде 
бағаны бекітіп беретін заң жоқ. Бірақ қазір 
Алматы қала сында №4 автобус паркінде 
техникалық байқаудан өткізу бағасы – 
1800 теңге. Негізінен, республика бойын-
ша жеңіл автокөліктер бойынша баға 3000 
теңгеден аспау керек», – дейді вице-ми-
нистр Асыл бек Дүйсебаев. 

Бірақ министрдің бұл сөзі шындыққа 
аса жанаса қоймады. Біз іле-шала бірнеше 
техникалық байқаудан өткізу орталық-
тарына хабарласып, бағаларын біліп шық-
тық. Мәселен, Алматыдағы «Транс сервис» 
орталығында телефонның ар жағынан 
жауап берген Гауһар деген қыз жеңіл көлік-
терді техникалық байқаудан өткізу бағасы 
5000 теңге екенін айтты. Бұл орталық жүк 
көліктерін өткізбейді екен. «Баға 3000 
теңгеден аспау керек қой» дегенімізде, 
«Онда сол бағаларды өзіңіз іздеп тауып, 
сол жерден өтіңіз. Ол өз еркіңіз. Ал бізде 
– 5000 мың теңге. Жеке меншік ұйым 20 
мың, 30 мың қойса да – өз құқығы. Ал таң-
дау құқығы өзіңізде», – деп жауап берді. 
Ендеше, министрліктің шама лап алып 
отырған бағасы бүгін бар да, ертең жоқ 
деген сөз. 

Алматыдағы «Интермотосервис» орта-
лығ ында да 3000 теңге деген баға жоқ 
болып шықты. Мәселен, олар қозғалт қыш 
көлемі 1,5 мың текше сантиметр же ңіл 
көлікке 3100 теңге сұраса, 3 мың текше 
сан ти метрден жоғары көліктерге 3500 
теңге алады. Ал Қарағандыдағы «Сараптау 
және серти фикаттау ұлттық орталығында» 
қаңтардың 20-сына дейін акция жүріп 
жатыр екен. Осы уақытқа дейін техникалық 
байқаудан өтетін жүргізушілерге 2300 
теңге болса, акция біткеннен кейін 3000 
теңге болмақ. Бірақ бұл орталық та жүк 
көліктерін техникалық байқаудан өткіз-
бейтін болып шықты. Сонда жүк көліктері 
қайда барып өтуі керек? Қысқасы, бағаны 
реттейтін заң қабылданбайынша, техника-
лық байқаудың құны да өз бетінше шарық-
тай берері анық. Ал вице-министр: «Бәсе-
келестік дамыған кезде орталықтар саны 
шектелмейтіндіктен, техникалық бай-

қаудан өту құны төмен дейтін болады. Өз 
кезегінде, техни калық байқау құнын негіз-
сіз көтер мелеу мәселесі және кәсіпкер-
ліктің еншілес ұйымдарының өзара ымы-
ра ласуын бол дырмауды Бәсе келестікті 
қор ғау жөніндегі агенттік қадаға лайтын 
болады», – дейді. Ендеше, Алматы дағы 
5000 теңгені осы күні бұл агенттік неге 
көр мей отыр? 

Көліктің жылына байланысты техника-
лық байқаудан өту мерзімі де әртүрлі. Үш 
жыл ғана жүрген көлікке үш жылда бір рет 
өту жеткілікті. Ал үш-жеті жыл аралы ғын-
дағы көліктер екі жылда бір рет өткі зіледі. 
Жеті жылдан артық жүрген көліктер жыл 
сайын өткізілуі тиіс. Такси және автобустар 
алты ай сайын өтеді. 

Осы жерде Көлікті бақылау комитеті 
арнайы мониторинг жүргізіп, он мыңнан 
астам көліктің техникалық байқаудан 
өтуін саралапты. Сонда осы көліктердің 
30 пайы зы бірінші байқаудан-ақ өтпей 
қал ғаны анықталған. Яғни ә дегеннен 
техни калық байқаудың талаптарына сай 
кел меген. Бұл жағдайда көліктер сол 
ақау ларын жөндеп, 10 күннің ішінде әлгі 
жер ден қайта өтсе, ол тек жөндеп келген 
жерінің тексеру бағасын ғана төлейтін бо-
ла ды. Әсет Асавбаев бұл жүйе енгізілмей 
тұрғандағы статистиканы да осыған дейін 
баспасөз беттерінде атап өткен еді. Сонда 
жеті жылдан асқан көліктердің 70 пайызы 
техникалық байқау талаптарына сай 
болмай шыққан. Ал мұндай көліктерді, 
негізінен, қалтасы жұқа, жаңа көлік міну 
тұрмақ, айлығы шайлығына жетпейтін 
жүр гізушілер мінетіні жасырын емес. 
Жаңа талап осы көпшілікке ауыр соғайын 
деп тұрған сияқты. 

Тері қабылдау орындары қатерлі 
індеттің ошағы емес пе?

Елімізде тері өңдейтін, оны кәдеге 
жара татын өндіріс орны жоқтың қасы екені 
белгілі. Есесіне, теңіз кесіп, тау асып кеткен 
терілеріміз, сырт киім, аяқкиім болып 
қайтып өзімізге келеді. Әрине, арзан емес, 
ондаған, тіпті жүздеген есе бағасына. Бү-
гінде осы тері саудасының көрігі қызып 
тұр. Онымен қоса, тағы да бір қауіптің 
басы қылтияды. Биыл таулы өңірлерде 
қасқыр атаулы ауыл-ауылға шауып, 
мазаны алып тұр. Тіпті олар тісіне басатын 
төрт тұяқты қалмаған соң, ауылға келіп, 
қоралы қойға шауып, жегенін жеп, жеме-
генін тамақтап кетіп жатыр. Сонау 90- 
жылдардағы қиын кезеңде зообақтағы 
қасқыр атаулыға жейтін тамақ тауып бере 
алмаған соң, тікұшақпен тауға апарып 
тастапты дейтін «аңыз» тараған. Бүгінде 
азулы арландар тіптен көбейіп кетті. Үйір-
үйірімен жүріп, таудың түкпіріндегі ауыл-
дарды торуылдайтын болған. Оларға 
қарсы іс-әрекет байқалмайды. Бұрын қас-
қыр атқандарға сыйақы берілетін. Бүгінде 
ол да жоқ. Осы түз тағыларымен бірге тағы 
бір қиын мәселе туындап отыр. Былтыр 
облыста құтыру дертін жұқтырған он 
шақты үй жануары анықталды. Дер кезінде 
олардың көзі жойылды. Дегенмен бүгінде 
осы түз тағыларымен бірге құтыру дертінің 
ілесіп келмесіне ешкім де кепілдік бере 
алмайды. Қорасындағы төрт түлігіне қарап 
отырған ауылдағы ағайын оны қасқыр 
тартып кетіп жатқан жағдайда етін аз да 
болса ақша болсын деп, шұжық цехтарына 
өткізбесіне кім кепіл? Оның үстіне олардың 

терілерін сыпырып, бақалшыларға өт-
кізеді. Осы тері қабылдайтын орындар 
қатерлі ошақ болуы әбден мүмкін ғой. 
Құтыру дертінің көзі болмаған күннің 
өзінде де мал ауруларының түр-түрін 
таратуы да ғажап емес. Оңтүстік құтыру 
дертінің нағыз қауіпті ошағына жататыны 
белгілі. Алайда алдын алу шаралары кейін 
кетіп тұр. Оған бір-біріне қарама-қайшы 
заң талаптары да өз үлесін «қосуда»... 

Шымкент қаласындағы жоғарғы базар 
маңы тері қабылдайтын орталық іспетті. 
Мұндағылардың саудасы қыз-қыз қайнап 
жатыр. Алдияров көшесінің бойындағы 
30-ға жуық нүкте күндіз-түні бір тынбай 
қызмет етеді. Ұсақ қойлардың терісін 200-
ден 600 теңгеге дейін, жылқыныкін 4 мың 
теңгеге дейін қабылдайды. Алайда мұн-
дағы саудагерлерді өздерінің де, өзге-
лердің де бас амандығы қызықтырмайды. 
Жаңадан сойылған малдың терісін қол-
ғапсыз қолмен тексеріп көреді. Ол мал 
ауру ма, ауру емес пе, анықтамасы бар ма, 
жоқ па оған мән беріп жатқан жан жоқ. Тек 
арзандау алып, қымбатына өткізіп, шытыр-
латып тұрып теңге санап алса болғаны. Ең 
сорақысы, құзырлы органдар олардың 
қызметіне тексеріс те жүргізе алмайды. 
Өйткені заңды қалқа етеді. Ол кәсіпкердің 
құқына қол сұғып, заңсыз тексерген болып 
есептеледі. Бір ғана мүмкіндік бар. Ол – 
қауіпті ауру шыққан жағдайда ғана. Сонда 
бүкіл айналасына жұқпалы дертті жұқ-
тырғанда ғана қимылдау керек пе? «Жау 
кеткен соң қылышты тасқа шап қанның» 
пайдасы бар ма өзі? Қаланың қақ орта-
сындағы қауіпті көшедегі сауда нүктелерін 
жабуға да, тіпті оларды қаланың шетіне 
«айдап салуға» да ешқандай мекеменің 
құзыреті жетер емес. 
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декстің 330-бабы бойынша қосымша бір 
мезеттік айыппұл салады. Екінші мәрте 
қайталаса, айыппұл көлемі өседі» деп 
отыр. Алайда айыппұлдан аяғын тартар 
олар жоқ. Тері саудасының көрігін қыз-
дырып отырған көшедегі көп саудагерлерге 
«киіз қазықты жерге кіргізетін мықты 
тоқпақ» табылмай отыр. Мың сан сылтау. 
Бәрінің де бетперде қылатыны – «Кәсіп-
керлік туралы заң». Тіпті малдың аурудан 
аман екенін айғақтайтын анықтама талап 
ету туралы да құзырлы мекемелер талапты 
енгізе алмай отыр. Осылайша бір-біріне 
кереғар заң талаптарының салдарынан 
осындай қауіптің алдын ала алмай отыр-
мыз... 

Базар маңы болғандықтан мұнда 
келушілер де көп. Әсіресе осында тандыр 
нан, самса пісіріп сататындар да жетерлік. 
Тамақтану орындары да баршылық. Нағыз 
қауіп-қатердің қайнаған ортасында 
осылайша қауіпті індеттің ошағы отын 
көсеп отыр... 

Бұрындары бақалшы дегендерің ауыл-ауылды аралап, тері-
терсек жинайтын. Олардың бүгінгі ізбасарлары алыстағы ауыл-
дарды аралауды ауырсынатын болуы керек, қаланың қақ орта-
сынан ойып тұрып орын алып, «Тері алам» деген тақтайшасын 
іліп, шырт түкіріп, май шайнап жүр. Мыс-мыс ақша өз аяғымен 
келіп жатыр. Мұндай тақтайшаларды қаланың кез келген 
түкпірінен көруге болады. Әрі онымен айналысатындардың 
басым бөлігі – Түркиядан, Ираннан қоныс аударған оралман 
ағайындар. Айтуларынша, мұнда аз-маз пұлға саудалаған 
терілерін Түркияға аттандырады.

Гүлжан КӨШЕРОВА 

Бағлан ӘБДІҚАЕВ, 
аумақтық ветеринария бөлімінің 
маманы: 

– Біз оларды тексере алмаймыз. 
Егер тексерсек, кәсіпкерлік туралы 
заңды бұзған болып есептелеміз. Ол 
жерді бұрыннан СЭС те, учаскелік 
полицейлер де тексеріп, жеңе алмаған. 
Сотқа да берген жабылсын деп. Алайда 
ешкімнің де тісі батпай отыр. Беймарал 
жұмысын жалғастыра береді. 
Еңбекші ауданының әкімдігі айналадағы 

адамдардың бас амандығына алаңдап, 
ветеринарлық инспекцияға хат жолдап, 
өткен жылдың қазан айында осы көшеге 
инспекция мамандарын жіберген. Тексеру 
нәтижесінде алты үйге 52 мыңнан айыппұл 
салыныпты. Алайда айылын жиған олар 
жоқ. Мыңдаған табыстың қасында бұл түк 
те емес көрінеді. Ертесіне тағы да саудасын 
жалғастыра береді. Еңбекші ауданы 
әкімдігінің мамандары «Мұндай жағдайда 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ко-

Қызылорда қаласының жасы кәмелетке толмаған екі жасөспірімінің іші 
пысқан болуы керек, ұялы телефонмен кездейсоқ нөмірді тереді. Тұтқаны 
алған адамға «Үйіңде бомба бар, үйіңнен шықпасаң, жарылады» деп 
«қалжың» айтуды ұмытпайды.

Жасөспірімдердің жалған 
хабары ұятқа қалдырды

Коммерциялық емес ұйым кәсiпкерлiк 
қызметпен өзiнiң жарғылық мақсаттарына 
сай келуiне қарай ғана айналыса алады. 

4. Коммерциялық емес ұйым болып 
табылатын және мемлекеттiк бюджеттiң 
есебiнен ғана ұсталатын заңды тұлға тек 
қана мемлекеттiк мекеме нысанында 
құрылуы мүмкiн. 

5. Заңды тұлғалар бiрлестiк құра ала ды 
(осы кодекстiң 110-бабы). 

6. Заңды тұлға осы кодекстiң, заңды 
тұлғалар нысандарының әрқайсысы ту ра-
лы заңның, өзге де заң құжаттары мен 
құрылтай құжаттарының негiзiнде жұмыс 
iстейдi.

Осыған орай сіз алдымен заңды тұл-
ғаның мақсатын анықтап алуыңыз қа жет.

ИГІ ІС

Полиция қанша пәрменін 
күшейт кенімен, көшелер дегі кә різ 
құдығы қақпақ тарының қол ды 
болуы жиілеп, темір-терсекке 
өткізіліп жатқаны жасырын емес. 
Бұл ретте ұрлықтың жолын ке суге 
үштөбелік «Тамас» ЖШС үлес 
қоса бастады. Ондаған жыл дар 
бойы автокөлік жолын салу, 
жөндеу, су жүйесін тарту, 
гидротехникалық қондырғылар 
орнатумен айналысып келген 
серіктестік жақында құрамы 
полиэтилен мен құм қоспасынан 
тұратын, темірден де төзімді 
қақпақ жасауға кірісті. 

Халыққа қызмет көрсетумен қатар, 
тұрмысын түзеуге жәрдемдесіп жүрген 
серіктестіктің ізгі істері марапатсыз емес. 
Жуырда Англияның Оксфорд қаласында 
өткен халықаралық саммитте компания ның 
адал, ашық әрі табысты қызметі үшін еуро-
палық Бизнес ассамблеясының Сократ 
атындағы халықаралық комитетінің ұсы-
нуымен «Тамас» ЖШС «Үздік кәсіп орын» 
атанса, серіктестік басшысы Ақыл бек Жа-
қыпбекұлы «Жыл менеджері» атағы мен 
сертификатына қол жеткізді. Аталмыш 
ассамблеяның сарапшысы Александр Глой-
да өзінің «Тамас» ЖШС басшысының атына 
жазған алғысхатында серіктестіктің Қазақ-
стан мемлекетінің экономикалық мүм-
кіндіктерін арттырып, халыққа қызмет 
көрсету аясын кеңейту, бизнестің әлеу меттік 
жауапкершілігінің ауқымын ұлғайту 
бағытындағы қадамдарын халықаралық 
деңгейге көтере білген ұжымға ризашы-
лығын білдіреді. 

Шығыс Еуропа, Азия мен Африка, Таяу 
Шығыс елдерінен келген өзге де әріптестері 
секілді Асылбек Жақыпбекұлы да бұл ма-
рапатты Оксфорд қаласының лорд-мэрі 
Элиз Бенжаминнің қолынан алған. 

Сағыныш НАМАЗШАМОВА

Кәсіпкерге 
ағылшындар 
алғыс айтты

АЛАШ-АҚПАРАТ

Биылғы жылы Павлодар қаласының жеке меншік бала бақша ларындағы 
мем лекеттік тапсырыс көлемі өсті. Жекеменшік балалар меке ме леріне 
баратын балаларға өтемақы да өсті. Бірақ балабақшалардың ата-анамен 
келісімшарт жасасу негізінде белгілейтін төлемақысы әртүрлі. Былтыр бір 
балаға белгіленген төлемақының 10,5 мың теңгесін үкімет төлесе, қалған 
бөлігін ата-аналары төлейтін. Биылғы жылдың 1 қаңтары нан бастап бір 
бала үшін жалпы төлемақының 14,7 мың теңгесін мем лекет төлейтін болды.

Жекеменшік балабақшаларға 
мемлекеттік тапсырыс көбеюде

Қар түскенде азығын ауылдан іздейтін қасқырлардан айтарлықтай 
қауіп бар. Әсіресе таулы ауылдардың азаматтары абай болмаса, төрт 
түлікке ғана емес, адамға да шабуылдауы мүмкін. 

Қасқырлар адамға шабуда

Автокөлік жүргізушілері 
үшін жаңа жылдан бастап 
жаңа тәртіп енгізілді. 
Қаңтардан бастап 
жүргізушілеріміз техникалық 
байқауды жеке меншік 
техникалық қызмет көрсету 
орталық тарынан өткізіп 
жатыр. Бұған дейін Ішкі істер 
министрлігінің құзырында 
болған бұл қызмет енді Көлік 
және коммуни кация 
министрлігіне берілді. Жаңа 
жылдан бері осы мәселеге 
қатысты жүргізушілеріміз 
тарапынан бірталай 
наразылықтар туындап, 
түсініс пеушіліктер кездесіп 
жатты. Осыдан да болар, 
кеше Көлік және 
коммуникация министрлігі 
арнайы баспасөз мәслихатын 
өткізіп, журналистер 
тарапынан туындаған 
сұрақтарға жауап берді.

Салтан СӘКЕН

министрлігі бекітіп береді. Ол ауданға бір-
ақ күнге бармайды. Мобиль ді желілердің 
ауданда қанша күн болатынын да 
министрлік сол аудандағы көлік санына 
байланысты белгілейді.

Техникалық байқаудан өткізетін орта-
лық тардың санына байланысты проблема 
да жоқ емес. Мәселен, жаңа жылдың 
басында-ақ, Қарағанды қаласы бойынша 
ұзын сонар кезекке тұру секілді проблема 
туындаған болатын. Ал қала бойынша екі-
ақ орталық бар. Қара ғандыдан да, Алма-
тыдан да бірдей қашықтықта, шалғай да 
жатқан Балқаш қаласында мұндай орталық 
атымен жоқ. Балқаштықтарға техникалық 
байқаудан өту үшін кемінде 500 шақырым 
артық жүрулеріне тура келді. Бүгінде көлік 
және ком муникация вице-министрі 
Асылбек Дүйсе баев бұл мәселенің бәрі 
шешілді, жағдай реттелді деп отыр. Оның 
айтуынша, жылдың бірінші тоқ санында, 
яғни наурыз айына дейін тағы 41 орта лық 
іске қосылып, қызмет көрсе тетін болады. 

Жекеменшік балабақшаларға өскен 
мемлекеттік тапсырыс 190 баланы мектеп-
алды тәрбиемен қамтуға мүмкіндік берді. 
Бір өкініштісі, жекеменшік балабақша лар-
дың барлығы дерлік орыс тілінде тәрбие 
береді.
Жанат АСАЙЫНОВА, Павлодар 
қалалық білім бөлімінің мектепке дейінгі 

мекемелер секторының меңгерушісі:
– Мемлекеттік-жекеменшік серік-

тестіктің айналымы біртіндеп өсіп келеді. 
Өткен жылы төрт жекеменшік балабақша 
мемлекеттік тапсырыс алса, биыл оның 
саны алтыға жетті.

Жанаргүл ҚАДЫРОВА, 
Кереку

Дегенмен олар «ойыннан өрт шыға-
тынын» аңдамаған секілді. Төтеннен келген 
хабардан әбігерге түскен әлгі отбасы дереу 
тиісті орындарға хабар береді. Жал ған ха-
бар алған адам Қарағанды облысы Темір-
тау қаласында тұратын болып шықты. Кез-
дейсоқ терілген ұялы телефон нөмірі 
2-сынып оқушысының иелігінде екен. Сол 
жақтағы құзырлы орын мамандары бұл 
хабардың шындыққа сәйкес келмейтінін 
анықтаған. Одан кейін «әзілқой» адамды 
табуға көңіл бөледі. Сөйтсе, ел аман, жұрт 
тынышта дүйім елді дүрліктірген Қызыл-
орда қаласында тұратын 14-15 жастағы екі 
жасөспірім болып шықты. 

Қызылорда облыстық прокура ту ра-

сының баспасөз қызметінің хабар лауынша, 
аталған дерек бойынша облыс тық ішкі 
істер департаментімен 2012 жыл дың 7 
қаңтарын да аталған жасөспірімдер үстінен 
еліміздің Қылмыстық кодексінің 242-
бабымен, яғни терроризм актісі ту ралы 
кө рінеу жалған хабарлағаны үшін қыл-
мыстық іс қозғалды. Қылмыстық жауап-
кершілік аталған бап бойынша 14 жастан 
көзделген. Қазіргі кезде қылмыстық іс 
бойынша алдын ала тергеу амалдары 
жүргізіліп, жалған хабарлама бойынша 
мемлекетке келген шығын мөл шері анық-
талуда. 

Әділжан ҮМБЕТ,
Қызылорда облысы

Түз тағылары тау бөктеріндегі бәй-
дібектіктер мен кентаулықтарды жиі маза-
лай бастағанға ұқсайды. Алайда биылғы 
қыстың ерте түсуі салдарынан Сарыағаш, 
Түркістан секілді аудан-қалаларды да қас-
қырлар кезе бастапты. Сарыағаш ауданы 
Ақсу ауылының төрт бірдей аза маты 
алдарынан шыққан «шақырылмаған қо-
нақпен» алысып, абырой болғанда бар-
лығы да аман қалды. Алайда өздері жа-

рақат алды. Оларға дер кезінде меди-
циналық көмек көрсетіліп, жырт қыштың 
өлексесі ветеринариялық тек серуден 
өткізілді. Ал Түркістан қаласындағы «Нар-
бет» шаруа қожалығының 225 малы 
шығынға ұшырап, қасқырдың құрбан-
дығына айналды. 

 Шадияр МОЛДАБЕК, 
Оңтүстік Қазақстан облысы
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САЯСИ БЮРО

Әлеуметтік модернизация қалай жүзеге асуы керек?

Гүлшат 
НҰРЫМБЕТОВА, 
саясаттанушы:

Серік БЕЙСЕМБАЕВ, 
«Стратегия» әлеуметтік-
саяси зерттеулер 
орталығының 
әлеуметтанушысы:

Жанұзақ 
ӘКІМ, Еуропа 
Ғылым акаде мия-
 сының мүшесі:

? А Л А Ш Т Ы  А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н  С А У А ЛА Л А Ш Т Ы  А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н  С А У А Л

– Модернизация қоғамның барлық саласын бірдей қамтығаны дұрыс. Соның 
ішінде бірінші кезекте әлеуметтік сала қамтылуы қажет. Меніңше, әлеуметтік 
модернизация дегенді күрделендірмей, қарапайымнан бастау керек. Жас 
отбасылардың баспанаға қолжетімділігін қамтамасыз ету – кезек күттірмес мәселе. 
Екінші проблема – жұмыссыздық деңгейін төмендету. Үшіншіден, шағын 
қалалардың жағдайы ескерілмей жатыр. Кезінде жеңіл өнеркәсіп, ауыл 
шаруашылығы салалары бойынша жұмыс істеген шағын қалалардың әлеуеті қазір 
төмен. Не қала емес, не ауыл емес, екі ортада қалып отыр. Мұндай жағдайда 
шағын қалалардың халқы үлкен қалаларға ағылып, онсыз да тұрғын үй проблемасы 
шешілмеген шаһарлардағы әлеуметтік жағдайды шиеленістіріп жібереді. Сондай-
ақ елде орта таптың қалыптасуына жағдай жасалуы керек. Себебі салықты 
уақытында төлеп, мемлекеттің өркендеуіне үлес қосатын – осы орта тап. Сондықтан 
әлеуметтік модернизацияны төменнен бастап, нақты іс-әрекеттер жүзеге асырылуы 
керек деп есептеймін.

– 2007 жылдан бері саяси модернизацияны жүзеге 
асыруды бастадық. Соның негізінде екі бірдей 
Парламент сайлауы өткізілді. Соңғысында Парламентке 
үш партияның өкілі өтіп отыр. Яғни белгілі бір нәтижеге 
қол жеткізгеннен кейін әлеуметтік салада да 
модернизация жасаудың кезегі келген сияқты. 
Модернизация тікелей аударғанда «жаңару» деген 
сөзді білдірсе де, әлеуметтік модернизацияны осы 
саланы түбегейлі жаңарту емес, әлеуметтік мәселелерге 
тереңірек көңіл бөлу деп түсінемін. Халықтың әл-
ауқатын көтеріп, білім беру мен денсаулық сақтау 
саласын өркениетті елдердегі деңгейге жеткізу әлеумет-
тік модернизацияның негізгі міндеттері болуы керек деп 
есептеймін. 

– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев биылғы 
Жолдауында, «Нұр Отан» партиясының сайлауалды 
бағдарламасында әлеуметтік модернизацияны 
жүзеге асыру мәселесі айтылды. Демек, жүзеге 
асырылады. Өткен 20 жылдағы сапасыз 
модернизацияның нәти желерін ескере отырып, 
алдағы жоспар нақты істермен халықтың көзіне 
көрінуі тиіс. Мысалы, халықты таза ауызсумен қамту, 
табиғи газға қолжетімділігін арттыру, алыс елді 
мекендерді коммуникациямен қамтамасыз ету проб-
ле малары тұр. Меніңше, әлеуметтік модернизация 
осы бағытта жүзеге асуы керек. 

Әзірлеген 
Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ
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Ерлан АРЫН, экономика ғылымының 
докторы, профессор, Павлодар 
облыстық мәслихатының депутаты

Әділ КӘУКЕНОВ, 
саясаттанушы

 Үшінші фактор ретінде халықты 
атауға болады. Тұрғындар бұл құры-
лымның құзыреті қай деңгейде екенін, 
оның қолы нан не келетінін, не істеуге 
міндетті екенін түсіне бермейді. Сон-
дықтан олар мәслихат де путаттарына 
бармайды, шағым жаса май ды. Сол 
сияқты мәслихат депутаттары да 
оларды іздемейді. Нәтижесінде мәсли-
хат пен жергілікті тұрғындардың ара-
сында байланыс жоқ. Депутаттар 
халықтың басында қандай қиындықтар 
бар екенін білмейді, білсе де, оны 
қалай көтеріп шығу керектігінен, қалай 
жолға қоюға болаты ны нан хабарсыз. 
Сайлау алдында канди дат тар халықтың 
алдына шығып, үгіт-наси хат жұмыста-
рын жүргізеді. Алайда сай лау біткен 
соң халық солардың арасы нан кім 
жеңгенін де білмейді. Мұндай ке лең-
сіздіктен арылу үшін қоғам өте көп ең-
бектенуі керек. Екінші жағынан, ол – 
елі міздің жалпы дамуымен қатар жүре-
тін құ былыс. Алдымен негізгі өкілді 

 Бюджеттен таршылық болмаған соң, 
арамызда қарама-қайшылықтар да аз 
болады. Қай облысты алсақ та, әсіресе 
ауызсу мен тұрғын үй мәселелеріне келген-
де көп дау орын алады. Осы мәселелерде 
мәслихат мүшелері өздерінің депутаттық 
амбицияларын көрсетіп, мәселені 
халықтың пайдасына шешуге тырысады. 
Мәслихат депутаттары дайын жобаға 
дауыс берумен ғана айналыспайды, өздері 
бастама ұсынып, өздері соны соңына жет-
кізуге тырысады. Бұл да олардың құзыре-
тінің өз деңгейінде болып жатқанының 
көрінісі шығар. Әрине, біз ұлттық 
деңгейдегі жобалар мен бағдарламаларға 
қатысты көп шешім қабылдамаймыз, оның 
өзімізге қатысты шағын тапсырмаларын 
қабылдап аламыз. Ал жергілікті аймақтың 
өзіне ғана қатысты жобалар мен бағдарла-
малар, негізінен, депутаттардың белсенді-
лігі арқылы жасалуда. 

Депутаттардың жұмысын сынға алатын-
дардың бір пікірімен ғана келісуге болады. 
Қазір мәслихат депутаттарының жұмысы 
тұрақты емес. Депутаттардың барлығы бұл 
қызметті қосымша алып жүреді. Мәслихат 
корпусында тек хатшы ғана мемлекеттік 
қызметкер ретінде жұмыс істейді. Бұл жағ-
дай, расымен де, депутаттардың жұмы-
сының тұрақты болуына кедергі жасай-
ды. 

Соған қарамастан, депутаттар жергілікті 
биліктің ырқына кетіп қалды деген пікірмен 
келісуге болмайды. Әріптестік бар және 
бұл жаман нәрсе емес. Әкімшілік пен 
депутаттардың ойы бір жақтан шығып 
жатса, бұл жұмыстың өнімді болуын 
қамтамасыз етеді. Алайда депутаттардың 
өздерінің көзқарастарын, ұсыныстарын 
сенімді түрде ортаға салуына кедергі жоқ. 
Мысалы, депутаттардың арасында жер-
гілікті аймақ үшін аса беделді, сыйлы аза-
маттар, қайраткерлер болады. Олардың 
көз қарастары әркез әкіммен бір жерден 
шыға бермейді. Ондай жағдайда әкім ке-
рі сінше, сол артында халық тұрған депу-
тат тарға мойынсұнуы керек. 

орган, яғни Мәжілістің ықпалы күшеюі 
керек. Тек со дан кейін барып қана мәс-
лихаттардың ықпалы арта бастайды. 
Жалпы, әлемде демократияландыру 
төменнен басталады деген ұғым бар. 
Яғни қисын бойынша алдымен мәсли-
хат күшейіп, одан кейін Мәжілістің 
ықпалы артуы керек. Алайда біздің 
жағдайда бұл мүмкін емес сияқты. 
Біздің санамыз да, мәдениетіміз де бас-
қаша. Сондықтан мен алдымен Мәжі-
лістің кү шеюін күтемін. Себебі Алматы 
мен Ас тана дан өзге аймақтарда, негізгі 
механизм нің өзі басқаша жұмыс істеп 
тұр. 

Дайындаған 
Сәкен КӨКЕНОВ
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Абылайхан САМАТДИН, 
Алматы қалалық мәслихатының экс-депутаты, Қазақстан 
риэлторлар қауымдастығының құрылтайшысы:
– Жалпы, мәслихаттың ықпалын арттыруға толық 

мүмкіндіктер бар. Бірақ оған түрлі кедергілер бар. Біріншіден, 
депутаттардың басым бөлігі – мемлекеттік қызметкерлер. 
Айталық, мұғалімдер, дәрігерлер сияқты Үкіметтен жалақы 
алып отырған адамдар. Әрине, олар өздеріне жұмыс беріп 
отырған Үкіметке қарсы келе алмайды, халықтың сөзін сөйлеп 

шыға алмайды. Әйтпесе мәслихат депутаттарына хабарласып, 
көмек сұрап жатқан, мәселе көтеріп жатқан халық көп. 
Депутаттар түрлі бастамалар көтеруден, белсенді болудан 
жалтарады. Меніңше, мәслихаттың әлсіз құрылым болып 
отырғанының негізгі себебі – осында. Депутат болған адам 
тәуелсіз болуы керек. Тек сонда ғана бұл құрылым өзінің тиісті 
функциясын атқара алады. 

Мәслихат депутаттары өз құзыретін 
толық пайдалана алып отыр ма?
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Мұны сенатор Светлана Жалмағамбето-
ва түсіндіріп көрді. Оның айтуынша, құ-
жатта Қазақстан заңнамасында әлі көрініс 
таппаған мәселелер қарастырылып отыр. 
Ендеше, ана мен баланы қорғау мәселе-
сінде алда жасақталатын жаңа Үкіметке 
әзірден жүктелетін міндеттер де жетерлік. 
«Конвенцияға сәйкес, босанған анаға 
оның өзі мен баласын лайықты санитарлық-
гигиеналық жағдайларда ұстай алатындай, 
лайықты өмір салтын қалыптастыратындай 
мөлшерде жәрдемақы берілуі тиіс. Ал 
Қазақстанда берілетін жәрдемақы босан-
ған ананы лайықты санитарлық-гигие-
налық деңгейде күтуге мүмкіндік береді 
деп айтуға келмейді. Оны мойындаған 
ләзім. Бір жасқа дейінгі бала тәрбиесі үшін 
берілетін жәрдемақы күнкөрістің ең 
төменгі мөлшерінен айтарлықтай төмен. 
Сондықтан да алдағы уақытта жаңа Үкімет 
бірқатар проблемаларды шешуге белсенді 
болса игі», – деді сенатор. Светлана 
Жақия қызы бала күтімі үшін берілетін жәр-
дем ақыны «жұмыс істейтін» және «жұмыс 
істе мейтін» деп екіге бөлудің дұрыс емес-
тігін де алға тартады. Бұл ретте жұмыс 
істейтін әйелдерді қосымша ынталандыру 
тетігі де жоғары көрсеткішпен қарасты-
рылғаны ләзім. 

Сенатор ханым көтерген екінші мәселе 
бала күтіміне берілетін жәрдемақы мөл-
шері мен оның мерзімін де жоғарылату 
болып отыр. «Ана капиталын арттыру 
керек. Бізде көпбалалы отбасылардың 
жағдайына баса мән берілмей отыр. Бұл 
– Қазақстан жағдайында қолдауды аса 
қажет ететін дүние. Көпбалалы, аз қамтыл-
ған отбасыларға бала 18 жасқа толғанға 
дейінгі берілетін жәрдемақының көлемі 
бар-жоғы бір айлық есептік көрсеткішке 
тең. Бұл – күлкілі көрсеткіш», – дейді ол.

Ана мен бала мәселесінде әріптесін 
толық қолдаған Ғани Қасымов өз ұсыны-
сымен айды аспаннан шығарды десек 
бола ды. «Бала туғандағы бірреткі жәрдем-
а қы мөлшерін 1,5-2 млн теңгеге көтеру 
ке рек. Біздің шамамыз да, әлеуетіміз де 

бұған жетеді. Еңбек министрі әзір осы ұсы-
нысты әкелсе, бірден қолдасақ, «бәрекел-
діміз» сол болар еді», – дейді патриоттар 
басшысы. 

Бұдан кейінгі Үкіметке айтылар тілектің 
үшіншісін Қуаныш Айтаханов көтерді. 
Депутат жөргекпұлдың мөлшерін миллион-
ға жеткізу туралы әріптесінің айтқанын 
қай таламаса да, салиқалы саясаттың 
б олуы қажеттігін алға тартты. «Біздің 
жеріміз кең-байтақ. Бірақ халқымыздың 

саны аз. Ал ел Тәуелсіздігіндегі әсерлі 
басты мәселе – халық санын көбейту. Ха-
лық саны ана мен балаға жағдай жасауға 
тікелей байланысты», – деді Қуаныш 
Айтаханұлы. Бұл ретте сенатор 1 жасқа 
дейінгі бала күтіміне ең төменгі жалақы 
мөлшерінде жәрдемақы тағайындау 
қажеттігін ұсынады. «Әкімдердің рейтингі 
жоспарды орындаумен емес, ана қамқор-
лығы мен бала туудың табиғи өсімі бойын-
ша есептелуі керек», – дейді сенатор. 

Осылайша, талқылау барысында Сенат 
жаңадан жасақталмақ түгіл, әлі тарқап 
үлгермеген Үкіметке үміт артумен халық-
аралық конвенцияны қабылдады. 

Айтпақшы, жиын соңында спикер 
Қайрат Мәми бүгінгі отырыспен төртінші 
шақырылымның бесінші сессиясы тамам 
болатынын жариялаған еді. Бүгін бесінші 
Парламенттің бірінші сессиясы ашылып, 
жаңа құрамды Мәжіліс өз жұмысына кіріс-
пек. 

ОСК мүшесі БҰҰ-ның Адам 
құқықтары жөніндегі комитетінің 
құрамына сайланды 

«Батька» БЭК-ке жаңа 
валюта енгізуді ұсынды 

Қашқын сарбаздар ұсталды

Моңғолия Қазақстанмен 
ынтымақтастықты 
тереңдетуге мүдделі

Сайлау үш турда дауыс беру арқылы 
өтті, екінші турда қазақстандық азамат 
айқын жеңіске жетті. Сөйтіп, ҚР Орталық 
сайлау комиссиясының мүшесі болып 
табылатын Марат Сәрсембаев БҰҰ-ның 
Адам құқықтары бойынша комитетінің 
құрамына 2012 жылдың соңына дейін 
сайланды және 2012 жылғы қыркүйекте 
жаңа кезеңге (2013-2016 жж.) сайлану 
құқығына ие болды. Қазақстандық үміт-
кер дің бұл жетіс тігі Қазақстанның әлемдік 

қа уымдас тық тағы артып келе жатқан абы-
рой-беделінің, демократия қағидаттарын 
нығайтудағы, заң үстемдігі мен адам құқын 
қорғаудағы сүбелі үлесін танығандықтың 
айқын айғағы болып табылады. 

БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі 
комитеті азаматтық және саяси құқықтар 
туралы халықаралық пактілердің орында-
луын қадағалайды. Комитет 1977 жылы 
құрылған, бұл пактіге қатысушы мемлекет-
тердің 18 азаматы мүше.

 Еуроодақтағы евро сияқты жаңа 
валюта болу қажет деген ұсыныс жасаған 
Лукашенко оған әлі біраз уақыт қажет 
екенін жоққа шығармайды. Оның айтуын-
ша, БЭК мемлекеттері жоғары деңгейде 
бірың ғай валюта енгізу болашағы туралы 
тал қылаған емес. «Біз бұл мәселелерді әлі 
тал қылаған жоқпыз. Біз бірыңғай валю та-
ның болатынын жоққа шығармаймыз. 
Алайда бұл жаңа валюта болуы тиіс» деді 
А.Лукашенко. 

Айта кету керек, БЭК шеңберінде 
бірың ғай валюта енгізу туралы Ресей 
премьер-ми нистрі Владимир Путин де 
ұсыныс жа саған болатын. 

Қыр баласы

Сарбаздар кеше шамамен таңғы 5-ке 
таман күзетіп тұрған нысандарын тастап, 
қашып кеткен екен. Бұл екеуі де – 2011 
жылы күзде әскер қатарына шақырылып, 
Маңғыстау облысындағы №25/744 әскери 
бөлімінде әскери борыштарын өтеп жүрген 
азаматтар. Бірі Қарағанды облысының 
тұрғыны, 1990 жылғы Саитов есімді азамат 

болса, екіншісі – Шығыс Қазақстан об лы-
сы ның 1992 жылғы азаматы Жанысбеков. 
«Қазір қос сарбазға қатысты қозғалған 
қыл мыстық іс бойынша тергеу амалдары 
басталды», – деді бас әскери прокурордың 
аға көмекшісі Болат Тазабеков. 

Салтан СӘКЕН

Қазақ елін Тәуелсіздіктің 20 жылдық 
мерейтойымен құттықтап өткен елші: 
«Моңғол және қазақ халқы арасында 
ертеден келе жатқан дәстүрлі, тарихи және 
мәдени байланыс бар. Біздің дәстүрлеріміз, 
әдет-ғұрпымыз және тұрмыстық мәде ние-
тіміз өте жақын. Бұл екі елдің арасындағы 
қазіргі достық қарым-қатынасты дамытуда 
маңызды рөлге ие», – деді. Оның ай-
туынша, Моңғолия әлем елдері арасында 
Қазақ стан ның Тәуелсіздігін алғашқылар-
дың қатарында танып, 1992 жылы дипло-
матиялық қарым-қатынас орнатқан. Ағым-
дағы жылы осынау мерейлі датаға орай 
бірқатар саяси және мәдени іс-шаралар 

өтпек. Бірінші кезекте Моңғолияның сырт-
қы істер және сауда министрі Гом боджаба 
Занданшатараның Қазақстанға іссапары 
жоспарланған. Сонымен қатар ағымдағы 
жылы сауда-экономикалық даму жөніндегі 
үкіметаралық комиссияның отырысын өткізу 
межеленген. Ақпан айының ба сында Улан-
Батор қаласының мэрі Готовын Мун ха баяр-
дың елордаға сапары белгіленіп отыр. 

«Біз еліміздің эстрада әншілерінің кон-
цер тін Астана мен Алматы қалаларында 
өт кіземіз. Сондай-ақ қазіргі заманғы Моң-
ғо лия туралы көрме ұйымдастырамыз. 
Бар лық іс-шаралар биылғы жылы өтеді», 
– де ді елші.

Біріккен Ұлттар Ұйымының Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде 15 
қаңтардағы сайлау нәтижесі бойынша қазақстандық Марат 
Сәрсембаев БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі комитетінің құрамына 
сайланды. Бұл туралы СІМ баспасөз қызметі хабарлады.

Бірыңғай экономикалық кеңестікте (БЭК) бірыңғай валюта 
Ресей рублі немесе Беларусь рублі, не теңге болуы мүмкін емес. 
Бұл туралы қытай бұқаралық ақпарат құралдарына берген 
сұхбатында Беларусь Президенті Александр Лукашенко мәлімдеді. 

Кеше Жаңаөзен қаласындағы төтенше жағдай режимінің 
шеңберінде «ҚазМұнайГаз» АҚ нысандарын күзету үшін қойған 
Ақтау қаласындағы әскери бөлімнің екі сарбазы қашып кеткен еді. 
Қолдарында сеніп тапсырған 5-45 миллиметрлік АК-74 
Калашников автоматы мен 120-ға жуық оқ-дәрі болған. Қазіргі 
күні екеуі де ұсталып, тергелу үстінде. Бұл туралы кеше еліміздің 
Бас әскери прокуратурасы хабарлады. 

Қазақстан мен Моңғолия дипломатиялық қарым-қатынастың 
орнағанына 20 жыл толуын атап өтеді. Бұл туралы кеше Астанада 
өткен баспасөз мәслихатында Моңғолияның Қазақстандағы 
төтенше және өкілетті елшісі Хараавч Аюурзан мәлім етті.
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ДАМУ

Қазақстан дағдарыстың жаңа толқынына дайын

ӨТКЕННЕН АЛҒАН САБАҚ ӨТКЕЛДЕН 
АМАН ӨТКІЗЕДІ

Айта кету керек, әлемдік рецессияларды 
еңсеруде біздің еліміздің тәжірибесі бар-
шылық. 2008-2009 жылдардағы қаржы 
дағдарысы жас та болса экономикасынан 
мол үміт күттіріп отырған Қазақстанды 
айналып өткен жоқ. Сол кезде ел Үкіметі 
президенттік жоспардың негізінде «5 
батыл қадам» дағдарысқа қарсы бағдар-
ламасын әзірлеп, жүзеге асырған болатын. 
Дүниежүзіндегі дағдарысқа қарсы ең 
тиімді бағдарламаның бірі болып табылған 
бұл құжат қаржы секторын тұрақтандыру, 
жылжымайтын мүлік нарығындағы проб-
лемаларды шешу, шағын және орта биз-
нес ті қолдау, агроөнеркәсіптік кешенді да-
мы ту, инновациялық, индустриялық және 
инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге 
асыру сияқты бес басым бағытқа негіз дел-
ді. Және бұл мақсаттарға Ұлттық қордан 
10 млрд АҚШ доллары бөлінді. 

Нәтиже күткендегіден асып түсті. Банк 
секторына айрықша қолдау көрсету 
арқы лы елдегі болуы мүмкін қаржылық 
дағда рыстың жолы кесілді. Құрылыс 
секторында 53 мың үлескердің пробле-
малары шешіл ді. Шағын және орта 
бизнестің 3 мың субъектісіне жалпы 
сомасы 184,56 млрд теңгенің несиелері 
берілді және қайта қаржыландырылды 
(төмендетілген сыйақы мөлшерлемесі 
бойынша). Өңдеу өнеркәсібінің кәсіп-
орын дарында 34,7 млрд теңге соманың 
не сиесі берілді. 

Жұмыссыздықпен күрес Үкіметтің Дағ-
дарысқа қарсы бағдарламасының басым 
бағыты болды және қазақстандықтар мем-
лекет дер кезінде қабылдаған шаралардың 
арқасын да әлемдік дағдарыстың салда-
рын қатты сезінген жоқ. Үкімет еңбеккер-
лер дің жаппай жұмыстан қысқартылуына 
жол бермеу үшін тау-кен және өңдеуші 
сек торлардағы ірі компаниялармен мемо-
рандумдар бекітті. Оған қоса, өңір тұрғын-
дарын жұмыспен қамту үшін Елбасының 
тапсырмасы бойынша арнайы бағдарлама 
– Жол картасы әзірленді. Бұл бағдарлама 
191,5 млрд теңге сома қаржымен қамта-
масыз етілді және ол қаражат дағдарыстан 
кейінгі орнықты дамуға жағдай жасауға 
және қосымша жұмыс орындарын құруға 
жұмсалды. Жол картасының аясында 5221 
жоба жүзеге асырылды, 248 мыңға жуық 
адам жұмыспен қамтылды.

Ал жалпы сомасы 7,26 триллион теңге 
болатын 237 жоба енгізілген Индустрия-
ландыру картасының ел экономикасының 
алдағы даму қарқынына ерекше дем 
беретіні даусыз. Сонымен бірге ел 
экономикасына шетел инвестицияларын 
тарту әлеуетінің мол екендігі де айқын. 
Алдын-ала жасалған есептеулер ҮИИДБ 
шеңберінде таяудағы төрт жыл ішінде 
экономиканың шикізаттық емес секторына 
кемінде 30 миллиард доллар инвестиция 
тартуға болатынын көрсетіп отыр. Бұл 
еліміздің әлемдік экономикаға үйлесімді 
кірігуіне, тек Бірыңғай экономи калық 
кеңістікте ғана емес, әлемдік деңгейде де 
бәсекелестіке қабілеттікке ие болу мүм-
кіндігін арттырмақ.

Өткен ғаламдық дағдарыс қажырлы 
еңбектің, дұрыс таңдалған шешімдердің 
арқасында ғана тосылған болатын. Мәсе-
лен, 2009 жылы дағдарыс салдарынан 
АҚШ экономикасы – 2,6 пайыз, Ресей эко-
но микасы – 7,9 пайыз, Украина экономи-
касы 15,1 пайызға құлдыраса, біздің 
еліміз де бұл көр сеткіш 2,6 пайызға артты. 
Жұмыс сыздық деңгейі 5,5 пайызға дейін 
төмен деді. Ұлттық қордың қаржысы тола-
йым жұмсалып кеткен жоқ, керісінше, 
2007 жылғы 14,7 млрд дол лар дан 2011 
жылы 40,3 млрд долларға де йін өсті. 

Ендігі жерде Елбасының тапсырмасы-
мен даярланған ел дамуының 2020 жылға 
дейінгі стратегиялық даму жоспары бес 
ба ғытты қамтып отыр:

– Экономиканы дағдарыстан кейінгі 
ке зеңге даярлау;

– Ел экономикасын әртараптандыру 

арқылы оның тұрақты дамуын қамтамасыз 
ету;

– Адам капиталын дамыту – болашаққа 
инвестиция салу;

– Ел халқын әлеуметтік және тұрғын 
үй-коммуналды салада сапалы қызметпен 
қамтамасыз ету;

– Халықаралық қатынастардағы тұрақ-
ты лық пен ел ішіндегі ауызбіршілікті сақтау.

Бұл жоспар – мемлекеттік жобалау жү-
йесіндегі жаңа тұрғыдан бағдарланған ал-
ғаш қы құжат. Стратегиялық жоспар ел да-
муының негізгі мақсаттарын өлшемді ин-
дикаторлар арқылы бағалауға, еліміздің 
2020 жылы қандай деңгейде болатынын 
болжауға мүмкіндік бермек.

Демек, ел Үкіметі дағдарыстың болуы 
мүмкін келесі толқынына соңғы жылдар-
дағы жинақтаған үлкен тәжірибемен, зор 
дайындықпен келіп отыр. Ендігі мақсат – 
халық саны 170 миллион, ЖІӨ 2 триллион 
долларды құрайтын ғаламат экономикалық 
алаң – Біртұтас экономикалық кеңістікте 
бә секеге төтеп беріп, түрлі дағдарыстар 
соқ қы сына төзімді ұлттық экономиканың 
әлеу е тін нығайтып, ғаламдық экономика-
ның белді субъектісіне айналу болмақ.

 
БАНК СЕКТОРЫ ШЕТЕЛДІК 

КРЕДИТОРЛАР АЛДЫНДА АБЫРОЙЫН 
ЖАҚСЫ ҚОРҒАП ШЫҚТЫ

Банк жүйесі дегеніміз ел экономика сы-
ның күре тамыры іспеттес. Ғаламдық дағ-
дарыс кезеңінде бүкіл ағзаға жан бітіріп 
тұрған осы сектордың жүйеқұраушы бір-
дей үш банкіне банкроттық қаупі төнді. Сол 
себепті мемлекет банк секторының бұл 
дағ дарыстан шығуына көмек қолын созды. 
Үкі мет шетелдік кредиторлармен бір жыл-
ға жуық келіссөздер жүргізіп, елдің қаржы 
сала сы, оның тұтынушылары үшін оң нәти-
жеге қол жеткізді. Яғни үш банктің қайта 
құры лымдау қорытындысы бойынша 11 
млрд АҚШ долларынан аса қаржы 
кешіріліп, шегерілді. Осылайша Үкімет БТА 
банктің, Альянс банктің, Халық банктің 
капиталына енді. Тағы бір жағынан еліміз-
дегі ірі компаниялар мен қорлардың қар-
жысы олардағы депозитке орналасты рыл-
ды. Осының бәрі банк секторын банкрот-
тық тан құтқарып қалды. Сондықтан 2010 
жыл коммерциялық банктердің банкрот-
тық тан аман қалған сындарлы да сәтті 
жылы болды. Ұлттық қорға дағдарысқа 
қарсы шаралар үшін алынған 147,5 млрд 
теңге мерзімінен бұрын қайтырылды. Бір 
сөзбен айтқанда, бұл біздің банк секто-
рының шетелдік кредиторлардың алдында 
өздерінің абыройын жақсы қорғап шыққан 
күрделі тапсырманы еңсеруі болды. 
Өйткені біздікі секілді үлкен көлемдегі 
қарызды қайта құрылымдау бұрын-соңды 
бүкіл әлем тәжірибесінде болмаған екен. 
Сондықтан мұны осы сала тарихындағы 
айрықша оқиға деп атауға болады. Бұл 
ретте Financial Times газетінің қаржылық 
шолушысы Джиллиан Теттің сыртқы қарыз 
бойынша қазақстандық қайта құрылымдау 
механизмін өте жоғары бағалағандығы 
мысал бола алады. Сол секілді біздің осы 
қайта құрылымдау тәжірибесі негізінде 
Германияда «Қайта құрылымдау туралы» 
Заң қабылданды. Бұл қазақстандық қайта 
құрылымдау моделін батыстық банктердің 
үлгі ретінде қабылдағанын көрсетеді. Осы-
дан-ақ жүйеқұраушы банктерді дағдарыс-
тан алып шығу біздің Үкіметіміз үшін қан-
дай қажырлы еңбекпен келгенін байқай 
беру ге болады. Осының бәрі қиын-қыстау 
ке зеңді басынан кешірген біздің банк сек-
торының кәсіби біліктілігінің ұшталып келе 
жат қанын көрсетеді. Соның арқасында 
банк секторына халықтың және бизнес қа-
уым дастықтың сенімі тұрақталып қалды.

Дағдарыстан кейінгі кезеңдегі банк 
секторындағы оң құбылыс ретінде несие-
лен дірудің қалыпқа келе бастауын айта 
кету керек. Егер 2010 жылдың қорытын-
ды сы бойынша екінші деңгейдегі банктер-
дің ел экономикасын несиелендіру жағ ы-
нан белсенділігі төмендеп кеткен болса 
(-07%), ал 2011 жылы осы теріс тенден-

«Әлемдік экономикадағы жағдай әлі де тұрақсыз. Беделді 
әлемдік сарапшылар экономикалық даму деңгейінің 
төмендеуіне байланысты өз болжамдарын қайта қарап шығуға 
мәжбүр. Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) қыркүйек айындағы 
болжамында 2011-2012 жылдары әлемдік экономиканың өсімі 
небәрі 4 пайызды құрайды деген болатын, бірақ ағымдағы 
жылдың қаңтар айында қор бұл болжамын тағы да 
төмендетті», – деп мәлімдейді ҚР Премьер-министрі Кәрім 
Мәсімов өзінің Facebook-тегі ресми бетінде. 

Еуроодақтағы жағдай да көңіл көншітерлік емес, 
экономикалық өсімнің төмендейтіні, ал Одақтың бірқатар 
елінде рецессия болу ықтималдығы артып келеді. Әлемдік 
экономикадағы жағдайдың әрі қарай ушығуын ескере отырып, 
жаһандық дағдарыстың екінші толқынын пайымдауға болады. 
Бұл туралы Қазақстанның Премьер-министрі Кәрім Мәсімов 
бірнеше рет айтқан болатын. Және ондай жағдайға Қазақстан 
Үкіметінің Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы 
бойынша әзірленген «Б жоспары» дайын тұр.

қамтыса, 2011 жылдың 10 айғы мұндай 
жинақ көлемі 8,6 трлн теңгеге жеткен. 
Жыл басынан бері бұл көрсеткіш 16,7 
пайызға өскен. Сондай-ақ заңды тұлғалар-
дың депозиті – 16, халықтың салымы 16,9 
па йызға артқан. 

АЛТЫН-ВАЛЮТА ҚОРЫ КӨЛЕМІ 
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТА ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНАН 

СИПАТ БЕРЕДІ
Ұлттық валюта тұрақтылығы да ел 

экономикасының тұрақтылығынан сипат 
береді. Ал бүгіндері теңге курсын бір қа-
лыпта ұстауға Ұлттық банктің алтын валюта 
резер ві жеткілікті. 

Жалпы, алтын валюта қоры түгесілгенде, 
девальвация қаупі туындайды. Ал біздің 
еліміздің алтын валюта қоры қазір 76 млрд 
долларды қамтиды. Халықаралық стандарт 
бойынша, мұндай қор 3,5 айлықтан астам 
импорт көлемін құрауы керек. Ал біздің 

алтын валюта қоры сегіз айдың көлемінен 
асып жығылады. 

Сол секілді Елбасының тапсырмасы 
бойынша 2012 жылдың 1 қаңтарынан 
бас тап Ұлттық банк еліміздегі тазартылған 
алтынның бәрін сатып ала бастауы тиіс. 
Ұлттық банк жоспары бойынша, бұл тен-
денция кем дегенде алдағы екі-үш жыл 
бойында сақталады. 

ҰЛТТЫҚ ҚОР ЕЛІМІЗДІ СЫРТҚЫ 
ЖАҒЫМСЫЗ ФАКТОРЛАРДАН 

ҚОРҒАЙ БІЛДІ
Қазіргі таңда Қазақстанның Ұлттық 

қорына қаржы жинау белсенді жүріп 
жатыр. Ғаламдық дағдарыс кезеңінде ел 
экономикасының тұрақтылығын сақтау 
үшін Ұлттық қордан қомақты қаражат 
тартылғанына қарамастан, бүгіндері 
мұндағы активтер азайған жоқ, керісінше, 
молая түскен. 2011 жылдың желтоқсанын-
дағы мәлімет бойынша, Ұлттық қордың 
көлемі 43,3 млрд долларды құраған. 

Президенттің тапсырмасымен 2000 
жылы құрылған Қазақстанның Ұлттық 
қоры болашақ ұрпақ үшін қаржы сақтап 
қа на қоймай, ұлттық экономиканың сырт-
қы жағымсыз факторларға тәуелділігін тө-
ме ндетеді. Оған табиғи ресурстардан кел-
ген кіріс жиналады. 

Мысалға, 2008-2009 жылдардағы 
әлем дік экономикалық дағдарыс кезеңінде 
Қазақстан экономикасының тұрақтылығын 
сақтау үшін Ұлттық қордың 10 млрд дол-
лар көлемінде қаражаты тартылған. 

Экономикалық даму және сауда 
министрлігінің болжамынша, 2015 жылға 
қарай Ұлттық қор активтері 72,5 млрд 
АҚШ долларына дейін жетуі керек

Сондай-ақ естеріңізде болса, 2010 
жылы Ұлттық қордың жаңа тұжырымда-
масы қабылданған болатын. Ол Ұлттық 
қор жинағын ары қарай қордаландыруды, 
республикалық бюджеттің тепе-теңдігі мен 
тұрақтылығын қамтамасыз етуді және 
мұнай табыстарын буындарға дұрыс тара-
туды көздейді.

ТҰРҒЫН ҮЙМЕН ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУ НАЗАРДАН ТЫС ҚАЛМАЙДЫ
Дағдарыс кезінде ел билігі қолданған 

күрес тәсілі бүгінде ең тиімділердің бірі са-
налады. Мемлекет ең алдымен жылжы-
май тын мүлік нарығындағы күйзелісті ең-
серді. 2007 жылдың күзінен бастап ел дегі 
құрылыс саласы тығырыққа тірелген кезде, 
ел Үкіметі шұғыл шараларды қолға алған 
бо латын. 

Еске түсірсек, 2009 жылы Дағдарысқа 
қар сы бағдарлама шеңберінде тұрғындар-
дың ипотекалық заемдарын қайта қар жы-
ландыруға мемлекет 795 млн доллар ша-
масында қаржы бөлді. Оны жүзеге асыра 
бас тағаннан кейінгі алғашқы айларда-ақ 
1,5 мыңнан астам үлескер жеке пәтерге 
қол жеткізді. 

Астана, Алматыда, сондай-ақ Ақмола 
және Алматы облыстарында жылжымайтын 
мүлік нарығындағы түйткілдерді шешу 
мақсатында «Самұрық-Қазына» қоры 
арқылы арнайы ипотекалық несиелеу 
және тұрғын үй саласын дамыту бағдар ла-
масы іске қосылды. «Самұрық-Қазына» 
АҚ аясында жылжымайтын мүлік қоры 
құрылды. Сөй тіп, ол құрылысы аяқталған 
тұрғын үй лер мен өзге де ғимараттарды, 
құрылысы аяқ талмаған тұрғын үй нысан-
дарын өз қанатына алды. 

«Үлескерлік құрылысқа қатысушылар-
ды қорғау үшін 440 млрд теңге, соның 
ішінде Ұлттық қор қаржысынан 290 млрд 
теңге жұмсалды. 389 құрылыс нысанын-
дағы 53 мыңнан астам үлескердің мәселесі 
шешілді. Ипотекалық заемдарды қайта 
қаржыландыру есебінен 32 мың үлескер 
ипотека бойынша бұрынғыдан 30 пайызға 
кем төлеуге қол жеткізді», – деді Премьер-
министр Кәрім Мәсімов. 

Осылайша Үкіметтің дағдарысқа қарсы 
«5 шұғыл қадам» бағдарламасын жүзеге 
асыру барысында 2008-2009 жылдары 
жылжымайтын мүлік нарығындағы күрделі 

ция ны бұзуға мүмкіндік туындады. 2011 
жыл дың 10 айының қорытындысы бойын-
ша несиелендіру өсімі 11,2 пайызды, яғни 
8,4 трлн теңгені құрап, ол ел экономи ка-
сын дағы дағдарыстық құбылыстарды 
еңсерудің көрсеткіші бола алды. Бұл арада 
ұлттық валюта сипатында несиелендіру 
үлесінің барынша артып келе жатқанын 
айрықша атау керек. 2010 жылдың жел-
тоқсанында ұлттық валютадағы несиенің 
үлесі 57,7 пайызды құраса, ол 2011 жыл-
дың қазан айында 63,7 пайызға жеткен.

Жалпы, әлемдік экономикада әлі де 
дағдарыс құбылыстары барына қарамас-
тан, халықтың салымы мен жинағы күн 
өткен сайын артып келеді. Бұл отандық 
банк жүйесіне халықтың сенімі сақталып 
қалғанын байқатады. Мәселен, нағыз дағ-
дарыс өршіп тұрған шақта – 2007 жылдың 
аяғында екінші деңгейдегі банктердің 
депозитіндегі жинақ 3,9 трлн теңгені 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 2007-2011 ЖЫЛДАРДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Жұмыссыздықтың артуына жол бермеу шаралары қабылданды

2010 жылы жүзеге асырылған Индустрияландыру картасы

«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы

Кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін жақсарту бағдарламасы

«Еңбек өнімділігі – 2020» бағдарламасы

Инвестиция тарту бойынша Ұлттық жоспар

Ашылған жаңа 
жұмыс орны

Жұмыспен 
қамтылғандар

2 жыл ішінде      389 жаңа өндіріс орны ашылды

 2009   2010

258,6 мың  133,0 мың

 2009   2010

247,8 мың адам 129,5 мың адам

Инвестициясы: 1,8 трлн теңге

90 мың жұмыс орны ашылды

2010 жылдан бері 

жалпы сомасы 251,4 млрд теңгеге 

820 жоба мақұлданып, субсидияланды

Алдағы 5 жылда

30-50 кәсіпорынды оңалту жоспарланып отыр.
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардағы жұмысшы орынның 

70 пайызын сақтау көзделген

Бағдарламаға қатысатын кәсіпорын: 200-ден астам 
Мемлекеттік қолдауға қол жеткізгендер: 

сомасы 40 млрд теңгеге 27 жоба

Қайта өңдеуші өнеркәсіп саласындағы инвестиция өсімі – 35%
1,5 млрд АҚШ доллары

42 мемлекеттің 209 шетелдік инвесторымен келіссөз жүргізіліп жатыр; 

сонымен қатар 28 мемлекеттің 136 технологиялық көшбасшысымен

Шикізат секторындағы активтерді қайтару жұмыстары

Қарашығанақ кен орнындағы 
үлесті арттыру:

2008 жылдың аяғында – 
8,33%

2010 жылдың аяғында – 
16,81%

2010 жылдың аяғында
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ сатып алынды

2010 жылы
Қаржылық міндеттемесін орындамағаны үшін мемлекетіміз жер қойнауын 

игерушілермен 28 келісімшартты бұзды
2010 жылдың аяғы

Қарашығанақ мұнайгаз жобасындағы 10 пайыз үлеске ие болдық

Ғаламдық қаржылық дағдарыстың екінші толқыны туралы халықаралық сарапшылар не дейді?

Индермит 
ГИЛЛ, Бүкіләлемдік 
банктің Еуропа және 
Орталық Азия 
аймақтары бойынша 
бас экономисі:

Нуриэль 
РУБИНИ, Нью-Йорк 
университетінің 
профессоры, қаржы 
сарапшысы:

Кристин 
ЛАГАРД ханым, 
Халықаралық валюта 
қорының директоры:

Уиллем 
БАУТЕР, 
Халықаралық 
валюталық қор мен 
Бүкіләлемдік банктің 
бұрынғы кеңесшісі:

? А Л А Ш Т Ы  А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н  С А У А ЛА Л А Ш Т Ы  А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н  С А У А Л

– Грекияның евро аймақтан 
шы ғудан кейін туындауы ықтимал 
қауіпті саясаткерлердің көбісі 
бағаламай отыр. Көбісі Грекияны 
қалыпқа келтіру үшін қойылатын 
талап ретінде олардың евродан 
бас тартуы жеткілікті деп ойлайды. 
Ал егер мұндай жайт бұл мемлекетті 
жойып жіберсе ше?.. Әрине, Еуро-
палық одақтың 16 мемлекетінің 
жүгі жеңілдейді. Бірақ, шын туай-
тында, мұндай қадамның саяси 
және экономикалық салдары Еуро-
па лық одақ үшін де, әлем үшін де 
қауіпті. Өйткені тура осы жайттың 
до мино секілді бүкіл әлем еліне 
әсер беру қаупі бар.

– Оңтүстік Еуропа мемлекеттерінің, соның ішінде 
Грекияның қаржылық және қарыз мәселелері Балқан 
елдерінің, сонымен қатар Орталық және Шығыс 
Еуропаға, Ресейге және Орталық Азияға тіркестік әсер 
ету қаупі бар. Қазір бұл ретте қалыпқа келтіру жұмыс-
тары жүргізіліп жатыр, бірақ осы қалыпқа келудің қар-
қыны қалай дами тындығын ешкім болжай алмауда. 
Егер 2012 жылдағы жағдай ды алатын болсақ, ол да 
бұлыңғыр. Еуропа мен Орталық Азия аймағында 
экономикалық өсімді қалыпқа келтіру процесі өте баяу 
жүріп жатыр, сондықтан олардың евро аймақ тағы 
проблемалық мемлекеттерде туындап жатқан қауіпке 
қар сы тұруда қауқары жеткіліксіз болуы ықтимал.

Жалпы, Шығыс Еуропа мен Орталық Азия аймақ-
тары Ба тыс Еуропаға белгілі бір деңгейде тәуелді. Мә-
селен, экс порт тау нарықтары, қаржыландыру көздері, 
мигранттардың қар жылық аударымы жағынан. 

– АҚШ пен евро аймақтағы көптеген мем-
ле кет қазір құлдырау сатысына енді. Менің 
ойым ша, батыстың барлық негізгі индустрия-
лық мем лекеттері құлдырауда. АҚШ эконо-
микасының соң ғы негізгі көрсеткіштері – соның 
дәлелі. Соны мен қатар евро аймақтың көптеген 
елі мен Ұлы британия да құлдырау кезеңіне 
сәйкес келіп тұр. Қазір «қайта құлдырау бола 
ма, әлде ол болмай ма?» деген мәселе туындап 
тұрған жоқ. Бастысы, бұл құлдыраудың батыс 
үшін «жұм сақ» немесе «қат ты» болып, оның 
ғалам дық қаржылық дағ дарысқа алып келу 
мүмкін дігінде. Бұл сұрақтың жа уа бы жа қын 
аралықта евро аймақта не бола ты нына және 
Еуроодақтың жағдайды түзеуге бе йімділігіне 
бай  ланысты болады. Батыстықтардың эко номи-
калық жағдайға әсер ету тетіктері таусылуда. 

– Әлемде экономикалық тұрақтылықты 
сақтап тұру үшін мынадай төрт бағытта ша-
ра қолдану керек: біріншісі – экономиканы 
реттеу; екіншісі – теңгерімдеу, үшіншісі – 
ре фор малау, төртіншісі – экономиканы 
қай та құрылымдау. Жалпы, әлемдік эко-
номикалық ахуалға үңілгенде, әлбетте, біз 
әлем де болып жатқан тұрақсыздыққа 
алаң даймыз. Үш жыл бұрын әлемге әйгілі 
Ler man Brothers фирмасының құлдырауы 
эко номиканың одан әрі тұрақсыздана 
түсуіне әк елі п соқтырды. Біз дағдарыстың 
ең қауіпті кезеңіне бойладық. Бәрінен 
бұрын әлемдік эк ономикада тұрақтылық 
пен өсім қарқынының бәсеңсуі жақсы көр-
 сеткіштерден үміт арттырмай тұр. 

түйіндер өз шешімін тапты. Қазір Үкімет 
Пре  зидент Нұрсұлтан Назарбаевтың тап-
сыр м асымен осы саланы қолдау шара ла-
рын жалғастыруда. Алдағы төрт жылдың 
ішінде тұрғын үй-құрылыс жинақтарын 
пайдалану есебінен 24300 мың текше 
метр арзан тұрғын үй салынбақ. 

Бүгінгі күні Үкіметтің міндеті тұрғын үй 
құрылысына мемлекеттік қолдау шара-
ларын жалғастыру болып отыр: мемлекеттік 
тұрғын үйді енгізу көлемін сақтау, тұрғын 
үй құрылысы жинағы жүйесінің әлеуетін 
кеңінен қолдану, инженерлік-коммуни ка-
циялық инфрақұрылым құрылысын жал-
ғастыру, тұрғын үй құрылысына жеке 
инвес тицияларды тарту. 

Өткен жылғы наурызда Қазақстан 
Республикасының 2011-2014 жылдарға 
ар налған тұрғын үй құрылысы бағдар ла-
масы бекітілді. Оны жүзеге асырудың 
нәтижесінде жылына 6 млн текше метр 
тұрғын үй салынатыны жоспарланған. Өт-
кен жылдың 11 айында тұрғын үй құры-
лысына 361,5 млрд инвестиция салынды. 
5,4 млн текше метр жалпы тұрғын үй 
пайдалануға берілді. Бұл 2008-2010 
жылдарға арналған мемлекеттік тұрғын үй 
құрылысы бағдарламасының жалғасы 
іспетті. Ол бойынша 19,7 млн текше метр 
тұ р ғын үй пайдалануға беріліп, 535 мың қа-
зақстандық үй жағдайын жақ сартқан еді. 

Сонымен бірге 2010 жылы Үкімет та-
рапынан Тұрғын үй-коммуналдық шар уа-
шылығын кең көлемде модернизациялау 
бағдарламасы бекітілді. Онда электр, газ 
және жылумен жабдықтау желілері мен 
құрылыстарын жөндеу және қайта құру, 
қуат үнемдейтін технологияларды жаппай 
енгізу, тұрғын үй қорының жағдайын 
жақсарту, тариф құрауды жетілдіру сияқты 
маңызды міндеттер енген. 

Сонымен, елімізде құрылыс саласының 
дамуы қалпына келтірілді. Былтыр 2010 
жылмен салыстырғанда, өсім 2,7 пайызды 
құрады. 

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ – КҮН 
ТӘРТІБІНДЕГІ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ 

«Ел экономикасы рецессия шегінде 
тұр ды, мұны 1990 жылдардың басындағы 
экономиканың құлдырауымен салыстыруға 
болатын. Біздің бағалауымызша, экономи-
ка лық дамудың күрт төмен түсуі 2009 
жыл  дың басында-ақ жұмыссыздар қата-
рын 1 миллионға жеткізер еді. Осы сынға 
біздің жауабымыз 2009-2010 жылдарға 
арналған экономика мен қаржы саласын 
тұрақтандыру бойынша Үкімет, Ұлттық 
банк және Қаржылық бақылау агенттігі 
бірігіп қимылдаған жоспар мен Аймақтық 
жұмыспен қамту және мамандарды қайта 
даярлау стратегиясы – «Жол картасы» 
болды», – деген болатын Премьер-ми-
нистр К.Мәсімов. 

Дағдарысқа қарсы бағдарлама шеңбе-
рін де елімізде жұмыссыздық деңгейінің 
күрт өспеуіне қарсы бірқатар шара қолға 
алын ды. Аймақтық жұмыспен қамту стра-
тегиясын («Жол картасы») жүзеге асыру 
шең берінде 2009 жылы 258,6 мың жұмыс 
ор ны құрылды, 247,8 мың адам жұмыспен 
қам тылды, 2010 жылы 133 мың жұмыс 
ор ны ашылып, 129,5 мың адам жұмысқа 
тұр ғызылды. 

2011 жылғы 1 шілдеден бастап еліміз-
дің барлық өңірлерінде Елбасының тап-
сыр масымен «Жұмыспен қамту – 2020 
бағ дарламасы» іске қосылды. Өткен жыл-
дың нәтижесі бойынша, оған 56 мың адам 
қа тыса бастады. Бұл бағдарламаның ерек-
ше лігі сол: жұмыс беру мен қайта маман-
дан дырудан басқа, К.Мәсімовтің Үкіметі 
азаматтарға өз ісін ашуға жағдай жасап, 
шағын несие ұсынады. Тағы бір жаңалық 
– экономикалық әлеуеті төмен аумақтардан 
эко номикалық белсенділігі жоғары аймақ-
тар ға ерікті түрде көшуге көмек көрсетіледі. 
Бү гінде 10 аймақта көшуге бел байлағ ан-
дар ға арналған 847 жеке үй және 64 көп-
қабатты үйдің құрылысы басталып кетті.

Елбасы халыққа Жолдауында да, «Нұр 
Отан» партиясының съезінде де жұмыспен 
қамтуды ең өзекті мәселе деп көрсетті. Осы 
орайда Үкімет облыс әкімдерінің назарын 
жұмыспен қамту мәселесіне аудартты. 
Көптеген елде күрделі ахуал қалыптасып 
отырған жағдайда тұрғындарды жұмыспен 
қамту басты мәселе болып қала беретіні 
сөзсіз. 

Осындай шаралардың 
нәтижесінде Қазақстан жалпы ішкі 
өнімді «психологиялық плюс» 
деңгейінде сақтай алды. Атап 
айтқанда, 2008 жылы экономи-
каның өсімі 3,1 пайызды құраса, 
2009 жылы 1,2 пайыз болды. Оған 
қоса, Қазақстан дағдарысқа дейінгі 
экономикалық өсудің шегіне 
оралды: 2010 жылы ЖІӨ – 7 
пайызға, 2011 жылы 7,5 пайызға 
жетті. Осылайша республикада 
макроэко номи ка лық тұрақтылық 
және орнықты экономикалық өсу 
қамтамасыз етіліп отыр.
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Лезгин биі қайдан шыққан?
Тойлардың сәніне айналған лезгин биі Кавказ халықтарына тән екенін білеміз. Осы бидің 

шығу тарихы турлы жазсаңыздар...
Айгүл БЕКОВА, Алматы қаласы

Байқауымша, кейбір бөлмеде адам өзін жайлы сезінеді, ал кейбір бөлмелерде қабырғалары қысып 
тұрғандай, тезірек кетуге асығады. Білейін дегенім, бөлмедегі түстердің көңіл күйге әсері бола ма?

Мансұр МҰРАТҰЛЫ, Алматы облысы
Адам өзін қоршаған ортадағы барлық ақпараттың 

90 пайызын көзбен қабылдайды. Заттың көлемі, фор-
масы, түсі көзге бірінші болып түсетіні белгілі. Әсіресе 
қандай да бір заттың түсі адамның психикалық және 
физиологиялық қабылдауына қатты әсер етеді екен. 
Демек, интерьердің түсін таңдауға дұрыс мән беру ке-
рек. Әр түс әр адамға түрліше әсер етеді. Таңдаған 
түсіне қарай адамның мінез-құлқын да білуге болады. 
Айталық, көк, көгілдір түстер сабырлы, салқынқанды 
адамдарға тән. Ашық көк адамның алаңсыз екенінен 
белгі береді. Қызыл түс қызуқандылықты, құмарлықты 
білдіреді. Қан мен оттың түсін өз интерьерінде, киімін-
де, жеке заттарында көбіне мысы басқыш, өте тез 

ашуланғыш адамдар пайдаланады. Сары түс – даналық 
пен білімділік. Күнді, қуаныш пен байлықты меңзейтін 
бұл түстің екінші жағы да бар. Кейбір психологтердің 
пікірінше, сары түс – сатқындықтың да белгісі. Бұл түс 
еркін, тәуелсіз болуға талпындырады. Жасыл түс – 
тұрақтылықтың нышаны. Осы түсті жанына жақын тар-
татын адамдар өте сенімді болып келеді. Мамандардың 
кеңесіне сүйенсек, кез келген бөлмеге лайық түс таң-
дағанда түстердің бір-бірімен үйлесуіне жіті мән беру 
керек. Егер бөлменің қабырғасы, ондағы заттар бір 
түсті ғана болса, адамды шаршатып, тез жалық тырады. 
Бөлменің бір бұрышы өте ашық, енді бір бұрышы өте 
тұнжыраңқы болғаны да дұрыс емес. 

Сіздің сұрағыңызға «Вайнах» шешен-ингуш мәде-
ни орталығының төрағасы Ваха Сурхаевтың мәлі-
меттеріне сүйене отырып жауап берейік. Шешендер, 
ингуштар, осетиндер мен қарашай-балқарлар, гру-
зиндер және армяндардың ата-бабасынан бері келе 
жатқан бұл биді бүкіл әлем жақсы біледі. Оның әуені 
де, қимылы да ерекше. Ерте кездері Кавказ жері 
арқылы Еуропа мен шығыс елдерінің арасын байла-
ныстыратын сауда байланысы жүрген. Бұл аймаққа 
келген еуропалық саудагерлер, саяхатшылар жер-
гілікті халықтың биін көріп қайран қалса керек. Ол 
кезде олар өздерін лезгиндер деп атаған. Қолдары 
сәл босай қалса әнін айтып, биін билейтін тау 

халқында ұлттық өнер аз емес. Дегенмен көбінесе 
жастар жиналып, жылдам әрі тез қимылды талап 
ететін биден өзара жарысқан. Қыздар жағы бәсең, 
сыпайы қимылымен көрген көзді баурайтын болған. 
Лезгин тау халықтарының салт-дәстүрінде ерекше 
орын алатын бүркіттің қимылдарынан бастау алған. 
Жігіт тің аяғының ұшымен жүріп, екі қолын жая 
қимыл дауы ұшуға дайындалып отырған маңғаз 
құстың кейпін танытады. Мысалы, грузиндер биді 
«картули» деп атайды. Яғни «кард» лезгиндердің тілі-
нен аудар ғанда «құс» деген мағынаны білдіреді екен. 
Кавказ ұлт тары үшін бүркіт – киелі құс. Бидің өзінен-
ақ ұлттық намыс, тәкап парлық сезіліп тұрады.

Түсті дұрыс таңдай білу маңызды

ІЗ.ДЕН.ІС

«Қазақ ісін» зерттеген журналист
осында. Одан бөлек, ұлттың біртуар ұл-
дары Ө.Жол дас беков, С.Әшімбаев, Т.Қо-
жаке ев және Жел тоқсан көтерілісіне қа-
тысқан жастар – Қ.Рыс құлбеков, Ж.Сәби -
това, Н.Са билья нов, М.Әбдіғұлов және 
сол көте ріліс жөнінде Қазақ ССР Жоғарғы 
Кеңе сінің арнайы құрылған комиссия-
сының тең төрағасы М.Шаханов туралы 
мұра ғат дерек терге сүйеніп, қилы да қиын 
тағдыр лар жөнінде жазған қызықты жай-
лар баяндалады.

Иә, сол бір аумалы-төкпелі уақытта 
«Іштен шыққан жау жаман» демекші, 
өзіміздің кейбір зиялы қауым өкілдері 
елімізге кездейсоқ басшы болып келген 
Г.В.Колбин мен оның жандайшаптарына 
жағымпазданып, ұлты, тілі үшін басын 
бәй геге тіккен жанашыр азаматтарға ор 
қазып бергені өкінішті. Бұл туралы Көлбай 
аға өз зерттеу мақаласында: «Жаны ашы-
мастың қасында басы ауырмастың» кері 
осы шығар. Алайда Желтоқсан көтерілісінің 
жан жарасы арада жиырма бес жыл өтсе 
де жазылған жоқ. Сыздап жаныңды жеген-
де бәрі де еске түседі. Кімнің кім бол ға-
нын таразыға салып бағалайсың. Халық-
тық қасіретке күле қарағандарды қайтіп 
құрметтейсің. Жалпы, ондай жандарды 
кешіруге бола ма?..» – деп тебіренеді. Ал 
Д.Қонаев «Ақиқаттан аттауға болмайды» 
деген естелігінде: «...Сілкінсем қайтеді де-
ген бір ой түрткіледі. Ашынған тілді келеді. 
Айтсам, айтайын дедім. Бірақ оның немен 

Қазақ халқы бастан кешкен қилы кезең-
дер мен саяси репрессиялардың соңғысы 
Г.В.Колбиннің республика бас шылығына 
келген 1986 жылдың желтоқсаны мен 
1989 жылдың маусым айы аралығындағы 
мезгіл еді. Ол 1986 жылғы жастардың 
Жел тоқсан көтерілісіне республиканың бұ-
рын ғы басшысы Д.А.Қонаевты кінәлі етіп 
шығару үшін барлық құйтырқы, заң сыз 
әрекеттерге барған. Мұның бар лығын сол 
кездегі тергеу амалдары мен сот мәжілістері 
тұрғысындағы құжат тар ды терең зерттеп-
зерделеген Көлбай Адыр бек ұлының «Ка-
захское дело» аталатын зерттеу мақалалары 
жан-жақты ашып берді. Қонаевтың кадр-
лары деп елдің беткеұстар зиялыларын 
«қонаев щина», «ұлтшылдар» атап, Шым-
кент об комы ның бұрынғы бірінші хат шысы 
А.Ас қаровты, онымен қызметтес болған-
дарды «асқаровшылар» деп жаппай 
қуғын-сүргінге ұшыратқандығы туралы 
сөй лей тін мұрағат материалдары да  – 

тынатыны өзіме аян. Оның үстіне жағдай 
басқа. Батылы жетіп біреулер қол даса, 
дұрысты дұрыс деп айтса жақсы. Әй, 
қайдам-ау... Іштен қолдаса қолдар. Бірақ 
тар жерде қол созамын деп, жеп отырған 
нанынан ешкім айырылғысы келмес. «Тура 
биде туған жоқ» дейтін заман жоқ» деп ой 
қозғауы бекерден-бекер емес. 

Әрине, «Казахское дело» – мұрағат 
мате  риалдарын ақтарып, құжаттарға ұзақ 
уақыт телмірудің жемісінен туған дүние-
лер топтамасы. Зерттеу мақала, аты айтып 
тұрғандай, аса ыждағаттылық пен терең 
сараптама жасауды қажет етеді. Көлбай 
ағаның алдына қойған мақсаты да осы 
болатын. Әлі де болса жабулы қазан жа-
булы күйде қалған ақиқи шындықтың 

бетін ашуды келешек ұрпақ алдындағы 
борышы санаған Көлбай Адырбекұлы күн-
діз-түні сол құнды деректерді қағаз бетіне 
түсіруден еш жалықпады. Әрі оны халық-
аралық «Түркістан» газетіне 2000 жылдар-
дан бері тұрақты жариялап та жүр. 

Көлбай Адырбекұлының газет бетінде 
бірнеше жылдар бойы жарияланған 
зерт теу еңбегі – «ХХ ғасыр: соңғы реп-
рессия (1986 желтоқсан – 1989 шілде)» 
атты кітап болып басылып шыққаннан-ақ 
оқыр мандарға тез тарап кетті. Оны әлі де 
сұрап жатқандар көп. Сондағы бар тілегі 
– бұ рын-соңды ашық әрі тиянақты түрде 
жа рияланбаған мұрағат материалдары-
на сү йеніп, зерттелген мақалалардың 
оқыр манға тез жетіп, көзін ашу еді. Күн 
сайын газет редакциясына телефон ша-
лып, «Казахское делоның» келесі кейіп-
кері кім, қай санға шығады?» дейтін көзі 
ашық оқыр мандар – солардың қатары-
нан. Бұл әуелгі кезекте оқырманға не ке-
ректігін дөп баса білетін Көлбай ағаның 
табанды батылдығы мен адам сүйсінерлік 
еңбекқорлығының жемісі шығар. Ол кісі 
қашанда газет редакциясы табалдыры-
ғын аттаған кез келген жас журналистің 
шыңдалуына жол көрсетіп, шәкірт баулу-
дан жалыққан емес. Тіпті журфактың 
оқытушылары айта бермейтін ақыл-
кеңесті үйіп-төгіп құлағыңа құйғанда, 
өзің де Көлбай ағаның пейілінің ақ екен-
дігіне тәнті боласың. 

Ол республикаға белгілі өнер адам-
дары туралы да қалам тербеді. Кейінгі 
жылдары «Үш мысал, бір түйін» мақа-
лалар топтамасы да, Оралхан Бөкей 
бастаған «Ауыл хикаяларын» да жал-
ғастырған қалам гер. Кәдуілгі қоңыр 
ауыл дағы қара пайым адамдардың обра-
зын жан-жақты ашуға тырысқан қызықты 
әң гімелері оқыр манның жүрегінен жол 
тауып жүр. 

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

Қазақ халқының ба-
сына нелер келіп, нелер 
өтпеді десеңізші. Репрессия 
қырғынын жүзеге асырған 
кеңестік билік қашанда 
қазақтың маңдайалды 
һәм алдыңғы қатарлы 
тұлғаларына тісін батыруын 
еш тоқтатпаған.

– Ардақ, дәстүрлі өнер мәселелері 
туралы аз айтылып жүрген жоқ. Дей 
тұрғанмен де, сіз қалай ойлайсыз, біз 
соның нарқын, парқын, тіпті қадірін, 
шын мәнісінде, жете бағалай алып 
жүрміз бе? 

– Ұлттық өнердің құндылығының өзі 
– оның жадағай, тым қарабайыр көз-
қарастан биік тұратындығында. Ол – мың-
даған жылдар бойы әбден сұрыпталып, 
өмірдің де, әншілердің де тезінен, сыны-
нан әбден өткен дүние. Оның нарқын тек 
мамандар ғана, өнерді жасайтын нағыз 
тұлғалар ғана белгілейді. Сондықтан да ол 
биік тұрады.

 Бір қуанатынымыз – біздің дәстүрлі 
өнеріміз болсын, мейлі әдебиетіміз бен 
мәдениетіміз болсын, өзінің бай қалпында 
сақталып қалған. Ал көптеген Еуропа ел-
дері өзінің дәстүрлі музыкасынан айыры-
лып қалған. Біз сол көнеден тамыры үзіл-
мей келе жатқан құндылықтарымызды 
бү гінгі уақытта неге лайықты дәрежеде 
наси хаттай алмай отырмыз? Оған неге 
мемлекеттік деңгейде көңіл бөлінбейді? 
Мысалы, соңғы уақыттарда болып жүрген 
үкіметтік концерттерде дәстүрлі музыкаға 
салғырт қарайды. Шетелдерден қонақтар 
шақырылатын сондай ірі шараларда халық 
әндері, күйлері толықтай орындалмайды. 
Мысалы, Моцарттың, Бетховен, Бахтың 
бір шығармасын алып, жартысын бөліп 

Ұлттық өнер ешқашан шоу-
индустрия бола алмайды

тастасаң, оның не мәні қалады? Сол сияқты 
Біржанның, Ақанның, Жаяу Мұсаның ән-
дері үзіп-жұлып орындауға келе ме? Соған 
қарамастан, біз әннің, күйдің мәніне маңыз 
беруден гөрі шоу жағына көбірек бет 
бұрып кеттік. Есесіне, дәстүрлі әннің Арқа, 
Батыс, Жетісу, Сыр бойы, Маңғыстау мек-
теп терінің әрқайсысынан бір-бір әнші шы-
ғарып, дәстүрлі музыкамыздың жоғары 
деңгейде екенін көрсеткеніміз жөн болмас 
па еді? Сондай-ақ телеарналарымызда 
дәстүрлі өнерге арналған бағдарламалар 
жоқтың қасы деуге болады. Тіпті көрермен 
көңіліне жол тапқан хабарлардың өзін іске 
алғысыз етіп, «жаңаруымыз керек, ондай 
бағдарламаларды жасаған күнде де қазіргі 
заманға лайықтап жасау керек» деген көз-
қарастар бар. Бірақ талай ғасырлар бойы 

өзінің таза қалпын сақтап жет-
кен мар жандай дүниеле рімізді 
біз енді заманның талабы сон-
дай екен деп неге өзгертуіміз 
керек? 

– Әншілер қауымының 
жаппай эстрадаға елігуінің 
өзі де сол «қазіргі заманға 
лайықтап жасау керек» де-
ген талаптан туындап жа-
тыр емес пе? 

– Ол рас. Тіпті ұлттық дәс-
түрдегі әншілердің өзі мәж-
бүрліктен эстрадамен ән сала-
тын болды. Қарап тұр са ңыз, 
бізде халықтық сипат алып кет-
кен неше мың ән бар! Дү ние-
жүзіндегі бірде-бір халықта 
мұн шама ән жоқ! Ке зінде А.За-
та евич, Б.Ер за кович сияқты 
бас қа да халық тардың му зы ка-
танушылары қазақ әнін зерттей 
келе: «Бұл – не де ген ұшы-қи-
ырсыз байлық!» деп таңғал-
ғаны белгілі. Былайша айтқан-
да, музыканың, әннің құдіретін 
білетін біз сияқ ты халық жер 
бетінде кем де-кем. Сол інжу-
маржан дай әндерімізді бұрма-
лауға тиіспіз бе? 

Өкінішке қарай, біз ұлттық құнды лық-
тарымызды өз дәре жесінде насихаттай 
алмай отырмыз. Жалпы, мұны бүкіл елге 
насихаттап, түсіндіру де қиын. Мысалы, 
бір ғана халық әнінің өзінде қаншама 
орам, қаншама иірім бар! Тек тамырында 
ұлт тық өнердің дәні барлар ғана болмаса, 
мұны қа рапайым тыңдар ман ның ұға қоюы 
да неғайбыл. Сол үшін дәстүрлі өнерді ба-
ла ның санасына сіңіру мектеп қабырға-
сынан басталуы керек және бұл мемлекет-
тік тұрғыда білім стандартына кіруі тиіс. 
Өйткені халық әнінің болашақ тыңдар-
мандары солар болмақ. Қарапайым ха-
лық тың халық әнін түсінуі, қабылдауы 
қиын болып отырғаны да – олардың дәс-
түрлі өнермен бала кезінен сусындап 
өспегендігінен. 

Бүгінгідей жаһандану 
дәуірінде ұлттық құнды-
лық тарымызды қайма ғын 
бұзбаған қалпы ертең-
гі ұрпаққа қалай жал-
ғас тыра аламыз? Шоу-
индустрияның механизм-
дерімен ұлттық өнерді да-
мыту қаншалықты мүмкін? 
Дәстүрлі әнші, ұстаз Ардақ 
Исатаевамен әңгімеміз осы 
төңіректе өрбіді.
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– Енді осындай жағдайда дәстүрлі 
музыкамызды қалай сақтаймыз? Оны 
тыңдарманға қалай жеткіземіз?

 – Бұған тек қана қолдау қажет. Ал шоу-
индустрия механизмдерінің ұлттық өнерді 
дамытуға тигізетін пайдасынан гөрі зияны 
көбірек. Себебі ұлттық өнерді еріксіз бол-
са да, эстраданың тілінде сөйлетемін 
десең, эстраданың тактісіне салуың керек. 
Әйтпесе сөйлемейді. Немесе эстраданы 
бұрып әкеліп ұлттық өнерді күшейтетіндей 
дүниеге алып келуің керек. Жалпы, шоу-
индустрияның механизмдерімен ұлттық 
өнерді дамыту қиын. Мысалы, ұлттық 
өнерді заманауи тәсілдермен насихаттай-
мыз деп әртүрлі жанрда, стильде орындап 
жүргендер бар. Дегенмен сондағы ойна-
лып жатқан ән иірімдері мен күй сарында-
ры бұзылды ма, бұзылды. Ән мен күй – 
адамды ойға, сонау тереңдегі ғасырларға 
жетелейтін мәңгілік дүние. Оны апарып 
тактіге, эстрада мен рок стиліне салғаннан 
кейін не болады? Былай қарап отырсаң, 
олар дәстүрлі өнерді шоу-бизнеске апар-
ды. Алайда содан ұлттық өнер ұтты ма, 
ұтылды ма? Дәстүрлі өнеріміздің тұғыры 
содан биіктеді ме, төмендеді ме? Мәселе 
– осында. Екінші бір нәрсе – ұлттық өнердің 
бүкіл дүниелері бүгінгі эстраданың, шоу-
бизнестің тетіктеріне сай келе ме? Мысалы, 
«Көбік шашқанды» эстрадаға сала аласың 
ба, фортепьяномен ойнай аласың ба? Не-
месе Жарылғапбердінің «Шамасын» эст-
радамен айта аласың ба? «Шамаңа қара» 
деп әннің өзі-ақ айтып тұрған жоқ па?! 
Яғни бұл – біздің ерекшелігіміз. 

Жалпы, ұлттық өнердің өзінің даму 
жолдары бар. Бұл – тұлғалық өнер. Мұны 
мыңдар емес, бірлер ғана ілгері дамыта-
ды. Суырылып шыққандар ғана көрсете 
ала ды. Әйтпесе сол кешегі Біржандар мен 
Ақ ан дардың қасында басқа әншілер 
болған жоқ дейсіз бе? Болды. Бірақ тұлға 
болғаннан кейін Біржанның, Ақанның аты 
қалды да, басқалар ұмыт болды. Қазір де 
мыңдаған әнші шығып жүр. Бірақ шындап 
қарасаң, нағыз талант иелері саусақпен 
санарлықтай ғана. 

Ұлттық өнер ешқашан шоу-индустрия 
бола алмайды, ол – тұлғалық өнер. Тұл-
ғалық өнер биік деңгейде болғанда ғана 
ұлттық құндылық болады және оның баға 
жетпес нарқы болады. Сондықтан ұлттық 
құндылықтарымызды өміршең етеміз де-
сек, оны шоу-бизнеске, шоу-индустрияға 
айналдыруды емес, қаймағын бұзбаған 
қалпында насихаттап, мемлекеттік дең-
гейде қолдау көрсеткен абзал. 

Сұхбаттасқан Құралай ҚОҢЫР

МӨЛТЕК МӘЛІМЕТТЕР

Алматыдағы Студенттер сарайында үстіміздегі жылдың 
11 ақпанында ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне 
орай «Соғады жүрек» атты ән-жыр кеші өтеді. 

Мұқағалиға арналған кеш

Былтыр елімізде Мұқағалидың 80 
жылдығы республикалық деңгейде, кең 
көлемде аталып өткені белгілі. Бұл кеш 
сол мерейтойлық шаралардың заңды 
жалғасы іспетті. Ақын шығармашылығын 
арқау еткен ән-жыр кешін Қазақстан Жа-
зушылар одағы, «Еламан» продюсерлік 
орталығы және «Халықаралық Мақатаев 
қоры» бірлесіп ұйымдастырып отыр.

Қазақстандық ақын-жазушылар мен 
өнер жұлдыздары қатысатын концерттік 
бағдарлама алдында Мақатаевтың өмірі 
мен шығармашылығына байланысты ар-
найы көрме ұсынылмақ. Кеш бір күнде екі 
рет: 15.00-де және кешкі сағат 19.00-де 
өткізіледі. 

ӨРКЕНИЕТ

ҚАПЕРГЕ!
Көлбай аға «Казахское дело» зерттеу еңбегі үшін өз бағасын алып, 

2006 жылы Қазақстан Республикасы Президенті сыйлығына ие болды. 
Бүгінде алпысты алқымдаған журналист «Түркістан» газеті негізін 
қалаған уақыттан бері тынбай жұмыс істеп келеді. Оның газет бетінде 
«Казахское дело» зерттеу еңбегінен бөлек, қазақ халқының тарихи 
тұлғалары: Т.Рысқұлов, Н.Нұрмақов, Е.Ешмаханов, Қ.Жұбанов және 
тағы басқалар туралы жазғандары да өз алдына бір төбе.

Ардақ ИСАТАЕВА, дәстүрлі әнші:

Үстіміздегі жылдың 21-30 қаңтар күндері аралығында 
Голландия-Түркия дипломатиялық қарым-қатынастарының 400 
жылдығына орай Лахей қаласында «ТҮРКСОЙ сурет көрмесі – 
2012» шарасы өз жұмысын бастайды.

Түркі әлемінің көрмесі

Мұндай ауқымды көрмелер бұдан бұ-
рын Франция, Германия, Люксембург, 
Лат вия, Ита лия және Бельгияда ТҮРКСОЙ, 
UETD Голландия және Гол ланд-түрік мұра-
жай лар бірлігі аясында ұй ым дасты рылған 
болатын.

Үлкен көрменің ашылу салтанатына, 
Стамбул қаласының депутаты және Қара-
теңіз экономикалық ынтымақтастығы пар-
ламент ассамблеясының түрік тобы басшы-
сы Ы.Сафи, Түркі тілі бірлестігінің басшысы 
Х.Шүкрү Акалын, ТҮРКСОЙ ұйы мының Бас 
хатшысы Д.Қасейінов, ЭкоЕуразия басшысы 
Х.Ерен қатысады деп жоспарланып отыр. Бұл 
көрменің мақсаты – түбі бір түркі әлемінің 

мәдениеті мен өнерін әлемге паш ету. Аталған көрмеге қазақстандық шеберлердің де 
туындылары қойылмақ.

Түркі әлеміне қатысты тағы бір жа ғым ды жаңалық – Халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымы-
ның Бас хатшысы Дүйсен Қасейі нов Түркі мәдениетін зерттеу ұйымының 2011 жылғы 
«Ауыз әдебиеті Оскары» сый лығымен марапатталды.

Бүгін сағат 16.00-де Қазақстан Жазушылар одағының 
Әдебиетшілер үйінде «Айтарым бар...» деген атпен көрнекті 
ақын, Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың иегері Аманхан 
Әлімұлының жеке шығармашылық кеші болады.

Аманхан өлең оқиды

Өлең сөзді төрге оздыратын бұл кеш-
ке ақынның әріптестері мен танымал 
өнер шеберлері қатысады. Бүгінде «Заң» 
республикалық басылымында қызмет ат-
қаратын ақын әрі жалынды публицист 
А.Әлімұлы 1952 жылы 20 қаңтарда Оң-
түстік Қазақстан облысының қазіргі Оты-
рар ауданы Қожатоғай ауылында туған. 
Ауылдағы Амангелді атындағы орта мек-
тепті бітірген соң, Қазақ мемлекеттік уни-
верситетінің журналистика, одан кейін 
Мәс кеудегі Бүкілодақтық М.Горький атын-
дағы әдебиет институтының жоғары кур-
сында білім алған.

«Кездесу», «Жанымның жапырағы», 
«Ай нұры – алақанымда» сынды оқыр-
ман нан өз бағасын алған бірнеше жыр 
кітап тарының авторы.

Қазақстандағы Сорос қорының «Құқықтық реформа» 
бағдарламасының және AURORA қоғамдық қорының «Жақсы өмір 
сүру құқығы» ұзақ мерзімді жобасы аясында «Мектеп қоржыны» 
деп аталатын жаңа деректі фильм түсірілді.

Қиын балалар туралы фильм

Жоба авторларының ай-
туынша, фильм де «қиын бала-
лардың» мәселесі, бас панасыз 
отбасылар мен мигранттардың 
ба лалары жайында проблема 
қозғалады. Деректі туынды бо-
йынша девиантты мі нез-құлқы 
бар және басқа да әлеуметтік 
жа ғы нан аз қорғалған топқа 
жа татын балалар дың сапалы 
білімге қол жеткізу мәселесін 
көтеруге тырысқан. Картина 
адамның бо йында төзімділікке 
негізделген мінез-құлықты қа-
лып тастыруға және осы мәсе-
лені шешу бойынша тиісті шара-
ларды қа был дауға мүмкіндік 
береді. Жаңа фильм алдағы уа-
қыттарда отандық телеарналар-
дан көрсетілмек.

Алмат ИСӘДІЛ
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Әлем халықтарының 
дүниетанымындағы ұлу бейнесі қандай?

Биыл ұлу жылы ғой. Ұлу батыс пен шығыста, басқа да 
халықтардың дүниетанымында қандай нышанды білдіреді, 
қандай ұғымдармен байланысты?

Гүлім РЫСКЕЛДИЕВА, Алматы қаласы
Ұлу ежелгі Мысыр мен Вавилон-

да мәңгілік пен өсіп-өнудің нышаны 
бол ған. Ал ортағасырлық Еуропа ха-
лық тарында ұлу – күнә мен ерін шек-
тіктің символы. Мұсылман діні ұлуды 
күдіктің, күмәннің, ал буддизм төзім-
діліктің және беріктіктің белгісі ретін-
де қарастырады. Италияның Гон зага 
текті әулетінің кейбір герцогтері 

ұлуды өз бойтұмары етіп қас тер-
леген. Олардың «Өз мүлкім өзім мен 
бірге» деген ұраны да ұлудың табиғи 
болмысынан туын даған. Хал қы-
мызда ұлу – 12 жыл дың бір иесі. Су 
жән дігінің меншігіндегі жылда шөп 
бітік шығып, мал мен жанның азығы 
түгел болады деген сенім қалып-
тасқан.

Итмұрынның жүрек ауруына пайдасы қандай?
«Итмұрын тұнбасы мен содан жасалған сусындардың жүрекке 

пайдасы бар» дейді. Дәстүрлі медицина бұл жөнінде не дейді? 
Оны қолданудың тәртібі қандай?

Жадыра МҰХТАРҚЫЗЫ, Қарағанды қаласы

С дәруменіне бай итмұрынның 
медицина үшін құнды шикізат екені 
белгілі. Итмұрынның майлы экстрак-
ты – жүйке жүйесі, тері мен кілегей-
лі қабық жарақаттарына бірден-бір 
ем. Сонымен бірге бұл дәрілік 
өсімдіктен өт, ішек жолдарын тазар-
татын, ағзаны нығай татын, өкпе, 
бүйрек, бауыр жұмы сын жақсар-
татын препараттар жа салады. Ха-
лық тық медицинада итмұрын 

тамырының қайнатпасы іш құры-
лысындағы тастар мен безгек 
сияқты жұқпалы ауруларға қарсы 
дәрілік сусын бола алады. Итмұрын 
шырыны гемоглобинді көтереді. 
Бұған қоса бұл шөптің сығындысы 
семіз адамдарды жү рек талмасы-
нан қорғайды. Жүрегі ауыратын 
және қан қысымы жо ғары адамдар 
итмұрын тұнбасын күніне 40 г-нан 
алты апта бойы ішуі керек.

салуы т.с.с. шаруаларды өзгерттік. Бірінші-
ден, бұрынғы кеңестік тәртіп, қазақы бағы-
ныштылық менталитет – жоғары жақтан 
айтылғанның барлығын қалтқысыз өзгерте 
бердік, әлі де өзгертіп жатырмыз. Өткелден 
өткенде қанжығаңыз су болып, тоқымға су 
шашырайтыны рас. Құрғақ жерде келе 
жатқан жоқпыз, ол өткел ғой. Сол сияқты 
ізденбей, талпынбай, бірден даңғыл жолға 
түсе кетпедік деп өкпелеуге тағы болмайды. 
Қанағатшыл, тәуекелшіл, тәубешіл халық-
пыз. Міне, қазір даңғыл жолға шығып келе 
жатқан сияқтымыз. Бағытымыз түзу. Жас 
ұрпақты білімді, заманның талабына қарай 
жан сақтай алатын, ең әуелі өзін-өзі асырай 
алатын, содан кейін басқаға пайда кел-
тіретіндей етіп тәрбиелеу – қажеттілік. Ірі 
мақсаттарымыз көп. Біздің мамандарымыз 
Қазақстанды көркейтіп жіберсе, ғылымы-
мызды, техникамызды іліп әкетсе екен де-
ген де дұрыс. Бірақ ұстаз ретінде айтарым, 
менің шәкірттерім ертең ержетіп, оң-солын 
танығаннан кейін, өз-өзін асырай біліп, ша-
лыс баспай, алған білімін іс жүзінде қол-
данып, тамағын тойдырып, киімін бү тіндеп, 
отбасын асы рауға үйренсе, әрбір қазақтың 
баласы осын дайға жетсе, Қазақ стан 
қамсыз, мұң сыз болар еді. Бізде универси-
теттер көп, халық саны аз деген жағ дайлар 
бар. Солай екені рас, бірақ Қазақ станның 
жағ дайында бұған байқап қарау керек. Се-
бебі Алма тыдағы техника лық, аграр лық т.т. 
ұлттық университеттерді біті ріп шыққан 
мықты маман Ақтөбеге, Орал ға, Солтүстік 
немесе Шығыс Қазақ станға, Өскеменге 
бармайды. Қазіргі заманның үрдісі солай. 
Мәселен, Қазақстан бойынша мыңда ған 
дәрігер жетіспейді. Бәлкім, Үкімет тағы да 
меди циналық оқу орындарын ашу керек 
шығар. Мен тұратын Сол түстік Қазақстан 
облысында 300 дәрігер жетіспейді. Жеке-
леген маман дықтар жағы нан дәрігер мүл-
де жоқ. Ал ауруханалардың жарақ талуы, 

олар дың ғимараттары керемет, бірақ со-
ларды ұстай тын маман жоқ. Сондықтан 
Қазақ станның жағдайында аймақтық ЖОО 
-лар ұстау керек. Өйткені бізде әлеу меттік 
даму әртектес, жолы қашық, климат жағ-
дайы әртүрлі. Үкі мет, министрлік аймақтық 
ЖОО-ларды жергілікті ерекшелік ке қарай 
бейімдеп, сол өңірге керек маман дықтар 
дайындауы тиіс. Басқа ғажап ма ман дық-
тарды сұратып ал дыруға болатын шығар 
деп ойлаймын. 

– Жаңа бір сөзіңізде айттыңыз: 
«Оқыт қан шәкірттерім өз басын алып 
жүр се, сол – олжа және біздің байтақ 
жері міз бен халық саны сәйкес келмей-
ді» деп. Ақтамберді жырау «Он кісіге 
татыса бір кісілік табағым» деп айтқан-
дай, бұл байтақ жерді ұстап тұру үшін 
шәкірттердің білімі, шетелмен салыс-
тыр ғанда, 10 кісіге татитындай болуы 
біз қаламасақ та қажет секілді. Бұл – бір. 
Екіншіден, жаңа айтты ңыз: «Жо ғарыдан 
келген тапсырмаларды мейлі дұрыс, 

– ХХІ ғасырдың Тәуелсіз 21-жылы-
на басқан әр қадамымызға аса мән 
беру керектігін өмір көрсетіп отыр. 20 
жыл дық белестен кейін бағытымызды 
қай та бағамдап, баянды баспалдақ-
тар ға байыппен баруға тура келген-
дей. Өткенімізден өкініш іздеу жара-
мас, алайда алға жылжу үшін ақиқат-
тан аттап кетуге тағы болмайды. Әңгі-
меге осы тұрғыдан келсек...

– Әр жыл өзінің сәнімен, сәтсіздігімен, 
қиындығымен өсіп-жетіліп, табиғаттың 
заңы сияқты дамиды, жаңарады, өзгереді, 
іл герілеу, кейіндеу болады. Кейде бұл 
құбылыстарға ара тұратын күш жоқ қой 
деп ойлаймын. Қоғам дамуындағы іркіліс-
тердің себебін байқамай қалып: «Неге біз 
ілгерілей бермедік? Неге бір жерде тұрып 
қалдық?» деген сұрақтар туады. Осы тұр-
ғы дан келіп, материалдық жағынан алған-
да, көзге көрінетін, қолға ұстайтын, қалтаға 
салатын жетістіктеріміз, Құдайға тәубе. 
Азғантай ғана халықпыз. Жеріміздің асты-
үсті қазына, кенге бай. Мұндай байлығы 
жоқ елдер де мемлекет болып, ұрпақ 
жалғастырып жатыр. Менің айтайын де-
генім – рухани байлық. Дүниенің қожасы 
адам болса, мемлекеттің қожасы қазақ-
стан дықтар және сіз бен біз болсақ, руха-
ниятымызды толтыру, ізденіп, тереңірек 
ойланып, алды-артын болжап, бар-жоғын 
түгендеу басты міндетке айналып отыр. 
Астанамыз бастаған үлкен-үлкен жетістік-
теріміз, көшемізге сыймай кеткен авто-
көлік теріміз, ұл-қыздарымыздың жай-
нап, жарқырап киініп жүргені, дастар-
қаны мыз дың молдығы, мұның барлығы 
– адам қолы мен жасалған нәрсе, яғни 
адами капитал. Ал рухани байлық ең бірін-
ші тұрады. 

– Бүгінгі жетілуімізге қандай баға 
бересіз?

– Талай жыл университетте қызмет істе-
гендіктен, білім саласын айтқаным жөн-ау. 
Білім беру ісінде көптеген өзгеріс бол ды. 
Ол өзгерістер оқыс жағдайда, шұғыл бол-
ғандықтан, кейбір жерлері шытынап, опы-
рылып, кейбір жерлері орнына келіп жатқан 
жағдайлар бар. Дүниежүзілік өркениеттің 
деңгейінен қарап, ойлана келе түйгені-
міз – бұрынғыша жүре беруге болмайды, 
жаңалық жасауымыз керек екен. Сол жаңа-
лықтар жасалып жатыр. Мәселен, мектеп-
терді 12 жылдыққа көшіру. Оқулық тардың 
жылда өзгеріп жатқанына оқушы лар, ата-
аналар, мұғалімдер кейде ренжитіні бар. 
Оған ренжуге болмайтын шығар. Өйткені 
біз іздену үстіндеміз, жолды бір-ақ күнде 
таба алмаймыз. Егер оқулық тар, оның ішін-
дегі қағидалар жылда өзгеріп отырса, ол 
– заманның талабы-дағы. Біреу дің қажет-
сінгенінен немесе қажетсін бегенінен емес 
деп ойлаймын. Орта арнайы оқу орында-
рын құртып алып едік, оны колледж деп 
атап қайта жандандырып жатырмыз. Одан 
төменгі жұмысшы мамандық тарын дайын-
дайтын мектептер селкеу тартып қалған 
шаруа еді, оны жөндеудеміз. Негізінен, 
барлық күш ЖОО-ға түсіп тұрған сияқты. 
Мемлекеттің қуаты, қаржы жағдайы 
нығайып, сырттай қара ған да, саны жағынан 
бүкіл Еуропамен теңгеріліп болдық. Ден-
саулық, адам ағзасының ұңғыл-шұңғылын 
зерттеп, емдейтін аспабымыз тағы басқасы 
сақадай сай. Енді соның маманы және іс-
тейтін қол керек болып тұр. Теория мен 
тәжірибені қатар алып жүрген жөн. Жаңа 
заманның Тәуелсіз елге қызмет етпейтін 
тео риясын мен мойындамаймын. 

 – Білім саласындағы көңіліңіз то-
латын және толмайтын тұстарын айту-
ға бола ма? 

– Айтуға хақым бар сияқты. Тәуелсіздік 
алғаннан бері ЖОО-да болып жатқан 
барлық өзгерістердің куәсімін. Ұйықтап 
жатқанда өзгертіп кетпесе, есіміздің бүтін, 
көңіліміздің ояу кезінде бәрін көрдік, тіпті, 
бізге ұнасын-ұнамасын өзіміз жасадық. Ең 
аяғы құжаттардың, бағдарламалардың жа-

мейлі бұрыс болсын, бас изеп жасай 
бердік» деп. Осы жаппай бас шұлғу 
қаншалықты жақсылыққа апарады? 
Ертең шәкірт теріңіз де бір жаққа құлап, 
бас изей берсе, даму бола ма? Әртүрлі 
ой, жан-жақты пікір-көзқа рассыз қайтіп 
өркендейміз? 

– Жеріміз кең, халқымыз аз. Хош! Жері-
міздің жартысын біреуге бере салайық па? 
Жоқ, жер бізге керек! Халықты бізге басқа 
жақтан қосып бере ме? Жоқ, қосып бер-
мейді! Міне, өзіңіз назар аударып отырған 
үлкен мәселе – ұлан-байтақ жері мізді кө-
гер тіп, көктетіп, көркейтіп, келесі ұр паққа 
жеткізу. Ұрпағымыз 20, 30, 100 жылдан 
кейін осы жерде тарай береді деген ние-
тіміз бар. Бұл – табиғи заңдылық. Бәрі міз 
«әр қазақтың намысы болса екен» деп 
жүрміз. Ешкіммен бәсекелеспей-ақ, «Мен 
қазақтың азаматымын, байтақ жерім бар, 
тән қуа тымды жеткіздім, бойым, ойым, 
денсау лығым бар, енді рухани жағынан 
баюым керек, шетелден келіп жатқан кез 
келген дүниені біз де жасай аламыз» де-
гендей саналы ұғымы бар, сапалы, білімді 
ұрпақ дайындау – ЖОО-ның міндеті. Осы 
мүм кіндікті пайдаланып, Қазақстанның 
еркін ойлы азаматы ретінде көкейде 
жүрген ойымды жеткізсем... Осы ұлан-
байтақ жері міз ден көп астық алдық дей-
міз. Келесі жы лы құрғақшылық болып, 
мұндай астық ала алмауымыз мүмкін. Сол 
себепті: «Біздің мемлекетімізге қанша 
астық керек? Мемлекетімізде қанша жер 
бар? Сол жерлерді кім көрінген жырта беру 
керек пе? Олар жерге бір түйір тыңайтқыш 
салып отыр ма? Ол жердің күтімі қандай? 
Ол жердің нәрін, сөлін сығып алып жатқан 
жоқ па? Басқалар өнім өндіріп жатқан 
жерден Қазақстанға пайдасы не, зияны 
не?» деген мәселелер бар. Біз жерімізді 
жүдетіп, Жер-Анамыздың емшегін кер-
гілеп, созғы лап жатырмыз. 100 жылдан 

кейінгі ұрпағы мызға, одан кейінгілерге не 
қалды рамыз? Абай айт пақшы, маған билік 
құзыретін берсе, «Бос жерлер» министр-
лігін ашар едім. Ол министрліктің қызметі 
– бос жатқан жерлерге ешкімді тигізбей, 
сол жерлерді тыңай татын, құнарланды-
ратын өсімдіктер отыр ғы зып, қоршап, 
қорып, қоректен діріп, маңа йындағы аға-
шын, суын, тіпті жәндігіне дейін қорғап 
отырады. Үлкен статус беріп, биік мини-
стрліктердің бірі қылар едім. Қазіргі бізде-
гі ең нашары – Табиғатты қорғау министр-
лігі. Министрдің кім екенін екінің бірі біл-
мейді. Жер – қоймамыздағы бай лы ғымыз, 
қалтамыздағы алтынымыз. Ал табиғат – 
кеңірек түсінік. Табиғатты қор ғауды біздің 
егіншілікке, жайылымға жарамды, алтын-
нан қымбат, қойнауы қазы на-кенге толы, 
бағасы шексіз жеріміз дің құнымен 
шатастыруға болмайды. Екіншіден, есеп-
тейтін адам болса, Қазақстанға жылына 
қанша алтын керек? Ішетініміз, жейтініміз, 
сататынымыз, қарызымыздан құтылатыны-

мыз бар. Одан артық алтынды қазбаймын, 
себебі ертеңгі ұрпаққа қалды руым керек. 
Соларға көрсетіп кетемін. Көрсетіп кетпе-
сем де, өздері тауып алады. Мен геолог 
болмасам да, есептеуімше, Қазақстанда 
мыңжылдық қа жететін энергетика қоры 
бар. Үлкен Қарағанды көмірлі аймағының 
ұзындығы – 500, ені – 500 шақырым. 
Басқасын былай қойғанда, осы көмірдің 
өзі – үлкен байлық. Ал көмір болған жерде 
бәрі бар. Сондықтан энергетика көздерін 
үнемдеу керек. Үшіншіден, қазақ ықылым 
заманда-ақ айтқан: «Судың да сұрауы 
бар» деп. Меніңше, бізде судың сұрауы 
жоқ сияқты. Еуропа мемлекеттерінде, 
АҚШ-та болдым, сабақ бердім, лекция 
оқыдым, халықпен сөйлесеміз. «Үйде екі 
шүмек тұрады. Бірі – тұщы, кәдімгі біздің 
ішіп жүрген артезиан суы. Екіншісі – тех ни-
ка лық су» дейді. Біріншісіне «ішуге бола-
ды» деп жазып қойған. Екіншісі қай тадан 
тазартылып келген, сіздің кір, еден, ыдыс-
аяқ жууыңызға, шомылуы ңызға т.т. ішкен-
нен басқасының барлығына пай далануға 
бо лады. Еліміздегі тұщы судың қоры – 
мем ле кет тік бағдарлама болу керек. Арпа-
бидай, алтын-күмісіңіз жоқ де сеңіз де, 
суы ңыз болсын. Су – бар бай лықтың бас-
тауы. Иә, тұщы суды пайда лануға байла-
нысты бағ дар лама бар, «Мөлдір су» ма 
еді? Ол бағ дар лама міндеті – суды үйіңізге 
жеткізіп беру. 

– «Неге болсын үнем керек» дейсіз 
ғой. Зарқын аға, енді әңгіменің ауанын 
бұрсақ. Руханиятымызға «Қазақтың 
ханы – Абылай» атты екі томдық кітап 
қосып жатырсыз. Әрине, Абылай хан-
ның ауқымды әңгімеге арқау болаты-
ны рас және екі кітапты бір хабардың 
шеңберіне сыйдыру мүмкін емес. Де-
генмен ғасырлар бұрынғы Абылайдың 
арманы, көксегені бүгіннен табыла 
ма? 

– Абылай мен Тәуелсіздік сөзінің орта-
сына теңдік белгісін қойуға болады. Абы-
лай – Тәуелсіздіктің туын көтерген, Тәуел-
сіздіктің құнын білген хан. Абылай хан – 
Тәуелсіздіктің символы. Мұны біз халық 
ауыз әдебиетінен бері қарай айтып ке-
леміз. Бар-жоғын, бүкіл дерегін аңыз-
әңгімесінен аршып, Абылайдың бейнесін 
беру керек болды. Келешек ұрпақтың 
алдындағы жауапкершілігіміз шығар, осы 
шаруаны қолға алдық. Мұнда 500 құжат 
қамтылған. Әрбір құжатта аты аталатын 
кісілерге түсінік берілген. Мысалы, Бөген-
бай – қай Бөгенбай немесе қай Қабанбай? 
Олардың қандай еңбегі бар еді? Тағы басқа 
хандар, билер, бұрын іздеушісі жоқ болып 
келген кісілер, қысқасы, кітапта қамтылған 
оқиғаларға түгел түсінік берілді. Ең аяғы 
жер аттары: Ақсу, Сарыкөл, Қарасу деген 
сияқтылар кездессе, бұлар қазір қалай 
аталады, қай жерде? Тұсаукесерінде пікір 
білдірген тарихшы ғалымдар: «Энциклопе-
диялық сипатта...» деп айтып жатты. Менің 
ойымша, Абылайдың төңірегіндегі әңгі-
мелер мен жұмбақтардың бірталайы ше-
шіл ген сияқты. ХVІІІ ғасыр түгел қамтыл-
ғаннан кейін, әңгіме Әбілқайыр ханнан 
бастау алады. Әбілқайырды айналып 
өтпейсіз. Мамандардың айтуынша және 
өзіміздің жобалағанымыздай, бұл кітап  
тұтас қазақтың үш жүзі мен батырларын, 
билерін қамтиды, идеялық тұрғыдан 
барлығы Абылайдың төңірегіне шоғырлан-
дырылған, іс жүзінде де солай болғанды-
ғынан дерек береді. Ең бірінші бағалай-
тыным – Абылайдың тұсындағы Қазақ 
хан дығының шекарасы, алдыңғы жылы 
Президентіміз бекіткен бүгінгі Қазақ 
мемлекетінің шекарасымен шамаластығы. 
Екіншіден, сол кездегі Қазақ хандығының 
саяси жағдайы тура біздің қазіргіміздей. 
Оның алдында Абылай ханға дейінгі, бері 
қойғанда 100 жылдық соғыстан азып-то-
зып, қажып, мінез-құлқы өзгерген, бейбіт 
кәсіпке үйренбеген, аттан түспеген, сауда-
мен айналыспаған қазақ еді. Абылайдың 

Зарқын ТАЙШЫБАЙ, 
М.ҚОЗЫБАЕВ атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 
профессоры, Этно-ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі, абылайтанушы ғалым:

Абылайдың биік бейнесі 
қазақтың көкжиегінен 
төмендемейді

АЛАШ-АҚПАРАТ

«Екібастұз ГРЭС-2» АҚ-да 
электр қуатын өндіру өткен 
жылы 5,9 млрд кВт/сағ. құра ды. 
Бұл 2010 жылмен салыстыр ған-
да 8,8 пайызға көп. «Бұл – жұмыс 
тәжірибесі мол барлық энер-
гетик тер ұжымының арқасы», – 
деп атап өтті АҚ басқармасының 
төрағасы Ғани Сәлімжуаров.

ГРЭС-2 электр 
қуатын өндіруді 
көбейтіп жатыр

Бірінші электр қуатын алған сәттің 21 
жылдығын атап өткен стансыда негізгі 
жаб дықты ауыстыру бойынша ауқымды 
жұ мыс тар жүргізілуде. Қазіргі кезде жұ-
мыс істеп жат қан екі энергоблокты 
жаңар туға өт кен жылы 11,8 млрд теңге 
бөлінсе, ОРУ-500 кВ кеңейтуге және 
қай та құруға, сондай-ақ оның 1150 квВ 
«Екібастұз» қосалқы стан сысына қосылуы 
үшін 501 млн теңге бө лін ген. Бірінші 
энергоблок ағымдағы, ал екінші энерго-
блок күрделі жөндеуден өтті, отын-көлік 
цехының жаңартылуы мен техникалық 
қайта жабдықталуы аяқ талып жатыр, тас-
палы конвейері толық ұй ым дастырылып, 
жарықтандыру жүйесі жаңар тылды, сүр-
гіш паркі ауыстырылды. Осының барлығы 
стансыға электр қуатын тұрақты өндіріп 
шығаруға мүмкіндік беріп отыр.

Жанаргүл ҚАДЫРОВА, 
Кереку

алдында бір-біріне бағынбаған, әркім өз 
руын зор тұтқан заман болатын. Соның 
бәрін Абылай хан бір ошақтың басына жи-
нады. Иә, қатаңдық жасаған жерлері бар, 
бірақ ол қатаңдық емес, тәртіп деп атала-
ды. Ішкі жағдайды соған келтірді, ұр лыққ а, 
барымтаға тыйым салды. Абылай қазаққа 
сауданы алып келді және онымен айналы-
суды үйретті. Ал сауда – әлемдік өркениет-
тің үлкен жетістігі. Қазақ қоғамы Абылай-
дың тұсында экономикалық жағда йының 
негізі ретінде өлкемізге, Сарыарқаға сый-
май жүрген малды киімге, құрал-сай-
манға, басқа да қажетті дүниелерге айнал-
дырып, Қытай және Ресеймен екіжақты 
сауда ұйымдастырды. Әрине, Тәуелсіздік  
тең дессіз, бірақ ХVІІІ ғасырды қарасаңыз, 
дүниежүзілік жер бөлісі болды. Кімді-кім 
басып алмай жатты. Америка ашылып, 
Португалия, ағылшындар дүниені ту-тала-
қай етіп бөліп алып жатқанда, «Қазаққа 
неге тиісесің?» деп өкпелеуге болмайды. 
Бұл – табиғаттың заңы секілді құбылыс. 
Мына жақтан Ресей, мына жақ тан Қытай 
төнген кезде, барлығымен тіл табысып, 
елшілік алмасып, «сен жақсы да мен 
жақсы» деп, қазақты аман алып қалды. 
Абылай ханның түсінігінде: «Исі қазақтың 
мәңгілік жауы, мәңгілік досы жоқ, тек 
қазақтың мүддесі бар». Абылай ханның 
ұстанған саясаты – осы. Қазіргі Қазақ 
мемлекетінің саясаты да сол деп ойлай-
мын. Шарт жасасып, бір нәрсеге қол қойып 
жатсақ, ол қазаққа пайдалы болуы тиіс. 
Келісім кездерінде Абылай қазақ қа пайда-
сы болмаса, басқаны керек қыл маған. 
Жерді қорғау және қорғаныс мәсе лесінде 
Абылай шекараны қатты бекіткен. Шекара 
бойына мықты-мықты сұлтандар ды қой-
ған. Қытай мен Ресей шекара қыз метімен 
тікелей байланыс жасаған. Мә селен, Қы-
зыл жардың қазығынан бері қарай, бір 
шақырымға бірде-бір орыстың аяғы тиген 
емес. Тарбағатай, Аягөз, шығыс жағы мыз-
дағы қытайлар да солай. 

1756 жылы Баянауылды басып, Қар-
қаралыны асып, Қытайдың қалың әскері 
кіріп келді ғой. Абылай соларды талқандап 
жіберді. Қытайлар қайта кетті: «Келесі жы-
лы келеміз» деп. Нақты деректер кітаптың 
ішінде бар. Қытайдың императоры хат жа-
зып: «Әй, Абылай, сен бай қа! Мен сенің 
еліңді, жеріңді тып-типыл етіп жойып жі-
беремін. Сен менің әскерімді сөйтіпсің» 
десе, Абылай: «Біз сіздің әске рі ңіз екенін 
білмей қалыппыз... Жаңыл дық!» деп жеті 
арғымақты сыйлыққа жіберіп, осылай 
Қытаймен мәміле жасас қан. 

– Қазаққа қатысты аңыз-әфсана-
лар дың негізгі арқауы ақиқат екенін 
кеңес кезіндегі саясат танытпай, кері-
сінше, жағымды әңгімелерді жалғанға 
айналдырды ғой. Абылай төңірегіндегі 
аңыздардың тарихи деректермен сәй-
кестігі жөнінен не айтуға болады? 

– Мына кітапта аңыз – деректерді, де-
рек аңыздарды байытады. Екеуі екі шаруа 
деп бөліп тастаған жоқпыз. Екеуінің де 
анықтамасы бар. «Кітап – ғылыми зерттеу, 
аңыз – халықтың жадында, зердесінде 
қал ған жақсы әңгі мелер» деп түсіну керек. 
Содан кейін: «Абылайдың әке-шешесі кім? 
Оның әке-шешесі кім?» деген кездерде 
бір талай дүдәмалдар бар. Сол дүдәмал-
дар ды, аңыз-әңгімелерді есептегеннің 
өзін де тарих алдында Абылай бізден ұял-
май ды. Абылайдың істегенінің бәрі дұрыс. 
Дұ рысы да – дұрыс, бұрысы да – дұрыс! 
Абы лайдың биік бейнесі қазақтың көк-
жиегінен төмендемейді. 

– Дұрыс екен, Зарқын аға, түйін сөз, 
тілегіңіз... 

– Тәуелсіздіктің 21-жылына қадам ба-
сып отырғанда келешектің талабы бөлек. 
Игілікті басталған жыл өзінің берекесін мо-
лайта берсін! Елімізге береке келсін! Ты-
ныш тық болсын! Үлкен-кіші аман бол-
сын! 

– Әумин! Рақмет сізге! 

«Алаш айнасы» газетi мен Қазақ радиосының бiрлескен жобасы 

«Айтөбел» хабарының жазбаша нұсқасы 
Авторы: Едiл АНЫҚБАЙ
Хабардың тiкелей толқындағы уақыты: 101 ҒМ, сәрсенбі күні сағат 14:05-15:00

Алаш айнасы

Қызылжардың Тайынша 
ауданында теміржолда апат бол-
ды. Жеңіл көлік пен қозғалт қы-
шы бар автономды теміржол ва-
гоны түйісіп, бір адам қаза тапты.

Теміржолдағы 
апаттан бір адам 
қаза тапты

Тайынша-Теңіз теміржолының 122-
шақы рымында кешкі уақытта апат орын 
алды. «Рено» автокөлігінің жүргізушісі бағ-
даршамның қызыл түсіне қарамастан, 
теміржолды кесіп өтпек болған. Осы сәтте 
көлікті АС-5 қозғалтқышы бар автономды 
теміржол вагоны соққан. Апат салдарынан 
жеңіл көлік жүргізушісі ауыр жарақат алып, 
сол жерде қаза тапты. Теміржол көлігі 
машинисінің айтуынша, автокөлік өткелге 
жақындаған сәтте жылдамдығын азайтып 
тоқтаған, бірақ вагон таяп қалған кезде 
алдынан өтіп кетпек болған. 

Зерттеу барысында машинистің арақ 
ішпегені анықталды, қаза тапқан көлік 
жүр гізушісі де сау болған. Жеңіл көлік темір-
жолдың екінші бетінде орналасқан жанар-
май құю стансысына бармақшы бол ғанға 
ұқсайды. Көпжылдық тәжіри бесі бар жүр-
гізушінің ереже бұзып, апат қа ұшы рау се-
бебі тергеу барысында анықталады. 

Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ,
Қызылжар

Ақсу ЖЭС-інде «Еуроазиаттық 
энергетикалық корпорация» 
АҚ-ына тиесілі жаңа нысан 
іске қосылды. Электр қуатын 
беру жүйесіндегі кернеулігі 
500 кВ болатын қолдан 
басқарылатын шунттаушы 
реактор ауыстырылды. 
«Запорожтрансформатор» 
ААҚ-да дайындалған өнім 
электр қуатын беруде реактивті 
қуаттылық шығынын төмендетіп, 
оның орнын толтыруға арналған.

Стансы жабдығы 
жаңартылды

Мұндай реакторлар әлем бойынша 
он шақты, ал Қазақстанда осымен екінші 
реак тор болып отыр. Мамандардың пікі-
рінше, жаңа жабдық ОРУ-500 қосым ша 
стан сысы арқылы Екібастұз, Омбы және 
Руб цовск қалаларына жететін электр қуа-
ты ның кернеулік деңгейін нақты реттеу ге 
мүм кіндік бермек.

Андрей ЛУКЬЯНОВ, 
электрстансының қайта құру 
және дамыту бөлімінің бастығы:

– Бұрын кернеулікті реттеу турбоа-
гре гаттардың реактивті қуатты лығы 
көме гімен орындалатын. Ал қолдан 
бас қарылатын шунттаушы реакторды 
іске қосу стансының екінші кезектегі 
генераторларын жеңіл режимде пай-
далануға мүмкіндік береді. 

Жанаргүл ҚАДЫРОВА, 
Кереку 

e mail: info@alashainasy.kz
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Нобель сыйлығының лауреаты болған футболшы
«Футболшылар қайырымдылық қорына атсалысты», «футболшылар жану-

арларды қорғау туралы ұйымға мүшелікке кірді», «футболшылардың ішіндегі 
пәленше деген ойыншы осындай атаққа ие болды», «сауалнама бойынша 
түгенше деген футболшы ең сымбатты жігіт болып танылды» деген талай 
жаңалықты естідім. Бірақ футболшыларға Нобель сыйлығын береді деп ойла-
маппын. Бақсам, футболшылар арасында мұндай мәртебелі атақты иеленгені 
бар екен. Ол кім? Аяқпен ғана емес, мимен де қызмет ететін футболшы туралы 
білгім келеді.

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ, Тараз

Қарсыласты бағаламау – осалдық
Спортта фавориттердің аутсайдерлерді менсінбей, қалпақпен ұрып аламыз деген 

ниетпен шығатыны белгілі. Әрине, матч алдында қарсыласты сыйлаймыз деген 
сыңайдағы әңгімелер айтылғанымен, мықтылар қашанда әлсіздерді қарсылас сана-
майтынын сеземін. Жалпы, спорт тарихында қарсыласты бағаламай, өз қабілетінің 
биіктігіне «мастанған» жағдайлар көп кездеседі. Сондай бір келеңсіз «мінезбен» 
«Барселона» клубы да көзге түсіп қалыпты деп естідім. Сол рас па? Каталония клубын 
жақсы көретіндігім соншалық, мұндайға оларды қимай жүрмін.

Арнұр ҚАЙЫРБАЙ, Жезқазған қаласы
Әлеуеті зор спортшылардың өз-өзін биік 

ұстап, қарсыласты «мазақ» етуі бокста анық 
байқалады. Кәсіпқой боксшы Рой Джонстың 
талай мәрте қос қолын жоғары көтеріп, «Ал, 
ұра ғой» деп қарсыласын келеке ететінін 
көзіқарақты жанкүйер ұмытпаған шығар. 
Ғаламтордағы бейнежазбалар ішінде Біріккен 
Араб Әмірліктерінің ойыншысы Авиан Диаб-
тың артқа қарап, өкшесімен соққан 11 метрлік 

айып добы үлкен сұранысқа ие. БАӘ ойыншы-
сы онсыз да 6:2 есебімен ойсырай ұтылып 
жатқан Ливан құрамасының қақпа сына белгі-
ленген 11 метрлік айып добын тебу үшін 
нүктеге келеді. Келеді де, әдетте гідей емес, 
артқа қарап, өкшесімен гол соғады. Сол бойда 
сары қағазбен «марапатталған» Авианды бас 
бапкердің дереу ауыстырғаны да дұрыс бол-
ды. Бұқаралық ақпарат құралдары мен клуб 

басшылығында Авианның бұл қылығы біраз 
талқыланып, қарсыласты сыйламағаны үшін 
Диаб жанкүйерлер алдында кешірім сұрап 
тынды. Әлемдегі футбол клубтарының бар-
лығын да қоғадай жапыратын каталон дық 
«Барселонаға» қандай мақтан да жарасады. 
Себебі клубтар қатысатын сындар дағы жүлде 
біткенді жыл сайын күреп алады. Жақында 
«Осасунамен» болатын матч алдындағы бас-
пасөз мәслихатында сөз сөйлеп отырған бас 
бапкер Хосеп Гвардиола өз-өзін ұстай алмай 
күліп жіберіп, залдан шығып кетті. «Футболда 
біз кез келген қар сыласты сыйлаймыз. «Оса-
суна» жақсы команда. Не айтамын, соңғы рет 
«Осасунаны» 8:0 есебімен жеңіппіз» деген 
соң, Пепті күлкі қыса жөнеледі. Содан соң сөз 
алған капитан Карлес Пуйоль болса, «Оса-
сунаның» бапкерін де, бірде-бір футболшысын 
да танымаймын. Есептің қанша болатыны 
бәрібір де белгілі» деп қарсылас жанкүйерлерін 
біраз өкпелетіп алған. 

Ұлттық құраманың аға бапкері Саржан 
Жақсыбеков Иван Ярыгин мемориалында 
Елена Шалыгина мен Гузель Манюрова-
дан басқа қыздардың барлығы боз кілем-
ге шығатындығын айтты. Екеуі жеке бап-
керлерімен арнайы бағдарлама бойынша 
дайындалмақ. Оның бер жағында, олар 
боз кілемге шығатындай дайындықта 
ем ес көрінеді. Десек те, бапкер Еленаға 
үл кен үміт артып, Астанада болатын ли-
цен зиялық турнирде жолдама алуы тиіс 
дей ді. Сонымен қатар елорда боз кілемін-
де Айым Әбілдина да (55 келі) Лондон 
лицензиясын иеленуі тиіс екендігін алға 
тартты. 

Ал Красноярскіде биылғы әлем чем-
пионатының қола жүлдегері Жұлдыз Еші-
мова, өткен жылғы дүниежүзілік додада 
үшінші орын алған Татьяна Багатюк секіл-
ді танымал аруларымызбен қатар, Ольга 
Калинина, Зульфия Яхиярова секілді жас 
қыздар да белдеседі. 

Жалпы, әйелдер күресінен Қазақстан 
ұлттық құрамасында Олимпиаданың екі 
ли цензиясы бар: ең жеңіл және ең ауыр 
салмақта. Орта салмақта жоқ. Осы олқы-
лықтың орнын Астанада толтыруымыз ке-
рек. Олардың алдына қойылып отыр ған 
мақсат – Лондоннан жүлде алу. Ал Крас-
ноярскідегі халықаралық турнир қаң-
тардың 26-сында басталады. 

Телжан КҮДЕРОВ

Қазіргі физиканың іргетасын қалаушы-
лардың бірі, Бор теоремасының авторы, 
квант тық физикаға түрен салған айтулы 
ғалым Альберт Эйнштейннің жақын доста-
ры ның бірі Нильс Бор – футболшылардың 
ішін де Нобель сыйлығын иеленген жалғыз 
әрі соңғы ойыншы. Нильс Бор доп қуумен 
бала кезден әуес тенген. Нәтижесінде інісі Ха-

ральд екеуі Дания құрамасына қабыл данып, 
даттардың басты құрама сы қата рында бірне-
ше ойын өткізді. Бірақ футболшылар арасын-
дағы ең мықты математик, ал математиктер 
арасындағы ең мықты футболшы Нильстің 
інісі Харальд Бор еді. Копен гаген универси-
тетінде оқып жүрген аға йын дыларға ұлттық 
құра мадан шақырту түседі. 1908 жылы фут-

бол Олимпиада ой ын дарына тұңғыш рет 
енгізілді. Сол кезде Ниль с тің інісі Харальд 
Дания құрамасының қақпасын қор ғап, дат-
тар ақтық сында ағылшын дардан 0:2 есе-
бімен ұтылып, күміс жүлдені қанағат тұтты. 
Олим пиадаға бас бапкер Нильсті апарған 
жоқ, бірақ Дания құрамасының қатарында 
ол бірнеше матч өткізді. 1922 жылы Нильс 
Борға физика ғылы мындағы ерен еңбегі 
үшін Нобель сыйлығы табысталды. Мінеки, 
спортшылар арасында да ғылыммен әуесте-
нетіндер бар. Мәселен, Ресей құрамасының 
қақпашысы Вячеслав Малафеев спортшы-
лардың матч ал дындағы психологиялық 
дайындығы турады кандидаттық диссерта-
циясын қор ғамақшы. Сонымен қатар Қазақ-
стан ұлттық құрамасының қақпашысы Давид 
Лория мен боксшы Ермахан Ыбырайымовтың 
да педагогика ғылы мының кандидаты деген 
атағы барын ұмыт паңыз.

ЗІЛТЕМІР ТҮЙІНІ

Ауыр атлетикадағы «аударыспақ»

киада жеңімпазы һәм ел чемпионы ат ан-
ған Истоминнің қоссайыстағы көр сет кіші 
416 (191+225) келі болды. Яғни ол да 
Ильиннен аса алмады.

Алайда «Ильин шын мықты екендігін дә-
лелдеді» деген ешкім болмады. Керісінше, 
«енді оның әуселесін әлем чемпиона тында 
көреміз» деп іштей тынғандар болмаса.

Париждегі әлем чемпионатында да 
Иль ин нің бағы жанып, айдарынан жел есті. 
Әлем чемпионатында тіпті 407 келімен-ақ 

Бұл тіпті Парламентке дейін жетіп, 
ақы ры Ильин өз бетімен жеке жаттығу 
мүмкіндігіне ие болып, бұл кикілжің ба-
сыл ғандай еді. Содан кейін Ильиннің «же-
ке өмірі» басталды. Өзінің шын мықты 
екендігін дәлелдеу керек. Ол үшін білікті 
бапкер керек. Ильин сол кезде біраз сер-
гел деңге түскендей. Естуімізше, даңқ ты 
Хра патыйды дайындаған бі лік ті бап кер-
леріміздің бірі Александр Стер ли ков оған 
енді жаттықтырушы бола алмай тындығын, 
өйткені екі рет ин фаркт ал ғандығын, үшін-
шісіне жүрегі шыда май тындығын айтыпты. 
Әрі «Илья тегін адам емес, онымен үнемі 
бірге болып, жақ сылап дайындау керек, 
бірақ ол тума талант, жерге қаратпайды» де-
ген көрінеді. Кейбір бапкерлер тартын шақ-
таған. Оларды да түсінуге болады. Өйткені 
көпшілік сол кезде Ильинді жұлдыз ауруы-
на шал дыққан адам деп түсінді. Егер Иль-
инмен биік шыңдарды бағындыра алмаса 
(қайтадан чемпион етіп шығармаса), онда 
өзіне де жақсы емес. Ұлттық құраманың 
бап керлерімен арадағы қарым-қатынасқа 
да кесірі тиюі мүмкін емес пе? Сол кезде 
бапкерді Ильиннің өзі таңдайды. Тұңғыш 
рет Сингапурде өткен жасөспірімдер ара-
сындағы Олимпиада ойындарында талай 
таланттың томағасын сыпырған Ержас 
Бал таевқа барады. 

Ильинге өзінікі дұрыс болғандығын 
және дұрыс шешім қабылдағандығын 
бірінші рет былтыр күзде Талдықорғанда 
өткен ел чемпионатында дәлелдеуі керек 
болды. Бұл жай ғана чемпионат емес, 
бүкіл республикалық спартакиада аясын-
да өткен маңызды дода еді. Спартакиа-
да қарсаңында «Ильин мықты ма, Седов 
күшті ме?» деген сөз де желдей есті. Негізі, 
бұл астыртын «шайқас» еді. Себебі Седов 
94 келі салмақ дәрежесінде, ал Ильин 105 
келіде сынға түсті. Іс жүзінде Ильиннің 
бас ты бәсекелесі өз салмағындағы Алмас 
Өтешев болды. Бірақ қоссайыс нәтижесін-
де өзінен төмен салмақта бақ сынаған Се-
довтан қалып қойса, төбесінен қара бұлт 
түйілер еді. Сыналып-мінеліп, күлкіге де 
қалар еді. Ильин бұл «сынақтан» сүрінбей 
өтіп, абыройы артты. Жұлқа көтеруде 186 
келіні, серпе көтеруде 230 келіні еңсеріп, 
қоссайыс қорытындысы бойынша 416 
келімен бәрінен озды. Осы салмақта екін-
ші орын алған Алмас Өтешевтің көрсеткіші 
400 (180+220) келі болса, 94 келіде топ 
жарған Владимир Седов 397 (185+212) 
келі көрсеткішпен шектелді. Ол – ол ма, 
Ильиннен ең ауыр салмақта бақ сынаған 
Сергей Истомин де аса алмады. 105 келі-
ден жоғары салмақ дәрежесінде спар та-

үздік шықты. Жұлқа көтеруде 181 келіні, 
сер пе көтеруде 226 келіні бағындыр ды. 
Сер пе көтерудегі үшінші мүмкіндігіне шық-
қан да жоқ. Өзінің нағыз мықты спорт шы 
екен дігін екінші рет дәлелдеп, ағыл-тегіл 
жыла ды. Көзінен жас тарам-тарам болып 
ақты. Қар сыластарынан асып түс ке ніне ға-
на емес, өзіне қарсы адам дар ды мойын-
дат қанына жылады. Бәсе ке лес терінен ға-
на емес, бақ таластары нан мерейі үстем 
бол ға нына егілді. 

Қызықтың көкесі толағай қыз-жігіт-
теріміз елге келген соң басталды. Ұшақ-
тан түскен бетте Седов «мен де кетемін 
Ильиннің соңынан, мен де жеке жатты-
ғамын» деп салды. Тіпті кезінде баз бі-
реу лердің сөзіне еріп, Ильинге қарсы 
болғанына өкінетіндігін де астарлап мең-
зеді. Одан кейін Сергей Истомин мен 
Вла димир Кузнецовтың да өз беттерінше 
жат тығуды қалайтындықтары жөнінде ақ-
парат тарады. Айтатын уәжері – ұлттық 
құра ма ның кеңесшісі, түрік маманы Эн-
вер Түркелеридің жаттығу әдістемелері 
жа рақатқа апарып соғады-мыс. Одан соң 
толағай қыздарымыз да жеке жаттығуды 
теріс көрмейді деген сөз шықты. Не болып 
кетті сонда? Бұлары несі? Осы сауалдардың 
құшағында біз екі адамды сөзге тарттық. 
Бірі осыдан біраз уақыт бұрын ауыр атле-
тикадан Олимпиада даярлау орталығы-
ның директоры болған, Илья Ильинмен 
жақ сы араласатын адамдардың бірі Бекен 
Бекмұ хан бетов те, екіншісі – ұлттық құрама 
бапкерлерімен бірге жүрген, ауыр атлети-
кадан ҚР мемлекеттік жаттықтырушысы 
Меңдіхан Тәпсірұлы.

Бекен БЕКМҰХАНБЕТОВ, 
ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушысы, 
педагогика ғылымының кандидаты:

– Шынымды айтайын, маған ауыр 
ат леттеріміздің көбісі хабарлас ты. Бәрі-
нің де Ильин сияқты жеке да йындал-
ғысы келеді. Бәрінің де Бал таевқа 
бар ғы лары келеді. Балтаев олар дың 
бәрін қалай өз қолтығына қы са ды? Дәл 
қазір құрама сапында ұйым шылдық 
жоқ сияқты. Бәлкім, бас шы лар арала-
сып, ымыраға келтіру керек шығар. 
Спортшылардың да мұң-мұқ таж дары-

на, пікірлеріне көңіл аудару керек деп 
ойлаймын. Көбісінің жарақат алып, қа-
тар дан шығып қалып немесе өз мүм-
кіндіктерін толық жүзеге асыра алмай 
жүргендері рас. Бұл тұр ғыда Мария 
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Алматыдағы «Темір-Дос» 
спорт кешенінде әйелдер 
күресінен Қазақстан ұлттық 
құрамасы жаңа жылдағы 
алғашқы оқу-жаттығу 
жиынын аяқтап, Ресейдің 
Красноярск қаласына бет 
алды.

Әзірше бары – 
екі лицензия

ЖАҢА КЕШЕН

Астанадағы ұлттық теннис 
орталығында жаңа спорт 
кешені ашылды. Алты бірдей 
ойын алаңы бар кешенде 
енді теннис академиясының 
шәкірттері жаттығады.

Қыста да теннис 
ойнаймыз

Астана қалалық спорт, денешынықтыру 
және туризм комитетінің баспасөз хатшысы 
Жанар Өтешованың мәлімдеуінше, халық-
аралық талапқа сай келетін спортзал жыл-
дың кез келген уақытына арналған. Жаңа 
теннис кешенінде алты корт бар. Оның 
үшеуі хард болса, үшеуі – құмдауыт төсе-
ніш. Әлемде кең тараған қатты төсеніште 
қазір теннис академиясының тәлімгерлері 
жаттығу жасауда. Ұлттық құраманың негізгі 
ізбасарлары осы жерде күніне үш сағаттық 
оқу-жаттығу жұмыстарын өткізеді. Бүгінгі 
таңда еліміздің әр аймағынан іріктелген 46 
қыз-жігіт жаңа орталықта өз деңгейлерін 
көтеруде. 

Аталмыш спорт кешеніндегі елеулі бір 
жаңалық, мұнда үш бірдей құмдауыт тө-
сеніші бар корттың ашылуы болды. Қа-
зақстан теннисшілері бұған дейін жазда 
ғана құмда теннис ойнаса, енді жыл он екі 
ай бойы жаттыға алады. Жабық кешендегі 
мұндай төсеніші бар корт қазіргі таңда 
Орталық Азия бойынша тек Астанада бар. 
Елордадағы жаңа кешенде жаттығу зал-
дарынан бөлек, қонақүй, демалатын және 
жуынатын бөлмелер бар.

Жалпы, ұлттық теннис федерация сы-
ның бастамасымен Шымкент, Қызыл орда, 
Алматы және Қарағанды қалала рын да 
ор талықтар ашылып, жеткіншектер тен-
нис спортына тартылуда. Қазір елімізде 
12 000-ға жуық адам теннис ойнайды. 
Алай да «бұл Қазақстан үшін аз көрсеткіш» 
дейді мамандар.

Бекжан ҚАЛМҰХАМЕД

Довгунның жолы болды

Қаңтардың 11-інде басталған Азия 
чем пионаты шарықтау шегіне жетіп те қал-
ды. Жексенбі күні доданың шымылдығы 
жабылатын болады. Қазақстан мергендері 
нысана көздеу және стенд атуды қосқанда, 
барлығы үш медальды қоржынға салып 
отыр. Сондай-ақ Лондон Олимпиадасының 
екі лицензиясына қол жеткіздік.

Алдымен алтыннан бастасақ. Медаль-
дың жоғарғы сұрыпына жерлестеріміз 
жас өс пірімдер арасындағы сында қол жет-
кізді. Кіші калибрлі винтовкамен 50 метр-
лік қашықтықтан нысана көздеуде балғын 
аруымыз Елизавета Лунина 589 ұпай жи-
нап, бас жүлдеге қол жеткізді. Елизавета 
басты қарсыласы, қытайлық қос мерген 
Чен Фанг пен Чен Руайнгті сәйкесінше үш 
және төрт ұпайға артта қалдырды. Бұл 
сында Лунина мен бірге Юлия Хлызова 
мен Ксения Юмаше ва да бақтарын 
сынаған. Алғашқысы 12-орыннан көрінсе, 
Ксения 14-орынды қана ғат қылды.

Одан кейін қоржынымызға қола ме-
даль түсті. Жай ғана қола емес, Олимпиа-
да лицензиясын ала келген қола. Стенд 
атудың скит бағдарламасында сынға 
түскен шымкенттік ару Ангелина Мищук 

Бұл күндері Катар 
астанасы Дохада спорттық 
атудан Азия біріншілігі 
өтуде. Сары құрлықтың 35-
тен астам елінің өкіл дері 
қатысып жатқан дүбір лі 
додаға қазақ елінің спорт-
шылары да аттанған еді.

мүмкін болған 100 ұпайдың 91-ін жинап, 
үздік үштіктен көрінді. Бұл тұрғыда Анге-
лина тек қытайлық қос мерген Чанг Чан 
мен Вэй Нинді ғана алдарына жіберіп 
алды. Ұлы Жібек елінің өкілдері 93 ұпайдан 
жинап, өзара алғашқы екі орынды бөліскен 
еді. Айта кетейік, Халықаралық спорттық 
ату федерациясы бекіткен регламентке 
сәй кес, стенд атудың скит бағдарламасында 
Азия чемпионатына Олимпиаданың төрт 
жолдамасы бөлініпті. Яғни үздік үштіктен 
көрінген Мищук жүлдегер атанып қана 
қоймай, Лондон Олимпиадасына қатысу 
құқығына ие болды деген сөз. Айта кетер 
тағы бір нәрсе, Лондон Олимпиадасында 
стенд атудың әйелдер арасындағы скит 
және трэп бағдарламасында әр ел әр 
бағдарламада тек бір ғана спортшыдан 
қатыстыруға мүмкіндіктері бар. Яғни төрт 
жылда бір келетін дүбірлі доданың бұл сы-
нында ел намысын тек Ангелина Мищук 

Әзиз ЖҰМАДІЛ
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қана қорғайды деген сөз. Демек, шеңберлі 
стенд атудың шеберіне айналып үлгерген 
қандасымыз Жәния Айдархановаға енді 
басқа бағдарламада барын салуға тура 
келіп тұр. Өйткені іріктеу кезеңін ең үздік 
көрсеткішпен аяқтап, финалдық сынға 
еш кедергісіз жеткен Жәнияның ақтық 
сында жүйкесі сыр берді. Сөйтіп, көш 
бастап келе жатқан аруымыздың бірте-
бірте көрсеткіш тері төмендей берді. 
Ақыры ең соңғы орынға тіреліп, чемпи-
онатты 6-орынмен аяқ тады. Дәл осы 
бағдарламада тағы бір аруы мыз Эльвира 
Акчурина да бақ сына ған. Бірақ жер-
лесіміз 15-орыннан ары аса алған жоқ. 
Ал осы бағдарламаның коман далық сы-
нында қыздарымыз мергендік танытып, 
құрама қоржынына тағы бір жүлде, яғни 
күміс медальды салып берді.

Стенд атудың жайын айттық. Бір күміс, 
бір қола медаль еншілеген олар абыройы-

мызды сақтап тұр. Ал нысана көздеушілер 
ше? Дохаға аттанардың алдында ұлттық 
құрамамыздың бас бапкері Әнуар Юнус-
метов Азия чемпионатынан үш-төрт ли-
цензия алу жоспарда барын айтқан. Алай-
да медальдар туралы сөз қозғалған жоқ. 
Дегенмен, медальдарды былай қойғанда, 
мергендерімізге Олимпиада жолдамасы-
на қол жеткізудің өзі мұң болып тұр. Тек 
сегізінші күні ғана бір мергеніміз лицен-
зияға иелік ете алды. Оның өзінде, маман-
дар Ольга Довгунның жолы болып кетті 
дегенді айтады. Олай дейтініміз, Халық-
аралық спорттық ату федерация сының 
бекіт кен регламентіне сәйкес, Азия чем-
пионатының қорытындысы бойынша, 50 
метр қашықтықтан үш позицияда нысана 
көздеуде тек үш спортшы ғана Олимпиадаға 
қатысу құқығына ие болатын. Ал осы бағ-
дарламада сынға түскен жерлесіміз тек 
ал тыншы орынға ғана қанағаттанған. Енді 
мына қызықты қараңыз. ХОК бекіткен рег-
ламентке сәйкес, Лондон Олимпиадасына 
бұл бағдарламада әр елден екі спортшы 
ғана қатыса алады. Алғашқы екі орынды 
иеленген қытайлық қос мерген бұған дейін 
лицензияға иелік етіп қойған. Төртінші 
орынға тағы бір қытайлық мерген орналас-
ты. Әлгі регламенттің кесірінен ол жол дамаға 
әу бастан таласа алмайтын. Яғни Азия бірін-
шілігінің осы бағдарлама сына бөлінген үш 
лицензияны қола жүлде гер кәріс қызы Жи-
онг Ми Ра, төртінші ор ынға ие болған тағы 
бір кәріс Жионг Гюнгсук және қазақ стандық 
Ольга Довгун иеленді. Әттең, әлгі екі кәріс-
тің ең болмағанда бірі бұрын жолдама 
алып қойғанында осы бағдар ламада 
жетін ші орынға ие болған Александра 
Мали новская да лицензиялы болар еді. 
Дегенмен бұған да шүкір дейміз.

Айта кетейік, Азия чемпионаты қаңтар-
дың 22-сі күні аяқталады. Мергендеріміз-
ді алда бұдан басқа лицензиялық турнир 
күтіп тұрған жоқ. Демек, егер жексенбіге 
дейін мүмкіндіктерін пайдалана алмаса, 
Олимпиадада нысана көздеуден Вячеслав 
Подлесный мен Ольга Довгун ғана ел на-
мысын қорғайтын болады. 

Грабовецкая, Қуаныш Рахатов, Роман 
Русяновский, Рүстем Сыбай, Жазира 
Жаппарқұл, Ибрагим Берсанов, Сергей 
Истомин, Владимир Кузнецов, Влади-
мир Седов сынды қыз-жігіттеріміздің 
жарақат алғандарын айтуға болады. 
Шәкірттеріңе өз балаң дай қарау ке-
рек қой. Көбісі жас балалар, арагідік 
көңілдерін аулап қойған да дұрыс. Ем-
делулеріне көмектесу керек. Үздіксіз 
жаттығу өткізе бермей, тынықтырып 
алып отыру да керек шығар. Маған 
бәрінен де шетелден дайын спортшы 
әкелу ұнамайды. Қазір Қытай мен Ре-
сейде бағы жанбай жүрген ауыр атлет-
тер Қазақстанға келуге кет әрі емес. 
Қытай біріншілігінде бір қыз әлем 
рекор дын жаңартып, 10-орын алған 
екен. Бізге келгісі келеді. Олардың бәрін 
әкеле берсек, өзіміздің қыз-жігіттеріміз 
қалай шығады? Онда бізге Олимпиада 
даярлау орталығының (ЦОП-тың), ше-
берлер спорт мектебінің қажеті қанша? 

Меңдіхан ТӘПСІРҰЛЫ, 
ауыр атлетикадан ҚР мемлекеттік 
жаттықтырушысы: 

– Жыл басталысымен ұлттық құра-
ма спортшылары қызу дайындыққа 
кірі сіп кетті. Илья Ильин Астанада бөлек 
жаттығуда, бірақ ол федерация мен 
бап кер лердің жіті бақылауында. Вла-
ди мир Седовтың, Владимир Кузнецов-
тың және Сергей Истоминнің «ұлт тық 
құ ра мадан бөлек, жеке жаттығамыз» 
де ген дері рас. Алайда басшылық олар-
ға рұқсат берген жоқ. Қазір олар ұлт тық 
құрама сапында жаттығып жүр.

Мемлекеттік жаттықтырушының сөзде-
рін естіп, біраз сабамызға түстік. Шыны-
мен-ақ, бәрі де тыныш болғай.

Нұрғазы САСАЕВ, 
Ақырыс СЕЙІТҚАЗЫ

ИНСБРУК-2012

Австрияның Инсбрук 
қала сында өтіп жатқан 
жас өспі рімдер арасындағы 
тұңғыш Олимпиада 
ойындарында Қазақстан 
қоржынына тағы бір 
қола түсті. Сонымен, 
әзірге еншімізде бір күміс, 
екі қола бар.

Қоржынымызда 
тағы бір қола

Биатлоншымыз Галина Вишневская-
ның күміс және қоласынан кейін шаң ғы-
шы лар жарысында тағы бір жерлесіміз 
Сергей Малышевтің мерейі үстем болды. 
6,6 шақырымға созылған жарыс жолын 
29 минут 57,5 секундта жүріп өткен Сергей 
жеңімпаздан небәрі 28,7 секундқа ғана 
қалып қойды. Дегенмен екі айналымнан 
тұрған жарыс жолының бірінші айналы-
мында жерлесіміз ең үздік көрсеткішті көр-
сетті. 6,6 шақырымның жартысын 9 минут 
23,5 секундта жүріп өткен Малышев басты 
қарсыластары ресейлік Александр Селя-
нинов пен жапон жігіті Кентаро Ишикава-
дан 6,5 секундқа алда болатын. Өкінішке 
қарай, жарыстың екінші бөлігінде жер-
лесіміз шаршап қалды. Алғашқы екі ойын-
да Австрия мен Швеция құрамаларынан 
сәйкесінше 1:8 және 0:17 есептерімен 
оң бай ұтылған шайбалы хоккейден Қа-
зақ стан қыздар құрамасы алғашқы жеңіс-
те ріне қол жеткізді. Доданың басты аут-
сайдері Словакиямен кездескен балғын 
ару ларымыз 2:1 есебімен жеңіске жетті. 
Бірақ ертесінде-ақ Германиядан 0:2 есе-
бімен жеңіліп қалды. Айта кетейік, Олим-
пиа даның жоғарғы тобында бес-ақ ко-
манда өнер көрсеткендіктен, Қазақстан 
құра масы да жартылай финалға жолдама 
алды. Енді бұл кезеңде немістер Австрия 
құрамасымен кездессе, қыздарымыз Шве-
циямен текетіреседі. Сонымен, қарымта 
қайтарамыз ба, әлде тағы қақпамызға 17 
гол жібереміз бе?! Жартылай финал бүгін 
өтеді.

Жалпы, бейресми жалпыкомандалық 
есеп те Қазақстан құрамасы медаль ала 
алған 23 елдің ішінде 19-орынға орна-
ласты. Көшбасында алты алтыны бар 
Қы тай, одан кейін бес алтынмен Ресей, 
үз дік үштікте Оңтүстік Корея спортшы-
лары. Ал ең қызығы, қара құрлықтың 
өкіл дері тұңғыш рет қысқы Олимпиада 
ойын дарында чемпион атанып отыр. Бір 
алтынның арқасында Марокко 14-орын-
да. Бұрын-соңды Африка елінің қысқы 
Ол им пиадада чемпион болғаны былай 
тұр сын, жүлдеге іліккені туралы да естіме-
ген едік.

Асфендияр ЖАНАДІЛ

Бразилияда футболдың орны ерекше ғой. Бұл елде ұлттық 
құрамаларына қатысты өз пікірін білдірмейтін жан кемде-кем. Бір-
де футболдан Бразилия құрамасына бас бапкер болған бір маман 
«Біздің құрамаға еңбектеген балаға дейін сын айтады. Біздің елде 
200 миллион нан астам халық тұрады. Бәрі де футболды сүйеді. Бәрі 
де футболды бір кісідей жақсы біледі. Содан соң бәрі де пікір айтады. 
Қайсысының аузына қақпақ болайын» деген еді. 

Сол сияқты қазір бізде де ауыр атлетикаға ерекше көңіл аудары-
луда. Өйткені ауыр атлетика Олимпиада ойындарында жүлдені көсіп 
алар спорт түрі болады деген үмітіміз бар. Кейінгі кезде еліміздің ауыр 
атлетикасы төңірегінде әртүрлі пікірлер мен сөздердің көбеюі де осы-
дан болар. Мүмкін, бұл жақсылықтың нышаны шығар. Тек Олимпиада 
қарсаңында қыз-жігіттерімізді болдыртып алмайықшы, «құрамадан 
кетемін» деушілер азайсыншы деп осы тақырыпқа қалам тарттық...

Р.S.

Басы 1-бетте
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ТАРАЗЫ
Сіздің бедел мен 

дәулеттен тұратын дәуіріңіз 
бүгін бітті. Мінберді босата 
беріңіз. Әрине, бұл – сіз 
кедейленіп қаласыз деген сөз 
емес. Тек соңғы кездері сіздің 
«жұлдыз ауруыңыз» көптің 
қитығына тиіп бітті. Сондықтан 
да қоршаған ортаға құрметпен 
қарап үйреніңіз. 

САРЫШАЯН
Алдағы күн сізге арналған 

десе де болады. Көптеген 
жаңа таныстар, күтпеген кез-
десулер, тосын сыйлар тағы-
сын тағылар. Бірақ эмоцияға 
көп беріле бермеңіз, барлығын 
сабырлылықпен қабылдаңыз. 
Өзіңіздің көңіліңізді өзіңіз 
түсірмеңіз. Керісінше, алға қой-
ған мақсатыңызға батыл бет 
алыңыз. 

МЕРГЕН
Бұл күні сізге кәсіби бе-

деліңізді арттыру мүмкіндігін 
жібе ріп алмау керек. Жақсы 
ұсыныстар болады. Сіздің 
адалдығыңыз бен тиянақ ты-
лығыңыз басшылық тарапынан 
жоғары бағасын алады. Өзгенің 
«тегін» ақылына сене бермеңіз. 
Кездесулер сәтті аяқталады. Әр 
бастаған ісіңізде табыстар 
күтеді. 

ТАУЕШКІ
Бүгін жұмысыңыз сіз 

ойлағаннан да көп болып 
кетуі ғажап емес. Сәл сабыр 
сақтап, өзіңізді ақылға 
жеңдіріңіз. Туғандарыңыз сіздің 
айтқаныңызды екі етпейді. 
Алайда маңызды шешім 
қабылдарда «жеті рет өлшеп, 
бір рет кесу» – тек өзіңіздің 
құзырыңызда.

СУҚҰЙҒЫШ
Жаңа идеялар мен жоспар 

құруда аса ұқыпты болыңыз. 
Бұл күн ауыр болады. Алға 
қойған мақсаттарыңызды 
жүзеге асыруға мүмкіндік туып 
тұр. Бірақ сіз бәріне бірдей 
үлгермейсіз. «Айтылған сөз 
атылған оқпен тең» демекші, 
әрбір сөзіңізге абай болыңыз.

БАЛЫҚТАР
Сіз үшін алдағы күн 

жаңалыққа толы болады. Аса 
маңызды жұмыстар болса, 
келесі аптаға қалдырыңыз. 
Жеке шағармашы лығыңыз-
дағы мәселелерге көңіл бөліңіз. 
Ал достарыңыз сізге қашанда 
қол ұшын беруге дайын. Тек 
сөзге келіп қалмаңыз. Бос 
уақытыңызды үйде, отбасы, 
ошақ қасында өткізген жөн.

ТОҚТЫ
Бұл күннің басты мақсаты 

– өзіңіздің барлық мүм-
кіншілігіңізді жүзеге асыру. 
Сөзіңізге және әр қада-

мыңызға мұқият көңіл бөліңіз. 
Барлық іс-әрекетіңізді тара-
зыға салыңыз. Жақындарыңыз 
сізден көңіл бөлуіңізді талап 
етуі мүмкін. Олардың бетін 
қайтармаңыз. 

ТОРПАҚ
Бұл күні аса белсенді 

болудың қажеті жоқ. Күндегі 
тірліктен таймаңыз. Егер 
күннің ортасында жұмысқа 

деген құлшынысыңыз артып 
жатса, бар болғаны жаны-
ңыздағыларға кедергі бол-
маңыз. Ал бос уа қытыңызды 
туыстарыңызбен бір дастарқан 
басында өткізіңіз.

ЕГІЗДЕР
Алдағы күн сіз үшін оңай 

болмайды. Жұмыстан аз 
болса да, демалыс алсаңыз 
болады. Егер кеш өткізетін 

болсаңыз, оған арнайы жос-
пар құрғаныңыз абзал. Қанша 
адам шақыруға мүмкіндігіңіз 
жете тінін алдымен ескерген 
жөн.  Жұма, негізі, сіздің сәтті 
күніңіз.

ШАЯН
Сізге алдағы күндерді 

мінезіңіздің кемшілігін 
жоюға арнаған жөн. Ма-
ңызды кездесулер мен 

жұмыстарды түстен кейінгі 
уақытқа орайластырыңыз. 
Егер де бір нәрсеге көңіліңіз 
толмаса, тәптіштеп сұрап 
білуден тартынбаңыз. Ал сізге 
көмек сұрап келгендерге қол 
ұшын беріп, түсіністік таны-
тыңыз. 

АРЫСТАН
Бұл күні қандай жағдай 

болса да, тек өзіңіздің кү-
шіңізге сеніңіз. Алайда сізге 
қасыңыздағылардың жеке 

пікірімен санасуға тура келеді. 
Денсаулығыңызды да назар-
дан тыс қалдырмаңыз. Дәрі-
герлерден ақыл сұрасаңыз, 
тіптен жақсы. Күннің соңында 
толыққанды демалуды да 
ұмытпаңыз.

БИКЕШ
Егер алдағы салтанатты 

кеш көңіліңізден шықсын 
десеңіз, осы күні оған аса 

ұқыпты дайындалыңыз. Сон-
дай-ақ ойыңызды жүзеге 
асыру үшін сабырлылық сақ-
таңыз. Ал күннің екінші жар-
тысында сізді тосын сый күтіп 
тұр. Ол сізге тек ұнап қана 
қоймай, бүкіл мәселелері-
ңіздің шешімі болмақ.
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Алматтың әзілдері

    СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?

Марс Жер тұрғындарына 
жаңажылдық сыйлық жасады

Ғалымдар өткен шілде 
айын да Марокко шөліне жауған 
метеориттердің Марстан түс-
кенін анықтады. Ғарыштағы 
ғаламшар Жерге құны алтын-
нан да қымбат металдарды 
үйіп-төгіпті.

Associated Press-тің хабар лауын-
ша, Марокко аумағына отты шар 
шіл деде түскенімен, ғалымдар ме-
теориттерді бірнеше ай бойы таба 
алмай қойған еді. Көктен түскен 
тастар жаңа жылдың алдында ғана 
табылып, химиялық талдауға жі-
берілген. Зерттеудің нәтижесінде 
метеориттердің Марстан түскені 
белгілі болды. Түсті металл нары ғын-
да ғарыштық тастардың 1 келісінің 
құны алтыннан 10-20 есеге жоғары 

бағаланып отыр. Маман дардың 
айтуынша, марстық ме теориттер 
Жерге осымен бесінші рет түскен. 
«Бұл – жаңажылдық сыйлық! Қымбат 
металл өндіру қиын кезеңде ға-
рыштың бізді бұлайша байытуы, сөз 
жоқ, керемет!» – дейді NASA ғылыми 
орталығының жетекшісі, Флорида-
дағы Ғарыштық зерттеулер инсти-
тутының басшысы Алан Стерн.

Әрі баспана, әрі көлік болатын 
машина жасап шығарды

Америкалық суретші Джей 
Нельсон баспана-көлік ойлап 
тапты. «Алтын қақпа» деген 
атауға ие болған ерекше 
веломобиль – саяхатшылар 
үшін таптырмайтын көлік.

Токпен жүретін шайтанарбаға 
алтын түсті лашық орнатылған. 
Онда асүй де, жуынатын бөлме де, 
дәретхана мен кереует те бар. 
Нельсон баспана-көлікті жасау үшін 
велосипедтің құрамдас бөліктерін, 
шыны мен фанераны, эпоксидті 
шайырды, басқа да қосалқы бөл-
шектер мен құрылыс материал-
дарын пайдаланған. Жылжымалы 
баспана аккумуляторының заряды 
32 шақырым/сағат жылдамдықпен 

16 шақырым жүруге дейін жетеді. 
Көлік рулін жүргізуші еденге мал-
дасынан отырып басқара алады. 
Суретшінің бұл өнертабысы ғалым-
дарға келешекте автоүйлер немесе 
велофургондар жасап шығаруға ой 
салады.

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі
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Бегалин көшесі
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Республика
сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»
Бегалин
көшесі, 148/ 1а

Лекция барысы.
– Арақты көп тұтынған адам ақыл-есінен айырылады. 

Тіпті отбасының шырқы бұзылып, әп-әдемі әйелімен де 
ажырасып жатады.

– Ағай, ол үшін қанша ішу керек?..

***
Жаңа жылдан соң мас Аяз Ата көшеде келеді.
– Оу, әдемі келіншек. Тұра тұрыңызшы. Маған үйіме 

баратын жолды көрсетіп жібересіз бе? 
– Жүріңіз, Аяз Ата. Өзі де сізді іздеп шығып ем. 
– Сіз не, менің қайда тұратынымды білесіз бе?
– Әй, жапшы аузыңды. Мен сенің әйеліңмін ғой. 

***
Әйелі айна алдында тұр.
– Жан, менің фигурам бұзыла бастапты. Айнаға қа-

расам, өзімді көргім келмейді. Алайда менің жан дүнием 
сұлу ғой. Өзім де. Солай ма? 

– Сенің көзің қандай керемет...

Ауа райы

Құрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙСКАНВОРД

Газетіміздің  №7 (689) санында жарияланған сканвордтың жауабы 
КӨЛДЕНЕҢІНЕН: Шала. Сона. Миық. Абзал. Ата. Қақпыш. Анис. Агреже. Стоун. Тыл. Алап. Әккі. Эму. Ер. Әтір. Ескі.       

ТІГІНЕН: Карбонат. Лут. Опа. Тамақсау. Пэр. Ила. Гну. Асы. Құр. Әуе. Оқап. Етік. Тынжы. Кек. Шанаш. Елтірі.

Қаңтардың 20-сы
Алаштың атаулы күні
• 1857 жылы Сыр бойында Жанқожа батырдың ұйымдастыруымен 
ұлт-азаттық көтеріліс басталды.

Туған күн иелері
Темірхан Дуабеков (1937) – полиция генерал-майоры; 
Нұралы Өсерұлы (1940) – дінтанушы, аудармашы, заң ғылымының 
докторы, профессор; 
Алдияр Әубәкіров (1949) – Шығыс Қазақстан облыстық Мұрағат 
және құжаттар басқармасының бастығы;
Тынышбай Досымбеков (1952) – Алматы облысы әкімінің 
орынбасары;
Аманжол Жанқұлиев (1952) – ҚР «Сырбар» сыртқы барлау 
қызметінің директоры, генерал-майор;
Болат Оразов (1952) – «Елорданы дамыту корпорациясы» АҚ бас 
директоры;
Әділ Шаяхметов (1956) – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
академиясының бастығы, генерал-лейтенант;
Қозы-Көрпеш Кәрбозов (1959) – генерал-майор;
Әкімжан Әріпов (1962) – экономика ғылымының докторы, 
профессор, академик;
Ауыт Мұқибекұлы (1969) – ақын.

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, 
мәртебелеріңіз арта берсін! 

«Алаш айнасы»

Белгілі есімнің белгісіз сыры
АУЫТ – қазақтың төл ныспысы. Бұл ныспы жайлы белгілі ақын Ауыт 

Мұқибекұлы: «Есімімді әкем марқұм қойыпты, ағамның есімі – Сауыт, соған 
ұйқастырған болуы керек. Жалпы, Қазақстанның батыс өңірі түйенің қомын ауыт 
дейді екен. Оны Әбіш Кекілбайдың шығармасын оқып отырып білдім», – деп 
пікірін білдірді. 
«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі»: ауыт – нар түйенің ершік сияқтандырып істеген 
шом ағашы.

Индекс 
64259 1 айға 3 айға 6 айға 12 айға

Алматы 506,89 1520,67 3041,34 6082,68

Қала 565,69 1697,07 3394,14 6788,28

Аудан 
(ауыл) 619,24 1857,72 3715,44 7430,88

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 
«Қазпошта» АҚ-тың барлық бөлімшелерінде 

жазылуға болады
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Жер асты 
патшасы 

(грек)
Құпия ой

Үй 
жиһазы,

шкаф
Сурет

Ашытып 
жасалатын 

сусын

Белес

Діни 
кітап

Ашу Одағай 
сөз

Неке қиыл-
ғанда қа-
лың дыққа 

берілетін сый

Әдеби 
шығарма

Моңғолия.
шөл

Тегі аралас 
мал

Бураға 
арналған

тұмыл-
дырық

«ВАЗ» 
өніміШұбар

Қаржы

Қос 
құлақты 
құмыра

Теннис.
кезең

Абылайдың
ер жүрек 

қызы

Бірлестік

Арнайы
берілетін 
азықтың 
мөлшері 

мен құрамы

Қабырға 
шамы

Пияз

Зауыттағы 
өндірістік 
бөлімше

Гольф
таяқтары-
ның бірі

Қызыл 
ғаламшар

Жан

Шеше

Діни атақ

Жоңғыш
құрал

Мадақ
жыр

Мораль
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