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Қырғызстан екі тәулік бұрынғы райынан қайтып,
Жамбыл облысындағы 200 мың гектарға жуық
суармалы егістікке су жіберетін болды. Бірақ суқой
мадан су қабылдауды қалпына келтіру жергілікті
шаруашылықтарды түрлі техникалық қиындық
тарға тап келтіріп, біраз титықтатты.
Шу-Талас бассейндік инспекциясы мамандарының
хабарлауынша, қырғыз тарапы Киров су қоймасынан
Талас өзенімен ауыл шаруашылығы алқаптарына су жіберуді жандандыруға уәде еткен. Дегенмен қырғыздар
үшін су айдау жұмысын кенеттен тыйып тастау оңай
болғанымен, осы мәселеге орай келіссөз жүргізу мен
жамбылдық шаруалар үшін техникалық жүйелерді
су қабылдауға дайындау біраз уақыт алған. Өйткені
суқойма ресурсының бірден лап етуі төтенше оқиғаға
не оның далаға ысырап болуына әкеліп соғуы мүмкін.
Осы себепті суармалы егістікке алғашқы тамшы тек
бейсенбі күні іңір таяған уақытта ғана жетті.

1432,94
71,28

Абай ОМАРОВ (коллаж)

1179

Жәдігерлеріміз
жертөледе жатыр

«Қазақтың негізгі кәсібі мал бағу
болған» деген тарихта жазылған
тұжырымдармен келіспеймін

Қазақ-қырғыз
шекарасы ашылды

21,47

3-бет

Нұрша Какенов:

6-бетте

4,77

Режимді кінәлау аз,
саяси баға керек

ДАТ!

Соңғы кездегі Қырғызстандағы оқиғалар еліміздің аймақтағы саяси
құбылыстарымен тығыз байланысты екендігін дәлелдеп берді. Кеше ғана екі ел
арасындағы суға байланысты мәселе өршіді. Бақсақ, әлі де болса тату көршілік,
әріптестік, ынтымақтастық мәселелеріне жете мән бере бермейтін көршілер
екі ел арасындағы даулы мәселелерді ультимативтік жолмен шешуге ыңғай
танытып отырған тәрізді. Енді судан бөлек, оның заңды жалғасына айналуы
мүмкін тағы бір үлкен проблема бар. Ол – еліміздің ең үлкен стратегиялық
нысаны – Алматы қаласы мен облысын табиғи газбен жабдықтау мәселесі.

Берік Тұрғанбекұлы
Негізінде, суды бөгеу мәселесі — өздігіненақ шешілетін нәрсе. Шу мен Талас өзендерінің
суын қырғыз жағы ұзақ ұстап тұра алмайтыны,

онда ірі гидрокешендер жоқ екені белгілі. Бір
айда-ақ тоспалары толғаннан кейін бұл жай суды
байлағандардың өзіне қауіп төндіре бастайды,
суды ағытуға мәжбүр болады. Сондықтан да
оған алаңдамай, тағы бір үлкен жайт – еліміздің
энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәсе
лесіне көңіл аударсақ.

Кеңес Одағы кезінде салынған «Бұқара газды
аймағы – Алматы» газ құбыры қырғыз жерін кесіп
өтетінін біреу білсе, біреу біле бермес. Одақ тараған
уақыттан бастап, жалпы ұзындығы 700 шақырымға
жуық осы құбырдың бойындағы ең үлкен мәселе
– қырғыз көршілеріміздің, сыпайылап айтқанда,
«санкцияланбаған қармап қалу» мәселесі белең
алды. 2000 жылдарға дейін оған еліміз түсіністікпен
қарап келді. Ұмытпасақ, 2001 жылы болу керек,
қырғыз тарапынан осы ортақ құбырдан ұдайы газ
ұрлау, оның ақшасын қайтармау, қырғыз жеріндегі
құбырдың апатты жағдайы, осыған байланысты
үнемі ескертулер жасап, айыппұл салудан шаршаған
еліміз қырғыз жерін айналып өтетін құбыр салу
мәселесін күн тәртібіне шығарды. Бұл жөнінде
Елбасының өзі арнайы тапсырма берген болатын.
Жалғасы 3-бетте

Ғалымбек Құралбаев, Шу-Талас
бассейндік инспекциясы бастығының орынбасары:
– Бұл егістік алқаптары үздіксіз суаруды қажет
ететін қызылша, жүгері, картоп сияқты техникалық
дақылдар, майлы дақылдар мен көкөністерден
тұрады. Қырғызстан жағы су беруді қайта қалпына
келтіруге келісім бергенімен, осы мәселені реттеу
әлі жалғасып жатыр. Шаруашылықты суқойма суын
қабылдауға ұзақ дайындадық.

алаш-ақпарат

www.аlashainasy.kz

Қауіпсіздік мәселесі 40 миллион
доллар ғана тұра ма?

Сәуірдің алғашқы аптасының соңында бұрқ ете
қалған берекетсіздіктерден кейін еліміз азаматтар мен
сауда-экономикалық байланыстардың қауіпсіздігі үшін
қазақ-қырғыз шекарасына шектеу енгізген болатын.
Кеше Елбасының нұсқауымен Қордай, Сыпатай батыр
және Айша бибі өткізу бекеттерінде бірқатар шектеулер алынып тасталды. Енді шекараның бұл тұстарынан
кез келген қарапайым азамат еркін өте алады. Сондайақ өткізу бекеттері арқылы азық-түлік, дәрі-дәрмек,
жанар-жағармай мен басқа да ауыл шаруашылық
өнімдерін алып жүруге рұқсат етілмек. Дегенмен
Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, аталған үш
бекетте кедендік-миграциялық бақылау күшейтіле беретін болады.
Болатбек Мұхтаров

5-бет

Сашаның күші
сарқылды ма?

7-бет

Ой-көкпар

Ақсақалдар кеңесі аталы сөз айтатын беделді институт бола ала ма?

...дедiм-ай, ау!

Иә

Анна Герман,
Украина Президенті Әкімшілігі
басшысының орынбасары:
– Қазір оппозиция сынайтын
ештеңе таппай, қап-қараңғы
бөлмеден қара мысықты іздеп
жүр. Ал қара мысық ол бөлмеде
жоқ.
(www.ura-inform.com сайтынан)

Амангелді МОМЫШЕВ,
Парламент Мәжілісінің
депутаты:

– Ақсақалдар кеңесі – біздің
ұлтымызға тән институт. Себебі
ата-бабаларымыздың дәуірінде
де осындай кеңестер құрылып,
сол арқылы қазақ қоғамындағы
кейбір мәселелерді реттеп отыр
ған. Қазақ хандығы кезеңінде
хандар мен батырлар ақсақал
дармен ақылдасып, пікірлескенін
тарихтан білеміз. Яғни елдің ішкі
саясатын жүргізуде ақсақалдар
кеңесінің рөлі күшті болған. Қа
зіргі кезеңде көршілес мемлекеттерде мұндай институттар бар.
Бірақ сол елдердің саяси жүйесі
не байланысты аталған кеңестің
жұмыстары көзге көрінгісіз болып қалды.

Апта басында өткен Үкімет жиынында «Ұлт бірлігі» док
тринасын жүзеге асыру жоспары таныстырылып, атқарушы
орган оның 2010 жылға арналған жоспарын бекітті. Осы
жиында доктринаны жүзеге асыру жоспары негізінде елде
жаңа институт – ақсақалдар кеңесі құрылатыны белгілі
болды. Жаңа институт туралы айтылғанмен, ақсақалдар
кеңесінің атқаратын қызметі мен құзыреті нақты тарқатылған
жоқ. Ақсақалдар кеңесі Орталық Азияның кейбір мемлекеттерінде бұрыннан бар. Атап айтар болсақ, көршілес
Өзбекстан, Қырғызстан және Түрікменстан мемлекеттерінде қалыптасқан. Алайда бұл елдердің бірінде қатаң билік
пен енді бірінде соңғы бес жыл тұрақсыздық орын алып
отырғаннан кейін ақсақалдар кеңесінің тиімділігін көре алмай
отырмыз. Доктрина бойынша құрылған ақсақалдар кеңесі
көрші елдердегідей аты бар, заты жоқ көп кеңестің біріне айналып кетпей ме? Осы мәселені мамандар талқысына салуды
жөн санап, «Ақсақалдар кеңесі аталы сөз айтатын беделді
институт бола ала ма?» деген сауалымызды жолдаған едік.

3-бетте

Жоқ
– Құрылайын деп отырған
ақсақалдар кеңесі шын мәнінде
аталы сөз айтатын беделді инс
титут болады дегенге күмәнім
бар. Егер бұл кеңес құрылып,
құрамына бұрынғы көзқарастағы
коммунистік партияның шекпенінен шыққандар енгізілетін
болса, онда бұл кеңестен қан
дай аталы сөз күтуге болады?
Ассамблея мүшелерінің ақса
қалдар кеңесіне мүше болып,
институттың беделін арттыра
ды дегенге де сену қиын. Себебі
Тәуелсіздік алған уақыттан бері
олардан қоғамға қажетті, елге
керек ерекше ұсыныс айтқанын
естіген емеспін.

Амангелді АЙТАЛЫ,
философия ғылымының
докторы, профессор:
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Жақында елімізге
танымал оқу орын
дарының бірінің соңғы
курсында оқып жүрген
танысым ғылыми жетек
шісінен 60 мың теңгеге
дайын диплом жұмысын
сатып алғанын мақтана
айтты. Осыдан кейін маған
«Қазақстанда «диплом
жұмысы» атты еңбектің
құны түсіп кеткен бе?»
деген ой келді. Диплом
жұмысы студенттің бүкіл
оқу кезінде жиған білімінің
қорытындысы емес пе?
Ал бізде оны студенттер
арзан ақшаға сатып алып,
мемлекеттің белгілі бір
маманы болып қызмет ете
беретін болды.

Нұрмұхаммед Мамырбеков
Қазіргі күні диплом жұмысы деген бі
реулер үшін қаржы табудың көзіне ай
налып кеткен сияқты. Ал бұл еңбекті ұстаз
дардың өздері студенттерге сатып жүргенін
естігенде, тіпті жаның түршігеді. Жан түр
шігу деген – жай сөз ғана, мұндай іске бү
гінде барлығымыздың да етіміз үйреніп
кетті, тіпті оны қалыпты жағдай ретінде қа
былдайтын болдық. Кейбір баспасөз бет
тері мен сайттарда «дайын диплом жұмысы
сатылады» деген жарнамалар өріп жүргені
ешкімге жасырын емес. Қазір диплом жұ
мысы қанша тұрады? Жақында біз Алма
тыдағы біраз оқу ордаларының студент
терімен жолығып, бұл мәселені анықтап
көрген едік. Сонымен, Алматы қаласы елі
міздегі ең үлкен мегаполис болғаннан
кейін, мұнда диплом жұмысы өзге өңір

түйткіл

мерей

Антына адал азамат қашан
да ел алғысына бөленбек.
Кәсіби біліктілік пен қызметіне
деген жауапкершілікті қатар
алып жүргендер қаржы
қызметкерлерінің қатарында
көбірек.

Гүлжан КӨШЕРОВА,
Шымкент

Қыруар қаржы
қымқырылмаған
болып шықты

Диплом жұмысы қанша тұрады?

Адал қызметкерлерге
ақ алғыс

Бүгінде Жамбыл облысы бойынша Эко
номикалық қылмысқа және сыбайлас жем
қорлыққа қарсы күрес департаментіне көк
темнің ақ жаңбырындай алғыс хаттар жауып
жатыр. Әрине, бұл халықтың қамы үшін
атқарылып жатқан тірлікке берілген үлкен
баға екені сөзсіз.
Болаткәрім БОҒҰСПАЕВ, Тараз қаласының
тұрғыны:
– Мен Қаржы полициясы органдары
қызметкерлеріне, атап айтқанда, Айдар
Жарасов есімді инспекторға сақтандыру
компаниялары мен менің арамда туын
даған мәселені әділ түрде шешіп беруде
көмек бергені үшін үлкен алғысымды ай
тамын. Атап айтқанда, өткен жылы шілде
айында жол-көлік оқиғасы салдарынан
жұбайым қаза тауып, балам жарақат
алған болатын. Алайда сақтандыру
компаниясы тиісті полистің бар екеніне
қарамастан, өтемақы төлеуден бас
тартты. Қаржы полициясы органдарының
заңды жүзеге асырған жедел қызметінің
арқасында аталған компания өз қатесін
мойындап, 1 296 000 теңге ақша төледі
және соның арқасында мен баламды
емдеп, сауықтыруға мүмкіндік алдым.
Сара ТАДТАЕВА, Байқоңыр қаласының
тұрғыны:
– Мен Жамбыл облысының Қаржы
полициясы басшылығына маған қатысты
кәсіпкердің заңсыз әрекетінен ара
шалағаны үшін ризамын. Қаржы по
лициясы қызметкерлерінің кәсібилігі мен
өз міндеттерін адал атқаруы нәтижесінде
маған келтірілген 1 820 000 теңге мате
риалдық залалды әуре-сарсаңға, артық
уайымға салдырмай өндіріп берді. Осы
үшін үлкен рақмет айта отырып, қоғам
мен мемлекетке пайдалы қызметтері
үшін Қаржы полициясының жұмысына
алдағы уақытта табыс тілеймін.

құқық пен құрық

мәселе

Нан ішінде кене жүр

Оңтүстікте кенеге байла
нысты жағдай ушығып тұр.
Кенеден зардап шеккендер саны
күн санап артып барады. Ол аз
болғандай, енді жаға ұстатар
жағдаяттар да орын алуда.
Жуырда Шымкент қаласының тұрғыны
Гүлжан Берден дүкеннен нан сатып алып,
кешкісін отбасымен бірге тамаққа отыр
ғанда, нанның арасынан кене шығып,
үрейлерін ұшырған. 8-сыныпта оқитын
баласы сол жерде қатты шошынып, ауырып
қалыпты. Не істерін білмей дағдарған ота
насы «Жедел жәрдемге» қоңырау шалып,
көмек сұраған екен. Ондағылар «өліп қал
ған кене болса, ештеңе етпейді. Өртеп жі
беріңіз» деп ақыл айтып, немқұрайдылық
танытқан. Дәрігерлерден көңілі қалып,
үрейге бой алдырған ананың баласын ем
шіге қаратудан басқа амалы қалмапты.
Гүлжан Берден, қала тұрғыны:
– Мұндай сұмдық орын алады деп
кім ойлаған. Екі кештің ортасында не
істерімді білмей, қатты састым. Дәрі
герлердің осыншалықты бойкүйездігіне
күйіндім. Сол күні олардың үстінен арыз
жазуыма да болатын еді. Балам қатты
шошынып ауырып қалған соң, сонымен
әуреленіп кеттім. Оған уақытым да бол
мады. Үрейімізді алған кенені ыдысқа
салып сақтап отырмыз.
Тұтынушы нанды Тассай елді мекенін
дегі дүкеннен сатып алған екен. Ондағы
сатушыға нанның арасынан шыққан кенені
апарып көрсетіпті. Ол кісі өзі сатқан нан
екенін мойындап отыр. Әрине, дүкен иесі
нан жаппайтыны белгілі. Нанды жақын
маңдағы Калинин ауылындағы наубайхана
иесі әкеп өткізетін көрінеді. Осы жағдайға
байланысты Облыстық санитарлық-эпиде
миологиялық қадағалау департаментіне
хабарласқанбыз. Ондағылар зәбірленуші
нің арыздану қажеттігін, оған қоса нанды
сатып алғандығын растайтын чекті тапсыру
керектігін, олай істемеген жағдайда, өзде
рінің тексеру жүргізуге құқықтары жоқты
ғын да баса айтты. Қаланың шетінде орна
ласқан жекеменшік қуықтай дүкен қайдан
чек бере қойсын?
Нанның арасынан неше түрлі нәрсе
лердің шығатынына шымкенттіктердің
бойы үйреніп қалған. Шаш, тырнақ, теміртерсек дегендерің түк емес. Ал енді ас ата
сынан кененің шығуы – жағдайдың тіптен
ушығып бара жатқанын аңғартса керек.

e-mail: info@alashainasy.kz

Айгүл, оқытушы:
– Студенттердің көбі сабақтан тыс
әртүрлі жұмыс істейді. Олардың дип
лом жұмысын жазуға уақыттары бола
бермейтін шығар. Әрине, ұстаздар
көзқарасы бойынша бұл дұрыс емес.
Дегенмен біз жастарымыздың да ба
сындағы жағдайды дұрыс түсіне бі
луіміз керек. Егер ол болашақта оқып
жатқан мамандығы бойынша кәсіп
қылмаса, бұл дипломның оған не
қажеті бар. Біз, ең әуелі, білім саласын
да жаңа реформалар жасауымыз
керек. Содан кейін барып студенттерді
кінәласақ, мейлі.
лерге қарағанда сәл де болса жоғары тұ
рады екен. Студенттердің айтуынша, егер
қалтаңда шамамен 40-80 мың көлемінде
ақша болса, қандай тақырыпта, қандай
мазмұнда болса да, диплом жұмысын
сатып алуға болады. Оны жекелеген адам
дардан да, ұстаздардың өздерінен де са
тып алуға толық мүмкіндігің бар. Арнайы
жазатын адамдар оны қалаған уақытыңда
дайындап, алдыңа әкеп береді. Студент
терді былай қойғанда, бүгінде магистрант
тардың өздері дайын диссертация іздейтін
болды. Олардың сөздеріне қарағанда, ма
гистрлік жұмыс дипломға қарағанда ана
ғұрлым жоғары тұрады, мұндай еңбекті
сатып алу үшін, кем дегенде, 80 мың теңге
шығындауың қажет.
Сәуле, ЖОО түлегі:
– Мен ақылы бөлімде оқимын.
Сондықтан оқуыма ақша табу үшін
күндіз-түні тынбай жұмыс істеуіме тура

келеді. Екінші курстан бастап дүкенде
сатушы болып қызмет атқарып келемін.
Диплом жұмысын дайындауға уақыт
болмағандықтан, тапсырыспен жазды
рып жатырмын. Тек мен ғана емес,
қазір қалтасында қомақты ақшасы бар
студенттердің көбі дайын диплом жұ
мысын сатып алуды көздейтін сияқты.
Мұны өзімнің бірге оқитын құрбылары
ма қарап айтып отырмын. Ал енді дип
лом жұмысының бағасына келер бол
сам, біреулер оны 50 мың теңгеге
жазып беруге уәде берді. Өзім төрт жыл

Қансейіт ӘБДЕЗҰЛЫ, Әл-Фараби атын
дағы қазақ ұлттық университеті филология
факультетінің деканы:
– Мен бірнеше жылдан бері фило
логия факультетінде деканның қызметін
атқарып келемін, бірақ студенттің дип
ломды жаздыртыпты немесе сатып
алыпты дегенін естіп, көрген жоқпын.
Жалпы, біздің оқу ордасында мұндай
келеңсіздік орын алмайды деп айтуға
болады. Бәлкім, жекеменшік оқу ошақ
тарында осы жағдай кездесетін шығар.
Білген жағдайда оны бірден ауыздықтау
қажет.

Көріп отырғаныңыздай, бүгінде біреулер үшін диплом қорғау деген түкке
тұрмайтын іс сияқты көрінеді. Кейбіреулер бұған шынайы білім алғысы
келмейтін студенттердің өздері кінәлі десе, енді біреулер құлқынын ойлаған
ұстаздар жауапты дейді. Ал басқалары аз жалақы алатындықтан, мұндай
іске ұстаздар амалсыздан, мәжбүрліктен аяқ басатынын айтады. Қалай
десек те, біз еліміздің жарқын болашағы үшін арзан іске аяқ баспай, Отан
алдындағы өз жауапкершілігімізді түсінуіміз керек. Білім – болашақтың кілті
екенін әр қазақтың түсінетін уақыты әлдеқашан жеткен.

Ананың сүті бұзылса, баладан маза кетеді
Қоғам дертіне айналған індеттердің бірі – әйелдердің
сүт безі ауруы. Мамандардың айтуына қарағанда, жедел
шаралар жасалмаса, әрбір екінші әйел осы дерттің құрығына
ілінуі мүмкін. Бүгінде бұл дерт әйелдерді қойып, тіпті еразаматтарға да ауыз сала бастапты. Америкада жылына 800900 жігіт аналық сүт безінің қатерлі дертіне ұшырайды екен.
Ал бізде ше?

Біздің елімізде аталмыш ауруға шал
дыққан ер-азаматтардың ауырып емделіп
жатса да, көпке жария болғысы келмей
тіндіктерінен, көбінесе, статистика құпия
күйінде қала береді екен. Ал дерттің соңғы
кездері ер-азаматтар арасында көбеюінің
негізгі себебі жұмыс бабы мен өмір сүру
қарқынының өзгеруінде көрінеді. Жігіттер
күнкөрістің қамымен айлап, жылдап отба
сынан жырақта жүргендіктен, қалыпты
жағдайдың қуық асты гормондары мен
ұрық безі қызметінің қалыпты дағдысының
бұзылуы салдарынан ер-азаматтардың сүт
безі ауруына шалдығатыны байқалған.
Көбінесе аталмыш аурумен науқастану
шылар дәрігердің алдына ауруы асқынып
кеткен соң ғана жетіп жатады екен. Мұның
сыры бұл ауру адамның жанын жеп, ауы
рып, мазаламайды, білдірмей үңгіп, адам
денесіне уын жая береді екен. ҚР маммо
лог-дәрігерлер одағының президенті,
«Маммология» медициналық орталығы
ның директоры, медицина ғылымының
докторы, профессор Әскер Есенқұлов:
«Әйел адамның өмірінде атқаратын қа
лыпты төрт функциясы бар. Олар етеккір,
жыныстық қатынас, жүктілік, өмірге бала
әкеліп емізу. Дәл осы төртеудің біреуі
бұзылса, ол – ауруға жолбастаушы болды
деген сөз. Егер қарапайым осы заңды
лықтар сақталса, қауіптің беті аулақ бола
тын еді. Алайда өкініштісі сол, қоғамның
ауыр дертіне айналып отырған індеттің со
ңы асқынған ісік ауруына шалдыққан
әйелдердің 40-60%-ның өліміне әкеліп
соғып отыр. Аурудың арты осындай траге
дияға соқтырмау үшін алғашқы белгілері
байқалысымен, яғни 0-1 сатысында дәрі
герге жүгінсе, кеселдің алдын алу мүмкін
дігіне және дене мүшесінің толықтай сақ
талып, ана болу мүмкіндігінің жоғалмауына
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бойы сабаққа дұрыс бармағандықтан,
жаза алмайтын да едім. Диплом жұмы
сын жазуға құлқым да жоқ. Себебі
дипломды қолыма алғаннан кейін сала
бойынша қызмет етуді жоспарлап
отырған жоқпын.
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толықтай кепілдік бар. Сондықтан қалыпты
төрт функцияның бірі бұзылса, дереу
дәрігерге көріну керек», – дейді. Сондайақ әйелдер кеудесіндегі түйіннен үнемі
тексеріліп тұруы қажет екен.
Көбінесе әйелдердің уақытылы тексе
рілмеуі салдарынан ауру асқынып кетіп
жатады. Осы жағдайдың алдын алу үшін
елімізде скриник тәсілі арқылы халықты
жаппай тексеру тәсілдері жүргізілуде. Ше
телде мұндай жаппай тексеру әдісі бұрын
нан бар болғанымен, біздің еліміз соңғы
кездері ғана халықты жаппай тексеруге
көңіл бөлуде. Алайда республика халқын
жаппай қамту әлі де мүмкін болмай отыр.
Мұның басты себебі – шалғай ауылдарда
аппараттардың жетіспеуі және біздің ха
лықтың өз денсаулығына немқұрайды қа
рауы. Мүмкіндігі өте жоғары аппараттар
мен тексеру кезінде аурудың белгісі енді
біліне бастаған көптеген әйелдер дер ке
зінде қаралуға мүмкіндік алған. Осындай
тексеру нәтижесінде, 400 000-дай әйелдің
1000-нан астамының қатерлі рак дертіне
шалдыққаны анықталған. Қорқыныштысы
сол, егер аурудың дер кезінде алдын алу
шаралары қолданылмаса, алдағы уақытта
30-35 жас шамасындағы әрбір екінші
әйелдің осы ауруға шалдығу қаупі бар кө
рінеді.
Тағы бір айта кетер жайт, аталмыш ау
руға көбінесе бір-екі бала ғана босанған
әйелдердің жиі ұшырайтыны байқалған.
Мамандардың айтуынша, қалыпты төрт
функция (етеккір, жыныстық қатынас,
жүктілік, өмірге бала әкеліп емізу) бұзы
луының салдарынан аналық бездің ұлпа
лары бүлініп, ауруға шалдыға бастайды
екен. Осы орайда бұл аурудың бұрын бай
қалмауының басты сыры осында секілді.
Яғни бүг інгі күні аналардың бір-екі
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Кеше Экономикалық
қылмысқа және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес
агенттігінің (Қаржы полициясы)
ресми өкілі Мұрат Жұманбай
алаяқтығымен аты шығып,
құрыққа ілінген жемқорларды
жария етті.

Алайда тергеу жұмыстары жүріп жат
қанына байланысты ресми өкілі тұтыл
ғандардың көбісінің атын атап, түсін түсте
ген жоқ. Бүгінгі таңда алаяқтық жасау
жалпы қоғамдық қауіпті қылмысқа айна
лып бара жатыр. Тек осы жылдың үш айы
ның өзінде ғана Қаржы полициясы орган
дары алаяқтық фактілері бойынша 583
қылмыстық іс қозғап, соның 483-ін сотқа
жолдаған. Бұл әпенділер алуан түрлі айлашарғыға бара отырып, мемлекетке – 1,3
млрд теңге, ал жекелеген азаматтар мен
ұйымдарға – 700 млн, барлығы 2 млрд
теңге залал келтірілген.
Брифингте ресми өкіл Бас прокурату
раның шешімімен «Қарашығанақ Петро
леум Оперейтинг B.V» Консорциумының
қазақстандық филиалының лауазымды
тұлғаларына қатысты алаяқтық фактісі
бойынша қозғалған қылмыстық істің
тоқтатылғанын мәлім етті. «Прокуратура
органдары қылмыстық істі уақытша тоқтат
ты. Қазіргі кезде Қаржы полициясы орган
дары бұл фактілер бойынша тергеуге дей
інгі тексерісті жүргізуде. Тексеріс нәтижесі
бойынша процессуалдық шешім қабыл
данатын болады», – деді ресми өкіл.
Естеріңізде болса, «Қарашығанақ Пет
ролеум Оперейтинг B.V» Консорциумы
қазақстандық филиалы Қаржы полиция
сының құрығына өткен жылдың 28 қаңта
ры күні іліккен болатын. Консорциумға
2008 жылы 104 млрд теңгенің мұнайы
мен конденсатын артық алды деген айып
тағылғаны белгілі.
Бүркіт НҰРАСЫЛ,
Астана

Шымкентте тікұшақ
жасалмақ

Ел іші – өнер кеніші.
Шымкентте кіші авиацияны
дамытуға байланысты
инновациялық тың жоба
жүзеге асқалы жатыр.
Жергілікті конструкторлар
RH-400 маркалы отандық
тікұшақтың жобасын жасап
шығарды. Құрастырушылардың
айтуынша, әуе көлігі ауыл
шаруашылығы мен қорғаныс
ісінде, медицина саласында
теңдессіз мүмкіндіктерге ие.
Өлке өнертапқыштарының сөзіне сен
сек, жобасы жасалған тікұшақ ең әуелі әуе
дегі қауіпсіз қозғалысымен ерекшеленеді
екен. Тікұшақ төбесіне екі айналма винт
қойылатындықтан, оны басқару жеңіл әрі
қауіпсіз қимылдайды. «Әзірге әуе көлігінің
бөлшектері шетелден тасымалданып,
Шымкенттегі авиабазада құрастырылады.
Егер Үкімет тарапынан қаржылай қолдау
көрсетілсе, келешекте бұл бөлшектерді өз
елімізде жасауға толық мүмкіндіктер бар»,
– дейді конструкторлар. Құрастырушылар
– өзге елдердің авиация зауытында ұзақ
жыл жұмыс істеп, тәжірибе жинақтаған
мамандар. Инновациялық технологияға
негізделген тың жоба ендігі жерде эконо
миканың жедел дамуына айрықша ықпал
етпек. Қазір авиаконструкторлар тікұшақ
тарды құрастыру үшін тапсырыстар қабыл
дап жатыр.
Төрт орындық мұндай тікұшақты қар
жылық жағдайы жақсы кез келген азамат
сатып ала алады. Жаңа тікұшақтың құны
500 мың АҚШ долларының шамасында.
Соған қарамастан ол өзге шетелдік әуе
көліктерінен анағұрлым арзан. Салмағы
бір жарым тонна болатын тікұшақ сағатына
200 шақырым жылдамдықпен ұшады. Ол
қосымша жанармай құймай, бір мың
шақырымды ұшып өте алады екен.

бәрекелді!
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баламен ғана шектелуі аурудың кең тара
луына мұрындық болып отырғандай. Сон
дай-ақ жас қыздарда кездесетін сүт безі
қатерлі ауруы тікелей тұқымқуалаушылық
тың әсерінен екен.
Әскер ЕСЕНҚҰЛОВ, ҚР маммолог-дә
рігерлер одағының президенті, медицина
ғылымының докторы, профессор:
– Жасыратыны жоқ, біздің ұлты
мызда кеудесі, яғни сүт безі қалыпты
деңгейге дейін өспей қалған қыздар
өте көп. Оған бірнеше түрлі себептерді
мысалға алсақ болады. Біріншіден,
аналық жыныс безінің гормондарының
кемуі, екіншіден, тағамның құндылы

ғының азаюы. Біз күнделікті тұрмыста
жеткілікті түрде көкөніс, жеміс-жи
дектер мен дәруменді тағамдар қабыл
дамаймыз әрі спортпен шұғылданбай
мыз. Егер де қыз балалардың сүт безі
өспей, дамымай қалса, екі жолмен
емдеу мүмкіндігі бар. Біріншісі гормон
беру арқылы болса, екіншісі – хирур
гиялық жолмен, бұл, әрине, гормон
қонбаған жағдайда қолданылатын
тәсіл. Хирургиялық әдістен қорқатыны
жоқ. Өйткені бұдан он жыл бұрын опе
рация жасап, протез орнатқан әйел
дердің бүгінгі күні бала сүйіп, ана
атанып отырғанын көріп отырмыз.
Гүлбағыш Бостанова

Әбубәкір Төлегенов, авиаконструктор
лық базаның бас директоры:
– Америкалық тікұшақтарда бір
винт айналса, біздікінде екі винт ай
налады. Ол басқаруды жеңілдетеді.
Сондай-ақ ол тікұшақтар авиациялық
отынды ғана пайдалана алса, шым
кенттік болғалы тұрған әуе көлігіне
жанармайдың АИ-91-ден жоғарғысы
ның кез келгенін құя беруге болады.
Шадияр Молдабек,
Оңтүстік Қазақстан облысы
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Мұрынды адам тұмаумен ауырмайды

Компьютермен жұмыс істеу зиянды ма?

Мұрны үлкен адамдар тұмаумен, аллергиямен сирек ауырады деседі.
Шынында да солай ма? Шынымен солай болса, мұның сыры неде?
Аида Әлімқұлова, Қостанай облысы

Біз ауыл мектебінде жұмыс істейміз. Қаңтар айынан бастап
компьютермен жұмыс істегеніміз үшін (зиянды кәсіптер мен
лауазымдар бойынша) төленетін төлемді алған жоқпыз. Біздің білгіміз
келгені – компьютермен жұмыс істегендерге (зиянды кәсіптер мен
лауазымдар үшін) қосымша ақы төленуі керек пе?
Айнұр, Күмісай, Оңтүстік Қазақстан облысы

Басқа адамдарға қарағанда, мұрынды
адамдар суық тиюден, тұмаудан және аллер
гиялық тұмаудан жақсырақ қорғалған деседі.
Британдық «Дейли мейли» басылымының
жазуынша, АҚШ-тың Айова университетінің
ғалымдары осындай қорытындыға келіп
отырған көрінеді.
Олардың мәліметтері бойынша, үлкен мұ
рын суық тию ауруы қоздырушыларының, сон
дай-ақ аллергиялық тұмауды туғызатын өсімдік
тозаңдарының кеңсірікке кіру жолында өзіндік

тосқауылдың қызметін атқарады екен. Мұрны
үлкен адамдар басқаларға қарағанда, құра
мында вирустар кездесетін ауадағы лас бөл
шектерді 7 пайызға кем жұтатын көрінеді.
Зерттеушілердің айтуынша, үлкен ерін де
осындай қызмет атқарады екен. Яғни үлкен
ерінді адамдардың да құрамында бактерия
лары бар ауа мен шаң-тозаңдарды, еріні жұқа
адамдарға қарағанда 3,2 пайызға кем жұта
тынын америкалық мамандар анықтаған
көрінеді.

Сарапшы мамандардың мәліметінше,
білім беру ұйымдарында қандай қызмет
керлердің ауылдық жерде жұмыс істегені
үшін қосымша ақы алатыны Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29
желтоқсандағы №1400-Қаулысының
4-қосымшасында белгіленген.
Еңбек жағдайлары зиянды кәсіптер

мен лауазымдар тізімі Қазақстан Республи
касы Еңбек және халықты әлеуметтік қор
ғау министрлігінің «Жұмыс уақытының
қысқ артылған ұзақтығына және жыл
сайынғы ақылы қосымша еңбек дема
лысына құқық беретін өндірістердің, цех
тардың, кәсіптер мен лауазымдардың ті
зімін, ауыр жұмыстардың, еңбек

жағдайлары зиянды (ерекше зиянды)
және (немесе) қауіпті жұмыстардың
тізбесін және оны қолдану жөніндегі
нұсқаулықты бекіту туралы» 2007 жылғы
31 шілдедегі №182-Б Бұйрығында бекі
тілген. Бұл тізімде мектепте компьютермен
жұмыс істейтін лауазымдар жоқ.
Бұл тізімнің қатарына кіру үшін сіздер
Білім және ғылым министрлігіне ұсыныс
жасауларыңыз керек. Білім және ғылым
министрлігі Денсаулық сақтау министрлігі
мен қосылып, бұл жұмыстың адам өміріне
зиянды әсері бар екенін дәлелдеп, Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау министр
лігіне керекті құжаттарды жіберуі қажет.

Саяси бюро
РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпараттыҚ газет

e-mail: info@alashainasy.kz
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Ақсақалдар кеңесі аталы сөз айтатын Қауіпсіздік мәселесі
40 миллион доллар
беделді институт бола ала ма?
ғана тұра ма?

Амангелді МОМЫШЕВ,
Парламент Мәжілісінің депутаты
Орталық Азия мемлекеттеріне қара
ғанда, біздің елдің экономикалық, әлеу
меттік және саяси ахуалы тұрақты. Егер
ақсақалдар алқасы құрылатын болса,
билік елдің ішкі мәселелерінде кеңесіп
отыратын және құлақ асатын беделді
институт бола алады деп ойлаймын. Себебі биліктің өзі ақсақалдар кеңесінің
құрылуына мүдделі болып отыр. Бұл туралы Үкіметтің өткен отырысында жанжақты айтылды. Егер билік ақсақалдармен
санасқысы келмесе, арнайы кеңес құру
туралы бастама көтермейтін де еді ғой.
Аталған институттың күшті болуы алғаш
құрылғаннан бастап мемлекет тарапынан көрсетілетін қамқорлыққа байланысты болмақ. Жағдай жасалып жатса,

міндетті түрде іргелі кеңеске айналады.
«Ақсақалдар кеңесі құрылғаннан кейін
нақты қандай мәселелермен айналысады?» деген пікірлер де айтылып жатыр.
Үкімет отырысында мәдениет министрі
Мұхтар Құл-Мұхаммед ақсақалдардың
қандай істермен айналысуы керек деген
нің шет жағасын жеткізді. Менің ойымша,
ақсақалдарымыз, негізінен, елдің ішкі
мәселелерімен айналысуы қажет. Бүгінгі
таңға дейін жеткен жетістіктеріміздің
барлығы да ішкі бірлігіміздің арқасында
келіп отырғанын бүгінгінің жасы да, жасамысы да жақсы біледі. Жиырма жылда еңсерген биігімізден құлдилап кетпес
үшін бұдан әрі де ұлтаралық татулық,
діни қарым-қатынастар, жастарға тәлімтәрбие беруді басты назарда ұстауымыз
керек. Яғни жаңадан құрылатын ақса
қалдар кеңесі осы мәселелерді күн
тәртібіне шығарып жұмыс істеуді мақсат
етеді. Қазір бізде Қазақстан халықтары
Ассамблеясы жұмыс істеп жатыр. Міне,
сол органға мүше өзге ұлт өкілдерін де
осы ақсақалдар кеңесіне тартуымыз керек. Себебі олар да өздерінің балаларына ортақ Отанымыздың Тәуелсіздігін
сақтаудың маңыздылығы туралы айтып
отырады. Меніңше, бұл институттың іргесі
мығым болуы үшін оның құрамына қоғам
алдында беделі, өзіндік ұстанымдары бар
ел ағалары енуі керек деп ойлаймын.

бейтарап пікір

Басы 1-бетте

Ой-КөКпар

Ақсақалдардың ішінде де халықтың
алдында беделі бар, билікке де кез
келген мәселені ашық айта алатын
Салық Зиманов сияқты ақсақалдар
бар. Бірақ мұндай азаматтар оған мү
ше бола ма? Көрші мемлекеттерде
ақсақалдар кеңесі бар. Олардың тиім
ділігіне тоқталып көрейікші. Кезінде Ас
қар Ақаевтың тұсында Қырғызстанда
ақсақалдар кеңесі құрылды. Олар әу бастан А. Ақаевтың әрбір сөзіне қол соғып,
қолпаштап, оның саясатын жарнамалап
кетті. Кейіннен бұл елде төңкеріс болып,
Асқар Ақаевтың өзі бас сауғалап кеткенде,
сол ақсақалдар не істерін білмей, дағда
рып қалды. Ал қазір бұл елдің қарттарында
бедел жоқ, жастары ақсақалдарына сенбейді. Қазір Қырғызстанда болып жатқан
оқиғаларға басу айтып, жастарды ақылға
шақыратын ешкім жоқ. Ақсақалдарының
сиқы жаңағы айтқанымдай. Ал Өзбекстан
мен Түрікменстанның саяси билігінің қан
шалықты күшті екенін білеміз. Осы атал
ған мемлекеттерде құрылған ақсақалдар
кеңесіне мүше қарттары қазір Ислам Каримов пен Түрікменбашының саясатына көзжұма қарап, қолпаштаудан басқа
ештеңе тындырып отырған жоқ. Олардың
жағдайы ертең билік ауысса не болады?
Ол жағы әлі белгісіз. Міне, сондықтан
біздің елде құрылмақшы болып отырған

Амалбек ТШАН, қоғам қайраткері:

– Егер ақсақалдар кеңесінің құрамы еш қаймықпастан қоғамдық проблема
ларды айта алатын ақсақалдардан тұрса, онда институт болып қалыптасуы мүмкін.
Бірақ қазір халықтан гөрі жеке басының қамын ойлап, бала-шағасының жағдайын
араластырып жіберетін ағаларымыз көп. Осындай ақсақалдарымыз кеңестің
құрамына еніп жатса, онда бұл аталы сөз айта алатын институт бола алмайды.
Бұл кеңестің мемлекеттік арнайы орган емес екенін, өздігінен шешім қабылдай
алмайтынын ескерсек, бұл қатардағы ұйым болып қалады. Ұсақ-түйек мәселелерді
шеше алуы мүмкін, бірақ мемлекеттік деңгейдегі істерге араласа алмайды.

Басы 1-бетте

Амангелді АЙТАЛЫ, философия
ғылымының докторы, профессор
ақсақалдар кеңесінің жұмысы тек қана
билікке бата берумен шектелмеуі керек.
Егер көршілес мемлекеттердегі сияқты
ақсақалдар кеңесі қолдан құрылса,
онда ол еш уақытта іргелі институтқа айнала алмайды. Ал әзірге бұл кеңестің
нақты қандай істермен айналысатыны
да белгісіз. Сондықтан нақты функциясы
көрсетілмеген кеңесті беделді орталыққа
айнала ма, айналмай ма деген сауалға
жауап іздеу әлі ертерек. Егер белгілі бір
деңгейде еркіндік берілмесе, мұндай
кеңесті құрып та керек емес.
Дайындаған
Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

Режимді кінәлау аз, саяси баға керек
сүргін құрбандарын ес
ке алу күнін бірге атап өту
керек. Өйткені екеуі бір
режим тарапынан нау
қанмен жүргізілді, аш
тықтың өзі де жаппай
қуғын-сүргінге
жатады.
Қуғын-сүргін науқанының
түпкі мақсаты – жаппай
халықты, содан соң оның
элитасын құрту болғаны
мәлім. Екінші жағынан ыл
ғи қара жамылып, азалы
күндерді көбейте берген
де жөн емес. Біз баяғыда
90-жылдары Целиноград
(Астана) қаласында 31
мамырды «Саяси қуғынсүргін және ашаршылық
құрбандарын еске алу кү
ні» деп белгілеп, барлық
ұлт өкілдерін жинап атап
жүрдік. Қаланың ортасы
на ескерткіш тас орнатқан
быз, кейін бұл ескерткіш
алынып тасталды.

Жақында Еуропа кеңесі
Парламенттік ассамблеясы
Кеңес Одағы республикаларында 30-жылдары
болған жаппай аштық
құрбандарын еске алу туралы резолюция қабылдап,
аштықты кеңес режимінің
өз халқына қарсы жасаған
қылмысы деп таныды. Біз
қолдан жасалған трагедияны саясиландырмаған
күннің өзінде бұған айыпкерді жасқанбай, айқайлап
айтуға толық қақымыз бар.
Өкінішке қарай, қасіретті
оқиғаларға лайықты сая
си баға беруден бұрын,
тағылым алу үшін ұлттық
ауқымда атап өте алмай
келеміз.
Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

Өткенге табалау жоқ, болашақ үшін
таразылау, тағылым алу, тағзым ету бар.
Сталиндік режим 1926 жылдан ұлттың
құт-берекесі болған көшпелі шаруа
шылықтарды қасақана жойды. Елдің
мүмкіндігінен 17 есе артық жоспарланған
егін және мал салығы ұлан даланы
айтақырға айналдырды. 1928-1932
жылдардың ішінде халықтан 6 миллион
509 мың ірі қара,18 миллион 566 мың
қой, 3 миллион 516 мың жылқы тартып
алынып, жүген-құрығын ұстап қалған жұрт
басы ауған жаққа шұбырды. Солтүстік
Қазақстан өңірінде – 385 мыңнан астам,
Батыс Қазақстан өңірінде — 395 мыңнан
астам, Оңтүстік Қазақстан өңірінде – 618
мың, Орталық Қазақстанда 30 мың адам
қынадай қырылды. Кейінгі кездері ұлт
қаймағын сылып, қатарын селдіреткен
зұлмат пен нәубеттен 3-4 миллион адам
ның құрбан болғаны туралы деректер ай
тылып жүр. Өсем деген ел қаралы кезеңді
аза тұтып, тағылым алуы тиіс. Парламент
қабырғасында осы мәселені Үкіметке
төтесінен қойған А.Смайыл, Б.Тілеухан,
Н.Өнербай, Г.Сейітмағанбетова бастаған
депутаттар бұрын тек «Жаппай қуғын-

сүргін құрбандарын еске алу күні болып
келген 31 мамырды бұдан былай дүниеден
күңіреніп көшкен миллиондардың рухына
жыл сайын тағзым ету үшін «Жаппай
қуғын-сүргін және аштық құрбандарын
еске алу күні» деп қайта рәсімделсін
және аштық жылдары ел тарихының
тұтас кезеңі ретінде арнайы зерттелсін»
деген ұсыныс жасады. Ресей мен Украина
өз тарихындағы халықты ойсыратқан
нәубетті мемлекеттік деңгейде атап өтті.
Зиялы қауым таяп қалған 31 мамырда
аштық пен репрессия күнін бірге аза тұтып,
мемлекеттік деңгейде ұлттың қаралы күні
ретінде аталуы керек дейді.
Алдан СМАЙЫЛ, Мәжіліс депутаты:
– Егер бұл күн белгіленетін болса,
аштық тарихы түбегейлі зерттеледі. Осы
арада «аштық пен репрессияны екі бөлек
атап өтейік» деген кейбір ой-пікірлер де
айтылып жүр. Меніңше, аштық пен қуғын-
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Смағұл ЕЛУБАЙ,
жазушы:
– Кезінде бұл жоба
«ашаршылық және реп
рессия
құрбандарын
еске алу күні» деп Пар
ламентке ұсынылып еді.
Қандай себеп болғанын
білмеймін, «ашаршылық» деген сөз түсіп
қалды. «Ашаршылықтың» түсіп қалуы
мен сол нәуб етте құрбан болған төрт
милл ион қазақтың рухы атаусыз кетті.
Бұл қателікті жібермеуіміз керек еді. Де
путтардың осы мәселені көтеруін үлкен
азаматтық деп білемін. Оны көтеріп қана
қоймай, алғашқы нұсқасына, «Ашаршы
лық және репрессия құрбандарын еске
алу күні» деп қайта қалпына келтіру қажет.
Аруақты ұлықтап, дұға бағыштау керек,
сонда біздің жолымыз ашылады, елімізде
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береке-бірлік орнайды. «Аштық күнін
аза тұтсақ, орыстарды ренжітіп аламыз»
дейтіндер табылады. Бұған орыстардың
қандай қатысы бар? Аштыққа сталиндік
режим кінәлі, Сталин, Голощекин бастаған
қандықол жендеттер кінәлі. Бұл алапат
нәубетте орыс та, белорус те, украин
де, неміс те — бәрі де қырылды. Өткен
жолы бір топ азаматтар аштық күніне
орай конференция ұйымдастырып, Пар
ламентке еске алу күнін қайта қалпына
келтіру, саяси бағасын беру және Ас
тана мен Алматы қалаларында мемо
риалдық ескерткіш орнату туралы ұсыныс
білдірдік. Осы мәселе бойынша ғалым,
тарихшылардың басын қосып, Парла
ментте тыңдау ұйымдастыру керек қой
деп ойлаймын.
Бүркітбай АЯҒАН, тарих ғылымының
докторы, профессор, Мемлекет тарихы
институтының директоры:
– Менің ойымша, нәубет пен зұлмат
трагедиясын бірге қосып атап өту керек.
Қасіретті көбейтіп, қайта-қайта айта
беру жақсы емес. Өйткені ұлттың басынан
өткен екі қасірет те — Кремльдің шови
нистік саясатының салдары. Бұған саяси
ұстанымды білдіру үшін Парламент ал
дымен арнайы комиссия құрып, соның
шешімін жариялауы қажет.
Мереке ТӨЛЕКОВА,
тарих ғылымының докторы, профессор:
– Саяси қуғын-сүргін құрбандарын
еске алу күні ретінде Алаш қайраткерлерін
1937-1938 жылдары ақпан айларында
ату жазасына кескен уақытқа белгілесе,
қисынды болар еді. Ал ашаршылық — өз
алдына бөлек оқиға. Жалпы, 31 мамырды
азалы күн ретінде белгілесек, оқу мерзімі
аяқталып, қарбалас сессия кезінде оқу
шылар, студенттерге оның қандай тәлімтәрбиелік мән-маңызын түсіндіре аламыз?
Сондықтан қаралы күндерді мектеп,
университет қабырғасында барынша атап
өтуді оқу мерзіміне туралау керек сияқты.

Даниал Кенжетайұлының кабинеті
осыған байланысты ұзындығы – 142 ша
қырымдық, алғашқы кезегі – 1,1, келесі
кезегі 4,6 миллиард текшеметр газ өткізе
алатын, өз жерімізден өтетін құбыр жо
басын жасады да.
Тіпті 2004 жылдың 18 маусымында қабылданған «ҚР газ саласын дамы
тудың 2004-2010 жылдарға арналған
бағдарламасының» 3-бабында «Магис
тральды газ құбырларын жетілдіру мен
дамыту» жұмыстары аясында дәл осы
құбырды салу мәселесі негізделген бо
латын. Онда «Қырғыз жерін айналып
өтетін құбыр салу мәселесі жергілікті газ
компанияларының газ ұрлау фактілерінен туындап отыр. Бұқара — Алматы газ
құбырының жұмысының тұрақтылығы
мен сенімділігін арттыру, осы учаскені
бірлесе пайдалану мақсатында қазаққырғыз еншілес кәсіпорнын құру туралы
ұсыныс жасалды. Бірақ қырғыз жағының
негізсіз, қисынсыз жоғары талаптар
қоюы салдарынан келісімге келе алмай отырғандықтан, осымен бір мезетте
Қырғызстанды айналып өтетін құбыр салу
жобасы да қарастырылып отыр. Оның
ұзындығы – 142 шақырым, құны шамамен 90 миллион долларды құрайды» деп
көрсетілген. Ол кездегі қырғыздардың
рұқсатсыз алынған газ үшін қарызы 7
миллион доллар шамасында болатын.
Қазір бұл сома кей дереккөздер бойынша 14,8 миллион долларды (2008 жы
лы) құрайды. Кейбір сарапшылар Тә
уелсіздік алғалы бері ұрланған газ, оған
салынған айыппұлдардың жалпы сомасы
28 миллион доллардан асып кетеді деп
мөлшерлеп отыр. Бюджеті 300 миллион
долларды құрайтын Қырғызстан үшін бұл
— ешқашан қайтара алмайтын сома. Оны
электр энергиясы мен ауыл шаруашылығы
өнімдері арқылы өндіріп алу мәселесі сан
туындағанымен, бәрі де аяқасты қалды.
Оны айтасыз, еліміздің стратегиялық
қауіпсіздігі үшін аса маңызды аталған газ
құбыры жобасының өзі де жолда қалып
қойды!
2004 жылы-ақ екі жақ келісімге келіп,
қырғыз жерінде ОсОО «ҚырҚазГаз» компаниясы тіркелді. Ол бойынша Бұқара мен
Газлидің газын тасымалдайтын құбырдың
қырғыз жеріндегі кесіміне 20 миллион
долларға жуық қаржы инвестицияланады, құбыр жөнделеді, оны бірлескен
кәсіпорын 20 жыл ішінде өтеп шығады
деп тұжырымдалды. Хош делік. Енді
есептеп көрелік. Айналмалы құбырдың
сомасы 90 миллион доллар болатын. Біз
қырғыздармен бірлесу арқылы олардың
жеріндегі бөлікті жөндеуге 20 миллион
доллар бөле отырып, орасан зор сома –
70 миллион долларды үнемдедік. Бірақ
ол 20 миллион доллар қалай қайтады,
кімнің есебінен қайтпақ? Қарызын төлей
алмай отырған, жылына 700 миллион текше метр ғана газ алатын Бішкектің есебінен бе, әлде екі миллиард текше метр газ
тұтынатын қазақстандық тұтынушының
есебінен бе, қалай ойлайсыз? Сондай-ақ
қырғыз жерінен өткеннен кейін транзит

үшін ақы төлейтініміз тағы бар. Сонда
жөндеуге кеткен, өзіміз өтейтін 20 миллион, олар қайтара алмайтын 30 мил
лион долларды ескерсек, қазірдің өзінде
50 миллион доллар жоғалтып отырмыз.
Ал қалған 40 миллион доллар – еліміздің
Тәуелсіздігін, энергетикалық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мәселесімен салыстыруға
келетін сома ма?!
Негізінде, ешқашан саудагерлерге,
кәсіпкерлерге мемлекеттік, стратегиялық
мәні бар мәселелерді сеніп тапсыруға болмайды! Бәрібір олардың пайдакүнемдік,
бір күндік табысқа ұмтылу психологиясы
басым болады. Кезінде Елбасы пәрмен
берген кезде, «үнемдейміз, келісеміз,
қарық боламыз» деп бұлтақтатпай, берілген тапсырманы орындау керек еді. Оның
орнына бірнеше жыл бойы қырғыздармен
келіссөздер жүргізілді. Не үшін дейсіз
ғой? Еліміздің оңтүстік-шығысын газбен
қамтамасыз етуге қырғыз жері арқылы,
ондағы апаттық жағдайдағы құбыр
арқылы тасымал жасауға рұқсат алу үшін!
Қырғыз жағы үш жылдан кейін ғана икемге келді, оның нәтижесі әлгіндей.
Биылғы 16 сәуірдегі ИнтерфаксҚазақстан таратқан ақпаратқа көңіл
аударайық. «Жақында ғана біз бұл
құбырды қалыпты жағдайда ұстауға
ақша саламыз деп шештік. Әрине, біз
Қырғызстандағы жағдай қалпына келгенше тәуекел жасай алмаймыз, бірақ
жазда құбырды жөндейміз деп ойлаймын. Осыдан екі-үш жыл бұрын қырғыз
жеріндегі құбырды бойлай ұшып өттік.
Сұмдық көрініс: құбыр шіріп кеткен, кей
жерде суда жатыр» дейді осы саланың бір
басшысы. Демек, өзге мемлекет жеріндегі
құбырды жөндеп, оның транзитіне ақша
төлеп, қыстың күні газ ұрлығына көніп,
қайтармайтын қарызды малданып отыра
бермекпіз.
Ал көрші елге тәуелді болмаймыз
десек, құны қанша болса да, қырғызды
айналып өтетін құбыр бөлігін салып,
қырғыз жағына тек ақшасы төленген газды ғана беріп отыратын жұмысты қолға
алатын мерзім жетті. Өйткені осы уақытқа
дейін құбырға шамамен үш миллион
доллардай ғана қаржы салыппыз. Үлкен
шығын емес, біз өзіміздің пайдамызданақ өтейік. Ал қырғыздардың қарызын
бәрібір өндіре алмайтын тәріздіміз.
Кезінде оны Бәкиев өкіметі Ақаев үкі
метіне сілтеген болатын, ал Отунбаева
— Бәкиевке, 2012 жылы келетін билік
Отунбаеваға тағы сілтеме жасайтыны —
айдан анық нәрсе. Оның үстіне, Алматы
өңіріндегі газ тұтыну ұдайы өсіп келеді,
газ құбырын болашақта тағы да ұлғайту
керек. Ал 90 миллион доллар 2000
жылдардың өзінде еліміз үшін көп ақша
емес болатын. Қазір бір-ақ мекеменің
қолынан келетін іс. Қолға алса, төртбес айда бітіре алатын жұмыс, алдағы
қысты Алматы алаңсыз өткізе алады. Тек
аймақтағы қазіргі саяси-экономикалық
ахуалды ескере отырып, тың шешімге
келе алсақ болғаны. Кейде мемлекеттік
мәні бар осындай стратегиялық шешімдерді қажет ететін мәселелерде тым шегіншектеп жататынымыз-ай, осы.

Рас, өткен тарихтың ақ-қарасын пайымдап, барды бар, жоқты жоқ
деп күлбілтелемей айтатын кез әлдеқашан жетті. Сталинизмді айыптай
алмасақ, трагедияны тани алмағанымыз болып шықпай ма? Соңғы кездері
ашаршылық пен қуғын-сүргінге Қызыл Кремль емес, бірін-бірі көре
алмайтын күндес, өзара бақастығы деп қазақтың өзіне кінә артатын түсінік
қалыптасты. Бұл — отаршыл пиғылдағы және құлдық санадан арыла
қоймаған әлдебіреулердің әдейі ойлап тапқан құйтырқы саяси мифтері.
Ондай жаңсақ мифтерден ада болу үшін зиялы қауым айтқандай, уақыт
оздырмай, нақты саяси баға беріп, ұлттық күнді белгілеген ләзім.
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Ташкент – Алматы газ құбырының Қырғыз жеріндегі бөлігін айналып өтетін құбыр салу мәселесі өзекті ме?

Мұрат
ӘБЕНОВ,
Мәжіліс
депутаты:

– Егер бұл мәселеге экономикалық жағынан қарайтын болсақ, мұндай
магистральды құбырларды міндетті түрде реті келсе, тікелей екі мемлекеттің
арасынан өткізген дұрыс. Әрине, ол кейде қымбатқа түсуі мүмкін. Бірақ біз
бәрібір бір мемлекеттің үстінен өткеннен кейін, оларға белгілі деңгейде қаржы
төлейміз әрі тәуелді болып қаламыз. Сондықтан біз болашақты ойласақ, онда
құбырдың өтетін жолын тікелей екі мемлекеттің арасында ғана жасағанымыз
орынды. Қазір Еуропа, Ресей, Украина арасындағы газ құбырлары төңірегінде
көптеген мәселелер туындауда. Ал біз келешекте мұндай жағдайға жол бермес үшін әзірден оңтайлы шешкеніміз дұрыс. Бірақ мұның екінші жағы бар.
Енді саяси жағынан айтатын болсақ, егер газ құбырын тікелей тартқанда,
онда көрші отырған қырғыз ағайындарымызға сенімсіздік білдіргендей болып қаламыз. Арада түрлі келіспеушіліктер орын алуы мүмкін. Дегенмен кез
келген мемлекет жеме-жемге келгенде, ең бірінші өз халқының жағдайын
ойлауы қажет. Алайда көрші елімізде қиын жағдай орын алып отырғанда,
асығыс шешім шығаруға болмайды. Мұны терең зерттеп, зерделеп, екі жаққа
да келеңсіздік тудырмайтындай, тиімді шешудің жолдарын қарастырғанымыз
жөн. Дәл қазір болмаса да, бұл – келешекте ойланатын нәрсе.

Сейфулла
САПАНОВ,
саясаттанушы:

– Өзбекстаннан келетін газ құбырын Қырғызстаннан
айналдырып өту — дұрыс шешім емес. Әрі-беріден
соң, бұл – мүмкін де емес. Қырғызстанда болып отыр
ған жағдай, ол — уақытша ғана тұрақсыздық. Ал газ
құбырын айналдырып өтуге қаншама қаржы кетеді.
Экономикалық жағынан да тиімсіз. Оның үстіне, Қыр
ғызстандағы бауырларымызға осындай қиын кезде
«жығылған үстіне жұдырық көрсетсек», бұл — саясаттың
да заңына жатпайды. Сондықтан қандай жағдай болса да, газ құбырын Қырғызстанның үстінен өткізуге
тиіспіз. Бұл — қазақ пен қырғыздың арасындағы осындай жағдайды пайдаланып, өздерінің саяси ойынын
тықпалағысы келіп отырған кейбір пысықайлардың
шығарып отырған ісі болуы мүмкін. Әйтпесе Ресей ке
зінде газ құбыры төңірегінде неге Украинаны айналып
өте салмады?.. Сондықтан тату тұрған екі көрші елдің
арасындағы жағдайды олай ушықтыруға болмайды.

Шәріпбек
ӘМІРБЕК,
саясаттанушы:

– Мұны ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан алғанда, әрине,
газ құбырын Қырғызстан арқылы емес, Қазақстан арқылы
өткізгеніміз тиімді болады. Егер экономикалық жағдайымыз
көтеріп жатса, Өзбекстанмен тікелей келісімшарт жасасуға
мүмкіндік болса, онда газды тікелей тартқанға не жетсін?
Әйтпесе Қырғызстан кеше ғана Қазақстанға келетін суды жауып
тастады. Енді газды да осылай етуі ғажап емес. Әрі келешекте де
мұндай жағдайлар бірнеше рет қайталануы мүмкін. Сондықтан
егер болашақты ойласақ, онда газ тартуда Қырғызстанның
шекарасына жақындамай-ақ, тікелей Өзбекстанмен байланыс орнатуға мүмкіндік жасағанымыз жөн. Сондай-ақ Қыр
ғызстанмен арадағы осындай экономикалық жанжалдар
көбеймес үшін белгілі бір дәрежеде достық қарым-қатынасты
нығайтқанымыз дұрыс. Әйтпесе одан ештеңе шықпайды,
тек қарапайым халық қиналып қалады. Сондықтан ағайын
халықтардың бір-біріне қыр көрсете беруі – жақсылық емес.
Дайындаған Серік Жұмабаев
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Брифинг

БСН мен ЖСН
алу 2012 жылға
созылады
Кеше Әділет
министрлігінде ай сайынғы
дәстүрлі брифинг өтті. БАҚ
өкілдері алдында сөз алған
аталған министрліктің ресми
өкілі Ерболат Ерімбет бизнесті
жүргізу рәсімдерін жеңілдету
және мемлекеттік қызмет
жөніндегі бірқатар мәселелер
туралы мәлімет берді.
Бұрын тіркеу жұмысы 15 күнге дейін
созылатын жылжымайтын мүлік нысанда
ры енді бар-жоғы бес күн ішінде тіркеліп,
құжаттары дайын болады. Сондай-ақ
барлық облыс орталықтары мен Теміртау,
Балқаш, Абай, Жезқазған т.б. қалаларда
жылжымайтын мүліктердің техникалық
сипаттамасы туралы, оның бар-жоғы
жайлы анықтамалар электронды түрде 30
минуттың ішінде дайын болады. Бұрын бұл
жұмысқа үш күн кететін. Әділет министр
лігінің сәуір айындағы тексеруі көрсет
кендей, Білім және ғылым министрлігінде
121 құжатқа, Денсаулық сақтау министр
лігінде 146 құжатқа қатысты заңнаманы
бұзушылық байқалған. Мысалға, Білім
және ғылым ведомствосында алты норма
тивтік құқықтық акті ресми жарияланбаған.
Аталған министрлік тіпті 2006 жылдан
2010 жылға дейінгі аралықта 80 құжатты
мемлекеттік тіркеуге ұсынбаған.
Ерболат Ерімбеттің айтуынша, Жеке
сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) мен Бизнес
сәйкестендіру нөмірін (БСН) алу 2012
жылдың қаңтарына дейін созылатын бо
лады. Осының алдында министрлік атал
ған нөмірлер болмаған жағдайда респуб
ликадағы әр азаматтың жеке куәлігі мен
паспорты биылғы тамыз айының 13-інен
бастап жарамсыз болады деген-ді. Бірақ
Парламент Мәжілісінің депутаттары бұл
мерзімді 2012 жылдың қаңтар айына
дейін созу туралы бастама көтерген. Себебі
уақыт тығыз болуы мүмкін. Бүгінде еліміз
де 1 млн 220 мың азаматқа ЖСН, 180 мың
заңды тұлғаға БСН берілмеген.
Ал жаңа құжат дайындалған жағдайда
ол бұрынғыша тегін, бюджеттік қаражат
есебінен жүргізілетін болады.
Мұрат АЛМАСБЕКҰЛЫ, Астана

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпараттыҚ газет

Он-лайн сұхбат

Бақыт СҰЛТАНОВ,
Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі:

Тұрақты экономикалық дамуымызға
нақты негіздемелер бар
Мемлекет пен жеке кәсіпкерліктің әріптестігі бойынша бірыңғай
халықаралық орталық құру туралы келісім жасалмақшы. Мұндай ортақ
мәмілеге «Дағдарыстан кейінгі тұрақты экономикалық даму кезеңі»
деген тақырыпта 1-2 шілдеде өтетін ІІІ Астаналық экономикалық
форум аясында қол жеткізілмек деп күтіліп отыр. Оған әлемнің 50ден астам мемлекетінің 2000 өкілі қатысады. Бұл туралы кеше ҚР
Президентінің көмекшісі Бақыт Сұлтанов Алматыда он-лайн жүйесінде
өткен сұхбатында мәлімдеді.
Сонымен қатар, оның айтуынша,
бұл форумның басты мақсаты еура
зиялық кеңістіктегі өзара тиімді саудасаттықты, экономикалық және инвес
тициялық байланыстарды дамытуға
ықпал ететін Еуразиялық Іскерлер кон
гресін құру болып табылады. Аталған
басқосуға ірі халықаралық ұйымдар
дың өкілдерінен бастап, халықаралық
банк басшылары, энергетика, мұнай
мен газ саласының, қаржы институт
тарының білікті мамандары қатысады.
Олардың ішінде экономика саласы
бойынша Нобель сыйлығының үш
иегері де бар көрінеді. Әлемнің барлық
экономистерінің басын қосатын бұл
форум Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
тың бастамасымен және оның жеке
басш ыл ығымен өткізілмекші. Осы
және экономикалық алқалы жиынның
өзге де артықшылықтарына өз сөзінде
егжей-тегжейлі тоқталған Б.Сұлтанов
арнайы баспасөз мәслихатына жинал
ған журналистер қауымының қойған
сауалдарына да жауап берді.
– ІІІ Астаналық экономикалық фо
румды ұйымдастыру жұмысы қандай
құзырлы орынға жүктелген, оны кім
қаржыландырады, оған шамамен
қанша қаржы жұмсалады деп күтіліп
отыр?
– Аталған форумның ұйымдастыру
шысы Астаналық экономикалық клуб бо
лып табылады. Сондықтан былтыр бұл ша
раны өткізуге жұмсалған қаржының басым
бөлігін демеушілердің ресурсы құраған
болатын. Алайда биыл бұл форумның ма
ңыздылығы артып отырғанына байланысты
республикалық бюджеттен 300 миллион

теңге көлемінде қаржы бөлінбекші.
– Елімізді тұрақты экономикалық
даму кезеңіне аяқ басты деп нақты ай
та аласыз ба?
– Тұрақты экономикалық дамуға қол
жеткізу, әрине, бір күннің ісі емес. Қазақ
стан әлемдік қаржы дағдарысына шыдам
дылық танытты, оған төзе білді. Біз осын
дай қиын-қыстау кезеңде тұрақты
экономикалық дамуды сөз ете бастадық.
Осы бағытта бірқатар бағдарлама қабыл
дадық. Мысалы, Қазақстан Үкіметі мен
Ұлттық банк әзірлеген Дағдарысқа қарсы
бағдарламасында дағдарыспен күресудің
ғана емес, сонымен қатар дағдарыстан
кейін тұрақты дамуға бетбұрыс жасау
шаралары да қарастырылған. Оған, мәсе
лен, биыл жүзеге асырыла бастаған Үде
мелі индустриалдық-инновациялық бағ
дарламаны жатқызуға болады. Біз оны
әлемдік қаржы дағдарысы қыспаққа алған
қиын-қыстау кезеңде қолға алдық. Аталған
бағдарламаға сәйкес, биыл 44 жаңа
индустриалдық-инновациялық жоба іске
қосылуы тиіс. Оның инвестициялық көлемі
де қомақты. Сондықтан ол өз кезегінде
біздің дағдарыстан кейінгі тұрақты дамуға
аяқ басқанымыздың көрсеткіші бола ала
ды деп айтар едім. Әрине, дәл қазір осы
бағытта қандай да бір жетістікке қол жет
кіздік деп нақты айта алмаймыз. Алайда
бұл белесті еңсеретінімізге сілтеме жасай
тын бізде нақты негіздемелер бар.
– Онда Үдемелі индустриалдықинновациялық даму бағдарламасы
мен «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасының басты ерекшелігіне
тоқталып өтсеңіз?
– Бұл екі бағдарламаның экономиканы

оңалтудағы рөлін екіге бөліп қарастыруға
болады: жүйелі және оперативті. Аталған
бағдарламалар әлемдік қаржы дағдары
сының біздің экономикалық процестерге
келтірген зияны мен залалын жоюда жетіс
тік кепілі болып табылады. Өйткені олар
дың мүмкіндігі мен қуаты күшті әрі тиімді.
Мысалы, «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасын алатын болсақ, ол тек
экономикамыздың нақты секторындағы
ғана емес, сонымен қатар қаржы секто
рындағы жағдайларды да ретке келтіруде
үлкен рөл атқарады. Оны қысқа мерзімге
белгіленген «Жол картасы» бағдарламасы
ның нәтижесінен анық байқауға болады.
Ал ұзақ мерзімге белгіленген Үдемелі
индустриалдық-инновациялық бағдарла
ма қысқа мерзім ішінде ел дамуының бас
ты бағыттарын өзгертіп, шикізат ресурста
рына деген тәуелділікті, оның құны мен
сұранысына ықпал етуші сыртқы фактор
ларды жоюды көздейді.
– Сіз экономика және бюджетті
жоспарлау министрі болып тұрған
кезде 2010 жылдың ЖІӨ өсімі 2,4
пайыз болады делінген еді. Төрт ай
бұрын бұл болжам көрсеткіші 2,2
пайызға қысқартылды. Осыған қатыс
ты бүгінгі таңдағы сіздің пікіріңізді
білуге бола ма?
– Мен экономика және бюджетті жос
парлау министрі болып тұрған кезімде
әрдайым біздің болжам мен пайымда
рымыз дәстүрлі ұстанымдар негізінде жа
салатындығын айтып отыратынмын. Яғни
мұндай болжамдарда халықаралық көр
сеткіштермен қатар, ішкі даму факторлары
қоса есепке алынады. Соңғы халықаралық
экономикалық даму бойынша қосымша
жүргізілген кеңестен кейін бұл көрсеткіш
2,4-тен 2,2 пайызға қысқартылды. Әлем
дік экономикадағы құбылыстар мен про
цестер ішкі экономикалық көрсеткіштерге
әрдайым әсер етіп отыратындығы белгілі.
Сондықтан бұл арада әлемдік экономика
дағы тұрақсыздық өзіндік рөл атқарды деп
айтуға болады. Ал жеке менің пікіріме ке
летін болсақ, 2010 жылдағы жалпы ішкі

Елімізде құбыр желісіне
«ендеу» тәсілімен шикі
мұнайды жымқыру жылданжылға көбейіп келеді.
Ішкі істер министрлігі
криминалдық полиция
комитетінің төрағасы
Сұлтан Күсетов бірнеше
мәліметті келтіреді. Жуырда
Қызылорда облысында
қара алтынды ұрлауға
құныққан топтың жолы
кесілді. Ақтөбе облысындағы
Қандыағаш бекетінде ұрлық
мұнай тиелген үш «КамАЗ»
Алматы мен Қызылорда
тұрғындарына тиесілі
болып шықты. Олар жалған
құжатпен «қара майды» түу
Қызылордадан батыс өңірге
жеткізген.
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Нұрғиса Елеубеков (фото)

Қара алтын

Құбырға шабатындар құритын болды

С.Күсетов айтпақшы, мұнайды жапа
дан-жалғыз қымқыру мүмкін емес. Демек,
ұйымдасқан, тұрақты қылмыстық топтар
әрекет етеді. Бұл сөздің жаны бар. Өйткені
үш-төрт жыл бұрын «ҚазМұнайГаз» ма
мандары мұнай қымқыруды зерттегенде,
тосын қорытындыға келген. Ұрылардың
әккіленіп алғаны сонша – машақаты көп
«жұмысты» өзара бөлісіп алады екен. Бір
бөлігі құбырды «оюға» маманданады.
Екінші топ ұрлайды. Үшінші топ сатумен
айналысады. Алда-жалда қолға түссе, бі
рінші топқа «құбырды зақымдады», екінші
топқа «мұнай ұрлады», үшінші топқа қыл
мыстық жолмен алынған «өнімді сатты»
деген іс «жапсырылады». Соған орай жаза
түрі де жеңіл.
Құбыр желісіне қол сұғудың ауқымы
мен мемлекетке келтіретін шығынды есеп
теу қиын. Құбыр тесудің нәтижесінде қор
шаған ортаға тигізген зияны үшін ұлттық

компаниялардың экологиялық төлемдері
өседі. Оған құбыр арқылы қара майды
айдауды тоқтатудан келетін шығынды қосу
керек. Ойылған тұсты қалпына келтіргенше,
отандық өнімді шетелге дер кезінде
жеткізуге кедергі келтіретіні тағы бар. Оның
үстіне, құбырға өз бетімен қосылу адам
өміріне қауіп төндіретінін ұрлықшылар
тіпті де ескермейтін тәрізді.
Мәліметтерге көз жүгіртсек, 2001 –
2004 жылдары «Қазтрансойл» АҚ мұнай
желісінде бірде-бір ұрлық тіркелмесе,
2005 жылы құбырға 43 рет шабуыл
жасалған. 2006 жылы 44 қымқыру әрекеті
қоршаған ортаға шамамен 100 млн теңге
шығын әкелген. 2007 жылы – 74, 2008
жылы – 131, 2009 жылы 148 ұрлық
трікелген.
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Шетелден автокөлік әкелсем...
Германиядағы таныстарым мені қонаққа шақырып жатыр. Сол
жақтан машина әкелсем деген ойым бар. Оны кедендік рәсімнен
өткізген кезде төлемі қанша болады екен?
Марат Нысанбаев
Сіздің сауалыңызға Кедендік бақылау
комитетінің кеден табыстары басқарма
сының қызметкері Г.Әлиасқарова былай
деп жауап берді:
– Кеден төлемдері мен салықтарының
мөлшері тауардың кедендік құнына
байланысты. Тауардың кедендік құнын
анықтау үшін автокөліктің коммерциялық
құжаттары мен техникалық паспорты

e-mail: info@alashainasy.kz

болуы қажет. Қазіргі кезде кедендік тө
лемдер мен салықтар төмендегідей:
1) кедендік рәсімдеу өтемі негізгі па
рақ үшін – 50 еуро, қосымша парақ үшін
–20 еуро; 2) импорттық кедендік баж
Кеден одағының ортақ кеден тарифіне
сәйкес; 3) акциз (егер қозғалтқыш көлемі
3,0 мың см3 болса, 100 теңге/см3; 4)
Қосымша құн салығы – 12 пайыз.

Демек, қолданыстағы заңның осы
салада тәртіп орнатуға қауқары жетпейді.
Ал көршілес Ресейдің Қылмыстық
кодексінде мұнай құбырынан шикізат
ұрлау қоғам мен қоғамдық тәртіпке қарсы
жасалған қылмыс ретінде қарастырылады.
Қытайда жалпыұлттық стратегиялық
игілікке қол сұққандар өлім жазасына кесі
летіні туралы заң бар. Бізде ондай қатал
жаза жоқ.
Бірақ құбырға «шабатындарды» құ
рықтайтын күн алыс емес. Сәуірдің орта
шенінде Мәжілісте көмірсутегі айналымын
мемлекеттік реттеу туралы заң жобасының
бірінші оқылымы кідіріссіз өткен еді.
Мұнай және мұнай өнімдерін мемлекеттік
бақылау құбыр желісіне шабуыл жасау
шыларды тыйып, ел ішіндегі мұнай өңдеу
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зауыттарына заңсыз жолмен алынған
өнімді сатуды шектейді.
19 мамырда Мәжіліс «Мұнай және
мұнай өнімдері айналымы саласында
мемлекеттік бақылауды күшейту мәселе
лері бойынша кейбір ҚР заңнамалық
актілеріне өзгерістер мен қосымшалар
енгізу туралы» заң жобасына өзгерістерді
мақұлдады. Заң жобасының мақсаты –
мұнай құбыры бас желісінен (магистралі)
қара майды қымқыруға қарсы күресті
күшейту. Шикізатты қарақшылық жолмен
үптеу құбыр желісінің қауіпсіздігіне қатер
төндіретіні өз алдына, елдің экономикалық
мүддесіне, мұнай тасымалдау компа
нияларының мүддесіне нұқсан келтіреді.
Сонымен қатар қара алтынды экспорттау
тұрақтылығы бұзылып, еліміздің іскерлік
беделіне нұқсан келтіретінін де ұмытпаған
жөн. Мәжіліс депутаты Николай Турецкий
«Заң жобасы мұнай және газ құбырларынан
шикі мұнайды ұрлағандарға қарсы бағыт
талады. Заңсыз жолмен алынған мұнайды
сатып алушылар да жазадан құтылмауы
тиіс. Сондай-ақ мұнай-газ құбырларын за
қымдағаны үшін жауапкершілікке тарту
қарастырылған», – дейді.
Ұрлық өнім тек ел аумағындағы мұнай
құю терминалдарына немесе мұнай өңдеу
зауыттарына өткізілетіні белгілі. Бізде
мұнай өңдейтін үш ірі зауыттан басқа
салық мекемесінде тіркелген оннан астам
шағын зауыт бар. Мамандардың айтуын
ша, терминалдардың қызметі лицензия
ланбайды. Сол дұрыс емес. Кезінде түсті
металдар қабылдау бөлімшелерінде
кесілген кабель табылса, лицензиясынан
айыру жазасы қолданылған болатын.
Сонда түсті металл ұрлығы сап тыйылған
еді. Өнімін өткізе алмаса, несіне әуре
болады? Мұнай қарақшыларының да
жолын осылайша кесуге болар еді.
Гүлнар АХМЕТОВА

өнімнің нақты өсімі екі пайызды құрай
ды...
– Екі жыл бұрын Үкіметпен Нәтиже
ге бағытталған бюджет пен мемлекет
тік жоспарлау жүйесін енгізу қолға
алынған еді. Құзырлы мемлекеттік ор
гандар осы талапты орындай алмай
жатса, олар жазалана ма? Мысалы,
орнын ауыстырған министрлерден осы
негіздегі жауапкершілік сұрала ма?
– Бұл бағыттағы жұмыс корпоративтік
сектор тәжірибесі негізінде мемлекеттік
басқару қызметіне енді дендеп енгізіліп
жатыр. Иә, оның басты ерекшелігі бюджет
тік бағдарламалар дамудың стратегиялық
мақсаттарымен үйлестірілуі тиіс, бұл арада
басты міндет қаржыны игеруге емес, нақты
нәтижеге қол жеткізуге бағытталады, бюд
жеттік бағдарламалар мемлекеттік орган
дардың жұмысын қамтамасыз етуге емес,
халыққа, бизнеске қызмет көрсетуге, мем
лекеттік органдардың өзара әріптестігі
үшін жұмыс істеуі тиіс. Әрине, оны орындай
алмай жатқан құзырлы мекеме басшылары
өз жазасын алуы керек, өзіне жүктелген
жауапкершілікті сезінуі тиіс. Алайда бұл
бір күнде шешілетін мәселе емес қой...
Бұл арада дұрыс таңдау жасай білу
маңызды. Мысалы, стратегиялық мақсат
тарды айқындауда, стратегиялық индика
торлар мен қолда бар нақты ресурстар
көрсеткішін белгілеуде дегендей. Осы жұ
мыстар қазір Үкімет, Президент әкімші
лігімен қатар мемлекеттік органдардың
барлық деңгейінде жүргізілу үстінде. Оны
аяқтаған соң, Нәтижеге бағытталған бюд
жеттік жоспарлауды республика аймақтары
бойынша сынайтын боламыз.
– Қазір Есеп комитеті бюджеттен

бөлінген ақшаның мақсатсыз жұм
салуын, ал аймақтар бойынша дер ке
зінде оның игерілмей қалып жата
тынын әр кезде баса айтып жүр.
Қағажу болған бұл мәселе өз шешімін
табады деп ойлайсыз ба?
– Бюджеттік жоспарлау процесінде
көптеген өзгеріс орын алып жатады. Деген
мен аталған мәселеде бюджетті дұрыс
жоспарлауға, ақшаның мақсатты игерілуін
ұйымдастыруға және оны бақылауға үлкен
мән берген жөн. Осы бағытта Үкіметпен
бірқатар шаралар қабылданды. Нақты
Нәтижеге бағытталған бюджет пен мем
лекеттік жоспарлау жүйесін құру, оның тұ
жырымдамасы бойынша қабылданған
іс-шаралар жоспарын айқындау, жаңа
Бюджеттік кодексті қолданысқа енгізу
деген секілді.
Жаңа Бюджеттік кодекстің басты идеясы
– мемлекеттік органдардың қызметін
нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағыттау.
Яғни мемлекеттік органдарға бюджеттік
бағдарламаларды жүзеге асыруда үлкен
жауапкершілік жүктеліп отыр. Бюджетті
атқару барысында мемлекеттік органдар
мониторингтер негізінде талдап жасалған
және Стратегиялық жоспарларда бекітілген
өз міндеттемелерінің орындалу деңгейін
қадағалап отырады. Міне, осының бәрі
толықтай жүзеге асырылып, күнделікті
өмірден көрініс тапқанда сіз айтып отырған
мәселенің шешімі табылады деп сенемін.
– Елбасы сізді осы қызметке та
ғайындар кезінде «оған жаңа қызметі
ұнайтын болады» деп еді. Сонымен,
сізге қазіргі қызметіңіз ұнай ма?
– Ұнағанда қалай, әрине, ұнайды.
Дайындаған Кәмшат САТИЕВА

Әлеумет

Қаржыға қол салуды білгенде
халыққа жол салуды неге білмейміз?
«Алматы – Астана» тас жолының құрылысына бөлінген қыруар
қаржы біршама дөкейдің «кеңірдегінен өтіп кеткені» жұрттың есінде
болар. Нәтижесінде, жолдың сиқы – анау. Тарлығы өз алдына, сапасы сын
көтермейді. Енді, міне, тағы бір күретамырдың, яғни «Батыс Еуропа – Батыс
Қытай» халықаралық транзиттік дәлізінің құрылысы да басталып кетті.
Аталмыш жобаны жүзеге асыру үшін халықаралық қаржы институттары 3
миллиард 469 миллион доллар қаржы бөлген. Республикалық бюджеттен
136 миллиард теңге бөлу жоспарланып отыр. Қарап отырсаң, аз ақша емес.
Ендеше, мұның да «Алматы – Астана» тас жолының кебін кимесіне кім кепіл?
Осыған байланысты наурыз айында «Нұр
Отан» халықтық демократиялық партиясының
Партиялық бақылау комитетінде арнайы
сараптама тобы құрылған. Кеше осы топтың
отырысы өтті.
Әзірге жол құрылысы бойынша төрт отан
дық, төрт шетелдік мердігер компания 18 телім
бойынша жұмыс жасап жатыр. «Қалған 16
телім бойынша байқау процедуралары қазан
айына дейін өтіп бітеді», – деді осы отырысқа
келіп есеп берген көлік және коммуникация
министрі Әбілғазы Құсайынов. Оның айтуын
ша, бұл жобаға шетелдік компаниялардың қа
тысуы жұмысты едәуір қарқындатпақ. Яғни
жоспар бойынша Қазақстан Республикасы тер
риториясындағы жол құрылысы 2012 жылдың
желтоқсан айына қарай тәмам болмақ. «Ал
егер отандық мердігерлермен ғана салсақ, он
екі жыл жүруіміз де мүмкін», – дейді министр.
Құрылыс басталғаннан бері құрамында
Парламент депутаттары бар сараптама тобы
біршама проблемалардың бетін ашты. Мыса
лы, бірқатар мердігер компаниялар жұмыс кес
тесінен қалып келеді екен. Министрдің ай
туынша, жұмыс кестесі бойынша қатаң
мониторинг жүргізілуде. «Бүгінде екі шетелдік
және екі отандық мердігер компаниялар ескер
ту алды. Егер де жақын арада жұмыс кестесіне
ілесіп үлгермесе, қатаң жазалау шараларын
қолданбақпыз. Келісімді бұзуға дейін ба
рамыз», – деді министр. Парламент Мәжілісі
нің депутаты Гүлжан Қарағұсова «асыққан –
шайтанның ісі» болып жүрмесін дегендей,
ертеңгі күні жұмыс кестесін қуып жету үшін
апыр-топыр жұмыс істеп, жол сапасыз болып
шықпауын да ескертті.
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Сайттың саны қанша?
Веб-сайттар ең алғаш қашан пайда
болған? Бүкіләлемдік ғаламторда
бүгінде барлығы қанша сайт бар?
Анар МАҒЖАНОВА, Ақтөбе қаласы

Ең алғашқы сайт 1990 жылы пайда болды. Ол
– info.cern.ch. Электронды құжаттар мен мә
ліметтер жиынтығын технолог Тим Бернерс-Ли
құрастырып шығарды. Бұл веб-сайтта ғалам
тормен жұмыс істеу бағдарламаларымен бірге,
іздеу қызметін қолдану, браузерлер орнату
сияқты түрлі мағлұматтар топтастырылды.
Биылғы мамырдың 1-індегі мәлімет бойынша,
бүгінде ғаламдық желіде барлығы 206 млн 26
мың сайт пен дербес бет бар.

Сараптама тобының құрамына кіретін
Парламент Мәжілісінің бірқатар депутаттары
құрылыс жүріп жатқан аймақтарға да барып
үлгеріпті. Парламент Мәжілісінің депутаттары
Мұрат Әбенов пен Құрманғали Уәлидің ай
туынша, Қызылорда және Жамбыл облыстары
бойынша жол құрылысында жүрген жұмыс
керлердің алты ай бойы жалақылары берілме
ген. Еңбекақылары да мардымсыз көрінеді.
Қара жұмысқа жегілген жұмыскерлер 30 мың
теңге ғана алады екен. «Он сағат бойы ыстыққа
күйіп, суыққа тоңып жүретін жұмыскер 30 мың
теңге алады екен де, «ауырдың үстімен,
жеңілдің астымен» жүретін басшылары 70-80
мың теңге алады. Әділдік қайда?» – деді Құр
манғали Уәли.
«Жұмыстан қайтқан соң шомылатын душ
та жоқ. Бәріне ақша қарастырылған болатын,
алайда соған сай жағдай жасалмаған. Сани
тарлық талаптар сақталмаған. Төсек-орындары
кір», – деп Құрманғали Уәли жұмыскерлердің
жағдайынан хабар берді. Оның үстіне, шағын
ғана тар бөлмеде сегіз адам жатады екен.
Ал депутат Мұрат Әбеновтің айтуынша,
эколог иялық талаптар да сақталмай отыр.
Олар министрге жол құрылысының барысы
жайында бұқаралық ақпарат құралдары ар
қылы жұртшылыққа жария етіп тұру туралы
ұсыныс тастады. Сондай-ақ депутаттар егер жұ
мыс дұрыс жүретін болса, жобаның маңыз
дылығы да зор екенін айтты. Мәселен, осындай
күре жолдар болашағы бұлдыр саналған біраз
ауылдың бойына қан жүгіртіп, тірлігін
жандандыратыны да ақиқат.
Салтан СӘКЕН, Астана

өркениет
РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпараттыҚ газет

e-mail: info@alashainasy.kz
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Сұхбат

«Тойдың
болғанынан
боладысы
қызық»

Жәдит үлгісімен
әліппе жазған...

Бүгін Алматыдағы Қазақстан
Республикасының Ұлттық кітап
ханасында «Қоңырқожа Қожықов
– қоғам қайраткері, ағартушы,
ғалым» тақырыбында саяси қуғынсүргін құрбандарын еске алу күніне
орай дөңгелек үстел өтуде. Оған
республикамыздағы ғылыми-зерттеу
институттарының тарихшы, әдебиетші,
мәдениеттанушы ғалымдары, белгілі
қаламгерлер, кітапханашылар, оқу
орындарының студенттері қатысуда.
Қоңырқожа – Түркістан автономиясын
құруға, оның Орталық атқару комитетінің
әртүрлі комиссияларында қызмет атқа
рып, Әулиеата, Жетісу уездерінде жер ре
формасын жүргізуге, Орта Азиядағы ұлт
тық межелеу науқанына белсенді түрде
қатысқан азамат. Қазақ балаларының сауат
сыздығын жою мақсатында 1912 жылы
«Әліппені» жәдит үлгісімен жазып, Орын
борда арнайы кітап етіп шығаруы – оның
басты еңбегінің бірі. Сонымен қатар ол
Санжар Асфендияровпен бірге Ұлттық
мәдениет ғылыми-зерттеу (қазіргі М.Әуе
зов атындағы Әдебиет және өнер инсти
туты) институтының негізін қалаушылардың
бірі болып, аталған институтта ғылыми
хатшы қызметін атқарған. Бұған қоса Кеңес
Одағы Ғылым академиясының Қазақ
филиалында еңбек ете жүріп, «Қазақстан
ның материалдар мен деректердегі тари
хы» атты монография, Жетісу өңіріндегі
көне тарихи қорғандар мен ескерткіштерді
зерттеу мақсатындағы экспедицияға қаты
сып, Орхон жазуы, Қозы Көрпеш – Баян
сұлу, Ақтас мазарлары туралы ғылыми
еңбектер жазып, ескерткіштерді мемлекет
тарапынан қорғауға алу мәселесін көтер
ген.

P.S.

Сталиннің солақай саясатының
құрбаны болып, бірнеше рет
айыпталған Қоңырқожа 1938 жылы
қайта қамауға алынып, ату жазасына
кесілді. Арыстай азаматтың ұлт
алдындағы адалдығы 1957 жылы
ғана дәлелденіп ақталды. Биыл
қайраткердің туғанына 130 жыл
толады.
Таңатар АЙТҰЛЫ
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Жәдігерлеріміз жертөледе жатыр

– Қасымбек Шайжанұлы, Сіз
басқарып отырған мұражай құнды
жәдігерлер молынан жинақталған,
республикадағы бірден-бір үлкен
тарихи нысан болып есептеледі.
Оның тарихы қай жылдардан
бастау алады?
– Мұражай ұжымы үстіміздегі жылы 90
жылдық мерейтойын атап өткелі отыр.
Демек, мұражайдың негізі 1920 жылы қа
ланды деген сөз. Алғашқы жылдары қала
мектептерін көрнекі оқу құралдарымен
қамтамасыз ету ісімен айналысқандықтан,
ол Сырдария халық ағарту бөлімінің зерт
ханасы және музейі деп аталды.
1925 жылы музейдің қайта құру жұмы
сы жүргізілді. Оны іске асыру барысында
Ортаазиялық табиғат және көне ескерткіш
терді қорғау кеңесінің ғылыми қызметкері
М.Массон қатысты. Кейінірек ол Өзбекстан
және Түрікменстан Республикаларына ең
бегі сіңген ғылыми қызметкер, атақты ға
лым, шығыстанушы, тарих және археоло
гия ғылымдарының докторы ретінде әйгілі
болды. Оның Шымкент музей жұмысын
қайта құру жөніндегі есебі мұражай қорын
да сақтаулы. Бұл құжат Шымкент мұража
йының қалыптасып, дамуын куәландыра
тын айғақтардың қатарына жатады. Қайта
құрылып, бір ізге түскен соң, мұражай күнгей
лік өлкенің өндіргіш күштері мен тарихын
зерттеу ісімен түбегейлі айналыса бастады.
Мәселен, 1926 жылы профессор П.Маса
гетовтің дермене шөбін зерттеу жөніндегі
ғылыми экспедициясына, 1927 жылы Мем
лекеттік Эрмитаждың ғылыми қызметкері
А.Якубовскийдің Сығанақ қалашығы мен

«Көк кесене» археологиялық ескерткіш
терін зерттеу экспедициясына, 1928-1929
жылдары Мойынқұм шөлді аймағындағы
этнографиялық зерттеу экспедициясына,
сондай-ақ Қарабұлақ ауылындағы және
Талас Алатауының маңындағы көшпелі қа
зақтардың тұрмысын зерттеу және этногра
фиялық, ботаникалық, зоологиялық, ар
хеологиялық құжаттарды жинау мақсатында
жүргізілген этнографиялық экспедицияға,
1948-1949 жылдары тарих ғылымының
докторы А.Бернштамның басқаруымен
КСРО Ғылым академиясының жүргізген ғы
лыми-археологиялық экспедициясына қа
тысты. Сондай-ақ Ленинградтағы КСРО
Ғылым академиясына қарасты Антропо
логия және этнография музейімен және
Қазақ КСР-ы Ғылым академиясымен,
Қазақстанның орталық музейімен қарымқатынас күшейе түсті. Осы кезеңде мұражай
Х.Алпысбаевтың басқаруымен Қазақ
КСР-ы Ғылым академиясының Қарасу
мекеніне жүргізген ғылыми экспедиция
сына да қатысып, палеолит дәуіріне байла
нысты өте құнды құжаттар алынды. Көп
жылдар бойы мұражай Қазақ КСР-ы Ғылым
академияс ына қарасты Ш.Уәлиханов
атындағы археология және этнография
институтының Отырар қалашығын зертте
ген ірі ғылыми экспедициясымен өте тығыз
байланыста болды.
Соңғы жылдары мұражай өз бетінше
бірнеше археологиялық экспедициялар
ұйымдастырып келеді. Атап айтар болсақ,
Алтынтөбе, Жүзімдік және Жуантөбе, Күл
төбе қалашықтары, Бөріжар қорымы және
Боралдай өзенінің жоғарғы ағысындағы
аудандарды, Бөген суқоймасындағы ай
мақтарды, Қостөбе обаларын және ежел
гі Сайрам жерлерін зерттеуге ден қойды.
– Әрине, 90 жылдық тарихты бір
сұхбатқа сыйғызу қиын. Енді
мұражайдағы жәдігерлерге
қатысты мәліметтерді мәлім етсеңіз.
– Біздің мұражай республика бойынша
жәдігерлер саны, тарихи-мәдени құндылы
ғы жағынан Астана мен Алматыдағы мем
лекеттік республикалық мұражайлардан
кейінгі орынды алады. Басқа облыстардағы
өлкетану мұражайларымен салыстырғанда,
біздегі жәдігерлердің саны – ең көбі. Дәл
қазір 62 526 жәдігер жинақталған. 6,5
мың кітап қоры бар кітапхана, археология
және этнография, қор сақтау, көрнектеу,
экскурсия жүргізу, ақпараттандыру сынды
бөлімдер жұмыс істейді. Сондай-ақ Шар
дарада, Сарыағашта, Түркістанда, Ескі
Иқанда, Сайрамда, Түлкібаста филиалда

рымыз бар. Ұлы Жібек жолындағы Отырар,
Сайрам, Түркістан сынды ежелгі қалалар
мәдениетінен бүгінгі Тәуелсіздік жылдары
на ұласқан халқымыздың ежелден желісі
үзілмей келе жатқан салт-дәстүрлері мен
әдет-ғұрыптары, өнері мен тұрмыстық бұ
йымдары көрнекіленіп, өлкеміздің 2,5
мың жылдық тарихы қамтылған мұражай
дың ұрпақ тәрбиесі үшін маңызы зор. Экс
позицияның көпшілік бөлігін археология
лық және өлкеміздің XVI-XIX ғасырлардағы
әлеуметтік-экономикалық тарихы мен мә
дениетіне қатысты жәдігерлер алып жа
тыр.
– Мұражайдағы осыншама
жәдігерлер қорын сақтау техноло
гиялары қазіргі заманғы
талаптарға сай ма?
– Шыны керек, 2002 жылы қайта құ
рылған мұражайдың бірінші қабатындағы
көрнек жүйесінің жасақталу қисыны ғы
лыми талаптарға сай келе бермейді. Өйт
кені дәуірлеу, дәйектілік, тарихи сабақтас
тық қағидалары қолданылмаған. Тарихи
жәдігерлер бірінші кезекте әр дәуірге сәй
кес орналастырылуы тиісті және дәуірара
лық тарихи сабақтастық мейлінше еске
ріліп, өлкетану дәйектілігін қамтамасыз
етуі керек еді. Оның үстіне тарихи-өлкетану
мұражайы тек Оңтүстік Қазақстан облысы
ның топырағында орын алған дәуірлерге,
тарихи негіздерге тән жәдігерлерді көрнек
теуге міндетті. Ал біздің мұражайда жәді
герлер бутикте сатылымға шығарылған зат
секілді орналастырылған. Оны жасаған

Игіліктегі игі шара
Ұлан-ғайыр атырапты алып жатқан қазақтың кең байтақ даласында
талай дара тұлғалар туып, өз есімдерімен қоса, шартарапқа өздері
туған өлкені танымал еткені баршамызға тарихтан белгілі. Дәулескер
күйші, дүлдүл әнші, дарынды ақындарымен дараланатын осындай
қасиетті мекеннің бірі – Жамбыл облысы Сарысу ауданындағы
Игілік ауылы. Осы киелі топырақта қобыздың атасы Ықылас, шертпе
күйдің тәңірісіндей Сүгір бабамыз, беріден тартсақ, белгілі сазгер Ілия
Жақанов, актер Асанәлі Әшімов, ақын Тынышбай Рахымов, операның
жарық жұлдызы Амангелді Сембин, дәстүрлі әнші Сәуле Жанпейісова,
ақын Маралтай секілді дарын иелері дүниеге келген. Маралтай
ақынның «Игілік» деген өлеңін көпшілігіңіз оқыған да боларсыз. Дәл
осы өлең ақынның туған жері Игілікке арналған болатын...

Айнұр Сенбаева
Осыдан бірнеше жыл бұрын Игілікте
жаңа мектеп бой көтерген еді. Бүгінде осы
білім ошағында жүздеген бала білім алуда.
Жақында бізге ауыл мектебінен жақсы
жаңалық жетті. Алдағы маусым айында
аталған мектептегі қазақ тілі мен әдебиеті
бөлмесіне салтанатты түрде дарынды ақын
Маралтайдың есімі берілмек екен. Қазіргі
қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Марал
тайға өзін үкілеп ұшырған туған өлкесі
осынд
 ай құрмет көрсетіп жатқанына қуа
нышымызды білдіріп, ақынның өзімен тіл
дескен едік. Адамға өз туған топырағынан
артық жаннаттың, өз жақындарының құр
метінен артық марапаттың жоқ екенін тілге
тиек еткен ақын білім ордасындағы өзінің
есімі берілетін қазақ тілі мен әдебиеті бөл
месіне осы уақытқа дейінгі шығармаларын,
жинаған бірсыпыра кітаптарын, алған ма
рапаттарын тарту ететінін айтты. «Біздің
бала кезімізде өнер адамдары ауылға кел
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се, соларға еліктеп, қызығатынбыз, бола
шақтан үміттенетінбіз. Мендегі азғантай
өнер болса, сол өнерім ауылдағы оқушы
ларға алдарындағы үміт отындай болса
екен деймін. Өлеңге алғаш келген жолымда
мен ауыл кітапханасынан сусындадым.
Енді соны қайтаратын сәт келген сияқты.
Өзімнің кітап қорымдағы біраз кітаптарды
мектепке тарту еткім келеді. Алдағы уақыт
та кітапхана қоры молая береді деп ойлай
мын. Жағдай келіп жатса, мектепке ком
пьютерлер қойылса деген ойым бар. Ауыл
кітапханаларының ұлттық кітапханалармен
байланысы болса, нұр үстіне нұр болар еді»,
– дейді ақын.
Маралтай Райымбекұлы,
Халықаралық «Алаш» сыйлығының
иегері, ақын:
– Мектепте оқып жүрген кезімізде
газет-журналдардан өз ауылымыздың,
тіпті ауданымыздың атын оқып қалсақ,
соған әжептәуір мақтанатынбыз. Кейбір
аңызға айналған оқиғалар біздің ауылда
болғанын құлағымыз шалса немесе «Қыз
Жібек» фильміндегі Асанәлі біздің
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Үш ішектің сыры неде?
Газеттеріңіздің өткен жылғы 22 маусымдағы санында үш ішекті домбыраның
шығу тегі туралы жазылған деректі кездестіріп едім. Енді соны толықтырып, осы
аспаптың ерекшеліктерін айтсаңыздар...
Сымбат ҚАМБАРҚЫЗЫ, Талдықорған қаласы
Бұл сұраққа Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері, «Құрмет» орденінің
иегері, музыкатанушы Жарқын Шәкәрім
жауап береді:
– Үш ішекті домбыраның тарихи дамуы
– ол қазақтың қос бұраулы домбырашылық
дәстүрі. Үш ішекті домбыраның екі ішекті
домбырадан айырмашылығы – мұнда оң
бұрау мен теріс бұрау қатар тұр. Сондықтан
да үш ішекті домбыраның бір дыбысы, бір
үні артық естіледі. Үш ішекті домбырада
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Қасымбек БЕЙСЕНОВ, Оңтүстік Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану мұражайының директоры, философия ғылымының докторы, профессор:

құрмет

Әне-міне дегенше, еліміздің
бас қаласы - Астананың 12
жылдық мерейтойы да таяп
қалыпты. Шілденің 6-сына дейін
әлі бір жарым айдай уақыт бар
десек те, бұл мерзімнің де көзді
ашып-жұмғанша өте шығары
анық. Мемлекеттік мереке
деңгейінде аталып өтіле
бастаған осы бір айтулы мейрам
биыл қалай тойланады? Қала
тұрғындары мен қонақтарын
биыл қандай думанды
қызықтар, дүбірлі іс-шаралар
күтіп тұр? Құрылыс қарқынын
тоқтатпаған жас қаланың сәулет
көркін ашатын тағы қандай әсем
ғимараттар игілікке қосылады?
Жұрт көптен күткен, назарын тігіп жүр
ген қаланың қоғамдық тіршілігінде өзіндік
мәнге ие болуы тиіс «Шабыт» шығарма
шылық орталығы, «Мәскеу» көпфункцио
налды кешені, сулы-жасыл желектегі
«Изумруд орамы» сынды маңызды нысан
дар құрылысы аяқталуы тиіс. Бірақ соның
бәрінен айшықтысы – маусым айының
аяғына қарай есігін ашатын, елорданың
сол жағалауында орналасқан «Назарбаев
университеті» мен шілденің 5-інде ресми
ашылатын «Хан-Шатыр» болмақ. «ХанШатыр» негізі конструкциялық шешімі мен
сәулеті жағынан бірегей ғимарат болған
дықтан ұйымдастырушылар осы бір ерек
ше жобаның ашылуын есте қаларлықтай
қызықпен әрлемек ниетте көрінеді.
Айбын Бақытұлы
Астана
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ежелгі сақ дәуірінен бастап Түрік мемлекеті
дәуіріне дейінгі, одан бергі Алтынорда за
мандарындағы сарындарды, Қазақтың хан
дық заманынан жеткен әуендер мен күйлер
сарындарын орындауға болады.Үш ішекті
домбыраның үнінде құлақ шымырлатар,
жан тербетер әдемі дыбыстар үндестігі бар.
Осындай ерекше қасиеттерін ескеріп, Абай,
Шәкерім және Шәкір Әбенов аталарымыз
үш ішекті домбырада ойнаған. Өз басым
музыка аспаптарын зерттеуші профессор

ауылдікі екен» деген жаңалыққа таңға
латынбыз. Бүкіл ел танитын адамның
біздің ауылда туып-өскені біз үшін ғажап
болатын. Осындай дүниелер баланың
ұшқыр қиялын алға жетелейді. «Ел туса,
ер туғызбай тұра алмайды» дейді ғой
қазақ. Әр топырақтың өз тұлғалары
болады. Соларға деген ілтипат, оларды
халыққа насихаттау келер ұрпақты
тәрбиелеуге мұрындық болары сөзсіз.
Әрине, мінсіз адам болмайды. Дегенмен
біз қашанда өмірде, өнерде қандай да
бір игі істер атқарған адамның барынша
жақсы жағын көрсетуге тырысуымыз
керек. Бізде кітапқа деген зор махаббат
болды...
Бүгінде жер-жерде Абай оқулары,
Оралхан Бөкей, Мұқағали оқулары жиі
өтіп тұрады. Біздің кезімізде ондай
оқулар болған жоқ. Есесіне, ауылда

Қыжыл
Қазіргі біздің мұражайдың ғимараты кезінде орталық «универмаг» үшін
салынған. Бұл ғимарат тым ескі болғандықтан, жәдігерлерді сақтау
жағдаяты жоқ. Қазір біз тұрғын үйдің астында отырмыз. Осы тұрғын үйдің
бірінші қабатының жартысын, сосын жертөлесін берген. Қазір қаншама
жәдігерлер сол жертөледе жатыр. Заң бойынша жәдігерлерді шатырларда,
жертөлелерде сақтауға тыйым салынған. Неге? Өйткені мұндай жайларда
бірқалыпты режим, яғни ылғалдылық, температураны бірқалыпты ұстау
мүмкін емес. Біз тұрған үйдің жертөлесін ылғи су алып кетеді. Оны қанша
рет суретке түсіріп, қанша рет облыс басшысының назарына ұсынып, көмек
сұрағанбыз. Десек те, жағдайымыз сол күйі өзгеріссіз қалды.
адамға осы кемшілікті кезінде айтып едім,
ол «мен музеовед емеспін, мен дизайнер
мін» дейді. Масқара болғанда, мұражайы
мызда Қазақ хандығы дәуірінің көрнекісі
жоқ. Немқұрайдылықтың салдарынан
қаншама құнды жәдігерлерімізді Мәскеу
алып кеткен. Бұл айтылғандардың барлы
ғын орналастыру үшін ғимарат, қаражат
керек.
– Мерейтойға деген
дайындықтарыңыз қандай?
– Дайындық деңгейі өте төмен. Жергі
лікті билік тарапынан бір тиын да қаржы
бөлінбеді. Тіпті өз тарапымнан мұражайдың
90 жылдығына арнап жазған кітапты бас
тыруға да теңге таппай отырмыз. Қаржы
сұрадық, бермеді, қайта «қою керек он
дайды» дегенді айтады. Сонда тарихымыз
ды дәріптеуге қаржы қимауымыз керек пе?
Оны айтасыз, осыдан екі жыл бұрын мұра
жайдың қажеттілігі үшін қаралған 6 мил

үлкені бар, кішісі бар, бірге ойнайтын
балалардың барлығы бір кітап туралы
естісек, соны бәріміз жаппай оқитынбыз.
Бір үйде осындай кітап бар десе, соны
барып алатынбыз. Менің мамандығым
суретші ғой. Оқушы кезімде аудандағы
дүкеннен батыс импрессионистерінің
үлкен кітабын көріп, соны сатып алғым
келді. Кітап 10 сом болатын. Ол кезде бұл
– үлкен ақша. Ондай ақшаны үйдегілер
біздің қолымызға бермейтін. Ауданға
барған сайын сол кітапты барып көремін,
өзі – жалғыз кітап. Дүкеншіге «бұл кітапты
ешкімге бермеңізші, мен аламын» деп
қоямын. Қалай алатынымды білмеймін.
Бір күні кітапты алғым келетінін әкеме
айттым, ол кісі жылы рай таныта
қоймағандықтан, мен оған шарт қойдым.
Сондағы шартым – мен жаз бойы бір мая
шөп жинап беремін, ол маған жаңағы
кітапты алып береді. Келісімге келіп, жаз
бойы шөп шауып, оны тасып, кептіріп,
баулап, жинадым. Арасында апта сайын
ауданға барып, әлгі кітап өтіп кетпеді ме
екен деп көріп келетінмін. Әйтеуір, күзге
салым сол кітапқа қолым жетті. Сонда
кітапты алып, иіскеп, сүйгенім әлі күнге
есімде. Бізде кітапқа деген осындай
махаббат болды. Мектептің, совхоздың
кітапханасынан шықпайтынбыз. Есімде,
кітапханашы Мәрзия деген апайдан
бес-алты кітап аламын да, екі-үш күнде
қайта апарып беремін. Сонда ол кісі
маған «кітапты суретін көру үшін аласың
ба?» дейтін. Сонда мен ол кісіге «бұл
кітаптарда сурет жоқ қой» деп жауап
беретін едім. Кітап – халықтың қазынасы.
Кез келген елді мекен, ауыл, мемлекеттің
орталығы әкімшілік орналасқан
ғимараттан емес, кітапхана тұрған
жерден басталуы керек. «Қазір ешкім
кітап оқымайды» дегенмен келіспеймін.
Кітап жетпейді. Ал оқырман ешқашан
таусылмайды.

лион теңге қаражаттың өзін дағдарыс деді,
басқа деді, әйтеуір, қысқартып тастады. Біз
оны қазба жұмыстарына, этнографиялық
экспедицияларға жұмсауымыз керек еді.
«Оралман» деген жобамыз бар еді. Оның
мақсаты – сырттан келген қандастарымыздың
қолындағы құнды жәдігерлерді сатып алуы
мыз керек еді. Қаржы қаралмауының салда
рынан сол жәдігерлерді жоғалтып алған
секілдіміз. Биыл қаржы аз-аздап бөлініп
отыр. Ал мұражайдың сегіз филиалы да әсі
ресе Сарыағаш пен Шардарадағы филиал
дарымыз өте мұқтаж, жәдігерлері аз. Ал
кездейсоқ біздегідей өзге мақсат үшін салын
ған ғимаратта құнды жәдігерлерді сақтау өте
қиын. Рас, там-тұмдап жөндеу жұмыстары
жүргізіліп, суреттерді сақтау дұрысталды.
Бірақ мәселе мұнымен шешілмейді.
– Осындай олқылықтың
кесірінен жәдігерлерден айырылып
қалған жағдай болды ма?
– Жоғалтқанымыз жоқ, бірақ бүлінген
жайттар бар. Ең алдымен, теріден, киізден,
матадан, жүннен жасалынған жәдігерлер
бірінші бүлінеді. Керамиканың өзі мүжіле
бастайды, тіпті темірге де әсер етеді. Сақтау
жағдайы жасалмаса, жәдігерлерді сапалы
сақтай алмаймыз. Киізден, матадан жасал
ған жәдігерлерді, кілемдерді күн сайын
сыртқа шығарып жайып, дезинфекция жа
сап, кептіріп, қайта кіргізіп, әурешілікке
түскенбіз. Далаға шығарғанда қолды бо
лып кетпеу жағын да қадағалаймыз. Әри
не, мұның машақаты мен зиянды әсері өте
көп. Бір сөзбен айтқанда, біз өндіріс орны
емеспіз, бірақ «өз қотырымызды өзіміз
қасуға» тура келіп отыр. Тығырықтан шығу
үшін ендігі жерде мұражайымыз қазба
жұмыстарын Ә.Марғұлан атындағы архео
логия институтымен бірлесіп атқаруға
мәжбүр.
Әңгімелескен Шадияр МОЛДАБЕК,
Шымкент

Мұра

Бұл қазақ Бөкенбайды
біле ме екен?

Кеше Оралдағы Махамбет
Өтемісұлы атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университеті
басшылығының ұйымдастыруымен
«Қазақ халқының азаттық күресі
және Бөкенбай Қараұлы» атты
аймақтық ғылыми-тәжірибелік
конференция жұмысы басталды.
Өткен жылы осындай тақырыппен
Ақтөбеде республикалық
конференция ұйымдастырылып,
қаладағы бір көшеге Бөкенбай
Қараұлының есімі берілген болатын.
Бұл жиынға Астана, Алматы, Қостанай,
Атырау, Ақтөбе қалаларынан келген белгілі
ғалымдар, тарихшылар қатысып, өзара пі
кір алмасты. Университет проректоры, тарих ғылымының докторы Әбілсейіт Мұқтар
бұл шараның еліміздің «Мәдени мұра» бағ
дарламасы аясында атқарылып жатқанды
ғын тілге тиек ете келе, ғылыми басқосудың,
жалпы, қазақ тарихы үшін де маңызы бар
екендігін ерекше атап өтті. Ғалымның айт
уынша, алдағы уақытта да бүгінде есімдері
ел есінен ұмыт болып бара жатқан өзге де
қазақтың тарихи тұлғалары жөнінде де
түрлі ғылыми талқылаулар өткізілмек.
Қаперге
1669 жылы Ақтөбе жерінде
дүниеге келген Бөкенбай Қараұлы
1710 жылы Қарақұм құрылтайында
бас қолбасшы болып сайланған.
1726-1729 жылдардағы Бұланты,
Бұлдырты, Аңырақай, Қалмаққырыл
ған және басқа ұрыстарда қол
бастаған. 1742 жылы ел Тәуелсіздігі
жолында түрікпендермен болған
шайқаста қаза тапқан.
Бек Мерген

с
с џ
џ р
р а
а ћ
ћ

Болат Сарыбаевтың шәкірті ретінде үш
ішекті домбыраны қолыма алып күйлер
орындап жүргеніме, міне, 40 жылдан асты.
Үш ішекті домбырада орындаған күйлерім
қазақ радиосының эфирінен беріліп тұрады.
Үш ішекті домбыраны қайтадан жаңғыртып,
дамытып жүргенім туралы Қазақстан ұлттық
энциклопедиясының ІХ томының 472-бе
тінде жазылған. Сол кітаптан мағлұмат
алуыңызға болады. Қазіргі кезде Еуропа
мен Азия елдеріне тараған үш ішекті дом
быралардың байланыстылығын зерттеп
жүрген жайым бар. Мәселен, орыс халқы
ның ұлттық көне музыкалық аспаптарының
кейбіреуінің қазақтың үш ішекті домбыра
сымен, жалпы, көне түркі дүниесінің музы
калық аспаптарымен байланыстылығы дә
лелденді.

Режиссер болам десеңіз...
«Қазақфильм» киностудиясында жас режиссерлердің біліктілігін
арттыратын курс ашылғаны туралы естіген едім. Осы курсқа
қатысқан жас маманға арнайы сертификат беріле ме?
Рустам МҰРАТБЕКҰЛЫ, Семей қаласы
Бүгінде қазақстандық кино өн
дір ісі кеңейіп, жылдан-жылға
түсірілетін фильмдердің саны артып
келеді. Кино өндірісіне қажетті
техника да күрделене түсті, сандық
технология жиі қолданылады. Сон
дықтан кино мамандарына әсіресе
режиссерге деген сұраныс туып
отыр. Осы орайда белгілі киноре
жиссер Генадий Земельдің бастама
сымен осыдан үш ай бұрын білікті

мамандар даярлайтын курс өз жұ
мысын бастаған болатын. Бұл бас
тамаға «Қазақфильм» АҚ президенті
Ермек Аманшаев және Кинематог
рафистер одағының төрағасы Иго
рь Вовнянко қолдау көрсеткен еді.
Үш ай бойы оқу барысында жас
режиссерлер белгілі режиссер Егор
Кончаловкийдің «Нағыз полков
ник», Ақан Сатаевтың «Ликвида
тор» кинокартиналары түсіріліп

жатқан түсіру алаңында тәжірибеден
өтті. Түсіру алаңдарында өздерін
жақсы қырынан көрсете білген
екінші дәрежелі режиссерлерге
жұмыс та ұсынылды. Режиссерліктің
қыр-сырын үйренуге талпынған
жас мамандарға Қаз ақстанн ың
жетекші кинематографистері ше
берлік-сыныптар өткізді. Сондайақ болашақ режиссерлер белгілі
кинорежиссерлермен, операторлар
мен, суретшілермен, картина дирек
торларымен шығармашылық кездесу
өткізді. Мамандардың айтуынша,
мұндай курс болашақта жалғасын
табар-таппасы нақты белгісіз, бірақ
курсқа қатысуға ниет білдіргендер өте
көп екен. Таяуда аталмыш курстан өт
кен 10 жас маманға арнайы сертифи
кат табыс етілді.
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Дәрігерлер
полиомиелиттен
қауіптеніп отыр
Адамның жүйке жүйесін зақымдап,
жазылмас сал ауруына ұшырататын
полиомиелит дерті ушығып келеді.
Жұқпалы ауруды Тәжікстанда 126,
көршілес Ресей мемлекетінде бес адам
жұқтырған. Індеттің елімізге еніп
кетуінен қауіптенген дәрігерлер
полиомиелитке қарсы егілмеген
тәжікстандық балаларды республика
аумағына өткізбеу жөнінде Сыртқы
істер министрлігіне хат жолдады.
Соңғы мәліметтерге сүйенсек, «жедел
тарайтын қауіпті дертті жұқтырды» деген
болжаммен Тәжікстанда 430 азамат ауру
ханаға жатқызылған болса, зертханалық
тексеру нәтижесінде, қауіпті диагноз 126
тұрғынға қойылған. Оның 52-сі – алты жас
қа дейінгі балалар. Ал Ресейде бұл көрсеткіш
әзірше бес адамға тең. Одан бөлек, Мәскеу
облысында тағы 12 сәби аталмыш дертке
қатысты медициналық тексеруден өтіп жа
тыр. Күрт өршіп кеткен жұқпалы індеттің ел
аумағына өтіп кетуінен сескенген дәрігерлер
арнайы штаб құрып, Өзбекстан мен Ресей
шекараларында, теміржол вокзалдары мен
әуежайларда санитарлық-эпидемиология
лық бақылауды күшейтті. Дәлірек айтқанда,
Тәжікстан мен Ресейден келетін 15 жасқа
дейінгі тұлғалардың қолында полиомиелитке
қарсы егілгені жөнінде сертификаты болуы
тиіс. Одан бөлек, республика аймақтарында
бес жасқа дейінгі балаларды қатерлі індетке
қарсы егу жұмыстары қолға алынды.
Бауыржан БАЙСЕРКИН, Республикалық
санитарлық-эпидемиологиялық стансы
директоры:
– Қазақстанда полиомиелит ауруының
тіркелмегеніне біраз уақыт болды. Тіпті
арнайы сертификатымыз да бар. Дегенмен
вирус шекара талғамайтыны белгілі.
Тәжікстан мен Ресейден шыққан дерт кез
келген уақытта біздің елге де келуі мүмкін.
Сол себепті, құзырлы органдар қолға алған
шаралардан бөлек, тұрғындардың
қарапайым тазалық нормаларын, дәлірек
айтқанда, жеке бас гигиенасын сақтағаны
абзал.
Сәкен ӘМРЕЕВ, С.Асфендияров атындағы
Қазақ ұлттық медицина университетінің
кафедра меңгерушісі:
– Жалпы, жұқпалы аурулардың
бірнеше топқа бөлінетіні белгілі.
Полиомиелит ішек инфекциясына жатады.
Вирус ішекке түскен соң, жылдам дамып,
өршиді. Созылмалы ми мен жүйке
жүйелерін зақымдаушы дерттің
қоздырушысы сұйық тағамдарда, яғни су,
сүтте ұзақ сақталады. Сондықтан
денсаулығына бей-жай қарамайтын
тұрғындар тағамдарды жуып, жақсылап
қайнатып тұтынғандары жөн.
Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымы
ның деректеріне қарағанда, ауруды жұқтыр
ған әрбір 200 адамның біреуі мәңгілік мүге
декке айналатын болса, 5-10 пайызы бірден
жарық дүниемен қош айтысады. ХХ ғасыр
дың ортасында ушығып, Еуропа мен Солтүс
тік Америка тұрғындарын жайпап кеткен
дерт 1988-2008 жылдар аралығында 99
пайызға төмендепті. Бұл жылдары әлемнің
125 мемлекетінде аурудың 350 мың дерегі
тіркелген. Оның 2 мыңға жуығы 2006 жыл
дың еншісіне тиесілі.
Жансая Әбдібекова

Оқиға

Химиялық заттар
қараусыз қалған
Өткен сәрсенбіде Алматы облысын
дағы Қарасай ауданында орналасқан
Алматы биокомбинатының бұрынғы
филиалының қараусыз қалған реак
тивтер қоймасынан қауіпті химиялық
заттар табылды. Бұл туралы ҚР Төтен
ше жағдайлар жөніндегі министрлігі
хабарлады.
Химикаттар күндізгі сағат 15:00 шама
сында табылған. Олар – 1 келі фенол, 25
ыдысқа салынған 5 л хлороформ, әрқайсысы
20 мл болатын «бруцеллездік диагностикум»
атты заттың 144 флаконы, сондай-ақ марки
ровкасы жоқ басқа да заттар. Бөшке-бөшке
ақ ұнтақтардың не екені қазір анықталып
жатыр. Аудандық санитар-эпидемиоло
гиялық қадағалау қызметкерлері табылған
химикаттарды сол қойманың ішінде мөрлеп,
жауып қойды. Енді оларды одан ары кәдеге
асыру не көму мәселесі шешіліп жатыр.
Нұрлан Серпербаев, Алматы облысы
Төтенше жағдайлар жөніндегі департамен
ті баспасөз қызметінің бас маманы:
– Қазіргі күні табылған заттар
бойынша санитарлық-эпидемиология
лық стансы мамандары жұмыс істеп
жатыр. Оларға қатысты нақты қандай
шара қабылданатыны тек зерттеуден
кейін анықталады. Ол туралы
журналистерге хабарлайтын боламыз.
Нұрмұхаммед Мамырбеков
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Нұрша Какенов, тау-кен инженері, ғалым-практик:

«Қазақтың негізгі кәсібі мал
бағу болған» деген тарихта
жазылған тұжырымдармен
келіспеймін

– Нұрша аға, практик ғалым
ретінде бұрынғы және қазіргі
ғылымның деңгейі қандай екенін
айта аласыз ба? Кеңестік кезбен
салыстырғанда, қазіргі ғылымның
потенциалы қандай? Болашағы,
даму перспективасы бар ма?
– Бүгінгі ғылым деңгейіне толық баға
бере алмаймын. КСРО құрамының кезінде
техникалық жоғары оқу орындарына, ғы
лыми институттарға өнеркәсіптер өндіріске
қажетті әртүрлі жобаларға арнайы қаржы
бөліп, кейін сол тапқан жаңалықтар өнді
ріске енгізілетін. Бұл жұмыстар министрлік
тер тарапынан қатты қадағаланатын.
Қазір көптеген ғылыми институт ұсақ
талып, бөлшектеніп кетті, ал жекеменшік
институттар ғылыми потенциалымызды
дамытты деп айта алмаймын. Бұл мәселе
– Білім және ғылым министрлігі құзырын
дағы проблема. Алдымен «институттар
жекешеленгеннен Қазақстан не ұтты?» де
ген сұраққа жауап табайық. Көптеген капи
талистік ірі мемлекеттерде институттар
мемлекет құзырында емес пе?.. Аты бар,
сапасы жоқ көптеген жекеменшік оқу оры
нының қоғам мен мемлекеттік даму страте
гиясына қажеттігін айқындап, реттеу қажет
шығар. Перспективаны тек мамандарға сұра
ныс тұрғысынан құру керек. Дипломды іліп
қойып, жұмыссыз жүргеннен не ұтамыз?
– Жалпы, ғылым өзін өзі асырай
ала ма? Әлде ол мемлекеттің
қамқорлығымен дамуы керек пе?
Оның дамуына кім бағдар беруі
тиіс: мемлекет пе, бизнес пе,
ғылымның өзінің эмпирикалық
дамуы ма? Бизнес пен ғылымның
арақатынасы қандай болуы керек?
– Ғылым өзін өзі асырау үшін адам по
тенциалын, білімді, жаңашыл ұлттық кадр
лар потенциалын дамыту жайлы мемлекет
тік стратегияны мұнай, газ тағы да басқа
табиғи ресурстарды игеру стратегиясынан
жоғары қою керек. Ол Жапонияның даму
жолына ұқсас. Бұл жолға түсу қазаққа еш
қиын емес, оған жастардың білімі де, ын
тасы да жетеді. Ал генетикалық ерекшелік
терімізді алсақ, жер бетінде ауыз әдебиетін
еске сақтап, жатқа айта алатын, компьютер
ден басқа, қазақтай бірде-бір ұлт жоқ.
Бизнестің Қазақстандағы ғылымның да
муына жаны ашу үшін ірі өндірістік бизнескешендер өз қолымызда болуы керек. Мы
салы, араб мемлекеттеріндегі сияқты. «Кісі
баласы кісендесе де, тұрмайды» деген
мақал бар. Акциялар сатылып, бір қолдан
бір қолға өте береді. Трансұлттық компания
лардың иелігіне кеткендердің бір Қазақ
стандағы ғылымның дамуына мойын бұ
руы қиын. Жүйелі мемлекеттік саясатсыз
шешіледі деп айту қиын.
– Елімізде ғылым мен өндірістің
бір-бірімен байланыс орната
алмай отырғанының себебі неде:
отандық ғылымның нашарлығы
нан ба, әлде өндірістің дайын
технологияны шеттен әкелуге әзір
тұратындығынан ба?
– Бүгінде ірі өндіріс комбинаттарына
келген шетел компанияларының көбі дер
лік техникалык және технологиялық тұрғы
дан ешбір елден кем қалмаған өнеркәсіп
терге ие болды. Оған мысалды миллиардер
Митталдың «Испат-Кармет» комбинаты –
ауыр өнеркәсіптің інжу-маржаны» деп бер
ген интервьюінен алуға болады. Инвестор
лар зауыттардағы, шахталардағы ескірген
техникаларды жаңартты, оны жасау үшін
мемлекет өте үлкен жеңілдіктер берді.
Қайта түсті металлургия саласында кезінде
қоғам қайраткері Д.А.Қонаевпен қатар
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ауыр өнеркәсіптің іргетасын қаласқан акаде
мик, қоғам қайраткері С.Т.Такежанов қал
дырып кеткен ғылыми-техникалық шешім
дері қараусыз қалды. Себебі қазір де 1915
жылғы ағылшын концессионерлері жүр
гізген саясатта тек құрамы бай полиметалл
кендер ойылып алынуда. Нанбасаңыз,
«Қазцинк» АҚ-ы құрамындағы Малеевка
шахтасының қалай сығылғанын, қалай қа
зып алып жатқанын қараңыз. Немесе Жез
қазғанда соғыс жылдары қалдырылған
жер астындағы бай целиктерді тіреулер
бұзып алғанын қараңыз. Біраз жылдардан
соң кен құрамындағы металдар сапасы
төмендейді, сол кезде сол кеніш иелеріне
осы сұрақты тікелей қоюға болатын шығар.
Бұл сұрақтың жауабы жекеменшік иелерінің
мүддесіне, мемлекеттік стратегиялық да
мудағы тау-кен саласындағы ұстанымға
сәйкестігіне байланысты.
– Осы екі саланы үйлестіру үшін
алдымен не істеу керек, қандай
кешенді шаралар қарастырылуы
тиіс? Шетелдерде, ТМД елдерінде
бұл мәселе қалай шешілген?
– Тау-кен саласында мемлекеттік құзыр
лы органмен келісімшарт жасағанда, арнайы
баппен инвесторларға міндет жүктелсе. Шет
мемлекеттерде жаңа технологияларын па
тенттеген ғалымдар мен ғылыми топтарға
шағын кен орындарын игеруге мүмкіндік

– Қазақстан жерінде кен игеру, металл
балқыту сонау ғұндар кезінде қарқынды
дамыған. Қазақстан территориясын сол ғұн
даласының кіндігі десе болады. Біздер –
сол өнерлі, батыр да батыл шешімдерді
тапқан, іргедегі Қытай, Үндістан, батыстағы
Еуропа тіпті Америка құрлығына өнеркәсіп,
ғылым, мәдениетті апарған халықтың
тікелей ұрпағымыз. Қазақты келеке еткен
Бораттардың бабалары ол кезде Арабияның
шөлейт жерлерінде жалаңаяқ тайпа болып
көшіп жүрген-тін. Бұл айтқанымның дәлелі
жетерлік. Мысалы, Жезқазғанның мыс-кен
орнына ағылшын концессионерлері алғаш
келгенде, кенді жер астында діңгек тіреуіш
тер – «целик» камералармен қазылған,
сауатты тау-кен технологиясын көріп,
таңғалған екен. Және де кен қазу көлемі
жарылғыш заттардың көмегінсіз қазылуы
мүмкін емесіне көздері жеткен. Яғни оқдәрі Қытайда емес, қазақтарда ойлап
жасалған деген сөз ғой. Ол шынында солай
еді, Қытай жазбаларында жібек шығару,
тоқу, оқ-дәрі жасауды ғұндардың үйреткені
жазылған. Бүгінгі Шығыс Қазақстан жеріне
келген орыс көпестері, геологтері ерте
заманда қазылған шурф, шахталарды
көріп, «чуд қазбалары» деп жазып кеткен.
Еліміздің көптеген өңірлерінд е көне
металлургия пештерінің орындары әлі де
бар. Сонан соң ана тіліміздегі «жез»,

Алашқа айтар датым...

Бұрыннан айтып жүрген пікірімді қайталайын. Ол – Қытайдағы,
Моңғолиядағы, Ресейдегі, Өзбекстандағы, Түрікменстандағы қандас
қазақтарымызды елге көшіргенде, сол елдер шекарасынан барлық
малын, барлық мүлкін, техникасын, қазынасын, тапқан ақшасын,
валютасын ешбір шектеусіз алып өтуіне барша мүмкіндік жасау
мәселесі. Бұл деген – жеке инвестиция көзі. Оларды келген соң, жеке
аймаққа орналастырып, мемлекеттің қатысуымен аграрлық
кооперативтер құрылса, салықтан 10 жылға босатылса, мемлекет еті
өнімді ірі қара, қой, жылқы және түйе тұқымдарымен қамтамасыз
етуге көмектессе.
Мемлекетаралық шарт жасауға негіз ретінде қызыл қырғын
уақытында қырылғаннан, репрессиядан қашқан қазақ ұрпақтарына
БҰҰ-нан «саяси қуғын құрбандары» статусын алып беру керек. Ол
үшін Мәжіліс арнайы қаулы қабылдап, бекітуі керек, тиісті құзырлы
органдардың шешімін дүниежүзілік құрылымда нақтылау шарт.
Мысалы, ЕҚЫҰ ұйымын пайдалансақ болмай ма? Мүмкін болса, осы
ұйымды ел мақсатына пайдаланып қалайық, ағайын. Еврейлер
Холокост деп қаншама жеңілдіктер алып отыр, ал сорлы қазақ
Фурманов, Фрунзе, Голощекиннің оғынан қойдай қырылды емес
пе?! осы мәселені БҰҰ-да тез арада нықтап, бекітсек, Қытай да,
Ресей де, Моңғолия да келісімге отыруға мәжбүр болады. Қазақтың
басы бірігіп, өз жерімізде 80 пайызға жетіп, экономикамыз
қарқынды дамиды.
қарастырылса. Мысалы, «өндірістік шпио
наж» деген түсінік бар. Меніңше, патенттік
жүйедегі патенттік құқықтар жүйесі заң
тұрғысынан қатты қорғалуы керек. Дүние
жүзіндегі техникалық, инновациялық даму
саласы ғылыми жаңалықтарға байланысты.
АҚШ, Ресей, Қытай елдеріндегі ғылыми
жаңалықтарды, перспективті жас ғалым
дардың ресурстарын өз экономикасына
барынша пайдалануға жұмыс істеп жатыр.
Ол ашық та, жасырын түрде де жүргізіледі.
Меніңше, осы тараптан патенттік құқықты
қорғау саласындағы сәйкестіктерге көңіл
бөлінсе, жас ғалымдарға барынша жол
ашса. Технопарктер құру жөніндегі бас
тамалар әрі қарай дамып, қаржыландыру
жүйесі дамытылса. АҚШ осы тұрғыдан
«Силиконовая долинасын» құрды, онда
ТМД-дан барып жұмыс істеп жатқандар
баршылық.
– Өзіңіз жете білетін тау-кен
саласының біздің жеріміздегі
тарихы қашаннан басталады?
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Мал сүтінің құрамында қандай дәрумендер бар?
Төрт түлік малымыздың сүтінің құрамындағы дәрумендерді және оның денсаулыққа
қандай пайдалы жақтары бар екенін білсем деп едім.
Күлән ЖАҒЫПАРОВА, Арқалық қаласы
Мал сүтінің құрамында адам ағзасына арттырады. 100 грамм қымыздың құнарлылығы
пайдалы көптеген дәрумендер бар екені рас. 28,9 болса, шұбаттың құнарлылығы – 99. Шұбат
Түйе, жылқы, сиыр, ешкі сүті сусын ғана емес, – асқазан жарасы, бауыр, қант диабеті, барлығы
ағзаға қажетті май, ақуыз, көміртегі, минерал 70 шақты ауруға ем. Оның құрамында адам
ды тұздар сияқты дәрумендері – әртүрлі ауру ағзасына қажетті А, В1, В2, С дәрумендері және
ларға шипа. Құнарлылығымен құнды қымыз – минералды тұздар бар. Қымыз бен шұбат сияқты
туберкулез ауруына таптырмайтын ем. Оның ешкі сүтінің де сырқаттың тез сауығуына, ағза
құрамындағы А, В1, В2, В12, Д, С дәрумендері, иммунитетінің артуына пайдасы мол. А, В2
ақуыз, май, натрий, калий, фосфор адамның дәрумендері, сондай-ақ май, көмірсутек, ақуыз,
күш-қуатын жақсартады, ағзаның әлсіреуіне, темір, калий сияқты пайдалы қасиеттері асқа
қаназдыққа, ас қорыту ауруларына сеп, басқа зан-ішек, ас қорыту жолдары, демікпе, рахит,
да көптеген аурулармен ағзаның күресу қабілетін бас ауруларына шипа боларлық қасиетке ие.

«шойын» деген сөздердің мағынасына үңіл
сеңіз, ондай металдар табиғатта жеке кез
деспейді, ал оны бүгінде «Испат-Кармет»
комбинаты шығарып отыр. Ғалым Ахметов
тің еңбегінде Америкадағы индеец тайпа
лары, атап айтқанда, мая, сиу тілдерінде
қазақ сөздері барын жазған. Ол деген –
атақты мая мәдениетін салған тайпалар да
біздің даламыздан барған деген дәлел ғой.
Маядан қалған күнтізбе бүгінгі күнге дейін
ең дәл күнтізбе болып табылады. Сондықтан
«қазақтың негізгі кәсібі мал бағу болған»
деген тарихта жазылған тұжырымдармен
келіспеймін. Жәнібек пен Керейдің Қазақ
хандығын құрған кезінен емес, одан ары
дан басталатын тарихымыз біздің негізгі
мақтанышымыз болса деймін. Мен кейде
қазақтың ұлттық мәдениетін киіз үйден
бастайтынына келіспеймін. Алдымен екі
дөнгелекті арба, сонан соң тері жапқан биік
қос, одан кейін ғана киіз үй қойылуы керек.
Себебі алтын, күміс, мыстан жасалған
әшекей бұйымдар, ыдыс-аяқтар киіз үйден

көп бұрын жасалған. Оны жасаған – кенші
металлургтер мен ұсталар. Тек қана темір,
мыс қорытуды игеріп, қару-жарақтың ең
мықты түрін игергендіктен, ғұн бабалары
мыз жарты әлемді жаулап, Еуразия кеңіс
тігін игерген, дамытқан.
– Өзіңіз қандай жобаларға
қатыстыңыз? Қандай ұсынысжаңалықтарыңызды мақтан
тұтасыз? Идеяны өндіріске жеткізу
жолындағы ең басты кедергі не?
– Негізінде, менің әкемде төңкеріске
дейін Қарағанды облысында шағын тұз
өндірісі болған екен. Қызылдар келген соң,
көлін тартып алып, жинаған малын мойын
серікке беріпті. Бір ауыз пілтемен атылатын
мылтығымен Бетпақдаладағы көтеріліске
қатысып, одан жеңілген соң Созаққа барып,
қызыл әскерлерден жеңіліп қайтқан екен.
Не орыс тілін, не неміс тілін білмейтін, тек
арабша сауаты бар әкемізді немістерге өтіп
кетеді деп соғысқа да алмапты. Біздің үйде
кен қазу мамандығын игерген мен ғана.
Қазақ политехникалық институтын бітірген
соң, Шығыс Қазақстанға жұмысқа бардым.
Кейін С.Т.Такежановтың тәрбиесімен көп
нәрсеге басқаша карап, осы ауыр өнеркәсіп
саласында біршама еңбек еттім. Астанада
министрлікте ауыр өнеркәсіп департамен
тінің директоры болып біраз жыл қызмет
атқардым. Қазақстанда мұнай химиясын
дамыту концепциясы, уран өндірісі концеп
циясы, индустриялық-инновациялық да
мудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын
алғаш рет жасадық. Бұл бағдарламалар
қолдау тауып, осы күнде іске асып жатыр.
Осы жауапты жұмыстарға бар тәжірибемді
пайдаланып, білікті ғалымдарды, маман
дарды жұмылдырдық. Соңғы жылдарда
осы ірі бастамалардың басында болғаныма
көңілім толады. Отан алдында, халқым ал
дында борышымды орындадым деп санай
мын. Бұл істі жас мамандар жалғастыруда.
Мысалы, мұнай химиясы концепциясын
бекітерде «контракт бойынша газды жер
астына айдаймыз, оны айырып, өндіріс са
лып керегі не?» деген шенеуніктер де
болды. Ал уран өндірісінің жақсы дамығаны
алғашқы бағдарламаның сауатты жазылып,
бекітілгенінен. Мен сол кездегі Индустрия
министрлігі жиналысында қабылданатын
«индустриялық-инновациялық бағдарлама
іске асу үшін не керек?» деген сұраққа бер
ген жауабымда: «Ірі өндіріс компаниялары
ның акцияларының бір бөлігін мемлекетке
қайтарып алу керек, энергетика саласына
ірі структуралык өзгерістер керек...» – деге
німде, кейбіреулер мені ақымақ санаған
еді. Мен мемлекеттік жұмыстан кеткен соң,
соңғы жылдары айтқаным дұрыс болып
шықты. Бір жаманы, жеке позициясы бар
мамандар жиі ауысатын министрлерге ұна
майтын. Жас мамандардың арасынан жеке
көзқарасы бар, батыл мінезі бар кадр
ларды қолдайтынмын.
– Бір сөзіңізде, «өндірісті ғалым
дардың қолына беру керек» деген
едіңіз. Осы ойыңызды өрістетсеңіз.
– Екі жылдан бері «Самұрық тау-кен»
АҚ-ына барып, екі рет ұсыныс жасадық.
Біріншіден, темір, марганец, хром, қорға
сын сияқты кендерді қазып байыту техноло
гиясы жайлы алты шет мемлекетте патент
телген жаңалығымызды пайдалануға,
енгізуге Шығыс Қазақстаннан кішкентай

Ресейлік жүргізуші куәлігін
ауыстыруы қажет пе?
Мен Ресейден көшіп келіп, Қазақстан азаматтығын алдым. Бірақ жүргізуші
куәлігін өзгерткен жоқпын. Оны ауыстыру үшін Жол полициясына қайтадан
сынақ тапсырамын ба?
Бақыт, Ақтөбе қаласы
ҚР ІІМ Жол полициясы комитеті
мамандарының мәліметінше, Ішкі істер
министрлігінің 1998 жылдың 12 қаза
нындағы №343 бұйрығына сәйкес,
халықаралық жүргізуші куәлігін Қазақ
стан Республикасы аумағында пайдала
нуға болады. Бірақ 1968 жылы қабыл
данған Жол қозғалысы туралы конвенция

талаптарына орай, шетел азаматтарының
ұлттық жүргізуші куәліктерін қазақстан
дық үлгіге ауыстыруы міндетті. Ол үшін
құзырлы органдарға өтініш жазып,
қажетті құжаттарды жеткізуі қажет. Құжат
ауыстыру кезінде жол қозғалысы ереже
лері білімі жөнінде сынақ тапсыру талап
етілмейді.

бір кен бар жерді сұрадық, презентация
жасадық, мақтап-мақтап, хат жазыңдар
деп шығарып салды. Екінші рет екі ғылым
докторын ертіп, «шағын көмір кенінен мұ
найды бұрғылауға аса қажет химиялық
реагент шығарайық, кезінде Қ.И.Сәтбаев
болған Жезқазғандағы Қарсақпайды өлтір
мей, орнына шағын зауыт салайық» деп
тағы бардым. Мен ешкімнің фамилиясын
айтпай-ақ қояйын. Тек айтарым, құзырлы
құрылымдарда өндірістің негізін түсінетін
біздер сияқты шахта, карьер байыту фабри
касы, зауыттар салып, 20 жыл талай етігін
тоздырмаса да, өндірісте екі-үш жыл түтін
иіскеп, тым құрғанда, кебістерін тоздырған
практик, инженер мамандарсыз болмайтын
сияқты.
– Еліміздегі тау-кен өндірісі
дербес дамып келе жатқалы 20
жыл болды. Қазір бұл саланы ТМД
елдерімен, мысалы, Ресеймен
салыстырсақ, не байқар едік?
– Бұл тұжырым даму стратегиясындағы
алған біздің бағдарламамызға байла
нысты. Полиметалл кендеріндегі пайдалы
металдар құрамының төмендеу тенденция
сы өрби бермек, мұнайымыздың сапа жа
ғынан күрделілігі бар, машина жасау, жеңіл
өнеркәсіп саласының дамуы төмен, өндіріс
тің болашақта дамуы тек ғылыми техника
лық жаңа шешімдерге тәуелді. Мен бүгінде
қабылданған мемлекеттік индустриялықинновациялық бағдарламасына баға беру
ден аулақпын. Өз ойым, бұл – ғылымның
да, өндірістің де қатар жүретін саласы.
Атом өнеркәсібін пәрменді дамыту болып
табылады. Қазақстанда АЭС салуға қарсы
болған азаматтар 50 жылдан кейін Қазақ
станның мұнай, газ қоры сарқылғанда, кө
мір көзі азайғанда, дүниежүзіндегі пар
никэффектін шектеуге байланысты энергия
көздерін қайдан, кімнен алатынымызды
ойлайды ма екен? АЭС барлық мемлекет
терде жұмыс істеп тұр, оны қорықпай, дүр
лікпей салса, бізде уран кенінің (кен қоры
бойынша дүниежүзінде алдыңғы орында
мыз) игерілуі, жаңа ғылыми бағыттар
дамуы сөзсіз. Екінші Жоңғар қақпасындағы
өте қуатты жел энергиясын, Оңтүстік өңір
дегі күн энергиясын өндіретін жаңа стан
сылар салу. Өздеріңіз білесіздер, су – тірші
лік көзі. Қазақстанның ең бір тапшылық
көретін позициясы – су. Өндірісте пайда
ланылатын суды тазарту, тұрмыста пайда
ланатын суды үнемдеу, қайта пайдалану
– жеке проблема. Ғылым осы бағытта үлкен
қадам жасаса. Сонымен бірге су ресурста
рының көзінің қорын көбейту керек. Көп
мәселе Қытай, Орта Азия мемлекеттерімен
бірге шешілмек. Сібір өзендерінің арнасы
нан Қазақстанға су жеткізу жобасының ең
тиімді жолы табылса. Жалпы, болашақта
тұщы су қоры бар ел өлмейді. Сондықтан
бұлақтарымызды суалтпайық, ағайын.
Болашақта іргедегі Қытай, Ресей мемле
кеттері бізден энергия көздерін сатып алып,
өндірістік дамуымызда жаңа серпіліс бол
мақ. Тек осы бағыт Қазақстанға өндірістік
дамуында жүздеген жылдарға жетерлік
стратегиялық басымдылық бермек. Осы
айтқан аттың тізгініне қазақ өзі ие бола ал
са, көш басында ғасырлар бойы боларымыз
сөзсіз.
– Әңгімеңізге рақмет.
Сұхбаттасқан Тілеуқабыл Андас
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Соңғы орынды
саялады

Жер тарпыған жас жігіттер «Сарықұрлық» біріншілігін
аяқтауға айналғанда, бойжеткендер Куала-Лумпурде (Малайзия) VIII Азия чемпионатын
кеше ғана бастады.
Тұлым шаштары желбіреген қыздар
арасындағы додаға 13 елдің волейболшы
арулары қатыспақ. Олар төрт топқа бө
лінген. Қазақстан қыздары – Сингапур
және Малайзия бойжеткендерімен «А»
тобында. Бүгін олар жергілікті Малайзия
құрамасымен осы дүбірлі додадағы ал
ғашқы ойындарын өткізеді.
Бойжеткендер арасындағы ел құра
масының аға жаттықтырушысы Людмила
Перевертова Куала-Лумпурге мына во
лейболшы қыздарды әкетті:
Зарина Сейітқазинова, Ирина Шен
бергер, Екатерина Акилова, Наталья Аки
лова, Инна Шкурина, Евгения Дербинева,
Анастасия Коротких, Диана Кавторина,
Елизавета Шепеленко, Валерия Немая,
Виктория Зацепина, Екатерина Вискова.
Әлихан ЖАППАР

Әзиз ЖҰМАДІЛ
Бұл биылғы «Джиродағы» ең ұзақ кезең
болатын. Италияның Лучера қаласынан
Л’Акуила қалашығына дейін созылған
кезең 262 шақырымды құрады. Бірақ,
шыны керек, жерлесіміз үшін бұл кезең
өте сәтсіз аяқталады деп ешкім ойлаған
жоқ еді. Қайта 11-кезеңді осы турнирдің
алдында ғана өткен «Льеж-Бастон-Льеж»
біркүндігімен салыстырушылар көп болды.
Ал Александр Винокуровтың өзі бұл
кезеңнің жолын «Джиро дель Трентино»
көпкүндігінің жолдарына ұқсатты. Айта
кетейік, жерлесіміз «Льеж-Бастон-Льеж»
және «Джиро дель Трентино» турнир
лерінде де алдына жан салмаған бо
латын. Соны ойлаған біз «Саша 11-ке
зеңді еш қиналмастан бағындырады.
Тіпті басты қарсыластары Кадель Эванс,
Винченцо Нибали және Иван Бассоны
тағы бір-екі минутқа артта қалдырады»
деп топшылағанбыз. Өкінішке қарай,
барлығы біз ойлағандай болмай шықты.
Сөреден 40 шақырым ұзай бергенде-ақ
«Катюша», «Cervelo Test Team», «Quick
Step», «Caisse d’Epargne» тағы бір-екі
команда бастаған топ Винокуров, Эванс
және Бассо бастаған пелетонды артқа
тастап, жеткізбестей ұзап кетті. Рас, егер
тырысқанда, көшбасшыларды жетіп алу
ға да болар еді. Бірақ пелетонды алға
сүйрейтін ешкім болған жоқ. Винокуров
тарапынан белсенділікті байқамаған Эв
анс та «аттың басын бос жібермей» ұстап
тұрды. Тіпті әншейінде сәл мүмкіндік туса,
алға атылатын Нибали де бұл жолы пе
летон тізгінін өз қолына алуды ойламады.
Әлбетте, бұл кезде олар мәреге жеткен
соң бармақ тістеп қалатындықтарын біл
меген еді. Оның үстіне, бұл күні Альпі

Кенжесариев «кегін»
«Тараздан» алды
Кеше кешкісін футболдан
Қазақстан премьер-лигасының
11-тур ойындары аяқталды.
Алматының «Қайраты» өз алаңында
Шымкенттің «Ордабасы» командасын
қабылдап, 1:0 есебімен жеңіске жетті.
Айта кетейік, биылғы чемпионатта «Қай
рат» алғашқы және соңғы жеңісіне үшінші
турда қол жеткізген екен. Бірақ содан
бері алматылық ұжымның жолы болмай
қойған. Енді, міне, «Ордабасыны» тізе
бүктіріп отыр. Шешуші голды ойынның
67-минутында Артем Фомин соқты. Де
генмен нағыз тартысты кездесу Тараз қа
ласында өтті. Өз алаңында ел чемпионы
«Ақтөбені» қабылдаған қаламен аттас ко
манда бұл ойында екі мәрте алға шыққан
болатын. Алайда чемпиондар екеуіне де
жауап берді. «Ақтөбе» сапында екі голды
да дисквалификациясын өтеп шыққан
қорғаушы Еміл Кенжесариев соқты.
11-турдың нәтижелері:
«Тараз» – «Ақтөбе» – 2:2
Голдар: Кенбаев, 4. Байтана, 32 –
Кенжесариев, 11. Кенжесариев, 42.
«Қайрат» (Алматы) – «Ордабасы»
(Шымкент) – 1:0
Гол: Фомин, 67.
«Оқжетпес» (Көкшетау) –
«Ақжайық» (Орал) – 0:1
Гол: Швецов, 65.
«Жетісу» (Талдықорған) –
«Локомотив» (Астана) – 1:0
Гол: Мужиков, 45.
Ойынның 5-минутында Белич (Ж)
пенальти орындай алмады.
Ойынның 90-минутында Соляник (Ж)
алаңнан қуылды.
«Ертіс» (Павлодар) – «Тобыл»
(Қостанай) – 0:0
Ойынның 44-минутында Ырысметов (Т)
ойыннан қуылды.
«Атырау» – «Шахтер» (Қарағанды)
— 1:0
Гол: Пейкришвили, 80-пенальтиден.
Арсен Жанаділ
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бұқаралық спорт

премьер-лига

Талантты
жазбай
таныңыз!

11-кезеңнің
қорытындысы:

Назарларыңызға қазақ спор
тының тума таланттарының бірін
ұсынып отырмыз. Мұндай талант
тар жылда туа бермейді. Ол был
тыр 15 жаста болса да, 19 жасқа
дейінгі жастар арасындағы әлем
чемпионатында да, 16 жасқа де
йінгі бозбалалар арасындағы Азия
чемпионатында да ел намысын
қорғады. Күллі «Сарықұрлық» там
санған жас саңлақ. Бойы 2 метр
ден жоғары, ал салмағы 90 келіден
асып түседі. Биылғы қыс айларының
соңғы күні Еуропадағы азулы да
әйгілі клубтың сапына шақыртылды.
Қазір төрткүл дүниеге кеңінен таны
мал осы клубтың жасөспірімдерден
жасақталған командасының са
пында ойнап жүр. Мамандардың
айтуынша, әлеуеті зор, болашағы
жарқын талантты спортшы. Соны
мен, бұл кім?

1. Евгений Петров («Катюша»,
Ресей) 6.28.29
2.Дарио Катальдо («Quick
Step», Италия) — 0.00.05
3.Карлос Састре («Cervelo Test
Team», Испания) — 0.00.05
53. Александр Винокуров
(«Астана», Қазақстан) —
0.12.45
54. Иван Бассо («LiquigasDoimo», Италия) — 0.12.45
71. Андрей Гривко («Астана»,
Украина) — 0.17.17
81. Горазд Стангели («Астана»,
Словения) — 0.36.11
84. Хосеп Хуфре («Астана»,
Испания) — 0.38.01
121. Роман Киреев («Астана»,
Қазақстан) — 0.39.30

тауының бөктерінде күн салқын әрі жауыншашынды болғанын айта кетуіміз керек.
Соған байланысты радио байланысы істен
шығып, Винокуров бастаған пелетонға
Карлос Састре, Брэдли Уиганс сынды саң
лақтардың тым алысқа ұзап кеткендігі
туралы хабарланбады. Міне, жерлесіміз
бастаған пелетонның сәтсіздікке ұшы
рауын, бір жағынан, техникалық ахау
лармен де байланыстыруға болады. Десек
те, мұның алдындағы турларда да ауа
райының қолайсыз болғанын, ол кездер
де де радиобайланыстың істен шыққа
нын ұмытпауымыз керек. Ондай кездерде
Саша тек өзіне сеніп, бас пелетонның ізі
нен қалмайтын.
Сонымен, жалпы есепте 12-орында
тұрған жерлесіміз көшбасшыдан 9 минут
58 секундқа қалып келеді. Енді оған
көшбасшы жейдесін қайта кию оңайға
соқпасы белгілі. Өйткені алдағы кезең
дердің көбісі таулы жолдардан тұрады.
Ал таулы жолдарда Карлос Састре, Ричи
Порте, Давид Арройо және Хавьер Тондо
секілді сайыпқырандар жеңісті қолдан
бере қоймасы анық. Айта кетейік, таулы
жолдардың шеберлері саналатын бұл
төрттік жалпы есепте алғашқы сегіздікте
тұр. Сондай-ақ 11-кезеңді сүреңсіз жүріп
өткен Кадель Эванс пен Иван Бассо да іске
енді кірісетін сыңайлы. Алайда Винокуров
үшін әлі ештеңе жоғалған жоқ. Барлық
тартыс әлі алда.

11-кезеңінен кейінгі
жалпы есептегі
көрініс:

Александр Винокуров, «Астана» велоклубының капитаны:
– Біз жүрген пелетонда ешкім көш тізгінін қолына алып, бас пелетонды қуып жетуге
ұмтылмады. Басында бір-екі рет пелетонды өзім тартып көрдім. Бірақ ешқайсысының
тарапынан қолдау таппадым да, ұмтылысымды қоя қойдым. Мен басқалар үшін жұмыс
істегім келмейді. Бүгінгі сәтсіздікке мен емес, Нибали, Бассо бастаған италиялықтар бас
ауыртуы керек. Өйткені олар күлгін-қызыл жейдені әлі бір рет те киген жоқ.

• Өкінішке қарай, күн өткен сайын Александр Винокуровтың грегарилері азайып барады.
Басында бас көмекшісі Паоло Тиралонгодан айырылған болса, бұл жолы Александр Дьяченко,
Валентин Иглинский және Энрико Гаспоротто да жарыс жолынан шығып қалды.

1. Ричи Порте («Saxo bank»,
Австралия) 45.30.16
2. Давид Арройо («Caisse
d’Epargne», Испания) — 0.01.42
3 Роберт Кисерловски
(«Liquigas-Doimo», Хорватия) —
0.01.56
8. Карлос Састре («Cervelo Test
Team», Испания) — 0.07.09
12. Александр Винокуров
(«Астана», Қазақстан) —
0.09.58
13. Кадель Эванс («ВМС Тeam
Racing», Австралия) — 0.11.10
14. Винченцо Нибали
(«Liquigas-Doimo», Италия) —
0.11.28
15. Иван Бассо («LiquigasDoimo», Италия) — 0.11.49
44. Андрей Гривко («Астана»,
Украина) — 0.43.06
51. Хосеп Хуфре («Астана»,
Испания) — 0.47.19
91. Роман Киреев («Астана»,
Қазақстан) — 1.23.48
98. Горазд Стангели («Астана»,
Словения) — 1.27.01

А) Антон Пономарёв
Ә) Илья Ильин
Б) Александр Жигулин
В) Николай Антропов
Өткен жолы хоккейші Евгений
Рымаревтің суретін бергенбіз. «Дәл
қазір шайбалы хоккейден Герма
нияда өтіп жатқан әлем чемпиона
тында ел намысын қорғап жүр» деп
жазғанбыз. Бірақ 2007 жылдың аяғы
мен 2008 жылдың басында Чехия
да өткен жастар арасындағы әлем
чемпионатындағы суретін берген
біз. Онда ол 18-нөмірлі жейдемен
ойнаған (сол чемпионатта Рымарев
алты ойында алты гол соғып, мерген
дігімен көзге түскенді). Ал қазір Гер
манияда өтіп жатқан әлем чемпиона
тында Рымарев 88-нөмірлі жейдемен
өнер көрсетті. Оқырмандарымыздың
көбісі «Германияда ел намысын қорғап
жүр» деген сөзімізге сүйене отырып,
құрама сапынан 18-нөмірлі ешкімді
таппай, дал болған сыңайлы. Әйтсе
де мұзайдындағы жас талантымызды
жазбай танып, хабарласқандар көп
болды.

Лаулай бер, спартакиада алауы!

Қазіргі таңда
жасөспірімдер мен жастар
арасында салауатты
өмір салтын орнықтыру
бүкіл республикамызда
халықтың маңызды
қозғалысына айналып
отыр. Бұл орайда ҚР Білім
және ғылым министрлігі
Дене тәрбиесі ұлттық
ғылыми-практикалық
орталығының атқарып
отырған жұмыстары
ұшан-теңіз.

Мұнда негізгі назар мектеп жасы
на дейінгі, мектеп жасындағы балалар
және студент жастар арасында әлеуметтік
зерттеулерді жүргізуге аударылады. Бұл
жұмыстардың негізгі мақсаты – балалар
мен жастардың дене тәрбиесін ғылыми
және оқу-әдістемелік жағынан қамту, жет
кіншектерді үлкен спортқа дайындау.
2000 жылдан бастап ұлттық орталық
он жыл бойы миллиондаған оқушыларды
қатыстырып, кезекпен оқушылар спар
такиадасын (қысқы, жазғы), студент
тер универсиадасын (қысқы, жазғы),
өткізіп келеді. Студенттерді дүниежүзілік
универсиадаларға қатыстыруда. Спар
такиада үш кезең бойынша өткізіліп ке
леді. Бірінші кезеңнің жарыстары бар
лық мектептер мен колледжілерде өтеді.
Екінші кезең аудандарда және облыс ор
талықтарында ауданаралық жарыстар
мен аяқталады. Үшіншісі – республикалық
деңгейде. Осы кезеңдерде өткен жарыстар
нағыз бұқаралық сипат алуда. 2008 жылы
өткен IV спартакиада жарыстарына 1,5
миллионға жуық оқушы қатысыпты.
Әр екі жыл сайын өткізілетін спарта
киада биылғы 2010 жылы бесінші рет өз
жалауын көтерді. Биылғы V спартакиада
тарихи екі оқиғаға арналып отыр: Ұлы
Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылд ығ ы
мен Білім және ғылым министрлігінің
Ден е тәрбиесі ұлттық ғылыми-практи
калық орталығының іргетасының қалан
ғанына он жыл толу мерекесіне.
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Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

Бәлкім,
бойжеткендер
бой көрсетер

«Джиро д’Италия» велокөпкүндігінде үш кезең бойы көшбас
шылықты ешкімге бермей келген жерлесіміз Александр Виноку
ров күлгін-қызыл жейдесін ақыры шешті. Жай ғана шешіп қой
ған жоқ, 11-кезеңде көшбасшыдан бақандай 12 минут 45 се
кундқа қалып қойып, жалпы есепте 12-орынға бір-ақ сырғыды.

V жазғы спартакиаданың алауы 8 сәуір
күні Көкшетау қаласында жағылды. Мұнда
суға жүзуден өткен дүрмекті додада Ал
маты қаласының оқушылары командалық
есепте бірінші орынға шықса, екінші
орынды павлодарлық суға жүзушілер ие
ленді, ал мықтылар қатарынан саналған
қарағандылықтар үшінші орынды қанағат
тұтты.
Ұл балалар арасындағы волейбол
додасында қостанайлық оқушылар ой
ламаған жерден жеңіс тұғырына көте
ріліп, тіптен көзі қарақты деген маман
дардың өзін таңдандырды. Екінші және
үшінші орындарды Шығыс Қазақстан
және Қарағанды облыстарының құра
малары бөлісті. Басты үміткер саналған
оңтүстікқазақстандықтар 8-орыннан аса
алмады.
Шахматтан оңтүстікқазақстандық оқу
шылар топ жарды. Алматылық және пав
лодарлық шахматшылар жүлделі орын
дардан көрінді.
V спартакиаданың бағдарламасына 47
спорт түрі енген. Оның ішінде соңғы кезде
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ғана бағдарламаға енгізілген тастаяқ (би
льярд), дартс, қол күрестіру, гір көтеру,
құзға өрмелеу, спорттық би сияқты жаңа
спорт түрлерін атауға болады.
Әзірше осылардың 18-20 түрінен
тартысты бәсекелер аяқталды. Осы сын
дардан кейінгі командалардың аяқ алы
сына келетін болсақ, Алматы қаласы,
Павлодар, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс
Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақ
стан облыстарының құрама команда
лары үзеңгі қағыстырып, көш басында
келеді. Еліміздің 15 қаласында өтетін
бұл спорттық додалардың жергілікті
жасөспірімдер үшін естен кетпес нағыз
мерекеге айналары даусыз.
Көптен бері айтылып жүрген көкей
кесті мәселе, жасөспірімдер мен студентжастардың сабақтан тыс уақыттарын
қалай тиімді пайдалану жағы бұл са
лаға қатысы бар мамандардың бәрін
еріксіз алаңдатуда. Себебі жастар ден
саулықтарына зиянды әдеттерге бой ал
дырмай, салауатты өмір салтын ұстап,
өзін өзі дұрыс жолға қоя білуге септігін

тигізетін спорт үйірмелерінің оқу орын
дарында тегін болып, көбірек ашылуына
барлық азаматтар жанашырлық таны
тып, қолдау жасаса, нұр үстіне нұр болар
еді.
Бұрынғы мемлекет қарауындағы ста
дион, спорт алаңдары мен спорт зал
дарын жекешелендіру, әсіресе жас бүл
діршін, жас жеткіншектерге, студент-жас
тарға арналған құрылыстарды, мекеме
лерді сатып алып, өз мақсаттарына пай
далану, ол еліміздің болашағы — талантты
жеткіншектердің қатарының көбеюіне жа
салатын кедергі болып табылады.
Мектеп пен колледж оқушылары
ның спартакиадасы үлкен спортымыздың
ертеңгі болашағы болып табылатын та
лантты чемпиондарды көптеп беретін өмір
мектебінің бұлақты бастауы бола бергей
дейміз. Бүгінгі спартакиада жеңімпазы
– ертеңгі олимпиада ойындарының чем
пионы. Олай болса, спартакиада отының
алауы жалындай берсін!
Раббат ЖӘНІБЕКҰЛЫ

шара

Ертең бәріміз
жүгіреміз
22 мамыр күні бүкіл Қазақстан
аумағында «Олимпиадалық
жүгіру күні» өткізіледі.
Сенбі күні, яғни ертең еліміздің түкпіртүкпірінде халықаралық Олимпиадалық
жүгіру күні аталып өтіп, сағат 10:00де барлық қалаларда аталмыш акция
ұйымдастырылады. Бұл шара Халықара
лық Олимпиада комитетінің (ХОК) мұ
рындық болуымен өткізілуде.
1948 жылы қаңтар айында ХОК-тің
42-сессиясында жыл сайын дүниежүзілік
Олимпиада күнін атап өту туралы шешім
қабылданған. Содан бері осы күнді атап
өту Олимпиада қозғалысының дағдысына
айналған. Бірінші рет дүниежүзілік Олим
пиада күнін жүгіріп атап өту 1948 жылы 23
маусымда өткізілген. Ал «Олимпиадалық
жүгіру күні» деген атау 1987 жылы пайда
болды.
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О тоба, Сидней Джексон өзбек пе?

Бақтияр балуандарды биікке жетелейді

Ташкентте бокстен халықаралық турнир өтуде. Теледидардан оны
«Сидней Джексонды еске түсіруге арналған турнир» деп жариялауда.
Түсінбейтінім, неге Сидней Джексонды еске түсіруге арналған? Ол кім? Өзбек
емес сияқты. Сонда оның өзбекке қандай қатысы бар?
Ербол Өмірзақ, Қарағанды облысы

Тәуелсіз Қазақстан тұсында күрес түрлерінен әлем чемпионы атанған жалғыз
қазақ Бақтияр Байсейітовтің жанашырының бірі едім. Жақында бір басылым
бетінен елімізге танымал спортшының сұхбатын оқыдым. Сонда «үлкен спорттан
қол үзсең, еленбей қаласың» депті әлгі спортшы. Сол секілді Бахтияр да еленбей
жүрген секілді. Қазір ол қайда екен?
Төкен Ерасылов, Семей қаласы
Бұл сұраққа нақты жауап беру үшін Қазіргі таңда Мкхитар Манукян, Мұратбек
Бақтиярдың өзімен тілдескенімізде, әлем Қасымханов үшеуміз тізе қосып, ұлттық
чемпионы:
құрама балуандарын тәрбиелеп жатырмыз.
– Шүкір, мен әлі күнге дейін қам Біздің жұмысымыздың нәтижесін алдағы
қорлықтан кенде емеспін. Туған ағамдай әлем чемпионаты мен Азия ойындарынан
болып кеткен Дәулет Тұрлыханов үнемі кейін көруге болады, – деді.
арқамнан қағып, қол үшын беріп тұрады.
Ендеше, бапкерлік қызметіңізге сәттілік
Осыдан бір жыл бұрын «Бахтияр, білгеніңді тілейміз, қазақтан шыққан чемпион. Өзіңіз
жастарға үйрет» деген соң, ұлттық құрамаға шыққан белеске інілеріңізді де жетелей
бапкерлік қызметке келген болатынмын. беріңіз.

Сидней Джексон – өзбек бок
сінің іргесін қалаған көрнекті қай
раткерлердің бірі. Ол 1922 жылы
Ташкентке келіп, бірінші рет балаларға
арнап бокс үйірмесін ашқан. Бірнеше
талантты боксшы тәрбиелеп шығарып,
бірқатар
жаттықтырушылар
мен
мамандарды үлкен спортқа дайындап
қосқан. Негізі, ол 1886 жылы НьюЙоркте еврей отбасында дүниеге келген.
Алты жасында әкесі қайтыс болып, 12

жасынан бастап бокспен айналысады. 18
жасында кәсіпқой бокске ауысып, жеңіл
салмақта әлем чемпионы да болған.
Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде
Ресейге ойысып, кейіннен Ташкентке
ауысқан. Ташкентте ұзақ жылдар бойы
жаттықтырушы болып қызмет етеді.
Ол туралы «Джексон Ресейде қалады»
деген кітап жазылған (авторы – өзінің
шәкірті, жазушы, бокстен Өзбекстан
чемпионы Г.Свиридов).
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Суретте кім?

Сашаның күші сарқылды ма?

Бозбалалар арасындағы
Қазақстан құрамасы үшін
Тегеранда өтіп жатқан VIII Азия
чемпионаты тым сәтсіз аяқталды.
Жас әуедопшыларымыз 10орынға табан тіреді.

1992-93 жылы туған бозбалалар ара
сындағы «Сарықұрлық» біріншілігіне 10
елдің жеткіншектері қатысқан-ды. Гри
горий Неклюдов жаттықтыратын жас во
лейболшыларымыз «В» тобында төрт ойын
өткізіп, төртеуінде де жеңіліске ұшырады.
Сөйтіп, «А» тобында соңғы орынға табан
тіреген Австралия бозбалаларымен 9-
орынды сарапқа салған болатын. Өкі
нішке қарай, бұл ойында да «Жасыл
құрлық» өкілдерінен 0:3 есебімен ұты
лып, соңғы орынды саялады. Тек жас
әуедопшыларымыз осы жеңілістерінен
сабақ алып, тәжірибе жинақтай түссін де
геннен басқа айтарымыз жоқ.
Бозбалалар арасындағы Азия чем
пионатының финалдық ойындары бүгін
өтеді.

№82 (308) 21.05.2010 жыл, жұма
www.alashainasy.kz

Батыс Гренландияның солтүстігін
дегі Уумманнак аралында эскимос
тардың қыс мезгіліндегі тұрмысы
жыл өткен сайын қиындап барады.
Өткен қыста аңшылық құру тіпті мүм
кін болмаған. Мүсіншінің айтуынша,
климаттың өзгеруі осылайша эски
мос-инуиттер мәдениетіне қауіп төн
діріп тұр. Наурыз айында аралдан

айсбергке орнатылған композиция
осы мәселеге жұртшылық назарын
аударуды көздейді. Қазір көшпе мұз
дық өз орнынан жылжып, мұхитты
шарлауға бет алды. Күндердің күнінде
айсбергтің еріп, мүсіндердің су түбіне
кетері анық. Мүсіндердің сол күнге
дейінгі жағдайын www.coolemotion.
org сайтынан бақылауға болады.

Сканворд
Табиғи
шыны

Құрастырған Айтқазы Майлыбай
Польшадағы
бас қолбасшы
атағы
(ерте)

Майталман,
ұста

Journal of the American Medical
Association басылымының мәліме
тінше, зерттеушілер 1980 және
2009 жылдар аралығында 28 мың
еркектің қатысуымен жүргізілген
43 түрлі зерттеу қорытындыларын
саралаған. Нәтижесінде әкелердің
10,4 пайызының сәбилі болғаннан

Халық ән-би
негізіндегі
муз.
шығарма

Мадақ
жыр
Алыпқашпа, өсекаяң

Спорттағы
кезең

Мекеме
мөрі

Айыр
Шұбар

Кебеже

Спирт
түрі

Мәлім,
белгілі

Еркек
мүсінді
тіреу

Қағаберіс,
қалтарыс
жер
Үйсін
мемлекетіндегі
хандық
лауазым

Хабарландыру
РМҚК ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Туберкулез
мәселелерінің ұлттық орталығы» (ҚР ТМҰО) Ғаламдық қор
жобасын жүзеге асыру аясында автокөліктерді сатып алу
бойынша ашық конкурс өткізетіндігін хабарлайды.
Конкурстық құжаттарды 2010 жылдың 18 маусым күні
сағат 9:00-дан 17:00-ге дейін ҚР ТМҰО Алматы қаласы
Бекхожин көшесі, №5 мекенжайы бойынша алуға болады.
Конкурстық мәлімдемелер ҚР ТМҰО Алматы қаласы
Бекхожин көшесі, №5 мекенжайы бойынша 2010 жылдың
21 маусым күні сағат 12:00-ге дейін жеткізілуі қажет.
Конкурстық комиссияның конкурстық мәлімдемелерді
қарастыру отырысы 2010 жылдың 21 маусым күні сағат
14:00-де ҚР ТМҰО кіші конференция залында өтеді.
Сұрақтар бойынша ҒҚ ЖБТ сатып алу маманы
О.Е. Батырбековпен байланысуға болады.
Тел.: (727) 291-95-31, факс: (727) 291-95-54, e-mail:
obatyrbekov@tbpiugf.kz.
Сатып алуды ұйымдастырушының өкілі – ҚР ТМҰО бас
дәрігері М.М.Аденов.
Тел.: (727) 291-87-28, e-mail: m.adenov@ncpt.kz.

Ақырзаманның
аждаһасы

Көшпенді

кейін үш айдай қатты күйзелетіні
белгілі болды. Ғалымдардың ай
туынша, ата-ана психикасындағы
ауытқулар нәрестенің эмоциялықфизикалық жағдайына кері әсер
етеді. Сол себепті сәбилі болған
ерлі-зайыптылар депрессиясын
емдеу ісіне маңыз беру қажет.

Ертедегі
атақ, лауазым
Ұсақ-түйек
тауар

Атырау
қаласының
бастапқы
атауы

Футбол
термині
Мәдениет
үйі

Жиіркену
нәтижесі,
жара

Егіздер
Шығармашылық шабы
тыңызға қарсы тұрмаңыз,
өйткені сіз бүгін ойыңызда
жүрген мәселелерді соның ар
қасында шешесіз. Содай-ақ іш
кі түйсігіңізді де тыңдай біліңіз.
Әрі стандартқа сай емес шешім
дерден қорықпағаныңыз аб
зал.

Мерген
Сіздің қызметтегі табы
сыңыз бен жетістіктеріңіз,
шын мәнісінде, орасан зор.
Қабілеттілігіңізді, жұмысқа икем
ділігіңізді соңғы кезде көрсете
алмай жүрген болсаңыз дәл бү
гін соның сәті туады. Өзіңізге
назар аудартудан қорықпаңыз.

Шаян
Сіз бүгін ерекше белсен
дісіз. Өмірдің әрбір күнінен
алған әсеріңіз күшейіп, күші
ңіз де тасиды. Сондықтан сіз осы
күні көптеген мәселелерді ше
шіп, көп іс тындыруға қабілетті
сіз. Жаңа табыс көздерін табуға
да мүмкіндігіңіз бар.

Тауешкі
Бүгінгі сіздің тайсалмай,
батыл әрекет етуге деген тал
пынысыңыз мақтауға тұрар
лық. Бірақ шектен тыс іскери
белсенділік сізге пайдасынан
гөрі кесірін тигізуі мүмкін. Әр нәр
сенің өз орны, өз сәті болатынын
әрқашан есте сақтаңыз.

Арыстан
Бүгін сіздің жұмыста та
бысқа жетуіңізге, сабырлы
лық пен салқынқандылық
ықпал етеді. Қызмет баспалда
ғымен жоғары көтерілуге іскер
лік қабілет пен тәжірибе ғана
емес, адамдармен тіл табыса
білу де өте маңызды рөл атқа
рады.

Суқұйғыш
Бұл күн кәсіби тұрғыдан
да, жеке тұрғыдан да ма
ңызды. Қызықты таныстық
орнату мүмкіндігін жіберіп ал
маңыз – ол сіздің өміріңізді тү
бірімен өзгертуі мүмкін. Алғаш
қы қадамды өзіңіз жасаңыз,
өйткені кейін сол үшін өкін
бейсіз.

Бикеш
Бүгінгі күніңіз өте сәтті қа
лыптасады. Бір минутты босқа
кетірмейтін әдетіңіз көп істі
тындыруға үлкен ықпалын тигі
зеді. Айналаңыздағылар сізге
қызыға әрі қызғана қарайды.
Осы күні іссапарда болсаңыз, ке
ліссөздер өте сәтті өтеді.

Балықтар
Жұмыс күнінің жақсы
басталуы үшін жаман ой
лардан арылғаныңыз абзал.
Өзіңіздің болашақта жеткіңіз
келетін мақсатыңыз бен нақты
жоспарыңызды жасырмай-ақ
қойыңыз. Бірақ бүгін әр сөзіңізге
сауысқаннан сақ болған жөн.

Ауа райы

Голландия
ф/клубы
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Таралымы – 10 000 дана

Бағасы келiсiмдi

Жарнама бөлімі
тел.: 8 (727) 388-81-00

Шымкент қаласы «Оңтүстiк полиграфия» баспалар үйi» ЖШС
Байтұрсынұлы көшесi, 18-үй. Тел.: (7252) 30-03-30, 30-03-31
Тапсырыс – №5096

Астана қаласы «Астана-Полиграфия»,
Брусиловский көшесi, 87-үй. Тел.: (7172) 37-05-59
Тапсырыс – №706

Құрылтайшысы және меншiк
иесi – «ТОЛҒАУ» ЖШС
Директор –
Александр Филимонович АН

Тарату қызметi
тел.: 8 (727) 388-80-88

Шымкент – Шадияр МОЛДАБЕК, тел.: 8705 9877799

Өскемен – Елмейір АХМЕД, тел.: 87775797090

Сарышаян
Егер сіздің бар ойыңыз
жұмыстың төңірегіне жинақ
талса, онда осы күн сізге
сәттілік әкеледі. Жоспарлары
ңызды жүзеге асыруға жақсы
мүмкіндік туады. Маңызды ше
шімдерді өз бетіңізше қабыл
даңыз, сонда ғана табысқа же
тесіз.

Күләш НАҚЫПОВА –
аға корректор, тел.: 388-80-76

Ер адамдардың 10 пайыздан
астамы сәбилі болғаннан кейін
күйзеліске ұшырайды екен.
Туудан кейінгі депрессияның
аналарға ғана емес, әкелерге де
тән екенін Шығыс Вирджиния
медицина мектебінің дәрігері
Джеймс Полсон бастаған
америкалық ғалымдар
анықтады.

Қызылорда – Әділжан Үмбет, тел.: 87777054466

Голландиялық суретші Ап
Верхеггеннің мүсіндері
орнатылған гренландиялық
айсберг орнынан қозғала бастады.
Айсбергтегі «Ит жеккен аңшылар»
атты композиция климаттың
өзгеруінен эскимостар
мәдениетіне келетін қауіп туралы
сыр шертеді.

Торпақ
Бүгінгі күн көптеген қа
рым-қатынастар үшін сәтті
қалыптасады. Алайда сізге
жеңіл жеңістерге сенбеуге жұл
дыздар кеңес береді. Егер сіз
алдыңызға үлкен мақсат қой
саңыз, оған қол жеткізу үшін тек
қана ерінбей еңбек етуіңіз ке
рек.

Мақсат ӘДIЛХАН
Бас редактордың орынбасары

Сәбилі болған әкелер де
депрессияға ұшырайды

қызылжар – Ербақыт Амантай, тел.: 8 7054418255

Өнер туындысы мұхитта
жүзіп жүр

Нұрлыбай ИТЕКБАЕВ –
тех.редактор

Сіз естідіңіз бе?

Республикалық
қоғамдық-саяси
ақпараттық газет



Таразы
Сіздің бүгін белсенділігі
ңіз жоғары деңгейде. Бірақ
күш-жігеріңізді қажетті ар
наға бағыттау оңайға соқпай
ды. Неше түрлі еліктіргіштер
мен азғырушылар сізді дұрыс
жолдан тайдыруға тырысып
бағады. Оларға жем болмаған
дұрыс.

Қостанай – Алмагүл Сұлтанова, тел.: 87774067903

жұлдыз-жорамал
Тоқты
Барлық байланыстар мен
қарым-қатынастарға қолай
лы күн. Сонымен қатар та
ныстық орнатып, жаңа істер бас
тауға да аса ыңғайлы күндердің
бірі. Бүгін кездейсоқ кездескен
адамдар сіздің өміріңізге өзгеше
мүмкіндіктер енгізеді.

Қарағанды – Серiк САҒЫНТАЙ, тел.: 8777 3909779



Батуы
20:15

Талғат КIРШIБАЕВ –
жауапты хатшының орынбасары



Ұзақтығы		
14.53		

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ
Бас редактордың бiрiншi орынбасары

Шығуы		
05:23 		

Газет 2008 жылдың 17 қарашасында ҚР Мәдениет және ақпарат
министрлiгiнде тiркелiп, бұқаралық ақпарат құралын есепке қою
туралы №9650-Г куәлiгi берiлген.
Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына жауап
бермейдi.
Авторлар қолжазбасы өңделмейдi және керi қайтарылмайды.
Көлемi екi компьютерлiк беттен (14 кегль) асатын материалдар
қабылданбайды.
«Алаш айнасында» жарияланған материалдар мен суреттердi
көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн редакцияның жазбаша рұқсаты
алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.

Белгілі есімнің белгісіз сыры:
СҰЛТАНӘЛІ – түркі жұрты ислам дінін қабылдағаннан
кейін ел ішінде кең тараған есім. Арабтың «султе» (билік)
және «а‘ли» (жоғары, асқақ) сөздерінің бірігуінен құралған.
Жаңа туған сәбиге мерейі үстем, асқақ, абыройлы болсын
деп осындай есім береді. Сұлтанәлі – қазақ арасындағы
айрықша есімдердің бірі.

Атырау – Нарғыз ҒАБДУЛЛИНА, тел.: 8702 5876587

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып,
мәртебелеріңіз арта берсін!
«Алаш айнасы»

Аймақтағы тiлшiлер:

Туған күн иелері
Михаил Наурызбаев (1942) – техника ғылымының докторы,
профессор, академик;
Сұлтанәлі Балғабаев (1946) – жазушы, драматург;
Серік Ыбыраев (1949) – медицина ғылымының докторы;
Абдулла Сапаров (1949) – ауыл шаруашылығы ғылымының
докторы, профессор, академик;
Ерболат Батталханов (1950) – педагогика ғылымының докторы;
Қонысбай Әбіл (1954) – Халық ақыны;
Еділ Оразов (1956) – Қорғаныс министрлігі радиоэлектроника және
байланыс әскери институтының бастығы, генерал-майор;
Берік Өтеулин (1957) – Ішкі істер министрлігінің департамент
бастығы;
Алексей Волков (1958) – Қазақстанның Польшадағы Төтенше және
өкілетті елшісі;
Абай Бисембаев (1967) – Президент іс басқарушысының
орынбасары;
Найль Нұров (1967) – 2011 жылы Астанадағы Азия ойындарына
дайындық дирекциясының директоры;
Ерболат Досаев (1970) – «Қазинвестбанкі» АҚ директорлар
кеңесінің төрағасы.

Астана филиалы:
Мекенжайы: Сейфуллин көшесi, 31
Тел.: +7 (7172) , 54-27-31
E-mail: aa_astana@mail.ru
Айбын Шағалақов –
(Астана филиалының жетекшiсi)
Мұрат АЛМАСБЕКҰЛЫ – тiлшi
Салтан СӘКЕН – тiлшi
Бүркiт НҰРАСЫЛ – тiлшi

• Дүниежүзілік қарым-қатынас пен даму жолындағы мәдени әралуан
дылық күні.
• Халықаралық жұмыссыздықтан қорғау күні.
• Халықаралық ғарыш күні.

Бөлiм редакторлары:
Құбаш МЕҢДIҒАЛИЕВ – саяси бюро, тел.: 388-80-72
Берiк ӘШIМОВ – нарық, тел.: 388-80-69
Қалдар КӨМЕКБАЕВ – қоғам, тел.: 388-80-65
Алмат ИСӘДIЛ – өркениет, тел.: 388-80-64
Нұрғазы САСАЕВ – дода (спорт), тел.: 388-80-74
Болатбек МҰХТАРОВ – жаңалықтар, тел.: 388-80-68
Қуанышбек ҚАРИ – меншiктi
тiлшiлер қосыны, тел.: 388-80-62
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Айдын ҚАБА – жауапты хатшы

Алаштың атаулы күні

Мамыр

Алматы қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС
Қалдаяқов көшесi, 17-үй. Тел.: (727) 273-12-04, 273-12-54
Тапсырыс – №946

e-mail: info@alashainasy.kz
e-mail: info@alashainasy.kz
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«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259
Редакцияның мекенжайы:
Алматы қаласы,050051, Бегалин көшесі, 148 а
Телефон: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61
e-mail: info@alashainasy.kz
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Бас редактор – Серiк ЖАНБОЛАТ
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