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Әділбек ЖАҚСЫБЕКОВ:

6-бетте

Қарулы Күштердің
немен айналысып
жатқанынан жұрт
хабардар болып
отырса, асүйдегі
күңкілдер де азаяр еді
Қазақстан Республикасы
қорғаныс министрінің
құттықтауы
7 және 9 мамырда Қарулы Күштердің жеке
құрамы Қазақстан халқымен бірге Отан қорғаушылар күнін және 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан
соғысындағы Жеңістің 66 жылдығын атап өтеді.
Қазақстан армиясының ең басты мерекесі Ұлы
Жеңіс күні қарсаңында атап өтілетіні де – ерекше
оқиға. Осы жалпыхалықтық мейрам ұрпақтар сабақтастығы мен жауынгерлік дәстүрлердің заңды жалғастығын көрсетеді.
Тәуелсіздік жылдары ел Президенті – Қазақстан
Республикасы Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен заманауи, саны жағынан жинақы, жақсы
жарақталған, жауынгерлік қабілетті Қарулы Күштер
құрылды.
Майдангерлердің даңқты әскери дәстүрлеріне
адал Қазақстанның әскери қызметшілері өздерінің
конституциялық борышын адал орындайды, біздің
Отанымыздың қорғаныс қабілеттілігі мен қауіпсіздігін
барынша нығайтады.
Егемен Қазақстан армиясын құру бастауында тұрған барлық әскери қызметшілерді шын жүрегіммен
құттықтаймын. Сондай-ақ соғыс және Қарулы Күштердің ардагерлеріне, жауынгер-интернационалистерге еліміздің қорғаныс қауіпсіздігін арттырудағы
және жастарды қазақстандық патриотизм рухында
әскери-патриоттық тәрбиеге сіңірген еңбектері үшін
шынайы ризашылығымды білдіремін.
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жеке
құрамына жауынгерлік әзірлікті арттыруда, кәсібилік
пен жауынгерлік шеберлікті жетілдіре беруде табыстар тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын!
Ә. ЖАҚСЫБЕКОВ

Мансұр ХАМИТ (фото)

Адамзат санасында өшпес із
қалдырған Ұлы Отан соғысының 66
жылдығы мен Отан қорғаушылар
мерекесі күні қарсаңында бар ерікжігерін отан қорғау ісіне, әскери
қызметке арнаған біраз адам
жоғары әскери атақтарға ие болды.
Кеше Ақордада Мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаев бір топ әскери
қызметкерге жоғары әскери және
арнаулы атақтар мен сыныптық шендер беріп, қызмет барысында ерекше
көзге түсіп, ерлігімен ерекшеленген
азаматтардың өңіріне жоғарғы мемлекеттік наградалар тақты.

Қай салада болмасын,
бәскелестік негізгі
құндылыққа айналып
отырған қазіргі заманда
ғылым мен білімсіз жетістікке
жету мүмкін емес екендігін
айтып түсіндірудің өзі – артық.
Барлығы да философияның
«алдымен идея, содан кейін
идеяны жүзеге асыру»
принципіне сүйенеді. Дәл
осы тұжырымға мысал
ретінде ел экономикасын
қарқындату мақсатында
«Ғылым туралы заң» қабылданып, индустриялық-инновациялық ұзақмерзімді бағдарлама бекітілгенін айтуға
болады. Әр мемлекет төрт
құбыласын теңестіру үшін
тер төгеді. Ғылымға көңіл
аударған біздің елде сол
ғылымның әскери саласының
ахуалы нешік? Қазақстан мен
көршілес елдердегі әскери
ғылымның қазіргі жағдайын
салыстырып көрген едік.

Бүркіт НҰРАСЫЛ
Президент Нұрсұлтан Назарбаев әрбір әскери
қызметкердің генерал атағына жетуі үлкен
мәртебе екенін айта келіп, сонымен қатар әскери
шеннің оларға айрықша міндет жүктейтінін ескертті. «Біз 7 мамыр күні Отан қорғаушылар
күнін мерекелейміз. Қалыптасқан дәстүр бойынша осы мейрам қарсаңында біз әруақытта өзінің қызметінде жетістіктерге жеткен, тәлімімен,
білімімен Отанымызға қызмет етуде еңбек сіңірген үздік адамдарды марапаттаймыз. Бүгін
осы дәстүр бойынша бір топ біздің әскери және
құқық қорғау органы қызметкерлеріне жоғары

әскери шен – генерал атағын беру үшін жиналып
отырмыз. Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығы мерекесі жылында сіздер осындай марапатқа ие болып отырсыздар. Өз қызметтеріңізбен, атқарған
жұмыстарыңызбен осындай дәрежеге жетіп
отырсыздар. Сондықтан осы марапаттарыңызбен
сіздерді шын жүректен құттықтаймын», – деп
атап өтті мемлекеттік наградаларды салтанатты
түрде тапсырып тұрып.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Мұрат
Майкеев генерал-лейтенант әскери атағына ие
болса, Бауыржан Әбжанов, Тұрысбек Әлиасқаров,
Алмаз Әсенов, Олег Бижанов, Алмас Жұмакеев,
Марат Қолқабаев, Рысбек Көшербаев, Марат
Өсіпов, Дәулет Оспанов, Исатай Сартаев секілді
әскерилер генерал-майор атанды.
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Генералдар қатары молая түсті

Жалғасы 2-бетте

Елімізде әскери ғылымның дамуына не кедергі?
Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ
Әдетте, біз әскери әлеуетіміз туралы әңгімемізді, елдегі
әскери ғылым жайлы сөзімізді «Орталық Азияда үздікпіз»
деп тамамдаймыз. Мұны біз ғана емес, әскерилердің
өздері де нақтылайды. Тіпті мүйізі қарағайдай мамандар
да «ТМД елдерінің ішінде Ресей мен Украина сияқты елдерден кейінгі қатарда тұрмыз» дейді.
Сағымжан АСЫЛ-КЕНЕЙ,
ТМД елдері лаңкестікке қарсы орталығының
бірінші орынбасары, генерал-майор:
– Қазақстандағы әскери ғылым енді ғана дамып келеді.
Бұрындары мемлекет экономикасы сын көтермеген жылдары әскери ғылымды дамытпақ түгіл, әскери кадрларды
сақтап қалу қиын болатын. Бірақ қазіргі жағдай мүлде
басқаша. Біріншіден, жыл сайын әскери салаға бөлінетін
қаржы көбейіп келеді. Тиісінше, әскери ғалымдардың да
қарасы көбейіп жатыр. Әрине, әскери ғылымда пәлендей
жаңалықтар бар деп айта алмаймын. Екіншіден, Қорғаныс
министрлігі білім алсын деп балаларымызды жыл сайын
шетелдерге оның ішінде әскери ғылымы дамыған АҚШ,

Ресей сияқты мемлекеттерге жіберіп жатыр. Сол студенттер үлкен тәжірибелі маман болып оралады деген ойдамыз. Міне, осындай себептер әскери ғылымды тұралатпас
деген ойдамын. Қазірдің өзінде ТМД мемлекеттері ішінде
Ресей, Украина сияқты мемлекеттермен алдыңғы қатарда
тұрмыз.

Мемлекет тарапынан енді ғана көңіл бөлініп жатқанымен, жасыратыны жоқ, ТМД кеңістігіндегі мемлекеттердің бәрі кеңестік кездегі көне жолмен жүріп келеді.
Ғылымда жаңа соқпақ салынбағандықтан, әскери ғылым
да кенжелеп тұр. Қару ойлап табу былай тұрсын, соңғы
уақыттарда әскердің қимылын дамытуға септігі тиетін бірде-бір үлкен жаңалықтар ашылмаған. Өкінішке орай, бұл
– біздің елге де тән құбылыс.
Сонымен Қазақстандағы әскери ғылымның дамуына
не кедергі? Біздіңше, кедергі көп. Ең біріншіден, әскери
ғылыми-зерттеу институттары мен жоғары оқу орындарының санын арттыру қажет. Себебі біздегі әскери жоғары
оқу орындарының жалпы саны 10-ға жетер-жетпес. Әскери
ғылыми-зерттеу институттары да кейінгі жылдары ашыла
бастады. Әлі бірде-бір әскери жоғары оқу орны жоқ Астанадан әскери білім ордасын ашу қажет. Салыстырмалы түрде
айта кететін болсақ, солтүстіктегі көршімізде 98 ірі жоғары
оқу орындары бар екен. Бір ғана Мәскеуде 16 университет әскери мамандар мен ғалымдар әзірлеп жатыр. Тіпті

әрбір қаласында әскери білім ордалары бар десек, артық
айтқанымыз емес. Сондықтан да болар, еліміздің жастары өзге мемлекеттерден білім алғанды құп көреді. Нақты
дерек келтіре кетсек, жыл сайын әлемнің 12 мемлекетінде орналасқан 72 жоғарғы оқу орнына елімізден 100-ден
астам әскери қызметкер білім алу мақсатында жіберіледі.
Шетелдерде қазақстандық әскерилер 240 мамандық бойынша білім алады екен. Яғни отандық әскери ғылымбілім ошақтары үлкен жаңалықтар ашқаннан бұрын, ішкі
сұранысты қамтамасыз ете алмай отыр.
Елдос ҚАНАТБЕКҰЛЫ,
Г.К. Жуков атындағы әуе-ғарыштық қорғаныс әскери
академиясының курсанты:
– Менің мамандығым – көпарналы зенитті-зымыранды пайдалану бойынша инженер. Мен қалаған
мамандық бойынша білімді осы оқу орнында жақсы
беретінін бұрыннан білетінмін. Бұл жерде әлемнің көптеген мемлекетінен жастар келіп оқып жатыр. Оның себебі оқу орнындағы білікті мамандардың сабақ беруі
деп ойлаймын. Жасыратыны жоқ, өзіммен қатар оқитын
қатарластарымның көпшілігі оқуды аяқтап, елге барғанда
жақсы мансап қалыптастыруға ықпал етеді деп сенеді.
Шетелде білім алуға құштарлықтың болуына осындай да
себептер болуы мүмкін.
Жалғасы 2-бетте

ОЙ-КӨКПАР

«Әр азамат Отан алдындағы борышын тұрғылықты мекенжайы бойынша өтеуі керек» деген пікірмен келісесіз бе?
ИӘ

Расул ЖҰМАЛЫ,
саясаттанушы:

– Мен бұл пікірді қолдаймын. Әскери
борышты әркім өзінің туған жерінде,
тұрғылықты жері бойынша өз аймағында
өтегені дұрыс. Негізі, бұл әдіс көптеген
дамыған елдерде бұрыннан қолданылып
келе жатыр. Тіпті кейбір елдердің ер-азаматтары күнделікті жұмысқа барып келгендей,
әскерге таңертең барып, кешке қайтып-ақ
әскери міндетін өтейді.
Мәселен, Израиль еліне барған іссапарымда осы жүйенің артықшылығын көзіммен көрдім. Бұл – мемлекет әскери
қуатымен көршілес мұсылман мемлекеттерін сескендіріп отырған мемлекет. Ал
әскерінің басым бөлігі осындай жүйемен
әскери борышын өтейді. Яғни тұрғылықты
мекенжайы бойынша әскери міндетін өтеу
жүйесі арқылы-ақ межелеген жетістігіне
жетіп отыр.

Қазіргі таңда әскери борышын өтейтін
жастарды қалыптасқан әскери жүйе
бойынша азаматтық борышын өтеу үшін
еліміздің әр қиырына жібереді. Алайда
бұл жүйе бойынша мамандар пікірі екіге
жарылып отыр. Кейбір мамандар «азаматтарды тұрғылықты мекенжайы бойынша
әскери міндетін өтету — экономикалық
тұрғыдан тиімді, сондықтан Кеңес Одағы
кезінен өзгеріссіз келе жатқан жүйені
өзгерту керек» десе, енді біреулері «әскери
саладан мемлекеттің ақшасын аямау
керек, бұрыннан келе жатқан жүйенің
әскери маңызы зор» деген пікірде. Мамандар пікірін «ой-көкпар» айдарында
тоқайластырып көрген едік...

3-бетте

ЖОҚ
– Жоқ, бұл пікірге қарсымын. Ер-азаматтардың әскери борышты тұрғылықты мекенжайы бойынша өтегені мүлдем дұрыс
емес. Ер-азамат бәріне дайын болуы тиіс.
Мәселен, Шығыс Қазақстанда апай-топай
бірдеңе бола қалса, Қызылорданың тұрғыны
абдырап қалары сөзсіз. Бұрын көріп-білмеген жерде ол ешқандай әскери тактиканы
көрсете алмауы да мүмкін. Ал осылай бір
аймақтың балаларын екінші аймаққа әскерге жіберу арқылы бұл қиындықтың алдын алуға болады. Бұрыннан келе жатқан
әскери жүйе олардың өз тұрғылықты жерінен алысырақ жерде шыңдала түсуіне әсер
етеді.
Кеңес Одағы кезінде ер-азаматтарымыз
шекара асып, мүлдем басқа мемлекетке
барып та әскери міндетіп өтеп келіп жүрді
ғой.

Болат САЙЛАН,
Ауған соғысының ардагері:

ҚҰРМЕТ

МЕРЕЙ

Екінші дүниежүзілік соғыс
тарихы қайта қарала береді
Кейде біздің басқарушы элитамыз үшін тарихи оқиғалар «өтті,
кетті, бітті» деп самарқаулықпен бағаланып жатады. Ал көптеген
елдерде, әсіресе Еуропа елдерінің саясаткерлерінің осыдан бір ғасыр, кейде тіпті сан ғасыр бұрынғы оқиғаларды тап бүгін көрініс
беріп жатқандай ортаға салып талқылайтыны бар. Мәселен, поляктар осыдан 70 жыл бұрынғы Катынь оқиғасын еларалық кездесулерде жиі тілге тиек етіп, Ресей әкімшілігінен осы қастандықты
мойындауын және өтемақы төлеуін талап етуде. Украиндар
Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі КСРО тарапынан оккупация
жасалғанын, сондай-ақ украин халқына қатысты қолдан аштық
ұйымдастырылғанын мойындатуды көздеп отыр. Ал жапондар
АҚШ әкімшілігін Хиросима мен Нагасаки қалаларын бомбылағаны
үшін кешірім сұратқызғысы келеді. Қытай тарапы сан ғасырлар
бойы жапондардан көрген езгісін ешқашан ұмытпақ емес. Айналып келгенде, тарихты қайта қарап отыру болашақ үшін қажет.
Әсіресе, көмескіленген саяси стереотиптерден ада көзқарастардың
жаңғыруы адамзаттың дамуына септігін тигізері сөзсіз.

Жандарбек ЖАНЗАҚОВ,
Әскери теңіз күштерінің
бас қолбасшысы, контр-адмирал:
– Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаевтың қолынан жоғары атақ –
контр-адмирал шенін алып отырмын.
Бұл – мен үшін үлкен мәртебе. Жоғары
Бас қолбасшымыздың осылай сенім
білдіруі бізге – Әскери теңіз күштеріне
үлкен күш беріп, жігерлендіре түседі.
Барлық азаматтарды Отан қорғаушылар
күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!

САУАЛНАМА

Әскери жоғары оқу орындарын,
әскери наградаларды ұлттық
батырларымыздың есімімен
неге атамаймыз?

ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК
СОҒЫСТЫҢ БІР ЖЕҢІМПАЗЫ –
ДОЛЛАР

Соғыс дегеніміз – тайталас, сайыс, бәсеке. Бәсекеде біреу жеңіп, біреу жеңіледі,
кейде бәрі бірдей жеңіліс табады. Ендеше,
Екінші дүниежүзілік соғыс кімге жеңіс
әкеліп, кімнің ұпайын түгендеді? Бұл сауал
да тарих ғылымы үшін аса маңызды.
АҚШ-тың Екінші дүниежүзілік соғысқа
реніші жоқ сияқты. Себебі Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Франция, Англия,
Германия, Нидерланды, Белгия сынды
отарлаушы державалардың барлығы өз
ықпалынан толық айырылып, ортада АҚШ
пен КСРО ғана қалған жаңа жүйе пайда
болды. Бұл соғысқа дейін АҚШ-тың геосаясаттағы маңызы жоқтың қасы еді. Яғни
соғыстан кейінгі әлемдік саяси және
экономикалық жағдайларды сараптай
отырып, «бұл соғыста АҚШ жеңіске жетті»
деген тұжырым жасауға болады. Фашизм
мен социализмнің текетіресі нәтижесінде,
1944 жылы доллар алғаш рет әлемдік валюта ретінде жарияланды. Міне, содан
бері АҚШ-тың маңдайына біткен бағы,
доллары үстемдігін жоғалтқан жоқ. Оның
үстіне осы соғыстың нәтижесінде, АҚШ
территориясында Халықаралық банк
(кейіннен Әлемдік банкке айналды) пайда

СОҒЫС ТАРИХЫН ҚАЙТА ЖАЗУ:
ҚАРСЫЛАР МЕН ЖАҚТАСТАР

Соғыс тарихын қайта жазып шығуды
ерекше талап етіп отырған елдердің
қатарына Эстония, Латвия, Литва сынды
Балтық бойы елдері, сондай-ақ Украина
мен Грузия, Молдавия мен Румынияны
жатқызуға болады. Мұнымен қоса, осындай пиғылын ашық айтпаса да, іштей қолдайтын бірқатар еуропалық мемлекеттер
бар. Молдовандар КСРО билігінің бір ұлтты
қолдан екіге бөліп, Румыния мен Молдавияға ажыратып тастағаны үшін қынжылыс
білдіреді. Сұрқия саясаттың құрбандары
бұл қасіреттің орнын толтыруға әлі де үмітті. Қазір молдавандар арасында Молдавияны Румынияға қосуды қолдайтындардың саны ерекше артып келеді.
Соғыс тарихын қайта жазуды талап
етушілердің қатарында Эстония да бар.
Эстониялық соғыс ардагерлерінің көбінің
Мәскеуде 9 мамырда өтетін жыл сайынғы

САРАПШЫ ПІКІРІ:
Марат ШИБҰТОВ, саясаттанушы:

Бақытжан ОРАЗАЛИЕВ,
философия ғылымының кандидаты,
Ауған соғысы ардагері:
– Бұл – әлемдік тәжірибеде бар үрдіс. Мысалы,
Ресейде Кутузов атындағы марапаттар, Жуков атындағы
оқу орындары бар. Олар осы арқылы тарихи сананы
қайта жаңғыртып отыр. КСРО кезіндегі қолбасшылардың
есімін ұлықтау арқылы олар өздерінің ұстанымдарын
ашық білдіріп отыр. Біз де ЖОО мен түрлі марапаттарды
отаршылдыққа, жоңғар шапқыншылықтарына қарсы
күрескен батыр, хандарымыздың есімімен атасақ, ұлттық
сананың жаңғыруына, аяғынан нық тұрған Тәуелсіз ел
екенімізді айдай әлемге паш ете алатын едік.
Әзірлеген Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

– КСРО дәурен құрып тұрған шақта бұл соғыс талқылауға жатпайтын
тақырып болғандықтан, оған саяси баға беру процесі енді ғана басталғандай.
Демек, бұл соғыстың адамзат алдындағы саяси мәні мен мағынасы әлі талай талқыға түсіп, ғылыми-зерттеулерге арқау болары анық. Сондықтан бұл
тақырып біз үшін де жат емес. КСРО-ның құрылтайшы елі болмасақ та, ертеңгі
күні КСРО-ның агрессиялық іс қимылдарына, оккупацияларына бізді де кінәлі
етіп шығуы ғажап емес. Сондықтан біздің тарихшыларымыз өз мүддемізді
қорғауда мұқият болуы қажет.

ОЙТҮРТКІ

Ерзат ӘЛЗАҚОВ, Мәжіліс депутаты:
– Шынымен де, еліміздегі бірқатар әскери оқу
орындарын ұлттық батырларымыз Қабанбай, Наурызбай, Бөгенбай бастаған батырларымыздың есімімен атасақ, жарасып кетер еді. Бұл бастаманы ұлттық
деңгейде көтеру керек. Ресей, Украина сияқты мемлекеттерде әскери жоғары оқу орындары сол мемлекетке
ерлігімен еңбек сіңірген батыр генералдардың атымен
аталады. Ал енді біздің ұлттық батырларымыз дала
генералдары болған ғой. Қазақтың қайсар батырлары
қандай да бір атақ, даңқ үшін соғысқан жоқ. Олар өз
ерліктерін ұлттың тағдырына қатысты шайқастарда көрсете білген. Қабанбайдан бастап, кешегі Бауыржанға
дейінгі батырлардың ешқайсысы көзі тірісінде лайықты
құрметке ие бола алмады. Ең болмағанда, Тәуелсіздік алған ұрпақтары олардың
есімдерін ұлықтау керек деп есептеймін.
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Сәкен КӨКЕНОВ

болды. Бұл жағдай әлемдік саяси сахнада
АҚШ-тың жеңісін біржола бекітті. Мәселен,
егер осы уақытта доллардың орнына КСРО
валютасы әлемдік айналымға шыққан
жағдайда қазіргі геосаяси жағдайлар
өзгеше көріністе болатыны – анық жағдай.
Немесе сол кездері КСРО өзін-өзі оқшаулап
алмай, әлемдік экономикамен байланысқа
түскен жағдайда доллар мен алтынның
орнына валюта есебінде жүре алатын
көмірін ұсынғанда жағдай басқаша дамуы
мүмкін еді.

әскери парадтарға келуден ерікті түрде бас
тартуының өзі көп нәрсені аңғартатындай.
Жалпы, Эстония өзінің бұл соғыстағы өз
үлесін фашизммен емес, «тәуелсіздігіміз
үшін күрестік» деп жаңаша тәпсірлей бастады. Нәтижесінде, Латвия мен Эстонияда
дәл осы соғыста гитлершілерге қарсы
күрескен ардагерлер де, партизандық
жасақ құрып, КСРО-ға қарсы күрескен ардагерлер де бірдей құрметтелуде.
Екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижелері қайта қаралуына Германияның өзі
кет әрі емес. Себебі олар әлемге орны толмас қасірет әкелген зұлматқа жауапты
жалғыз халық болып қалғысы келмейді.
«Айран ішкен құтылды, шелегін жалаған
тұтылды» демекші, мемлекеттерді сыртынан пішіп, бөліске салған державалардың
қатарында сопиып жалғыз Германия
тұрған жоқ екені белгілі. Оның үстіне, сол
кездері Еуропаның тең жартысында фашистік идеологияның ұшқыны бар еді.
Бұл мәселеде Ресейдің ұстанымы –
айқын. Өткен жылдары Кремль «Екінші
дүниежүзілік соғыстық қорытындысы қайта қарауға жатпайды» деп ресми түрде
жариялаған болатын. 2005 жылы АҚШ сенаты «Ресей Федерациясы Эстония, Латвия, Литва елдеріне заңсыз оккупация жасап, агрессиялық жолмен тәуелсіздігін тартып алғаны үшін кешірім өтінуі тиіс» деген
қарар қабылдаған еді. Мұндай мәлімдеме
Ресейдің қытығына тиетіні екі бастан белгілі. Дегенмен Ресейдің ресми билігі бұл
жағдайды мойындамаса да, ғылыми қауымдастық тарапынан Ресейдің агрессиялық пиғылы деректі түрде әшкереленіп
қойған. Ендеше оған кім жауап беруі тиіс?
Екіншідүниежүзілік соғысты қайта қарауды талап ететіндер БҰҰ-ны реформалауды қолдайды. Себебі аталған ұйымның әу
баста антигитлерлік мемлекеттердің басын

мемлекеті – Екінші дүниежүзілік соғыс
нәтижесінде пайда болған мемлекет.

СОҒЫСТАН НЕ ТҮЮГЕ БОЛАДЫ?

Жалпы, адамзат қауымы қаншама
зұлмат оқиғаларды бастан кешсе де, қате
әрі қатерлі идеологиялар үшін нақты кімдер жауапты болатыны жөнінде анықтама
жасап үлгерген жоқ. Мәселен, соғыс
аяқталғаннан кейін фашистік идеологияның адамзатқа әкелген барлық қасіреті
бір ғана Гитлердің мойнына іліне салады.
Ал оның саясатына демеу болған саяси
топтар мен мемлекеттер, генералдар мен
офицерлер, қала берді, оны көтермелеп,
қолдау білдірген барша қоғам өкілдері
жауапкершіліктен жалтарып кетті. Мұндай
логикалық ақаулық қазір де жоқ емес. Бір
ғана мысал, жуырда АҚШ әкімшілігі Ирактан ешқандай да жаппай қырып-жою
қаруының табылмағанын мәлімдей отырып, бұл операцияның қателік болғанын
да жоққа шығармады. Енді қарап отырсақ,
АҚШ-тың Иракка кіруінен есепсіз адам
шығыны орын алды, экономикалық зардабы мен моральдік қысымы – өз алдына
бөлек әңгіме. Соның барлығы бір ғана
Джордж Буштың қателігі ретінде, мейлі
тіпті «республикалықтардың» ғана қатесі
ретінде қабылдануы – абсурд.
Яғни бірқатар философ ғалымдардың
қазіргі әлемдегі демократиялық сайлау жүйесінің де толық жетілмеген жүйе ретінде
атауымен де келісуге болады. Логикалық
тұрғыдан қарағанда, халық қателесіп Гитлерді сайлап алған болса, оның жасаған қасіреті
үшін сайлаушы халық жауап беруі тиіс қой.
Бұл жағынан келгенде, Екінші дүниежүзілік
соғыстан бері Жапония мен Германияның
мемлекет басшысын сайлау барысында
үміткерлерді тек партиялардың ұсынысы
бойынша ғана таңдап алуы жөн-ақ.

Елімізде әскери ғылымның дамуына не кедергі?
Басы 1-бетте

Екіншіден, шекарадан тысқары
білім алып жатқан мамандардың
интеллектуалын пайдалану үшін
Ресейдегідей әскери ғылымдар
академиясын құрғанымыз жөн. Көрші
елдегі әскери ғылым академиясының
зерттеу жұмыстарын атқарушы биліктің
федералды органдары пайдаланып
жатады. Нақты мысал ретінде, РФ ӘҒА
президиумының мәліметтерін келтіре
кеткеніміз дұрыс болар. 2000-2005 жылдар аралығында академия ғалымдары
Федерация Кеңесі, Мемлекеттік Дума,
Үкімет, Қауіпсіздік кеңесі, Қорғаныс
министрлігінің тапсырмалары бойынша
120 ірі ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізген екен. 65 теориялық жұмыс пен
250 ғылыми жұмыстар тапсырған. 75
федералды заң жобасына атсалысыпты. Міне, осыдан-ақ көрші елдің әскери
ғылымға қаншалықты көңіл бөлетінін
көруге болады.
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Үшіншіден, әскери саладағы ақпараттық
жұмыстар көңіл көншітпейді. Әскери салаға
мамандарды көптеп тартудың бір амалы
– ақпараттандыру. Сәуір айында әскери
доктринасының жаңа мәтінін әзірлеген
Украина алдағы уақытта саладағы күрделі
проблемаларды еңсеруге кіріспек. Ғылыми, ақпараттық ресурстарын кеңейтуді де
ойластырып отыр. Біз жоғарыда мысал еткен Ресейде қазіргі таңда әскери бұқаралық ақпарат құралдарының бәсі жоғары.
Қазіргі уақытта бұл елде — бір орталық
газет, сегіз журнал, 11 округтік флоттық,
11 армия басылымы, ЖОО-ның 27 газеті
бар. Олардың кейбірінің таралымдары
160 мыңға жетеді. Сонымен қатар жалпыресейлік әскери телеарна, бір орталық
телерадиостудия, бес округтік телестудия
және ЖОО-ның 14 теле-радиоорталығы
жұмыс істейді. Қазіргідей ақпараттық
заманда әскери ғылымның дамуы зор
ықпал ететін саланың бірі – дәл осы әскери
ақпараттық сала. Сондықтан осы проблемаларды да ашық көтеру қажет.

Данияр ТӨЛЕНДИНОВ, Г.К. Жуков
атындағы Әуе-ғарыштық қорғаныс
әскери академиясының курсанты:
– Менің Тверьге келіп білім алуыма
жасы үлкен замандастарымның ықпалы
болды деп ойлаймын. Әскери білім алу
— менің бала кезімнен бергі арманым.
Қазақстандағы әскери оқу орындарында
да білім алуға болатын еді. Бірақ мен мектепті тамамдаған жылы еліміздегі әскери
ЖОО-ды жақсы білмедім. Бір сөзбен
айтқанда, ақпарат жағы жетіспеді.
Төртіншіден, әскери пікірталастар
жетіспейді. Яғни бірыңғай әскери жетістіктер ғана емес, саладағы кемшіліктер де
ашық айтылуы қажет. Мысалы, әлемнің
көптеген мемлекеті қаруын аттай қалап
алдыратын, әскери ғылым саласында
үлкен жетістіктері бар деп бағаланатын
Ресейдегі жағдай жуырда қатты сынға
алынды. Әскери саладағы ахуалды бес
саусағындай білетін Ресей Бас штабының
басшысы, армия генералы Николай Макаров өз еліндегі әскери ғылымды «шенім
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Ялта-Потсдам жүйесі және қосполярлы әлем

Германия легионерлері

Халықаралық қатынаста Ялта-Потсдам жүйесі деген
тіркесті естіп қаламын. Мұның мағынасы қандай?

Германия құрамында көптеген ұлт өкілдерінен құралған легиондар болғаны
белгілі. Сол легиондардың арасында қандай ұлт өкілдері болғанын атап келтіре
аласыздар ма?
Қасым ҚАЗЫБЕК, Талдықорған

Еркін СЕЙДАХМЕТ, Алматы облысы
Ялта-Потсдам жүйесі де- қалыптасқан болатын. Оны кейгеніміз – Екінші дүниежүзілік со- де «Потсдам дәуірі» деп те атайғыстан кейін Ялта(4 — 11 ақпан. ды. Себебі бұған дейін бар1945) мен Потсдам (1945жыл, ша әлем екі мемлекеттің ық17 маусымнан 2 тамызға дейін) пал ету аймақтарына жасанды
қалаларында өткен конферен- түрде бөлініп көрген емес.
циялар нәтижесінде бекітілген Әлемнің қосполярлы тәртібі таәлемдік тәртіптің жаңа көрінісі. рихта «қырғи-қабақ» соғыс деп
Аталған жиында халықаралық аталып кет кен, капиталистік
қатынастың жаңа жүйесі ретінде және социалистік лагерьлердің
АҚШ пен КСРО төрелік ететін арасындағы текетіреске алып
биполярлы әлемнің негіздері келді.

қосатын мекеме болды. Сол уақытта фашизммен күресуші бірқатар елдер бірлесіп
осы мекемені құрған болса, сол елдер БҰҰ
шешімдерінде доминантты рөл ойнап
отыр.
Айтпақшы, екіншідүниежүзілік соғыс
тарихын қайта жазып шығу мәселесіне барынша қарсылық білдіруші елдердің қатарында Израиль де бар. Себебі Израиль

Германиядағы кеңестік соғыс тұтқындарынан мынадай әскери бөлімдер құрылды: Орыс азаттық армиясы, Ерікті казак дивизиясы, Украин көтерілісшілерінің
армиясы, Украин ұлттық армиясы, Белорус
өлкелік қорғанысы, Кавказ батальоны, Грузин легионы, Армян легионы, Әзірбайжан
легионы, Түркістан легионы, Еділ-татар легионы, Қалмақ атты әскер эскадроны. Батыс
зерттеушілерінің мәліметтері бойынша, осы
әскери бөлімдерге кірген тұтқындар саны

700 мыңнан 1 миллионға дейін жеткен.
Ерікті құрамалардың қолбасшысы, генерал
Э.Кестринг Гиммлерге Вермахт құрамындағы
еріктілер бөлімдерінде 1 миллионға жуық
кеңес азаматтары бар деп хабарлаған. Неміс зерттеушісі Г.Тессин 1943 жылы тікелей
соғыс мақсатына пайдалану үшін құрылған
шығыс легиондарының 60 бөлімі, 8 казак
батальоны, 1 артиллерия бөлімі, 78 компания (топ), 5 батарея болған деген мәлімет
береді.

бар екен» демей, кемшіліктерді ашып айтып, ашық сынады. Ол өз мәлімдемесінде:
«Соңғы 20 жылда әскери ғылым дамымағандықтан, әскери өнерді де заманауи
деңгейге көтере алмадық. Біз әлі күнге
дейін ескі өлшемдермен өмір сүріп жүрміз», – деді. Ресей осылай деп жатса, өзге
мемлекеттер де ойлануы керек-ау.

ТҮЙІН

Мансұр ХАМИТ (фото)

әскери және құқық қорғау органдарының
қызметкері мемлекеттік наградалар алды.
Қорғаныс министрлігі бойынша Құрбан
Қаражанов ІІ дәрежелі «Даңқ» орденін
алса, Төлеген Доламбаев, Марат Жүсіпов,
Ризат Қолпашев, Дәурен Қосанов, Евгений Массалимовтер ІІ дәрежелі «Айбын»
орденіне ие болды. Ал Марат Ботин мен
Айбол Сапаров «Жауынгерлік ерлігі үшін»
медалімен марапатталды.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті бойынша
ІІ дәрежелі «Айбын» ордені Денис Бартенев, Тұрғанбек Стамбековке берілсе,
«Жауынгерлік ерлігі үшін» медалі Арман Қалиевқа бұйырды. Сонымен қатар
Республикалық гвардия және Президенті
күзеті қызметі, Ішкі істер министрлігінің
озат қызметкерлер де I-ІІ дәрежелі «Айбын» орденіне, «Жауынгерлік ерлігі үшін»
және «Ерлігі үшін» медалдарына ие болды.

www.alashainasy.kz
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Басы 1-бетте
Ал Нұрлан Орманбетовке авиация генерал-майоры деген атақ берілді. Сонымен қатар өртке қарсы қызмет генералмайоры арнайы атағы Серік Әубәкіровке,
әділет генерал-майоры арнайы атағы
Сұлтан Құсетовке тапсырылды. Бұған қоса
2-санаттағы мемлекеттік әділет кеңесшісі
сыныптық шені – Асхат Дауылбаевқа,
3-санаттағы мемлекеттік әділет кеңесшісі
сыныптық шені Берік Асыловқа берілді.
Айтпақшы, еліміздегі саны саусақпен
санарлық қана контр-адмиралдар саны
тағы бір адамға толықты. Әскери теңіз
күштерінің бас қолбасшысы Жандарбек
Жанзақов иығына контр-адмирал шенін
тақты. Қазақ тарихындағы тұңғыш контрадмирал Ратмир Комратов болса, екінші
рет осындай атаққа Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің қызметкері Кенжемерген Әбікеев ие болғанын білеміз.
Жандарбек Сәдуұлы – осындай атаққа ие
болған үшінші әскери адам.
«Аталған атақ-шендеріңіз құтты болсын! Әскери адам үшін, өзінің ғұмырын
осындай жұмысқа арнаған қызметкер
үшін бүгінгі күн өте бақытты деп санаймын. Әсіресе Тәуелсіздіктің 20 жылдығы
қарсаңында алып отырған шен-атақтарыңыз есте қалады деп санаймын. Иықтарыңызға таққан шенмен бірге мемлекет
барлығыңызға үлкен міндет жүктеп отыр»,
– деді Мемлекет басшысы.
Сондай-ақ Ақордада сол күні Нұрсұлтан Назарбаевтың қолынан бірқатар

e-mail: info@alashainasy.kz

Абай ОМАРОВ (коллаж)
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Толарсақтан саз кешіп,
Тоқтамай тартып шығуға,
Қас үлектен туған катепті,
Қара нар керек біздерге.
Қабырғасын қаусатып,
Бір-біріндеп сөксе де,
Қабағын шытпас ер керек...

Әрине, Николай Макаровтың
пікірінің астарында көршімен емес,
Батыспен, АҚШ-пен салыстыру
жатыр. Империалистік көзқарас бар
жерде қанағатшылдық та аз болады.
Ресей әскери ғылымын сынап
жатқанмен, көптеген елдерден
көшілгері екендігін жасыра алмаймыз. Бізде соңғы жылдары ғана
әскери салаға көңіл аударыла
бастады. Жоғарыдағы проблемаларды шешіп, қазіргі Ресейдің
деңгейіне жету үшін біршама уақыт
қажет. Қалай болғанда да, әскери
ғылымды қолға алу – кезек
күттірмейтін мәселе.

Ей, такаппар дүние!
Танисың ба сен мені?
Мен қазақтың баласы!
Сорлы емес ем ежелден,
Намысты едім, арлы едім.
Есе тиер, енші алар
Ел болсам деп ойлаушы ем.
Қазақпын деп айта алар
Мен болсам деп ойлаушы ем.
(Қасым АМАНЖОЛОВ)

e-mail: info@alashainasy.kz
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ОЙ-КӨКПАР

ТЫЛДАҒЫ ЕРЛІК

жері бойынша әскери қызметін өтеу әдісін
жоғары дәрежеде ұйымдастырып, ал сол
арқылы үнемделген ақшаны жаңа әскери
техника мен құрал-жарақ сатып алуға
жұмсасақ, өте тиімді болар еді. Сондай-ақ
кәмелеттік жасқа енді толған жастарға да
тұрғылықты жері бойынша әскери міндетін
өтеу жүйесі психологиялық тұрғыдан жеңіл
болатыны белгілі.
Тағы бір айта кетер жайт, тұрғылықты
жері бойынша әскери міндетін өтеу сарбаздар арасындағы әлімжеттік жасау оқиғасының азаюына да септігін тигізуі әбден
мүмкін. Өйткені әлімжеттік жағдайы
көбіне-көп түнде, сарбаз командирлерінің
бақылауынсыз қалғанда орын алады. Оған
қоса, қанша айтқанмен, бір жердің балалары өзара тату-тәтті бола алады емес пе?!
Себебі кей жағдайда сарбаздар арасындағы ұрыс-керіс жер-жерге бөліну салдарынан да болып жатады. Кейде сарбаздарымыз мүлдем басқа ортаға үйреніспей,
әскерден де қашып жатады. Егер әскерилер
өз тұрғылықты мекенжайы бойынша
әскери міндетін өтесе, әскерден қашу оқиғасының болмауына оң әсер етеді деп
ойлаймын. Сондықтан өркениетті елдердің
тиімді әдісін біз де пайдаланып, сарбаздардың тұрғылықты жері бойынша
әскери міндетін өтеуіне жағдай жасауымыз
керек.

Ал Қазақстанның қай қиыры болмасын, өз еліміз емес пе?! Әрбір ер-азамат
өз өлкесін туып-өскеннен бастап тани
бастайды. Ал еліміздің келесі бір бұрышын
көрсету арқылы олар ел-жер көреді. Рас,
кейде ауыл баласы кәмелетке толғанша
өзінің тұрғылықты жерінен басқа жерді
көрмейді. Көбінесе, әскерге барған жігіттер
рухани тұрғыдан өсіп, есейіп қайтады. Бұл
– олардың өмірді көріп, айналасын
танығанының белгісі. Сондықтан мұндай
жүйе арқылы жігіттеріміз ең алдымен ел
мен жерді таныса, екіншіден, өмірдің
қиындығын көріп шынығады. Осы орайда
оңтүстіктің жігіттері шығысқа барып суығына шынығуы тиіс. Бір жағынан, әскери
алмасулар арқылы ер-азаматтарымызға
қазақтың жерінің кең-байтақ екенін де
көрсете аламыз. Тіпті өз үйінен алысқа ұзап
көрмеген бала ертең бүкіл елін қорғай
алады деп айта аламыз ба?! Әскери тәртіп
болғаннан кейін, ол өмірдің барлық қызық-шыжығына төзіп, тәртіпке көндіккені
жөн. Сондықтан психологиялық тұрғыдан
да әскери міндетін басқа аймаққа барып
өтеу оңтайлы деп ойлаймын.
Ер-азамат өз үйінен кіріп-шығып балабақшаға, мектепке, ЖОО-ға барады, енді
әскери қызметті де сол сарында өтейтін
болса, оның несі әскери тәртіп болмақ?!
Кейбіреулер айтып жүргендей, сарбаздар-

БЕЙТАРАП ПІКІР

Ирак ЕЛЕКЕЕВ, Мәжіліс депутаты:
– Қазақстанның қай жері болмасын, жастарымыздың өз елі саналады. Және экономикалық тұрғыдан мұның соншалықты
тиімділігін көріп отырғаным жоқ. Өйткені ер- азаматтарды тұрғылықты мекенжайы бойынша әскери міндетін өтететін
болсақ, әрбір облыстан әскери бөлімдер ашу үшін де қосымша қаржы көзі керек болады. Осы орайда айта кетер жайт,
әскери өмірде мұнан да өзекті мәселе бар. Мәселен, ер-азаматтардың қай жақта әскери міндетін өтеуіне бас қатырғанша,
неге әскердегі әлімжеттікке тосқауыл қоюға тырыспасқа?! Бүгінгі күні әскери салада қандай өзгеріс енгізсек те, ең алдымен
әскерилер арасында тәртіп орнатып, әлімжеттікті жойып, бейбіт күнде сарбаздарымыздың қаза болуына жол бермеуіміз
керек.

Тегіне оралған Сабыр

Кеңес заманынан бері
«өзіміздің Сабыр, ұлты өзбек»
деп ұлықтап, ол туралы
кино түсіріп, ерлігін дәріптеп
келген өзағаң өткен жылы
Совет Одағының Батыры,
генерал Сабыр Рақымовтан
бас тартты. Жай бас тартып
қана қойған жоқ, Өзбекстандағы осы уақытқа дейін
батырдың атымен аталып
келген барлық нысандардың,
елді мекендердің аттарын
алмастырды. Ол аз болғандай, елін сыртқы жаудан
қорғаған батырға Ташкент
қаласының қақ ортасында
қойылған ескерткішті құлатты.
«Өзіміздің ұлттық батырымыз» деп келген өзағаңның
өзеуреп, Сабырға келгенде
сабыры кетуіне не себеп болды
екен? Бәлкім, айды етекпен
жауып болмайтынын түсінген
ала шапанды ағайын Сабыр
Рақымовты өзбек ете алмайтынын білген соң, шамасы
осындай қадамға барған-ау?!

Қалдар БЕК
Этникалық қазақ екенін біле тұра,
қазаққа бергісі келмей, қайтсек те өзбек
етеміз деген ала шапанды ағайын Сабыр
Рақымовтың ұлтына тіс-тырнағымен
жабысып келді. Әрбір қаладан, ауылдан
көше аты берілді. Талай елді мекен, мектеп
батыр есімімен аталды. Ескерткіштер
тұрғызды. Алайда неге екенін қайдам,
әйтеуір біз оны ұлықтауға, ала шапанды
ағайыннан арашалап алуға аса талпына
қоймадық. «Сабыр Рақымов – қазақ»

дегеннен әріге аспадық. Батыр есімі кейбір
қалаларда елеусіз көшені ғана еншіледі.
Тек соңғы жылдары ғана туған ауылы
Қазығұрт пен Шымкент қаласындағы
Республикалық әскери мектеп-интернатқа
(бұрынғы Суворов училищесі) Сабыр
Рақымовтың аты берілген.
Жарасбай СҮЛЕЙМЕНОВ,
Мәжіліс депутаты:
– Батыр бабаларымыздың ерлігін
дәріптеу кейінгі ұрпақты отансүйгіштік
рухта тәрбиелеуде маңызы зор. Ал
қазақтың батыр ұлы Сабыр Рақымовтың
ерлігі жайлы қазіргі жастар біле бермейді.
Сондықтан «125 жылдық, 150 жылдық»
деп күтіп отырмай, батыр бабамыздың 110
жылдық мерейтойын тойлап, ерлігін
дәріптеу керек. Ол кісінің Отанын жаудан
қорғаған кезде жүрегінің түбінде қазақ
халқы бірінші орында тұрғанына ешкім де
күмән келтірмес. Астана – бірлік пен
ынтымақтастықтың символы, еліміздің бас
қаласы. Сондықтан Сабыр Рақымовтың

? А
А Л
Л А
А Ш
Ш Т
Т Ы
Ы

ескерткіші Астана қаласының төрінен орын
алуы керек.
Сабыр Рақымовты әлемге өзбек етіп
көрсетпек болған «әкәлар» батырдың жесірі
Құралай Натуллаеваны (Сабырова) талай
рет ебін тауып, Алматыдан Ташкентке көшіріп әкеткен. Алайда текті атадан тараған,
Әліби Жангелдиннің туған қызы, Құралай
апамыз өмірінің соңғы демі таусылғанша
асыл жары, халық батыры Сабыр ағаның
қазақ екенін дәлелдеумен келді. Дәлелдеді
де. Қазақ екенін мойындаған ала шапанды
ағайын, міне енді, қазақтың батыр ұлын
қазағына қайтарды.

Болат САЙЛАН,
Ауған соғысының ардагері
дың тұрғылықты мекенжайы бойынша
әскери міндетін өтеуі экономикалық тұрғыдан тиімді» дегендерімен де келісе алмаймын. Еліміздің қауіпсіздігі, тыныштығы,
бейбітшілігі жайлы әңгіме болып отырғанда, экономикалық үнемділік жөнінде
сөз қозғау – артық дүние. Елбасымыздың
өзі Қазақстан–2030 бағдарламасында «ең
бірінші ұлттық қауіпсіздікке басымдылық
беру керек» деді. Бұл тұрғыда еліміздің
экономикасы 16 миллион халықтың
қауіпсіздігі үшін жеткілікті деп санаймын.
Сондай-ақ бұл жүйе әскерилер арасындағы
әлімжеттікті жоюға септігі тиеді деп те айта
алмаймын. Әскер түгілі, бір аудандағы бір
мектептің оқушылары арасында әлімжеттік
бар. Сондықтан бұл жүйе әлімжеттікті
тыяды деп айту қиын.
Дайындаған
Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

ӨМІРБАЯНДЫҚ
ДЕРЕК
Сабыр Рақымов 1902 жылы Оңтүстік
Қазақстан облысының Қазығұрт ауданында дүниеге келген. Кейіннен Ташкент
қаласындағы балалар үйінде тәрбие алады. Балалар үйінде тәрбиеленіп жүргенде
өзағаңдар «ұлты өзбек» деп жазып жібереді (әртүрлі айла-тәсілмен талай қазақты өзбек етіп жаздырып жіберген).
1922 жылдан Қызыл армия сапында
қызмет етіп, басмашылармен күресте
көрсеткен ерліктері ескеріліп, Сабыр Рақымов Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталады. Ұлы Отан соғысы кезінде
1942 жылы дивизияны басқарып, 1943
жылы генерал-майор атанады. Әскери
шеберлігі мен ерлігіне тәнті болған Сталин генерал Рақымовқа «Темір генерал»
деген лақап ат берген. Сұрапыл соғыстың
соңғы күндерінде, 1945 жылдың 26 наурыз күні Польша жерінде болған жойқын
ұрыста «Темір генерал» ерлікпен қаза тауып, денесі Ташкентке әкеліп жерленеді.
Ұлы Отан соғысының батыры, Орта
Азиядан шыққан жалғыз генерал Сабыр
Рақымовтың соғыс майданында көрсеткен ерлігі ескерусіз болған жоқ. Ол Ленин, Қызыл Ту, ІІ дәрежелі Суворов, ІІ
дәрежелі Кутузов, Қызыл Жұлдыз ордендерімен және көптеген медальдармен
марапатталған.
Қан майданда көрсеткен ерліктері
үшін Кеңес Үкіметі генерал Сабыр Рақымовты 1967 жылы Совет Одағының
Батыры деген ең жоғары атаққа лайық
деп табады.

Енді ешкіммен жаға жыртысып, ешкімге, ештеңені дәлелдеудің де керегі
жоқ. «Өзағамызбен арадағы туыстыққа сызат түседі» деуге де себеп жоқ.
Тек қазақы жайсаңдыққа салмай, даңқын дәріптеп, батыр ұлдың тиісті
бағасын беретін сәт туып, орайы келіп-ақ тұр. Өйткені 2012 жылы Совет
Одағының Батыры, даңқты генерал Сабыр Рақымовтың туғанына 110 жыл
толады. Осы мерейлі датаны жоғары деңгейде атап өту үшін арнайы
комиссия құрылып, дүбірлі шара өткізсек, батыр рухы алдында арымыз таза
болар еді. Астана не Алматы қаласынан батырға арнап ескерткіш тұрғызсақ
та артық болмас.
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Соғыс уақыты ешкімге оңай болған жоқ. Әсіресе елде
қалып, тылда еңбек еткен нәзік жандылардың қам-қарекеті
таң қалдырарлықтай. Сондықтан болса керек, бүгінде, тылда
еңбек еткендердің мәртебесі Ұлы Отан соғысына қатысқан
ардагерлермен теңестіріліп отыр. Сол кездері небәрі 13 жаста ғана
болған Нұрша әжей соғыс майданындағы жауынгерлерге Алматы
облысы, Ұйғыр ауданының Сұңқар ауылынан сонау Украинаның
Харьков қаласына дейін ат, өгізбен мал айдап, азық-түлік
жеткізіп отырғандар тобында болған. Сексеннің сеңгіріне жеткен
кейуананың сұрапыл соғыс жылдарында көрген қиындықтары
дәл бүгінгідей есінде.
Нұрша әжейдің айтуынша, 1941 жылы
жалғыз бауыры мен әкесі майданға аттанған соң, ерте есейіп, ауыл жұмысына
араласқан екен. Майданға жөнелтілетін
азық-түлік даярлау жұмыстарына ерте араласқан қаршадай қыз күндіз-түні ұйықтамай егін егіп, мал бағып, сиыр сауып, 5
сыныптан кейін мектептегі оқуын
жалғастыра алмайды. Ол кезде ауылда ер
адамдар жоқтың қасы. Барлығы соғысқа
аттанған. Кейіннен «қой мен сиырды
Украинаға жеткізу керек» деген тапсырма
келген соң, Нұрша апа бір топ қыз-келіншектермен жиналып, отар-отар түлікті сол
жаққа айдап әкетеді.
Нұрша ШЕГІРОВА, Батыр ана:
—«Жауынгерлеріміз жаудың бетін
қайтарсын, тамағы тоқ болсын» деп
тынбай еңбек етіп, соңғы дәнді
майданға жөнелттік. Тіпті оқуды да
оқымай, осы ұрысқа титтей де болса
еңбегіміз тисін деп барымызды
салдық. Әсіресе, 10 отар мал мен ірі
қараны ат, өгізге мініп алып,
Украинаға жеткізгенше көптеген
қиыншылықтар кездесті. Жол бойы
ұрылармен арпалысып, қарнымыз
ашқанда суырдың інін қазып, бидай,
тарыларды жеп күнелткен кездеріміз
де болды. Кейде жолда қойлар
төлдеп қалады, оны қоржынымызға
салып аламыз. Сонау Украинаға
жеткенде, түліктің жартысын олар
Аягөз ауданына жеткізуге тапсырма
берді. Түлікті Аягөзде 8 ай бағып,
семіртіп, Семейдегі ет комбинатына
апарып өткіздік.
Міне, осындай қиыншылықты бастан
өткерсе де еш мойымай, 11 бала тәрбиелеп
өсірген кейуана бүгінде ұл-қыздарынан 38
немере, 35 шөбере сүйіп отыр. «Бір қозы
туса, бір тал шөп артық өседі» демекші,
Нұрша әже балаларын қатарынан кем

қылмады. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Көптің ортасында өскен соң,
балалар да бауырмал боп өсті. Бүгінде
әжені Алматы облысы, Қарасай ауданы,
Бұлақты ауылында тұрып жатқан кенже
ұлы Жеңіс Ұранбеков бағып-қағып отыр.
Алтын алқалы ананың соғыс жылдарындағы еңбегі ескерусіз қалмай, тыл еңбеккері атағын да алған. Мереке күндері
жергілікті әкімдік қызметкерлері әжейді
арнайы құттықтап, мектеп оқушылары
кейуананың өсиетін тыңдауды дәстүрге
айналдырған екен.
«Ендігі бар арманым — бала-шаға,
немере-шөберелерім аман болса екен
деймін. Сұм соғыс болмасын. Біздің бейнетімізді ұрпағымыз көрмесін. Елге тек тыныштық, береке тілеймін!», – дейді әжей.
Серік ЖҰМАБАЕВ

Ардагерлерін
ардақтаған ел азбайды

ШАРА

Басы 1-бетте

Талдап айтар болсам, бұл – біріншіден, ыңғайлы жүйе. Әр азамат өз үйінен
кіріп-шығып-ақ әскери міндетін өтей береді. Екіншіден, экономикалық тұрғыдан
үнемді, әскери бөлімдердегі әскерилерді
қамтамасыз етуге, оларды әрі-бері тасуға,
жол қатынасына ақша шығын болмайды.
Жыл сайын әскери борышын өтеушілерді
батыстан шығысқа, оңтүстіктен солтүстікке
сапырылыстырады да жатады. Ал бұл мемлекеттің қоржынына да үлкен салмақ салатыны сөзсіз. Сондықтан тұрғылықты

ОЙТҮРТКІ

Майданға қой
айдаған қыз

«Әр азамат Отан алдындағы борышын тұрғылықты
мекенжайы бойынша өтеуі керек» деген пікірмен келісесіз бе?

Расул ЖҰМАЛЫ,
саясаттанушы
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Ешкім де, ешқашан ұмытылмайды. Елордамыздағы «Астана
эксплутациялық локомотив депосында» Ұлы Отан соғысы
ардагерлері мен тыл еңбеккерлерінің қатысуымен кездесу болып
өтті. Бұл шараның өтуіне депоның жұмысшылары мұрындық
болған. Кездесу барысында Анна Диденко, Анисий Рогин
және Антон Недашковский секілді ардагерлер болып, депо
жұмысшыларына Ұлы Отан соғысы туралы естеліктер айтып берді.

Олардың бақытты балалық шағы Ұлы
Отан соғысымен тұспа-тұс келді. Жас деп
ешкім қараған жоқ. Ел қатарлы иығына
ауыр жүк артылып, майданға аттанады.
Бірі қару көтеріп соғысқа аттанса, енді
біреулері күрек-кетпен арқалап, тылға
қара жұмысқа жегілді. Соғыс біткен соң да
елдің әлеуетін көтеру жұмыстары осы тыл
ардагерлеріне жүктелді. Анна Диденко да
сондай тыл ардагерлерінің бірі. Мамырдың
5-і күні тұп-тура 88 жасқа толған тыл ардагері соғыс кезінде депода қара жұмыстар
атқарып, «Ақмола локомотив депосында»
качегар болып қызмет атқарған. «Тағдырымыз өте ауыр болды. Бірақ соған қарамастан, тынбай еңбек еттік. Талмай еңбек
арқылы ғана жеңіске жете алатынымызды
жақсы түсіндік. Маған сол кезде өте құпия
әрі ауыр тапсырмалар жүктелетін еді. Бір
жолы іші-сырты түгел брезентпен құрсауланған жүк пойызын Орск қаласына дейін

жеткізу жұмысы жүктелді. Сол кезде НКВДның өкілдері бізден «пойызды тиісті жеріне
ешқандай шығынсыз, уақтылы жеткізу»
туралы жеке-жеке қолхат алды. Бір жолы,
жүк пойызын жеткізу жүктелді. Онда өте
маңызды жүк тиелгенін сездік. Өйткені оны
жоғары шенді адамдар алып бара жатты.
Онда балалар ойыншығы бол ма ғаны
белгілі. Әрбір іс-әрекетімізді бақылап
отырды», – деп еске алады Анна Диденко.
Кездесу барысында депо директорының
орынбасары Анатолий Пивень ардагерлерді
мерекесімен құттықтап, оларға ұзақ өмір
тіледі. Оның айтуынша, бүгінгі таңда «Локомотив» есебінде Ұлы отан соғысының
133 ардагері бар екен. Олардың барлығына
да кәсіпорын есебінен материалдық көмек
көрсетілген.
Бүркіт НҰРАСЫЛ

С
С А
А У
У А
А Л
Л

Әскери паркімізді ескі техникалардың тұрағына айналдырып алған жоқпыз ба?

Әмірбек
ТӨГІСОВ,
генерал-майор,
әскери сарапшы:

– Өте орынды сұрақ. Елімізде әскери техникалар шығаратын
өндіріс орындары жоқ. Кеңестік кезде Ресейді қару-жарақ, әскери
техникамен қамтамасыз еткен Қазақстанда бүгінде ондай зауыттар
жабылып тынды. Тоқырау кездерде оларды ұстап тұра алмадық.
Осының салдарынан қазір әскери техникаларды Ресейден, АҚШтан, Израильден сатып алуға мәжбүр болып отырмыз. Біздің
жеріміздің асты байлыққа толы. Мұндай елге басқаның көз
сұқпасына кім кепіл? Сондықтан мұны ретке келтіру үшін бұрынғы
жабылып қалған зауыттарымызды қайтадан іске қосуымыз қажет.
Сондай-ақ әскери техника, қару-жарақты аннан да, мұннан да
сатып ала бермей, нақты стратегиялық әріптес таңдап алғанымыз
жөн. Егер Ресеймен жақсы болсақ, онда сол елдің ғалымдарымен
бірлесіп, ортақ келісімге келіп, әскери техника шығаратын өндіріс
орындарын ашуымыз керек. Ал жалғыз өзіміз ондай зауыттарды
аша алмаймыз. Оған біздің қауқарымыз да, технологиямыз да,
оны жасайтын мамандарымыз да жетпейді.Сондықтан үлкен
державалардың мүмкіндігін пайдалануымыз керек.

Бақытбек
СМАҒҰЛОВ, Ауған
соғысы ардагерлері
кеңесі төрағасының
орынбасары:

– Еліміздегі әскери техникалардың көпшілігі
тозған. Сондықтан егер біз өз Отанымыздың
қауіпсіздігін қажетті деңгейде қорғауды
ойлайтын болсақ, онда ескі техникалардың
орнын жаңалауды қолға алуымыз керек. Бұл
ретте айтарым, біз шетелден жаңа техниканы
ешқашан сатып ала алмаймыз. Олар озық
үлгідегі техникасын бізге бермейді. Сол үшін
елімізде әскери техникаларды шығаратын
өндіріс орындарын ашуымыз керек. Өзіміздіөзіміз қамтамасыз етпейінше, өзгелер бізге
ескісін ұсынуын тоқтатпайды. Құдайға шүкір,
еліміздің экономикасы жылдан-жылға көтеріліп
келе жатыр. Енді қорғаныс саласына көңіл
аударып, әскери өндіріс орындарын ашатын
уақыт жетті.

Камал
БҰРХАНОВ,
Мәжіліс
депутаты:

– Еліміздің қорғаныс саласына қажетті деңгейде қаржы бөлініп отыр.
Олардың тамағы, киімі бүгінгі талапқа толық сай. Шетелдерден түрлі әскери
техникаларды сатып алып беріп отырмыз. Бірақ шетелден әкелінген
техникаларда ара-тұра келеңсіздіктер орын алуда. Әрине, қару-жарақ, әскери
техникалар ескі болса, ертеңгі күні біздің азаматтарымыз немен қорғанады?
Ол дұрыс. Дегенмен әскери техникаларды жаңалағанда өте мұқият болып,
есеппен жасауымыз керек. Мәселен, Калашников автоматының бұрынғысы
мен қазіргісінің айырмашылығы қанша? Екеуі бірдей емес пе? Ендеше, неге
оған қаржы шығындауымыз керек? Сондықтан әскери техникаларды
жаңалағанда осы жағын да ескергеніміз дұрыс шығар. Оның үстіне, бүгінде
кейбіреулер «әскери техника шығаратын өндіріс орындарын ашуымыз керек»
деп мәселе көтеріп жүр. Біріншіден, біз әскери техника жасап шығаратындай
үлкен державалы мемлекет емеспіз. Оған әлеуетіміз жетіңкіремейді. Ол үшін
қыруар қаражат керек. Сондықтан әскери мамандар әзірге бар техниканы
мұқият пайдаланып, ұқсата білуі керек.
Әзірлеген Серік ЖҰМАБАЕВ
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Екі арыстап жау шапса,
Оқ қылқандай шаншылса,
Қан жусандай егілсе,
Аққан судай төгілсе,
Бетегелі Сарыарқаның бойында
Соғысып өлген өкінбес.

ТАҒЫЛЫМ

(Доспамбет жырау)

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Қазақстанның қорғаныс
саласы үшін шетелден дайын
техника сатып алғаннан гөрі,
қолда барды ұқсатқан тиімді.
Одан қала берді, өзіміз әскери
техниканы жасап шығаруға
тырысуымыз керек. Еліміздің
2015 жылға дейінгі аталған
сала бойынша қабылдаған
мемлекеттік бағдарламасында осындай тұжырым
жасалған екен. Сонымен,
бүгінгі еліміздің әскери өндірісінің мүмкіндігі қандай, бұл
бағытта қандай жетістіктерге
қол жеткізе алдық?..

Кәмшат САТИЕВА
Тәуелсіздік алған жылдары «орағың
өткір болса, қарың талмайды, Отаның берік болса, жауың алмайды» дегенді алға
тартқан еліміздің қорғаныс мекемесі өзімізде әскери техника шығару өзекті деп
мәселе көтерген-тұғын. Соның негізінде
2007 жылы Петропавл ауыр машина жасау
зауытында израильдік Soltam Systems LTD
фирмасы мамандарының техникалық жетекшілігімен «Найза», «Айбат», «Семсер»
артил лериялық жүйесі құрастырылып
шықты. Алайда бұл атқыш техникамыз әу
дегенде сынақтан өте алмай, «оқсыз мылтық – таяқ» дегеннің керін келтірген сыңайлы. Өйткені сынақ бұл жаңа техниканың
сапасы қолданыстағы бұрынғысынан да
нашар деген қорытынды шығарған. Арты
дауға айналған бұл үлкен әңгімеге іліккен
сол кездегі қорғаныс саласы басшылары
жұмыстарымен қош айтысуға дейін барды.
Аталған жобаның жалпы құны 23 миллиардқа бағаланған екен. Ал шыққан шығын шамамен 9 миллиард теңгені қамтыған. Міне, іс басталмай жатып осылайша
оңбай сүрінгеніне қарамастан, бүгіндері
еліміздің қорғаныс саласы бастапқы ары-

нынан қайтпаған. Яғни Қазақстан Орталық
Азияның қарулану нарығында Ресейден
кейінгі басты рөлді атқаруды мақсат етеді.
Бұл арада жобаны таңдауда шалыс кетіп
жатқан жайымыз болмаса, кезінде «Калашниковымен» әлемге танылған біздің елімізде бүгінде қару жасауға барлық негіз
бар деп айтуға болады.
Кеңес дәуірінде Қазақстанда 40-тан
аса әскери зауыт жұмыс істеген. Жылына
олар қазіргі бағамен 1-1,5 миллиард доллардың өнімін шығарған екен. Өнім түрлері де әмбебап болатын. 90-жылдары
тапсырыс күрт кеміп, осы зауыттардың басым бөлігі жабылуға мәжбүр болды. Ақыры құзырлы министрлікке қарасты Қорғаныс өнеркәсібі жөніндегі комитет жабылып,
оның орнына 2003 жылы осы саладағы 23
кәсіпорынның басын қосқан «Қазақстан
инжиниринг» ұлттық компаниясы құрылды. Ол 2006 жылы «Самұрық-Қазына»
ұлттық әл-ауқат қоры құрамына енгізілді.
Сонымен, бүгіндері қайтадан құрылымдалған еліміздің әскери өндірісімен айналысатын осы ұлттық компания кәсіпорындары мина кешендері мен теңіз миналарын,
торпеда қаруларын іздеп, жоюшы құралдарды, теңіз жағалауы қор ғанысына
арналған зымыран кешен де рін, теңіз

навигациялық жабдықтарын шығаруға,
зымыран кешендеріне қызмет көрсетуге,
бронды танктерді, әуе қорғаны сы на
арналған техникаларды модернизациялау
мен күрделі жөндеуден өткізуге, кеме
құрылысына мамандандырылған.
Аяғынан енді тік тұрып келе жатқан әскери өндірісіміздің бір кемшілігі – ғылымизерттеу жұмыстары, сонымен қатар конструкторлық тәжірибе бойынша үлкен істер
атқарылмай жатқандығында. Сол себепті
бұл ретте бізге өзге елдердің тәжірибесіне
сүйенгеннен басқа амал жоқ.
Бүгіндері «Қазақстан инжиниринг»
ұлттық компаниясы Израильдің ІІМ, Француздың Thales компанияларымен бірлесе
жобалар әзірлеуде. Мәселен, EUROCOPTER
жобасын алатын болсақ, ол Қазақстан территориясында ЕС 145 тікұшақтарын құрап
шығару және оған техникалық қызмет
көрсету жөніндегі біріккен кәсіпорынды
құруды көздейді. Оны жүзеге асыру 15
жылға межеленген екен. Бұл техника гуманитарлық мақсатта пайдалануға ыңғайлы деп есептеліп отыр. Мұнай және газ
секторында да аталған техникаға сұраныс
жоғары көрінеді. Көршілер тарапынан осы
шағын тікұшаққа сұраныс бар көрінеді.
Сол секілді бастапқы кезде кеме мен

катерлер бойынша жобаның да басы тасқа
тигендей болып еді. Бірақ бұл істе де қазір
алға жылжушылық бар. Қазір Каспий теңізіндегі браконьерлерді ұстауға өзімізде
шыққан осы катерлерді пайдаланып жүр
екенбіз.
Жалпы, елімізде шығарылатын әскери
өнімдердің 90 пайызы экспортқа бағытталған. Онда да басты тұтынушымыз Ресей
болып табылады. Одан кейінгісі – Орталық
Азия мемлекеттері. Сарапшылардың пікірінше, аталған нарықтың жыл сайынғы
табысы 500 миллион долларды құрайтын
көрінеді. Негізінен, отандық әскери өндірістің жұмыс істеуіне көрші мемлекеттердің
қорғанысқа арналған техникаларының ескіруі түрткі болып отыр. Ал әлемдік нарықта
ұсынылып жатқан судай жаңа қарулануға
арналған техника мен жабдықтардың бағасы удай қымбат. Оны кез келген мемлекеттің қалтасы көтере бермейді. Сондықтан
көрші мемлекеттер қолдағы ескіні жаңалауды жөн көреді екен.
Ал ғылыми ізденістер бойынша еш
нәрсе атқарылып жатқан жоқ деп тағы
айтуға болмайды. Бұл арада 2009 жылы
«Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы жанынан «Қарулануды басқару жүйесін енгізудің бірыңғай орталығы» ЖШС
құрылғанын еске сала кетелік. Оның басты
мақсаты қорғаныс саласындағы ғылыми
ізденістерді топтастыру болып табылады.
Әзімбай ҒАЛИ,
запастағы полковник:
– Қорғаныс саласы мол қаржыны
талап етеді. Сондықтан бұл арада
сыбайлас жемқорлыққа жол бермей,
игерілетін қаржыны бақылауды күшейту
керек. Қалай дегенмен де, еліміздің
әскери өндірісі дұрыс бағытта деп
есептеймін. Дегенмен техника шығарып
қана қоймай, оның сынау жағын да
бізге қолға алу керек. Яғни сынақ оқужаттығуларда ғана емес, нақты соғыста
да болғаны жақсы. Сол себепті Қазақстан әскерлері мен техникасы әлемнің
«қызыл нүктелерінде» міндетті түрде
болуы тиіс деп есептеймін. Мәселен,
Ливиядағы, Ауғанстандағы әскери
операцияларда. Естуімше, мысалы, Ливияда танктердің қажеттігі болмаған.
Зымыран атқыштар оның рөлін жақсы
атқарған. Сонымен қатар әлемдегі
озық қару-жарақтарды да тұтынуымыз
тиіс. Олай етпесе болмайды. Қорғаныс
саласында да диверсификация керек.
НАТО, ТМД аумағындағы әскери ұйымдармен, ШЫҰ-мен де жақсы қарымқатынастамыз. Қазіргі осы бағытымыз
дұрыс деп санаймын.

Ынтымақ пен бітімгершілік келісімінің құны қанша тұрады?

ИНТЕГРАЦИЯ

Қазір сырттан зайырлы да
қамқор, бейбіт те ымыралы
ел болып көріну сәнді
болғанымен, оған қол
жеткізудің өзі қып-қызыл
ақша екенін қазақстандықтардың бірі білсе, бірі біле
бермейтін болар. Егемендік
алғалы бері Қазақстан әртүрлі
бірлестіктер мен халықаралық ұйымдардың интеграциялық жобаларына белсенді
атсалысып келеді.
Бұл бағытқа Қазақстанның жылына
шамамен 15-20 миллион доллар шығын
шығаруына тура келуде. Бұл ақшаның көбі
әр халықаралық ұйымға мүше болғанымыз үшін еліміздің төлейтін жарнасы
болып табылады. Ал жарна кез келген
ұйымда мемлекеттің мәртебесіне, экономикалық қуатына және әскери потенциалына қарай есептеледі. Сонымен...
Біріккен ұлттар ұйымы. 2010-2011 жылдардағы БҰҰ-ның бюджеті 5,2
миллиард долларды құрамақшы. Ұйым шығынының
басым бөлігін Құрама Штаттар төлейді:
шамамен жалпы бюджеттің 22 пайызын.
Дегенмен соңғы кездері АҚШ БҰҰ жарнасы
төлемін кешеуілдетуді әдетке айналдырып
барады. Жапония жарнасы БҰҰ бюджетінің
20 пайызын құрайды. Ал аталған ұйымның
қалған төрт тұрақты мүшесі – Ұлыбритания,
Франция, Ресей және Қытай жарнасы
ұйымның жалпы шығынының 15 пайызын
қамтиды. ТМД елдерінің ішінде ең көп
жарна төлейтін Ресей болып табылады.
2008 жылы олардың төлем жарнасын 120
миллион долларға дейін көтеру мәселесі
алға тартылған болатын. Ал оның жанында
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басқа посткеңестік мемлекеттердікі шамалы деуге тұрарлық. Қазақстан мен Украинаның белгіленген коэффициенті соңғы
кездері біршама өсті: Қазақстандікі –
0,025-тен 0,029 пайызға, ал Украинанікі
– 0,039-дан 0,045 пайызға. ТМД елдері
ішінде БҰҰ-ға мүшелігі үшін ең аз
шығындалатын мемлекеттер – Молдова,
Қырғыз Республикасы және Тәжікстан
(0,001 пайыз). Сондағы Қазақстанның
БҰҰ-ға беретін жыл сайынғы сомасы 1
миллион долларға жуықтап қалады. Негізі,
БҰҰ жарнасы мемлекеттің жалпы ішкі өнімі, сыртқы қарызы және халқының табысына қарай есептеледі. Ал жарна төлемін
екі жылдан кешіктірген мемлекет БҰҰ Бас
ассамблеясы жиы нында дауыс беру
құқығынан айырылады.
Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйы мы. ЕЫҚҰ
жалпы бюджеті 2009 жылы шамамен 160
миллион еуро болды. Ол аталған ұйымға
мүше елдердің жар насы төлемінен
құралады. Қазақстан жыл сайын бертінге
дейін ЕЫҚҰ-ға 360 мың доллар төлеп
келген, ал былтыр төрағалық ету мәртебесіне ие болуына байланысты еліміздің
бұл шығыны миллиардтарды құрағаны
белгілі.
Ислам конференциясы
ұйымы. Біз бұл ұйымға 1995
жылдан бері мүшеміз. Аталған ұйымның бюджеті шамамен 1 103 000 долларды құрайды. Ал мүшелік жарна ИКҰ жалпы
бюджетінің кем дегенде 0,5 пайызын құрауы тиіс. Мәселен, Әзірбайжан мен Түркіменстанның бұл ұйымға төлейтін жарнасы – 53 140 доллар. Біздікі де осы мемлекеттердікімен шамалас.
Халықаралық валюта қоры. Аталған
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қаржылық қорға мүше мемлекет жарнаға пара-пар квотаға ие болады. Ал квота
мемлекеттің экономикасынан
сипат береді әрі Халықаралық
валюта қорымен қарым-қатынасындағы
ықпалын айқындайды. Алғаш мүше болған кезде Қазақстан квотасы 247,5 миллион CDR (CDR=1,48 доллар) болып белгіленген. Негізі, квота ХВҚ-дағы мемлекеттің қанша дауыс беруге құқылы екенін
анықтайды. Мысалы, 100 000 CDR = бір
дауыс. Оған 250 базалық дауысты қосыңыз.1998 жылы Қазақстанға квотасын
365,7 миллион CDR-ға көтеру ұсынылған
болатын. Әртүрлі қаржыландыру бағдарламасы арқылы Қазақстан ХВҚ-ның 1
миллионнан аса CDR-ін игерген. Дәл
бүгіндері Қазақстанның бұл қормен арада
ешқандай қарызы жоқ. Сол себепті Қазақстан
ТМД және Шығыс Еуропада ХВҚ-дағы
қарызын шұғыл арада төлеп тастаған бірденбір мемлекет болып саналады.
Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Қазақстан жарнасы – шамамен 4 миллион,
Ресейдікі – 8-9 миллион доллар. Альянсқа қар жылық
жағынан атсалысуды пайыздық көрсеткішпен есептейтін болсақ, ол былайша
сипатталады: Қытай мен Ресей – 24
пайыздан, Қазақстан – 21 пайыз, Өзбекстан – 15 пайыз, Қырғыз Республикасы –
10 пайыз және Тәжікстан – 6 пайыз.
Өзара ұжымдасқан қауіпсіздік шарты ұйымы.
ҰҚШҰ бюджетінің 50 пайызын Ресейдің жарнасы құрайды. Аталған ұйымға мүше бес
мемлекет бұл төлемді 10 пайыздан өзара
бөліскен. Бұл аймақтық әскери альянсқа
кіретін Белоруссия мен Қырғыз Респуб-
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ликасы жарна төлемі бойынша жауапсыздыққа көп жол береді.
Атом энергетикасы бойынша
халық ара лық
агенттік. МАГАТЭ-нің қаржы
ресурстары екі категорияға
бөліп қарастырылады: міндетті
бюджет және ерікті жарна. 2008-2009
жылдардағы агенттіктің жалпы қаржы
ресурсы – 450 миллион евро. Оның 150
миллион евросы ұйымға мүше мемлекеттердің ерікті жарнасынан құралған. Бюджеттің 25 пайызын АҚШ төлейді. Ал 2001
жылы МАГАТЭ-дегі Қазақстанның мүшелік
жарнасы 10 есеге қысқартылған. Ал бұған
дейін Астана агенттікке жыл сайын 750 мың
доллар төлейтін болған.
Еуразиялық экономика лық қауым дас тық.
Бюджеті – 5 миллион доллар. Жылына ЕурАзЭҚ-қа
Қазақстан мен Белоруссия
– 800 мың доллар, Тәжікстан мен Қырғыз
Республикасы – 380 мың доллар, ал Ресей
1 миллиард доллар төлем жасайды.
Дүниежүзілік сауда
ұйымы. Әлемдік саудадағы
үлесіне қарай мемлекеттердің ұйымдағы жарнасы
анық талады. ДСҰ-ның жыл
сайынғы бюджеті шамамен 100 миллион
доллар болады. ДСҰ бюджетінің басты
төлем жасаушылары Еуропалық одақ,
АҚШ, Жапония, Канада және өзге индустриялы мемлекеттер болып табылады. Қазақстанның алдында әлемдік
эко но микада үлкен рөл атқаратын аталған ұйымға мүшелікке өту міндеті тұр.
Мұндағы ең аз деген жарна шкаласы –
0,03 пайыз. Егер біз ДСҰ-ға мүше болсақ, онда жылына шамамен 45 мың
дол лар төлеп тұруымыз керек болады.

Сарбаз қаһарлы ғана
емес, келбетті де болса...
Қазіргі заманғы әскердің ұйымдастыру қағидасы, ішкі тәртібі
һәм геральдикасы ежелгі Римнен бастау алады. Біркелкі киінуге
ұмтылған рим легионерлері ақ пен қызыл түсті таңдаған. Ал
орыс әскери киімінің тарихы Ұлы Петрдың реформаларымен
байланысты. Сыртқы кейпін бірнеше рет жаңалаған кеңес әскері
де сапалы әрі көзге тартымды киіммен жабдықталды. Өйткені
әскердің де әл-қуаты алдымен оның сыртқы пішіміне қарай
бағаланары сөзсіз.

мәнінде қалай болмақ? АҚШ-та фильмдегі
СҰЛУЫНАН ЖЫЛУЫ...
Ежелгі әскери киім қазіргіге қарағанда робокоптың қорғаныс дулығасын қайанағұрлым ыңғайлы, барлық жағдайға талайтын баскиім ойлап табылды. Оны
жарамды еді. Өйткені ол кезде жұмысқа киген адамның миына да, құлағына да
да, соғысқа да қолайлы болуын ескеретін. зақым келмейді. Дулығасын шешпеген
Жалпақ белбеу адамның ішкі құрылысы солдат ұрыс алаңында өз бағытын байқап,
мен жұлынын қорғайтын. Етік атқа отыруға бұйрықты ести алады. Оны тіпті противогаз
әрі қонышына қанжар салуға ыңғайлы. Ал ретінде пайдалануы мүмкін. Дулыға
суық қаруға қарсы сауыт сияқты қорғаныс авторларының айтуынша, бұл әсіресе
лаңкестікке қарсы операциялар үшін қажет.
құралдары шайқастың алдында киілетін.
Қазіргі жағдай басқаша. Әскери Осылайша, әр ел өзінше жаңалық енгізуге
мундирді жаңалаудағы әлемдік дәстүр талпынып жатыр. Дені әскердің өмірін
өзгерген. Жаңа мыңжылдықта әскердің сақтап қалу жағына ден қоя бастаған.
киімін кутюрье шығаруы керек
деген қызық үрдіс шықты.
Жылуынан гөрі, сұлуына мән
«Көктемнің 17-сәтіндегі» Штирлицтің
беретін кутюрье суықта
түр-тұлғасы
керемет. Сымбатты бойына
тоңып, ыстықта күйетін
СС-тің
қара
униформасы
жараса кеткен
сарбаздың жайын қайтсін?!
Вячеслав Тихоновқа сүйсінбеген әйел
Әйтсе де «әскер көркі – шүберек» десе де, модельерге
табылмайды, сірә. Ал әскери киім
жүгінуге болмайтынын Ресей
тарихында ең сәнді, ең әдемісі осы
қазір жақсы түсінді. Бертінге
қанқұйлы СС-тың қара формасы саналады
дейін орыстың генералдары
екен. Бірақ оның авторы әлемге әйгілі
шұлғаудан бас тартпайтынHugo Boss компаниясы екенін көпшілік біле
дарын айтып, біраз қарсылабермейді.
сып көрген. Алайда осы елдің
қорғаныс министрі Анатолий
Сердюков әскер имиджін
өзгертуге бұйрық берді. Сөйтіп, мундирдің ӨЗІМІЗДЕ – ӨЗГЕРІС
Бізде де әскери қызметкерлердің бетдизайнын өзгерту туралы шешім қабылданды. Оған орыстың беткеұстар дизайнері бейнесін өзгерту туралы шешім
Юдашкин шақырылды. Бірақ су жаңа қабылданған. Наурызда еліміздің қорғаныс
мундирдің тұсаукесер рәсімі биыл өтпей министрінің бірінші орынбасары Сәкен
қалды. Солдаттың шырайын кіргізетін әсем Жасұзақов «ескі форманы әбден тоздырған
киім жарамсыз болып шықты. Қысқа соң, біртіндеп жаңасына көше бастаймыз»
арналған «Цифра» киім-кешегі 20 деген еді.
Мәселен, түймеге Қарулы Күштердің
градустан төмен темпуратурада жылуды
сақтамайды, ашық ауада 15 минуттан таңбасы салынады. Дәстүрлі хаки түсі
артық тұрған сарбаз суыққа «ұшады» көкшіл түске ауысады. Полковниктердің
салтанатты кителі генералдікі сияқты сұр
екен.
болады. Фуражканың ернеуі
кішірейтіліп, ана ғұрлым
Шұлғау – жазда бөзден, қыста бәйкеден
ыңғайлы бола түседі. Жазғы
қиылатын, ені 35 см, ұзындығы 60-65 см
уақытқа қысқа жеңді жейде
мата қиындысы. Ресей әскерінің осы симмен бейсболка беріледі.
волын орыстар емес, ежелгі римдіктер
Әскердегі біздің қызойлап тапқан. Ал Ресейде І Петрдың кезінде
келіншектердің кейпі де
әскери киімнің бір бөлігі ретінде енгізілді.
өзгереді. Олар аспан түстес
форма мен ақ етік киеді. Бұл
салтанатты жағдай лар ға
ЕКІНШІ БЕЛГІ - ҚОРҒАНЫШ
Соңғы уақытта сәнге қызыққандар ес арналады. Вице-министрдің айтуынша,
жиып, әскери киімнің қолайлы болуына өте әдемі.
«Салыстыру үшін Президентке өзге
мән бере бастады. Әсіресе дамыған елдерде әскер формасы түбегейлі өзгеріске елдердің – Қытай, Ресей, Түркияның
ұшырауда. Қазіргі ұсынылып жүрген әскери киімдерін көрсеттік. Өз әскерімізге
үлгілерге қарасақ, ХХІ ғасырдың сарбазы арналған үлгілерді де көрсеттік. Елбасыға,
адамға тән келбетін мүлде жоғалтатын негізінен, ұнады. Курсанттардың киіміне
сияқты. Сыртқы түр-тұрпатын былай қой- қатысты «пальтоның орнына шинель болғанда, ойлаудың да қажеті болмайды. Бұл сын» деген ескерту айтылды. Жаңа үлгідегі
міндет компьютерге жүктеледі. Солдатқа киімге көп шығын шықпайды әрі дәстүр де
бұйрық берілсе, оқ атады. Әйтпесе, тыныш сақталады», – деді вице-министр.
Гүлнар АХМЕТОВА
тұрады. Теория жүзінде – осылай. Ал шын
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Әскери салада қандай қазақстандық өнімдер бар?

Бізде әскери саладағы қазақстандық өнімдер бар ма? Олардың үлес салмағы
қанша?
Елдос ҚАСЫМЖАН, Алматы қаласы
«Әзірге еліміздің қорғаныс саласында үлес білсек, Ресей мен Украина сияқты елдердің
салмағымыз ауыз толтырып айтарлықтай емес» зауыттары біздің өнімдерді алуы мүмкін. Оны
дейді мамандар. Әйтсе де отандық мамандар тек жүзеге асыра білу керек. Бұл ретте әсіресе
«Қазақстанда қорғаныс саласы бойынша ғарыш, авиация салаларын атап өтуге болады.
өндірілетін өнімдерді жақсылап жолға қоятын Біз қазіргі таңда француздармен бірлесіп, байболса, оған жақсы сұраныс болуы мүмкін» ланыс саласы бойынша қажетті өнім шығаруды
екенін алға тартады. Астанада өткен КADEX- жоспарлап отырмыз. Егер ойлаған іс сәтті жүзеге
2010 қару-жарақ және әскери-техникалық асса, байланыс саласындағы өнімдерге де өзгемүліктер көрмесінде еліміздің қорғаныс саласы лер сұраныс тудыруы мүмкін. Себебі олардың
бойынша өнім шығаратын зауыттар кеңес өкіметі да қару-жарақтары ескірген. Сондықтан әскери
тұсында қарқынды жұмыс істеп келгендігі саладағы Қазақстанның өнімдеріне өзгелер
талқыланған болатын. Бұған қатысты: «Егер біз сұраныс тудырады», – деді техника ғылымының
олардың қызметін сол кездегідей жолға қоя докторы Серікбай Айсағалиев.
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ӘСКЕРИ КИІМ

ӘСКЕРИ ӨНЕРКӘСІП

Қару-жарақ өндірісіндегі
мүмкіндігіміз қандай?

e-mail: info@alashainasy.kz

Қорғаныс саласының бюджеті қанша?

Біздегі қорғаныс саласының бюджеті қанша көлемде? Жалпы, ТМД елдері
бойынша әскери шығыстар ЖІӨ-нің қанша пайызын құрауы керек?
Әрсен БАЙЗАҚОВ, Алматы облысы
Деректерге жүгінсек, 2010 жылы
Қазақстанның жалпы ішкі өніміндегі
әскери бюджеті ТМД елдері арасындағы
ең төменгі көрсеткіш болып отыр. Бірақ
Қазақстан – өзінің аумағы мен шекара
ұзындығы жағынан ТМД-дағы екінші
мемлекет. Жалпы, қазірде Үкімет 20112013 жылдарға арналған ҚР Қарулы
Күштерін қаржыландыру шығыстарын
ЖІӨ-нің 1,2 пайызы деңгейіне көтеруді
жоспарлап отыр. Негізінен, мамандардың есептеуінше, дағдарысқа қарамас-

тан, 2005-2009 жылдар аралығында
қарулану мен әскери техникаға жұмсалған шығындар ТМД көлемі бойынша
22 пайызға артқан. Сонымен бірге бұрынғы Кеңес Одағы мемлекеттерінде
жалпы ішкі өнім деңгейінің төмендегеніне қарамастан, олардың доллар баламасындағы әскери шығындары 2009
жылмен салыстырғанда – 5 пайызға, ал
2008 жылмен салыстырсақ, 15 пайызға
дейін артып отыр. Мәліметтерге сүйенсек, ТМД елдері арасында әскери шы-

ғындары бойынша бірінші орында Грузия (ЖІӨ 4,56 пайызы) тұрса, одан кейінгі орындарда Армения (4,07 пайыз),
Әзірбайжан (3,95 пайыз), Өзбекстан
мен Украина (3,5 пайыз) болып отыр.
Ал Қазақстанның әскери доктринасына
сәйкес, қорғаныс саласының шығыстары ЖІӨ-нің 1 пайызынан кем болмауы
тиіс. Бірақ Қорғаныс министрлігінің
бюджеті соңғы үш жыл бойынша бұл
нормаға сәйкес келмейді екен. 2008
жылы – 140,1 млрд теңге (ЖІӨ-ге –
0,92 пайыз), 2009 жылы – 139,3 млрд
теңге (0,83 пайыз), 2010 жылы – 166,4
млрд теңге (0,96 пайыз).

Сабырлылық алдында дұшпан сасады,
сабырсыздан береке қашады. Ел үшін
аянба – ерлігіңе сын, жұрт үшін аянба –
жігіттігіңе сын.
e-mail: info@alashainasy.kz

ЖІГЕР

(Бауыржан МОМЫШҰЛЫ)
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

СЕРПІН

РЕТРОСПЕКТИВАЛЫҚ ШОЛУ

Қазақ халқының әскери өнері
мен жауынгерлік дәстүрі
ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ
БАТЫРЛАР ИНСТИТУТЫ

Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

КӨШПЕЛІЛЕРДІҢ ӘСКЕРИ
ӨРКЕНИЕТІ

БЕЗБЕН

Көшпелілерге тән әскери жасақтаудың
ондық жүйесі ондаған ғасырлар бойы
өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Дүниежүзінің
көптеген елдері өз жарғыларын далалықтар
жасап берген әскери жүйе мен заңдарға,
соғыс жүргізу тәсілдеріне, қолбасшылық
мектептерге сүйеніп құрды. Сақ, ғұн, түркі
тайпаларынан кейін Шыңғыс ханның «Ұлы
жасақ» заңдар жинағы бойынша қатаң
әскери реформа жасалып, онда ұжымдық
жауапкершілік, антқа адал болу, опасыздық
жасамау, бұйрықты сөзсіз орындау, қашып
кеткен жауынгер үшін басшысының басы
алынатын темірдей тәртіп, мызғымас
әскери иерархия орнатты. Шыңғыс ханның
қатардағы ұланының дәрежесі басқа қосын
қолбасшыларынан үстем болды. Әрбір ұл
жастайынан жауынгерлік өнерге машықтанды. Көшпелілердің әскери құрылымы
үштік жүйемен: оң қанат, сол қанат және
орталық болып бөлініп, әскер қосындары
ондықтардан, жүздіктерден, мыңдықтардан, түмендерден құралды.
Көшпелілердің әскери өнерінің спецификалық ерекшелігі – әскери-аңшылық
Соғыс кезінде Алматыны
дәл осылай атаса керек. Өйткені өлім уы шашылып жатқан
соғыс даласындағы бар тіршілік, соның ішінде кино, театр,
әдебиет пен мәдениет саласы
тегіс Қазақстанға көшіріліп,
осында өмірдің дәнін септі. Сол
тұста даңқы жер жаратын
кинорежиссер, сценарийші
және кино өнерінің теоретигі
Сергей Эйзенштейн, орыстың
ұлы балеринасы Галина Уланова, ақсүйектер тұқымынан
шыққан жазушы Михаил Зощенко, атақты актер Аркадий
Райкин, ХХ ғасырдың ұлы ғалымы, ойшыл, академик
И.В.Вернадский дейсіз бе,
әйтеуір сол тұстағы атағынан ат
үркетіннің бәрін сол тұста
іздеген жан алманың исі
аңқыған Алматыдан табатын...

Мәриям ӘБСАТТАР

«МӘДЕНИЕТТЕР СОҒЫСЫ» ЖӘНЕ
СОҒЫС КЕЗІНДЕГІ МӘДЕНИЕТ

Қайшылас құбылыстар болмаса, өмір
өмір бола ма? Бейбіт заманда өмір сүріп
жатқан бүгінгі ұрпақтың аузында «мәдениеттер соғысы» деген сөз жүретін болса,
керісінше, соғыс кезінде мәдениет барынша бірлікке ұмтылып, соның арқасында
тар қапастан шығатын жол тапқан. Атаананың сұлу қызын ел көзі былай тұрсын,
үп еткен желден қорғаштағаны сынды сол
бір мәдениет атты «аруын» ел соғыс кезінде оқ пен оттан қорғауға бар жағдайды
жасап бақты. Қыс қатты болса, қар астынан
шөп аршып жеу қиынға соғып, содан
ақбөкен сынды дала кербезі адамға келіп
бас сауғалайтынын қазақтан артық ешкім
білмес, сірә. Сол секілді кескілескен соғыс
жүріп жатқан кезде де кербез сұлу ақбөкендей мәдениет қазақтан – қалқан, қазақтан
пана іздеді. Бұл өз алдына бөлек әңгіме,
ал бізді қызықтыратыны – Ұлы Отан соғысы кезінде Кеңестер Одағының кинематографиялық астанасы ретінде таңдаудың
неге Алматыға түскендігі. Неліктен «Мосфильм» мен «Ленфильм» осы қалаға көшіріліп, одақтың 80 пайыз кино өнімі 15 мемлекеттің ішіндегі басқа да әсем қалалардың бірінде емес, Алматыда түсірілді?
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Жыраулардан бастау алатын
жауынгерлік рух қайда?

тактика еді. Баһадүр бабаларымыз жауға
қарсы «Үлкен жарық соғысы», «Ошақ
соғысы», «Ай қораланды соғысы», «Құйрық
жеу соғысы», «Ұры соғысы» сияқты әскери
тактикаларды қапысыз қолданды. Алыс
жорықтарға екі-үш атты қосарлап мінетін
қазақ сарбаздары бес қаруын сайлап, сауыт
киінді. «Ер қаруы – бес қару» демекші, бұған садақ, қылыш, найза, айбалта, күрзі
жатады. Көшпелі халықтарда айқастар
көбіне батырлар жекпе-жегімен басталатын.
Қалмақтармен соғыста жекпе-жектер
бірнеше күнге, тіпті айға дейін созылатын.
Жекпе-жек – әскери өнердегі жауынгерлердің жетістіктерін айқындайтын батырлар
айқасының төресі.

Батырлар ата кегін қууды кең ұғымда, жалпы халықтың, елдің кегін қуу мағынасында
да түсінген. 3) Көшпелі халықтарда хандар,
әміршілер, ел билеушілер батырлар әулетінен шыққан, осы қоғамдық топтың өкілі
болған. Шыңғыс хан, Әмір Темір, Едіге, Мамай, Абылай, Кенесары, т.б. батыр болған
және батырлар әулетінен шыққан. Олар
өздерінің жұрттан асқан ерлігінің арқасында
билеушілік дәрежеге көтерілген: 4) Батырлар меншік иелері болған. Олардың
меншігіне қалалар, елді мекендер, ұлыстар,
аймақтар қараған. Бірақ батырлардың бәрі
бірдей байлық иесі болмағанын да айта
кету керек. 5) Елдің сыртқы қауіпсіздігі мен
ішкі тұрақтылығына қызмет еткен. 6) Елдік,
мемлекеттік билікті қолдарына ұстаған.
Мәселен, батырлар мемлекеттің ішкі, сыртқы саясатын анықтауға араласып, түрлі
мемлекетаралық қатынастарға қатынасып,
елшілікке жүріп, хан жанындағы әскери
кеңес мүшелері, түрлі мемлекеттік лауазым
иелері болды. Қазақ хандығы мен Орыс
патшалығының ара қатынасына байланысты
архивтік құжаттарда ру басшылары ретінде
көптеген батырлардың аттары аталып,
қолдары қойылып, мөрлері басылған.
7) Хандық билікпен тығыз байланысты.
Мысалы, әр ханның есімімен бірге оның
айналасындағы батырлардың есімдері қоса
айтылады. Есім ханмен оның белгілі батырлары Қоңырат Алатау батыр, Дулат Жақсұғұл батыр, Жанай батыр, Қарасай батырды
айтсақ, Абылай ханмен Бөгенбай, Қабанбай, Жәнібек, Малайсары, Баян батырлар
есімдері байланысты, Кене хан есімімен
Ағыбай, Наурызбай, Бұғыбай, Иман батыр
есімдерін еске аламыз. 8) Батырлардың
өздеріне тән жауын герлік этикасы,
адамгершілік ережесі, діни ырымдары мен
салттары, пірлері болған.

Батырлар – дәстүрлі қазақ қоғамында
болған ерекше әлеуметтік топ, қаһармандық
– батырларға тән қасиеттер мен өмір салты.
Қазақ батырлары Еуропаның рыцарьлары,
жапонның самурайлары, үндінің кшатрийлері секілді өзіндік сословиені құрады.
Қазақ батырларының өзіндік қоғамдық
қызметі, жапон самурайларының «Бусидо»
кодексі секілді батырлық этикасы болған.
Қазақ қоғамындағы батырлардың
институционализациялануы олардың тек
қана жеке батыр ретінде ғана емес, би, шешен, жырау, ұлыс, ру билеушісі ретіндегі
функцияларды бір қолға жинақтауынан
келіп туындаған. Зерттеуші Қалиолла Ахметжан батырлар институтын төмендегідей
талдап береді. 1) Тек әскери кәсіппен айналысу. Батырлар елді басқыншылардан
құтқаруды, жау қолынан қаза тапқан атабаба кегін қайтаруды өмірлік мақсат
тұтынған. 2) Батырлар әулетінде туған бала
жастайынан әскери кәсіппен айналысуға
міндетті болды. Тұқым қуалаған батырлар
«шынжырлы тұқым» деп аталған. Батырлық
жырлардағы Ер Қосай, Едіге, Ер Тарғын,
ХVIII-ХIХ ғасырлардағы Райымбек, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай батырлар, ұлтазаттық көтерілістердің көсемдері Исатай,
Жанқожа, Амангелді батырлар бәрі де атабабасынан ұрпағына дейін батыр болғандар. Ата кәсіптің батырлар әулетінде ұрпағына жалғасуын «шынжыры үзілмеу» деп
атаған. Батырлар ұрпағы үшін ата кәсібін
жалғастырмау – масқаралық саналды.
Әскери әулеттен болғандықтан батырлар
алғашқы ерлік жолын көбіне соғыста өлген
әкесінің, туысының кегін алудан бастаған.
Әке кегін қумау – батыр үшін ұят. Артында ұл
болмаса, кек алу қызына да міндет болған.

«Кеңестің Голливуды»
Синоптиктердің көзімен қарағанда,
Алматыда 365 күннің 300-інде аспан
ашық болады екен, ал ол – өз кезегінде
кино түсіруде ең маңызды мәселелердің
бірі. Яғни қанша қаржы шығындап, қолдан
жасаған павильоннан Тәңірдің өзі берген
табиғаттың артықтығын айтудың өзі –
артық. Алайда тек осы Алматы табиғатының
қолайлылығы ғана кеңестің тұтас киноиндустриясын көшіріп алып келуде басты
көзір болды десек, қателескен боламыз.

ҚАРЫМТА НЕМЕСЕ АЛМАТЫ
КИНОСТУДИЯСЫ ҚАЛАЙ
ҚҰРЫЛДЫ?
Киносыншы Лев Варшавский мұның
бар мәнісін қазақтың қонақжайлық феноменіне тірейді. Былайша айтқанда, киногерлер бар қаржысын құйса да, соған сай
жағдай жасалуын күткен. Сол қалаулары
болып, екі жақ та шығармашылық бауырластық тапты. Есеп немесе келісім бойынша
біріккен орталық киностудияны, оның
техникалық құрамы мен шығармашылық
ұжымын біртұтас орналастыруға Алматының әрбір шаршы сантиметріне қаражат
салынды, есесіне, мосфильмдіктер мен
ленфильмдіктер эшелоны келген бетте
оларды «Кеңестер үйі» қонақүйі мен Мәдениет сарайы құшақ жая қарсы алды. Варшавскийдің естеліктеріне көз жүгіртсек,
сол тұстағы көрініс, яғни көз ілеспес шапшаңдықпен жүріп жатқан құрылыс «табадағы шыжғырылған майдай» сондай бір
күйіп-жанып жатқан жанталаспен өрбісе
керек. КазПИ-дің оқытушылары қоныстанып бола бере, Киров пен Пролетарлар
көшелерінің қиылысында үш қабатты жаңа
үй бой көтерген. «Лауреатник» деген айғайлаған атқа ие болған, міне, сол үй кеңестер киноөнерінің білікті мамандарына
берілген еді.
Әйгілі «Иван Грозный» фильмі сол
кезде Алматының шет жағындағы «Екінші
бесжылдық» колхозында түсірілді. Кино
дегенді сол замандағылар қайдан білсін,
осы фильмді түсіру барысында болған бір
жағдайды фильм ассистенті Дмитрий
Попов былай баяндайды: «Міне, бар
киімін киген митрополит ауыл көшелерін
аралап келеді, кенет көше қалтарысынан
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Баукең кімге дәріс оқыған?

Бауыржан Момышұлы соғыс кезінде елге
демалысқа келген сәтінде зиялы қауым өкілдерін
жинап, дәріс оқыған және сол баяндамасы кейіннен
«Соғыс психологиясы» деген атпен кітап болып
жарияланған көрінеді. Сол лекцияның жайжапсарын білгім келеді.
Ержан БАҒАЙДАРҰЛЫ, Шымкент қаласы

Г.Рошаль, Ә.Марғұлан,
А.Жұбанов секілді басқа
да белгілі қайраткерлер
қатысқан. Ұлы Отан соғысының бірсыпыра кезеңдерін әңгімелей отырып,
Баукең: «Бұл менің соғыс
туралы толғаныстарым

Абай ОМАРОВ (коллаж)

Тәуелсіз Қазақстан – кешегі
заманда төрткіл дүниені
тітіреткен, салт атты әскери
өркениетімен салтанат құрған
айбынды көшпелілердің
заңды ұрпағы. Еуразияның
Ұлы даласын тұлпар тұяғымен
дүбірлеткен баһадүр бабаларымыздың соғыс тәжірибесі
мен заңдарын әлем елдерінің
қарулы күштері қабылдап,
әскери жүйесін жасақтағаны –
біз үшін зор мақтаныш.
Сондықтан Қарулы Күштеріміздің әскери рухын шыңдауда
даңқты әскери тарихымыз
жауынгерлік дәстүріміздің
өнегесі мен тәлім-тәрбиесі
өлшеусіз рөл атқарады.

1944 жылы қысқа мерзімге елге келген Бауыржан
Момышұлы ғылым, әдебиет пен өнер саласы өкілдерінің іріктелген тобымен
арнайы әңгіме өткізген.
Оған Қ.Сәтбаев, М.Әуезов,
Ғ.Мүсірепов, К.Мыңбаев,
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ат арбадағы қарапайым ауыл тұрғыны,
шаруа әйел шыға келді. Көзі атыздай, өзі
қорыққаннан дірілдеп, көгеріп кеткен. Сол
бойы тоқтап тұрды да, әрі қарай атына
қамшы басты. Сол екен, әйелдің алдынан
бір топ атты әскер кездесті. Байғұстың
жаны қалмады, «Сақтай гөр, Тәңірім. «Е-еекінші бесжылдық» деген таңғажайып
колхоз екен!» деп шоқынған әйел киноның
кадріне түсіп қалыпты.
1942 жылы режиссер В.П.Строев «Сарбаздың ұлы» және «Алып туралы аңыз»
атты қос киносын түсірді. Алғашқысының
сценарийін жазуға С.В.Михалков,
И.Л.Прут пен бірге, қазақтың классик

ТҮЙІН:

Алматының «голливудтық» ғұмыры 1941 жылдың күзінен 1944 жылға
дейін жалғасты. Әлі де жалғасар ма еді, кенет осы жылдың 26 шілдесінде
Эйзенштейн ақсақалдың жүрегі сыр бермегенде. Дәрігерлер дерттің
себебін Алматының ауа райынан деп тапқан соң, режиссердің Мәскеуге
оралудан басқа амалы қалмаған еді. Эйзенштейннің кетуімен Орталық
киностудияның жұмысы тоқтады. Бірақ бір жақсысы, киностудияның бар
техникалық базасы Алматы киностудиясына мұра ретінде қалдырылды.
Қиын-қыстау заманда пана болған қазаққа мәскеуліктер алғысын осылай
үлкен адамгершілікпен қайтарды. Соның арқасында 1950-60 жылдары
Қазақстанда киноиндустрия қарқынды даму жолына түсті.
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емес, менікі – жай ғана ерлікке
тәрбиелеу туралы ойлар», –
дейді.
Баукеңнің бұл баяндамасы
кейіннен «Соғыс психологиясы» деген атпен жарық көрген.
Аталған еңбектің күні бүгінге
дейін Ресеймен қатар, Куба,
Никарагуа, Польша, Венгрия,
Чехия, Словакия, Испания, Жапония, Израиль, Вьетнам елдеріндегі әскери оқу орындарында оқытылуы – Б.Момышұлының шебер қолбасшылығын
әлем халықтарының сөзсіз
мойындағанының айғағы.

жазушысы Ғабит Мүсірепов те қатысса,
майданда ерлік көрсеткен қазақ жауынгерлеріне арналған екінші фильмнің сценарийіне ақын Әбділда Тәжібаев бас-көз
болды. 1944 жылы А.И. Менкин, С.А.Тимошенко атты орыстың киногерлері қазақтың
музыка өнерін қамтитын «Домбыра даусымен» атты фильм-концерт түсірді. Осылайша, қазақ даласы соғыс майданына
емес, мәдениеттің қайнаған қазанына
айналды. Таяқтың екі ұшы болатынының
бұл да бір дәлеліндей еді, яғни бір жағынан
соғыс тіршілікті қиратып жатса, екінші
жағынан тіршілікке жан бітірген осындай
да тұсы болды.

Намыс, ерлік, рухтандырушылық, адамгершілік, патриоттық сынды
игі қасиеттерді бастан ұрып, көзден шұқып үйретпейді. Мұндай дүниелер
тәрбие, ұлттық мәдениет, тарих пен ана тілін білу арқылы келеді. Тек білу
аздық етеді. Бойға сіңірмейінше, ұлттық рух пайда болмайды. Ұлттық,
жауынгерлік рухтың жоқтығы пәрменсіз патриоттық әндер туғызып
жатыр. Байқау аясында ғана жеңімпаз атанып, ертеңгі күні ел жадынан
өшіп кететін «патриоттықсымақ» әндерге не жетіспейді? Ғұмыры қысқа
ән тудырушы композиторларға да қатаң талап қою қажет пе?

Ерлік туралы сөз қозғағанда XV-XVII
ғасырда туы желбіреген жыраулар поэзиясын ауызға алмасқа амал жоқ. Себебі
жаугершілік заманда, Ақтабан шұбырынды,
Алқакөл сұлама, қалмақ-қазақ ұрыстары
тұсында елдің намысын жанып, рухын
көтерген де – жыраулар. Олар қолына
домбырасын алып, данагөйсіп, ақыл
айтып, жұртты ел қорғауға шақырып қана
отырған жоқ. «Ереуіл атқа ер салмай, егеулі
найза қолға алмай...Ашаршылық, шөл
көрмей, арып-ашып жол көрмей...Ерлердің
ісі бітер ме?!» деп Махамбет жырлағандай,
өздері де қару-жарағын асынып, қандықол
ұрысқа тікелей енген. Соғыстан шошынған
халықты бірлікке шақырып, басу айтқан
ханның кеңесшісі де, саяси мәселелерді
ше шуші ымырашы-саясаткер де бола
білген. Жыраулардың халықтың рухын шақыратындай жыр туғызуына әлеуметтік
қоғамдық жағдай тікелей әсер етті.
Бекболат Тілеуханның орындауында
көпшілік жүрегіне жол тартқан әйгілі
Ақтамберді толғауында:
Жалаулы найза жанға алып,
Жау қашырар ма екенбіз?! – деп
жорыққа шығар алдында қалың қолдың
арқасын аруақты жырмен қоздыра білген.
Жырдың тап сол кезде айтылған мақамы
белгісіз. Қазіргі орындалып жүргені сазы
– Сүгірдің «Ыңғайтөк» күйі. Рухты жырды
өр күйге өңдеп салған Жәнібек Кәрменовке
қазақтың айтар алғысы шексіз. Сол үрдісті
жаңғыртқан Бекболат Қазтуған жырау
«Қайран да менің Еділімін» Қазанғаптың
«Көкіліне» салып, жырдың да, күйдің де
бағын қатар ашты. Елбасының сөзіне
жазылған «Елім менің» әнінің әуенін Бекболат ағамыз өзі ойдан шығармағандығын,
халықтық мақам-саздардан жиып-теріп,
құрағандығын жасырмайды. Бұдан кеп
шығатын қорытынды, қазақтың сан
ғасырға созылған ұрыстарында туған
жырлардың жауынгерлік рухының биік
болғандығына ешкім дау айта алмас.
Ал бүгінгінің рухты әндері, яғни «патриоттық» деген жанрға ие болған әндердің
салмағы қандай? Былтыр жылдың басында
Мәдениет және ақпарат министрлігі
тұңғыш рет халықаралық «Тәуелсіздік
толғауы» конкурсын өткізген-ді. Байқауда
ең үздік драмалық пьесалар, опералық
шығармалар, балеттік шығармалар, ең
үздік камералық музыка, ең үздік қазіргі
заманғы әндер, балалар әндері сынға
түседі. Елбасымыз Тәуелсіздік мұраттарына
сай, жаңа музыкалық шығармалар жазу
жөнінде тапсырма берген болатын. Сол
мақсатты орындау барысында туған ол
туындылардың халық жадында мәңгіге
қаларын да тап басып айта алмаймыз.
Әлия САБЫРОВА,
өнертану ғылымының кандидаты:
– Ерлік, жауынгерлік рухты туғызған
– жыраулық дәстүр. Жыраулардың
көсемдігін неге халық мойындаған?

Олар – жауынгер әрі қолбасшы, саяси
қайраткер ретінде ханның кеңесшісі,
әлеуметтік статусы жоғары орта не
егде жастағы адамдар болған. Елге
басу айтатындай сөздері өтімді, дуалы
ауыз, орақ тілді. Қазақтың жыры не
себепті соғыстың алдында айтылған?
Жауынгер жыраулар аруақтарын
шақырғанда жауынгердің өзі емес,
рухтарының күші сыналады деп
есептеген. Ер қаруының да өзіндік
қасиеттері болған, қылышына,
найзасына арнап мадақ жырлар
айтқан. Дәстүрде отаншылдық рух
өздігінен қалыптасатын. Жыраулар
отанына, елдің басшысына арнайы
мадақ жыр арнайды.
Ал Абай өлеңнің мазмұнының
терең болуына мән беріп, әнді екінші
орынға қойған. Себебі ол – жазба
әдебиетінің өкілі, ойшыл ақын.
Сондықтан әуенді саналы түрде
қарапайымдандырып жібереді.
Абайдың пікірінше, тыңдаушы өлең
сөзіне, мазмұнға назар аудару керек.
Бұл үрдіс қазіргі заманның әуесқой
сазгерлерінің шығармашылығына
қатты әсер етті. Қазіргі поэзияда
бұрынғыдай тереңдік жоқ, себебі
ақындар бұрынғыдай саяси орында
отырған жоқ. Әлеуметтік статусы
жоғары емес. Әркім өзінің ішкі
сезімін, түсінігін жазады. Олар бүкіл
қоғамдық проблеманы көтермейді.
Қазіргі композиторларды «симфония,
опера шығар» деп еуропалық жанрға
бағыттайды. Оларға дәстүрдің ізіндегі
адамның намысын оятатын шығарма
шығару қарапайым дүние де, ал
симфония жасау – мәртебе.
Сондықтан жаңа буын композиторларына қазақы тәрбие, оқу-білім
саласына өзгеріс керек. Композиторлардың музыкаға деген көзқарасын
қазақыландырып, ең алдымен дәстүрлі өнерді үйренуден бастау керек.
Өзінің төл өнерін білмеген адам өзінің
қиялына келген шығарманы жаза
береді.

ТҮЙІН:

Еліміздің Әнұраны таңдалар
тұста да Шәмші атамыздың
«Менің Қазақстанымы» қалың
көпшіліктің көңілінен орын
алғандығымен таңдалды. Оған
ешкім таласа да алмайды.
Себебі бесіктегі балаға –
жаялық, қауқарсыз қарияға
таяныш болып, санамызда
жатталып қалған бұл әннің оза
шаппауы мүмкін емес еді.
Лайым өрелі де қазақы бояуы
қанық, рухымызды көтеретін ән
тудыратын жаны қазақы
композиторлар туа берсін!
Жадыра ЖҰМАКҮЛБАЙ
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Қазақ тіліндегі майдандық басылымдар саны қанша?

Қоғамдық оқиғаларға қашаннан-ақ батыл үн қоса білген қазақ журналистері
соғыс кезінде де арнайы газет-журналдар шығарып, Ұлы жеңіске жұртты
жігерлендірумен болған ғой. Білейін дегенім, сол бір отты жылдары қазақ тілінде
нақты қанша басылым жарық көрді?
Нұрила БЕКБОСЫН, Талғар ауданы, Алматы облысы
Қазақстан журналистика академиясының
президенті Сағымбай Қозыбаевтың
мәліметіне жүгінсек, 1942 жылдың қараша
айынан бастап қазақ тілінде 20-ға жуық
майдандық, армиялық және дивизиялық
газеттер, сонымен бірге, жүздеген жауынгерлік
парақшалар шығып тұрған. Майдандық
басылымдарға жауынгерлердің бойындағы
жауға деген жеккөрініш сезімін оятып, жеңіске
құлшынысын арттыру, кеңес жауынгерлерінің
ерлігін дәріптеп, соғыс оқиғаларын жедел

түрде тарату мақсаттары жүктелген. Әскери
қазақ публицистикасының бастауы іспетті сол
басылымдарда 70-ке жуық қазақстандық
журналистер қызмет еткен.
Жалпы, Ұлы Отан соғысы кезінде КСРО
халықтары тілінде 110 майдандық газет
шыққан. Ал Орта Азия мен Қазақстанда 42
газет және жеті журнал басылып тұрған.
Барлығы 4 500 майдангер журналистер
жұмыс істеген, оның 200-і Орта Азия
республикаларынан барған.
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Тауды биік демеңдер,
Талаптансаң, шығарсың.
Жауды мықты демеңдер,
Ерлік қылсаң, жығарсың.

АЛАШ АЗАМАТЫ

e-mail: info@alashainasy.kz

(Нұрпейіс БАЙҒАНИН)
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www.alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

МӘСЕЛЕ

ДАТ!

Бір айда әскери
борышты өтеуге
бола ма?

Әділбек ЖАҚСЫБЕКОВ,
Қазақстанның қорғаныс министрі:

Қарулы Күштердің немен
айналысып жатқанынан жұрт
хабардар болып отырса,
асүйдегі күңкілдер де азаяр еді

Отан қорғау – әрбір ер-азаматтың борышы. Бірақ елімізде
әртүрлі себептермен әскерге
шақырылмағандар көп. Былтырдан бастап осындай азаматтар
бір айлық әскери оқу-жаттығу
жиындарына қатыстырыла
бастады. 27 мен 35 жас аралығындағы жігіттер Қарағанды
облысының аумағында Отан
алдындағы борыштарын өтеді.
Биыл бұл шараның ауқымы
едәуір кеңейіп, оқу-жаттығу
жиындары бірнеше облыстағы
әскери бөлімдерде ашылмақшы.
Бір айлық оқу-жаттығу жиындарының
басты мақсаты – Қарулы Күштерді және
басқа да әскери құрылымдарды жасақтау
үшін әскери міндетті азаматтардың қорын
даярлау, сондай-ақ әскери бөлімдердің
бейбіт кезеңдегі жауынгерлік және жұмылдыру даярлықтарын арттыру. Жиынға шақырылғандар жаз айларында бір ай уақыт
мерзімінде қарулы әскери бөлімшелерде
ұрыс техникалары мен кәдімгі қаруды
қолдану арқылы дайындықтардан өтеді.
Оқу-жаттығуға жиналғандар ең алдымен Отанын жаудан абыроймен қорғауға
ант қабылдайды. Ал оқу-жаттығу алаңында
жауынгерлік шеберлікті меңгеріп, әскери
кәсіпке икемделеді. Дайындықтың соңында шақырылғандардың барлығы емтихан
тапсырып, «атқыш», «мерген» немесе «пулеметші» сияқты мамандықтар иемденіп,
кәсіби дайындықтан өткенін растайтын
сертификат алады екен.
Өткен жылы әскери жиын Қарағанды
облысының Спасск кентінде ғана өткен
болса, биыл «Астана» (Спасск кенті),
«Шығыс» (Семей қаласы), «Батыс» (Ақтау
қаласы), «Оңтүстік» (Тараз қаласы) әскери
бөлімдерінде өтеді деп жоспарланып
отыр. Былтыр Қызылжардан 32 азамат
оқу-жаттығу жиынына қатысып қайтты. Ал
2011 жылы 25 адамды жіберу жоспарланып отыр.
Ақжан МҰХАМЕДЖАНОВ,
аумақтық қорғау және жұмылдыру
дайындық бөлімшесінің бастығы:
– 27 мен 35 жас аралығындағы
жігіттердің көбі жанұясы бар,
қызметтегі адамдар. Сондықтан
әскерге шақыру келген кезде аң-таң
болып жатады. Кейде бір жылға
әскерге әкеткелі жатыр деп ойлап
қалады. Кейбірі қарсы болады.
Қорқатын ештеңе жоқ. Қызметтегі
адамға шақырту түссе, ол бір ай
мерзімге жұмысынан босатылады.
Оған еш алаңдамауына болады.
Өйткені сол бір айдың жалақысы
бюджеттен төленеді. Жиыннан
қайтып келген соң жұмысын ары
қарай жалғастыра береді. Сондықтан
республикалық оқу-жаттығу жиындарына шақырылып жатқан азаматтар
болса, оған басшылар, ұжым, отбасы
мүшелері түсіністікпен қарауы тиіс.
Олар еліміздің қорғаныс қабілетін
арттыруға өз үлестерін қосуға, бір ай
болса да, Отан алдындағы борышын
өтеуге бара жатыр.
Ерік ҚАШМОЛДИН,
оқу-жаттығу жиынына қатысушы:
– Отан қорғау – әрбір ер-азамат
үшін абыройлы борыш. Мен кезінде
денсаулығыма байланысты әскерге
жарамсыз болдым. Кейін емделдім.
Бір күні әскерге шақырту келіп тұр.
Қуанып кеттім. Бір ай болса да, біраз
нәрсе үйретті. Нағыз әскери өмірдің
не екенін көріп қайттық. Таңнан
тұрамыз, күні бойы жаттығамыз. Өмірі
қару ұстап көрмегенмін, мылтықпен
атуды үйретті. Оқу-жаттығу жиыны
біткен соң «мерген» деген мамандық
алғаным жөнінде сертификат берді.
Бір айлық жалақымды да өтеді.
Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ,
Қызылжар
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– Әділбек Рыскелдіұлы, өзіңіз
білесіз, халықтың тыныш өмір
сүруіне, алаңсыз ұйықтаптұруына, тыныс-тіршілігіне
тікелей себепкер – еліміздің
Қарулы Күштері. Сондықтан да
халық әскердің ахуалынан да,
әлеуетінен де хабардар болып
отыруға тиіс. Өкінішке қарай,
біздің қоғам Қарулы
Күштеріміздің жағдайын бес
саусақтай біледі деп айта
алмаймыз. Бұған сіз не дейсіз?
– Қандай жағдайда, қай кезде болмасын, кез келген мемлекеттің тарихында
қоғамдық-саяси жағдайларда тұрақтылықты қалыптастыруда, мемлекеттің тәуелсіздігін сақтап тұруда Қарулы Күштердің
алатын орны, атқаратын рөлі зор екенін
білеміз. Сондықтан да кез келген, оның
ішінде біздің қоғам Қарулы Күштер саласында қайнап жатқан процестерді жақсы
біліп, жақсы түсіну керек. Қорғаныс
министрлігіне бөлініп жатқан қыруар қаржының қайда жұмсалып, Қарулы Күштердің немен айналысып жатқанынан жұрт
хабардар болып отыруға тиіс. Халық
осындай процестерге өзі қоса араласып,
барлығын бақылап отыратын болса, мәнжайдың мәнісін бес саусақтай білетін
болады. Осы жағдайда ғана еліміздің
Қарулы Күштеріне қатысты ас үйдегі
күңкілдер де, негізсіз әңгімелер де азаяр
еді деп ойлаймын. Мәселен, өзің де
айналада болып жатқан жағдайларға назар аударып, соның ішінде жүрсең, мәнжайға дұрыс көзқараспен қарап, сондағы
адамдардың да еңбегін бағалар едің.
Сондықтан да халық пен халықты қорғайтын Қарулы Күштер етене араласып, білісіп
отырса және бұған бұқаралық ақпарат
құралдары зор үлес қосса деймін. Себебі
қоғамның көзқарасын дұрыс қалыптастырушы – БАҚ өкілдері. Біз қоғам білуі
тиіс ақпаратты беріп тұруға міндеттіміз.
– Отан қорғаушыларының
жағдайын өз аузыңыздан естісек
деп едік. Қарулы Күштерімізге
қандай баға бересіз?
– Бүгінде Қазақстанның Қарулы
Күштері өте қарқынды даму үстінде. Бұл
– біздің берген бағамыз емес, шетелдік
сарапшылардың беріп жатқан бағасы.
Оны өздеріңіз де оқып, біліп жатқан боларсыздар. Десек те, атап өтпеске болмайды, олардың берген бағасы бойынша,
біздің Қарулы Күштер – баяғы Кеңес
Одағының құрамында болған елдердің
ішінде алдыңғы шептегі әскерлердің бірі.
Әрине, біз өзімізді көрші елдермен ғана
салыстырумен шектеліп қалмауымыз
керек. Негізінен, осы қарқынмен дами беретін болсақ, жоғарғы деңгейдегі дамушы
құрылымдардың да қатарына көтерілеміз
деп ойлаймын. Жалпы алғанда, әлемдік
қауымдастықта, әлемдік Қарулы Күштер
жүйесінде танылуға ақырын-ақырын
қадам басып келеміз. Бәрінен үздік болу,
біреуді қуып жету немесе басып озу –
мақсат емес. Себебі олай болатындай бұл
жарыс емес. Бір жағынан кез келген
Қарулы Күш әскерінің өзіндік ерекшелігі,
өзгешелігі, қыр-сыры болады. Қазіргі
заманда қай әскердің үстем екенін жұрт та
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біле алады. Дегенмен де әскери сала – үнемі
дамуды қажет ететін құрылым. Қолдан
келетін шаруаны істеп тастап, «болдым,
толдым» деп қарап отыруға болмайды.
Жалпы, Қарулы Күштердің мақсаты –
ұрыста жеңіске жету. Бірақ біз соғысты
қаламаймыз. Ең ұлы жеңіс – шиеленістерді
бейбітшілікпен шешу. Оны біз ежелден
білеміз. Осы жағынан алғанда еліміздің,
Елбасымыздың сыртқы саясатты экономикалық ынтымақтастық пен достық келісімдерге қарай құрып, бейбітшілікке бұрып
отырғаны, әлемдік жүйеге кіріп, әлемдік
бірлестікке ықпалдасу Қазақстанның
бейбітшілікті сүюші ел екенін дәлелдеп
отыр.
– Соған қарағанда,
Қазақстанның саусақпен
көрсететіндей жауы жоқ деуге
бола ма?
– Қазіргі кезде Қазақстанның ықтимал
жауы, саусағын безеп көрсететіндей
дұшпаны жоқ десе де болады. Олай айтып
отырған себебім, Кеңес үкіметі кезінде,
сол кезде әскерде болғандар білуі керек,
елдің айқын дұшпаны болатын еді. Мәселен, Кеңес үкіметі Американы жау санаса,
Америка Кеңес үкіметіне қырғи-қабақтық

САРА СӨЗ

Байқасаңыздар, Қарулы Күштерге қыруар қаржы бөлініп
жатады. Осы ведомствоның басшысы ретінде қаржының көптеп
бөлінуіне мен де барымды салуға тырысамын. Осынша ақша
бөлініп жатқанда кейде өзім де «осынау қаржыны басқа да
шаруаларға жұмсауға болады ғой» деп ойлаймын. Бірақ Наполеон
Бонапарт айтпақшы, «бүгін өз әскеріңді қамтамасыз етпесең, ертең
өзгенің әскерін қамтамасыз етуге мәжбүр боласың». Бұл аксиома
тарихта талай дәлелденген. Сондықтан да өз әскеріңді дамытып,
сол үшін барыңды салуың керек.
танытатын. Әскерде азаматтық борышымызды өтеп жүргенімізде «жауымыз кім?»
деп сұрап, соған қарсы соғысуды үйрететін.
Әйтеуір бізде ондай жоқ. Бұған, әрине,
Елбасымыздың сарабдал саясаты себеп.
– «Жау жоқ деме, жар астында,
бөрі жоқ деме, бөрік астында»
демей ме халық?
– Рас, кейде «егер жауың жоқ болса,
бейбітшілік туын көтерген болсаң, әскер
не үшін қажет» деген қыңыр сұрақтар
қойылып жатады. Өмір деген бірқалыпты
болмайды. Оның үстіне, мемлекетіміз,
біріншіден, қауіпсіз өңірде тұрған жоқ,
белең алған лаңкестік әрекеттер бар. Қай
мемлекетте болмасын, осының бәріне төтеп берер әскер керек. Екіншіден, Қарулы
Күштер мемлекет ішін тұрақтылықпен
қамтамасыз ету үшін, тәуелсіздігін сақтап
тұру үшін, қоғамда сенімділікті арттыру
үшін қажет. Сондықтан да, әскердің дамығаны, беки түскені абзал. Байқасаңыздар,
Қарулы Күштерге қыруар қаржы бөлініп
жатады. Осы ведомствоның басшысы
ретінде қаржының көптеп бөлінуіне мен
де барымды салуға тырысам. Осынша
ақша бөлініп жатқанда кейде өзім де
«осынау қаржыны басқа да шаруаларға
жұмсауға болады ғой» деп ойлаймын.
Бірақ Наполеон Бонапарт айтпақшы,
«бүгін өз әскеріңді қамтамасыз етпесең,
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«Ұлы Отан соғысы» деген
ұғым қалай пайда болды?

Қазір кейбір ақпарат құралдарында 1941-1945 жылдары болған соғыстың
сипатын әр тарихшы өзінше бағалап жүр. Біреулер оны жай ғана «Екінші дүниежүзілік
соғыс» деп атайық десе, ендігілер «Ұлы Отан соғысы» дегеніміз дұрыс деген пікірде.
Сұрайын дегенім, Ұлы Отан соғысы ұғымы қашан және қалай пайда болды?
Әлібек БАЙҚОҢЫР, Алматы қаласы
«Ұлы Отан соғысы» ұғымы 1941 жылғы
шілденің 3-інде Сталиннің радио арқылы
сөйлеген сөзінен кейін пайда болды. Сталин
өз сөзінде «ұлы» және «отан» деген сөздерді
бөлек-бөлек, бір-бірімен байланыстырмай
қолданды. «Ұлы Отан соғысы» сөз тіркесі
көптеген басқа тілдерде де қолданылады

ертең өзгенің әскерін қамтамасыз етуге
мәжбүр боласың». Бұл аксиома тарихта
талай дәлелденген. Сондықтан да өз әскеріңді дамытып, сол үшін барыңды салуың
керек.
– Кез келген әскердің шамасы
майданда белгілі болады. Ал
бейбітшілік жағдайда Қарулы
Күштердің қуатын қалай сынауға
болады?
– Дұрыс айтасыз. Әскер ұрыста, жаттығуда шыңдалады, майданда сыналады.
Әрине, кімге де болсын, соғыстың болмағаны жақсы. Бірақ бейбітшілік кезеңде
әскер көбіне машығынан айырылатыны
жасырын емес. Мұндай жағдайға жол
бермеу – біздің мақсатымыз бен міндетіміз. Осы үшін де жыл сайын әртүрлі оқужаттығулар өткізіп тұрамыз. Әскерлеріміз
қашан да материалдық жағынан да,
рухани жағынан да дайындықта жүреді.
Сол үшін жақсы қамтамасыз етілген.
Екпінді дайындық жемісті нәтиже береді.
Офицерлеріміз де жедел түрде жоспарлауға, сындарлы жағдайда жол табуға
үйретіледі. Барлық әскери құрылым осыған жұмыс істейді. Біз әшейінде Американың әскері өте күшті деп санаймыз ғой.

(орысша: Великая Отечественная война,
ағылшынша: Great Patriotic War, немісше:
GroЯer Vaterlдndischer Krieg), кейбір авторлар
«Екінші дүниежүзілік соғыстың шығыс
майданы» деген сөз тіркесін қолданады (бұл
Германия қолданған «шығыс майдан» деген
ұғымға жақын).

Бірақ олардың өзі Иракпен болған шиеленіс кезеңінде әскери жүйесін қайта
реформалады, жаңаша өзгерістер енгізді.
Былайша айтқанда, сол кезде ғана олар
бұрынғы жүйенің қазіргі заман талабына
сай келмейтінін көріп, оң нәтиже бермейтінін байқады. Біз мұндайға жол бермеуіміз
керек. Қашан да өзімізді соғыс кезінде
жүргендей сезініп, дайындалуымыз қажет.
Бұл – Қазақстан Қарулы Күштерінің қазіргі
күнгі мақсаты. Осы мақсат төңірегінде
жұмыс істеп жатырмыз. Соңғы жылдары
ірі көлемдегі бірнеше оқу-жаттығулары
ұйымдастырылып, әскеріміз өзін қай
жағынан болмасын, жақсы көрсете білді.
Жауынгерлік дайындығы, қазіргі заманғы
технологиямен жарақтандырылуы жөнінен, тіпті ұрыс кезінде білімін де көрсете
білді.
– Жаңа заманғы техникамен
қамтамасыз ету қалай жүріп
жатыр?
– Қорғаныс саласында жаңғыртулар
да, заманауи техникамен және қаружарақпен қамтамасыз ету де жиі жүріп
тұрады. Бізде әуе қорғаныс күштері жоғары деңгейде. Әсіресе, елдің қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін авиация саласына көп
көңіл бөліп келеміз. Құрлық әскерлері де
өз деңгейінде. Әскери оқу-жаттығулардың
жиі өткізілуі – біздің аэроұтқыр, мотоат-

қыштар мен танкіге қарсы күштердің жоғарғы деңгейін, сапалы техникамен жарақталғанын, жалпы, жақсы дайындықта
екенін көрсетеді. Соңғы екі жылда бірнеше
рет әскери техникалардың мүмкіншілігін
сынайтын жорықтар ұйымдастырылды.
Жорықтарда әскери техникалар 500-600
шақырым қашықтықты жүріп өтуі тиіс. Ал
паркте тұрған техникалардың соншама
қашықтықты ойдағыдай жүріп өтуі үшін
қыруар қаржы мен үлкен жауапкершілік
қажет екенін мамандарымыз жақсы білетін
болар. Қысқасы, біздің әскер де, әскери
техникаларымыз да кәсіби деңгейде деп
айта аламын.
– Былтыр өзіңізбен барып
Қарағанды облысындағы
Спасскідегі әскери оқу-жаттығу
орталығын ашып келдік. Мұндай
орталықтар бізге не үшін қажет?
– Бізге қазіргі күні бар күш-жігерді
жұмылдыру (мобилизациялық) резервіне
жұмсау керек. Сол үшін бізге кәсіби әскер
жасақтау қажет. Ертеңгі күні қандай да бір
жағдай болмасын, әскер сарбаздарынан
көп айырылады. Сондай жағдайда жұмылдыру резерві болмаса, олардың орнын
немен толтырамыз? Міне, осы кезде
жұмылдыру резервінің қажеттігі қатты
сезіледі. Сондықтан да Қарулы Күштерімізді резервпен қамтамасыз етіп, оларды
дайындау үшін біз адамдарды әскери
борышын қысқа мерзімде өтеп шығуға
шақырамыз. Оған келу-келмеу – әр адамның өз еркінде. Оны неге айтып отырмыз?
Кейде баспасөздерден ата-аналардың
«балаларымызды әскерге алып кетті»
деген әңгімелерін оқып қалып жатамыз.
Мұндай адамдарды қазіргі жағдайдан
бейхабар, кеңестік түсінікпен қалып
қойған деп ойлаймын. Қазір әскерге
барғың келсе, барасың, қалғың келсе,
қаласың. Бізде ол жағынан проблема жоқ.
Керісінше, көп азаматтарымыз әскерге
барып, борышын өтеп келуге тырысады.
Себебі, әскерге барған адамға мемлекеттік
қызметте өсу мүмкіндігі туады. Бизнес
саласында болсын, басқа жерде жүрсін,
ол басшы тарапынан қолдау алып, бағаланатыны да жасырын емес. Өйткені әскер
қатарында болып келген адамды моральдық жағынан да, физикалық жағынан да
дайындалған деп санап, онымен басқаша
қарым-қатынас жасайды. Жалпы, бүгінде
жұмылдыру резервтерін дайындау үшін
түрлі бағдарламалар қабылдаудамыз.
Әскерде өмірі болып көрмеген адамдарды
арнайы оқу орындарында оқытудамыз.
Қазіргі күні мұндай үш оқу орталығы
ашылып жатыр. Соның бірі – өзіңіз айтқан
Спасскіде. Былтырдан бері 27-35 жас
аралығындағы азаматтарымыздың әскер
қатарына қосылуға қызығушылық танытып
жатқанын байқап жүрміз. Солардың көбісі
үйленген, біразы қызметте. Осындай
азаматтарымыз әскери ант қабылдап, бір
айдан соң әскери билетін алып, сарбаз
қатарына қосылуда. Біз келешекте соларға
иек артамыз. Осындай жүйені жетілдіру
керек. Бұл, бір жағынан, жұмылдыру
резервіміздің ұлғаюына мүмкіндік берсе,

екінші жағынан, жас жігіттеріміз әскер
дегеннен хабары болып, әскери тіртіпке
үйреніп, патриоттық рухта тәрбиеленеді.
– Үйленіп алып, әскерге
баруды қоғам қалай қабылдап
жатыр?
– Біздің қоғамда жастарды әскер
қатарына шақыру бойынша жеткілікті
түрде насихат жүрмейді. Мәселен, Американың көшелерінен жастарды әскерге
шақыруға насихаттайтын билбордтар мен
плакаттарды көре аласыз. Осындай ұрандар жастардың әскерге деген құлшынысын
арттырады. Тіпті әскери оқу-жаттығу
орталықтарына ақша төлеп баратын бизнесмендер де бар. Олар Түркияға барып
демалып келгенше не диетаға отырып,
денсаулығын түзегенше, осындай оқу
орындарына барып, жүгіріп, қару ұстап,
шынығып қайтқанды құп көреді. Бізге де
әскердің осындай артықшылықтары
барын айтып, түсіндіру керек. Қоғам соны
ұғынуы тиіс. Мәселен, біздегі әскери оқу
орнында Премьер-министрдің баласы
әскери борышын өтеп, лейтенант атағын
алып шықты. 30-35 жастағы банкирлер
де, қаржыгерлер де, тіпті кейбір шенеуніктер де бір айлық әскерге барып қайтты.
Міне, соларды үлгі етіп көрсету қажет деп
ойлаймын.
– Қарулы Күштерімізді жаңа
технологиямен қамтамасыз
етудегі басты шара не?
– Қазіргі уақытта қорғаныс өндірісі
кешенін дамытудамыз. Қару-жараққа,
әскери техникаға қатысты жаңа технологиялар енгізіп жатырмыз. Осыған байланысты жаңа тікұшақтарды, ұшақтарды,
қару-жарақтарды жасау бойынша көп
жұмыстар атқарылуда.
– Қорғаныс министрлігі
жастарды патриоттық рухта
тәрбиелеуде қандай іс-шаралар
атқарып жатыр?
– Біріншіден, жоғарыда айтқандай,
елімізде оқу-жаттығу орталықтарын көптеп ашудамыз. Екіншіден, әскери техникалық-мектептер жүйесін қолға алдық.
Бұл шаруа біраз тоқтап қалған болатын.
Сонымен бірге министрліктің қарамағына
қарайтын спорт клубтары да бар. Үшіншіден, Қорғаныс министрлігі ұйымдастырып
жүрген әскери парадтар да зор үлес қосады деп ойлаймын. Төртіншіден, жастардың
патриот болып тәрбиеленуіне бұқаралық
ақпарат құралдарының да тиігізіп жатқан
үлесі айтуға тұрарлық. Отандық телеарналардан көрсетіліп жүрген әскери бағдарламалар да жастарымызды ұлтжандылыққа
тәрбиелейтініне сенім зор.
– Әділбек Рыскелдіұлы,
7 мамыр – Отан қорғаушылар
мерекесіне әскери парад
ұйымдастырыла ма?
– Жоқ, 7 мамырда ұйымдастырылмайды. Бізде әскери шеру қалыптасқан
дәстүр бойынша 30 тамыз – Конституция
күнінде өткізіледі.
– Әңгімеңізге рақмет!
Әңгімелескен
Салтан СӘКЕН
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Ұлы Отан соғысы кезінде қандай ірі шайқастар болды?
Мен Ұлы Отан соғысы жылдарында ерлік көрсеткен қазақ батырларының есімдерін
ерекше құрметтеймін. Осы соғыста Қазақстаннан шыққан азаматтардың жанқиярлықпен
кеудесін жау оғына тосқанын кәрі тарих айтып береді. Менің білейін дегенім, Ұлы Отан
соғысында отандастарымыз қандай ірі-ірі шайқастар мен операцияларға қатысты?
Жандос ҚҰРМАНҒАЗЫ, Алматы қаласы, оқушы
Ұлы Отан соғысы тақырыбын толық және
дұрыс түсіну мақсатында үлкен шайқастар мен
соғыс операцияларының маңыздылығын
ашатын «Ұлы Отан соғысының күнтізбесін»
жасауға болады.
1941-1945 жылдары:
Брест қамалын қорғау – маусым, 1941
жыл;
Ленинградты қорғау – 1941-1944 жылдар;

Москва үшін шайқас – 30 қыркүйек, 1941
– 20 сәуір, 1942 жыл;
Сталинград үшін шайқас – 17 шілде, 19422 ақпан, 1943 жыл;
Курск шайқасы – 5 шілде-23 тамыз, 1943
жыл;
Днепр үшін шайқас – тамыз-желтоқсан,
1943 жыл;
Берлин операциясы – 16 сәуір-8 мамыр,
1945 жыл.

e-mail: info@alashainasy.kz

Шығыршығы торғай көз
сауыт киер ме екенбіз,
Қоңыраулы найза қолға алып,
Жалаулы найза жанға алып,
Жау қашырар ма екенбіз?

ДАҢҚ

(Ақтамберді жырау)

№77 (529) 7.05.2011 жыл, сенбі
www.alashainasy.kz
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ТОСЫН ОЙ

Айғайды емес, ақылды серік етейік!

Соңғы кезде кейбір басылым беттерінде 23 ақпан, яғни Совет
(Кеңес емес) Армиясы мен Әскери Теңіз Флоты күнін атап өту
немесе өтпеу тақырыбында әртүрлі ойлар ортаға түсіп, кішігірім
талас-тартыстар жүріп жатқан сияқты. Шынымды айтсам,
алғашында екі қалаулының арасында болған ой қақтығысына
назар аударған жоқ едім. Кейін, аталмыш мәселе газет беттерінде
қызу талқылауға түсе бастаған кезде, еріктен тыс көңіл бөлуге тура
келді. Бір байқағаным, әлгі мерекені ұмытпауды қолдағандардың
көбі ресми тілділер екен. Екі жақтың пікіріне де түсіністікпен
қарағанмен, осы тұрғыда мен де өз ойымды білдіріп кетсем деймін.

ӘСКЕРИ СПОРТ

Менің марқұм әкем Совет Армиясы (Кеңес армиясы деген жаңа атауды
құлағыма сіңіре алмадым, ренжімеңіздер) қатарында Ұлы Отан соғысының
басынан аяғына дейін белсене қатысып, төрт жыл бойы қанын төгіп, терін
ағызып, қатал қырғын ортасында жүріп, Венгриядағы шайқастың бірінде
ауыр жараланған соң ғана елге
оралды. Мүмкін, менің ойлау қабілетім
дәл осы жерде баяу қимылдап жатқан
шығар... Онда маған асқан
шыдамдылықпен түсіндіріңіздерші,
мен сонда қар жастанып, мұз төсеніп,
қауіпке басын тігіп, жауларымен жан
аямай айқасқан марқұм әкемнің соғыс
кезіндегі әрекетін қалай бағалауым
керек? Ол баскесер армияның баукеспе
жауынгері ме, жоқ әлде, неміс
фашистерінің «адамгершілік мақ саттағы азат ету соғысына» ақымақтықпен кедергі жасаған миллиондаған
(«санасыз») солдаттың бірі ме? Егер ол
шынында да Отан қорғаушы болса,
онда ол ғұмырының соңына дейін
адал қызмет еткен (ескі, аты басқа,
бұрынғы) Отаннан неге жиіркенуіміз
керек?! Егер біз Совет үкіметін өз уақытындағы заңды үкімет деп есептейтін
болсақ, онда әлгі үкіметтің (халқымыздың, Отанымыздың) тыныштығын қорғаған армияның абыройын
7 мамыр күнгі Отан
қорғаушылар мерекесіне
орай Әскери орталық
спорт клубы туралы
мақала жазу көптен бері
ойымызда болған. Оған
себеп те аз емес еді.
Мақаламызға себепкер
болған басты себептердің
бірі – осыдан бірнеше
жыл бұрын таралған
сыбыстың әлі күнге
дейін басылмауы. Яғни
Қорғаныс министрлігінің
Алматы қаласындағы оқужаттығу орталығының
Астанаға көшіріліп, оның
орнына зәулім ғимарат
салынуы мүмкін деген
сыбыс. Мұның шындыққа
қаншалықты жанасымды
екенін білу ниетімен ЦСКАның Алматы қаласындағы
спорттық базасына барған
едік. Нәтижесінде бізді,
спортсүйер қауымды,
жалпы оқырмандарды
қызықтырған басқа да
сұрақтарға жауап алып
қайттық.

Әзиз ЖҰМАДІЛ
Әлқиссамызда айта кетейік, ЦСКАның басшылығы, негізгі штабы елордамыз Астанада орналасқан. Оның үш
жаттығу орталығы бар. Бірі – Щучинск
қаласында, екіншісі – Алматыда, үшіншісі Алматы облысына қарасты Панфиловка елді мекенінде орын тепкен.
Дегенмен бұған дейін ЦСКА-ның оқужаттығу орталықтары Семей мен Қарағанды қаласында да болған екен.
Бірақ белгілі жағдайларға байланысты
жабылып қалған. Мұның себебін сұрағанымызда ҚР Қорғаныс министрлігі
ЦСКА басшысы-Спорт комитеті төрағасының орынбасары, полковник Бекболат Иханбаев былай деп жауап берді:
«Әрқандай сұрыптаулар жүргізілгеннен кейін ғана шешім шығарылды.
Себебін айтар болсақ, ол жердегі
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жоққа шығару қаншалықты ақылға
сыяды? Жақсы болсын, жаман болсын,
ол бәріміздің ортақ тарихымыз емес
пе?! Болашақ жоспарымызға алдын
ала өзгеріс енгізуге болады, ал тарих
біздің дегенімізге жүрмейді. Ол – сізге
ұнаса да, ұнамаса да, өткен шақ. Иә,
Совет Армиясы революция кезінде
азын-аулақ бас көтеру жасаған қазақ
көтерілісшілеріне қарсы шайқастар
жүргізді. Бірақ Октябрь революциясы
кезінде (Қызыл) Советтік Армияның
қолынан ресейліктер де аз қырылған
жоқ қой. Бірақ бұл үшін 23 ақпанды
«иттің етінен бетер жек көріп жатқан»

орыс халқын көрмедім. Менің өзім де
1984-86 жылдары Совет (тағы да
айтамын, Кеңес емес) Армиясы
қатарында арнайы бөлімде қызмет
еттім. Әскер қатарында болғаныма,
Совет халқының (оның ішінде қазақстандықтардың да) «ұйқысын кірпік
қақпай қорғағаныма» бір сәт те өкінген
емеспін, өкінбеймін де. Мен ол кезде
өз Отанымды, совет халқының тыныштығын қорғап жүрдім деп есептедім,

соған сендім. Кез келген жауынгер
сияқты, өзіме тапсырылған ең ауыр,
ең қауіпті тапсырманы орындауға дайын тұрдым. Бұл адасу емес, бұл –
заңдылық. Бәрі солай болуға тиіс те.
Ақыл-есі дұрыс жауынгер – армияға,
ал армия өз кезегінде Отанға адал
болуы керек. Басқаша болуы мүмкін
де емес. Әкемнің қаны мен тері төгілген Ұлы Отан соғысын мен неге
ұмытуым керек?! Ал сол жылдары көздеріне қан толған фашистердің жолын
кескен айбынды (Қызыл, Советтік)
Армияның мерекесі болып табылатын
23 ақпанды санамыздан неге өшіріп

Халің қалай, ЦСКА?

спорт түрлерінің Қарулы Күштерге еш
қажеті болмады. Мысалы, гимнастиканың Қарулы Күштерге қатысы
жоқ. Ол жеке үйірме ретінде Алматыда
істеп тұр. Гимнастикаға қатысамын
деуші жасөспірімдерге Алматыдағы
филиалдың есігі әрдайым ашық. Бірақ
команда ретінде спорттың бұл түрі
ЦСКА-ға керек емес. Сондай-ақ ЦСКАда гольф спорты да болатын. Бірақ
өздеріңіз ойлаңыздаршы, гольфтың
әскерге не қажеті, не қатысы бар? Бұдан басқа бұрынырақта бізде спорттың 40-тан астам түрі болатын. Бірақ
бүгінде Қарулы Күштерге қажетті деген 17 түрін ғана қалдырып отырмыз.
Жаттықтырушылардың 90 пайызын
алып қалдық. Ал кетемін дегендерін
ұстамаймыз».
– Негізі, Олимпиада ойындары
сияқты төрт жылда бір өтетін дүбірлі
дода Қарулы Күштер арасында да
ұйымдастырылып тұрады. Биыл сол
ойындардың кезегі келіп қалды. 2007
жылы Үндістан қабылдаған. Енді биыл
шілде айында Бразилияда ұйымдастырылады, – деп әңгімені спорттық
жүрістен қатарынан үш Олимпиадаға
қатысқан, бүгінде ЦСКА-да Штаттық
командалар дайындығы бөлімі аға
офицерінің уақытша қызметін атқарушы Сергей Корепанов жалғастырды.
«Мұндағы айтпағым, ЦСКА-да сақталған спорттың 17 түрі сол Қарулы Күштер арасындағы ойындардың бағдар-
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ламасына кіреді. Алматыдағы оқужаттығу орталығында 12 спорт түрі,
яғни футбол, волейбол, баскетбол,
бокс, еркін күрес, дзюдо, жүзу, жеңіл
атлетика, спорттық бағдарлау, таэквондо, қоян-қолтық ұрыс және классикалық күрес бар. Щучинскідегі филиалымызда бес спорт түрін, яғни
шаңғы жарысынан, биатлон, триатлон,
қазіргі заманғы бессайыс және әскери
көпсайысты дамытып отырмыз. Ал
Панфиловкадағы оқу-жаттығу орталығында ЦСКА футбол клубы өз алаңындағы ойындарын қабылдайды», – деп
өз ойын аяқтады Сергей Корепанов.
Жалпы, Сергей Арсентьевтің сөзіне
сенсек, бүгінде ЦСКА-ның намысын
120-ға жуық спортшы қорғайды екен.
Олардың арасында Азия жеңімпаз-

тастауымыз керек?! Совет Одағының
бұрынғы солдаты ретінде аталмыш
датаны неге және қандай мақсатпен
құрбандыққа шалмақпын?! Келісемін,
қазір ол мейрамға Ресей армиясы
мұрагер болып шықты. Бірақ біз оған
неге соншама даурығып, шамданамыз?
Бірнеше ондаған жыл бойы ортақ елде
өмір сүрген 15 республиканың халқы
ортақ жадын оңайшылықпен өшіре
алмасы хақ. Меніңше, адамдар арасын дағы бей ресми ілтипаттарға
соншама назар аударып, оған шектеулер қоюға тырысу артық сияқты. Жұртқа күлкі боламыз. Кейде өзге ұлттың
кеудесін басып, өзімізді ұлы қылып
көрсеткіміз келеді. Мұның бәрі жақсы
қасиет емес, бұл – біздің әлсіздігіміз,
бұл – бойымыздан тезірек арылуды
қажет ететін үлкен кемшілік. Біз 23
ақпандағы мерекені аяққа таптау
арқылы 7 мамырдағы мейрамды көкке көтере алмаймыз.
Айтпақшы, Елбасымыз жақында
ғана бұл туралы өз пікірін білдірді. Ол
кісі әйелдер қауымына «бұдан былай
жігіттерді 23 ақпанда емес, 7 мамырда
құттықтаңыздар» деп патриоттық үн
тастады. Қазақ стандық армияның
абы рой-беделін көтеру үшін бұл
шақырудың маңызды екені анық.
Аталмыш күнді нағыз мейрамға айналдыруға бәріміз белсене атсалысатын
уақыт та жетті. Құттықтайық, құттықтасайық, құттықталайық! Бірақ (біз сияқты) бұрынғы «советтік жауынгерлер»
бейресми түрде анда-санда (ақпанның
аяғына таман, жылына бір рет) бірбіріне мерекелік тілек айтып жатса,
одан тәуелсіз еліміздің қауіпсіздігі
шытынай қоймас деп ойлаймын.
Абас-Шах СЕРІК,
запастағы капитан
дары, әлем чемпиондары, Олимпиада
жүлдегерлері де бар. Алысқа бармайақ қоялық, өткен жылғы Гуанчжоу жазғы Азиадасында ҚР Қарулы Күштерінің
спортшылары алты алтын, 12 күміс,
11 қола, яғни барлығы 29 медаль
иеленсе, елімізде өткен VII қысқы Азия
ойындарына ЦСКА-ның 27 спортшысы қатысып, соның 22-сі жүлдеге
ілігіпті. Сонымен қатар бүгінде Әскери
орталық спорт клубында 17 спорт түрі
қалғанымен, биік жетістіктерге жеткен
Мақсұт Жұмаев, Денис Урубко, Василий Пивцов секілді альпинистерді өз
құрамында алып қалған. Ал командалық спорт түрлерінен футбол командасы, әйелдер арасындағы волейбол
командасы және ерлер арасындағы
баскетбол командасы бар.
Сонымен, сіз бен бізді мазалаған
«ЦСКА-ның болашағы бар ма» деген
сұраққа келер болсақ, оған полковник
Бекболат Иханбаев былай деп жауап
берді:
– Өткенде қорғаныс министрі Астанаға барлық басшыны шақырып
алып, ЦСКА-ның қалатыны туралы,
жұмысын әрі қарай жалғастыратыны
жөнінде қадап айтты. Сөйтіп, күрделі
жұмыстарға кететін шығындар есептелді. Нәтижесінде қаржы бөлініп,
ЦСКА Алматыда қалатын болып
шешілді. Тағы бір айтарым, бүгінде біз
әртүрлі спорттық федерациялармен
бірлесе жұмыс істеудеміз. Мәселен,
Теннис федерациясы бізге төрт теннис
кортын салып жатыр. Сондай-ақ Әскери спорттық клуб федерациясы бізге
жеңіл атлетика манежін салып беріп
жатыр. Сондықтан ЦСКА Алматыда
мәңгі қалады деп айтуға толық негіз
бар.

ЦСКА СПОРТШЫЛАРЫНЫҢ СОҢҒЫ ЕКІ АЗИЯ ОЙЫНДАРЫНДАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ:
2010 жылғы Гуанчжоу жазғы
Азия ойындары

2011 жылғы Астана-Алматы
қысқы Азия ойындары

Медаль

Ұлттық
құрама

ҚР
Қарулы
Күштері

Медаль

Ұлттық
құрама

ҚР
Қарулы
Күштері

Алтын

18

6

Алтын

32

8

Күміс

23

12

Күміс

21

8

17

6

Қола

38

11

Қола

Барлығы

79

29

Барлығы

70

22

Спортшылар

341

58

Спортшылар

168

27
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Біздің спортшылардың әскери шендері

Біздің спортшылардың көбінің Әскери орталық спорт клубының (ЦСКА-ның) мүшелері
екенін білемін. Әрі көбінің әскери шендері бар екендігі де белгілі. Танымал спортшыларымыздың әскери шендерін білуге бола ма?
Жасұлан АХУДЕНҰЛЫ, Атырау қаласы
Денис Урубко (альпинизм) – лейтенант;
Әскери орталық спорт клубының соңғы спортБіржан Жақыпов (бокс) – кіші лейтенант;
тық додаларға қатысқан тізіміне сүйенсек, таныОксана Яцкая (шаңғымен жарысу) – прапорщик;
мал спортшыларымыздың әскери шендері төменСветлана Малахова (шаңғымен жарысу) –
дегідей:
прапорщик;
Дмитрий Гааг (триатлон) – майор;
Евгений Рыжков (жүзу) – аға сержант;
Сергей Буйкевич (ат спорты) – капитан;
Елена Шалыгина (еркін күрес) – сержант;
Серік Сәпиев (бокс) – аға лейтенант;
Мақсұт Жұмаев (альпинизм) – кіші сержант;
Дмитрий Карпов (жеңіл атл.) – аға лейтенант;
Мирас Жақыпов (бокс) – кіші сержант;
Игорь Пиреккев (нысана көздеу) – аға лейтенант;
Диас Кенешев (биатлон) – кіші сержант;
Александр Жигин (конькимен жүгіру) – аға
Әлия Кәрімова (мәнерлеп жүзу) – кіші сержант
лейтенант;
Ольга Рыпакова (жеңіл атлетика) – лейтенант; және т.б.

БОЛЖАМ

Гитлерді кім өлтірді?

Кеңес әскерлері Рейхстагты алған соң, 2 мамырдан бастап Гитлердің
мәйітін іздеуге кіріседі. Гитлердің, Ева Браунның, фюрерге көзсіз берілген
серігі – Геббельстің және оның әйелі мен алты қызының мәйіттерін 5 мамырда
қызыл әскердің барлау қызметкерлері (СМЕРШ) тапқан. Фюрердің қап-қара
болып күйген мәйітін тану оңайға түспеген. Мәселенің мәні түсінікті ғой, ол
кезде заман қазіргідей емес, криминалистика ғылымы дамымаған. Бүгінгідей
компьютерлік техникалар жоқ. Оның үстіне соғыс жүріп жатқан. Ұзақ кеңесуден
кейін кеңес әскерилері фюрердің тіс дәрігері Кете Гейзерманның жауаптарын
негізге алып, мәйіт Адольф Гитлерге тиесілі деген қорытындыға келеді. Алайда
біраз жыл кеңес лагерінде болған К.Гейзерман бостандыққа шыққан соң,
өзінің жауаптарынан бас тартқан. Неге олай еткені белгісіз. Мұның бәрі де бірақ нәрсені меңзейді: үшінші Рейхтің мәйітін тануда әйтеуір бір кілтипанның
болғаны анық. Қазіргі уақытта Гитлердің қалдығына сараптама жүргізген
мамандардың барлығы қайтыс болған. Құпияны олар өздерімен бірге ала кетті.
Сондықтан ақиқатқа жету әзірге мүмкін болмай тұр.

ГИТЛЕР ЖЕТІ РЕТ ЖЕРЛЕНГЕН
Рейхсканцелярияның бағынан табылған 10
мәйіт (оның ішінде Гитлер мен Браундікі де бар)
бас-аяғы жеті мәрте жерленген. Иә, Гитлер Берлинге
таяу Бух, Фин, Ратен, Стендаль қалаларында
болып, 1946 жылы Магдебург қаласынан тыныштық табады. Тап осы жер Гитлердің мәңгілік моласы
болуы керек еді. Алайда арада 24 жыл өткенде
жағдай тағы да өзгерген. 1970 жылдың 13 наурызында Кеңес Одағы Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің төрағасы Юрий Андропов бас хатшы
Л.Брежневке хат жолдап, Магдебург қаласының
Герман Демократиялық Республикасына берілетіндігін, сондықтан ол жерге жерленген Гитлер мен
басқа да адамдардың қалдықтарын қазып алу
керектігін хабарлайды. Брежнев бұған келісімін
беріпті. Осылайша, КГБ-ның арнайы шұғыл тобы
архив операциясын іске асыруға кіріседі. 4-5 сәуір
күндері Магдебург қаласындағы Клаузенерштрасседегі 36-үйдің ауласында жатқан мәйіттер қазып
алынады. Саудыраған сүйектер бес жәшікке
салынған екен. 5 сәуір күні таңертең мәйіттер
көлікпен оқу-жаттығу өткізетін аулада өртеледі.
Гитлер мен оның жақындарының күлі Эльба
өзенінің жағасына шашып жіберілген. Осылайша,
тура мағынасында айтқанда, 1970 жылы фюрердің күлі көкке ұшты. Дегенмен Гитлердің өліара
шақта аман-есен құтылып кеткендігі жөніндегі
күдік әлі қалмай келеді. Мұндай болжамдардың
сол 1945 жылдың өзінде-ақ кеңес басшыларының
ауыздарымен айтылғаны таңғалдырады. Мәселен,
1945 жылдың 10 маусымында «Правда» газетінде
маршал Г.Жуковпен өткен баспасөз мәслихатынан
хабарлама жарияланған. Мәслихатта журналистер

бас қолбасшыдан Гитлердің кейінгі тағдырын
сұрапты. Сонда маршал: «Бұл жағдай адам
таңғаларлық. Бізге жеткен мәліметтерге қарағанда,
Берлин тізе бүгерден екі күн бұрын Гитлер киноактриса Ева Браунға үйленген. Гитлердің мәйітін таба
алған жоқпыз. Сондықтан оның кейінгі тағдыры
туралы ештеңе айта алмаймын. Соңғы сәтте ол
Берлиннен ұшып кеткен. Оның бұлай істеуіне толық
мүмкіндігі болды», – дейді. Г.Жуков бұл әңгімені
неге сүйеніп айтты екен?.. 1945 жылдың 26
мамырында Сталин АҚШ-тың бір топ саяси
өкілімен кездеседі. Осы кездесуде Сталин «Борман,
Геббельс, Гитлер және Кребс қазіргі уақытта
жасырынып жүр» деген сөзді бірнеше мәрте
қайталаған. Сталин мұны не үшін айтты?
Жұмбақ...
ГИТЛЕРДІҢ БАСЫ МӘСКЕУДЕ ТҰР
КГБ-ның мұрағаттарынан табылған құжаттарға
қарағанда, күлі көкке ұшқан Гитлердің басы
сақталып қалған. Нақтырақ айтар болсақ, 1945
жылдың 17 мамырында Гитлердің мәйітін тануға
байланысты жүр гізіліп жатқан жұмыстарды
бақылау үшін Берлинге Берияның орынбасары,
генерал П.Мешик келеді. 23 мамырда Мешик Мәскеуге Гитлер мен Е.Браунның бассүйектерін ала
кеткен. Фюрердің басы Мәскеудегі КГБ-ның құпия
мұражайында сақталып, жуырда Ресей мемлекеттік
мұрағатының арнайы бөліміне тапсырылған.
Қазіргі уақытта Гитлердің бассүйегінің жұрнағы
(жақ сүйегі) осы мұрағатта тұр.
Шадияр МОЛДАБЕК,
Оңтүстік Қазақстан облысы
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ЦСКА қашан құрылды?
Осы ЦСКА ұйымы алғаш рет қай жылы құрылған? КСРО тұсында
шаңырақ көтеріп, кейіннен барлық одақтас республикада СКА деген
тармақтары (бөлімдері) болғанын білемін. Бірақ осы Орталық әскери
спорт клубының қай жылы отау тіккенін біле алмадым.
Файза ӘМІРТАЙҚЫЗЫ, Ақмола облысы
ЦСКА-ның ресми түрде құрылған
нақты уақыты – 1923 жылдың 29
сәуірі. Бірақ бұл клубтың тамыры
бұдан да тереңде, бұдан да әріде
жатыр. 1911 жылы шаңғы спорты
әуесқойлары қоғамы (ОЛЛС) құрылған. Яғни революцияға дейін. 1923
жылы ақпан айында осы спорттық
қоғамның негізінде әскери клуб құру
қолға алынады. Содан Тәжірибелік-

көрсетілімдік әскери-спорттық алаң
құрылады. Ресми түрдегі толық атауы – Опытно-показательная военноспортивная площадка Всевобуча
(ОППВ). Бұл алаң Мәскеудің Сокольникалық саябағында орналасқан
болатын. Әрі Қызыл армияның
алғашқы спорттық ұйымы болады.
Әуелде жеңіл атлетика, ауыр атлетика, футбол, баскетбол, гимнастика,

бокс, нысана көздеу, шаңғымен
жүгіру, допты хоккей сынды спорт
түрлерін дамытуға күш салынған.
Кейіннен бұл ұйымның атауы
бірнеше рет өзгерді:
1928 жыл – Қызыл әскердің орталық үйінің спорттық клубы
(ЦДКА);
1951 жыл – Кеңес әскерінің орталық үйі (ЦДСА);
1957 жыл – Қорғаныс министрлігінің орталық спорт клубы (ЦСК
МО);
1960 жыл – Әскердің орталық
спорт клубы (ЦСКА).
Ендеше, тарих пен ресми деректер биыл ЦСКА ұйымына 88 жыл
болғандығын білдіреді. 90 жылдық
торқалы той – алда.

Бұрын-соңды ойсыл қара тұқымын
тек цирктен ғана көрген жергілікті халық
бұл туралы бірден полицейлерге
хабарласады. Мәліметке қарағанда,
түйе Петербургтің оңтүстік-шығысында
жайылып жүрген. Тұрғындардың хабарласуынан кейін полицейлер бірден
түйені тауып алып, оны иесіне қайтарды.
Мал табылғанға дейін тәртіп сақшылары
оны іздеуге төрт рет қатарынан шыққан
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Футболдан Қазақстан құрамасы немістерден
ойсырай ұтылып жатыр.
Осыны теледидардан бақылап отырған ардагер
қарт:
– Баяғыда біз немістерді жеңіп едік...
Немересі:
– Ата, сіздердің жаттықтырушыларыңыз мықты
болған шығар...
***
Cоғыс кезі. Казармада сүйгеніне хат жазып отырған
бір жігіт:
«Сәлем, жаным! Саған өртеніп жатқан танктің ішінен хат жазып отырмын. Немістер шегініп бара жатыр.
Амандық болса, өзіңе жетермін. Бетіңнен сүйдім» –
деп умаждалған хаттың бір шетін сіріңкемен өртеп
пошташыға беріп жібереді.
***
Генерал сапта тұрған солдаттарға:
– Әскери адамның бет-әлпеті өзінің етігі сияқты
майланып, жып-жылтыр болып жалтырап тұруы
керек. Мысалы, менің бетіме қараңдаршы....
***
Қатардағы жауынгер командирге:
– Сізге бір-ақ сұрақ қоюға бола ма?
– Сен сұрағыңды қазір ғана қойып тастадың емес пе...

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Киіз үй
сүйегі

Редакцияның мекенжайы: Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А
Вьетнам.
өзен

Сұлу

екен. Түйенің қалайша айналма жолда
пайда болғаны әзірге белгісіз. NEWSru.
com-ның жазуынша, ол осында үш
жылқымен бірге алып келінген екен.
Түйе сәрсенбі күні сағат 17.00 шамасында иелерінен қашып кетеді. Ал
«БалтИнфо»-ның хабарлауынша, түйе
ешкімнен де қашпаған, керісінше өз
иесінің бақылауында жайылымда
жайылып жүрген.

e-mail: info@alashainasy.kz

Телефон: 8(727)388-80-60,
Факс: 8(727)388-80-61
Сәтбаев көшесі

Коккинаки көшесі

Бегалин көшесі
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Республика
сарайы

Достық даңғылы

Жота

Луганский көшесі

Байтасов көшесі

Ишарат

Залым

Бегалин көшесі

Махаббат
құдайы
(Грек)

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Мамырдың 9-ы
Алаштың атаулы күні
• 1909 жылы қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби кинооператор, деректі кино
шебері, Халық әртісі Ескендір Мұхамеджанұлы Тынышбаев дүниеге келді.
• Жеңіс күні. Кеңестер Одағы халқының 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан
соғысындағы Жеңіс күні.
• Бүкіләлемдік жыл құстары күні
• Еуропа күні.
• 10 жыл бұрын (2001) Астана қаласында «Отан-ана» Отан қорғаушылар
монументі ашылды.
Туған күн иелері
Мекемтас Мырзахметұлы (1930) – әдебиеттанушы, сыншы, филология
ғылымының докторы, профессор;
Берлин Иришев (1945) – экономика ғылымының докторы;
Сейдахмет Құттықадам (1946) – «Мысль» журналының бас редакторы;
Василий Ахаев (1947) – Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының
хатшысы;
Хафиз Есімов (1947) – әнші, Қазақстанның Халық әртісі;
Аталық Борашев (1951) – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті Атырау
облысы бойынша басқармасы бастығының орынбасары, аға әділет
кеңесшісі;
Бауыржан Қаптағай (1954) – М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік
академиялық драма театрының актері;
Қайрат Мәми (1954) – Сенат төрағасы, заң ғылымының докторы;
Абай Икранбеков (1955) – жер ресурстарын басқару агенттігінің жауапты
хатшысы;
Жиентай Сандыбаев (1958) – авиация генерал-майоры;
Жеңіс Нұрғалиев (1962) – сенатор;
Тимур Шәкімов (1962) – Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары;
Данагүл Темірсұлтанова (1965) – М. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік
академиялық драма театрының актрисасы, Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері;
Жанар Айтжанова (1965) – Экономикалық интеграция істері жөніндегі
министр;
Майра Мұхамедқызы (1969) – әнші, Халық әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты.
Мамырдың 10-ы
Алаштың атаулы күні
• 110 жыл бұрын (1901-1977) ақын, аудармашы Жақан Сыздықов дүниеге
келді.
• 1929 жылы көрнекті Мемлекет және қоғам қайраткері, жазушы, журналист
Кәкімжан Қазыбаев дүниеге келді.
Туған күн иелері
Еренғали Шайхутдинов (1933) – Алматы қалалық ардагерлер кеңесінің
төрағасы, химия ғылымының докторы, профессор, академик;
Нұрдәулет Сәрсенов (1954) – Мәжіліс депутаты;
Жауымбай Қараев (1956) – «Нұр Отан» Халықтық-демократиялық
партиясының Маңғыстау облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары,
физика-математика ғылымдарының кандидаты, педагогика ғылымының
докторы, профессор.
Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, мәртебелеріңіз арта берсін!
«Алаш айнасы»
Белгілі есімнің белгісіз сыры
МАЙРА – парсының «маһире» сөзімен төркіндес есім. Моншақ мағынасында
қолданылады. Қазақ арасында жиі кездесетін есім. Бастапқы мағынасынан
ажырап, қазақ ішінде май айында туылғандарға қойылатын ат сияқты болып
кеткен. Өзге мұсылмандар арасында «Маһире» түрінде қолданылады.

Кезекшi редактор – Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ

Газет сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

Таралымы – 10 000 дана

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259
Редакцияның мекенжайы:
Алматы қаласы,050051, Бегалин көшесі, 148/1 А
e-mail: info@alashainasy.kz

Бағасы келiсiмдi

Шымкент қаласы «Оңтүстiк полиграфия» баспалар үйi» ЖШС
Байтұрсынұлы көшесi, 18-үй. Тел.: 8 (7252) 30-03-30, 30-03-31
Тапсырыс – №5120

Астана қаласы «Астана-Полиграфия»,
Брусиловский көшесi, 87-үй. Тел.: 8 (7172) 37-05-59
Тапсырыс – №882

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

Жарнама бөлімі
тел.: 8 (727) 388-81-00
8 (727) 380-41-78
e-mail: alikulova.a@orangepoint.kz
Шымкент – Шадияр МОЛДАБЕК, тел.: 8705 9877799

Өскемен – Азамат ҚАСЫМ, тел.: 8777 3554114

Қабылдау бөлмесі: 8(727)388-80-60,
факс: 8(727)388-80-61

Ресейдің Петербург қаласындағы айналма жолдардың бірінен
тұрғындар түйе тауып алды. Бұл туралы «Интерфакс» агенттігі жазады.

Қызылорда – Әділжан ҮМБЕТ, тел.: 8777 7054466

Петербургтың тас жолдарында
түйелер пайда болды

Туған күн иелері
Асанәлі Әшімов (1937) – М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық
драма театрының режиссері, Халық әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты;
Серік Әбдірахманов (1951) – мемлекеттік қайраткер, Қазақстан Еңбек
конфедерациясының президенті;
Байбота Қошым-Ноғай (1954) – ақын, аудармашы;
Серікқали Хасан (1960) – жазушы;
Мұрат Оспанов (1967) – Павлодар облысы әкімінің орынбасары;
Айзада Құрманова (1970) – Павлодар облыстық ішкі саясат басқармасының
бастығы;
Роман Скляр (1971) – Павлодар облысы әкімінің бірінші орынбасары.

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

тарала бастады. Google үшін әзірге бұл сан іздеу
жүйесі бойынша рекордты құрайтыны-құрамайтыны белгісіз. Осыдан бұрын Twitter «бірінші
терроршының» өлімі твиттерді қолданушылардың қатарын өсіргеннен жариялаған болатын.
Рекорд секундына 3440 твитті құрады.

Қызылжар – Ербақыт АМАНТАЙ, тел.: 8 705 4418255

Қолданушылардың ең көп бөлігі сайтқа
Тынық мұхиты уақыты бойынша сағат 19.30дан 20.30-ға дейінгі аралықта кірген. Дәл осы
уақыттың алдында АҚШ-тың Президенті Барак
Обама Усама бен Ладеннің өлтірілгенін айтқан
болатын, осыдан кейін оның сөздері ғаламторда

Аймақтағы тiлшiлер:

Алаштың атаулы күні
• 95 жыл бұрын (1916-1973) Кеңес Одағының Батыры, Ұлы Отан соғысының
ардагері Хамит Қожабергенұлы Көбіков дүниеге келді.
• Бүкіл дүниежүзілік Қызыл Жарты ай және Қызыл Крест күні.
• Екінші дүниежүзілік соғыс құрбандарын еске алуға арналған зерде және
татуласу күні.

Әлемдегі нөмірі бірінші терроршы саналған Усама бен Ладен қайтыс болғаннан
кейін Google-дың қолданушылары бір миллион пайызға артқан. 2 мамыр күні аталған
сайтқа көпшілік «bin laden» деген сөз тіркесін қолдану арқылы кірген екен. Бұл туралы
Twitter-дегі Google шағын блогында жарияланды.

Нұрлыбай ИТЕКБАЕВ –
тех.редактор

Мамырдың 8-і

Мақсат ӘДIЛХАН
Бас редактордың орынбасары

Усама бен Ладен қаза тапқаннан
кейін Google-дың қолданушылары
миллион пайызға артты

майор;
Элдар Қонаев (1956) – Қазақстан Республикасының Омск қаласындағы
консулы, техника ғылымының кандидаты, «Экология» халық академиясының
академигі;
Руслан Әубәкіров (1960) – Ақмола облысы Атбасар ауданының әкімі;
Дариға Назарбаева (1963) – Қазақстан Республикасы Тұңғыш президенті
қорының директоры, саясаттану ғылымының докторы;
Қайрат Жауханов (1967) – «Астана халықаралық әуежайы» АҚ басқарма
төрағасы;
Талғат Ермегияев (1969) – туризм және спорт министрі;
Жеңіс Қасымбек (1975) – Көлік және коммуникация министрлігінің жауапты
хатшысы;
Қуат Әуесбай (1985) – «Халық сөзі» республикалық газетінің бас
редакторы.

Республикалық
қоғамдық-саяси
ақпараттық газет

кітабына енетініне сенімді. Қазіргі күні
аталған темекі Гаванадағы Морро-Кабанья
саябағына қойылды. Шылым Кубада
мамырдың 2-7 аралығында өтетін FITCuba
туристік көрменің негізгі экспонаты ретінде
танылды, guinnessworldrecords.com сайтының мәліметтеріне қарағанда, бүгінгі
таңда әлемдегі ең ұзын темекі ретінде 2009
жылы Флоридада дайындалған темекі
мойындалған. Оның ұзындығы 196 футты
(шамамен 60 метр) құрайды.

Жамбыл – Гүлжан КӨШЕРОВА, тел.: 8701 7711648

Хосе осыған дейін де ұзындығымен
ерекшеленген бірнеше темекі ораған болатын. Мәселен, 2001 жылы ол ұзындығы 36
фут болатын, 2003 – жылы 48, 2005 жылы
– 70, ал 2008 жылы 149 футты құрайтын
шылым дайындады. Соңғы шылымды әзірлеуді ол ағымдағы жылдың 25 сәуірінен
бастап, тек 3 мамыр күні аяқтады. Кубалық
темекіге өзінің фермасында өсірілетін
табакты ғана пайдаланған. Хосе өзінің соңғы жасап шыққан дүниесі Гиннес рекордтар

Қарағанды – Серiк САҒЫНТАЙ, тел.: 8777 3909779

Кубаның Хосе Кастелар Каиро есімді тұрғыны ұзындығы 230 фут
(шамамен 70 метр) болатын темекі орап шығарды. Бұл туралы UPI ақпарат
құралы жазады.

Туған күн иелері
Сиязбек Мұқашев (1939) – Қазақстан кәсіподақтар федерациясы
кеңесінің төрағасы;
Арғынғазы Егеубаев (1941) – ауыл шаруашылығы ғылымының
докторы, профессор, академик;
Марат Мұстафин (1952) – Табиғи монополияларды реттеу
агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің
директоры;
Диханбек Сатылғанов (1954) – Төтенше жағдай министрлігі
Төтенше жағдайды жою департаментінің директоры, генерал-

Талғат КIРШIБАЕВ –
жауапты хатшының орынбасары

Кубада 70 метрлік
темекі дайындалды

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ
Бас редактордың бiрiншi орынбасары

немере және 22 шөбересі қалды. 108
жасында ардагер кітап басып шығарады.
2011 жылы Бірінші дүниежүзілік соғысқа
қатысқан ардагерлердің бірі Фрэнка
Баклса өмірден озғаннан кейін, Клод Чулз
бен ағылшындық Флоренс Грин Бірінші
дүниежүзілік соғысқа қатысқан ең қарт
ардагерлер саналған. Дегенмен Грин
майдандасы Клод Чулз сияқты ашық
айқасқа қатыспаған, тек майдан даласында
даяшы болып қызмет еткен.

www.alashainasy.kz

Астана бюросы:
Мекенжайы: Сейфуллин көшесi, 31, офис 215
Тел.: 8 (7172) 54-27-31
E-mail: aa_astana@mail.ru
Айбын ШАҒАЛАҚОВ –
Астана бюросының жетекшiсi
Салтан СӘКЕН – тiлшi
Бүркiт НҰРАСЫЛ – тiлшi
Қанат ТОҚАБАЕВ – тілші
Эльвира ЕРКІНБЕКОВА – үйлестіруші

Ардагер 5 мамыр күні Перт қаласындағы
қарттар үйінде бақилыққа аттанды. Қайтыс
болар алдында ол Австралияның ең қарт
азаматы және әлемдегі санаулы ең қарт
адамдардың бірі саналған. Клод Чулз
Ұлыбританияда 1901 жылы дүниеге келді.
1916 жылы әскер қатарына алынып,
Бірінші дүниежүзілік соғысқа аттанады. Ол
1956 жылы әскери қызметін тастап,
өмірінің соңғы сәтіне дейін Австралияда
тұрады. Чулздың артында үш бала, 11

№77 (529) 7.05.2011 жыл сенбі

Алаштың атаулы күні
• Отан қорғаушы күні.
• 36 жыл бұрын (1975) Өскемен қаласындағы Ертіс өзенінің
жағасында Ұлы Отан соғысы жылдарында мерт болған
шығысқазақстандық азаматтарға ескерткіш орнатылды.
• 26 жыл бұрын (1985) Петропавлдағы Жеңiстiң жаңа саябағында
1941-1945 жж. соғыстағы Ұлы Жеңiстiң 40-жылдығына арналған
обелиск ашылды.
• 19 жыл бұрын (1992) Президент Жарлығымен Мемлекеттік
қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі
болып қайта құрылды.
• 12 жыл бұрын (1999) Рейхстагқа алғашқылардың бірі болып Жеңіс
туын тіккен Рахымжан Қошқарбаевқа – «Халық Қаһарманы» атағы
берілді.
• 1 жыл бұрын (2010) Алматыда, Ұлы Отан соғысының ардагері,
қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы, Халық Қаһарманы Хиуаз Доспанова
соңғы жылдары тұрған үйде ескерткіш тақта ашылды.

Алматы қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС
Қалдаяқов көшесi, 17-үй. Тел.: 8 (727) 273-12-04, 273-12-54
Тапсырыс – №936

соңғысы қайтыс болды. Клод Стэнли Чулз 110 жасқа қараған шағында көз
жұмды. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, Чулз, сондай-ақ екі
дүниежүзілік соғысты қатар көрген ардагерлердің соңғысы болып саналады.
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Құрылтайшысы және меншiк
иесi – «ТОЛҒАУ» ЖШС
Директор –
Александр Филимонович АН

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ
АҚПАРАТТЫҚ
ГАЗЕТ
Австралияда БІрінші
дүниежүзілік соғысқа
қатысқан көзі
тірі ардагерлердің
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Мамырдың 7-сі

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.

МАМЫР

Атырау – Бақытгүл БАБАШ, тел.: 87015533653

БҮГІН:

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
Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ – меншiктi
тiлшiлер қосыны, тел.: 388-80-62
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Бірінші дүниежүзілік соғыстың
соңғы ардагері қаза тапты

Айдын ҚАБА – жауапты хатшы

СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Бас редактор – Серiк ЖАНБОЛАТ
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