
Сонымен бірге, қазақ ән �нерінің 
аңызына айналған «Дос-
Мұқасанның» репертуарындағы 
«Той жыры», «Қуанышым менің», 
«Бойжеткен», «$сем жұлдыз», 
«Ғашықпын» сынды әндердің с�зін 
жазған да Ұлықпан Сыдықов 
екенін жұрттың бәрі бірдей біле 
бермес. Бұл әндер бүгінгі күні 
қазақ ән �нерінің алтын қорына 
енген. Бүкіл елдің сүйікті әніне 
айналған «Той жырынсыз» 
қазақтың тойы �тпейтіні тағы бар.

Қытайдың «Жаңа Таң кітабының» 
217-бумасында олардың 
қолбасылары үлкен ту тігеді, 
туы қызыл болады, оған ұлыс 
таңбасы салынады, т�бе 
басылары қысты күні сусар 
б�рік, жазды күні шошақ т�белі 
алтын түймелі к�мкерме б�рік, 
н�керлері ақ киіз қалпақ киеді 
және қайрақ асынғанды ұнатады 
деп жазылған.

Сонымен қатар салалық ақпараттың 
әлемдік дерекк�здерінің бірі – British 
Petroleum компаниясының деректері 
бойынша, Қазақстандағы газ қоры 
1,3 трлн текше метрді құрайды, 
ол республикаға осы к�рсеткіш 
бойынша әлемде 22-орынға және 
ТМД елдері арасында Ресей мен 
Түркіменстаннан кейін 3-орынға ие 
болуға мүмкіндік береді. 

ҰЛТТЫҚ САНАНЫ 
ҰЛЫҚТАҒАН ҰСТАЗ

ТҮРКІ ҚАҒАНАТЫ: 
К�МКЕРМЕ Б�РІК 
КИГЕНДЕР

ТАЛАЙҒА АРМАН БОЛҒАН 
АРЗАН ОТЫН

09

11

07

Bizdin’ elektrondy pos’ta: turkestan_gazeta@mail.ru 
Bizdin’ sai’t: www.turkystan.kz

№2 (1224)

2018 JYL

11 qan’tar, 
bei’senbi

Halyqaralyq sai’asi’ aptalyq 

Gazet 1994 jylg’y qan’tardyn’ 28-inen s’yga bastady 

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫ 
�АЗА�СТАН ХАЛ�ЫНА ЖОЛДАУЫНА 

�АТЫСТЫ МӘЛІМДЕМЕСІ

Қымбатты отандастар!
Қазақстан əлемдегі түрлі сынақтарға тө-

теп бе ріп, қарқынды экономикалық даму жо-
лына бет алды.

Еліміздің 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді 
Даму стратегиясы жүзеге асырылуда.

Жүз нақты қадам Ұлт жоспары аясында 
біз ре формаларды жүргізіп келеміз.

Индустрияландыру саласын өркендету 
үшін жүйелі жұмыстар атқарылуда.

Біз конституциялық реформаны жүзеге 
асырып, еліміздің Үшінші жаңғыруын бас-
тадық.

Рухани жаңғыру бағыты бойынша кешенді 
іс-шаралар жүргізілуде.

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы қа-
был данды.

Құрметті қазақстандықтар!
Бүгін адамзат жаңа өнеркəсіптік револю-

ция дəуіріне аяқ басып отыр.
Заманауи технологиялар дүниені өзгеріс-

ке ұшы ратуда.
Жаһандық технологиялық ілгері леу шілік-

тер өзімен бірге сын-қатерлерді де, сондай-ақ 
өсімнің жаңа мүмкіндіктерін де алып келуде.

Бұл – біздің əлемдегі аса дамыған 30 елдің 
қатарына жедел ену үшін тарихи мүмкіндігіміз.

Қазақстан халқына жыл сайынғы Жол-
дауым жарияланды.

Ол елімізді Төртінші өнеркəсіптік револю-
ция жағдайында дамытуға арналған.

Мен алдымызда жүзеге асыратын 10 негізгі 
мін детті көріп тұрмын.

Енді олардың мəнін қысқаша мазмұндап бер-
сем деймін. 

Бірінші. Қазақстан индустриясы жаңа техно ло-
гияларды енгізудің көшбасшысына айналуы тиіс. 
Біздің өнеркəсібімізге еңбек өнімділігінің дең гейін 
өндірістік процестерді цифрландыру жəне заманауи 
бизнес-модельдерді меңгеру арқылы арттыру керек.

Екінші. Ресурстық əлеуетті пайдаланудың 
тиім ділігін айтарлықтай жақсартқан жөн. Ақпа-
раттық-технологиялық шешімдерді енгізу талап 
етіледі.

Олар алынатын ресурстардың үлесін, олар-
ды қай та өңдеудің ауқымын ұлғайтуға, сондай-ақ 
өндірістің энергия тиімділігі мен экологиялылы-
ғын арттыруға мүмкіндік береді.

Үшінші. Агроөнеркəсіп кешенін жаңа техно-
ло гия лық деңгейге көтеру керек. Бұл ауыл шаруа-
шылығында еңбек өнімділігі мен өңделген өнім 
экспортын түбегейлі арттыруға тиіс.

Төртінші. Транспорт пен логистикалық инфра-
құрылымды одан ары дамыта беру. Цифрлық тех-
нологияларды енгізу мен Интел лектуал ды транс-
порт жүйесін құру жүк тасымалдау мерзімдерін 
қысқартуға жəне транзиттен түсетін табыстарды 
еселеуге мүмкіндік береді.

Бесінші. Құрылыс пен тұрғын үй-коммунал-
дық шаруашылығында заманауи технологиялар-
ды қол дану.

Құрылыстың жаңа тəсілдері, ғимараттардың 
энергия тиімділігіне талап тардың арттырылуы, 
инфрақұры лымдарды басқарудың интеллектуал-
дық жүйелері қазақстандықтардың өмір сапасын 
жақсартуға мүмкіндік береді.

Алтыншы. Қаржы секторын «қайта жаң-
ғырту».

Банк жүйесін сауықтыру шаралары бақы-
лауды күшейтумен қоса жүруі жəне қарапайым 
азамат тар дың мүддесін ескеруі тиіс.

Банк иелері мен оларды бас қа ра тындардың 
жауапкершілігін айтарлықтай арттыру қажет. 
Несиелендіруді кеңейту жəне қор нарықтарын 
дамытуды қамтамасыз ету талап етіледі.

Жетінші. Адами капиталдың жаңа сапасы.
Білім беру жүйесінің барлық деңгейі заман 

шын дығы мен экономика сұраныстарына жауап 
беруі тиіс. Бұл арада мұғалім мамандығының 
беделін арт тыру керек. Денсаулық сақтау сала-
сында жаңа техноло гия ларды қолдану аурулар-
дың алдын алу мен емдеуді айтарлықтай жақ-
сартып, медициналық қызмет көр се тулердің са-
пасын жоғарылатуы тиіс. 2016-2017 жылдары 
əлеуметтік төлемдер үш рет арттырылды. Оның 
ішінде базалық зейнетақылар 29%-ға, ын тымақ-
ты зейнетақылар 32%-ға, денсау лық сақтау са-
ласы қызметкерлерінің еңбек ақы лары 28%-ға 
дейін, білім беру саласы қыз мет кер лерінің еңбе-
кақы лары 29%-ға дейін, мемлекеттік қызметші-
лердің еңбек ақы лары 30%-ға ұлғайтылды. Бұл 
үрдіс жалғастырылатын болады.

Үстіміздегі жылы əлеуметтік салаға деген 
бюд жет шығындары 12%-ға арттырылып, 4 
триллион теңгеден асып түседі. Базалық зей-
нетақы жұмыс өтілі ескеріле оты рып, орта-
ша есеппен 1,8 есе көбейеді. Оқу бағдарлама-
ларының жаңар тылған мазмұны аясында оқу-
дан өткен мұғалімдердің лауазымдық жалақы-

сы біліктілігін дəлелдеуіне байланысты 30-дан 
50%-ға дейін өсетін болады.

Сегізінші. Бұл – тиімді мемлекеттік басқару. 
Цифрлық технологиялар бизнесті реттеуге қаты-
суды əрі қарай азайтуды жалғастыруға, мем ле-
кеттік қызмет көрсетулер мен мемлекеттік қол-
дау сапасын жақсартуға, азаматтар сұранысын 
то лығырақ ескеруге мүмкіндік береді.

Өңірлердің экономикалық еркіндігі мен жер-
гілікті өзін-өзі басқаруы кеңейтілетін болады.

Тоғызыншы. Заң үстемдігі мен жем қорлық-
пен күрес мемлекеттік сая саттың басым бағыт-
тары бо лып қала береді.

Оныншы. «Смарт сити» технологияларын 
енгізу өсіп келе жатқан қалалардың проблема-
ларын тиімді шешуге мүмкіндік беріп, олар-
дың инвес торлар үшін тартымдылығын арт-
тырады. Бүгінде баршамызға осы он міндетті 
шешу жолында жұдырықтай жұмылу қажет. 
Олар Жолдаудың толық мəтінінде егжей-тег-
жейлі мазмұндалған.

Құрметті қазақстандықтар!
Аталған міндеттерді орындау үшін бүкіл қо-

ғамның бірлігі мен ынтымағы керек. Ол үшін 
Үкімет пен əкімдер кеңінен түсіндіру жұмыс-
тарын жүргізуі қажет. Отанымыздың көркеюі 
əркімнің жаңа «цифрлық дəуір» талаптарына 
сай болуына байланысты. Осыны əрбір қазақс-
тандық терең түсінуі керек.

Қазақстанның жарқын болашағы жолында 
бар лық мақсаттарға қол жеткізетінімізге кəміл 
сенемін!

ШЫМКЕНТ ПЕН ТАШКЕНТ АРАСЫ ТАЯҚ ТАСТАМ 
Осыдан 17 жыл бұрын тоқтаған 
Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы 
автобус қатынасы қайта жанданды. 
Шымкент пен Ташкент арасында 
тұрақты автобус қатынасы іске 
қосылды. 

Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
мəліметінше, енді екі ел арасында жолаушы-
лар автобустары күн сайын таңғы 6-дан кешкі 
20:00-ге дейін жүреді. Жалпы, жол жүру уақы-
ты 4 сағатты құрайды. Өзбекстанның Автомо-
биль жəне өзен көлігі агенттігінің хабарлауын-
ша, «Ташкент-Шымкент» автобус бағдарының 
жалпы ұзындығы 145,2 шақырым. Өзбек елі-
не сапарында көліктің дəл осы түрін таңдай-
тын азаматтарға шекараны кесіп өтуде де қо-
лайлы жағдайлар жасалмақ. Енді олар ұзақ ке-
зек күтпейді жəне тінтуден өтпейді. Автобус-
тар, жолаушылар жəне қол жүгі кедендік тек-
серу мен шекаралық бақылаудан кезексіз өтеді. 

Қазақстан жағынан тасымалдаушы ретін-
де «KazNetworkBus» ЖШС, ал Өзбекстан жа-
ғынан «ManzaraTourism» ЖШҚ белгіленді. 
Өзбекстанның Автомобиль жəне өзен көлігі 
агенттігі өзбек тарапынан алғашқы ізашар ав-
тобустық рейс жүзеге асырылғанын да баян-
дады. Автобус Ташкент автовокзалынан жол-
ға шығып, Шымкентке жеткен. Сондай-ақ, 
агенттік автобус жолаушылары «Гишт Куприк-

Жібек жолы» бақылау-өткізу бекетінде тексе-
руден өтетінін жеткізді. Жыл соңына дейін 
Ташкент пен Шымкент арасында қатынай-
тын рейстік автобустар саны 40-қа жеткізіл-
мек: оның ішінде əр елден 20-дан тартыла-
ды. Қос мемлекет мұнымен шектеліп қалмақ 
емес. Биылғы 2018 жылы екі елдің басқа да 

ірі қалалары арасында кезең-кезеңмен тұрақ-
ты автобус қатынастары іске қосылады деп 
жоспарлануда. Мұның сыртында Алматы мен 
Ташкент арасында жүрдек пойыз жүре бастай-
тыны да анықталды. «Қазақстан темір жолы» 
ұлттық компаниясы бұл пойыздың əр аптаның 
дүйсенбісі мен сенбісінде Алматыдан аттана-

тынын, ал Ташкенттен сейсенбі мен жексенбі 
күндері кері қайтатынын құлағдар етеді. Екі 
ел арасындағы темір жол көлігінің жүріс уа-
қыты шамамен 16,5 сағатқа жетеғабыл. №1/2 
бұл халықаралық жолаушылар пойызы кең 
шанақ-кузовты жаңа үлгідегі «Тұлпар-Таль-
го» вагондарынан құралған. Ол жолай Отарға, 
Шуға, Таразға, Шымкент жəне Сарыағашқа да 
соға кетеді. Екі елдің темір жол компаниялары 
арасындағы келісімге сəйкес, онда мүмкіндігі 
шектеулі жандарға жəне оларға ілесе жүруші 
азаматтарға 70 пайыз көлемінде жеңілдік қа-
растырылып отырған көрінеді.  

Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
көлік комитетінің дерегінше, қазіргі кезде Қа-
зақстан мен көрші елдер арасында барлығы 135 
бағыт бойынша тұрақты халықаралық автобус-
тар қатынайды. Олар Қазақстан қалаларын Ре-
сей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан жəне Моң-
ғолияның елді мекендерімен қосады. Нақты-
рақ айтқанда, 90 бағыт Ресей Федерациясының 
Омбы, Новосібір, Барнауыл, Томск, Орынбор, 
Челябі, Екатеринбург жəне басқа қалалары-
на, 36 бағыт ҚХР-дың Үрімжі, Инин, Тачен, 
Алтай, Зимунай қалаларына, 8 бағыт Қырғыз 
Республикасының Бішкек, Токмак, Чолпан-
Ата қалаларына жəне 1 бағыт Моңғолиядағы 
қазақтар қалың тұратын Баян-Өлгей аймағы-
на сапарлайды.  

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ
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ТӨРТІНШІ ӨНЕРКӘСІПТІК РЕВОЛЮЦИЯ 
Қазақстан Республикасының Президенті

Құрметті қазақстандықтар!
Бүгінде əлем Төртінші өнеркəсіптік 

революция дəуіріне, технологиялық, эко-
но микалық жəне əлеуметтік салалардағы 
те рең жəне қарқынды өзгерістер кезеңі-
не қадам басып келеді. 

Жаңа технологиялық қалып біздің қа-
лай жұмыс істейтінімізді, азаматтық құқық-
тарымызды қалай іске асыратынымызды, 
балаларымызды қалай тəрбиелейтінімізді 
түбегейлі өзгертуде. 

Біз жаһандық өзгерістер мен сын-қа-
терлерге дайын болу қажеттігін ескеріп, 
«Қазақстан-2050» даму стратегиясын қа-
былдадық. 

Алдымызға озық дамыған отыз елдің 
қатарына кіру мақсатын қойдық. 

100 нақты қадам – Ұлт жоспары жү-
зеге асырылуда. Оның 60 қадамы қазірдің 
өзінде орындалып қойды. Қалғандары, 
негізінен, ұзақ мерзімге арналған жəне 
жоспарлы түрде іске асырылуда. 

Өткен жылы Қазақстанның Үшінші 
жаңғыруы бастау алды. 

Индустрияландыру бағдарламасы та-
бысты іске асуда. 

«Цифрлық Қазақстан» кешенді бағ-
дарламасы қабылданды. 

Қазақстан Республикасының 2025 жыл-
ға дейінгі дамуының кешенді стратегия-
лық жоспары жасалды. 

Біздің ұзақ мерзімді мақсаттарымыз 
өзгеріссіз қала береді. 

Қажетті бағдарламалардың барлы-
ғы бар. 

Бұл Жолдау жаңа əлемге, яғни Төртінші 
өнеркəсіптік революция əлеміне бейімде-
лу мен жетістікке жету жолын табу үшін 
не істеу қажеттігін айқындайды. 

Құрметті отандастар!
Біз əлем елдерінің сенімі мен құрметі-

не бөленіп, брендке айналған тəуелсіз Қа-
зақстанды құрдық. 

2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 

2018 жылдың қаңтар айында оған тө-
рағалық етудеміз. 

Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандан-
дырылған көрмесін өткізу үшін əлемдік 
қоғамдастық таңдап алған ТМД жəне Шы-
ғыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мем-
лекет болдық.

Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе 
жатқан нарықтық экономика моделі қа-
лыптасты. 

2017 жылы еліміз əлемдік дағдарыс-
тың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді 
өсу жолына қайта түсті. 

Жыл қорытындысы бойынша ішкі 
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, 
ал өнеркəсіптік өнімнің өсуі 7 процент-
тен асты. 

Бұл орайда, өнеркəсіптің жалпы кө-
лемінде өңдеуші сектордың үлесі 40 про-
центтен асып түсті. 

Қазақстанның қолайлы дамуы орта 
таптың қалыптасуына мүмкіндік берді. 

Кедейшілік 13 есе қысқарып, жұмыс-
сыздық деңгейі 4,9 процентке дейін тө-
мендеді. 

Еліміздің əлеуметтік-экономикалық та-
быстарының негізі – біздің басты құнды-
лықтарымыз ретінде қала беретін азамат-
тық бейбітшілік, ұлтаралық жəне кон-
фессияаралық келісім. 

Дегенмен Қазақстанның жетістіктері 
сенімді тірек саналады, бірақ ол ертеңгі 
табыстарымыздың кепілі емес екенін жақ-
сы сезінуіміз керек. 

«Көл-көсір мұнайдың» дəуірі аяқта-
лып келеді. Елімізге дамудың жаңа са-
пасы қажет. 

Жаһандық трендтер көрсетіп отыр-
ғандай, ол, бірінші кезекте, Төртінші 
өнеркəсіптік революция элементтерін 
кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. 

Мұның өзіндік сын-қатерлері де, 
мүмкін діктері де бар. 

Жаңа əлем көшбасшыларының қа-
тарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті 
нəрсенің бəрі бар екеніне сенімдімін. 

Бұл үшін мынадай міндеттерді шешу-
ге жұмылуымыз керек. 

БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа 
технологияларды енгізудің көшбасшы-
сына айналуы тиіс. 

Оның нəтижелері мұнай бағасы күрт 
төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағда-
рыста негізгі тұрақтандырушы фактор-
лардың бірі болды. 

Сол себепті жоғары еңбек өнімділігі 
бар қайта өңдеу секторына деген бағда-
рымыз өзгерген жоқ. 

Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 
жаңа технологиялық қалыптың бар-
лық мүмкіндіктерін пайдалана оты-

рып, мейлінше инновациялық сипатқа 
ие болуға тиіс. 

Кəсіпорындарымызды жаңғыртуға жəне 
цифрландыруға бағытталған, өнімнің экс-
портқа шығуын көздейтін жаңа құралдар-
ды əзірлеп, сыннан өткізу қажет. 

Бұлар, бірінші кезекте, технологиялар-
дың трансфертін ынталандыруға тиіс. 

Еліміздің бірнеше өнеркəсіптік кəсіп-
орнын цифрландыру жөніндегі пилоттық 
жобаны іске асырып, бұл тəжірибені кеңі-
нен тарату керек. 

Цифрлық жəне басқа да инновация-
лық шешімдерді əзірлеушілердің өз эко-
жүйесін дамытуы аса маңызды мəселеге 
айналып келеді.

Ол біздің Назарбаев Университеті, «Ас-
тана» халықаралық қаржы орталығы, IT-
стартаптардың халықаралық технопаркі 
сияқты инновациялық орталықтардың 
төңірегінде қалыптасуға тиіс. 

«Алатау» инновациялық технология-
лар паркінің қызметін ұйымдастыруды тү-
бегейлі қайта қарау қажет.

Нақты сектордың жаңа технологиялар-
ға деген сұранысты ынталандыруы жəне 
венчурлық қаржыландырудың жеке на-
рығының қызметі инновациялық экожү-
йе жетістіктерінің негізгі факторлары бо-
лып саналады.

Бұл үшін тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT жəне инжинирингтік 

қызмет көрсетуді дамыту ерекше маңызға 
ие болып отыр.

Экономиканы цифрландыру табыс əкел-
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап 
қалу қаупін де тудырады.

Босайтын жұмыс күшін еңбекпен қам-
ту үшін келісілген саясатты алдын ала 
тия нақтау керек.

Білім беру жүйесін, коммуникация 
мен стандарттау салаларын жаңа ин-
дустрияландыру талаптарына бейімдеу қа-
жет болады.

2018 жылы «цифрлық дəуір» өнер кə-
сібін қалыптастыруға арналған индустрия-
лан дырудың үшінші бесжылдығын əзір-
леуге кірісу керек. 

ЕКІНШІ. Ресурстық əлеуетті одан 
əрі дамыту. 

ХХІ ғасырда əлемнің табиғи ресурс-
тарға деген мұқтаждығы жалғасуда. Олар 
болашақта жаһандық экономиканы жəне 
еліміздің экономикасын дамыту барысын-
да ерекше маңызға ие болады. 

Бірақ шикізат индустрияларын ұйым-
дастыру ісін, табиғи ресурстарды басқару-
ға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан 
қайта пысықтау керек. 

Кешенді ақпараттық-технологиялық 
платформаларды белсенді түрде енгі-
зу қажет. 

Кəсіпорындардың энергия тиімділігі 
мен энергия үнемдеуге, сондай-ақ энергия 
өндірушілердің өз жұмыстарының эколо-
гиялық тазалығы мен тиімділігіне қойы-
латын талаптарды арттыру керек.

Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі 
баламалы, «таза» энергия саласындағы 
дамудың қаншалықты қарқынды екенін 
көрсетті. 

Бүгінде əлем бойынша өндірілетін 
электр энергиясының төрттен бірі жаңар-
тылатын энергия көздеріне тиесілі. 

Болжам бойынша, 2050 жылға қарай 
бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді. 

Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы 
баламалы энергия үлесін 30 процентке 
жеткізу міндетін қойдық. 

Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт 
болатын жаңартылатын энергия көз-
дерінің 55 нысаны жұмыс істейді. Солар-
да 2017 жылы 1,1 миллиард киловатт-са-
ғат «жасыл» энергия өндірілді. 

«Жасыл» технологияларға инвестиция 
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды. 

Өңірлердің əкімдері шағын жəне орта 
бизнес субъектілерін кеңінен тартып, тұр-
мыстық қатты қалдықтарды заман тала-
бына сай утилизациялау жəне қайта өңдеу 
үшін шаралар қабылдау керек. 

Осы жəне басқа да шаралар заңнамаға, 
соның ішінде Экологиялық кодекске өз-
герістер енгізуді талап етеді. 

ҮШІНШІ. «Ақылды технологиялар» 
– агроөнеркəсіп кешенін қарқынды да-
мыту мүмкіндігі.

Аграрлық саясат еңбек өнімділігін тү-
бегейлі арттыруға жəне өңделген өнімнің 
экспортын ұлғайтуға бағытталуы керек.

Біз егін егіп, дəнді дақылдарды өсі-
руді үйрендік. 

Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол 
жеткіліксіз. 

Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз 
етіп, əлемдік нарықтарға жоғары сапалы 
дайын өніммен шығуымыз қажет. 

Бұл мəселені шешуге барлық аграрлық 
кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. 

Аграрлық ғылымды дамыту мəселесі 
басты назарда болуға тиіс. 

Ол ең алдымен жаңа технологиялар-
ды трансферттеумен жəне оларды отандық 
жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет. 

Осыған орай аграрлық университет-
тердің рөлін қайта қарау керек. 

Олар диплом беріп қана қоймай, ауыл 
шаруашылығы кешенінде нақты жұмыс іс-
тейтін немесе ғылыммен айналысатын ма-
мандарды дайындауға тиіс.

Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағ-
дарламаларын жаңартып, агроөнеркəсіп 
кешеніндегі озық білім мен үздік тəжі-
рибені тарататын орталықтарға айналу 
талап етіледі.

Мысалы, егін егу мен астық жинаудың 
оңтайлы уақытын болжамдаудың, «ақыл-
ды суарудың», минералды тыңайтқыш се-
будің, зиянкестермен жəне арамшөппен 
күресудің интеллектуалды жүйелері ар-
қылы өнімділікті бірнеше есе арттыру-
ға болады.

Жүргізушісі жоқ техника адами фактор-
ды азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын ай-
тарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді. 

Жаңа технологиялар мен бизнес-модель-
дерді енгізу, агроөнеркəсіп кешенінің ғы-
лымға негізделуін арттыру шаруашылық-
тарды кооперациялау қажеттігін күшейтеді.

Ауыл шаруашылығы субъектілерінің 
кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-
жақты қолдау көрсету керек.

Мемлекет бизнеспен бірлесіп, отан-
дық өнімді халықаралық нарыққа шы-
ғарудың стратегиялық жолын тауып, іл-
герілетуге тиіс. 

Ауыл шаруашылығын қарқынды дамы-
ту өнімнің сапасы мен экологиялық та-
залығын сақтай отырып жүргізілуі қажет.

Бұл бүкіл əлемге танылатын «Қа-
зақстанда жасалған» табиғи азық-түлік 
брендін қалыптастырып, ілгерілетуге 
мүмкіндік береді.

Сонымен қатар жерді барынша тиімді 
игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пай-
далана алмайтындарға шара қолдану керек. 

Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруа-
шылығы кешені субъектілеріне арналған 
банк несиелерін арзандатуға қайта ба-
ғыттау қажет.

5 жыл ішінде агроөнеркəсіп кешенін-
дегі еңбек өнімділігін жəне өңделген 
ауыл шаруашылығы өнімінің экспор-
тын, тиісінше, кем дегенде 2,5 есеге арт-
тыруды тапсырамын.

ТӨРТІНШІ. Көлік-логистика инф-
рақұрылымының тиімділігін арттыру. 

Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше 
трансконтиненталды коридор өтеді.

Бұл туралы көп айтылды. 
Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк 

транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 
17 миллион тоннаға жуықтады. 

Транзиттен түсетін жыл сайынғы та-
бысты 2020 жылы 5 миллиард долларға 
жеткізу міндеті тұр. 

Бұл инфрақұрылымға жұмсалған мем-
лекет қаражатын тез арада қайтаруға 
мүмкіндік береді. 

Жүк қозғалысын онлайн режімінде ба-
қылап, олардың кедергісіз тасымалдануы 
үшін жəне кедендік операцияларды жеңіл-
дету мақсатымен блокчейн сияқты цифр-
лық технологиялардың ауқымды түрде 
енгізілуін қамтамасыз ету қажет. 

Заманауи шешімдер логистиканың бар-
лық буынының өзара байланысын ұйымдас-
тыруға мүмкіндік береді. 

«Үлкен деректерді» (Big data) пай-
далану сапалы талдауды қамтамасыз ету-
ге, өсімнің резервін анықтауға жəне ар-
тық шығынды азайтуға жағдай туғызады. 

Осы мақсаттар үшін Интеллектуалды 
көлік жүйесін енгізу қажет. 

Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға 
жəне инфрақұрылымды одан əрі дамыту 
қажеттігін анықтауға жол ашады. 

Ішкі өңірлік қатынастарды жақсарту 
үшін автожолдардың жергілікті желісін 
жөндеу мен қайта салуға арналған қар-
жы көлемін көбейту керек. 

Осыған жыл сайын бөлінетін бюд-
жет қаражатының жалпы көлемін орташа 
мерзімдегі кезеңде 150 миллиард теңгеге 
жеткізу қажет.

Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық 
əкімдіктердің белсенді қатысуын қамта-
масыз ету керек.

БЕСІНШІ. Құрылысқа жəне комму-
налдық секторға заманауи технология-
ларды енгізу.

Жүзеге асырылып жатқан бағдарла-
малар арқасында Қазақстанда пайдалану-
ға берілген тұрғын үйлердің көлемі жы-
лына 10 миллион шаршы метрден асты.

Тұрғын үйді көпшілікке қолжетімді ет-
кен тұрғын үй жинақтау жүйесі тиімді жұ-
мыс істеуде. 

Баспанамен қамту көрсеткіші соңғы 
10 жылда бір тұрғынға шаққанда 30 про-
центке өсіп, бүгінде 21,6 шаршы метрді 
құрады. 

Бұл көрсеткішті 2030 жылы 30 шар-
шы метрге дейін жеткізу керек.

Осы міндетті орындау барысында құ-
рылыс салудың жаңа əдістерін, заманауи 
материалдарды, сондай-ақ ғимараттар-
дың жобасы мен қала құрылысының жос-
парын жасағанда мүлде басқа тəсілдерді 
қолдану керек.

Ғимараттардың сапасына, эколо-
гиялық тазалығына жəне энергиялық 
тиімділігіне жоғары талап қою қажет.

Салынатын жəне салынған үйлер мен 
инфрақұрылымдық нысандарды интел-
лектуалды басқару жүйелерімен жаб-
дықтау керек. 

Бұл тұрғындарға қолайлы жағдай жа-
сап, электр энергиясын, жылу мен суды тұ-
тынуды қысқартып, табиғи монополистерді 
тиімді жұмысқа ынталандырады. 

Заңнамаға, соның ішінде табиғи моно-
полиялар саласын реттейтін заңдарға тиісті 
өзгерістер енгізу қажет.

Əкімдер тұрғын үй-коммуналдық 
инфрақұрылымын жетілдіру мəселесін 
мемлекет-жекеменшік серіктестігі негізін-
де белсенді шешуі керек. 

Ауылдық елді мекендерді сапалы 
ауызсумен қамтамасыз ету үшін Үкімет 
бұл іске барлық қаражат көздерінен жыл 

сайын кем дегенде 100 миллиард теңге 
қарастыруы қажет. 

АЛТЫНШЫ. Қаржы секторын «қай-
та жаңғырту».

Банктік портфельдерді «нашар» не-
сиеден арылту ісін аяқтау қажет. 

Ол үшін банк иелері шығындарын мо-
йындай отырып, экономикалық жауап-
кершілік алуға тиіс.

Акционерлердің аффилирленген ком-
паниялар мен жеке адамдардың пайдасы 
үшін банктерден қаржы шығаруы ауыр 
қылмыс болып саналуға тиіс. 

Ұлттық Банк мұндай істерге немқұрай-
лы қарамау керек. 

Əйтпесе, мұндай мемлекеттік орган-
ның не керегі бар?

Ұлттық Банк тарапынан қаржы инс-
титуттарының қызметін қадағалау қатаң, 
уақтылы əрі нəтижелі болуға тиіс.

Мемлекет қарапайым азаматтардың 
мүдделерін қорғауға одан əрі кепілдік 
береді. 

Жеке тұлғалардың банкроттығы ту-
ралы заң қабылдауды тездету қажет.

Сонымен қатар 2016 жылдың 1 қаң-
тарына дейін халыққа берілген валюта-
лық ипотекалық займдар жөніндегі мə-
селені Ұлттық Банкке толығымен шешуді 
тапсырамын. 

Сол күннен бастап аталған валюталық 
займдарды жеке тұлғаларға беруге заң 
жүзінде тыйым салынған болатын. 

Ұлттық Банк пен Үкімет экономика са-
лаларындағы нақты тиімділікті есепке ала-
тын ставкалармен бизнеске ұзақ мерзімді 
несиелендіруді қамтамасыз ету мəселесін 
бірлесіп шешуге тиіс. 

Инвестициялық ахуалдың одан əрі жақ-
саруы жəне қор нарығының дамуы ма-
ңызды болып саналады. 

Бұл – жұмысын бастаған «Астана» ха-
лықаралық қаржы орталығының негізгі 
міндеттерінің бірі.

Ол халықаралық озық тəжірибені пай-
даланып, ағылшын құқығы мен зама-
науи қаржы технологияларын қолданатын 
өңірлік хабқа айналуға тиіс.

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» ұлттық компанияларының акция-
ларын IPO-ға табысты түрде шығару қор 
нарығын дамытуға септігін тигізеді. 

ЖЕТІНШІ. Адами капитал – жаң-
ғыру негізі.

Білім берудің жаңа сапасы.
Барлық жастағы азаматтарды қамти-

тын білім беру ісінде өзіміздің озық жү-
йемізді құруды жеделдету қажет.

Білім беру бағдарламаларының негізгі 
басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу 
жəне жаңа білімді меңгеру қабілетін да-
мыту болуға тиіс.

2019 жылдың 1 қыркүйегіне қарай мек-
тепке дейінгі білім беру ісінде балалар-
дың ерте дамуы үшін өз бетінше оқу ма-
шығы мен əлеуметтік дағдысын дамыта-
тын бағдарламалардың бірыңғай стандарт-
тарын енгізу қажет.

Орта білім беру саласында жаңар-
тылған мазмұнға көшу басталды, ол 2021 
жылы аяқталатын болады. 

Бұл – мүлде жаңа бағдарламалар, оқу-
лықтар, стандарттар жəне кадрлар.

Педагогтарды оқыту жəне олардың 
біліктілігін арттыру жолдарын қайта қа-
рау керек болады. 

Еліміздің университеттеріндегі педа-
гогикалық кафедралар мен факультеттерді 
дамыту қажет.

Білім берудің барлық деңгейінде мате-
матика жəне жаратылыстану ғылымда-
рын оқыту сапасын күшейту керек. 

Бұл – жастарды жаңа технологиялық 
қалыпқа дайындаудың маңызды шарты. 

Білім беру мекемелерінің арасында-
ғы бəсекелестікті арттырып, жеке капи-
талды тарту үшін қала мектептерінде жан 
басына қатысты қаржыландыру енгізі-
летін болады.

Біздегі оқушылардың жүктемесі ТМД 
елдерінің ішінде ең жоғары болып отыр-
ғанын жəне Экономикалық ынтымақтас-
тық жəне даму ұйымы елдеріне қарағанда 
орта есеппен үштен бір еседен көп екенін 
ескеріп, оны төмендету керек.

Барлық өңірлердегі Оқушылар сарайла-
рының базасында компьютерлерді, лабора-
торияларды жəне 3Д-принтерлерді қоса ал-
ғанда, барлық қажетті инфрақұрылымдары 
бар балалар технопарктері мен бизнес-
инкубаторларының желісін құру керек. 

Бұл жас ұрпақты ғылыми-зерттеу са-
ласына жəне өндірістік-технологиялық 
ортаға ұтымды түрде кірістіруге көмек-
теседі.

Қазақстандықтардың болашағы – қа-
зақ, орыс жəне ағылшын тілдерін еркін 
меңгеруінде.

Орыс тілді мектептер үшін қазақ тілін 
оқытудың жаңа əдістемесі əзірленіп, енгізі-
луде. 

Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын де-
сек, оны жөнсіз терминологиямен қиын-
датпай, қазіргі заманға лайықтауымыз қа-
жет.

Алайда, соңғы жылдары əлемде қа-
лыптасқан 7 мың термин қазақ тіліне ау-
дарылған. 

Мұндай «жаңалықтар» кейде күлкіңді 
келтіреді. 

Мысалы, «ғаламтор» (Интернет), «қол-
тырауын» (крокодил), «күйсандық» (фор-
тепиано) жəне тағы сол сияқтылар толып 
жатыр.

Осындай аудармаларды негіздеу тəсіл-
дерін қайта қарастырып, терминология тұр-
ғысынан қазақ тілін халықаралық дең-
гейге жақындату керек.

Латын əліпбиіне көшу бұл мəселені 
реттеуге мүмкіндік береді.

2025 жылға дейін білім берудің барлық 
деңгейінде латын əліпбиіне көшудің нақ-
ты кестесін жасау қажет.

Орыс тілін білу маңызды болып қала 
береді. 

2016 жылдан бері жаңартылған бағдар-
лама бойынша орыс тілі қазақ мектептерін-
де 1-сыныптан бастап оқытылып келеді. 

2019 жылдан 10-11-сыныптардағы жа-
ратылыстану ғылымының жекелеген пəн-
дерін оқытуды ағылшын тіліне көшіру 
басталатын болады. 

Нəтижесінде, біздің барлық түлектеріміз 



11 qan’tar, bei’senbi

ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ДАМУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ
Н. НАЗАРБАЕВТЫҢ Қазақстан халқына Жолдауы

елімізде жəне жаһандық əлемде өмір сүріп, 
жұмыс істеуі үшін қажетті деңгейде үш 
тілді меңгеретін болады. 

Сонда ғана нағыз азаматтық қоғам құ-
рылады.

Кез келген этникалық топтың өкілі кез 
келген жұмысты таңдай алады, тіпті Пре-
зидент болып сайлануға да мүмкіндігі 
болады. 

Қазақстандықтар біртұтас ұлтқа ай-
налады.

Оқытудың мазмұндылығы заманауи тех-
никалық тұрғыдан қолдау көрсету арқы-
лы үйлесімді түрде толықтырылуға тиіс. 

Цифрлық білім беру ресурстарын да-
мыту, кең жолақты Интернетке қосу жəне 
мектептерімізді видеоқұрылғылармен жаб-
дықтау жұмыстарын жалғастыру қажет. 

Жұмыс берушілерді тарту арқылы 
жəне халықаралық талаптар мен цифрлық 
дағдыларды ескере отырып, техникалық 
жəне кəсіптік білім беру бағдарламала-
рын жаңарту керек. 

«Баршаға тегін кəсіптік-техникалық 
білім беру» жобасын жүзеге асыруды жал-
ғастыру қажет.

Мемлекет жастарға алғашқы маман-
дықты береді. 

Үкімет бұл міндетті орындауға тиіс.
Орта мектеп пен колледждер жəне жо-

ғары оқу орындары үздік оқытушыларының 
видеосабақтары мен видеолекцияларын 
Интернетте орналастыру керек. 

Бұл барлық қазақстандықтарға, оның 
ішінде шалғайдағы елді мекен тұрғында-
рына озық білім мен құзыреттілікке қол 
жеткізуге жол ашады. 

Жоғары білім беру ісінде жасанды ин-
теллектпен жəне «үлкен деректермен» жұ-
мыс істеу үшін ақпараттық технологиялар 
бойынша білім алған түлектер санын кө-
бейту керек.

Осыған орай металлургия, мұнай-газ 
химиясы, агроөнеркəсіп кешені, био жəне 
IT-технологиялар салаларын зерттеу ісінде 
басымдық беретін жоғары оқу орны ғы-
лымын дамыту керек. 

Қолданбалы ғылыми-зерттеулерді ағыл-
шын тіліне біртіндеп көшіруді жүзеге асы-
ру талап етіледі. 

Жоғары оқу орындары шетелдердің же-
текші университеттерімен, ғылыми орта-
лықтарымен, ірі кəсіпорындарымен жəне 
трансұлттық корпорацияларымен бірлес-
кен жобаларды белсенді түрде жүзеге 
асыруы қажет. 

Жеке сектордың бірлескен қаржы-
ландыруға атсалысуы барлық қолданба-
лы ғылыми-зерттеу əзірлемелері үшін мін-
детті талап болуға тиіс. 

Жас ғалымдарымызға ғылыми грант-
тар аясында квота бөліп, оларды қолдау-
дың жүйелі саясатын жүргізуіміз керек. 

Білім беру саласына өзінің инвестиция-
лық жобалары мен экспорттық əлеуеті бар 
экономиканың жеке саласы ретінде қа-
райтын кез келді. 

Жоғары оқу орындарына білім беру 
бағдарламаларын жасауға көбірек құқық 
беріп, олардың академиялық еркіндігін 
заңнамалық тұрғыдан бекіту керек. 

Оқытушылардың қайта даярлықтан 
өтуіне күш салып, жоғары оқу орындары-
на шетелдік менеджерлерді тартып, əлемдік 
университеттердің кампустарын ашу қажет. 

Ұлттың əлеуетін арттыру үшін мəде-
ниетіміз бен идеологиямызды одан əрі 
дамытуымыз керек.

«Рухани жаңғырудың» мəн-маңызы 
да нақ осында.

Өзінің тарихын, тілін, мəдениетін бі-
летін, сондай-ақ заманына лайық, шет тіл-
дерін меңгерген, озық əрі жаһандық көз-
қарасы бар қазақстандық біздің қоғамы-
мыздың идеалына айналуға тиіс.

Үздік денсаулық сақтау ісі жəне дені 
сау ұлт.

Халықтың өмір сүру ұзақтығының өсуі-
не жəне медициналық технологиялардың 
дамуына байланысты медициналық қыз-
мет көрсетуге деген сұраныс көлемі арта 
түсетін болады.

Қазіргі денсаулық сақтау ісі қымбатқа 
түсетін стационарлық емге емес, негізінен 
аурудың алдын алуға бағытталуға тиіс. 

Саламатты өмір салтын насихаттай 
отырып, қоғамдық денсаулықты басқа-
ру ісін күшейту керек.

Жастардың репродуктивті денсаулы-
ғын қорғауға жəне нығайтуға ерекше на-
зар аудару керек.

Тиімділігі аз жəне мемлекет үшін шығы-
ны көп диспансерлік ем қолданудан негізгі 
созылмалы ауруларға алыстан диагностика 
жасап, сондай-ақ осы саланы амбулатор-
лық емдеу арқылы басқаруға көшу қажет.

Бұл тəжірибе əлемде бұрыннан бар. 

Оны батыл əрі белсенді түрде енгі-
зу керек.

Онкологиялық аурулармен күресу 
үшін кешенді жоспар қабылдап, ғылы-
ми онкологиялық орталық құру қажет.

Халықаралық озық тəжірибе негізін-
де ауруды ерте диагностикалаудың жəне 
қатерлі ісікті емдеудің жоғары тиімділігі 
қамтамасыз етілуге тиіс.

Біз кардиология, босандыру жəне өкпе 
ауруымен күресу кезінде атқарған істеріміз 
сияқты жұмыстарды да жүргізуіміз керек.

Денсаулық сақтау саласы халықтың, 
мемлекеттің жəне жұмыс берушінің ор-
тақ жауапкершілігіне негізделген Міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жү-
йесіне кезең-кезеңімен көшетін болады.

Оны енгізудің қажеттілігі ешқандай 
күмəн туғызбайды.

Алайда, Денсаулық сақтау министрлігі 
мен Еңбек жəне халықты əлеуметтік қор-
ғау министрлігі іске асырмаған дайын-
дық жұмыстарын тыңғылықты жүргізу 
талап етіледі.

Мемлекеттің міндеттерін нақты белгі-
лей отырып, Тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемінің жаңа моделін 
əзірлеу қажет.

Халық мемлекет тарапынан кепілдік 
берілмеген қызметтерді Міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінің қаты-
сушысы ретінде немесе ерікті медицина-
лық сақтандыру, сондай-ақ бірлесе төлеу 
арқылы ала алады.

Ақпараттық жүйелерді біріктіру, мо-
бильдік цифрлық қосымшаларды қолда-
ну, электрондық денсаулық паспортын 
енгізу, «қағаз қолданбайтын ауруханаға» 
көшу арқылы медициналық көмектің қол-
жетімділігі мен тиімділігін арттыру қажет.

Медицинада ауруларды диагностикалау 
мен емдеудің тиімділігін айтарлықтай арт-
тыратын генетикалық талдау мен жасанды 
интеллект технологияларын енгізуге кірі-
суіміз керек.

Медициналық кадрлармен қамтама-
сыз ету жəне оларды сапалы даярлау ма-
ңызды мəселе болып саналады.

Бүгінде бізде Назарбаев Универси-
тетінің бірегей Медицина мектебі бар. 
Онда біріктірілген университет клиника-
сы жұмыс істейді.

Бұл тəжірибе барлық медициналық жо-
ғары оқу орындарына таратылуға тиіс.

Осы жəне басқа да шараларды іске асы-
ру үшін «Халық денсаулығы жəне ден-
саулық сақтау жүйесі туралы» кодекстің 
жаңа редакциясын əзірлеу қажет.

Сапалы жұмыспен қамту жəне əлеу-
меттік қамсыздандырудың əділетті жү-
йесі.

Еңбек нарығының тиімділігін қам-
тамасыз етіп, əрбір адамның өз əлеуетін 
іске асыра алуы үшін жағдай жасаудың 
маңызы зор.

Барлық негізгі мамандық бойынша за-
манауи стандарттар əзірлеу қажет.

Бұл стандарттарда жұмыс берушілер 
мен бизнесмендер еңбеккерлердің білімі, 
қабілеті мен құзыретінің қандай болуы қа-
жеттігін нақты белгілейді.

Кəсіби стандарттардың талаптарын 
ескеріп, білім берудің жаңа бағдарлама-
ларын əзірлеу қажет немесе қазіргі бағ-
дарламаларды жаңарту керек.

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен 
жұмыссыздар экономикалық өсімнің ре-
зерві саналады.

Мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 
мəселесін қарастыру жөнінде бірнеше рет 
талап қойғанмын. 

Еңбек жəне халықты əлеуметтік қор-
ғау министрлігі бұл іске жауапсыздық та-
нытып, атүсті қарап отырды. 

Адамдарды нəтижелі жұмысқа тар-
ту үшін көбірек мүмкіндік беріп, олардың 
жеке кəсібін бастауына немесе жаңа ма-
мандық алып, жұмысқа орналасуына жағ-
дай жасау керек.

«Атамекен» ұлттық кəсіпкерлер палата-
сының бизнесті үйрету жөніндегі жұмыс-
тары қолдауға тұрарлық.

Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне 
жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарла-
масы аясында оның құралдарын нығайта 
отырып, халықтың осы санаттарын кеңі-
нен тарту қажет.

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар-
ды тіркеу үдерісін мейлінше жеңілдетіп, 
оларға мемлекет алдындағы міндеттерін 
адал атқару тиімді болатындай жағдай ту-
ғызу қажет.

Қазақстандықтардың жаңа жұмыс ор-
нын салыстырмалы түрде тезірек иеле-
нуге, соның ішінде еліміздің басқа да елді 
мекендерінен жұмыс табуға мүмкіндігі бо-
луға тиіс.

Бірыңғай электрондық еңбек биржа-
сын кең ауқымда енгізу қажет. Онда бос 
жұмыс орындары мен жұмыс іздеушілер 
туралы барлық ақпарат жинақталуға тиіс.

Азаматтар үйлерінен шықпай-ақ кəсі-
би бағдарлы тест тапсырып, оқу курстары 
мен мемлекеттік қолдау шаралары туралы 
біліп, өзін қызықтыратын жұмыс таба 
алатын болады.

Еңбек кітапшаларын да электрондық 
форматқа көшірген жөн.

Электрондық еңбек биржасы тура-
лы заңды 2018 жылғы 1 сəуірге дейін қа-
былдау қажет.

Əлеуметтік саясат азаматтарды то-
лыққанды экономикалық өмірге тарту 
арқылы жүзеге асырылатын болады.

Қазір зейнетақы жүйесі толықтай ең-
бек өтіліне байланыстырылған. 

Кім көп жұмыс істесе, сол көп зейнет-
ақы алатын болады.

Осыған орай, барша қазақстандықтар 
өздерінің атқаратын жұмыстарын заң-
дастыруға зор мəн беруі керек.

Əлеуметтік сақтандыру жүйесінде де 
еңбек өтілі мен өтемақы мөлшері арасын-
дағы өзара байланыс күшейтілетін болады.

Біз 2018 жылдан бастап халықтың əлеу-
меттік тұрғыдан аз қамтылған тобына атау-
лы əлеуметтік көмек көрсетудің жаңа 
тəртібіне көштік.

Оның шегі ең төменгі күнкөріс дең-
гейінің 40 процентінен 50 процентіне 
дейін көтерілді.

Еңбекке қабілетті əлеуметтік тұрғыдан 
аз қамтылған азаматтар үшін берілетін қар-
жылай көмек олар жұмыспен қамту ша-
раларына қатысқан жағдайда ғана қол-
жетімді болады.

Еңбекке қабілетсіз азаматтарға мем-
лекеттік қолдау көрсету шаралары кү-
шейтіледі.

Қымбатты қазақстандықтар!
Мемлекет өзінің əлеуметтік міндетте-

мелерінің барлығын толықтай орындайды.
2016-2017 жылдары зейнетақы мен 

жəрдемақы үш рет көбейгенін еске сал-
ғым келеді.

Базалық зейнетақы, жалпы алғанда, 29 
процентке, ынтымақты зейнетақы 32 про-
центке, бала тууға байланысты жəрдемақы 
37 процентке, ал мүгедектер мен асырау-
шысынан айырылғандарға төленетін жəр-
демақының əрқайсысы 43 процентке өсті.

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет-
керлердің жалақысы 28 процентке дейін, 
білім беру саласы қызметкерлерінің жа-
лақысы 29 процентке дейін, əлеуметтік 
қорғау саласы қызметкерлерінің жалақы-
сы 40 процентке дейін, «Б» корпусында-
ғы мемлекеттік қызметшілердің жалақы-
сы 30 процентке, стипендиялар 25 про-
центке өсті.

Дағдарыс заманы. Əйтсе де, əлемнің 
санаулы ғана елдері əлеуметтік салаға 
жұмсайтын шығындарын осылай арт-
тыра алды.

Республикалық бюджеттің əлеуметтік 
салаға бөлінген шығыны 2018 жылы 12 
процентке өсіп, 4,1 триллион теңгеден 
асты. 

Əлеуметтік төлемдерді, соның ішінде 
зейнетақыны өсіру 3 миллионнан астам 
қазақстандықтың табыстарын көбейтеді. 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап ын-
тымақты зейнетақы 8 процентке артты. 

Мүгедектерге, асыраушысынан айырыл-
ған жəне мүгедек балалар тəрбиелеп отыр-
ған отбасыларына арналған жəрдемақылар 
16 процентке дейін өсті.

2018 жылдың 1 шілдесінен бастап база-
лық зейнетақы еңбек өтіліне байланысты 
орташа алғанда 1,8 есе көбейетін болады.

Бұдан бөлек, 2018 жылдың 1 шілдесі-
нен бастап кəмелетке толған, бала кезі-
нен бірінші топтағы мүгедектерді бағып 
отырған ата-аналар үшін қосымша мем-
лекеттік жəрдемақыны енгізуді тапсы-
рамын.

Бір ең төменгі күнкөріс деңгейінен кем 
емес мұндай жəрдемақыны шамамен 14 
мың отбасы ай сайын алады.

2018 жылы осы мақсатқа 3 миллиард 
теңгеге дейін қаржы қажет болады.

Мұғалім мəртебесін арттыру мақсаты-
мен білім берудің жаңартылған мазмұны-
на көшкен ұстаздардың лауазымдық жа-
лақысын 2018 жылдың 1 қаңтарынан бас-
тап 30 процентке көбейтуді тапсырамын.

Жаңартылған мазмұн дегеніміз – халық-
аралық стандарттарға сай келетін жəне На-
зарбаев зияткерлік мектептерінде бейімде-
луден өткен заманауи оқу бағдарламалары. 

Бұлар біздің балаларымызға қажетті 
функционалдық сауаттылық пен сыни 
тұрғыдан ойлау қабілетін дарытады. 

Сонымен қатар 2018 жылы категория-
лар арасындағы алшақтықты арттырып, мұ-
ғалімдер үшін біліктілік деңгейін ескеретін 
категориялардың жаңа кестесін енгізуді 
тапсырамын.

Категорияларды бүкіл əлемде қолданы-
лып жүрген ұлттық біліктілік тест арқы-
лы беру керек.

Бұл педагогтарды өздерін ұдайы жетілді-
руге ынталандыратын болады.

Нəтижесінде, мұғалімдердің жалақы-
сы біліктілігінің расталуына байланысты 
тұтастай алғанда 30 проценттен 50 про-
центке дейін өседі. 

Бұл үшін биыл қосымша 67 миллиард 
теңге бөлу қажет.

СЕГІЗІНШІ. Тиімді мемлекеттік бас-
қару.

Мемлекеттік əкімшілендіру кезінде 
кəсіпкерлер мен тұрғындардың шығында-
рын қысқартуға байланысты жұмыстар-
ды жалғастыру қажет.

Осыған орай бизнесті реттеуге қатысу-
ды əрі қарай азайтуға бағытталған заң қа-
былдауды жылдамдату керек.

«Бір терезе» қағидаты бойынша бизнес-
ке мемлекеттік қолдау көрсету үдерістерін 
цифрландыруды қамтамасыз ету қажет.

Мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерінің интеграциясы «бір өтініш» 
қағидаты бойынша жекелеген мемлекеттік 
қызмет көрсетуден кешенді қызмет көрсе-
туге көшуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар табиғи монополия 
субъектілері көрсететін қызметтерінің са-
пасын арттыру жөніндегі жұмысты жал-
ғастыру керек. 

Олар үшін жəне энергия өндірушілер 
үшін инвестициялық бағдарламаларын ес-
керіп, негізделген тарифтерді белгілеу ма-
ңызды.

Бизнес-климатты жақсарту үшін ба-
тыл іс-қимыл талап етіледі, əсіресе өңірлік 
деңгейде. 

Үкімет бизнесті көлеңкеден шығарып, 
оны қолдауға бағытталған жүйелі шара-
лардың жаңа пакетін дайындауға тиіс. 

Мемлекеттік органдарға бағынышты 
ұйымдардың санын қысқарту есебінен же-
кешелендіру жоспарын кеңейте отырып, 
оны іске асыруды жеделдету қажет. 

Əкімшілік шығындарды азайту үшін ве-
домствоға бағынышты нақты қажетті ұйым-
дарды мүмкіндігінше біріктіру керек. 

Босаған қаражатты мемлекеттік қыз-
метшілердің факторлық-балдық шкала-
ға негізделген жаңа еңбекақы жүйесін 
енгізуге бағыттау қажет. 

Бұл орталықтағы жəне өңірлердегі мем-
лекеттік қызметшілер жалақысының дисп-
ропорциясын қысқартады, сондай-ақ жұ-
мыстың сипаты мен тиімділігі ескерілетін 
болады. 

Үкіметке Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігімен бірлесіп, 2018 жылы орталық 
жəне жергілікті мемлекеттік органдарда 
осы жүйені енгізудің пилоттық жобала-
рын іске асыруды тапсырамын. 

Өңірлердегі мемлекеттік қызметтің 
тиімділік əлеуетін олардың экономикалық 
дербестігі мен жауапкершілігін арттыру ар-
қылы мейлінше толық ашу керек. 

Жалпы алғанда, өңірлік саясат өңір-
лердің шығындарын теңестіруден жеке та-
быстарының өсімін ынталандыруға ба-
ғытталуға тиіс. 

Атап айтқанда, бүгінде əлемдегі əрбір 
оныншы жұмыс орнын ашып отырған сырт-
тан келушілер туризмі мен ішкі туризм 
кез келген өңір үшін перспективалық табыс 
көздерінің бірі болып саналады. 

Үкімет виза мəселелерін жеңілдетуді, 
инфрақұрылымды дамытуды жəне ту-
ризм саласындағы кедергілерді алып тас-
тауды қамтитын кешенді шаралар қабыл-
дауы керек.

Фискальды орталықсыздандыру ая-
сында шағын жəне орта бизнестен түсетін 
корпоративті табыс салығын өңірлік бюд-
жеттерге беру мəселесін шешу керек. 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2 
мыңнан астам адам тұратын аудандық 
маңызы бар қалалар, ауылдар мен ауыл-
дық округтерде жергілікті өзін-өзі басқа-
рудың дербес бюджеті мен коммуналдық 
меншігін енгізу заң жүзінде белгіленген. 

2020 жылдан бастап бұл нормалар бар-
лық елді мекендерде күшіне енеді.

Салықтық жəне салықтан тыс басқа да 
түсімдердің 7 түрі, сондай-ақ шығындар-
дың 19 бағыты ауыл бюджетіне берілді. 

Бұл жергілікті маңызы бар мəселелерді 
шешу үшін халықты тартуға мүмкіндік 
береді.

Сонымен қатар мемлекеттік орган-
дар нақты уақыт жəне жедел жауап 
беру режімінде азаматтардың ескертпелері 

мен ұсыныстарын есепке алу үшін зама-
науи цифрлық технологияларды қолда-
нуға тиіс.

Мемлекет пен компаниялар жаңа техно-
логияларды енгізе отырып, өз ақпараттық 
жүйелері мен құрылғыларының берік 
қорғалуын қамтамасыз етуі керек. 

Бүгінде киберқауіпсіздік ұғымы тек 
ақпаратты ғана емес, сонымен қатар 
өндірістік жəне инфрақұрылымдық ны-
сандарды басқару тетігін қорғау дегенді 
де білдіреді. 

Осы жəне өзге де шаралар Қазақстан-
ның Ұлттық қауіпсіздік стратегиясында 
көрініс табуға тиіс.

ТОҒЫЗЫНШЫ. Жемқорлықпен кү-
рес жəне заңның үстемдігі.

Жемқорлықтың алдын алуға бағыт-
талған күрес жалғаса береді. 

Көп жұмыс істеліп жатыр.
Соңғы 3 жылда ғана жоғары лауазымды 

шенеуніктер мен мемлекеттік компаниялар-
дың басшыларын қоса алғанда, жемқорлық 
үшін 2,5 мыңнан астам адам сотталды. 

Осы уақыт ішінде олардың 17 миллиард 
теңге көлемінде келтірген залалы өтелді. 

Мемлекеттік органдардағы процес-
терді, соның ішінде олардың халықпен жəне 
бизнеспен қарым-қатынасын цифрланды-
ру маңызды болып саналады.

Атап айтқанда, азаматтар өз өтініш-
терінің қалай қарастырылып жатқанын 
көріп, дер кезінде сапалы жауап алуға тиіс. 

Сот жəне құқық қорғау жүйелерін инс-
титуционалды тұрғыдан өзгерту жүзе-
ге асырылуда.

Заңнамаға қылмыстық процестегі аза-
маттардың құқықтарын қорғау ісін кү-
шейтуді, оның əсіре қатаңдығын бəсеңде-
туді көздейтін нормалар енгізілді. 

Адвокаттардың құқықтары мен сотқа 
дейінгі сатыдағы сот бақылауының аясы 
кеңейді.

Құқық қорғау органдарының өкілеттігі 
мен жауапкершілік шегі айқындалды. 

Азаматтардың конституциялық құқықта-
рына кепілдікті нығайту, құқық үстемдігін 
қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін ізгі-
лендіру жұмыстарын жалғастыру қажет. 

Қоғамдық тəртіпті сақтау жəне қауіп-
сіз дікті қамтамасыз ету саласында көше-
лерде жəне адам көп жиналатын қоғамдық 
орындарда бейнебақылау жүргізетін, аза-
маттарды анықтайтын жəне жол қозғалы-
сын қадағалайтын интеллектуалды жүйе-
лерді белсенді түрде енгізу керек. 

ОНЫНШЫ. «Ақылды қалалар» 
«ақылды ұлт» үшін.

2018 жыл – елордамыз Астананың 20 
жылдығын атап өтетін мерейтойлы жыл. 

Бас қаламыздың қалыптасуы жəне Еу-
разияның маңызды даму орталықтарының 
қатарына қосылуы – баршамыздың ортақ 
мақтанышымыз. 

Заманауи технологиялар жылдам өсіп 
келе жатқан мегаполистің проблемаларын 
тиімді шешуге жол ашады. 

«Смарт Сити» тұжырымдамасы мен 
қалаға қоныс аударатын адамдардың құзы-
реттерін дамыту негізінде қалалық орта-
ны басқаруды кешенді түрде енгізу қажет. 

Əлемде инвесторлар үшін қалалар 
бəсекеге түседі деген түсінік қалыптасты. 

Олар елді емес, жайлы өмір сүріп, жұ-
мыс істейтін қаланы таңдайды. 

Сондықтан, Астананың тəжірибесі 
негізінде «Смарт Сити» «эталонды» стан-
дартын қалыптастырып, Қазақстан қала-
лары арасында озық практиканы тарату-
ды жəне тəжірибе алмасу ісін бастау керек. 

«Ақылды қалалар» өңірлік дамудың, 
инновацияны таратудың жəне еліміздің бар-
лық аумағында тұрмыс сапасын арттырудың 
локомотивтеріне айналады. 

Міне, алдымызда тұрған 10 міндет 
осы. Бұлар – түсінікті əрі айқын. 

Қымбатты қазақстандықтар!
Біз саяси тұрақтылық пен қоғамдық 

келісімнің арқасында экономикамызды, 
саясатымызды жəне санамызды жаң-
ғыртуға кірістік.

Технологиялық жəне инфрақұрылым-
дық тұрғыдан дамудың жаңа кезеңіне тың 
серпін берілді.

Конституциялық реформа билік тар-
мақтары арасындағы балансты нақтылай 
түсті. 

Біз ұлттық сананы жаңарту үдерісін 
бастадық.

Бұл базалық үш бағыт Қазақстан жаң-
ғыруының жүйелі үш тұғыры болып са-
налады.

Біз жаңа заманға сай болу үшін 
Төртінші өнеркəсіптік революция жағ-
дайындағы тарихи өрлеу бастауында тұр-
ған біртұтас ұлт болуымыз керек. 

ЖОЛДАУ
Қазақстан Президенті 
Н.Назарбаевтың «Төртінші 
өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты 
кезекті жолдауы қоғамда 
қызу қолдауға ие болып, 
кеңінен талқыға салынуда. 
Елбасының жолдауы 
– кезекті жылдың 
бағдарламасы іспеттес. 
Жолдауда көтерілген 
мәселелер жөнінде 
зиялы қауым өкілдері ой 
бөліскен еді. 

Асқарбек ҚҰСАЙЫНОВ,  
Педагогикалық ғылымдар 
академиясының президенті: 

ҰЛТТЫҚ БОЛМЫСҚА БЕРІК 
ҰРПАҚ ТƏРБИЕЛЕУ КЕРЕК

– Бұл жолдауда қазіргі білім беру 
саласына қатысты көп мəселе айтылды. 
Осы жолдаудың жетінші бөлімі «Ада-
ми капитал – жаңғыру негізі» деп ата-
лыпты. Онда өз тарихын, мəдениетін, 
тілін білетін, сондай-ақ, заман тала-
бына сай шетел тілін меңгерген, озық 
əрі жаһандық көзқарасы бар қазақстан-
дық қоғамның идеалына айналуы тиіс 
дейді. Яғни, болашақ қазақстандықтар-
дың бойындағы негізгі қасиет – тілін, 
мəдениетін білу. Осы салада көптеген 
зерттеу жүргіздім. Мəселен, білім сала-
сы дамыған Жапония, Корея елдерінде 
ең алдымен адам тəрбиесін, оның ішін-
де ұлттық тарихын, мəдениетін, ділін, 
тілін білетін, бойында ұлттық қасиеті 
бар адамдарды тəрбиелеуге ерекше 
көңіл бөледі. Біз де Елбасының жол-
дауын осы тұрғыдан қабылдауымыз 
керек. Мұны педагогикалық қоғаммен 
бірлесіп атқару қажет.  

Көптеген дамыған елдерде білім 
– экономикаға үлес қосатын сала. Ға-
лымдар мен педагогикалық оқу орын-
дары ұстаздарына осы міндет жүктелді. 
Яғни, білім беру саласының өзін ин-
вестициялық жобалары мен экспорт-
тық əлеуеті бар экономиканың бір са-
ласы ретінде қарау керек. 

Сондай-ақ, университеттерде педа-
гогикалық факультеттер мен кафедра-
ларды дамыту қажеттігі айтылды. Ең 
бастысы, бойында ұлттық қасиеті бар 
болашақ ұрпақты тəрбиелеу осы кафед-
ралар мен факультеттерде жүзеге асуы 
керек. Ұстаз біліктілігін растау – оның 
қаншалықты білімін жетілдіріп, сер-
тификат жинағанында емес, шəкірті-
не сапалы білім беруден білінуге тиіс. 
Демек, бұл жолдау дамуға бет бұрған 
қазақ қоғамына ерекше серпін берді. 
Сөзден іске көшетін уақыт жетті. Бұл 
– заман талабы. 

«Түркістан-ақпарат»

Ерлан САИРОВ, Қазақстан 
Кəсіподақтары федерациясы 
төрағасының орынбасары:

АВТОНОМДЫ МОДЕЛІМІЗДІ 
ЖАСАУЫМЫЗ КЕРЕК

– Қазақстан дамудың жəне халық-
тың əл-ауқатын арттырудың үлгілі мо-
делін түзіп, табысты жүзеге асыру-
да. Мұны халықаралық сарапшылар 
мойындап отыр. Əрине, қазіргі кезде 
əлемдегі өркендеудің жалпы таныған 
əдістемесі жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 
өсіміне құрылған. Алайда дүниежүзін-
де ЖІӨ-нің өсімі мен отбасылардың да-
муының ара-жігі барған сайын артып 
келеді. Тиісінше, ресми экономикалық 
статистика мен əлеуметтік көңіл-күй 
арасында айырмашылықтар байқалуда. 
Меніңше, Елбасы жолдауында айтылған 
ірі міндеттерді іске асырып, жетістік-
терге жету үшін біздің Қазақстанның 
төл ерекшеліктеріне жəне мүдделеріне 
жауап беретін өз əдістемемізді, «мем-
лекет пен қоғамның дамуы индексі» 
бойынша автономды моделімізді жа-
сауымыз керек.

Пікір
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«НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫ:
БАСПАНА ҚҰРЫЛЫСЫ БАЙЫПТЫ БАҚЫЛАУДА

Бетті дайындаған Анар ЛЕПЕСОВА

«Нұр Отан» партиясының ҚР Парламенті Мәжілісіндегі фракция 
депутаттары Әбдіманап Бектұрғанов, Амангелді Дәуренбаев, 
Сәкен Қаныбеков, Марат Бопазов және Серік Сәпиев өңірлерге 
жұмыс сапары аясында Алматы облысының Талдықорған 
қаласындағы «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы аясында 
салынып жатқан құрылыс нысандарымен танысты. 

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі-
нің басшысы Саид Дəрменовтің айтуынша, 
12 қабатты 64-пəтерлі үй тұрғындарға 2018 
жылдың сəуір айында қолданысқа беріледі.

Құрылыс жұмыстары «Нұрлы жол» бағ-
дарламасы аясында 2015 жылы басталып, ір-
гетасы қаланғаннан кейін тоқтап қалған 290 
пəтерлі бес тұрғын үйдің құрылысы былтыр 
басталған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдар-
ламасы аясында аяқталады деген сенім бар. 
Дегенмен қолдан қолға өткен бес үйге қатыс-
ты шешімін күткен түйткілді тұстар жетерлік. 
Қазіргі кезде барлық үміт «Қазақстандық 
ипотекалық компаниясы» Ипотекалық ұйы-
мы» АҚ мен Алматы облысы əкімшілігі ара-
сында жасалған өзара ынтымақтастық жөнін-
дегі келісімге байланысты көрінеді.

– Аталған үйлердің құрылысы 2015 жыл-
дың маусым айында басталған. Ұлттық қор-
дан қарастырылған қаражаттың дұрыс игеріл-
меуіне байланысты нысандардың құрылысы 
тоқтап қалды. Барлық күрделі жағдайлардың 
күрмеуі тарқатылар болса, биыл тұрғын үй-
лерді толығымен аяқтаудың мүмкіндігі бар, 
– дейді қалалық құрылыс бөлімі басшысы-
ның міндетін атқарушы.

Т�Р�ЫНДАРДЫ
 
М��ТАЖЫН ТЫ
ДАДЫ 
«Нұр Отан» партиясының Республикалық қоғамдық қабылдау 
бөлмесінде Мәжіліс депутаты Арман Қожахметов азаматтарды 
қабылдап, олардың мұң-мұқтажын тыңдады. 

 Қабылдауға келгендердің бірі – бес 
баланың əкесі А.Мүсірепов. Өткен жылы 
5 желтоқсанда бесінші баласы дүниеге 
келген отбасы көпбалалы аналарға бері-
летін жəрдемақысын ала алмай жүр. Осы 
қаңтар айында қажетті құжаттарымен Ха-
лыққа қызмет көрсету орталығына барған-
да тиісті жəрдемақы тағайындамай қой-
ған. Оның себебін орталықтағылар жаңа 
өзгерістерге байланысты, яғни 6-7 бала-
дан кейін ғана көпбалалы отбасы санаты-
на өтетіндігімен түсіндірген.

– Халыққа қызмет көрсету орталы-
ғындағылар жəрдемақы тағайындау үшін 
өткен жылдың соңына дейін келуің ке-
рек еді деген уəж айтады. Сонымен қа-
тар орталыққа əйелімнің баруы қажет 
екен, қазір ол денсаулығына байланыс-
ты алыс жолды көтере алмайды, – дейді 
А.Мүсірепов.

Депутат азаматтың өтінішін қабыл-
дап, бұл мəселені зерттеп, тиісті шешім 
қабылдайтындығын айтты.

Ақмола облысына қарасты Софиевка 
ауылында тұратын Санихан есімді зей-
неткер несие төлеу мəселесі бойынша 

келіпті. Ол 2007 жылдың мамыр айында 
«Альянс» банктен 109 мың 200 теңге не-
сие алған. Жұмыссыз қалу себебіне бай-
налысты несиенің 147 мың 800 теңгесі 
төленіп, соның 47 мың 527 теңгесі қа-
рыз болып қалған. Шарт бойынша банк-
ке барлығы 188 мың теңге қылып қайта-
руы тиіс болған. 

«2012 жылы қалған қарызымды тө-
лейтін болып қол қойдым. Сөйтсем, сот 
сыртымнан несиесін мүлдем өтемеген де-
ген қаулы шығарып, алатын 45 мың теңге 
зейнетақымның 30 мың теңгесін желтоқ-
сан айынан бастап алып отыр», – дейді 
зейнеткер Санихан.

Бұл мəселе бойынша депутат Арман 
Төлешұлы банк басшыларымен байналыс-
қа шығатынын жеткізді.

Қабылдауға келгендердің бірі – сот 
актісінің орындалуы ұзаққа созылғанына 
шағымданса, енді бірі жұмысқа орнала-
суға байланысты көмек сұрап келді. Осы 
сияқты басқа да əлеуметтік мəселелермен 
келген тұрғындардың өтініштері қабылда-
нып, қолданыстағы заңдар аясында қара-
латын болады.

Парламент Мәжілісінің 
депутаттары, «Нұр 
Отан» партиясы 
фракциясының 
мүшелері 
У.Қайназаров, 
Б.Жылқышиев, 
М.Айсина, Б.Оспанов, 
С.Ахметов,  
А.Жаилғанова және 
Ф.Қаратаев Оңтүстік 
Қазақстан облысында 
іссапармен болып, бір 
апта бойы халықпен 
кездесулер өткізуде.

ТОЗҒАН ТЕХНИКА 
КӘДЕГЕ ЖАРАТЫЛУЫ ТИІС
«Нұр Отан» партиясының ҚР Парламенті Мәжілісіндегі фракция 
депутаттары Ирина Аронова, Иван Клименко, Серік Құсайынов, 
Василий Олейник, Александр Суслов, Альберт Рау өздерінің 
Қостанай облысына жұмыс сапары барысында еліміздің ірі 
автомобиль құрастыру кәсіпорындары – «СарыарқаАвтоПром» 
ЖШС және «АгромашХолдинг» АҚ-да болды. 

«Нұр Отан» партиясының Риддер қалалық филиалы жанынан 
құрылған арнайы топ «Нұрлы жол» бағдарламасының іске асыру 
барысын қадағалау мақсатында нысандарды аралады. Бақылау 
тобының құрамында қалалық мәслихат депутаттары, қоғам 
белсенділері мен партия қызметкерлері бар.

Халық қалаулылары кеше Қазығұрт 
ауданына барып, Майлыошақ елді ме-
кеніндегі индустриялық аймақ жұмысы-
мен танысты. Айта кетейік, 12,36 гек-
тар жерді алып жатқан «Қазығұрт» ин-
дустриялдық аймағында бүгінгі таңда 3 
кəсіпорын («Lotys Food Company L.L.C.» 
ЖШС, «ЮКГУ» ЖШС, «Отырабат-Құ-
рылыс» ЖШС) жұмыс істеп тұр. Онда 
100 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. 

«Отырабат-Құрылыс» ЖШС-нің бри-
гадирі Данияр Асылбеков кəсіпорынның 
екі жылдан бері халыққа қалтқысыз қыз-
мет етіп келе жатқанын тілге тиек етті. 
«Жылына 12000м3 газоблок шығарып, 
шикізатпен көрші аудандарды да қамта-
масыз етеміз. Бүгінде кəсіпорын жұмыс-
шыларының орташа жалақысы 70 мың 
теңге», – деді ол.

Мəжіліс депутаттары одан соң егін 
өнімдерінен элита тұқымын жəне асыл 
тұқымды мал баптап, ет, сүт өнімдерін 
дайындаумен айналысатын «Сапа –2002» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 

аялдады. Олар мұнда облыс жұртшылы-
ғының сұранысына ие мақсары, мақта, 
күнбағыс майының өндіріліп жатқаны-
на куə болды.

Депутаттар жұмысшылармен кез-
десіп, іссапарларының мақсатын, пар-
ламенттегі қызметтері туралы ай-
тып, бірқатар сұрақтарға жауап берді.
Мəжіліс депутаты Уəлихан Қайназаров 
бұл іссапардың ауылдың бүгінгі таңда-
ғы негізгі проблемаларын анықтау үшін 
қажет екенін атап өтті.

– Аймақтағы негізгі түйткілдердің  бірі 
– аудан, қалалардағы жеке үйлерді заң-
дастыру, коммуналдық қызметтердің та-
рифтері болып табылады. Өңірде табиғи 
газ бағасы жағынан ең жоғары облыс бо-
лып саналады. Біз тариф мəселесін рес-
публикалық деңгейде көтереміз. Үкімет 
бұл мəселені жедел түрде шешуі қажет, 
– деді Уəлихан Қайназаров.

Мəжіліc депутаттары Қазығұрт ауда-
нына сапары кезінде орталық саябақта 
болып, қарағай көшеттерін отырғызды.

ӨҢІР ӨРКЕНДЕСЕ – ЕЛГЕ ҚҰТ 

«СарыарқаАвтоПром» ЖШС-мен та-
нысу барысында олар автомобиль шанақ-
тарын дəнекерлеу мен сырлау, ұсақ жəне 
ірі жабдықтарды құрастыру жөніндегі 
өндірістік цехтарды аралады. Одан кейін 
депутаттарға қостанайлық автоөндірісінің 
төлтаңбасы ретінде танымал болған ав-
токөліктердің тұтастай қатары –  JAC, 
Peugeot, Ravon, Hyundai жеңіл машина-
ларын, JAC электркөліктері үлгі қата-
рын жəне Iveco негізінде құрастырыла-
тын мектеп автобусын, дəрігерлік жедел 
көмек автокөліктерін көрсетті. Сонымен 
бірге мəжілісшілер электркөліктерін өнді-
ру үшін салынып жатқан  инфрақұрылы-
мының даму үрдісі туралы ақпарат алды. 

«АгромашХолдинг» АҚ депутаттар-
ға  «ESSIL КЗС-760.1», «ESSIL КЗС-740» 
маркалы астық жинайтын комбайндарды 
құрастыру барысын іс үстінде көрсетті. 
Компания Қазақстанда аталмыш мар-
калы комбайнды шығаратын бірден-бір 
өндіріс орны жəне оның еліміздің егіс 
егетін барлық аймақтарында 8 филиалы 
мен 11 өкілдігі ұйымдастырылған рес-
публикада теңдесі жоқ ірі қызметтік-өткі-
зу желісі бар. Депутаттардың зауыт қыз-
меткерлерімен кездесуі барсында «Агро-
машХолдинг» басшылығы ескірген ауыл-
шаруашылық техниканы сатып алу бағдар-
ламасын əзірлеу қажет деп ұсыныс жаса-
ды. Өз тараптарынан депутаттар айтыл-
ған пікірді толығымен қолдады. 

‒ Қазақстанда ескі көліктерді сатып 
алу бағдарламасы іске асырылып жатыр. 
Бағдарлама шарттары бойынша ескірген 
жеңіл автокөліктер, жолаушы таситын 

жəне жүк тасымалдаушы көліктер сатып 
алынады. Осыған ұқсас ескі ауылшаруа-
шылық техникасын да сатып алып, кейін 
кəдеге жарататын бағдарламаны əзір-
леу керек деген ойдамыз. Ескі техника 
иесі оны сатқаннан кейін отандық жаңа 
ауылшаруашылық техниканы сатып алуға 
мүмкіндік беретін жеңілдік куəлігін алуы 
тиіс. Бұл, ең бастысы, аграрийлер үшін 
өздерінің ауылшаруашылық парктерін жа-
ңартуларына мүмкіндік туғызады, – деп 
атап өтті «АгромашХолдинг» АҚ басқар-
ма төрағасы Алексей Сидоренко.

 Осы күні депутаттар  «Нұрлы жер» 
бағдарламасын іске асыру шеңберінде са-
лынып жатқан Қостанай ауданына қарас-
ты «Солтүстік» шағын ауданындағы аз 
жəне көпқабатты үйлер құрылысы ны-
сандарында болды.  

Облыс орталығына іргелес Қостанай 
ауданында мəжілісшілер соңғы жылдары 
тұрғын үйлер мен инженерлік коммуни-
кациялар құрылысына баса мəн беріліп 
отырғанына көз жеткізді. «Нұрлы жер» 
бағдарламасы бойынша Заречный ауылын-
да көп жəне аз қабатты үйлерден тұратын 
«Солтүстік» шағын ауданының бас жос-
пары жасалған, ол бойынша жеке тұрғын 
үйлер салу үшін 279 жер телімі қаралған. 
Мұнда бүгінгі күнге инвесторлардың қа-
ражаты есебінен əр шаршы метрінің құны 
115 мың теңге болатын 68 жеке тұрғын үй 
құрылысы жүріп жатыр. Əңгімелесу бары-
сында депутаттар іссапарларының басты 
мақсаты мен міндеттері, парламенттік қыз-
меттері туралы айтып берді, бірқатар сұ-
рақтарға жауап беріп, түсініктеме жасады.

«НҰРЛЫ ЖОЛ» НЫСАНДАРЫ – 
БАСТЫ НАЗАРДА

Мəжіліс депутаттары бұл нысандар мем-
лекеттің қатаң қадағалауында болатындығын 
ескертіп, алдағы уақытта барлық кемшілік-
терді жоюды тапсырды. Өйткені жүздеген 
отбасы осы үйлердің пайдалануға берілуін 
жылдар бойы сарыла күтіп отыр. 

Сондай-ақ, «Нұр Отан» партиясының 
ҚР Парламенті Мəжілісіндегі фракция де-
путаттарының жұмыс сапары Көксу ауданы, 
Балпық би кентіндегі «Кəрімов» сүт-тауар-
лы фермасында жалғасты. Ауыл шаруашы-
лық фермасының директоры Рахым Кəрі-
мов өндірілетін сүт өнімдерімен танысты-
рып, зауыттың өндірістік қуаттылығы жа-
йында баяндады. 

‒ Біздің сүт-тауарлы фермасы 2017 жылы 
құрылғанына қарамастан, бүгінде кəсіпорын 
бір тəулікте 2 мың тонна сүт өнімін өндіреді. 
164 ірі қара мал басы бар. Ферма қоражай-
ларының сыйымдылығы – 400 бас ірі қара 
мал. Зауытта 65 адам еңбек етеді, ‒ дейді 
Рахым Смағалиұлы. 

Ел қалаулылары кəсіпкердің еңбегіне оң 
баға беріп, алдағы уақытта өнім түрлері мен 
сапасына ерекше назар аударуын сұрады. 

‒ Жетісу өңірінің ауыл шаруашылы-

ғы саласында болашағы зор. Елбасының 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһан-
дық бəсекеге қабілеттілік» атты Жолдауын-
да белгіленген меженің бірі кəсіпкерлікті 
қолдау жəне кооперативтер құру мəселесін 
қарастыру қажет. Біз куə болған сүт-тауар-
лы ферма сынды болашақта да жаңа жоба-
лар, сапалы, табиғи өнім өндіретін осын-
дай кəсіпкер азаматтар ел арасынан шы-

ғатынына сенімдімін, ‒ дейді депутат Сə-
кен Қаныбеков. 

Сонымен қатар, жұмыс сапары бары-
сында нұротандық депутаттар Көксу ауда-
нының балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебінің тəрбиеленушілерімен кездесті. 
Жастармен жүздесу барысында ҚР Парла-
менті Мəжілісінің депутаты Серік Сəпиев 
шеберлік сабағын өткізді.

2017 жылы Риддер қаласында «Нұр-
лы Жол» бағдарламасы аясында құны 569 
млн теңгені құрайтын 3 жоба іске асқан. 
Олар жылу құбырларын салу, балабақша 
құрылысы мен жылу қазандығын жөн-
деу. Аталмыш жобалардың екеуі ағым-
дағы жылы аяқталатын болса, 280 орын-
дық балабақша құрылысы өткен жылы 
аяқталып, ел игілігіне берілген болатын. 

‒ Риддер қаласында «Нұрлы жол» 
бағдарламасы бойынша салынып жатқан 
нысандардың мерзімінен кешігуі болған 
емес . Қалған екі нысан уақытында аяқта-
лады деп ойлаймыз. «Нұр Отан» партия-
сы құрылыстың сапалы, уақтылы жүргізі-

луін үнемі қатаң бақылауда ұстайды, ‒ 
дейді «Нұр Отан» партиясы Риддер қала-
лық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Надежда Климова. 

Қалалық мəслихат депутаттары да 
үнемі партия жанынан табылып, бюджет-
тен бөлінген қаражаттың мақсатты пайда-
ланылуына қоғамдық бақылау орнататын-
дықтарын жеткізді. 

‒ «Нұр Отан» партиясы фракциясы-
ның депуаттары мен қоғам белсенділері 
айына 2 мəрте құрылыс сапасы мен қар-
қынын тексеріп тұрамыз. Ол үшін арна-
йы кесте құрдық, ‒ деді Риддер қалалық 
мəслихатының депутаты Сұлтан Каримов.

– Көптеген жыл бойы мемлекет ме-
дицина саласын қаржыландыруға қыруар 
қаражат жұмсап келеді. Бұл қазынаға зор 
ауыртпалық тудырады. МƏМС енгізілген 
жағдайда медициналық мекемелер науқас-
тарға сапалы қызмет көрсетіп, осы арқы-
лы өз қаражат қорын толықтыруға ынта-
лы болады деп жоспарлануда. Алғашында 
сіздер үшін жұмыс беруші төлемақы тө-
лейді. 2020 жылдан сіздердің жалақыла-
рыңыздан 2 пайыз көлеміндегі жарна ұс-
талатын болады, – деді Э. Бадретдинова.

Елімізде медицина саласы жайын-
да теріс пікірлер де айтылуда. Кардиор-
талық өкілінің сөзіне қарағанда, МƏМС 
саланың барлық олқылықтарын шешуге 
бағытталған.

– Жүйенің ұраны – «Сау адам науқас-
тың емделуіне жағдай жасайды». Əрине, 
мұндай пікірмен келіспейтіндер табыла-
ды. Алайда науқастанып қалмаймын деп 
ешкім айта алмайды. Бұл жаңалық ме-
дициналық қызметтердің сапасын артты-
руға жол ашады. Сіздерге бірінші кезек-
те, емханаларыңызға келіп тіркелгеніңізді 
тексеріп, жұмыс берушіңіз өтемақы тө-
леп жатқанын анықтап алу керек. Осы-
ны туысқандарыңыз бен таныстарыңыз-
ға да айтуларыңыз қажет, – деді Э.Бад-
ретдинова.

Спорттық қоғамдастық өкілдері өз-
дерін толғандырған сұрақтарға жауап 
та алды.

ЖА
А Ж�ЙЕНІ
 
ИГІЛІГІ МОЛ  

«Нұр Отан» партиясы Павлодар қалалық филиалының 
қолдауымен «Астана» мұз сарайында облыстық 
кардиологиялық орталық қабылдау бөлімінің меңгерушісі 
Эльмира Бадретдинованың қатысуымен міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесін енгізуге байланысты 
отырыс өтті. Тәжірибелі маман спорт қоғамдастығы өкілдеріне 
реформаның қаншалықты пайдалы екендігін айтып берді.
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ҚҰПИЯ СЫР БҮККЕН 
БИТКОИН

Қалалардағы мұз қалашықтарын тұрғызуға 
қанша қаржы жұмсалады?

Бұл күнде ғаламтордың да өз валютасы пайда болды. Биткоинді естігені болмаса, қыр-сырын 
білетіндер мүлдем аз. Криптовалюта түрлерінің ішіндегі танымал виртуалды биткоин бағасы 
өткен жылдың соңына таман шарықтап кетті. Сарапшылар болса, 2018 жылы биткоин құнының 
қымбаттауы жалғасады деп отыр.

Адамнан айла артылған ба? 
Құлқынның құлы болғандар 
тірі тұрмақ, өлінің әруағынан 
да қорықпайды бүгінде. 
Марқұмның қайтыс болғанын 
құзырлы органдардан 
жасырып, зейнетақысы мен 
жәрдемақысын қалтаға 
басатындар көбейіп барады. 
Ата-ананың көре алмай 
кеткен рақатын біз көрейік 
дей ме, әдетте мұндай 
қитұрқылыққа бақилық болған 
зейнеткерлердің бауыр еті – 
балалары жиі барады. 

Өткен аптада Ақтөбе облыстық проку-
ратурасы қайтыс болған адамдардың зей-
нет ақысын үздіксіз алып отырған адамдар-
ды анықтады. Оларың кейбірі 500 мың тең-
геге дейін зейнетақы алғаны белгілі болды. 

Ақтөбе облыстық прокуратурасы ішкі 
істер органдары мен «Азаматтарға арнал-
ған үкімет» корпорациясы филиалының 
жұмысын біріктірді. Себебі қайтыс болған 
адамның зейнетақысын алып, оны өз пай-
дасына жаратып отыратындар қатары кө-
бейіп барады. 

«Ішкі істер органдары жыл сайын «Аза-
маттарға арналған үкімет» корпорациясы 
филиалының өтініші бойынша тексеру жұ-
мыстарын жүргізеді. Себебі қайтыс болған 
адамдардың зейнетақысын пайдалану дерегі 
тоқтамай тұр. Алдағы уақытта ішкі істер ор-
гандары мен «Азаматтарға арналған үкімет» 
апта сайын ақпарат алмасып отырады. Бұл 
дегеніміз іс сотқа дейінгі өндіріске алын-
бай, қайтыс болған зейнеткерлердің туыс-
тары қылмыстық қудалауға тартылмайды 
деген сөз», ‒ дейді Ақтөбе облыстық про-
куратурасының аппарат жетекшісі Жасұлан 
Дəулембаев. 

Зейнетақы мен жəрдемақы алушының 
қайтыс болғаны туралы тиісті органдарға 
дер кезінде хабарламау деректері еліміздің 
барлық өңірінде тіркеледі. Мəселен, өткен 
жылдың қыркүйек айында өкілетті орган-
дардың жұмысын тексерген Павлодар об-
лыстық прокуратурасы бірқатар заңбұзу-
шылықтарды анықтады. Мамандар соңғы 
бес жылдағы адам өлімін тіркеу бойынша 
біраз айырмашылықтар орын алғанын бай-
қаған. Прокуратура мəліметінше, адамдар 
өз туыстарын өкілетті органдарда тіркеусіз 
жерлеп, марқұмдардың атынан жəрдемақы 
мен зейнетақы алып отырған. 63 адамның 
өлімі Ақсу қалалық азаматтық хал актілерін 
тіркеу бөлімінде тіркелмеген. Зейнетақы тө-
леу бойынша мемлекеттік орталықтың мəлі-
метінше, Б. есімді азаматшаның 2015 жыл-
дың 4 тамыздағы қазасынан соң екі жыл 
бойы оның атынан зейнетақы алынып кел-
ген. Қайтыс болған адамның тұрғылықты 
мекен-жайында оның сіңлісі тұрады. Ол 
марқұмның банк картасы арқылы екі жыл 
бойы зейнетақысын алып, қажетіне жаратып 
отырған. Осылайша ол 2015 жылдың қыр-
күйегінен 2017 жылдың шілдесіне дейін 1 
миллион теңгеден астам қаражатты қалтаға 
басып үлгеріпті. Жалпы, өңірде зейнетақы 
қорына 5 миллион теңгеден астам шығын 
келтірген 10 дерек тіркелген. 

Қостанай тұрғыны Анастасия Говорова 
да əкесінің өлімін үш жыл бойы жасырып, 
зейнетақысын алып келген. Осы уақыт ара-
лығында мемлекеттің 2 млн 268 мың тең-
гесін заңсыз иемденіпті. Əйелдің əкесі қызы-
на өлерінен екі ай бұрын зейнетақыны алу 
құқығы бар сенімхат жазып берген. Такси-
де диспетчер болып жұмыс істеген Анас-
тасия Говорова мұндай əрекетке жоқшы-

лық итермеледі деп ақталды. Əкесін жер-
леген əйел оның өлімін мемлекеттік жағдай 
актісін тіркеу мен зейнетақы төлейтін мем-
лекеттік орталықтан жасырып қалған. Сон-
дықтан марқұм үш жыл бойы тірілер сана-
тында болған. Сенімхатты ұзарту мерзімі 
келгенде қылмыстың беті ашылды. Нəти-
жесінде əйел ірі көлемде алаяқтық жаса-
ды деп айыпталды. Сот оны кінəлі деп та-
нып, үш жыл алты айға шартты жаза таға-
йындады. Говорова ақшаны мемлекетке тү-
гел қайтарып бергендіктен, жаза жеңілдеді.

«Қазпошта» АҚ Қостанай облыстық фи-
лиалының ауылдық пошта байланысы бөлім-
шесінің басшысы болған кезде бақилық бол-
ған ауылдасының зейнетақысын жымқырған 
Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Троеб-
ратское ауылының 32 жастағы тұрғыны да 
жазадан жалтара алмады. 

1934 жылы туған зейнеткер Троебратс-
кое ауылында тұрған жəне ай сайын 9544 
теңге зейнетақы алып отырған. 2015 жылы 
Ресей Федерациясында тұратын балалары-
на барған ол сол жылдың қыркүйек айын-
да сол жерде көз жұмды. «Қазпошта» қыз-
меткері мұны білген. Қыркүйек жəне қара-
ша айларында азаматша Ч. ұрлаған ақша 
көлемі 159 мың теңгені құрайды. Сонымен 
қатар «Қазпошта» қызметкері пошта бөлім-
шесі арқылы «Хоум Кредит Банк» АҚ-ға ай 
сайын 8 мың теңге көлемінде несие төлеген 
Троебратское ауылы тұрғынының ақшасын 
қолды еткен. Сөйтіп, «Қазпошта» АҚ ҚОФ 
келтірілген залал 160 мың теңгеден асты. 

Ұзынкөл аудандық соты алаяқты ҚР ҚК 
189-бабы 2-бөлімі 2,3-бөлімшесінде көр-
сетілген қылмыс бойынша айыпты деп та-
нып, бір жылға шартты бостандығынан айы-
ру жазасын тағайындады. Сонымен қатар, ол 
бір жылға дейін материалдық жауапты қыз-
мет атқару құқығынан айырылды.

ТІРІ ЕКЕНІН ДƏЛЕЛДЕЙ 
АЛМАЙ ЖҮРГЕНДЕР КӨП

Елімізде тірі бола тұра өлілер санатына 
енгендер де аз емес. Жер басып жүрсе де, 
тірі екенін дəлелдей алмай əлекке түскен-
дердің бірі – Шымкент қаласының 25 жас-
тағы тұрғыны Бағдат Жұмаділов. Құжат бо-
йынша тірілер санатында жоқ болып шық-
қан Бағдат Халыққа қызмет көрсету орта-
лығының табалдырығын тоздырғалы біраз 
болған. Баласы дүниеге келгенде ешқан-
дай құжат рəсімдей алмағандықтан, Бағдат-
тың əйелі амалсыздан баланың туу туралы 
куəлігін өз атына жаздырған.

Бір қызығы, 16 жасынан бері бақилық 
болғандар санатына қосылса да, Бағдат Жұ-
маділов осы уақыт аралығында диплом ал-
ған, отбасын құрған, тіпті екінші рет куəлік 
алып та үлгерген. «Тірімін, ал құжат өлі-
лердің қатарында екенімді көрсетіп тұр. Құ-
жат бойынша, Қызылорда облысының Шиелі 
ауданына тіркелген екенмін. Ал менің Шиелі 

ауданына ешқандай қатысым жоқ. Өткен 
жолы ХҚКО-на келсем, бұған Азаматтық 
хал актілерін тіркеу бөлімі (АХАЖ) кінəлі 
деді. Енді Шиелідегі жұмыспен қамту бас-
қармасы кінəлі деп істі бір-біріне сілтеуде», 
‒ дейді Бағдат.

Халыққа қызмет көрсету орталығын-
дағы жеке басты куəландыратын құжатқа 
жауапты қызметкерлер «бұл олқылыққа біз 
кінəлі емеспіз» деп жауапкершіліктен қаш-
са, АХАЖ бөлімінің өкілдері Мемлекеттік 
деректер қорында Бағдатты қайтыс болған 
деп көрсеткен. Қазіргі таңда бұл азамат біз-
ге арызын жазды. Біз бұл арызды жоғарыға 
құзырлы органдарға жіберу арқылы жағдай-
ды шешуге тырысамыз» дейді.

Бағдат өзінің тірі екендігін дəлелдеу мақ-
сатында қаладағы бірнеше мекемеге бас сұ-
ғып, мəн-жайды түсіндірген. Дегенмен ара-
да біраз уақыт өткеніне байланысты ол өзін 
кім «жер жастандырып» жібергенін анық-
тай алмай əлек. 

«Алдағы уақытта осы іске кінəліні тап-
пай қоймаймын», ‒ дейді құзырлы орган-
дардың есігін қағудан шаршаған Бағдат 
Жұмаділов. Бойында қуаты бар, көзі ашық, 
көкірегі ояу жігіт мақсатына жетері анық. 
Ал жасы сексенге келгенде далада қалған, 
ол аздай өлілер санатына енген ақтөбелік 
Дариға əжей əділет үшін күресуге қауқар-
сыз. Соңғы бес айдан бері қария өзінің тірі 
екенін еш жерге дəлелдей алмай жүр. Со-
ның кесірінен жарты жылдан бері зейнет  а-
қысынан қағылған. Қалай болғаны белгісіз, 
өз есімін қайтыс болғандардың тізімінен тап-
қан қария қазір Ақтөбедегі қаңғыбастарды 
бейімдеу орталығын паналап отыр. 

Туған ұлымнан зəбір көрдім деп пана-
сыздардың мекеніне келген кейуана ұлының 
өз үйінен қуып шыққанын айтады. Анасы-
ның зейнетақысын қажетіне жаратып, өзін 
керек етпеген рақымсыз перзент қарияға 
қол жұмсауға дейін барған. Үйден кеткелі 
Дариға Салмағамбетова əркімнің шаңыра-
ғында бас сауғалапты. 

Жасы сексенді алқымдаған кейуана Ақ-
төбедегі қаңғыбастарды бейімдеу орталы-
ғында тамыз айынан бері тұрып келеді. 
Орталыққа келгенде қарияның қолында тек 
жеке басты куəландыратын құжаты ғана бо-
лыпты. «Əженің қайтыс болғандар тізімін-
де жүргенін тіркеуге қойып, қарттар үйіне 
құжаттар дайындау кезінде бір-ақ білдік», ‒ 
дейді орталық қызметкерлері. 

Қарияның бақилық болғандар тізіміне 
қалай енгенін құзырлы органдар нақты айта 
алмай отыр. Бар болғаны Алға ауданындағы 
жергілікті əкімшіліктің жіберген қатесі бо-
лар деп күдіктенеді. Енді Дариға əженің құ-
жаттарының барлығы қайта тексерілмекші. 
Өмірден өткен адамдар қатарында жүрген 
кейуананың қолына өзінің тірі екенін дə-
лелдейтін құжаттың қашан тиетіні белгісіз. 

Анар ЛЕПЕСОВА

ӨЛІГЕ ҚИЯНАТ ЖАСАП, 
ТІРІНІ ӨЗЕКТЕН ТЕПКЕНДЕР

Қазақстанда жалған құжат жасаушылар мен 
пайдаланушылар көбейіп келеді

ҚАЗАҚТАР МҰЗ МҮСІНГЕ 
НЕГЕ ҚҰМАР?

Жалпы, Астана жыл сайын жаңа жыл 
мерекесі қарсаңында ертегілер əлеміне ай-
налып, бас қала адам танымастай өзгереді. 
Осы əдеттен танбаған Астана қаласының 
билігі биыл да елорда тұрғындары мен қо-
нақтарының қысқы демалыстарын ұйым-
дастыру үшін мұз қалашықтарын тұрғыз-
ды. Негізгі жəне ең үлкен мұз қалашығы 
ЭКСПО көрмесінің аумағында орналасқан. 
Астанадағы мұз қалашықтың тақырыбы – 
«ЭКСПО – 2017» Болашақтың энергиясы» 
деп аталды, сондықтан Лондонның Гайд-
паркінде 1851 жылы ашылған бірінші ЭКС-
ПО көрмесі мен 1889 жылғы көрмедегі кі-
реберіс қақпа – Эйфель мұнарасының мұз 
көшірмесі қойылды. Бұдан бөлек қалашық-
та мұздан жасалған шырша композиция-
лары, танымал кинокомикстер мен мульт-
фильм кейіпкерлерінің мүсіндері, биіктігі 6 
метр болатын Диснейлэнд сарайы мен фу-
туристік стильде орнатылған мұз мұнара-
лар, сонымен қатар түрлі түсті мұздан Аяз 
Ата мен Ақшақардың мүсіндері, түрлі жа-
рық-иллюминациялық шағын архитектура-
лық пішіндер жасалды. Ал жарық-динами-
калық жарықтандырылған мұздан жасал-
ған лабиринт кішкентай қонақтардың ерек-
ше қызығушылығын тудырып отыр. Оның 
ұзындығы 80 метрден асады. Тағы бір мұз 
қалашығы қалалық əкімдік алдындағы алаң-
да ашылды. Онда да ЭКСПО аумағындағы-
дай үлкен жəне екі кішкентай сырғанақ бар. 
Мұнымен қоса мұздан Аяз Ата мен Ақша-
қардың мүсіндері, Шығыс күнтізбесіндегі 
шоқжұлдыздардағы 12 жануардың мүсін-
дері қойылды. Үшінші мұз қалашығы «Сту-
денттік» саябақта орналастырылды. Мұнда 
да үлкен сырғанақ жасалды. 

Өткен жылы мұз қалашықтар «Хан ша-
тыр» ойын-сауық орталығының жанын-
да, қалалық əкімдік жанындағы алаңда, 
Есіл өзенінің жағалауында, «Студенттер» 
паркінің жанында орналасқан болатын. Бір 
қуантарлығы, биылғы жылы көрген жан-
ның көзін қуантатын көркем көріністерді 
салуға қазақстандық суретшілер мен ди-
зайнерлер жұмылдырылған. Өткен жылда-
ры бұл міндет шетелдік мамандарға жүктел-
ген еді. Астана əкімдігі өкілдерінің сөзін-
ше, бұрын қазақстандық мамандардың мұз 
қалашығын тұрғызуда тəжірибесі болма-
ған. Сондықтан елорда төрінен орын алған 
мұз қалашықтарының құрылысын жүргі-
зу үшін мамандар шетелден шақыртылған. 
Ал қазір отандық суретшілер мен дизай-
нерлердің біліктілігі артып, тəжірибесі то-
лысып, мұз қалашықтарының жұмысын өз 
қолдарына алған көрінеді. 2015 жылы Ас-
танадағы мұз қалашығын салу ісі қытайлық 
мамандарға сеніп тапсырылды. Ол уақыт-
та Қытайдың Харбин қаласынан 70 дизай-
нер мен мүсінші шақыртылды. Мамандар-
дың дəл Харбин қаласынан шақыртылуы-

ның да өзіндік сыры бар. Қытайдың сол-
түстік-шығысында орналасқан бұл шаһар-
да 30 жылдан бері мұздан жасалған мүсін-
дердің фестивалі өткізіліп келеді. Одан бө-
лек Харбин қаласынан келген дизайнерлер 
мен мүсіншілер түрлі түсті мұз бен қарды 
əзірлеудің технологиясын жақсы меңгерген. 
Сондықтан қытай мамандарының мұз қала-
шығын тұрғызуда тəжірибесі мол. 

Айта кетейік, Харбиндегі мұз мүсін-
дерінің фестивалі биыл да жалғасын тап-
ты. Кезекті фестиваль 6 қаңтар күні бас-
талды. Биыл Харбинде 14 елдің өкілдері 
өз туындыларын ұсынып отыр. Мүсінші-
лердің арасында кəсіби мұзға бедер салу-
шылар да бар. 

МҰЗ МҮСІНГЕ ЖҰМСАЛҒАН 
МИЛЛИОНДАР

Жыл сайын елордада мұз қалашығының 
құрылысы үшін миллиондаған қаржы бөлі-
неді. Бірақ мұздан салынған уақытша қа-
лашықтарға нақты қанша қаражат жұмса-
латындығы əлі күнге белгісіздеу. Қоғамы-
мыз қанша шығын кететініне онша қызық-
пай ма, əйтеуір «Ій, оны біліп не керек?», – 
деп қолын сілтей салатындардың саны көп. 
2017 жылдың соңына таман Астана қала-
сының мəдениет жəне мұрағаттар мен құ-
жаттар басқармасы елордадағы мұз қала-
шығының көлемі мен бюджеті ауа райына 
байланысты болатындығын ғана хабарлады. 
«Бюджетке келсек, оны айту қиын. Қазір 
жұмыстарымызға түзетулер енгізіп жатыр-
мыз. Егер кеш бастап жатсақ, тағы да жұ-
мыс күштерін жұмылдыруға тура келеді. 
Əзірге дəл соманы айта алмаймыз. Қала-
лық əкімдік мұз қалашығын салуда кəсіп-
керлерге де есік ашқан. Оларға арнайы жер 
беріп, электр сымдарын өткізіп беруге қол-
дау көрсетіп отыр», – деп мəлімдеген Аста-
на қаласы Мəдениет жəне мұрағаттар мен 
құжаттар басқармасы басшысының орын-
басары Нарима Мұхамбеталина. Содан бері 
мұз қалашықтарын тұрғызуға қанша қара-
жат жұмсалғаны əлі де жарияланбады. Бізге 
тек Астана қаласының 2017 жылы қаланы 
мерекеге орай безендіру үшін 381 миллион 
437 мың теңге жұмсағаны ғана белгілі. Тар-
қатып айтар болсақ, Алматы ауданында – 
190 млн 759 мың, Сарыарқа ауданында 32,5 
млн, Есіл ауданында 158 млн 178 мың тең-
ге жұмсалған. Ал мұз қалашықтарына кет-
кен шығын да осы қаржының ішінде қарас-
тырылған шығар, сірə?!

Мұз қалашықтары Астана қаласында 
ғана тұрғызылған жоқ. Еліміздің бірқатар 
шаһарларында тұрғындар мұздан жасалған 
мүсіндерді тамашалауға мүмкіндік алды. 
Мұндай қалалардың қатарында Көкшетау, 
Қостанай, Семей бар. Көкшетауда тұрғын-
дар мен қонақтарға жаңа жылдық көңіл күй 
сыйлау мақсатында шаһарды əрлеу бары-
сында мұз қалашығына да назар аударыл-
ды. Жалпы, Ақмола облысының орталы-

ғында қаланы жаңа жылдық безендіруге 19 
млн 500 мың теңге қарастырылған. Ал Қос-
танайдағы безендіру жұмыстарына 18 млн 
теңге бюджет қаржысы жұмсалды. Бұл өт-
кен жылмен салыстырғанда 5 млн теңгеге 
артық. 2017 жылы шаһарда үш мұз қала-
шығы мен лабиринті салынды. Қостанай-
дың орталығында Аяз Ата мен Ақшақар-
дың, ертегі кейіпкерлері мен биылғы жыл 
иесі – иттің мұздан жасалған бейнесі ор-
наластырылды. Семей қаласының алаңда-
рында мұздан жасалған 10 мүсіндер тобы 
жасалды. Бұл жұмысты атқарған мердігер-
лер қызметіне 2,4 млн теңге жұмсалыпты. 

Ресейдің Екатеринбург қаласы да мұз қа-
лашықтарымен танымал екені белгілі. Жыл 
сайын жаңа жыл мерекесі қарсаңында мұз-
дан сарай тұрғызатын шаһар тұрғындарға 
тамаша демалыс сыйлау үшін қаржысын 
аяп қалмайды. 2017 жылы Екатеринбург 
мұз қалашықтарын салуға 22,9 млн рубль 
жұмсады. Бұл өткен жылмен салыстырған-
да 3 млн рубльге артық. Жаңажылдық мұз 
қалашықтары 2018 жылы өтетін футболдан 
əлем чемпионаты мен Екатеринбург қала-
сының 295 жылдығына арналып салынды. 
Ал қала билігі 2015 жылы мұз қалашықта-
рын салуға 19,3 млн рубль жұмсаса, 2014 
жылы 18,7 млн рубль шығындады. Қарап 
отырсақ, Екатеринбургтің мұз қалашықта-
рына жұмсаған қаржысы жыл санап артып 
келеді екен. 

Ал Ресей құрамындағы Удмурт респуб-
ликасының астанасы – Ижевск қаласында 
мұз қалашығын тұрғызуға 2,2 млн рубль 
жұмсалыпты. Мұнда өткен жылы да мұздан 
қала салуға осындай сомада қаржы бөлінген 
болатын. Бурят ресупбликасының бас қала-
сы Улан-удэде де мұз қалашықтарының құ-
рылысына 2,4 млн рубль жұмсалған екен. 

Қала тұрғындарының бəрі бірдей мұн-
дай мұз қалашықтарын тамашалауға құмар-
та бермейді. Ресейлік ақпарат құралдарының 
жазуынша, кейбір қала тұрғындары «тез еріп 
кететін миллиондарға» оң көзқарас таныт-
пайтын көрінеді. Қала қазынасынан жұм-
салатын миллиондаған қаражаттың халық 
үшін қажетті басқа салаға жұмсалғанын қа-
лайтындар біздің елімізде де жетерлік. Жал-
пы алғанда, бюджеттің миллиондаған қар-
жысының екі-үш айда су болып еріп ке-
тетіндігі көңілге кірбің түсіреді. Əкімдік-
тегілер мұз қалашықтарына қанша қара-
жаттың жұмсалғанын ашық айтпаса да, аз 
ақша еместігін қарапайым халық жақсы ұғы-
нады. Сондықтан уақытша сауық-сайранға 
жұмсалған қаражатты мемлекеттік бағдар-
лама бойынша салынып жатқан тұрғын үй-
лерді бітіруге неге жұмсамайды деп күңкіл-
дейтіндердің де уəжі теріс деуге тіліміз бар-
майды. Бір жағынан, шаһарлардың шыра-
йын келтіретін мұз қалашықтардың болға-
ны да жөн секілді. Халықтың көз қуантып, 
мұздан жасалған қалашықты тамашалағаны 
да ғанибет емес пе? Бұл да қақаған қыста 
əдемі демалыс орны. Қыстың күні саябақ-
та серуендеудің сəні келіспейтіндіктен, мұз 
қалашықтарды аралау тұрғындардың тыны-
ғуына үлкен мүмкіндік береді. Алайда бір-
неше айлық сұлулық үшін миллиондардың 
мұздай еріп кететіні де көңілді түсіреді. 

Қалай десек те, миллиондаған қаржы-
ға мұз қалашықтары салынды. Енді жұрт-
шылық жасалған дүниенің рахатын көр-
гені дұрыс. 

Əсел ƏНУАРБЕК

МЫ� ЖЫЛДЫ� ША�АР 
�ӘМ БІР К�НДІК М�З

Қақаған қыста шаһарлардың шырайын келтіретін – мұздан қашалған 
қалашықтар. Тіпті, соңғы жылдары мұз қалашықтарын салу әлемдік 
трендке айналып кетті. Қалаға көрік беретін мұз қалашықтары 
тұрғындардың да демалыс күндерін есте қаларлықтай өткізуге 
мүмкіндік береді. Сондықтан да аязы бет қаритын Астана әкімдігі 
бірнеше жылдан бері қыс мезгілінде мұз қалашықтар тұрғызуды 
дәстүрге айналдырды. Бұл – жақсы бастама. Бірақ күн жылынысымен 
еріп кететін мұндай демалыс орындары үшін миллиондаған қаражат 
жұмсаудың қажеті бар ма?
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ҚҰПИЯ СЫР БҮККЕН 
БИТКОИН

«Tu’rkistannyn’» ekonomi’kalyq qosyms’asy Yrys

ҚҰЛДЫРАУ ҚҰРЫҚТАЛДЫ МА?
2017 жыл еліміздің жеңіл автокөліктер нарығы үшін табысты 
жыл болды. Өткен жылы ресми дилерлер 41 698 автокөлік 
сатқан, бұл 2016 жылғы көрсеткіштен 5,9 пайызға артық. 
Отандастарымыз көлік сатып алуға 999,4 млн доллар жұмсапты, 
яғни қазақстандықтардың темір тұлпарға жұмсаған шығыны 30,4 
пайызға артқан. 

Жаңа жыл елімізге қандай жаңалығымен енді? Сыртқы саясатты 
былай қойғанда ішкі саясатта не өзгерді? Әсіресе жұртты жүз 
ойлантып, мың толғантқан әлеуметтік және еңбек саласында 
нендей жағымды өзгерістер бар? 

Бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына енуді мақсат еткен 
еліміз дамудың даңғыл жолына түсті. Сол жолдан жаңылмау 
үшін Қазақстан азаматтарының көп тілді меңгеріп, білімді әрі 
білікті болуы маңызды. Әсіресе, әлемдік аренаға жол ашатын 
ағылшын тілін толық меңгерген мамандардың көп болғаны 
абзал.

2017 жылы отандастарымыз көлік сатып алуға 999,4 млн доллар жұмсаған

Қараша айындағы көлік сатылымы 4 
711 көлікті құрап, 2016 жылғыға қараған-
да 10,5%-ға артқанын көрсетті. Қараша 
айындағы нəтиже бойынша нарық көлемі 
106,3 млн долларға жетіп, бір жыл бұ-
рынғы көрсеткішті 7,6%-ға басып озды.

«Жылдың авторетейлдегі басты қо-
рытындысы екі жылдан астам уақытқа 
созылған нарықтағы құлдыраудың аяқта-
луы болды. Өткен жылдың қараша айы 
2014 жылдың ортасында нарықты жаула-
ған рецессиядан шығып, өсімнің үздіксіз 
артып келе жатқан жетінші ай болып та-
былады. Саланы қайта қалпына келтіру 
қазақстандық өндірушілердің ұсыныс-
тар аясын кеңейтіп, сондай-ақ, тұтыну-
шының жаңа валюта бағамына бейім-
делуі мен макроэкономикалық фонның 
тұрақталуын қамтамасыз етті», ‒ дейді 
«ҚазАвтоПром» автокөлік саласындағы 
кəсіпорындар одағы» ЗТБ басқарма тө-
рағасы Олег Алфёров. 

Оның айтуынша, 2017 жылы жеңіл 
автокөлік сатылымы айтарлықтай тұрақ-
талған. Қыркүйектен бастап ай сайын-
ғы сатылым 4700 автокөлік деңгейінде, 
ал дилерлік түсім 100 млн доллардан 
төмендемеген. Жалпы, 12 ай бойы са-
тылған автокөлік саны 46 мыңнан асып 
түскен. Бір жыл ішінде сатылған 27 414 
автокөлік (65,7%) импорттың үлесінде 
болса, 14 284 сатып алушы (34,3%) қа-
зақстандық автозауыттардың өнімдерін 
таңдаған. 

Қаңтар-қараша айының қорытынды-
сы бойынша қазақстандықтар ең көп са-
тып алатын брендтер көшін Toyota бастап 
тұр: 2017 жылдың 11 айында республи-
ка аумағында аталған жапондық марка-
ның 8 319 автокөлігі сатылған. Lada мо-
делінің сатылымы 7 721 көлікті құраса, 
үшінші орынға 4 062 көлік сатқан Ravon 

Үкімет биыл да азаматтарды жұмыс-
пен қамту бағдарламасын жалғастырады. 
Былтыр іске асырған əр алуан шаралар-
дың арқасында бірқатар нəтижелерге қол 
жеткізілді. Ағымдағы жылы ел тұрғын-
дарының өзін-өзі жұмыспен қамту мəсе-
лесіне де зор көңіл бөлінеді. Сондай-ақ, 
еліміздің жұмыс күші жетіспей жатқан 
солтүстік өңірлеріне оңтүстіктен қоныс ау-
даратын азаматтарды əлеуметтік жағынан 
қолдау да басты назарда болмақ.

«Еңбек түбі – зейнет». Қоғамдағы əлеу-
меттік саланың бірі зейнетақы жүйесін 
жетілдіріп, жаңғырту болып отыр. Қа-
зақстан Республикасы Президентінің 2014 
жылғы 18 маусымдағы № 841 Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының 
зейнетақы жүйесін одан əрі жаңғыртудың 
2030 жылға дейінгі тұжырымдамасына сəй-
кес отандық зейнетақы жүйесінде рефор-
малық өзгерістер жүзеге асырылу үстінде. 
Əрине, бұл өзгерістердің заман талабынан 
туындап отырғаны белгілі. Осыған байла-
нысты жыл басынан бастап, біраз игі өз-
герістер жүзеге асырылмақ. Атап айтқан-
да, əйелдердің зейнет жасын 6 айға көте-
ру мен базалық зейнетақыны еңбек өтілі-
не қарай қайта есептеу. ҚР Еңбек жəне ха-
лықты əлеуметтік қорғау министрлігі зей-
нетақының орташа мөлшері 2017 жыл-
ғы 1 желтоқсанмен салыстырғанда 81500 
теңге немесе 23,6 пайызға өсетінін ақпа-
рат құралдарында жариялап отыр. Сала-
лық министрлік зейнеткерлік жасты ұл-
ғайту əу бастан-ақ бір мезетте шешілме-
генін, еліміздің демографиясы, экономи-
касы, азаматтардың жұмыспен қамтылуы, 
халық табысының деңгейіне байланысты 
басты көрсеткіштерін зерттеп, саралап ба-
рып іске асырылғанын алға тартады. Ми-
нистрлік атаулы əлеуметтік көмектің жаңа 
форматы азаматтарға берілетін көмектің 
кешенділігін арттырып, отбасыларды ке-
дейлік шегінен шығаруды да қолға алуда.

Министрлік жасаған сараптамаға ден 
қойсақ, 2003 жылы 50 мың адам зейнетке 
шыққан болса, олардың саны жыл сайын 
өсіп, қазір жылына 130 мыңға жетіп отыр. 
2025 жылға қарай елімізде 3 миллион зей-
неткерге жуықтап қалады екен. Статисти-
калық мəліметке сүйенсек, соңғы он жыл-
дың ішінде əр адамның өмір сүру ұзақты-
ғы 66,3 жастан, 72 жасқа дейін өскен. Де-
мек зейнет жасына жеткен азаматтар ор-
таша есеппен 20 жылдан аса зейнетақы 
алып отырады деген сөз. Еңбек жəне ха-
лықты əлеуметтік қорғау министрі Тамара 

тұрақтаған. Үздіктер бестігін 3 253 көлік-
пен Hyundai жəне 2 328 көлікпен GAZ мар-
калары аяқтайды. Сондай-ақ, табысты мар-
калардың үздік ондығына Renault (2 288), 
KIA (2 123), UAZ (1 685), Nissan (1 550) 
жəне Chevrolet (1 406) енген.

Жеңіл автокөлік модельдерінің арасын-
да алдыңғы қатарда Toyota Camry (3 098), 
жол талғамайтын Lada 4x4 (2 628) жəне 
Ravon Nexia (2 221) тұр. Lada Granta 
(1 546) мен Lada Largus (1 521) модель-
дері үздік бестікті аяқтаған.

Сонымен қатар тұтынушылардың фа-
воритіне айналған көлік модельдерінің ал-
ғашқы жиырмалығына Toyota Rav4 (1 367), 
Ravon R4 (1 218), Toyota Land Cruiser 200 
(1 102), Renault Duster (1 024), Toyota Land 
Cruiser Prado (1 007), Volkswagen Polo (950), 
Toyota Corolla (875), Hyundai Creta (854), 
Lada Vesta (839), Hyundai Elantra (825), 
Hyundai Tucson (772), Renault Sandero (643), 
Hyundai Accent (582), Toyota Hilux (509) 
жəне Lexus LX (499) енген.

2017 жылы Қазақстанның көлік нары-
ғындағы көшбасшы дилерлік топ мəрте-
бесін БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО хол-
дингі сақтап қалды. Жыл қорытындысы-
на сəйкес жаңа жеңіл автокөліктерді (LCV 
қоса алғанда) сатып алушылардың 29,1%-
ы дəл осы топтың ұсыныстарына тоқ-
таған. Сату нарығындағы 17%-дық үлес 
КМК Astana Motors еншісіне тиесілі. Қа-
зақстандық авторетейл қатысушылары-
ның ішінде көзге түскен ондыққа Вираж 
(9,0%), Toyota City Алматы (4,9%), Allur 
Auto (4,3%), Mercur Auto (3,3%), Aster Auto 
(2,2%), Тойота Центр Жетісу (2,2%), Урал-
Кров (1,7%) жəне Автомир (1,3%) кірген.

«ҚазАвтоПром» автокөлік саласындағы 
кəсіпорындар одағының дерегіне сүйенсек, 
өткен жылы жеңіл автокөлік сатып алуда 
Алматы (10 762 автокөлік), Астана (7 660), 

Биткоин – сандық валюта, интер-
нет желісінде ғана жұмыс істейді. Атал-
ған валюта арқылы ғаламтордан кез кел-
ген тауарды сатып алуға болады. Мұны 
ешбір мекеме, банк бақыламайды. Осы 
ретте, ешқандай мекеме бақыламайтын 
биткоин арқылы сауда жасау алаяқтық-
қа соқтырмай ма деген күмəн туындайды. 
Мамандар да бұл сандық валютамен жұ-
мыс істеудің əлі толық қауіпсіз еместігін 
жасырмайды. Бірақ бұған назар аударып 
жатқан жан жоқ. 

Керісінше криптовалюта бүгінгі 
күннің басты трендіне айналып отыр. 
Тіпті, жақын болашақта əлемдік таны-
мал валюталардың өзін ығыстыруы ық-
тимал. Өйткені халықаралық сарапшылар 
2018 жылы кейбір елдер криптовалюта-
ны ресми түрде бекітуі мүмкін деп бол-
жауда. Дегенмен əзірге мемлекеттердің 
криптовалютаға деген көзқарасы əрқилы. 
Мəселен, өткен жылы Аустралия, Герма-
ния, Нидерландтар, Жаңа Зеландия, Син-
гапур биткоинды ашық насихаттаса, Ин-
донезия, Қытай, Ресей, Украина мемле-
кеттері шектеу қойған. Чехия билігі крип-
товалютадағы стартап жобаларға тыйым 
салмаса да, жұмыстарына кедергі келтір-
мейді. АҚШ-та криптовалюта жергілікті 
деңгейде ғана мойындалған. 

Ал 2017 жылдың басында Еуропа-
лық одақ электронды валютаға еркіндік 
беріп, Еуропалық сот «биткоин мен өзге 
де виртуалды валюта операцияларына қо-
сымша құн салығы салынбау керек» де-
ген шешім шығарды. Өткен жылдың со-
ңына таман Венесуэла президенті Нико-
лас Мадуро өздерінің жеке криптовалю-

Шымкент (3 007), Атырау (2 856), Қоста-
най (2 594), Қарағанды (2 438), Орал (2 
189), Өскемен (2 032), Ақтау (1 601) жəне 
Ақтөбе (1 555) қалаларының тұрғындары 
айрықша белсенділік танытқан. 

Сала мамандары 2018 жылы да отан-
дық көлік нарығындағы динамика жалға-
сатынына сенімді. Мұнай бағасының кө-
терілуі жəне қазақстандық автозауыттар-
дың жоспарды орындауы арқасында нарық 
60 мың көлікке дейін артуы мүмкін деген 
болжам бар. Саланы қалпына келтіруге 
жеңілдікпен берілетін автонесиелер мем-
лекеттік бағдарламасының үшінші үлесті 
несиесі жəне пайдалану бағдарламасын да-
мыту айтарлықтай қолдау көрсететін бола-
ды дейді мамандар. 

Отандық автокөлік нарығының ілгері-
леуіне жаңа жылдан бастап көлік құралда-
рын мемлекеттік тіркеуге алу ережелерінің 
өзгеруі де оң ықпал етері анық. Мемле-
кеттік нөмірді қайта алу кезінде 30 күннің 
ішінде қайтадан баж салығын төлемеу үшін 
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
нұсқауымен Салық кодексіне өзгертулер 
мен толықтырулар енгізілді.

Бұрын азаматтар автокөлігін есептен 

шығарған кезде жаңадан тіркелген көлік-
те ескі мемлекеттік нөмірін қалдыру 
үшін 2,8 АЕК көлемінде баж салығын 
қайта төлейтін. Бұл талап Арнайы ХҚО 
немесе Ішкі істер министрлігінің тіркеу 
жəне емтихан алу бөлімшелерінде бол-
ған кезде де қойылды. Бір жылда орта-
ша есеппен 11 мыңға жуық азамат мем-
лекеттік нөмірді сақтауға өтінім береді, 
бұл автокөлік құралдарына 63 млн тең-
геден асатын мемлекеттік баж салығы-
на тең. Сонымен қатар, жоғалған немесе 
іске жарамсыз автомобиль нөміріне мін-
детті түрде алдыңғы жəне артқы нөмірге 
(2 бірлік) мемлекеттік баж салығын тө-
леу қажет болатын немесе көлікті қай-
та тіркеу міндеттелетін. Мысал келтіре 
кетсек, мемлекеттік нөмірлердің дубли-
катын жасау үшін орташа есеппен жы-
лына 1,9 мың азамат 11 млн теңгеден 
астам қаржыға өтініш береді екен. Қо-
сымша шығындарды болдырмау үшін, 
жаңа Салық кодексіне сəйкес автокөлік 
иелеріне мемлекеттік нөмірге 6 798 тең-
генің орнына 3 399 теңгеге өтінім беру 
мүмкіндігі қарастырылып отыр. 

Анар ЛЕПЕСОВА

тасын енгізетіндігін мəлімдеді. Мадуро-
ның мəлімдемесіне сүйенсек, криптовалю-
та «El Petro» деп аталмақ. Ал Қазақстан 
криптовалюта туралы заңнаманы жетілді-
руге кіріспек. Көршілес Ресей аталмыш 
заң жобасын алдағы маусым айында қа-
былдайды. Беларусь өзінің атақты техно-
паркінде криптовалютамен есептесуге рұқ-
сат берген. Жəне 2023 жылға дейін ешқан-
дай салық салынбайды.

Қалай десек те, өткен жылы биткоин 
валютасының танымалдығы арта бастады. 
Жасыратыны жоқ, 2017 жыл биткоин ва-
лютасы үшін «рекорд жылы» болды. Тіпті, 
жұрт назары аталмыш сандық ақша құны-
ның көтерілуі мен түсуінде болды десек 
артық айтқандық болмас. Биткоин бағасы 
өте құбылмалы, бір жыл ішінде 47 есеге 
өсті. Мəселен, өткен жылдың басында бір 
биткоин 1000 доллар болса, желтоқсанда 
20 мың долларға дейін өсіп кетті. Бірақ 
желтоқсан айының соңына таман биткоин 
құны құлдырай бастады. Сарапшылар мұ-
ның бірнеше себебін атады. Ең алдымен, 
Bitcoin.com компаниясының негізін қалау-
шы Эмиль Олденбург өзінің бүкіл биткои-
нын сатып жіберген болатын. Онысымен 
қоймай, көзге көрінбейтін ақшамен сауда 
жасаудың болашағы жоқ деп салды. Одан 
кейін Сингапурдың қаржы-несие басқарма-
сы мəлімдеме жасап, криптовалютаға құ-
йылған инвестиция үлкен қатерге бас тігу 
екенін ескертті. Осы жаңалықтар биткоинді 
біраз əлсіреткен сияқты. Алайда халықа-
ралық сарапшылар биткоин құнының əлі 
де өсетіндігін айтуда. Тіпті, биылғы жылы 
биткоин бағасы 50 мың долларға дейін же-
туі мүмкін. 

Əсел ƏНУАРБЕК

Басы 5-бетте

ЗЕЙНЕТАҚЫ ОҢ ЖҮЙЕГЕ 
КЕЛЕР ЕНДІ...

Дүйсенова ақпарат құралдарында жария-
лаған мəліметінде: «Еліміздегі осы ерек-
шеліктерді ескере отырып, 2014 жылы зей-
нетақы жүйесін жаңғырту тұжырымдама-
сын қабылдадық. Онда азаматтардың қай 
жылы туғанына қарамай, зейнет жасында 
еңбек табысына сəйкес келетін зейнет      а-
қымен қамтамасыз ету мақсаты қойыл-
ған», − дейді. Ол əлемдік тəжірибені на-
зарға ала отырып, елімізде үш түрлі зей-
нетақы жүйесі құрылғанын, осы жүйе бо-
йынша енді зейнетақымен қамсызданды-
ру жауапкершілігі тек мемлекетке ғана 
емес, сонымен бірге жұмыс беруші мен 
əр азаматтың өзіне де жүктелгенін ескерт-
кен. Мемлекет бірқатар жайттарды қапер-
ге ала отырып, азаматтардың 1998 жылғы 
1 қаңтарға дейінгі еңбек өтілі үшін еңбек 
зейнетақысын төлеу тəртібін сақтап қал-
ды. Т.Дүйсенова: «Бұған қосымша зейнет-
керлерді əлеуметтік қолдауды одан əрі кү-
шейте түсу мақсатында 2005 жылдан бас-
тап базалық зейнетақы енгізілді. Бүгінде 
зейнетақының бұл түрін 2 миллионнан 
аса адам алып келеді. Былтыр зейнета-

қы төлеу үшін мемлекеттен 1,6 трлн тең-
ге жұмсалды. Жыл сайын зейнетақы мөл-
шерін арттырып келеміз. Өткен жылы ең 
төменгі зейнетақы мөлшері 46 мың тең-
ге, ал орташа зейнетақы мөлшері 66 мың 
теңге болды. ТМД елдері арасында жоға-
ры деңгейде екенін атап өткім келеді. Ал 
жұмыс берушілер 2014 жылдан бастап 
қауіпті жұмыста істейтін 425 мыңнан ас-
там қызметкеріне 5 пайыз кəсіптік жарна-
ларды төлей бастады. Бұл қызметкерлердің 
шотына жұмыс берушілер жіберген сома 
135 млрд теңгені құрады. Яғни зейнетақы 
мөлшері азаматтың еңбек өтіліне тікелей 
байланысты», − дейді.

Жаңа ереже бойынша бұдан былай аза-
маттардың мемлекеттен алатын зейнет-
ақы мөлшері 1998 жылдың 1 қаңтарына 
дейінгі еңбек өтіліне қарай есептелетін 
болады. Демек толық еңбек зейнетақысын 
1998 жылға дейін 20 жыл еңбек өтілі бар 
əйелдер мен 25 жыл еңбек өтілі бар ер-
азаматтар алады. Ескеретін тағы бір жайт, 
ер азаматтардың зейнетақы жүйесіне 40 
жыл қатысу мүмкіндігі болса (23 жастан 
63 жасқа дейін), 4 баласы бар əйелдің осы 
жүйеге орташа қатысу уақыты 28 жылдан 
аспайды екен. Неге? Өйткені əйел бұрын-
ғы заңнамадағыдай 58 жасында зейнетке 
шықса, оның ішінде бала бағып өсіруге 
біраз уақытын жіберетіні анық. Сондық-

Бүгінде ағылшын тілін меңгеру – 
сəн емес, заман талабы. Бұл туралы 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назар-
баев «Болашаққа бағдар: рухани жаң-
ғыру» атты бағдарламалық мақала-
сында да түсіндіріп өткені белгілі. Ел-
басы: «Бір қарағанда, жер жүзіндегі 
миллиардтан астам адам өзінің туған 
тілімен қатар, кəсіби байланыс құра-
лы ретінде жапатармағай оқып жатқан 
ағылшын тілін біздің де жаппай жəне 
жедел үйренуіміз керектігі еш дəлел-
деуді қажет етпейтіндей», – дейді. Ра-
сында да, еліміздің болашағы саналатын 
бүгінгі жас ұрпақ ағылшын тілін еркін 
меңгерер болса, əлемнің барлық есігі 
оларға айқара ашылады. Жер шарында-
ғы барлық жаңалықпен дер уақытында, 
еш кедергісіз танысуға мүмкіндік ала-
ды. Жаңа технологиямен қатар келген 

өзгерістермен таныс болады. Ең бас-
тысы, өзге елдердің тəжірибесімен та-
нысып, өзгелердің озық жетістіктерін 
пайдалануға жол ашылады. 

Ал бүгінгі жас ұрпақтың ертеңгі 
күні көп тілді меңгерген білікті маман 
болып қалыптасуына жол ашатын біз-
дер, ұстаздар. Мемлекет басшысының 
мақаласындағы білімнің салтанат құ-
руына байланысты тұжырымдары ұс-
таздар қауымына берілген бағыт-бағ-
дар іспеттес. Сондықтан ұлтымыздың 
рухани жаңғыруына бағытталған таяу 
жылдардағы міндеттерді жүзеге асыру-
ға бəріміз бірдей атсалысуымыз қажет. 

Шарапат ЖАДРАЕВА

Жамбыл облысы, 
Шу ауданы

тан сонша баласы бар əйелдің зейнетақы 
мөлшері еңбек табысымен сəйкес болуы 
үшін олардың зейнетақы жүйесіне қаты-
су уақыты ұзартылған. Қолданысқа енген 
жаңа заңда сол санаттағы əйелдердің зей-
неткерлік жасын жыл сайын 6 айдан қо-
сып, алдағы 10 жыл ішінде 63-ке жеткі-
зу қамтылған. Бұған мемлекет қосымша 
субсидиялар мен жеңілдіктер арқылы ба-
руды қарастыруда. Биыл 1960 жылы ту-
ған, яғни 58 жасқа толған əйелдер үшін 
зейнеткерлікке шығуларына мүмкіндік 
бар. Ол үшін олар зейнетақы тағайындау 
жөніндегі қажетті құжаттарын ағымдағы 
жыл соңына дейін тиісті орынға өткізіп 
үлгеруі керек. Егер үлгере алмаса, жасы-
на байланысты зейнетақы жаңа заңнама-
лық өзгерістерге байланысты тағайында-
латын болады. 

Елімізде еңбек өтілі көп, бірақ зейнет-
ақысы аз мөлшердегі жандардың да саны 
аз емес. Оған кезінде түрлі себептер бол-
ғаны белгілі. Өткен ғасырдың тоқсанын-
шы жылдары Кеңес өкіметі тарап, өндіріс 
орындары тоқтап, көптеген адамдар жұ-
мыссыз қалған. Соның салдарынан біраз 
зейнеткер табысына кепілдік беретін құ-
жаттарды ұсына алмағандықтан, төменгі 
мөлшердегі зейнетақымен шектеліп қал-
ған еді. Енді Үкімет осы олқылықтың ор-
нын толтыру үшін, сол зейнетақысы таға-
йындалып қойған барлық жандардың база-
лық зейнетақысын қайта қарап, қайта есеп-
теуден өткізеді. Мемлекеттік базалық зей-
нетақы белгілі себептерге байланысты ең-
бек өтілі болмаған жандарға да тағайында-
лады. Зейнетақы жүйесінің жаңа заңнама-
лық өзгерістерінде бұрынғы жеңілдіктердің 
кейбірі де сақталған. Қазақстан Республика-
сының «Семей ядролық сынақ полигонын-
дағы ядролық сынақтардың салдарынан зар-
дап шеккен азаматтарды əлеуметтік қорғау 
туралы» Заңына сəйкес 1949 жылғы 29 та-
мыз бен 1963 жылғы 5 шілде аралық кезең-
де төтенше жəне радиация қаупі ең жоғары 
аймақтарда кемінде 5 жыл тұрған азамат-
тар (ерлер 50, ал əйелдер 45 жасқа толған-
да) жасына байланысты зейнетақы төлем-
дерін алуға құқығы сақталған.

Қорыта айтқанда, 2018 жылдың 1 шіл-
десінен бастап базалық зейнетақы 1998 
жылға дейінгі еңбек өтілі жəне содан 
кейінгі жылдарда жинақтаушы зейнета-
қы жүйесіне қатысу өтілін қоса есепке 
ала отырып тағайындалады. Соған сəйкес 
2005 жылы енгізілген базалық зейнет ақы 
мөлшері биылғымен салыстырғанда орта-
ша есеппен 1,8 есеге өсетін болады. Сала 
министрінің айтуына қарағанда, бұл əсіре-
се еңбек өтілі аз əйелдер үшін үлкен қол-
дау болып табылмақ.

Көлбай АДЫРБЕКҰЛЫ 

АҒЫЛШЫН ТІЛІН 
МЕҢГЕРУ – УАҚЫТ 

ТАЛАБЫ
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ТАЛАЙҒА АРМАН БОЛҒАН АРЗАН ОТЫН 

 Жаңа жыл көлік жүргізушілері үшін 
жағымды жаңалықпен басталды. 
Өткен жылдың 28 желтоқсанында 
мемлекет басшысы «Қазақстан 
Республикасының әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заңға қол қойды.

Ақтөбе облысына ат басын бұрған  Мәжіліс депутаттары әлеуметтік-
мәдени орындарды, өндірісті аралап, жұмысшылармен, ауыл 
халқымен кездесті. Онда партияның алға қойған міндеттері жан-
жақты талқыланды. Газ жеткізу, тарату, халықты көгілдір отынмен 
қамтамасыз ету жайы «ҚазТрансГазАймақ» АҚ облыстық филиалында 
айтылды. Ақтөбе облысында халықтың 87 пайызы газ тұтынады. Бұл 
бағыттағы жұмыс жоспардан бұрын орындалған.

Еліміздің қойнауы Менделеевтің кестесіндегі элементтерге бай 
деп айтуға ауыз үйреніп қалған. Бұдан қарапайым халыққа 
қаншалықты пайда тиіп жатқанында шаруамыз жоқ, бірақ 
мақтануға құмармыз.  

Ауылдан ажар кетіп, береке қашқаны мәлім. Қолда бар 
талай дүние талан-таражға түсті бір кезде. Енді оны қалпына 
келтіру де оңайға соқпай тұр. Қазір ауыл шаруашылығында 
кооперативтендіру қозғалысы басталып, оған ауылдардағы 
отбасылық шағын шаруа қожалықтары мен үй қасындағы 
қосалқы шаруашылықтардың да тартылып жатқаны белгілі. Газ Қазақстанда неге жиі қымбаттайды?

ауыл экономикасын өркендете ме? 

Шынында да, бізде қазба байлықтың 
сан түрі бар. Алайда оның рахатын көріп, 
жағасы жайлауда, уайымсыз жүрген пен-
делер жоқ сияқты. Əсіресе, соңғы кезде 
аспандап кеткен көмір мен газдың бағасы 
тұрғындардың қалтасына ауыр салмақ са-
луда. Қыс қарсаңында қымбаттағаны бы-
лай тұрсын, көмір неге тапшы бола қала-
ды? Еліміз тұтастай көгілдір отынмен қам-
тамасыз етіліп жатқанда көмірге деген зə-
рулік неден пайда болды?

Қазақстан Республикасының Қор 
жөніндегі мемлекеттік комиссиясы алы-
натын газ қорын – 3,9 трлн текше метр, 
оның ішінде ілеспе газ – 2,6 трлн текше 
метр жəне табиғи (бос) газ – 1,3 трлн тек-
ше метр деңгейінде бекіткен. Сонымен қа-
тар салалық ақпараттың əлемдік дереккөз-
дерінің бірі – British Petroleum компания-
сының деректері бойынша, Қазақстандағы 
газ қоры 1,3 трлн текше метрді құрайды, 
ол республикаға осы көрсеткіш бойынша 
əлемде 22-орынға жəне ТМД елдері ара-
сында Ресей мен Түркіменстаннан кейін 
3-орынға ие болуға мүмкіндік береді. Газ-
дың бүкіл барланған қорының 98 пайызға 
жуығы Қазақстанның батысында. Бұл рет-
те 87 пайыз – ірі мұнай-газ (Теңіз, Қаша-
ған, Королевское, Жаңажол) жəне мұнай-
газ конденсаты (Қарашығанақ, Имашев) 
кен орындарында шоғырланған. 

Жаңа жыл басталғаны сол-ақ екен, ҚР 
Ұлттық экономика министрлігі Табиғи мо-
нополияларды реттеу, бəсекелестік пен тұты-
нушылар құқығын қорғау комитеті еліміздің 
төрт өңірінде газ қымбаттайды деген ақпарат 
таратты. Атап айтқанда, «ҚазТрансГаз Ай-
мақ» АҚ 2018 жылдың 1 қаңтарынан бас-
тап Ақтөбе, Жамбыл, Батыс Қазақстан жəне 
Оңтүстік Қазақстан облыстарының тұтыну-
шылары үшін тауарлық газ бағасын көте-
ру туралы хабарлама жіберді. Бағаны қым-
баттатудың негізгі себебі – Ақтөбе, Жам-
был, Батыс Қазақстан жəне Оңтүстік Қа-
зақстан облыстарындағы қоғамдастықтың 
газ тарату жүйесі бойынша тауарлық газ-
ды тасымалдау қызметіне тарифтердің ҚР 
табиғи монополиялар туралы заңнамасына 
сəйкес бекітілген шекті деңгейінің өзгеруі 
болып отыр. «Сондай-ақ, шикізат пен ма-
териал құнының, өзге ұйым қызметтерінің 
қымбаттауы сынды тауарлық газды бөлшек-
теп сату бойынша қоғамдастық шығындары 
көбейіп кеткен», – деді Комитет төрағасы-
ның орынбасары Асан Дарбаев. 

Осылайша, кейбір өңірде іле-шала сұ-
йылтылған газдың бағасы қымбаттады. 
Мəселен, Ақтөбедегі жанармай құю бекет-

Біріншіден, елімізде көлік құралдарын 
тіркеудің ережесі өзгерді. Екіншіден, бірқа-
тар айыппұлдардың көлемі азайды. Үшінші-
ден, темір тұлпарлардың мемлекеттік нөмірі-
не көлік иелерінің атын жазу ұсынылды. Сон-
дай-ақ, мемлекеттік нөмірді қайта алу кезінде 
баж салығын екінші рет төлемеу үшін, (2018 
жылдан бастап жыл сайынғы АЕК көлемінің 
өсуіне байланысты 6 798 теңге) агенттіктің 
нұсқауымен салық кодексіне өзгертулермен то-
лықтырулар енгізілді. Нəтижесінде жаңа құжат 
көлік иелерін артық шығыннан босатты. Осы-
ған дейін көлік иелері автокөліктерін есептен 
шығарған кезде қайта тіркелген көлікте бұ-
рынғы мемлекеттік нөмірін қалдыру үшін 2,8 
АЕК көлемінде баж салығын қайта төлейтін. 
Бұл талапты ішкі істер министрлігі мен арна-
йы ХҚО қатар қоятын. Агенттіктегілердің ай-
туынша, бір жылда орташа есеппен 11 мыңға 
жуық азамат 63 млн теңге мемлекеттік баж са-
лығын төлеп, мемлекеттік нөмірлерін өздерін-
де қалдыруға өтінім береді. Биылға дейін ав-
токөлік иелері жоғалған немесе жарамсыз бо-
лып қалған мемлекеттік нөмірлерге де мемле-
кеттік баж салығын төлеуге немесе көлік құ-
ралын қайта тіркеуге міндетті болған. Мем-
лекеттік нөмірлердің көшірмесін жасау үшін 
орташа есеппен жылына 1,9 мың азамат 11 
млн теңге қаржы жұмсап жүрді. Жаңа салық 
кодексі бойынша қосымша шығындарды қыс-
қарту мақсатында бұдан былай автокөлік ие-
лері мемлекеттік нөмірге 6 798 теңгенің ор-
нына 3 399 теңге төлейтін болды. 

Жаңа құжатқа сəйкес, жол ережелерінің 
бұзылуына қатысты 22 түрлі айыппұлдың 
көлемі азайтылды. ҚР ІІМ əкімшілік поли-
ция комитетінің бөлім бастығы Нұрсейіт Əбі-
шев мəлімдегендей, жаңа заң бойынша шекті 
жылдамдықты 10-нан 20 шақырымға асырған 
жүргізуші бұрынғыдай 10 емес, 5 АЕК-пен жа-
заланатын болды. Ал мүмкіндігі шектеулі жан-
дарға арналған тұраққа көлігін қойып кеткен 
он екі мүшесі сау азаматтар осыған дейінгі-
дей 120 мың емес, 22 мың теңге төлеуге мін-
деттелді. «Жол полициясы қызметкерлерінің 
талабына бағынбай, қасақана қашқан жүргі-
зушілер былтырға дейін 1 жыл көлік құра-
лын басқару құқығынан айырылатын. Жаңа 
заң жазаның дəл осы түрін 6 айға қысқартты 
жəне жүргізушіні бюджетке 68 мың теңге тө-
леуге міндеттеді. Жолдың қарсы бетіне шы-
ғып кеткен жүргізуші əкімшілік құқық бұзу-
шылық кодексі бойынша, бір жыл темір тұл-
парын тізгіндей алмайтын. Жаңа заң жазаны 
жұмсартып, 30 АЕК мөлшеріндегі айыппұлға 
ауыстырды», – деді Нұрсейіт Əбішев. Оның 
айтуынша, кодекске сəйкес, жол жүру ережесін 
бұзған адам өзіне салынған айыппұлды 7 күннің 
ішінде төлесе, бұрынғыдай 50%-дық жеңілдік-
ке ие болады. Көлігінің шамын күндіз жақпа-
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терінде 6 теңгеге өскен. Желтоқсанда литрі 
49 теңгеге сатылса, қазір 55 теңгеге көтеріл-
ген. Бұл қымбатшылық Ақтау мен Атырауға 
да жетті. Ал елімізде газдың бағасы жылдан-
жылға неге дес бермей тұр? 

2015-2030 жылдарға арналған бас сызба 
бойынша 2030 жылға дейін 13 облыстың хал-
қы көгілдір отынмен толық қамтылады екен. 
2016 жылы республикада табиғи газды тұты-
ну көлемі 12,4 млрд текше метрге жетті. Үкі-
мет елді газдандырудың 2015-2030 жылдарға 
арналған бас сызбасын бекіткен. Осы сызба-
ны жүзеге асыру арқылы 2030 жылға дейін 13 
облыс газбен қамтылады. Қолда бар деректер 
еліміздің 42 пайызы газбен қамтылған дейді. 
Ал бас сызба бойынша тұрғындардың 56 па-
йызы көгілдір отынға қол жеткізбек. 

Бұған дейін мұнай өндіруге басымдық беріп, 
газ экспортына аса көңіл бөлмеген еліміз ендігі-
де бұл шаруаны да қолға ала бастағаны қуанта-
ды. Себебі əлем елдерінің газға деген сұраны-
сы артып келеді. Жалпы, мұнай-газ өндірісі ел 
экономикасы салаларында, тіпті дағдарыс жағ-
дайының өзінде қарқынды даму үстіндегі сала 
болып табылады. Республикалық бюджеттің 
жасақталуы да мұнай бағасына тəуелді. Алай-
да өндірілген газ толық көлемінде өңделмейді, 
оны өндірген соң тұтынушыға дейін жеткізудің 
əдістері жасалмаған. Салдарынан миллиондаған 
текше метр ілеспе газ ауада босқа жанып, мил-
лиардтаған теңге далаға кетті. Тіпті, елді мекен-
дер тұрмақ, ірі қалалардың іргесіндегі ауылдар 
да газға қол жеткізе алмауда. 

бебі газ өндірілетін кен орындары Түркі-
менстанда, Өзбекстанда орналасқан. Алайда 
бар газды өңдеп, пайдалануға жарамды ету-
ге не кедергі? 

Ақтөбе облысындағы Жаңажол кен орнын-
да мұнайға ілеспе газ деген өндіріледі. Қара-
шығанақта өндірілетін конденсатты газ түрінің 
құрамындағы газдың дымқылы мол, құрамын-
да зиянды заттары көбірек болады. Оны пай-
даланбас бұрын терең тазартудан өткізіледі. 
Яғни, кен орнынан «сорып» алып, тұрмыс-
қа пайдалана қоятын дайын газ қоры атымен 
жоқ. Кейбір ауылдық жерлердегі тұрғындар 
сұйытылған, өңдеуден өткен газ баллонда-
ғы дайын газды пайдаланады. Сырт көзге газ 
дегеннің физикалық, химиялық жағынан еш 
айырмасы жоқ, əйтеуір бəрі бірдей жанатын 
сияқты көрінеді. Ал іс жүзінде газды тұрғын-
дарға пайдалануға беру үшін ол белгілі стан-
дарттарға келтіріліп, қауіпсіз етіледі.

Шынтуайтына келгенде, бізде алдымен өң-
деліп, содан кейін тасымалдау арқылы боса-
тылатын газдың бағасы соншалықты қымбат 
емес. Осыдан үш-төрт жыл бұрын бір шаршы 
метрі 16 теңге 22-24 тиын шамасында, ал газы 
жоқ Алматыға, Оңтүстік Қазақстан облысына 
Өзбекстаннан келетін газдың бағасы 22 теңге 
болды. Маңғыстау облысында газ бағасының 
арзандау болуы, ондағы өндірілетін газ таза. 
Соған орай Атырау газ өңдеу зауытында өң-
деу емес, газды дайындау қондырғысы жұмыс 
істейді. Дегенмен көгілдір отынның үстін ме-
кендеген облыстарда газ өңдеу зауытын салу 

жөнінде жиі айтылса да, құлақ асар адам 
жоқ. Тіпті, кей мамандар оны салу қымбат-
қа түсетінін, аз көлемде газ өңдейтін шағын 
зауыт құрылысын салу экономикалық тұр-
ғыдан тиімсіз екенін айтады. Өйткені біз-
де өндірілетін газ тек тазалауды емес, те-
рең өңдеуді қажет етеді. Дайын күйге жету 
үшін көптеген технологиялық үрдістерден 
өтуі тиіс. Оның үстіне газдың бағасы тек 
өзінің бағасынан ғана емес, оның құрамдас 
бөліктері бағасына да байланысты. Сондық-
тан да өңделген дайын газды көрші елден 
сатып алған тиімді көрінеді. 

Бүгінде Алматы облысына қарасты бір-
қатар елді мекенді көгілдір отынмен қам-
тып отырған «Тəуекел-Н-Алғабас» ЖШС 
қызметкерінен тариф бағасы туралы сұра-
ғанда, жекеменшік мекеме ешқандай мемле-
кеттік субсидия алмайтындықтан, бағаны өз 
еркінше қоятынын жеткізді. «Егер тұрғын-
дар газ құбырын үйіне кіргіземін десе, 340 
мың теңге төлеуі тиіс. Ара-тұра жеңілдік 
жасалып тұрады. Ал тарифтік баға – 30 
теңге 96 тиын», – дейді. Ал Іргелі елді ме-
кенінің тұрғыны Жұлдыз Ноғайбекова жеке-
меншік мекеме тариф бағасын жиі көтеріп 
тұратынын айтады. «Қыс мезгілінде айына 
28-30 мың теңге төлейміз. Бір жақсысы – 
көмір жақпаймыз. Қазір көмірдің де баға-
сы удай боп кетті ғой» деп осы күннің өзі-
не шүкіршілік айтады.  

P.S. Ақтөбе облысының əкімі Берді-
бек Сапарбаев былтыр «Мұнай мен газ-
дың көлеңкелі айналымы мəселелері» ай-
мақаралық форумында мұнай мен газдың 
көлеңкелі айналымы Қазақстан үшін өте 
өзекті мəселе екенін атап өтті. «Бұл – ұлт-
тық қауіпсіздік пен тұрақтылық мəселесі. 
Мұнай мен газдың көлеңкелі айналымы-
ның ақыры баршаға аян, ол – бюджет 
кірісін жоғалту, ақша қаражатының ел-
ден кетуі, халықтың тұрмыс жағдайының 
төмендеуі, инвестициялық жағдайдың на-
шарлауы. Осының бəрі мемлекеттік жəне 
үкіметтік бағдарламалардың орындалуы-
на қауіп төндіреді», – деген-ді əкім. Мəсе-
лен, 2014-2016 жылдары «СНПС» АҚ-ның 
«Кеңқияқ» кен орнында ұйымдасқан қыл-
мыстық топ өкілдері 8 мың тонна мұнай 
ұрлаған, бұл іске қатысы бар тұлғалар ұс-
талып, жазаланды. Ал Ақтөбе өңірінде 2017 
жылы 5,9 млн тонна мұнай, 6,5 млрд тек-
ше метр газ өндіру жоспарланған. Елбасы-
ның тапсырмасына сəйкес, жақын арада-
ғы бес жылда кəсіпорындар мұнай-газ са-
ласын жаңғыртуға кем дегенде 60 млрд 
теңге салмақшы. Демек, бүгінде көгілдір 
отынның қызығын облыс орталығында-
ғылар ғана көріп отыр деген сөз. Ал кейбір 
елді мекен тұрғындары қыстай от жағып, 
күл шығару машақатынан құтылуды əлі 
армандап жүр. 

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

Ақтөбе облысының əкімдігі мен 
«ҚазТрансГазАймақ» АҚ арасындағы ме-
морандум халықты газдандыруға, əлеуметтің 
хал-ахуалын жақсартуға бағытталды. Қазір 
барлық аудан орталығында газ бар. Енді ха-
лық тығыз орналасқан, болашағы бар ауыл-
дарға газ құбыры тартылады.

Ақтөбеге жұмыс сапарымен келген 
Мəжіліс депутаттары Глеб Щегельский, Құ-
ралай Қаракен, Дания Еспаева «ҚазТранс-
ГазАймақ» АҚ Ақтөбе облыстық филиал жұ-
мысымен танысты. Мұнда халыққа қызмет 
көрсету орталығы жұмыс істейді. Газ құбы-
рын тарту, рұқсат алу, жобаны өзгерту жұ-
мыстарының бəрі «Бір терезе» арқылы іске 
асырылады.

– Ақтөбе халқының 87 пайызы газ тұ-
тынады. Облыс əкімдігі мен газ тарату ме-
кемесі арасында 9,2 миллиард теңгенің ме-
морандумына қол қойылған. Бұл – өңір хал-
қын түгел газбен қамтамасыз етуге арнал-
ған жоспар. Облыстық мəслихат депутатта-
ры Мəжіліске тариф туралы ұсынысын айт-
ты. Олар тарифті жылына тек бір рет көте-
ру жайын ұсынды. Бұл бизнес жоспарға, ин-
вестициялық бағдарламаларды іске асыру-
ға ыңғайлы, – деді Мəжіліс депутаты Глеб 
Щегельский.

Себебі 2016 жылдың тамыз айында газ 
өткізу бағасы 12 пайызға көтерілді, биыл 
қаңтарда тұрғындар үшін – 4, өзге тұтыну-
шылар үшін 8 пайызға артты. Тариф көте-
ру жылына екі рет қаралып, құпталып жа-
тыр. Мəжіліс депутаттары жергілікті депу-
таттардың ұсынысы Мəжілісте қаралаты-
нын жеткізді.

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Ақтөбе облыс-
тық филиалындағы халыққа қызмет көрсету 
орталығы күніне 300-400 адамды қабылдай-
ды. Əсіресе, күз айларында өте көп болады. 

Бір адамға 5-10 минут уақыт беріліп, құжат-
тары рəсімделеді. Облыста соңғы екі жыл-
да 2 мың шақырым газ құбыры тартылған. 
Барлық аудан орталықтарына газ жеткізіліп, 
соңғы жылдары Əйтеке би, Ырғыз, Ойыл-
ға көгілдір отын барды. Соның ішінде жеті 
ауылға газ жеткізілді.

– Газ өндіру үздіксіз жүреді. Сондық-
тан қыста келген газды сақтау маңызды. Газ 
құрғатылып, сақтау жобасы іске асырылды. 
Компания 2015-2020 жылдарға арналған ин-
вестициялық бағдарламаны орындады. Енді 
газ жүйесінің сапасын арттырып, ішкі жұ-
мыстарды жүргіземіз. «Алтынды» кен ор-
нындағы газ тарату станcасы мемлекеттік-
жеке меншік серіктестік аясында іске асы-
рылуы мүмкін, – деді «ҚазТрансГазАймақ» 
АҚ Ақтөбе облыстық филиал директоры Бах-
тияр Ізбасаров.

Ақтөбе агломерациясын дамыту 
үшін газ тарату бекеттерінің қуатты-
лығын арттыру жұмыстары жүріп жа-
тыр. Облыс əкімдігі, «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ жəне «ҚазТрансГаз» АҚ ара-
сындағы үшжақты меморандум аясын-
да автоматты газ тарату станcасының 
қуаттылығы үш есе артты.

– «Алға» газ тарату станcасының қуат-
тылығы – сағатына 30 мың текшеметр. Бұл 
– тұтынушыларды үздіксіз қамтамасыз ету-
ге арналған жоба. Алдағы уақытта Алға ау-
данында индустриялды аймақ салынып, 
өндіріске қажетті газды біз жеткізіп береміз. 
Құрылыс өткен жылы басталған болатын. 
Биыл іске қосылып, екі магистральді құбыр-
дан газ жетіп жатыр, – деді «ҚазТрансГазАй-
мақ» АҚ Ақтөбе облыстық филиал директо-
ры Бахтияр Ізбасаров.

Анар БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

Ауыл шаруашылығы министрлігі 2017 
жылы елімізде 326 кооператив құру жос-
парланғанмен, 745 кооператив құрылды 
деп мəлімет таратты. Бұл қаншалықты рас?  
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Нұржан 
Əлтаевтың айтуынша, 745 кооперативтің құ-
рылғандығы анық. Бірақ олар қалай жұмыс 
істеп отыр, бұл – екінші мəселе. «Жаңадан 
құрылған кооперативтердің барлығы өздері 
шығаратын өнімдерді, мəселен ет пен сүтті 
өткізу үшін сол өңірде жұмыс істеп тұр-
ған ет немесе сүт зауытына нақты бекіті-
луі тиіс. Сөйтіп олардың өнімдерін тұрақты 
түрде қабылдайтын субъект арнайы келісім-
шарт негізінде айқындалуы керек. Өкініш-
ке қарай, өңірлердегі əкімдіктердің барлы-
ғы осы жұмысты ақыр аяғына дейін жеткі-
зе қойған жоқ. Əңгіме құрылып жатқан коо-
перативтер өндірген өнімдердің өтімді бо-
луында», – дейді ол. 

Вице-министрдің айтуынша, ауылды коо-
перативтендіру ісінің тағы бір қиындығы – 
осы істің ерікті түрде жүзеге асырылатын-
дығында. Егер жеке шаруалар кооперативке 
бірікпеймін десе, оларды зорлап біріктіру-

НЕГЕ ӨЗГЕНІҢ ГАЗЫН ТҰТЫНАМЫЗ?

Еліміз газға бай бола тұра, тұрмыста пай-
даланылатын дайын газды Өзбекстаннан, Ре-
сейден, ішінара Түркіменстаннан алады. Се-

ге болмайды. «Сондықтан біз кооперативке 
бірігу əрбір шаруа үшін іс жүзінде тиімді 
болатындай схема əзірледік. Соның бірі коо-
перативке біріккен шаруалардың өнімдерін 
өткізіп беру ісінің жолға қойыла бастағаны 
болса, екінші бір үлкен қолдау жеңілдетіл-
ген несиелер түрінде жасалуда. Мəселен, 
кооператив мүшелері өздеріне қажетті құ-
рал-жабдықтар сатып алғысы келсе, оларға 
16 миллион теңгеге дейін жылдығы 6 пайыз-
бен несие беріледі. Əрине, бұл істе алын-
ған несиеге кепілдік қою жайы да ескеріл-
ген. Мəселен, сіз кооператив мүшесі ретін-
де 10 миллион теңге несие алатын болса-
ңыз, бірақ оған қоятын кепіл затыңыз бол-
маса, мұның 5 миллион теңгесіне мемлекет 
кепіл болады. Ал егер сіз өз бизнесіңізді 
енді ғана бастап жатқан кооператив мүшесі 
болсаңыз, онда мемлекет сіздің алатын не-
сиеңіздің 80 пайызына дейін кепілдік бере 
алады. Қараңызшы, бұл кооператив мүше-
леріне жасалып жатқан үлкен қолдау емес 
пе?!» – дейді вице-министр. 

 
Тоғжан ТӨЛЕГЕН

ған жүргізушілерге ескерту жасалады. Егер 
ереже бұзу қайталанатын болса, жүргізуші 7 
мың теңге айыппұл арқалайды. Бұл үкімет жол 
жүру ережесін бұзатын көлік жүргізушілерге 
жеңілдік жасап отыр, бұдан былай жол жүру 
ережесін өрескел бұзғандар ғана қатаң жаза-
ланады, ұсақ ереже бұзғандар тəртіпке ша-
қырылады дегенді білдіреді. Мəжіліс депута-
ты Омархан Өксікбаев ақысын төлеген жүргі-
зушілерге шет мемлекеттердегідей темір тұл-
парларының мемлекеттік нөмірінің орнына өз-
дерінің есімін жазу мəселесін көтерді. «Бізде 
де автокөлігінің мемлекеттік нөміріне есімін 
жазып алғысы келетін байлар бар. Неге қол-
данысқа осыны енгізбеске? Нөмірдің бағасын 
бюджетке қомақты қаржы түсетіндей көлемді 
етіп қояйық. Ертеңгісін атын жазып алып жү-
ретін адам болса, жүре берсін», – деді Омар-
хан Өксікбаев. Оның пікірінше, мемлекеттік 
нөмірдің орнына адамның аты мен көліктің 
қай аймақта тіркелгенін нақтылайтын белгі 
болса жеткілікті. 

Үкімет 2015 жылы қымбат нөмірлерді 
ашық саудалауды заңдастырғаны белгілі. Ал 
өткен жылы ішкі істер министрлігі халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы 15 мың 
760 vip-нөмір сатып, қазынаға 5 жарым млрд 
теңге түсірді. 001, 009 жəне 777 деген нөмір-
лер 517 мың теңгеден сатылды. Осы сандар-
дың қасына аты-жөндерінің алғашқы əріптерін 
орналастыруды сұраған көлік жүргізушілері 
үкіметке 646 мың теңге төледі. Ал 100, 200, 
300 деген нөмірлер 300 мың теңгеден сауда-
ланды. Айта кету керек, 2008 жылы БАƏ-де 
кəсіпкер 14 млн долларға мемлекеттік нөмір 
сатып алса, 2014 жылы Ұлыбритания азама-
ты өзінің есімін білдіретін F1 мемлекеттік 
нөмірін иемдену үшін 10 млн доллар жұмса-
ған. Ал 2016 жылы Қырғызстанда 777 ААА 
деген мемлекеттік нөмір онлайн-аукцион ар-
қылы 25 мың АҚШ долларына сатылған. Біз-
де əдемі нөмір мен əдемі сериялық əріпке ие 
болғысы келген адамдар бюджетке 646 мың 
теңге төлейді.

ЕЛІМІЗГЕ ЕСКІ КӨЛІК 
КІРГІЗІЛМЕЙДІ

Жаңа жылдан күшіне енген «Қазақстан 
Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 
кодексі бұған дейін де талай өзгеріске ұшыра-
ды. Бұл ширек ғасырдан астам уақыт ішінде 
еліміздің тарихындағы үшінші кодекс. 

Қаржы министрлігінің мемлекеттік кіріс-
тер комитетінің кедендік əдістеме департа-
ментінің директоры Қуат Рақымов: «Бұл құ-
жат бизнестің тікелей қатысуымен дайын-
далды жəне ол кедендік рəсімдерді оңайла-
туға, кəсіпкерлердің уақыттық жəне қаржы-
лық шығындарын төмендетуге бағытталған. 
Сондай-ақ, сыртқы экономикалық қызметті 
жүргізудің либералды шарттарын орната-
ды. Кодекстің негізгі жаңалығы – электрон-
дық кедендік декларациялаудың басымдылы-
ғы болып табылады. Яғни, енді қағаз түрін-
дегі декларациялау тек қана авариялық жағ-
дайлардағы ақпараттық жүйелердің ақаулары 
сияқты ерекше жағдайларда ғана жүзеге асы-

рылады», – дейді. Кедендік заңнаманың бар-
лық жаңашылықтары мен оңайлатулары сырт-
қы экономикалық қызметті жүргізуді жеңіл-
детумен отандық экономиканы дамыту үшін 
жағдай жасауға арналған. Дегенмен сарапшы-
лар мен бірқатар бизнес қоғамдастықтар тара-
пынан «бұдан былай кедендік декларациялау 
елімізде тек электронды түрде жүретін болса, 
кедендік рəсімдеу кезінде ақпараттық жүйенің 
істен шығуы біраз қиындық тудыра ма?» де-
ген қауіп бар. Бірақ жауапты орган Atameken 
business channel порталына берген түсінікте-
месінде оқиғаның бұлай өрбуіне де сақадай 
сай отырғанын мəлімдеді. «Иə, біз осындай 
жағдайдағы өз іс-əрекетімізді де қарастырдық. 
Ақпараттық жүйе жарамсыз болып қалса, не-
месе істен шыққан кезде тауарларды шығару 
жəне декларациялау қағаздық құжат негізін-
де жүргізіледі. Яғни, сыртқы экономикалық 
қызметтің қатысушылары үшін жүйелердің іс-
тен шығуы қосымша жүктемелерге əкеп соқ-
пайды. Бұдан бөлек, қағаз түріндегі деклара-
ция транзит кедендік рəсіміне орналастыры-
латын тауарларды, жеке пайдалануға арнал-
ған тауарларды, сондай-ақ, халықаралық та-
сымал көлік құралын декларациялау кезінде 
ұсынылады», – дейді мемлекеттік кірістер ко-
митетінің өкілі. Оның айтуынша, заңнаманы 
бұзу тəуекелі жоқ болған жағдайда, кедендік 
декларацияларды кеден органдарының лауа-
зымды тұлғаларының қатысуынсыз – ақпа-
раттық жүйелерді қолданумен автоматты түр-
де тіркеу жəне шығару мүмкіндігі қарасты-
рылған. Жаңа кодекс кейін төлеу мүмкіндігін 
енгізумен бірге, оны пайдалану үшін банктің 
кредиті секілді қандай да бір процент төлеуді 
қарастырады. Ел үкіметі осылайша, салық-
ты бір ай кешіктіріп төлеу үшін кəсіпкердің 
мемлекетке қанша қаржы төлеуге тиістігін де 
анықтады. Бизнесті жүргізуді оңайлату мақса-
тында сыртқы экономикалық қызметке қаты-
сушылар үшін кедендік баждарды кейін тө-
леу немесе бөліп төлеу мүмкіндігі ұсыныла-
ды. Кейіннен төлеудің əрбір күнін қолданға-
ны үшін ұлттық банк орнатқан ресми қайта 

қаржыландыру (рефинансирование) ставкасы 
бойынша 1/360 мөлшерінде процент төлеу қа-
жет болады. Мысалы, егер кедендік баждар-
дың төленетін сомасы 1 миллион теңгені құ-
раса, 1 ай үшін пайыздар 8500 теңгені құрай-
тын көрінеді. 

Мемлекеттік кірістер комитетінің түсінді-
руінше, жаңа кодекстің осы нормасы сыртқы 
экономикалық қызметке қатысушылардың ке-
дендік декларацияны толтыру бойынша қыз-
метті көрсету үшін кедендік өкілдерге, яғни 
брокерлерге жүгіну қажеттілігіне байланыс-
ты шығаратын қаржылық шығындарын қыс-
қартады. Өйткені осы қызметті кеден орган-
дарының ұсынуы енді ақысыз негізде жүзеге 
асырылатын болады. 

Кеден дегенде, қазақстандық бизнесті Еу-
ропадан Ресей арқылы Қазақстанға тауарлар-
ды транзитпен өткізу мəселесі толғандыра-
ды. Көбінесе, біздің жүктер сансыз тексеріс-
тер кесірінен Ресей аумағында бірнеше күн-
ге дейін тұрып қалады. Жаңа кодекс осындай 
жағдайларға игі септігін тигізбек. Бекітілген 
нормаға сəйкес, транзитті ашу кезінде кеден 
органдары енді тұлғаларға қайда орналасаты-
ны бойынша шектеу қоя алмайды. Транзит 
бойынша ережелерде транзит кезінде тауар-
ларды шығаруды растайтын құжаттарды ке-
ден органдарының талап етуі заңнамадан алы-
нып тасталған. 

Сол сияқты елімізге ескі көліктер 
кіргізілмейді. Ресейден тек «Еуро-4» тала-
бына жауап беретін көліктерді ғана əкелуге 
рұқсат етіледі. Кодекстің қабылдануы қазақс-
тандықтарға шетел көлік құралын 1 жылға 
дейін уақытша əкелуге мүмкіндік береді. 
Бұрын бұл мерзім 6 айға дейінгі уақытты 
ғана құраған. Бірақ бұрынғыдай əкелу тек 
кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қам-
тамасыз ету жағдайында ғана мүмкін бола-
ды, яғни кеден органына қаржылық кепіл 
ұсыну қажет. Жалпы алғанда, автокөліктерді 
əкелу тəртібі өзгеріссіз қалған. 

Динара ДҮРМƏН 

ШАЛҒАЙ АУЫЛДАРДЫҢ 
АЖАРЫ КІРМЕК
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Елімізде халықтың 
денсаулығын сақтау, 
олардың сапалы 
медициналық көмек 
алуына жағдай жасау –
бірінші кезектегі мәселе. 
Сондықтан Денсаулық 
сақтау министрлігі 
медицина саласын дамыту, 
дәрігерлердің біліктілігін 
арттыру, ауруханалар мен 
емханалардың талапқа 
сай болуы, медициналық 
құрал-жабдықтардың 
жаңартылуы мақсатында 
ілкімді шаралар атқаруды 
ешқашан назардан тыс 
қалдырған емес. 

Денсаулық сақтау министрлігі қолға 
алған шаруаның бірі – денсаулық сақ-
тау саласының жұмысын қағазсыз жүйе-
ге көшіру. Мемлекет басшысы Нұрсұл-
тан Назарбаев тапсырған «Цифрлы Қа-
зақстан» мемлекеттік бағдарламасының 
аясында денсаулық сақтау саласы сан-
дық жүйеге ауыспақ. Биылғы жылы қа-
ғазсыз денсаулық сақтау жүйесі пилот-
тық жоба ретінде еліміздің 4 облысын-
да енгізіледі. Жаңа жүйе 2018 жылы Қа-
рағанды, Қостанай, Ақмола жəне Батыс 
Қазақстан облыстарында, сондай-ақ, рес-
публикалық деңгейдегі бірқатар ұйымда 
іске қосылады. 

Денсаулық сақтау саласын цифрлан-
дыру арқылы əрбір қазақстандықтың жеке 
ұяшығы, яғни денсаулығының электрон-
ды паспорты болады. Пациенттердің ден-
саулық паспорты – электрондық денсау-
лық сақтау жүйесінің аса маңызды құ-
рамдас бөлімі. Əр азаматтың осындай өз 
паспорты, яғни виртуалды жəшігі, оның 
сəйкес логині мен құпия сөзі болады. Ол 
жерде пациенттің денсаулығы, диагнозы, 
қан тобы, аллергиялық реакциялары, жа-
салған оталары жөнінде ақпараттар, түрлі 
мəліметтер шоғырланады. Бұл құрал жеке 
кабинет сияқты дəрігермен тілдесуге, сон-
дай-ақ, екпелер, тексерістер туралы ақпа-
рат алуға мүмкіндік береді. Бұл жүйені 
іске асыру үшін арнайы платформа жа-

сақталмақ жəне оған мемлекеттік жəне 
жекеменшік емханалар өз ақпараттық жү-
йелерін қоса алады. Осылайша, «бірың-
ғай терезе» қағидасы арқылы қызмет көр-
сетіледі. «Электрондық денсаулық паспор-
ты, науқастың жеке кабинеті жəне дəрі-
герлердің жеке кабинеті құрылатын бо-
лады. Оларды енгізу үшін, əрбір меди-
циналық ұйым пациенттер туралы дерек-
терді ұсынуы үшін қажетті компью    тер-
мен жəне ақпараттық жүйемен қамты-
луы тиіс», – деген болатын Денсаулық 
сақтау министрі Елжан Біртанов. 

Бүгінде Астана мен Алматы қалалары-
ның медициналық мекемелері ғаламторға 
толық қосылса, өзге аймақтарда керісін-
ше көрсеткіш өте төмен. Кейбір ауылдық, 
аудандық мекемелерде интернет түгілі 
компьютердің өзі жоқтың қасы. Қазіргі 
уақытта аталған мəселені шешудің бар-
лық амалдары қарастырылуда. Елжан Бір-
тановтың айтуынша, денсаулық сақтау 
саласын цифрландыру арқылы медицина 
қызметкерлерінің еңбек өнімділігін ұлғай-
тып, халықтың медициналық қызметтерге 
қанағаттану деңгейін арттыру көзделген. 

Сондай-ақ, медициналық сақтандыру 
қоры, қоғамдық денсаулық сақтау мен 
дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету саласы 
сынды жекелеген қызметтердің жұмы-
сы автоматтандырылады. Сандық меди-
цина «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасының жоспарына кіріктіріл-
ген. Өткен жылдың шілде айынан бас-
тап міндетті сақтандыру қоры өз жұмы-
сын бастады. Бұл əрбір азаматқа тиесілі 
медициналық ақпаратты орталықтанды-
рылған онлайн базаға жинаудың алғаш-
қы қадамы деуге болады. Адамның ден-
саулығын сақтау үшін дертке себеп бо-
латын алғашқы белгілердің пайда болуы-
нан оның алдын алу шаралары электрон-
ды медициналық қызметтер мен мобильді 
қосымшалар еншісінде болу тиіс.

Əлемдік тəжірибеде электронды ме-
дициналық карта медициналық ұйым-
дар арасында науқас туралы ақпаратты 
жария етілмей таралуын қамтамасыз ете 
алатын қауіпсіз жүйе ретінде бағаланып 
отыр. Қызметтің мұндай түрін пайдалан-
ғанда қосымша түйткілдер туындайтыны 
шындық. Сол себепті, АҚШ-тың Денсау-
лық сақтау жəне əлеуметтік қамсызданды-
ру министрлігі денсаулық сақтау саласын-
дағы IT жобаларды стандарттау жəне сер-
тификаттауды қолға алған. Батыс мемле-
кеттеріндегі мамандар электронды меди-
циналық карта дəрігерлер мен пациент-
тердің қарым-қатынасын жеңілдетеді де-
ген пікірде. Оның бірі медициналық қыз-
меткерлерге науқас туралы нақты ақпарат 
беру болмақ. Бұл емделушінің медицина-
лық қызметтерге жүгінгенде белсенді бо-
луына көмектеседі.

Бүгінде Қазақстан Республикасын-
да орта есеппен алғанда денсаулық 
сақтау ұйымдарының 38 пайызында 
жергілікті медициналық ақпараттық жү-
йелер енгізілген. Денсаулық сақтау ұйым-
дарын компью  терлік техникамен қамтама-
сыз етіп, жергілікті медициналық ақпа-
раттық жүйелерді енгізу үшін облыстар 
мен Астана жəне Алматы əкімдіктерімен 
бірлесіп тиісті ІТ-инфрақұрылымды құру 
шаралары қабылдануда. Министрлік пен 
өңір əкімдері арасында денсаулық сақ-
тау ұйымдарын 2018 жылы 100 пайыз 
қажетті компьютерлік техникамен қам-
тамасыз ету жөнінде меморандумдарға 
қол қойылды. Айта кетейік, Денсаулық 
сақтау министрлігі инфрақұрылымдарды 
дамыту үшін 2018-2019 жылдары желі-
лерді қайта құрылымдау жəне жоспар-
лау жұмыстарын жүргізіп, инвестиция-
лық жоспар əзірлеп, салаға жекеменшік 
инвестициялар тарту жолдарын қарастыр-
мақ. Нəтижесінде медициналық ұйымдар 
желісін мемлекеттік-жекеменшік серік-
тестік негізінде дамытудың толыққанды 
бағдарламасы жүзеге асырылады. Соны-
мен бірге, бюджеттік инвестициялар же-
кеменшік қаржыландыру орынсыз сана-
латын жобаларға жұмсалады.

Дəрігерлердің айтуынша, ақпараттық 
технологиялар медицина саласының жұ-
мысын тиімді етеді. Мұндай жаңашыл-
дық əсіресе, медициналық сақтандыру жү-
йесін енгізуде өте маңызды. Сандық қыз-
метті енгізу мəселесіне келгенде облыс-
та медициналық ақпараттық жүйе біртін-
деп енгізіліп жатқандығы белгілі болды. 
Сонымен бірге, электрондық кезекті жү-
йелеу мақсатында дəрігерге қабылдауға 
жазылудың біртұтас порталы түзілмек. 

Сонымен, еліміздегі медицина ұйым-
дары 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
медициналық құжаттаманы қағазсыз фор-
матта жүргізуге толықтай көшеді. Жаппай 
ақпараттандыру енгізілгеннен кейін меди-
цина саласындағы бірқатар мəселелердің 
шешімі табылатын болады. Бұл денсау-
лық сақтау саласын ақпараттандыру, дəрі-
дəрмек бағасын реттеу мен міндетті əлеу-
меттік медициналық сақтандыруды енгі-
зу бойынша кең көлемді ақпараттанды-
ру жұмыстарын шешуге оң ықпал етеді. 
Халықтың сұранысын дер кезінде қана-
ғаттандыру, пациенттердің қажеттілігіне 
уақтылы жауап беру үшін кезек күттір-
мейтін, жедел мəселелерді айқындайды.

Əсел ƏНУАРБЕК

ДӘРІГЕРЛЕР ҚАҒАЗБАСТЫЛЫҚТАН ҚҰТЫЛМАҚ
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап медицина мекемелері 

құжаттаманы қағазсыз форматта жүргізуге көшеді

– Қазіргі таңда біздің елімізде эпидемио-
логиялық жағдай тұрақты болып табылады. 
Өткен жылмен салыстырғанда жалпы сыр-
қаттанушылық 14 пайызға төмен. Əр жылда 
жіті респираторлы вирустық инфекция жəне 
тұмау аурулары осы желтоқсан айының орта-
сынан басталады. Одан кейін қаңтар айында 
асқына түсуі мүмкін, – деді Қоғамдық ден-
саулық сақтау комитетінің төрағасы. 

Жандарбек Бекшиннің мəліметінше, соң-
ғы жылдары əлемде тұмаудан 500 мыңға тар-
та адам өлген. Қазақстанда 2012-2013 жыл-
дары тұмаудың өзінен 69 адам, өткен жылы 
тоғыз адам көз жұмған. 2017 жылдың қа-
занынан бастап ЖРВИ бес адамның өмірін 
қиған. Бас санитарлық дəрігер ата-аналарға 
өзін-өзі емдеу қауіпті екенін ескертіп, эпиде-
миялық маусым кезінде жаппай іс-шаралар-
ға қатысудан бас тартуға, сырқат балалар-

ды балабақша мен мектепке жібермеуге ша-
қырды. Сонымен қатар, ол ақпанда тұмауға 
шалдығатындар саны күрт өсетінін ескертті. 

Биылғы жылдың ерекшелігі – 2009-2011 
жылдары бүкіл əлемді шулатқан Н1 тұмауы 
тіркелген жоқ. Алайда тұмауға ұқсас топтар-
дың ішіндегі аса қауіпті вирустардың бірі 
карона вирусы тарай бастаған. 

– Ол бір кездері Сауд Арабиясы мен Ко-
рея елдерінде тіркеліп, соңы өліммен аяқ-
талған жағдайлары болды. Елімізде тіркел-
ген бұл вирус əзірше 4 пайызды құрап отыр. 
Осыларды ескере отырып, біз алдын алу ша-
раларын атқарып жатырмыз. Ең біріншіден 
аурулардың санын азайту жəне асқынулар-
ды болдырмау үшін күш жұмсаймыз, – дейді 
Жандарбек Бекшин. 

Анар БАУЫРЖАНҚЫЗЫ 

Орталық коммуникациялар қызметінде елімізде жаппай ОРВИ 
тұмауы мен суық тию бойынша қалыптасқан жағдайға байланысты  
баспасөз конференциясы өтті. Жиын барысында ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің төрағасы 
Жандарбек Бекшин өткен жылмен салыстырғанда сырқаттанушылық 14 
пайызға төмендегенін айтты.

КАРОНА ВИРУСЫ 
ҚАЙДАН КЕЛДІ?

АДАМДА СЕНІМ БОЛСА, ДЕРТТЕН АЙЫ�А АЛАДЫ
Риза БОРАНБАЕВА, Педиатрия жəне балалар хирургиясы ғылыми орталығының директоры: 

Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы – 
республикадағы ана мен баланың өміріне араша түсетін мекеме. 
Сонау 1932 жылы ашылған орталық ғасырға жуық қызметінде 
қаншама балаға өмір сыйлады, қаншама ата-ананың кеудесіне 
үміт отын жақты. Біз осы мекемеде талай жыл еңбек еткен, 
2014 жылдан бері Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми 
орталығының директоры қызметін атқарып келе жатқан Риза 
Зұлхарнайқызы Боранбаеваны әңгімеге тартқан едік. 

– 1932 жылы құрылған институт əуелгі-
де ана мен бала орталығы ретінде ашылды. 
Тек 1940 жылдан кейін балаларға арналған 
орталық болып өзгертілді. Біздің орталық-
ты көне деп айтуға болады. Өзінің арна-
йы дəстүрі бар. Орталық еліміздің түкпір-
түкпіріндегі науқас балаларға көмек көрсе-
теді. Жалпы, республика бойынша балалар-
ға арналған 2 орталық бар. Оның бірі – Пе-
диатрия жəне балалар хирургиясы ғылыми 
орталығы, екіншісі – Астанадағы «Ана мен 
бала» орталығы. Негізінен ауыр патология-
дағы балалардың барлығы бізге түседі. Егер 
өңірдегі дəрігерлердің біліктілігі жетіспесе 
немесе қандай да бір қиындықтар туында-
са, біздің орталыққа жібереді. Барлығы 285 
орын бар. Оның ішіндегі 5 орын күндізгі 
стационарға, ал 115 орын онкологиялық ау-
руға шалдыққан балаларға арналған. Еліміз-
дегі 8 оңтүстік өңір біздің қарамағымызда. 
Яғни, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызыл-
орда облысындағы балаларды емдейміз. Со-
нымен қатар, батыс аймақтар да біздің ба-
қылауымызда. Қалған 8 өңірдің балалары 
«Ана мен бала» орталығына барады. Яғни, 
территориялық жағынан жақын болу үшін 
осылай бөлінген. 

Балалардың барлығы квотамен түседі. 
Иə, бұрын квота деп аталатын. Қазір элект-
ронды портал арқылы келеді. Сол арқылы 
баланың тіркелген уақытын да, ахуалын да  
бақылап отырамыз. Егер баланың жағдайы 
кері кетіп бара жатса, тезірек алдыртуға ты-
рысамыз. Əрине, көп ата-ана баласын жаз 
мезгілінде, демалыс уақытында емдеткісі ке-
леді. Негізінде кезек көп дегенде 3-4 күнге 
ғана созылады. Ал онкологиялық ауруларға 
кезек мүлде жоқ. Өйткені оларды көп күттір-
меу керек. Орын болса да, болмаса да, нау-
қастарды қабылдаймыз. Себебі уақыт өткіз-
бей ем-дом қабылдауы тиіс. 

– Балалар арасында онкологияның 
қай түрі кеңінен тараған? Жəне қай өңір-
ден көп тіркелуде? 

– Онкологиялық аурудың 50 пайызы бала 
өмірге келген кезде пайда болады. Кей ба-
лаларда туа салысымен байқалуы мүмкін. 
Кей балаларда 5-6 жаста белгі береді. Бірақ 
бұл да туабітті болып есептеледі. Өйткені 
біз генетикалық сараптама жасағанда хро-
мосомадағы өзгерістерді байқаймыз. Яғни, 
бұл – ата-аналардың геніндегі мутация ба-
лаға берілген деген сөз. Бала содан ауру 
болады. Сондықтан да онкологиялық ауру-
лардың жартысы туабітті болып саналады. 
Нейробластома – 3 жасқа толмаған балалар-
да кездесетін ісік. Яғни, бала 5 айлығында 
да, 2 айлығында да, 3 жасында да ауыруы 
мүмкін. Балалардың ең көбі лейкозбен тү-
седі. Яғни, ақ қан ауруы. Бүкілəлемдік ста-
тистика бойынша қатерлі ісіктің 40 пайы-
зын лейкоз құрайды. Қазақстандағы онко-
логиялық дертке шалдыққан 600 баланың 
200-і лейкозбен ауырады. 

Шын мəнінде, қазір қатерлі ісік дерегі 
азайып келеді. Біріншіден, ауруды дəл анық-
тайтын диагностика жақсарды. Бұрын бала 
туғаннан кейін көп ұзамай шетінеп кететін. 
Оның қатерлі ісіктен көз жұмғанын ата-ана-
сы, тіпті дəрігер де білмей қалатын еді. Сон-
дай-ақ, қазір бұл дерт емделетін болды. Тек 
сенім болса, жазылып кетеді. Өкініштісі сол, 
сауығып кеткен балалардың кейбірінде дерт 
қайталануы мүмкін. Осы қайталанушылық 
аурудың санын арттырып отыр. Мысалы, 20 
жыл бұрын лейкоз емделмеген. Қазір бала-
лардың 70 пайызы жазылып кетеді. Бізге 3-4 
жаста түскен балалардың жасы қазір 20-да. 
Шамамен 6-7 ай жатып емделеді. Арасын-
да үзіліс болуы мүмкін. Интенсивті химия 
курсы біткен соң, демеуші терапия курсы 
басталады. Оны үйде алады. Бізге 3 айда 
бір келіп, тексеріліп тұрады. Демеуші те-
рапия 1-1,5 жылға созылады. Ол біткенде 
бала толықтай жазылады. Бұдан кейін бала 
5 жыл бақылауда болады. Егер қайталанба-
са, демек біржола сауықты деген сөз. Бас-

тысы осы 5 жылда қайталанушылық бол-
маса болғаны. Бəрі жақсы болса, баланы 5 
жылдан соң тізімнен шығарамыз. 

–  Негізінен басқа дертке қараған-
да онкологиялық аурудың белгілері кеш 
байқалады екен. Соның салдарынан уа-
қытты өткізіп алатындар көп... 

– Дерттің дер кезінде анықталмауы 
– үлкен түйткіл. Дəрігердің кінəсі болуы 
мүмкін. Ата-аналар да байқамай қалады. 
Балада əлсіздік пайда болып, қол-аяғы кө-
геріп қалса, ата-анасы бір жерге құлап қал-
ған шығар деуі мүмкін. Шын мəнісінде, бұл 
аурудың бастапқы белгілері. Егер де біз қа-
терлі ісіктің 1, 2-кезеңінде дұрыс диагнос-
тика жүргізбесек, күшті дəрілер, мықты құ-
рал-жабдықтар қолдансақ та, көмектеспейді. 
Бұл кезде ықтималдылық өте төмен бола-
ды. Бірақ балалар ісіктің 3, 4-кезеңінде де 
жазылып жатады. Əрине, бұл сирек кезде-
сетін жағдай. Балалар ауыр жағдайға түс-
кенде жасалатын мүмкіндік аз. Біз өңірлер-
ге барып, дəрігерлердің біліктілігін көтеру-
ге тырысамыз. Таяуда Чехиядан мамандар 
келіп, шеберлік сағаттарын өткізді. Одан бұ-
рын Мəскеуден мамандар келген. 16 өңірден 
онколог-гематологтарды шақырдық. Бұл  – 
дəстүрге айналған шара. 

 Онкологиядан бөлек, 2012 жылдан бас-
тап кардиохирургия саласы дамуда. Яғни, 

туабітті жүрек ауруына шалдыққан бала-
ларға ашық түрде ота жасалады. Интер-
венциялық кардиология дейміз, яғни құрал-
жабдықтарды қолдана отырып ота жасау. 
Бұрын туабітті жүрек ауруына шалдыққан 
3000 бала шетелге бару үшін кезекте тұр-
ған. Яғни, Қазақстанда мұндай ота мүлдем 
жасалмаған еді. 4 жылдан бері елімізде кар-
диохирургия орталықтары ашылды. Солар-
дың бірі біздің орталықта. Онда операция-
лық блогы, реанимациялық бөлімшесі бар. 
Дəл қазір туабітті жүрек ауруына маман-
дандырылып жатырмыз. Біздің қызметкер-
леріміз өте жас. Олар шетелде де біліктілігін 
арттыруда. Өйткені бұл енді дамып жат-
қан бағыттың бірі. Басқа мемлекеттен кел-
ген мамандармен бірлесіп ота жасаймыз. 
Сондай-ақ, неонатальдық хирургия бар. 
Бұл да басқа органдағы туабітті кемістік-
ке жасалады. Оған қоса бізде пульмоноло-
гия, кардиоревматология, урология, хирур-
гия бөлімдері бар. 

– Егер басқа облыстарда ауыр опера-
циялар болса, мамандарыңыз бара ма?

– Бізде телемедицина бар. Жаңа корпуста 
телемедицинаға арналған жаңа құрылғылар, 
үлкен экран тұр. Күнде таңертең біздің 3-4 
қызметкеріміз отырып, кеңес береді. Егер 
олар ауруды еңсере алатын болса, біз таға-
йындаулар ұсынамыз. Не болмаса рентген 
кескіндерін қараймыз, консилиумда талқы-
лаймыз. Бəрі жақсы болса, 2 күннен соң 
байланысқа қайта шығамыз. Егер науқастың 
жағдайы ауыр болатын болса, олар баланы 
порталға қояды. Ал бала орнынан қозғала 
алмайтындай дəрежеде болса, біз реанима-
циялық бригаданы жібереміз. Екі реанима-
толог барып, көмек көрсетеді. Егер бала та-
сымалдауға жарайтын болса, онда оны ұшақ-
пен осында əкелеміз. Сосын емді осында 
ары қарай жалғастырады. Яғни, қазір бар-
лық мүмкіндік бар. Бізге күнделікті ауыр 
жағдайдағы сəбилер түседі. Мысалы, ана-
сы ауыр босанса, сəби туабітті ауруға шал-
дықса, мамандар телефон арқылы кеңес бе-
реді. Негізінде біз арнайы іс-сапарға шығу 
кестесі бойынша жоспарлы түрде өңірлер-
ге шығып тұрамыз. Қайтыс болған сəби-
лердің медициналық картасына сараптама 
жасайды, тексереді, емдеудегі қателіктерді 
қарайды. Мұның бəрі тексеріс немесе жаза 
ретінде жасалмайды. Керісінше қателікті қай 
жерде жібергенін анықтау жəне болдырмау. 

– Əлгінде диагноз туралы айттыңыз. 
Көп ата-аналар баланың денсаулығына 
салғырт қарауы мүмкін. Бірақ қанша-

ма жыл нақты диагнозын таба алмай 
жүреді. Оған дəрігерлердің де сауатсыз-
дығы себеп емес пе?

– Əрине, түрлі жағдайлар болады. 
Кейбір ата-аналар балада онкологиялық ау-
рудың барына сенбейді. Бұл – бір. Екінші 
– балаларда қатерлі ісік түрлі симптомдар-
мен көрінуі мүмкін. Яғни, ересектерде бас-
қаша, балаларда мүлдем басқаша. Кішкен-
тай балаларда өте қиын. Өйткені олар мына 
жерім ауырып тұр деп айта алмайды. Жы-
лауы, тамақ ішпеуі мүмкін. Басқа да белгі-
лері болуы мүмкін. Кейде қатерлі ісік ви-
рустық инфекция ретінде байқалады. Де-
мек, ісік басқа аурудың белгілері арқылы 
көрінеді. Мысалы, баланың буыны ауыр-
са, ата-ана баланың аяғы ауырды деп, рев-
матологқа апарады. Ревматолог те қате-
лесіп, басқа маманға жібереді. Кейде дəрі-
гердің сауатсыздығынан да онкологиялық 
дерт анықталмауы ықтимал. Шалғай ауыл-
дарда педиатр да жоқ. Ал терапевт өздігі-
нен емдеп, қателесуі мүмкін. Əсіресе, 13-
14 жастағы жасөспірім балалар түсіп жа-
тады. Өйткені олар ата-аналарына мына 
жерім ауырды деп айтуға ұялып, соңына 
дейін жүреді. Сосын ата-аналар да ересек 
балалардан күнделікті денсаулығын сұрап, 
қадағалап отырмайды. Кішкентай баланы 
жуындырғанда көреді. Ал 15 жасар бала-
ның денесін ешкім ашып қарамайды. Се-
бебі бала онкологиялық дертке шалдықса, 
денеде бөртпелер, көгерген жерлер кезде-
седі. Қазір біз дəрігерлермен де, ата-анамен 
де жұмыс істейміз. Бұл «Тұрғындармен ақ-
параттық-түсіндіру жұмыстары» деп атала-
ды. Оның үстіне тұрғындар қазір өзін-өзі 
емдеумен көп айналысады. Баланың қызуы 
көтерілсе, парацетамол, түрлі антибиотик-
тер бере бастайды. Кез келген қатерлі ісік 
ауруы дене қызуын жоғарылатады. 

– Отаның бəрі тегін дейсіз. Сонда 
əйгілі орталықта қиындық туғызып жүр-
ген ешқандай түйткіл болмағаны ма? 

– Кепілдендірілген тегін медициналық 
көмектің артықшылығы осында. Барлық 
балалар квота бойынша түскендіктен, біз-
ге ақшаны медициналық қызмет көрсету 
комитеті аударады. Сондықтан да барлық 
ем тегін. Одан бөлек ақылы консультативті-
диагностикалық бөлім бар. Бұл – кез келген 
ауруханада бар жеке қызметтің түрі. Біз де 
аштық. Өйткені сақтандыру компаниялары 
бар, ақылы түрде тексерістен өткісі немесе 
ақылы түрде кеңес алғысы келетін адамдар 
бар. Оған қоса біз сақтандыру компания-

лары жəне ақылы қызмет алғысы келетін 
тұғалармен келісім-шартқа отыра аламыз.

Сол сияқты əдеттегідей бізге де ма-
мандар жетіспейді. Педиатрия факультетін 
жауып тастағаннан кейін біраз тығырыққа 
тірелдік. Мəселе неде? Қазір педиатрияға 
барғысы келетіндер өте аз. Жастар педиатр 
болғысы келмейді. Өйткені баланы емдеу – 
өте қиын. Сосын өзіңіз көріп отырғандай, 
мамандық қиын. Жастар жұмысы жеңіл, ақ-
шасы көп кəсіпті қалайды. Мемлекеттік ме-
кеме болғандықтан, бəрін бірдей жұмысқа 
ала бермейміз. Өйткені біз де іріктеу жүргі-
земіз. Ең мықты мамандарды алғымыз ке-
леді. Əсіресе, тілді білу маңызды. Біз бар-
лық қызметкеріміздің ағылшын тілін мең-
гергенін қалаймыз. Өйткені барлық тағы-
лымдамалар шетелде өтеді. Мысалы, жа-
қында бір топ маманымыз Чехиядан орал-
ды. Сондықтан маман ағылшын тілін біл-
месе, біз оны шетелге оқуға жібере алмай-
мыз. 2012 жылдан бастап аллогендік-туыс-
тық донордан жəне антологиялық трансп-
лантация арқылы сүйек кемігін ауыстыру-
ды қолға алдық. Ал туыстық емес донор-
дан біз трансплантация жасамаймыз. Кей-
де біртекті бауыр, ішек трансплантацияла-
ры болады. Оларды да шетелге жібереміз. 
Қазір А.Н.Сызғанов институты балаларға 
бауыр трансплантациясын жасай бастады. 
Олардың бəрі сəтті жүзеге асуда. Міне, ма-
мандар шетелге барып, тəжірибе алмасса, 
мұндай отаны өзімізде де жасауға болар еді. 

 Əрине, ауыр науқасты шетелде ем-
деткісі келетін ата-аналар бар. Кейде қатерлі 
ісіктің 4-кезеңінде болса, біз түгілі шетел 
медицинасы да емдей алмайды. Бірақ кез 
келген ата-ана үмітін үзгісі келмейді. Ауыр 
тиетінін білемін, қатерлі ісіктің 4-кезеңінде 
шетелге апарып қажеті жоқ. Өйткені біздің 
өзіміз де үміт жоқ екенін білеміз. Əлем-
де қатерлі ісікті 100 пайыз емдемейді. Се-
бебі бұл қандай да бір бөлігі жазылмайтын 
ауру. Дегенмен бүгінде дерттің беті бері қа-
рап келеді. Мысалы, кейде ес-түссіз жат-
қан бала аөмірге қайта келуі мүмкін. Түрлі 
жағдай болады. Біз бəрібір емді жалғасты-
ра береміз. Əрқашан да күресу керек, үміт 
үзбеу керек. Оған Қазақстандағы үздік ме-
дицина кадрлары шоғырланған мекеме – 
Педиатрия орталығының білікті маманда-
ры қолұшын береді. 

– Əңгімеңізге рахмет! 

Əңгімелескен 
Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ



11 qan’tar, bei’senbi9ТАРИХ

Ұлт – белгілі бір территориядағы түрлі эт-
ностардың ұзақ уақыт бойында ортақ дамуы-
ның туындысы. Осы уақыт бедерінде оның 
атауы да өзгеріп отыруы мүмкін. Яғни, эт-
ноним шартты ұғым болса, ұлт – абсолютті 
ұғым. Ал мемлекет ұлттың дамуына сəйкес 
пайда болады, дамиды, яғни ұлттық сана мен 
əлеуеттің толысуының туындысы. Бірақ мем-
лекет кез келген ұлттың пешенесіне бұйыра 
бермейді. Мемлекет – ұлт дамуының екінші 
сатысы. Ол ұлттың саяси аренаға шығуы, 
белгілі бір территорияда өзінің еркіндігі мен 
иелік құқын, ұлттық құндылықтарын қамта-
масыз етуі, айналадағы елдермен тепе-тең қа-
рым-қатынасқа түсуі. Дүниежүзіндегі барлық 
мемлекеттердің балаң, қалыптасу жəне кемел-
дену кезеңі болады, оның үстіне мемлекеттің 
өзі де ұдайы даму процесінен тұрады, əрі бұл 
процесс барлық жерде жəне барлық уақытта 
бірдей болмайды. Сол себептен түрлі тарихи 
кезеңдердегі əр түрлі мемлекеттік құрылым-
дарға бүгінгі мемлекеттің өлшемімен қарауға 
болмайды. Қазақстандағы жəне көрші елдер-
дегі мемлекеттіліктің дамуы да дəл осындай 
түрлі тарихи кезеңдерді бастан кешті. Қазақ 
жерінде тіл, дəстүр жəне территория ортақ-
тығы негізінде ұйымдасқан тарихтағы түрлі 
этностар құрған мемлекеттердің бəрі – қазақ 
мемлекеттілігінің бастауы. Солардың бел ор-
тасында тұрған VI-IX ғасырларда өмір сүрген 
көне түркілер жəне олар тарапынан құрылған 
Түркі қағанаты.

Аталған кезде өмір сүрген түркі жəне 
біріккен түркі қағанаты иелігіндегі түрлі эт-
ностардың кейін келе бүгінгі Қазақстан мен 
оған көршілес өңірлерде жаңа типтегі сая-
си биліктің, мемлекеттердің пайда болуына 
түрткі болғаны белгілі. Тарихтың осынау ұзақ 
кезеңінде көне түркілер қазақ жерінде мемле-
кеттілік дəстүрді жалғастырушы əрі қазақ эт-
ногенезін байытушы фактор ретінде өмір сүрді.

Бүгінгі Қазақстан жағрапиялық тұрғыдан 
бір кездегі Батыс Түркі қағанатына тəн тер-
риторияны толығымен алып жатыр. Тарихта-
ғы айбарлы, алып мемлекеттен біздің еншіміз-
де қалғаны тек осы аумақ қана. Қазақ тари-
хының Батыс түркі қағанатынан басталған 
көне түркілік кезеңі (VI-XII ғ.) Қарахан мем-
лекетінің тарихымен аяқталды. Қазақ тарихы-
ның көне түркілік кезеңінде біздің жеріміз-
де Түрік қағанаты, Түркеш қағанаты, Қарлұқ 
қағанаты жəне Қараханиттер мемлекеті деп 
аталатын мемлекеттер өмір сүрді. Бұлардың 
бəрінің бастауы – Түркі қағанаты. Күлтегін 
ескерткішінде олардың өмір сүрген аймағын 
«Он иелік» деп атайды. Бұл он оқтардың жері 
дегенді білдіреді. Ертеде Он оқ түріктері өмір 
сүрген бұл аймақтың саяси, мəдени жəне эко-
номикалық орталығы Талас өзенінің шығысын-
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КӨМКЕРМЕ БӨРІК КИГЕНДЕР

Қазақ пен қырғыздың тарихи байланысы

Бүгінде қазақ мемлекеттілігі мен этносының тарихын, әсіресе 
оның ерте заман мен орта ғасырлардағы тарихын теориялық 
және практикалық мәнде терең игермеген, тек өзінің субъективті 
ойларын ғана басшылыққа алған адамдар «Қазақ жерінде 
мемлекеттік құрылым күні кеше ғана қалыптасты» деп теріс 
ойлайды. Неге олай? Өйткені олар «қазақ» этнонимінің XV ғасырда 
ғана пайда болғанын көлденең тартады. Осыдан барып, этнос пен 
этнонимді шатастырып, қазақ ұлтын да, оның мемлекеттілігінің 
бастау көзін де XV ғасырмен шектейді. Шын мәнінде, ұлт – 
аяқ астынан пайда бола қалатын категория емес.

да, қазіргі Құлан, Меркі өңірінде болған. Та-
лас Алатауының бөктеріндегі Мыңбұлақ, көне 
қытай деректеріндегі Цянчуан ‒ қағанаттың 
жаздық ордасы болған. Тарихи əдебиеттерде 
түркі дəуіріне байланысты кездесетін көпте-
ген оқиғалар осы өңірде өткен.

Он оқтар – Істеми қағанның заманында 
қалыптасқан əскери-əкімшілік бірлестік. Де-
мек, қазіргі Қазақстан, шын мəнінде, көне 
Түркі қағанатының мемлекеттік дəстүрі мен 
тарихына, ғұрып-əдеті мен тіліне, елдік ау-
мағына мұрагерлік етуші бірден-бір мемле-
кет деуге толық негіз бар.

Күлтегін мəтініндегі Бұмын (Түмен) жəне 
Істеми – Түркі қағанатының құрылып, батыс 
(Tarduč) жəне шығыс (Tülis) екі қанатқа бөлін-
геннен кейінгі қағандары. Білге қаған інісі Күл-
тегінге ескерткіш орната отырып, Түркі қаға-
натының тарихындағы мемлекеттің екі қана-
тының іргесін қалаған осы екі тұлғаны ай-
рықша атап көрсетеді. Қайсыбір тарихшылар 
айтқандай, қағанаттың екі қанатқа бөлінуі би-
леушілердің басы бір жерге сыймағандықтан 
барған қадам емес немесе қағанаттың, мемле-
кеттің ішкі жанжалдан екіге бөлініп кетуі емес.

Қытай деректері бойынша Бумын – шы-
ғыс түріктердің атасы, ал Істеми болса – батыс 
түріктердің атасы. Э.Шаван жəне Цын Чжун-
мянь сынды ғалымдар Батыс Түрік қағандары-
ның бəрі Істемиден тарағанын дəлелдейді. Қы-
тай деректері ол екеуі ағайынды, əрі екеуі де 
ұлы Ябғұның баласы. Түріктер ұлы Ябғұның 
кезінде біртіндеп күшейді дейді (Суй кітабы, 
түріктер баяны). Кейін қағанат ыдырап, бөлін-
геннен кейін, шығыс түріктердің Түпкі ханы 
(орталығы) Орхон (Onkun) өзені бойында, ба-
тыс түріктердің Түпкі ханы (ордасы) Іле (Ili) 
өзені бойында болды. Қытай деректері тағы 
да бұл қағанатты «байырғы үйсін жерінде» құ-
рылды дейді. Əрине, Іле өзені Батыс Түріктің 
алғаш орда тіккен қонысы еді де, кейін елдің 
орталығы Батыстағы Талас өлкесіне көшірілді. 

Істемидің ұрпағы Тоң ябғұ қағанның кезінде 
ордасын Шаштың солтүстігіндегі Цянчуанға 
(Мыңбұлаққа) көшіреді. Жапон ғалымы Ма-
цуда Хисау Мыңбұлақты қазіргі Меркі дейді. 
Ол араб деректеріндегі Mirki немесе Barki. 
Тоң ябғұ қағанның осында орда тіккені «Көне 
Таң кітабы. Батыс Түрік баянында» да жазыл-
ған. 628 жылы Таң мемлекетінің будда мона-
ғы Суан Цзан Үндістанға бара жатқан жолын-
да Тоң ябғұ қағанға Сұяб маңында кездеседі. 
Қытай монағы оның ордасының сəн-салтана-
тын тамсана суреттейді. Бір өкінерлігі, осы 
өңірді Батыс Түркі қағанатының орда тіккен 
жері ретінде қарап, ондағы тарихи маңызы бар 
объектілерді қайта жаңғырта алмай келеміз. 

Меніңше, «Қасиетті Қазақстан» бағдарламасы 
бойынша қолға алынатын объектілердің ішін-
дегі бірі де, бірегейі Меркедегі Батыс Түркі 
қағанатының орда кешені болуы тиіс. Егер біз 
Алтайда Күлтегіннің, Жамбыл жерінде Істе-
мидің ордасын көтерсек, сол замандағы баба-
ларымыздың елдік рухы қайта жаңғырып, ай-
дарымыздан жел есер еді.

Батыс Түркі қағанатының, тіпті тұтас Түркі 
қағанатының тарихы біздің отандық тарихна-
ма үшін айрықша кезең. Өйткені дəл осы кез-
де біздің ата-бабаларымыз өздерінің төл жа-
зуын жаратып, төл тарихын тасқа қашады. 
Бізге ешбір боямасыз, қоспасыз төл сөзін қал-
дырды. Сол сөзді тудырған мемлекетті, оның 
тарихын қалдырды. Біз осы тарихқа жақсы-
лап ие болсақ, оны жаратқан өз ата-бабала-
рымыз екенін батыл айта алсақ, қашанда ең-
семіз биік, бетіміз жарық болмақ. Өкінішке 
қарай, біздің əріптестер Елбасының бастама-
сымен Елордаға бұдан 17 жыл бұрын əкелін-

ген Күлтегін ескерткішінің өзін ұмытып ке-
теді. 2001 жылы Қазақстан үкіметі осынау 
əйгілі ескерткіштің Жапонияда жасалған ғы-
лыми көшірмесін Астанадағы Еуразия ұлттық 
университетінің бас ғимараты ішіне əкеліп ор-
натты. Осы арқылы мың жыл бұрынғы баба-
лар сөзі ұрпағымен қайта қауышты. Жазыл-
ған сөз өз иесін тапты. Біз де көне бабамыз-
дың рухымен қайта қауыштық. Ескерткіш тас-
тың келуіне орай Елбасы Н.Назарбаев арна-
йы құттықтау сөзін мəлімдеп, артынша «Ба-
йырғы түркі өркениеті: жазба ескерткіштер» 
атты халықаралық ғылыми-теориялық кон-
ференция болып өтті. Бұл тəуелсіз Қазақс-
тан тарихында түркология жөніндегі бірінші 

əрі кең ауқымдағы халықаралық конфренция 
еді. Оған еліміз бен шетелдерден көптеген 
түрколог-ғалымдар, жазушылар жəне қоғам 
қайраткерлері қатысты. Солардың қатарында 
көне түркі ескерткіштеріндегі құпия жазудың 
кілтін бірінші болып ашқан В.Томсеннің ота-
нынан түрколог, Копенгаген университетінің 
профессоры Ш.Вольфганг, Ресей ғылым ака-
демиясының шығыстану институтының Санкт-
Петербург бөлімшесінің профессоры, атақты 
түрколог С.Г. Кляшторный, қырғыз халқының 
даңқты перзенті Ш.Айтматов келіп қатысты 
жəне сөз сөйледі.

Бірақ конференция дүркіреп өткенімен, 
онда көтерілген маңызды мəселелер, идеялар 
сол айтылған жерінде қалып қойды. Өз қолы-
мызбен тірнектеп жинаған сол тарихымызды 
ұмытудың, оған ұдайы мəн беріп отырмаудың 
кесірі бүгінде кейбіреулердің бізді XV ғасыр-
дан ары тарихы болмаған халық деп айтуына 
алып келді. Басқаны былай қойғанда, «Халық 

тарих толқынында» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында құрылған тарих факультетінде көне 
түркі тарихы оқытылмайды. Есесіне қоғамда 
«Шыңғыс хан қазақ па, емес пе?» деген дау 
етек алып отыр. Шын мəнінде, бізге Шыңғыс 
ханның ұлтының кім екенінен гөрі Күлтегін, 
Тоныкөк əлдеқайда маңызды болуға тиіс еді.

Өйткені біздің нақ тарихымыз, мемле-
кеттілігіміздің түп-төркіні, рухани тірегіміз, 
кие-құтымыз Түркі қағанатында жатыр. Ол 
– Шыңғыс ханнан да бұрын пайда болған 
құндылық. Шыңғыс ханның өзі дүниені ба-
ғындыруда сол құндылыққа негізделген. Ал 
сол қағанатты танудың бірінші қадамы, бета-
шары Күлтегін ескерткішінен басталуы тиіс. 

Егер «Құран кəрім» біздің имандылығымыз-
дың негізі болса, Күлтегін ескерткіші мемле-
кеттік идеямыздың түп қазығы болуға тиіс. 
Себебі ол ата-бабамыздың тасқа басылған төл 
сөзі. Оның үстіне, ол – жай сөз емес, ұлттың, 
мемлекеттің тарихы мен тағдыры, өкініші мен 
өксігі, ғибраты мен сабағы, арман мен мұра-
ты туралы сөз. Ондай тағдырлы жазу басқа 
халықтардың тарихында кездеспейді. Қазақ 
халқының тарихын кемсіткісі келетін, оның 
мемлекеттілігіне күмəн келтіретін жат күш-
тер біздің сол тасқа қайта оралуымызды, оны 
əспеттеуімізді қаламайды.

VIII ғасыр туындысы болып табылатын 
бұл ескерткіштің пайда болуы мен бүгінге 
жетуінің өзінде үлкен тарихи астар жатыр. 
Біздің соңғы екі ғасыр бойы басымыздан кеш-
кен оқиғаларымыз, бодандықта бұлқынуы-
мыз, тəуелсіздік алуымыз бен сол тəуелсіздікті 
баянды ету жолындағы арман-мұраттарымыз 
мың үш жүз жыл бұрын осы таста жазылған 
жайлардың тағы бір мəрте қайталануы бо-
лып табылады. Өйткені ол кездегі жағдай да 
бүгінгі жағдаймен ұқсас еді. Түркі халқы елу 
жыл бойы Таң империясының боданында бо-
лып, тəуелсіздігін қайта алған еді. Таң орда-
сына бас иген кейбір түркі сарбаздары жеке 
бастың араздығы үшін ел мен жерін құрбан-
дық етіп, империяның ірге кеңейтуі жолында 
«ісін, күшін беріп» қызмет етіп жүрген кез-
де, талауға түскен мемлекетті бодандық кеп-
тен құтқарып, қайта құру жолында аянбай ең-
бек еткен ерлер деп Елтеріс Құтлық қағанды, 
оның ұлдары Күлтегін мен Білге қағанды жəне 
Ел білгесі Тоныкөкті айтуға болады. Айнала-
дағы жауларға, құрығы ұзын Таң патшалығына 
пəрменді түрде қарсы тұру, енді қайта бодан-
дық кепке түспеу үшін сол кезде түркі халық-
тарының ішкі бірлігі ауадай қажет болды. Ал 
Таң мемлекеті болса түркі ұлттары мен ұлыс-
тарының бірде анасын, бірде мынасын өз жа-
ғына тартып, енді ғана тəуелсіздік алған Түркі 

қағанатына қарсы қойды. Қарсы қойып қана 
қойған жоқ, амалын тауып, оны жойып жібе-
руді жоспарлады. Осы кезде Білге қағанның 
жан-жаққа жіберген көріпкелдері (барлаушы-
лары) жағдайдың шынымен де олар ойлаған-
дай қиын екенін, табғаштар мен түркештер, 
қырғыздар, қытандар мен байырқулар жан-
жақтан көтерілгенін айтып келеді. Жағдай-
дан алдын ала хабар тапқаннан кейін, Күл-
тегін өзі бас болып қырғыздарға, түркештер-
ге қарсы жорыққа шықты. Сүңгі бойлар қар-
ды бұзып, Көгмен асуынан асып, Аны (Ене-
сай) суының бойындағы қырғыздарды, одан 
соң «Алтай тауын жолсызбен асып», «Ертіс 
суын өткелсізден кешіп» өтіп, Жарыс жазы-
ғында түркештермен соғысып, оларды тізе 
бүктірді. Шығыста байырқуларға, қытандар-
ға жаза жорығын жасады.

Осылайша, Күлтегін əкесі Елтеріс Құтлық 
қаған шығыста Қыдырхан тауынан батыста 
Темір қақпаға дейінгі халықты бір тудың ас-
тына біріктіріп қайта құрған Түркі қағанатын 
баянды ету жолында жан аямай күресті. Түркі 
жұртын ынтымаққа, берекеге шақырды. Күл-
тегіннің саяси ұстанымы да елдің ішкі бірлігін 
көздің қарашығындай қорғап, сырт елмен та-
ту-тəтті тұру еді. Бұл бүгін де өте өзекті мə-
селе. Ол осы саясаты үшін Таң императоры 
Тан Суанцзунның құрметіне бөленді. Суанц-
зун оның батырлығы мен ержүрек, парасат-
тылығына, бейбітшілік сүйгіш ниетіне тəнті 
болды. Мұндай көңіл-күйін ол Күлтегін ес-
керткішінің келесі бетіне жазған қазанама-
сында баян етті.

Демек, сонау ерте заманда-ақ, Түркі қа-
ғанатымен бірге тарих сахнасында белсенді 
рөл ойнаған этнос-қырғыздар. «Қырғыз» эт-
нонимі ерте дəуірден бар. Қытайдың «Жаңа 
Таң кітабының» 217-бумасында олардың қол-
басылары үлкен ту тігеді, туы қызыл болады, 
оған ұлыс таңбасы салынады, төбе басылары 
қысты күні сусар бөрік, жазды күні шошақ тө-
белі алтын түймелі көмкерме бөрік, нөкерлері 
ақ киіз қалпақ киеді жəне қайрақ асынғанды 
ұнатады деп жазылған. Деректер олардың тілі 
мен жазуы түрік-оғыздармен ұқсас екенін де 
тілге тиек етеді. Бұл салыстыру негізінен сол 
кездегі Түркі жəне Біріккен Түркі қағанатына 
байланысты айтылған еді. Бұл қағанаттардың 
жерінде жасап жатқандар түгелдей қазақтың 
ертедегі ру-тайпалары болатын. 

Осы тектес көптеген жазба жəне ауызша 
деректер қазақ пен қырғыз тарихының ортақ-
тығын одан сайын дəлелдей түседі. Қырғыз-
дар Түркі қағанаты кезінде оның құрамына 
бірде қосылып, бірде шығып кетіп жүрді. Бұл 
оның бұған дейін де өзіндік даму жолы бол-
ғанын көрсетеді. Қырғыз тарихының ұзақты-
ғы онымен тілі, діні, жазуы бір қазақ тарихы-
ның да арыда жатқанынан дерек береді. Де-
мек, сол ерте замандарда қырғыздар өздерін 
бөлек ел ретінде сезініп, өздерінше əрекет етіп 
жүрген дəуірлерде қазақтың арғы ата-бабала-
ры да түркі қағанатының құрамында олармен 
қойы қоралас, ауылы аралас өмір сүрді. Қа-
зақтың ежелгі ру-тайпалары ол кезде бір тұ-
тас түрік немесе оғыз деп аталатын. Бұл екі 
халық сонау VIII-IX ғасырларда Саян, Алтай 
тауларын бірге жайлап, бірге төстесе, кейін Қа-
рахан мемлекеті дəуірінен соң, Алатаудың екі 
қапталын тең жайлаған елге айналды.

Тұрсынхан ҚАЙЫРКЕН, 
Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ профессоры, 
тарих ғылымдарының докторы

 ТАРАЗ – ҚАЗАҚ ТАРИХЫНЫҢ ТАРАЗЫСЫ
бірақ оны зерттеу көңіл көншітпейді

Жыл сайын немесе жыл 
аралатып көне Таразға 
байланысты суреттермен 
көмкерілген кітаптар шығып 
жатады. Зерделеп, аңғарып 
қарасаңыз – дерек бір. 
Тек соны әртүрлі қырынан 
баяндау бар. Суреттер 
де сол баяғы көріністер. 
Жаңадан қосылып жатқан 
тарихи дерек аз. Бұл – 
Тараз қаласының тарихын 
тану, білу қаланың екі мың 
жылдығын тойлағанға дейін 
қызу жүргізіліп, одан кейін 
саябырсуының салдары. 

Рас, Қазақ хандығының 550 жылдығы қарса-
ңында археологиялық қазба жұмыстарын жүргі-
зу арқылы көне Таразды тану жанданған. Алай-
да қазір Тараз тарихына байланысты іздестіру, 
зерттеу, зерделеу жұмысымен тұрақты айналы-
сып жүрген білгір тарихшыны біле бермейміз. 
Кезінде Тараздың тарихын жаңғыртуда айрықша 
жұмыс істеген өлкетанушы-тарихшылар: Бақ-
тияр Əбділдаұлы мен Күзембай Байбосыновтың 
дүниеден өтуімен бірге бұл бағыттағы ғылыми 
жұмыс баяулағанын өкінішпен айтуға тиіспіз. 

Тараздағы жоғары оқу орындарында жеке 
тұлғалар атында ғылымитану орталықтары бол-
ғанымен «Таразтану» орталығы жоқ. Біздіңше, 
тараздық тарихшы ғалымдар үшін көне шаһар-
ды танып, білу бірінші міндет болуы керек. Ел-
басының «Тараз – тарихымыздың темірқазығы», 
«Тараз – рухани байлығымыздың алтын діңгегі», 
«Тараз – шын мəнінде де біздің тарихымыздың 
таразысы, ғажайып айнасы, бұлтартпас айғағы 
екені анық. Біз көшіп-қонып жүре берген, ырзы-
ғын малдан ғана айырған халық емеспіз, өзіндік 
төлтума сəулеткерлік пен құрылысшылық дəс-
түрі бар, сайын далада сан түрлі қала тұрғыз-
ған, егін егіп, бақ өсірген, сан тарам мəдениет-
тер мен өркениеттердің тоғысқан торабында өмір 
сүріп, үлкен өнеге көрген өсімтал елміз. Əрине, 
бүгінгі дүниеде бұндай шындықты мойындағы-
сы келмейтіндер əлі де аз болмас» екенін айт-
қанын қалай ұмытуға болады?! Сондықтан осы 
тарихи шындықтарды айғақтау, көрсету жұмыс-
тарын жандандыру аса маңызды. Егер Таразда 
«Таразтану» ғылыми жəне археологиялық зерт-
хана орталығы жұмыс істесе, бұл жұмыстың 
жанданатыны сөзсіз.

1893-1894 жылдары Əулиеатаның тарихын 
зерделеген академик В.В. Бартольд, 1927 жылы 
көне Тараздың орнында қазба жұмыстарын 
жүргізген атақты ғалым М.Е.Массон, бұл жұ-
мысты 1938-1940 жылдары жалғастырған А.Н. 
Бернштам сол кезде археологиялық үйірменің 
жемісті жұмыс істеуіне ықпал жасаған. Көне қа-
ланың тарихын зерделеу үшін ғылыми ортаның 
болғанынын қажет санаған. Ал біз бүгін Тараз-
ды тереңірек тануды артық санайтын сияқтымыз. 
Білгенімізді, жазғанымызды саралап көрсек, көп-
теген сауалға жауап жоқ. Ең қинайтыны – оны 
іздеп жатқан кісінің болмауы. 

Білгенімізді, тапқанымызды ой елегінен 
өткізіп, теориялық зерттеу жұмыстарын жүргізу 
аса маңызды екенінін түсінетін кез келді. Бүгінгі 

күні Тараз қаласы жəне оның айналасындағы қа-
лалар мен қамалдардың, қорғандардың тарихы-
мен жете айналысатын ғылыми жəне археоло-
гиялық зертхана орталығының аса қажеттігі ай-
қындала түсуде. Қазір зерттелмей жатқан орта-
ғасырлық қалаларды археологиядан хабары жоқ-
тардың жаппай қазып жүргендігі кездесе баста-
ды. Нəсіп көзіне айналдырғандар да табылып 
жатыр. Егер Таразда тұрақты жұмыс істейтін 
археологтардың орталықтары болса, ондайлар-
дың жолы кесілер еді.

Ортағасыр тарихын зерттеушілердің біразы 
Тараз қаласы туралы айтқанда, оның ешқандай 
билікке бағынышты болмағанын, мұнда шығыс 
пен батыстың ірі саудагерлері өмір сүргенін, ер-
теректе мұсылмандар мен түркілердің сауда ор-
талығы болғандығын сөз қылады Сонымен бір-
ге кейбір деректерде «Тараз сол кездердегі мем-
лекеттердің астанасы болды» дегенді кездесті-
реміз. Бұл міндетті Тараздың атын алға тартып, 
оның айналасындағы серіктес қалалардың ат-
қарған сəттері көп болған сияқты. Тараз оларға 
дем беріп отырған. Тек сауданың еркін жүруін 
қамтамасыз етуді басты міндетіне санаған. Осы 
ұстаныммен қала Ұлы Жібек жолындағы өте 
ірі сауда орталығына айналды. Орайы келген-
де мына бір жайтты да айта кеткен жөн сияқ-
ты. Кезінде Ұлы Жібек жолымен бірге «Тараз 
жібек жолы», «Тараз сауда жолы» болған дейді 
кейбір тарихшылар.

Тараз туралы айтқанда, кез келген саяхатшы 
оның айналасындағы көптеген қалалар мен қор-
ғандар, қамалдар мен керуен сарайлары туралы 
міндетті түрде əңгімелеуінің сыры осында емес 
пе екен?! Махмұд Қашқаридің жазбалары бо-
йынша «Янгі – ол төрт қалаға қатысты ат. Олар-
дың əрқайсысының бір-бірінен ара қашықтығы 
1 фарсах, əр қайсысының жеке-жеке атауы бар. 
Біреуі – Янгі, келесісі – Янгі – Балық, үшіншісі 
– Кенджақ, соңғысы – Тараз» деуінің терең сы-
рына бір сəт зерделей қарайықшы. Бұл қала-
лар жайында 1253 жылы шығыс елдеріне жа-
саған саяхаты туралы жазбаларында Рубрук та 

жан-жақты айтқан. Ал Византияның елшісі Зе-
марх Батыс Түрік қағанатының билеушісі Ыс-
тымы (Істемі) қағанның елшілер мен өзге де қо-
нақтарды Тараздың айналасындағы қалалар мен 
қорған-қамалдарда қабылдағанын айтады. Міне, 
осы мəліметтерге қарағанда астаналық міндетті 
Тараздың айналасындағы өзге қалалардың бірі 
атқарып, бас қала билігі соларды қорғаумен əрі 
еркін сауда орталығын дамытумен айналысқан. 

629 жылы қытай саяхатшысы Сюань Цзян 
Тараз қаласы туралы былай деген: «Онда əр-
түрлі елдерден келген көпес-саудагерлер мен ху-
силықтар (соғдылықтар) аралас тұрады». Соған 
қоса əл-Макдисидің «Саманиліктер мемлекеті 
жүйесінде Тараз жəне сонымен бірге Талас аң-
ғары өз бетінше өмір сүрген жəне тəуелсіздігін 
сақтап қалған» деген тұжырымы пікірімізді бекі-
те түседі. Мұны В. Бартольд та айғақтайды. Ол 
Тараздың «шотын шауып, кетпенін арқалаған» 
қалалардың қатарына Жікіл, Төменгі Барысхан, 
Бахлу, Атлах, Хамукет, Шельджі, Сус, Көл мен 
Текабетті жатқызған. Саяхатшылар мен тарих-
шылар Тараздың айналасындағы қалалар мен 
қорғандарды əртүрлі атағанын байқаймыз. Со-
нымен бірге біз осы қалалардың қай жерде ор-
наласқанын əлі жете жүйелеген жоқпыз.

Қазақстандық жəне шетелдік орта ғасыр та-
рихын зерттеушілерінің сөздерін Тараздан бас-
тауының өзіндік себептері бар. Ең алдымен, Та-
раз билеушілері əр кез тыныштық болуы үшін 
саяси, діни жəне əлеуметтік қолайлы жағдай жа-
сай білген. Соның нəтижесінде Тараз ықпалды 
саяси жəне діни орталыққа айналды. Ол үшін 
айналасында өзін қорғап тұратын қалалар мен 
қорғандар, қалашықтар мен қамалдар, қарауыл-
төбелер мен төрткүлдер (керуен сарайлар) салған 
жəне олардың дамуына мүдделі болған. Шығы-
сында – Ақыртас, батысында – Күйік, оңтүстігін-
де – Алатау, солтүстігінде Саудакент аралығын-
да жиырмадан аса қаланың болуы осыны айғақ-
тайды. Қазақ даласында, Ұлы Жібек жолының 
бойында Тараз сияқты ірі сауда жəне саяси ор-
талық болмаған. Тараз қаласының айналасында-
ғыдай саясаты мен экономикасы, тұрмысы мен 
тіршілігі бір өзекке байланған, бір сөзбен айтқан-
да, дамуы биік деңгейге көтерілген қалалар мен 
қамалдар өзге өңірде көптеп кездесе бермейді. 
Болса да олар қуатты бола алмады. 

 Тараз əлеуетінің күшті болуының тағы бір 
себебі – қалада, бүгінгі тілмен айтқанда, инвес-
торлардың көп болуы. Осы орайда Тараз қала-
сының екі мың жылдығы тойланған 2002 жыл-
дың 26-қыркүйегінде Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев айтқан сөздер ойға оралады: «Олай болуы 
заңды еді. Тараз – қай заманда да геосаяси ма-
ңызын жоғалтпайтын аса мəнді стратегиялық қо-
нысқа жайғасқан қала. Сондықтан да, бұл ежелгі 
қаланы əлемдік діндердің барлығы да өздерінің 
шарықтау кезеңдеріндегі үлкен тірегі еткен. Мұн-
да зороастризм, христиан, манихей, будда дін-
дерінің ірі орталықтары болған. ҮІ ғасырдан бас-
тап, оған батыстан арабтар, шығыстан қытайлар 
мықтап көз тіккен». Бұл – ең алдымен, қалада 
əртүрлі дінді ұстанғандардың бейбіт қатар өмір 
сүруіне жағдай жасалынғанын айғақтайды. Олар-

дың арасында берекеге бастаған ынтымақ бол-
ған. Соның нəтижесінде Тараз Ұлы Жібек Жо-
лының інжу-маржанына айналды. 

 Қала билігі əртүрлі халықтың саясатпен 
жəне саудамен бірлесе айналысуын қуаттап, қол-
дап отырды. Оларды бизнестерін ынтымақтаса 
қорғауға жұмылдырып отырды. «Саудада достық 
жоқ» дегендей олар баю үшін серіктестерінің 
дініне де, сеніміне де, тіліне де қарамаған. Бір 
мақсатта араласып-құраласып өмір сүрді. Мо-
лалары да бір жерде болғанға ұқсайды. Мұны 
қазіргі «Достық» алаңының орнында болған ұн 
базарын қазу кезінде табылған тарихи жəдігерлер 
растайды. Жерлеу рəсімі əртүрлі сеніммен атқа-
рылғанын айғақтайтын жəдігерлер көп.

 Əулиеатаның əкімі болған Каллаур 1904 
жылы, 1927 жылы М.Е. Массон, 1950 жылда-
ры Л. И. Ремпель қазба жұмыстарын жүргіз-
генде жерлеу рəсімінің ерекшеліктері туралы 

айналасында ойымызды шимайлап жүрміз. Со-
лар жазған, солар сызған, солар анықтаған мə-
селелерді де тереңдей зерттемегеніміз көп нəр-
сенің жабулы күйінде қалуына əкеп соғуда. Бол-
маса, отарлаушы əскермен бірге келіп, Əулиеата 
көріністерін суретке түсірген М.Знаменскийдің 
суреттеріне неге зер салмаймыз? Оның сурет-
теріндегі биік қорғандар қайда? Орнын сызба-
ға түсіріп, анықтадық па? Жоқ... Өкінішті-ақ.

 Міне, бүгін рухани жаңғыруды болашақ бағ-
дарымыз деп таныған сəтте тарихтың ашылмаған 
деректерін, көріністерін айшықтау аса маңызды. 
Атап айтқанда, көне Тараз қаласының шахрис-
танын қорғап тұрған қабырғалардың сызбасын 
анықтап, оның сілемдерін қайта тұрғызуға күш 
салу керек. Бұл ең алдымен бүгінгі ұрпаққа қа-
жет. «Мынау орта ғасырда Ұлы Жібек жолының 
інжу-маржаны болған Тараз көріністерінің сілем-
дері» деп, тарихи жəдігерді олардың көз алды-
на елестете отырып, мақтаныш сезімін оятсақ, 
туристер үшін қызықты нысан болатыны анық.

Өкініштісі, Тəуелсіз Қазақстанның археолог-
тары қаланың бірінші қабатына дейін əлі қаз-
ба жұмысын жүргізген жоқ. Соның салдары-
нан көптеген ғалымдар Тараз қаласының орны-
на жүргізілген археологиялық қазба жұмыста-
ры туралы айтқанда, 1938 жылы А.Н. Бернш-
тамның жетекшілігімен өткізілген қазба жұмыс-
тарының деректерін алға тартады. А.Н.Бернштам 
1941 жылы Алматы қаласындағы Қазақ бірік-
кен мемлекеттік баспасынан шыққан «Памят-
ники старины Таласской долины» атты тарихи-
археологиялық очеркінде көне Тараздың қабыр-
ғалары бұзылғандығын жəне аздаған орындары 
қалғандығын айтады. Қаланың солтүстік жағын-
дағы қабырғалар Коммунист (қазіргі Төле би) 
көшесінің жаяу жүргіншілер жолының астында 
қалғанын жазған. Яғни, қаланы солтүстік жа-
ғын қоршаған қалың қабырға қазіргі «Сенім» 
баспаханасының жанынан, Бектұрғанов көшесін 
қиып өтіп, Орталық стадионның оңтүстік жағын 
жағалай, театрдың теріскей жағымен Атшабар-
ға жалғасып, Сүлейменов көшесіндегі Төрткүл-
ге дейін жеткен сияқты. Ал қаланың батыс жа-
ғындағы қоршаудың қабырғасын Коммунист кө-
шесіне қиылысып жататын арықтар бойынан кө-
руге болатындығын алға тартқан. Ал шығыс қа-
бырғасының орнын табу қиын болғанымен ір-
гетасы қазіргі С. Аққозиев көшесінің сыртын-
да болғандығы анық. Қаланың бас қақпасы да 
осы жақта болған сияқты. Талас өзенінің үстіне 
салынған аспалы көпірдің аса үлкен əрі мығым 
болғанын Əулиеатаны жаулап алған Черняев те 
жазып қалдырған.

 Совет билігі кезінде салынған құрылыстар 
қала қоршауы болған биік əрі қалың дуалдар-
ды жойып жіберген. А.Бернштам қаланы оң-
түстік шығыс жағынан қоршап тұрған қабыр-
ғаның да бұзылып кеткенін жаза келіп, осы ау-
мақтардың əр жерінде жүргізілген шағын қаз-
ба жұмыстарының нəтижесі бойынша бұрынғы 
Молотов жəне Пушкин көшелерінің аралығын-
да бау-бақшаның орны жəне саманиліктер мен 
қарахандықтардың заманындағы қыш бұйым-
дарды кездестіресіз дегенді айтады. Ғалымның 

жазбасын зерделей отырып, сол жылдары қаз-
ба жұмыстары қаланың бірнеше қабатына ғана 
жүргізілгенін аңғаруға болады. Қазір де терең-
ге барғанымыз шамалы.

 Тараз қаласының тарихын ұзақ жылдар бойы 
зерттеген ғалым Карл Байпақов пен өлкетану-
шы Күзембай Байбосыновтың 2008 жылы Ал-
маты қаласындағы «Мектеп» баспасынан жарық 
көрген «Көне Тараздың қазынасы» атты кітапта 
мынадай дерек келтіріледі: «Қаланың солтүстік 
қабырғасы 370 метр, ал батыс жақ қабырғасы 
160 метр ұзындықта болғаны байқалады. Оң-
түстігіндегі қала қалдықтары 200 метр бойын-
да көрінеді. Шаһардың солтүстік қабырғасы-
на ішкі қамал жалғасады. Ол əрбір жағы – сол-
түстік қабырғасы – 175 метр, батысы – 117 метр, 
шығысы – 115 метр, оңтүстігі – 125 метрге тең 
төртбұрышты төбе жотасында сақталған. Қала 
түбіндегі мекен (рабад) қалдықтары шаһар ор-
нынан батыс жəне шығыс жақ бетке қарай бай-
қалғанымен, олардың өлшемдерін қазіргі кезде 
анықтау мүмкін емес». Сонымен бірге осы ав-
торлар XIX ғасырдың аяқ шенінде қаланың жал-
пы аумағында 48 төбешіктің болғанын айтады. 
Ол төбешіктер жай ғана төбе болмағаны анық. 
Əрқайсы тарихи жəдігерлерді бүгіп жатқаны да 
белгілі. Алайда соның көпшілігі сүріліп, тегіс-
теліп кетті. 1899 жылы археология əуесқойла-
рының Түркістан үйірмесі сол төбешіктердің 
орналасу картасын жасап, əрқайсысына сипат-
тама берген. Іздейтін адамға ол төмпешіктердің 
орнын қазір де табуға болады. Алайда онымен 
айналысып жатқан кісі жоқ. Көне қаланың ор-
нында құрылыс жүргізушілер табылған жəдігер-
лерді көрсетпей, жасырып-жауып келген. Қазір 
де бұл үрдіс жалғасуда. 

Көне Тараздың жер асты жəдігерлері туралы 
кезінде ғалым Лазарь Ремпель жазып қалдырған 
аса құнды тағы бір деректі айтпасқа болмайды. 
Ол – көне Тараздың шахристанының айналасын-
дағы құрылыстар. Бүгінгі Атшабарды зерделеп 
қараған адам бұл орынның қорғаныс үшін салын-
ғанын толық аңғарады. Археологтар осы Атша-
бардың айналасына қазба жұмыстарын жүргіз-
ген кезде екі метр жер астынан жан-жағы тас-
пен қаланған, балшықпен сыланып ортасы құм-
мен толтырылған қалың қабырғалардың орнын 
кездестірген. Бұл қабырғалар бір емес, бірнеше 
жерден табылған. Осыған қарап Тараз қаласы-
ның шахристаны биік қорғандармен қоршалға-
нына күмəн қалмайды. Ремпель бұл туралы бы-
лай дейді: «Табылған археологиялық қазба жəді-
гер саз балшықтан қаланған дуал. Қаланған құ-
рылыс тұрғын үйдің қабырғасы емес... Бұл қира-
ған қатпарлы құрылыстың қалдықтары...». Осы-
дан 153 жыл бұрын түсірілген əрі салынған су-
реттерден де көне Тараз шахристаны қорғаны-
ның ауқымын байқауға болады. 

Тараз қаласының тарихына қатысты жəді-
герлерді көне шаһардың бүгіп жатқаны айқын. 
Осыны еске ала отырып, археологиялық жұмыс-
тарды тереңдеп жүргізіп, көне Тараз қорғанының 
кескін-келбетін көз алдымызға елестететін сілем-
дерін салуды ойластыруымыз керек. Бұл «Көне 
Тараз» тарихи-мəдени кешенімен жалғасып, бір 
арқау болса тіпті жақсы болар еді. Көне қала-
ның сілемдерін тұрғызу тарихымызды жаңғыр-
тады, қалаға жаңа рең береді, өткенімізді үнемі 
еске түсіреді, жас ұрпақтың тарихты білуіне ын-
тасын тудырады. Мұның қай-қайсы болса да ру-
хани жаңғыруды мақсат еткен бізге аса қажет!

Мақұлбек РЫСДƏУЛЕТ,
жазушы, мұрағаттанушы 

Тараз қаласы

кең көлемде есептер жазды. Тіпті, ерекше ас-
тау табыттарды Ташкент пен Ленинградқа жі-
берген. Тараз өңірінен табылған тарихи жəді-
герлерді 1895 жылы құрылған Археология əуес-
қойларының Түркістан үйірмесі де, 1938 жылы 
Жамбыл қаласында ашылған Археологиялық 
пункт те сыртқа жіберумен тұрақты түрде ай-
налысқан. Өкініштісі, қазір қандай жəдігер қай-
да сақталғанын анықтап жатқан да ешкім жоқ. 
Мұнымен қазақ тарихшылары мен археологта-
ры əлі күнге дейін түбегейлі айналысқан емес. 
Өңірден табылған тарихи жəдігерлерді зерттеу, 
зерделеу кенжелеп тұр. «Таразтану» орталығы 
болса, жəдігерлердің қайда тұрғанын айғақтап, 
жаңадан табылғандарын зерттейді деген үміт 
оты оянатыны анық.

Тағы бір аса өзекті мəселені айтпасқа бол-
майды. Ол ашық аспан астындағы музейге ай-
налған «Көне Тараз» тарихи-мəдени кешенінің 
аумағын кеңейтуге қатысты. 1864 жылы орыс 
армиясы қазақ даласының оңтүстігін басып ал-
ғаннан кейін мұнда əр сала бойынша ғалымдар 
жұмыс жүргізген. Біз қазір солардың жəне жо-
ғарыда аты аталған ғалымдардың тұжырымдары 
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АКЦИЗ: ҰТЫС ПА, ҰТЫЛЫС ПА?

ҚАСҚЫР ДА ҚАС ҚЫЛМАЙДЫ БӨЛТІРІККЕ

Елімізде бір жылда 25 мың 550 адам темекіден көз жұмады

Қазақстандықтардың 52 пайызы педофилдерге өлім жазасы лайықты деп санайды. Неге? 

Балалардың құқықтарын қорғауға ба-
ғытталған заңнамалық түзетулерге Мем-
лекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2016 
жылдың сəуір айында қол қойған бола-
тын. Түзету енгізілген заңнаманың ішінде 
химиялық кастрация шарасы қарастырыл-
ған. Бас прокуратураның хабарлағанындай, 
химиялық кастрация заңына сəйкес, кəме-
лет жасқа толмағандарға зорлық-зомбылық 
жасағандарға ешқандай жағдайда шартты 
түрдегі үкімдер берілмейді. Рақымшылық, 
жазаның жеңілдетілуі, мерзімінен бұрын 
шартты түрде босатылу секілді ешқандай 
процессуалдық келісім жасалмайды.

Жасыратыны жоқ, соңғы жылдары жас 
балаларға жыныстық зорлық-зомбылық 
көрсету оқиғалары жиiлеп барады. ҚР Бас 
прокуратурасының хабарламасы бойынша, 
2016 жылы кəмелет жасқа толмағандар мен 
кішкентай балаларды зорлау қылмысы үшін 
26 адам алтыдан 20 жылға дейін соттал-
ған. Ал кəмелет жасқа толмағандарға қа-
тысты жасалған осындай қылмыс бойын-
ша 46 адам түрмеге отырған.

Ілгерiде мұндай қылмыстар БАҚ бетін-
де жариялана бермейтін. Өйткенi «адам 
адамға дос жəне бауыр» дейтiн ұстаным-
ға сүйенетін қоғамға əлгiндей сорақы жағ-
дайлар мүлде жат көрiнетiн. Содан болса 
керек, арнайы органдар жарияға жар сал-
май, қылмыскерге ың-шыңсыз лайықты жа-
засын кесетін. Ал, қазiр қалай? Ғаламтор 
бетінен зорланған бүлдіршіндер жайлы ақ-
парат көзімізге жиі ұшырасады. Қаныпе-
зерліктің белең алғаны соншалық, бүгін-
де ата-ана баласын қасынан ұзатуға қорқа-
ды. Жалғыз əкенің тапқаны бір үйлі жан-
ның мұқтажын өтеуге жетпей жатса да, 
мектепке баратын өрімдей қызын сабаққа 
алып барып, алып қайту үшін анасы жұ-
мыстан бас тартуға мəжбүр. Өйткені бала-
ның қауіпсіздігі бəрінен қымбат. 

Баласының өміріне балта шабылған ата-
ананың ащы зарын, əсіресе, өткен жылы көп 
естідік. 2017 жылдың маусымында Атырау 
облысында 28 жастағы азаматтың азғындық 

əрекетінен 8 жасар қыз бала көз жұмды. 
Көп ұзамай, осыған ұқсас оқиға Қараған-
ды облысында қайталанды. 50 жастағы аза-
мат 5 жасар бүлдіршінді қорлады. Салдары-
нан зардап шеккен қаршадай қызға күрделі 
операция жасалды. Əлеуметтік желіге кіре 
қалсаңыз, осындай көңіл құлазытар ақпа-
раттың көптігінен көз сүрінеді. 2017 жылы 
педофилдерден зардап шеккен бүлдіршін-
дер саны 2016 жылмен салыстырғанда 33 
пайызға өскен. Бұл – мінберлерде осы мə-
селені жиі көтеретін Мəжіліс депутаты За-
ғипа Балиева келтірген дерек. «Егер 2017 
жылдың 9 айы мен 2016 жылдың дəл сол 
мерзімдегі көрсеткішін салыстырар бол-
сақ, кəмелетке толмаған балаларға қарсы 
қылмыс артқан. Нақтырақ айтқанда, зорлау 
қылмысының саны 100-ден 133-ке көбей-
ген. Өсім – 33 пайыз. Сексуалды мінездеме-
де зорлық-зомбылық əрекеттері 83-тен 108 
жағдайға жетіп, өсім 31 пайызды көрсетіп 
отыр. Фактінің аты – факті, елде педофи-
лия өршіп тұр», ‒ деді халық қалаулысы. 

ЕКПЕ АУРУДАН 
АЙЫҚТЫРА АЛА МА?

 
Бір кездері сөздік қорымызда мүлде бол-

маған «педофил» сөзі бүгінде жастың да, 
жасамыстың да аузында. Кішкентай бала-
ларды қорлаған азғындарға қоғамның өш-
пенділігі өршіп тұр. Қазақстандықтар ара-
сында жүргізілген сауалнамаға қатысушылар-
дың 52,61 пайызы педофилдерге өлім жаза-
сын кесу керек деп есептесе, 26,87 пайызы 
химиялық екпе əдісімен жазалауды қолдай-
тынын айтқан. Мемлекет екіншісін таңдады. 
Бұл мақсатта биылғы бюджеттен 9 млн 629 
мың теңге бөлінді. Қаржының қомақты бөлігі, 
1 млн 936 мың теңгесі Қарағанды облысына 
бағытталды. Ал ең аз бөлігі, 121 мың теңге 
Атырау облысына тиесілі. 

Химиялық кастрация шарасын қолдану 
үшін əуелі міндетті түрде айыпталушының 
педофил екенін дəлелдейтін сот-психиат-
риялық сараптама өткізіледі. Соның нə-

тижесінде химиялық кастрация тағайын-
дау мəселесін сот шешеді. Республикалық 
психикалық денсаулық ғылыми-практика-
лық орталығының бас директоры Николай 
Негайдың айтуынша, соттың шешімі педо-
фил жазасын өтеп жатқан орынға жібері-
леді. Үш күн аралығында қылмыстық-ат-
қару жүйесінің əкімшілігі соттың шешімін 
амбулаторлық ұйымға жеткізуі тиіс. Сотта-
лушының тіркелген жеріндегі емханаға да 
соттың шешімі бірден жеткізіледі. Егілген 
екпенің күші 14 күнге жетеді, педофилге 
əр екі апта сайын түрмеде немесе бостан-
дықта жүрсе, тіркелген емханасында хи-
миялық кастрация жүргізіледі. Алайда ма-
мандар екпенің əсері əлсіреген соң, жаза-
ланушы əуелгі əдетіне қайта басуы мүмкін 
екенін жоққа шығармайды. 

«Химиялық екпе ер адамның либидо-
сын, жыныстық қатынасқа деген ынта-
сын азайтады, басып тастайды. Ағзасы-
ның өзге мүшелеріне, психикасына да за-
қымын тигізеді. Нəтижелілігі болады деп 
есептеймін. Бірақ педофилдерді дертінен 
түбегейлі айықтыратынына кепілдік жоқ. 
Қазіргі фармацевтиканың дамыған зама-
нында, жеке медицинаның дамыған уақы-
тында бұл адамдарға мұқият бақылау қа-
жет деп есептеймін», – дейді генетик-ға-
лым Алмаз Ибрагимов. 

Педофилдерді жазалаудың елімізде қол-
данылғалы отырған жаңа түрі оң нəтиже 
беретініне заңгер Ольга Рыль де күмəн-
мен қарайды. «Химиялық кастрация жүргі-
зу үшін алдымен жүйені қалыптастырып 
алу қажет. Бұл тек екпені егетін дəрігер-
лердің ғана емес, психологтардың да жұ-
мысы. Өкінішке қарай, бізде білікті маман-
дар аз. Түрмеде отырған адам ашуын ішке 
жия береді, шыққан соң олармен жұмысты 
кім жүргізуі тиіс? Түрмеден босап шыққан 
қылмыскерлердің 97 пайызы осы əрекет-
терін бостандыққа шыққан соң қайталай-
тынын қаперге алған жөн», – дейді заңгер. 

Ал құқыққорғау саласының тағы бір ма-
маны Кəрібай Тасшабаев химиялық каст-
рация педофилді жөнге салудың бірден-
бір жолы деп есептейді. «Менің ойымша, 
педофилді барынша қатаң жазалау керек. 
Дəл бүгінгі күні бұл уақыт талабы болып 
отыр. Бүлдіршіннің өміріне балта шапқан 
жанның өзінің де өміріне балта шабылуы 
керек. Балалар да ересектер сияқты қо-
ғам негізін қалаушы. Олар да сыйлау, қол 
тигізбеу жəне адамдық абыройын сақтау 

құқықтарына ие. Педофилдердің 88 пайы-
зының жəбірленушінің танысы, туған-туы-
сы болып шығуы жүрек ауыртпай қоймай-
ды. Яғни, бала үшін ата-анасының үйі ең 
қауіпсіз жер бола алмай отыр. Жалпы, өз 
басым педофил үшін ең ауыр жаза – химия-
лық кастрация деп санаймын. Бірақ, бұл жа-
заның өз деңгейінде орындалуын, қоғамда 
ашық талқылануын қалаймын. Неғұрлым 
жаза қоғамда кең талқыланса, бұл басқалар-
дың да содан құлағдар болып, аяғын аңдап 
басуына əкеледі. Бұл жазаны талай ел қол-
данып жатыр ғой. Біздің елімізде де сəтті 
жүзеге асырылатынына сенейік. Кейбіреу-
лер педофилдерді емдейік деп жатыр. Олар-
ды емдеудің қажеті жоқ. Өйткені олар ауру 
емес», – дейді Кəрібай Тасшабаев. 

Бұған психологтар не дейді? Белгілі 
психолог, Орта Азия психоанализ инсти-
тутының директоры Анна Құдиярованың 
пікіріне сүйенсек, педофилия – психика-
лық дерт. «Алдымен, педофилдің кім екенін 
түсініп алуымыз керек. Тар мағынада ала-
тын болсақ, педофилия деген – психикалық 
ауытқушылық, ауру. Ал əрбір аурудың емі 
бар. Бұны маньяк деуге болмайды. Жыныс-
тық маньяк деген мүлдем басқа ауру. Мань-
як ұл ма, қыз ба, кəрі ме, жас па, талға-
майды. Ал педофилдің айырмашылығы – 
олар жас балаға құмар. Түбін қазбалап із-
дейтін болсақ, ол эмоциялық тəуелділік. 
Эмоциялық тəуелділікті психологтар сөзбен 

емдейді. Сондықтан бас салып жазалауды 
емес, емдеуді де ойлаған жөн. Бірақ, еліміз-
де психологтардың саны жетпейді, сапасы 
тағы бір мəселе. Соңғы жылдары елімізде 
балаларға қарсы жыныстық зорлық-зомбы-
лық жасау əрекеттері тіптен көбейіп кеткен. 
Сондықтан педофилдерге қатаң жаза қол-
дануды өмірдің өзі талап етуде. Бірақ мə-
селенің салдарымен де күресіп көруіміз ке-
рек. Негізі мəселе біз ойлағаннан да күр-
делі. Арсыз дықтың құрбаны болған кіш-
кентай жандардың өз-өздерін құрбан қыл-
масына кім кепіл? Арсыздан кек аламын 
деп бүлдіршіннің ата-анасы қылмысқа ба-
руы да мүмкін. Тіпті, бұл психологиялық 
тұрғыдан бала санасына жазылмас дақ түсі-
реді. Қараниеттілерді бүгін құрықтап түр-
меге таңғанмен, ертең алшаң басып қайта 
шығады. «Ауру қалса да, əдет қалмайды» 
деген тағы бар. Сондықтан педофилизмді 
жоюмен кешенді түрде айналысуымыз ке-
рек», – дейді маман. 

ƏЛЕМДІК ТƏЖІРИБЕГЕ 
КӨЗ ЖІБЕРСЕК...

Педофилдермен күрес тек бiздiң ғана 
емес, өзге мемлекеттердiң де бас ауруына 
айналған. АҚШ-та кəмелетке толмаған ба-
лаларды зорлағандарды химиялық кастра-
ция əдісімен жазалау өткен ғасырдың 60-
шы жылдарынан бастап қолданылып ке-

леді. Бұл елде педофилдердің аты-жөні, 
тұрғылықты жері жалпақ жұртқа мəлім. 
Кейбір штаттарда мұндай қылмыскерлер-
ге мектеп пен балабақша жанында тұруға 
тыйым салынады. 

Польша мен Чехияда педофилдер түрме-
де жазасын өтегеннен кейін міндетті түрде 
кастрациялық жолмен емделеді. Чехиялық 
мамандардың айтуынша, кастрация жасал-
ған 100-ге жуық қылмыскер 10 жылда бiр-
де-бiр рет қылмысты қайталамапты. 

Германияда, Францияда, Армения-
да қылмыскерлер медициналық жолмен 
бекітілген емдеу əдістерінің бірін таңдап 
алуға міндетті. Оңтүстік Кореяда мұндай 
қылмыс жасағандарды мерзімінен бұрын 
босатуға тыйым салынған. Ал 13 жасқа 
дейінгі баланы зорлап, өлтірген қылмыс-
керлер бұл елде өлім жазасына кесіледі. 
Сауд Арабиясы, Қытай, Иран, Ирак, Индо-
незия, Оңтүстік Корея, Латын Америкасы 
мен Африканың көптеген елдерінде педо-
филия үшін бірден өлім жазасына кеседі.

Шетелдік тəжірибені зерделей оты-
рып ұққанымыз, кастрациялық жаза қыл-
мыс жасаушыларды жəй жазалап қана қой-
май, кейiнгiге сабақ болатындай дəрежеде 
жүргізілуі тиіс. Сонда ғана балалардың оба-
лына қалып жүрген озбырлар аяғын тартуы 
мүмкiн. Мемлекеттік бюджеттен бөлінген 
миллиондар құмға сіңген судай бос ысы-
рап болмауы үшін дəрігерлер мен құқық-
қорғау органдарының мамандары күш жұ-
мылдыруы қажет. 

Баласын бауыр етіне балаған адамзат 
бар жақсысын, бар асылын қашанда ұрпа-
ғының бойына сiңiрудi мұрат тұтқан. Бiрақ 
бүгiнгi таңда көптеген адамдар отбасын 
асырау үшiн нəпақа табуды басты орынға 
шығарғаны жасырын емес. Өйткенi заман-
ның талабы сол. Ұл-қызын қатардан кем 
қылмау үшiн əке мен ана ерте кетiп, кеш 
оралуға мəжбүр. Сол аралықта баласы ба-
қылаусыз қалады. Қараусыз бала – қорған-
сыз. Ар мен ұятты ұмытқан озбырлардың 
күткені – сол. Сондықтан əке-шеше қы-
рағылық танытып, перзентінің қай жерде 
болғанын, кiммен араласатынын жəне ға-
ламтордан не көретiнiн үнемi қадағалап 
жүргені абзал. Жазаның қатайғаны – ұл-
қыз тəрбиелеп отырғандардың көңіліне ме-
деу, бiрақ балаға ата-анадай ешкім қорған 
бола алмайтынын естен шығармаған жөн. 

Анар ЛЕПЕСОВА

АКЦИЗ САЛЫҒЫ ТУРАЛЫ 
БІЛЕМІЗ БЕ?

Жалпы, акциз салығы түсінігін те-
мекі мен алкогольді ішімдіктермен ғана 
байланыстырып жатамыз. Шын мəнін-
де, акцизделетін тауарлар қатарына 
жататын өзге де өнімдер бар. Мұны 
көпшілік біле бермеуі де мүмкін. Мə-
селен, Қазақстан Республикасының ау-
мағында өндірілген жəне Қазақстан 
Республикасының аумағына импортта-
латын спирттің барлық түрлері, алко-
голь өнімі, темекі бұйымдары (өнім-
дер, электронды сигареттерді пайда-
лануға арналған сұйықтық, т.б.), бен-
зин, дизель отыны, микроавтобустар-
ды, автобустарды қоспағанда, 10 неме-
се одан да көп адам тасымалдауға ар-
налған, қозғалтқышының көлемі 3 мың 
текше сантиметрден асатын моторлы 
көлік құралдары, шикі мұнай, газ кон-
денсаты, құрамында спирт бар меди-
циналық мақсаттағы өнімдер акцизде-
летін тауарлар қатарына енеді. Акциз 
салығын төлеушілер ретінде акцизде-
летін тауарларды Қазақстан Республи-
касының аумағында шығаратын, им-
порттайтын, көтерме, бөлшек саудада 
өткізуді жүзеге асыратын, акцизделетін 
тауарлардың конкурстық массасын өткі-
зуді жүзеге асыратын жеке жəне заңды 
тұлғалар бекітілген. Тəркіленген, иесіз, 
мұрагерлік құқығы бойынша мемлекет-
ке өткен жəне Қазақстан Республика-
сының аумағында мемлекет меншігі-
не өтеусіз берілген бензин (авиация-
лық бензинді қоспағанда), дизель оты-
ны, шикі мұнай, газ конденсатын өткі-
зуді жүзеге асыратын уəкілетті мемле-
кеттік органдар акциздерді төлеушілер 
болып табылмайды.

Ал акциз дегеніміз не? Акциз – тұ-
тыну тауарларының жəне көрсетілетін 
қызметтердің бағасына қосымша салы-
натын салықтың бір түрі. Салықтың бұл 
түрі орта ғасырларда пайда болған. Ак-
циздер алғаш ХІV ғасырда Голландияда 
қалалық алым ретінде, ал ХVI ғасырда 

мемлекеттік табыс көзі ретінде кең тарал-
ды. Кеңес Одағында алғаш шараптар ак-
цизделді. Кейінірек акциз салу жүйесі ке-
ңейе берді. Акцизделетін тауарлар қата-
рына спирт, сыра, бал, салқындататын су-
сындар, мұнай өнімдері, қант, шай, кофе, 
ашытқы, цикорий қосылды. Бұл акциздер 
жанама салық салудың дамуына əсер ете 
бастады. 1920 жылдардан кейін маталарға 
акциз салу басталды. Акциз түсімдерінің 
артуы тұтыну заттарына салық ауыртпа-
лығын төмендетті. Одан кейін акциздел-
ген тауарлар қатарына ұн, нан, ет, спирт, 
тұз қосылды. 

Акциз салығының ерекшелігі оның 
зиянды деп саналатын заттарға салынатын-
дығында. Сонымен қатар, акциз қажеттілігі 
аса жоғары емес заттарға салынады. Өйт-
кені сатып алушы оған көп ақша төлейді. 
Акциз төленетін тауарлар тізімі мемле-
кеттің экономикалық жағдайына қарай өз-
геріп отыруы мүмкін. Акциз қызметінің 
тəуелділігі бойынша олар 3 топқа бөлінеді. 
Бірінші, акциз салығы темекі жəне алкоголь 
өнімдеріне салынады. Ондағы негізгі мақ-
сат – денсаулыққа зиянды өнімдерді пай-
далануды шектеу. Екінші топқа фискал-
дық қызмет пен автожолдарды пайдалану 
төлемдерінен басқа жанар-жағармай мате-
риалдары жатады. Үшінші топ – люкстік 
тауарларға салынатын акциз. 

Əлемдегі көптеген мемлекеттерде ак-
циз шектеулі тауарларға салынады. Біздің 
елімізде де акцизделетін тауарлар қатарына 
шектеулі тауарлар тізімі кіреді. Қазақстан 
Республикасының салық кодексінің 257-ба-
бында акцизделетін тауарларға көрсетілген 
акциз ставкаларын ҚР Үкіметі белгілейді. 
Акцизделетін тауарларға акциз салығының 
ставкалары тауар құнына пайызбен жəне 
заттай нысандағы өлшем бірлігіне абсо-
люттік сомада белгіленеді. Мысалы, алко-
голь өніміне акциздер ставкасы пайызбен 
немесе заттай, не онда су араластырылма-
ған (жүз пайыздық) спирттің болу көлемі-
не байланысты бекітіледі. Спирттің бар-
лық түріне жəне шарап материалына акциз 
ставкалары спирттің жəне шарап материа-
лының бұдан əрі пайдаланылу мақсаттары-

на қарай сараланады. Алкоголь өнімдерін 
өндіру үшін өткізілетін спиртке жəне ша-
рап материалына акциз ставкасы алкоголь 
өнімдерін өндіру үшін пайдаланбайтын тұл-
ғаларға өткізілетін спиртке жəне шарап ма-
териалына белгіленетін базалық ставкадан 
төмен белгіленуі мүмкін.

ТЕМЕКІ ҚҰНЫ ҚЫМБАТТАДЫ

Темекі өнімдері ел нарығында 10 па-
йызды қамтып отыр. Оның көп бөлігінің 
сапасы төмен болуына, көтерме сауда ба-
зарларында заңсыз сатылуына байланыс-
ты республикалық бюджетке акциз салы-
ғы толық түспейді. Мұндай олқылық ел 
нарығында бүгін ғана байқалып отыр-
ған жоқ. Акциз құнын өсіру туралы мə-
селенің күн тəртібінен ұзақ уақыт бойы 
түспеуі де сондықтан. 

Биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап 
елімізде бір қорап темекінің ең төменгі ба-
ғасы 340 теңгеге жетті. Бірақ бағаның өсуі 
мұнымен тоқтамайды. Үкіметтің сол қау-
лысымен 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін 
шылымның ең төменгі бағасы 360 теңгеге 
дейін көтеріледі. Ал 2019 жылдың 1 қаң-
тарынан бастап бір қорап темекінің ең тө-
менгі бағасы 380 теңгеге жетеді. Өткен 
жылы Еуразиялық коалиция темекінің ба-
ғасын еуропадағыдай өсіруді ұсынған бо-
латын. Обыр мен өкпе ауруларының өрши 

түскенін алға тартқандар бəленің бəрі-
не тым арзан акцизді кінəлайды. Түтіннің 
кесірінен өлім-жітім көбейді деп ұрандат-
қандар Үкімет басшысына хат та жолдаған 
еді. «Үкімет басшысына арнайы хат жол-
дадық. Онда акцизді Еуропа елдеріндегі-
дей 70 пайызға өсірмесек те, тым болма-
са 50 пайызға көтеруді сұрап отырмыз. Бұ-
дан Үкімет тек ұтады. Өйткені акциздердің 
есебінен бюджет толығады. Ал ең бастысы, 
біз азаматтарымыздың өмірін сақтап қала-
мыз. Өлім-жітімді азайтамыз», – деген бо-
латын «Темекі түтінінен азат Қазақстан» 
қозғалысының жетекшісі Жəмилə Сады-
қова. Расында да, 2014 жылдың қаңтарын-
да темекі акциздерін бір сəт көтергеннің 
өзінде темекі өнеркəсібінен бюджетке тү-
сетін кіріс 2 есеге (94 пайызға), яғни 13 
млрд теңгеден 22 млрд теңгеге дейін өскен. 
2011 жылы сыраның акциз мөлшерлемесі 
70 пайызға артқанда, мемлекеттік қазына-
ға түсетін кіріс 2010 жылғы 7 млрд теңге-
ден 2011 жылы 12 млрд теңгеге дейін кө-
бейген. Темекі акциздерінен түсетін кіріс-
тер де 2013 жылғы 46 млрд теңгеден 2014 
жылы 79 млрд теңгеге дейін өсті. Есесіне, 
шылым саудасының жылдық көрсеткіші 3 
млрд данаға төмендеді. Бұл – өз кезегінде 
мыңдаған қазақстандықтың өмірін құтқа-
рып қалды деген сөз.

Десек те, жұрттың денсаулығына жаны 
ашыған белсенділердің əрекеті сол уақыт-

та-ақ өндірушілер мен темекі шегушілер-
ге ұнай қоймады. Темекіге қарсы белсенді-
лердің кезекті əрекеті бизнесмендердің де 
көңілінен шықпады. «Акциз құны өссе, дү-
кен сөрелерінде контрабандалық тауар қап-
тай түседі» деп аттандады темекі өндірісі-
мен айналысатындар. Олардың айтуынша, 
темекі бағасының күрт өсуі контрафактінің 
көбеюіне əкеледі. Салдарынан бюджетке тү-
сетін салық та азаяды. Қазірдің өзінде еш-
қандай акциздік таңбасы жоқ 100-150 тең-
гелік шылымдар базарларда толып тұр. Са-
пасы қандай екені белгісіз. Денсаулыққа на-
ғыз зиян сол темекілер дегенді алға тарта-
ды өндірушілер.

Статистикалық мəліметтерге сүйенсек, 
Қазақстанда 5 миллионнан астам адам те-
мекіге тəуелді екен. Күн сайын темекінің 
зардабынан туындаған аурулардан 70 адам 
қаза болады. Нақтырақ айтсақ, бір жылдың 
ішінде елімізде 25550 адам көк түтіннің 
зиянынан көз жұмады екен. Олардың ба-
сым көпшілігі – 30 бен 55 жас аралығын-
дағы азаматтар. Ал акциз құнын өсіріп, те-
мекі бағасы қымбаттаса, бюджетке олардан 
түсетін кірістің азаятынын ескерсек, есесі-
не осыншама адамның денсаулығын сақтап 
қалуға болады екен.

МАСКҮНЕМДІКПЕН КҮРЕС: 
АКЦИЗДІ АРТТЫРУ КЕРЕК ПЕ?

Орыс жазушысы Лев Толстой «Арақ 
адамның есін жояды, ұятын қашырады, 
арамдыққа жəне қылмысқа итермелейді» 
деген екен. Шын мəнінде де, маскүнемдік 
бүгінгі қоғамның айықпас дертіне айналып 
отыр. Бұл дертпен əр ел өз мүмкіндігінше 
күресіп келеді. Тіпті, кейбір мемлекеттер-
де алкоголь ішімдіктерін тұтынуға тыйым 
салынған. Ал Дүниежүзілік денсаулық сақ-
тау ұйымының сарапшылары бұл мəселе-
мен күрестің ең тиімді жолы экономикалық 
шаралар екенін айтады. Яғни, ең алдымен, 
спирттік ішімдіктерге акциздерді арттыру 
арқылы алкоголь өнімдерін қымбаттатып, 
халықтың, əсіресе жастардың оған қолы 
жетпейтіндей жағдай жасау қажет. Өткен 
жылы 14 облыс пен Астана жəне Алматы 
қалаларында ДДСҰ ұйымдастыруымен ере-
сек тұрғындар мен жасөспірімдер арасын-
да Ұлттық əлеуметтік зерттеу жүргізілген 
болатын. Зерттеу барысында соңғы жыл-
дары ішімдіктерді қолдану көрсеткішінің 
əжеп тəуір төмендеуі байқалған. Мəселен, 
арақ-шарап ішу көлемі соңғы уақыттарда 
1998 жылмен салыстырғанда 55 пайызға 

азайыпты. 2015 жылы бұл тағы 24,2 па-
йызға дейін төмендеген.

Бүгінде Қазақстандағы арақ-шарап 
өнімдері Кеден одағы елдері арасында ең 
арзаны болып табылады. Оның себебі де 
қарапайым. Қазақстанда акциз ставкала-
ры төмен. Егер елімізде 2012 жылы бір 
литр этил спиртін дайындау кезінде ак-
циз түрінде 60 теңге өндіріп алынатын 
болса, Ресейде бұл мөлшер – 163 теңге-
ге жуық, ал Белоруссияда 380-432 тең-
ге аралығында.

Расында, арақ-шарап бағасының қым-
баттауы бүгін ғана болып отырған жайт 
емес. Мəселен, 2014 жылы бір литр арақ-
тың акциздік құны бірден 500-ден 700 тең-
геге дейін өсті. Əрі жыл сайын бұл көр-
сеткіш 20 пайызға өсіп келеді. 2016 жылы 
1 литр алькоголь өнімінің қолданыстағы ак-
циз құны 1380 теңге болса, 2017 жылы ал-
когольдік өнімнің 1 литрі үшін акциз мөл-
шері 2000 теңге көлемінде белгіленді. 2018 
жылы 2275 теңгеге, 2019 жылы 2550 тең-
геге дейін жетеді. Ол 2018 жылы – 2272 
теңге, 2019 жылы салық 2550 теңгеге дейін 
өседі. Ал, сыра жəне сыра сусындарының 
1 литрі үшін акциз 2017 жылы – 39 тең-
ге, 2018 жылы – 48 теңге, 2019 жылы – 
57 теңгеге дейін ұлғаяды.

Бұл, əрине, ел азаматтарының ішімдік-
ке əуестігін азайту жəне экономикамызды 
көтеру мақсатында қолға алынған шара 
екені даусыз. Дегенмен бұл өзгерісті қо-
ғам сан түрлі қабылдайды. Бірі бұл ша-
раны қалыпты жағдай десе, кейбір сарап-
шылар арақ пен темекіге деген тəуелділік 
төмендемейді дейді. Ал кейбірі керісін-
ше жағдайды ушықтыратындығын айта-
ды. Олардың уəжіне сенсек, бізде темекі 
мен арақ-шарап бағасы өскен бойда Еура-
зиялық экономикалық одаққа мүше Ресей, 
Қырғызстан секілді елдерден арзан өнім 
ағыла бастайды-мыс. Бұл пікірмен келі-
суге де болатын секілді. Өйткені қазірдің 
өзінде отандық нарықты қырғыздың те-
мекісі мен Ресейдің арақ-шарабы жаулап 
алған. Одақ аясындағы шарттарға байла-
нысты бізде оларға тосқауыл қою мүмкін 
емес. Екіншіден, сапасыз, заңсыз өнім-
дер көбейіп, жасырын цехтар мен қол-
дан жасанды акциздік марка жасаушы-
лар көбеюі мүмкін. Тағы бір тығырықты 
қолдан жасап алған жоқпыз ба деп күй-
зелгендердің күңкілін де түсінуге бола-
тын сияқты дəп осы жағдайда...

Əсел ƏНУАРБЕК

Бірінші қаңтардан бастап елімізде бір қорап темекінің ең төменгі бағасы 
340 теңге болып бекітілді. Шілде айынан бастап тағы да 20 теңгеге 
қымбаттамақ. Бұл акциз құнының артуымен байланысты. Елімізде 
алкогольдік ішімдіктер мен темекі өнімдеріне акцизді көтеру мәселесі 
талай уақыттан бері көтеріліп келеді. Ал 2016 жылы акциз құны
кезең-кезеңімен көтерілетіндігі хабарланған еді. 

1 қаңтардан бастап педофилдердің жазасын күшейту туралы заң 
күшіне енді. Сот шешімімен кінәлі деп танылған қылмыскерлерге енді 
химиялық кастрация түрінде мәжбүрлеп емдеу шарасы қолданылады. 
Жазаның елімізде алғаш рет енгізіліп отырған бұл түрі қоғамда алуан 
түрлі пікір тудырды. Кей азаматтар балаларға әлімжеттік жасап, зорлық 
көрсеткендерді үйреншікті әдетінен арылту бос әурешілік десе,  енді бірі 
осы мақсатқа бюджеттен бөлінген 9,5 миллион теңгені желге ұшқан ақша 
деп, қабылданған жаңа заңға сенімсіздік танытуда. 
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ФЕЙК АККАУНТТАР АУЫЗДЫҚТАЛМАҚ

�ЛТТЫ� САНАНЫ
�ЛЫ�ТА
АН �СТАЗ�ЛЫ�ТА
АН �СТАЗ
Ұлықпан Сыдықовтың өмір жолы 
әр азаматқа үлгі болуға лайық

Жаңа заң бойынша әркім өз жазғанына жауап береді

Өткен ғасырдың соңғы он жылдығын-
да қоғам болмысын белгілеген жариялы-
лық пен демократия құбылысы ұзақ жыл-
дар бойы коммунистік режимде өмір сүріп, 
«екі елі ауызға төрт елі қақпақ» қойып үй-
ренген халыққа бір сəтте қараңғы түнектен 
жарыққа шығып, күнге көзі шағылысқандай 
күй кештірді. Міне, содан бері сөз еркіндігі, 
пікір ашықтығына бой үйретіп, ойымызға 
келгенді ірікпеуге үйрендік. 

Азаматтардың саяси белсенділігі ар-
тып, қоғамдағы барлық түйткілді мəселе-
ге ашық пікір білдіруге үйреніп, ойында-
ғысын ірікпей айтатын дəрежеге жетті. Ал 
оған мүмкіндік беріп отырған жаңа ғасыр 
жаңалығының бірі – əлеуметтік желі. Ин-
тернет дəуірі тудырған бұл құбылыстың 
пайдасы сол – бүкіл əлем бойынша қалаған 
адамыңмен виртуалды байланысқа шығып, 
пікірлесе аласың немесе өзіңнің ойларың-
ды жаһанға таратып, жаңалықтарыңды күллі 
əлемнің назарына ұсына аласың. Алайда үл-
кен мүмкіндіктің үлкен кемшілігі де бола-
ды. «Тəрбиесіз берілген білім – адамзаттың 
қас жауы» деп ғұлама бабамыз Əбу Насыр 
əл-Фараби айтқандай, мəдениет өркениетке 
жол ашқанмен, өркениет мəдениетті үйрет-
пейтінін жиі естен естен шығарып алатын 
бүгінгінің адамдары ақпараттық технология 
дəуірінде талай қателікке жол беріп жата-
ды. Соның бірі – əлеуметтік желідегі пікір 
айтудағы жауапкершілікті елемеу. Соның 
салдарынан жекелеген адамдар қылмыстық 
жауапкершілікке тартылып, кейбірі тіпті со-
талып та жатады. Неге олай?

Əрине, кез келген əлеуметтік желіге тір-
келіп, сол арқылы адамдармен виртуалды 
түрде байланысып, пікір алысу ешқандай 
қиындық тудырмайды. Алайда кей жағдай-
да көңіліңе ұнамайтын жазбаларға негативті 
пікір білдіріп қоймай, жазба иесінің жеке ба-
сына тиіссеңіз, сізге ол үшін құқық қорғау 
органдары алдында жауап беруге тура ке-
леді (егер əлгі жазба иесі сіздің үстіңізден 
сотқа шағымданса). Бұндай жағдай біздің 
елімізде сирек те болса кездесіп тұрады.

Қазақстандықтар тұтынатын əлеуметтік 
желінің ең танымалы – фейсбук (facebook) 
əлеуметтік желісі. Бүгінде əлем бойынша 2 
миллиардтан аса адам тіркелген бұл желі 
біздің елімізде де кең танымал. Өз парақ-
шаңа ой-пікіріңді жазып, суреттер мен ау-
дио-бейне материалдар жариялап, түрлі 
сайттарда шыққан материалдардың сілте-
мелерін бөлісіп, виртуалды достарыңмен 
пікірлесіп, хат жазысып отыруға ыңғайлы 
бұл желінің талайлардың көңілінен шық-
қаны сондай, бүгінде елімізде фейсбук-
ке тіркелгендердің саны күн санап артып 
барады. Тіпті, қоғамдық пікірдің беталы-

Есімі елге мəшһүр Ұлықпан Сыдықов 
бүгінде Қ.И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлт-
тық техникалық зерттеу университетінің рек-
торы аппараты басшысының орынбасары 
қызметін атқарып жүр. Ол еліміздің жоғары 
техникалық білім жүйесінің заман талабына 
сай өркендеуіне білімділігімен, іскерлігімен, із-
денімпаздығымен, шебер ұйымдастырушы-
лық қабілетімен үлес қосып келеді.  2010 
жылы Ұлықпан Есілханұлы Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері атанды. 

 

ЗЕРДЕЛІ ШƏКІРТ, 
ЗЕЙІНДІ ҰСТАЗ

Ұлықпан Есілханұлы білім-ғылымға жас-
тайынан зерек болды. Өзі дүниеге келген Се-
мей облысының (қазіргі Шығыс Қазақстан 
облысы), Мақаншы ауданындағы С.Сейфул-
лин атындағы қазақ орта мектебін алтын ме-
дальмен бітірген. Содан кейін жас өрен ар-
ман қуып, білім іздеп, ару Алматыға атта-
нып, Қазақ политехникалық институтының 
автоматика жəне есептеу техникасы факуль-
тетінің студенті атанады. Оның бұл оқу ор-
нын таңдауы да тегін емес еді. Мектеп қа-
бырғасында жүріп-ақ математика жəне фи-
зика пəндерінен өткізілген республикалық, 
Батыс Сібір жəне Қазақстан аймақтық олим-
пиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие 
бола бастайды. Бұл жетістіктері Ұлықпан 
Есілханұлының инженерлік мамандыққа де-
ген қызығушылығын арттырады. 

Мектепте үздіктер қатарынан көрінген 
зерделі шəкірт институтта да жақсы оқы-
ды. Үшінші курстан бастап өз мамандығы 
бойынша шаруашылық келісімшарт негізін-
дегі студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстары-
на қатысып, нəтижелерін дипломдық жоба-
сына пайдаланды. Ұлықпан Сыдықов қо-
ғамдық ғылымдарға деген қабілеттілігін 
студент кезінде байқатты. Оның студенттік 
ғылыми конференцияда философия саласы 
бойынша жасаған баяндамасы Бүкілодақтық 
конкурста бəйге алды. Нақ осы баяндама 
студент Ұлықпан Сыдықовтың болашақта-
ғы бағытын айқындағандай болды. 

Білімін толықтыруға, дүниетанымын ке-
ңейтуге, біліктілігін арттыруға барын салатын 
Ұлықпан Есілханұлы 1970 жылы институтты 
да үздік бітірді. Қолына дипломын алғаннан 
кейін институттағы ұстаздар зерек шəкірттерін 
жайдан-жай жібере қоймады. Оны институт-
тағы философия кафедрасының меңгерушісі, 
философия ғылымдарының докторы, профес-
сор, Қазақстан ҰҒА мүшесі Досмұхамед Кіші-
беков аспирантураға шақырды. Əрине, мұндай 
құрметке кез келген студент ие бола алмай-
ды. Кейін аспирантураны да ойдағыдай тə-
мамдап, кандидаттық диссертациясын сəтті 
қорғап шықты. Сол уақыттан бастап Ұлық-
пан Есілхан ұлы өзі қанат қағып, түлеп ұшқан 
білім ордасында қызмет етіп келеді.

Талай шəкірттің жолын ашқан ұлағат-
ты ұстаз Ұлықпан Сыдықовтың айнласында 
жүрген жандар оның қызметіне қаншалықты 
адал екендігін, шəкірттеріне деген көңілінің 
таза екенін жақсы біледі. Қызметке қатар-

«Заманына қарай амалы» демекші, сөз де, іс те дәуірдің әуеніне 
төңкеріліп, қоғам қабылдаған қағидаға сай болатынын ескерсек, 
мемлекет шығарған заңдар соны реттеп отырады. Демек, шексіз еркіндік 
ұғымы моральдық тұрғыдан да, заң шеңберінде де адам мен қоғам 
арасындағы байланысқа тәуелді.

Өнер және ғылым. Бұл екі сала бір арнада тоғыспайтындай көрінуі мүмкін. Бірақ өнер өлкесінде өз қолтаңбасын 
қалдырып, ғылымда да жетістікке жеткендер жоқ емес. Солардың бірі де бірегейі – Ұлықпан Сыдықов. Оның 
есімі дүйім жұртқа алты алашқа аты мәлім «Дос-Мұқасан» вокалды-аспапты ансамблі арқылы жақсы таныс. 
Ұлықпан Сыдықов – қазақ ән өнерінің жарық жұлдызына айналған ансамбльдің негізін қалаушылардың бірі.   

дағы оқытушы болып келген Ұлықпан шы-
ғармашылық, ұйымдастырушылық, ұстаздық 
үздік қызметімен көзге түсті. Бүгінгі биігі-
не ақыл-парасатымен, білім-білігімен, өзінің 
маңдай терімен жеткен жан қарапайым оқы-
тушыдан бастап талай сатыдан өтіп, про-
фессор атанды.

Ісіне мығым, сөзіне берік Ұлықпан Сы-
дықов 29 жасында өзі білім алған Автома-
тика жəне есептеу техникасы факультеті-

не декан болып сайланды. 29 жаста мұн-
дай жетістікке жету – екінің біріне бұйыра 
бермейтін бақ. Осы қызметте жүріп ол ка-
федралардың материалдық-техникалық база-
сының нығаюына, білікті кадрлардың даяр-
лануына бар күш-жігерін жұмсады. Одан 
кейін Қазақ политехникалық институты-
ның тəрбие ісі жөніндегі проректоры бол-
ды. 1988 жылы елімізде ең алғаш рет халы-
қаралық байланыс істері бойынша прорек-
торы болып бекітілді. Ұлықпан Сыдықов 
өзіне жүктелген əр міндетті абыроймен ат-

самблі əп-сəтте танымал топқа айналып үл-
герді. Аталған институттың студенті Ұлық-
пан Сыдықов та осы топтың мүшесі болды. 
Тіпті, вокалды-аспапты ансамблінің негізін 
қалаушылардың бірі осы Ұлықпан Есілханұ-
лы еді. Ол кезде «Дос-Мұқасан» тобындағы 
жігіттердің бəрі институт білімгерлері бола-

тын. Олар түрлі факультеттерде білім алға-
нымен, бəрі бір жатақхананың тұрғындары 
болған. 60-70-жылдары əлемде «Битлз» то-
бының атағы аспандап тұрған еді. Орыс эст-
радасында жүрген азаматтарға еліктейтін қа-
зақ жастары да көп болатын. Əрине, олар-
дың «Дос-Мұқасанға» ықпалы болмады деп 
айта алмаспыз. Алайда «Дос-Мұқасан» тобы 
қазақ эстрадасында өзіндік бет-бейнесін қа-
лыптастыруға барын салды. Сонда Ұлықпан 
Есілханұлы «репертуарға ұлттық əн-жыры-
мызды кіргізсек қана ұтамыз деген ұста-
ным біздің ұранымыз болу керек» деген 
пікірін білдіреді. Расында да, қазақ тың-
дармандарының жүрегін тербейтін ұлт-
тық музыканың табиғатын бұзбай халыққа 
жеткізе білсе, топтың талайлардан дарала-
нып шығары хақ еді. Осыны ескерген топ-

тың өзге мүшелері де Ұлықпан Сыдықов-
тың ойын бірауыздан қолдады. Осылайша, 
ол «Дос-Мұқасан» ансамблінің талғаммен 
өнер көрсетуіне өз үлесін қосты. Сөйтіп, 
ұлттың иісі бұрқырап шығып тұрған туын-
дылар «Дос-Мұқасанның» репертуарынан 
бірінен соң бірі орын алып жатты. 

Сонымен бірге, қазақ əн өнерінің аңызына 
айналған «Дос-Мұқасанның» репертуарында-
ғы «Той жыры», «Қуанышым менің», «Бой-
жеткен», «Əсем жұлдыз», «Ғашықпын» сын-
ды əндердің сөзін жазған да Ұлықпан Сыды-
қов екенін жұрттың бəрі бірдей біле бермес. 
Бұл əндер бүгінгі күні қазақ əн өнерінің ал-
тын қорына енген. Бүкіл елдің сүйікті əніне 
айналған «Той жырынсыз» қазақтың тойы өт-
пейтіні тағы бар. 2000 жылы «Жаңа ғасырға 
жаңа əн» республикалық байқауында Ұлық-
пан Есілханұлының «Ару қыздар» əні жүл-
делі болса, «Алау сезім» атты əні өз уақытын-
да жастар арасында аса танымал болып, ки-
нофильмдерде шырқалды. Ал Досым Сүлеев, 
Мұрат жəне Данияр Құсайыновпен бірлесіп 
жазған «Сəтбаев университеті» гимні бүгінгі 
күні барша студенттер мен ұстаздар зор ықы-
ласпен, үлкен мақтаныш сезімімен орындай-
ды десек, артық айтпаспыз. Осындай тама-
ша туындылар Ұлықпан Сыдықовтың «Қуа-
нышым менің» деп аталатын жыр жинағы-
на, «Алау сезім» деген атаумен əн жинағына 
(Ұлықпан Сыдықовтың өлеңдеріне жазылған 
əндер) енгізілді. Бұл жинақтардың жарыққа 
шығуына Ұлықпан Есілханұлының əріптес-
тері мен шəкірттері бастамашы болды. 

Қазақтың ұлттық мəдениетін, өнерін, 
тəрбиесін насихаттаудан шаршамаған Ұлық-
пан Есілханұлы телевизия саласында да 
өзінің қолтаңбасын қалдырды. 1984-86 жыл-
дары белгілі қоғам қайраткері, журналист 
Сағат Əшімбаевпен бірлесіп, «Жүректен 
қозғайық» атты хабарлар циклін жүргізді. 
Бұл хабар қазақ жастарының ұлттық сана- 
сезімінің өсуіне үлкен ықпал жасағаны 
белгілі. Одан кейінгі он жыл бойы тарих 
ғылымының докторы, профессор, марқұм 
Ахмет Ержановпен жəне өз ұстазы Ұлттық 
академияның академигі Досмұхамед Кішібе-
ковпен бірлікте «Республика өмірінің өзекті 
мəселелері» деген тақырыпта телехабарлар 
циклін жүргізіп келді. Қазір де «Қазақ» ра-
диосы, «Шалқар» радиосы жəне «Қазақс-
тан», «Хабар» телеарналарынан берілетін  
хабарлардың тұрақты қатысушысы жəне 
кейіпкері. Одан бөлек Ұлықпан Есілхан ұлы 
қоғамдық шараларға да белсене атсалыса-
ды. Ұлықпан Сыдықовтың басшылығымен 
жəне туған інісі Қайранбақыттың тікелей 
қаржылық-ұйымдастырушылық  еңбегімен 
Шығыс Қазақстан облысы, Мақаншы ауы-
лында даңқты қолбасшы Қаракерей Қабан-
бай батырға орнатылған ескерткіш бүгінде 
ел игілігіне айналып отыр.

Қазақтың ұлттық мəдениетінің, өнер-
білімінің дамуына барынша үлес қосқан 
Ұлықпан Сыдықов бүгінде 70 жасқа толды. 
Ұлықпан Есілханұлы əлі де ел игілігі үшін 
қызмет етуін жалғастырып келеді. 

Əсел ƏНУАРБЕК

сын да осы желі арқылы бағдарлауға бо-
лады. Өйткені желі арқылы халыққа таны-
мал өнер адамдары да, саясаткерлер де бар-
лық мəселе бойынша ойларын ашық айтып 
отырады. Алайда «бес саусақ бірдей емес». 
Мұнда парасатты ой айтып, обьективті пікір 
білдіріп отыратындармен қатар барлық нəр-
сеге негативті түрде қарап, кез келген мəсе-
леде субьективті көзқарастарын жұртқа та-
ңуға дайын, пікірімен келіспегендерді тіл-
деп, жеке басына тиісіп отыратындар да 
өте көп. Олардың арасында желіге өз аты-
мен тіркелмегендер, фейк (ағылшынша «жа-
санды» деген мағына береді) аккаунт ашып 
алып, түрлі арандатушы жазбалар жариялап 
отыратындар да кездеседі. 

Желіде отырғандардың бəрі бірдей сауат-
ты, оқығанын сараптай білетін парасатты 
жандар емес. Сондықтан білім-білігі əртүрлі 
деңгейдегі адамдар арасында көзқарас қай-
шылығы, пікір алуандығы болмай тұрмай-
ды, алайда мұндай қарым-қатынаста еске 
сақтауға тиіс бір ғана шарт бар: пікіріңді 
мəдениетті жеткізу. Өкінішке қарай, түрлі 
желілердің қазақстандық сегменттерінде бұл 
шарт сақтала бермейді, яғни, жеке адамдар-
дың құқығы бұзылады. Ал бұл жағдай зерт-
теліп жатыр ма? Өткен жылдың соңында  
MediaNet Халықаралық журналистика орта-
лығы «Қазақстандағы əлеуметтік желілердегі 
өшпенділік тілінің мониторингі» атты кітап 
шығарған еді. Аталған кітапта бірнеше ав-
тордың сараптамалық мақалалары беріліп, 
онда Facebook желісінің қазақстандық сег-
ментінде өшпенділік тілінің көрініс беру мо-
ниторингінің нəтижелері арқылы отандаста-
рымыздың əлеуметтік желідегі пікір айту мə-
дениеті сарапқа салынған. Кітап авторлары-
ның бірі, ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Қоры жанындағы Əлемдік экономика жəне 
саясат институты (ƏЭСИ) Ішкі саяси жəне 
əлеуметтік зерттеулер бағдарламасының же-
текшісі, Л.Гумилев атындағы Еуразия Ұлт-
тық университеті əлеуметтану кафедрасы-
ның PhD кандидаты Серік Бейсембаев: «Өш-
пенділік тілі – кемсітуден, антогонистік жəне 
толерантты емес сөздерден тұратын тұжы-
рым, ол жекелеген əлеуметтік топтарға, со-
ның ішінде көбінесе азшылық өкілдеріне қа-
тысты қолданылады. Интернет технология-
ның қарқынды дамуы мен жаппай смартфон 
ұстау дəуірінде өшпенділік тілі де айтарлық-
тай өршіп отыр. Ендігі жерде бұл жекеле-
ген адамдардың теріс пиғыл, жағымсыз көз-
қарасы ғана емес, сонымен бірге əлеуметтік 
өмірдегі маңызды фактор. Кейбір елдердің 
тəжірибесі көрсеткендей, өшпенділікке ша-
қыратын сөздері бар бір жазбаның салда-
ры ауыр болуы мүмкін, соның ішінде шы-
найы өмірдегі ашықтан-ашық жеккөрушілік-

ке алып келуі де ықтимал», – дейді. Демек 
халықаралық журналистер орталығы бұл 
зерттеуін бекерден-бекер жүргізіп отырған 
жоқ. Əлеуметтік желі арқылы адамдардың 
бір-біріне деген жеккөрушілігі оянып, пікір 
қайшылығының кесірінен азаматтар арасын-
да алауыздық туындауы мүмкін. Сондық-
тан бұндай ортаның пікірлесу үдерісін зерт-
теудің маңызы зор. Оның нəтижесі – əлеу-
меттік желіде адамдардың өзін дұрыс ұс-
тауына пайдасын тигізері анық.

«Білмеген у ішеді» демекші, кейбір адам-
дар біреудің сөзіне сенем деп арандап қа-
лады, біреулер желіні шексіз еркіндік ала-
ңы деп санап, ойына келгенін айтады. Жал-
пы, əлеуметтік желіде заңды білмегендіктен, 
т.б. себептермен істі болып жатқандар бар-
шылық. Мəселен, өткен жылы елімізде 20 
адам əлеуметтік желідегі заңбұзушылықта-
ры үшін сотталған. Соның он алтысы бас 
бостандығынан айырылды, біреуі Қазақс-
танның тұтастығын бұзуға шақырғаны үшін 
5 жылға түрмеге жабылды. Сол секілді он 
бес қазақстандық терроризмді насихаттап, 
теракт жасауға шақырғаны үшін 2 жылдан 
9 жылға дейін абақтыға қамалса, екі адам-
ның əлеуметтік, ұлттық, рулық, нəсiлдiк, 
тектік-топтық, дiни алауыздықты қоздыр-
ғаны себепті бас бостандығы шектеліп, бір 
адам билік өкілін балағаттағаны үшін 227 
мың теңге айыппұл төлеуге мəжбүр болды.

Əлеуметтік желі арқылы, қорқыту, аран-
дату материалдары жиі көрініс табатыны 
белгілі. Оның кейбірі түрлі жағдайларда 
адамдардың үрейленуіне, күйзелуіне алып 
келеді. Мысалы, 2015 жылы Алматы қала-
сының Наурызбай ауданындағы Қарағайлы, 
Таусамалы елдімекендерінде болған су тас-
қыны кезінде WhatsApp желісінде су тасқы-
нының жолындағының бəрін жайпап келе 
жатқанын көрсететін қысқа бейнесюжет та-
рап, жаппай үрей тудырған. Ал шындығын-
да ол бейнесюжетте өзге елде болған жағ-
дай көрсетілген екен. 

Қалай десек те əлеуметтік желіде жа-
зылған материалдардың із-түзсіз кетпейтінін 
есте сақтауымыз керек. Мəселен, ҚР Ақпа-
рат жəне коммуникациялар министрі Дəурен 
Абаев əлеуметтік желі туралы айтқан бір 
сөзінде «АҚШ виза беру үшін адамдардың 
фейсбукте, əлеуметтік желіде не жазғанын 
тексереді. Соған сараптама жасай келе виза 
бермеуі де мүмкін» деген болатын.

Сайттардағы материалдарға пікір жазу 
мəселесі де өзекті болып қалуда. Оқыған 
нəрсеңді жақсы не жаман деп бағалау қа-
лыпты нəрсе, өйткені əркімнің өресі əр-
түрлі. Бірақ айтар ойыңды дұрыстап жеткі-
зудің орнына біреудің адресіне қорлау мағы-
насындағы ауыр сөз айту, жалған мəліметті 
алға тартып жала жабу – заң алдында жауап 
беруге мəжбүрлейтінін білу керек. Сөздегі 
пікір – адамның ақыл-ойы мен санасының 
тұнық не лай екенінен көрініс беретінін қа-
перге алмай, пернетақтаның шаңын шығара 
береміз. Кейбір сайттардағы мақаланың ас-
тына жазылған комментарийлерді оқығанда 
төбе шашың тік тұрады, өйткені коммента-

рийлерде жарияланған материалдың мəнінен 
гөрі соны жазған адамның жеке басына қа-
тысты жайларды қазбалау, жұрттың өсегін 
жалаулату, автордың намысын тиетін сөздер 
айту алға шығып кетеді. Сол секілді əлдебір 
мəселе жөнінде жалған мəлімет беру, аран-
дату, біреудің тегіне тиісіп – рушылдық-тай-
пашылдықты қоздырып отыратын коммен-
тарийлер көптеген сайттарда өріп жүреді. 
Бұл дегеніңіз ұлт тұтастығына, азаматтардың 
тұлғалық қасиетіне үлкен зиянын тигізетін 
індет. Демократия – пікіріңді ашық айтуға 
мүмкіндік бергенмен, біреуді жөнсіз қаралау, 
қорлау, ұлт пен мемлекет тұтастығына зия-
нын тигізетін сөздерді айту деген сөз емес. 

Дегенмен кейінгі кезде бұл бойынша 
БАҚ беттерінде жарияланған көптеген пікір-
лер қоғамның көзқарасына айналып, мемле-
кет бұл мəселеге орай шешім шығарды. Өт-
кен жылдың соңына таман Қазақстан Рес-
публикасының Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаевтың ақпарат жəне коммуникациялар 
мəселелері жөніндегі заңнаманы жетілді-
руге бағытталған «Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық актілеріне ақпа-
рат жəне коммуникациялар мəселелері бо-
йынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының За-
ңына қол қоюы ендігіден былай интернет 
желісіндегі бейберекеттікке жол бермейтіні 
анық. Заң өкімі бойынша қазақстандық ақ-
параттық ресурстарда жасырын коммента-
рий жазуға тыйым салынатын болады. Бұл 
дегеніміз ендігіден былай еліміздегі интер-
нет қолданушылар қазақстандық ресурстарға 
жасырын атпен пікір жазып қалдыра алмай-
ды. Өйткені пікір иелерін сайт иесі элект-
ронды үкімет порталы немесе SMS арқылы 
идентификациялау туралы келісім  жасауын 
талап етеді. Ал оған келіспегендерге сайт-
тарда пікір қалдыру мүмкіндігі берілмейді. 

Əрбір қабылданған жаңа заң қоғамға өз-
геріс əкелетіні анық. Қазақстандағы əлеуметтік 
желілер мен сайттар жаңа заңға бағынып, қо-

ғамда пікірталас мəдениетін қалыптастыруға 
септігін тигізетініне сенім білдіре отырып, 
электрондық БАҚ-тар мен əлеуметтік желіде 
танымал бірнеше тұлғадан болып жатқан өз-
герістерге орай пікірін сұраған едік.

Аманхан ƏЛІМҰЛЫ,
«Ақиқат» журналының бас редакторы:
– Біздің қашанда айтып, жазып келе жат-

қанымыз – еш уақытта құрал жаман болмай-
ды, құралды пайдаланатын адам жақсы не жа-
ман болуы мүмкін. Өйткені бұлай деп отырға-
ным, егер де біз əлеуметтік желілерді, соның 
ішінде фейсбукты құрал деп атасақ, пайдала-
нушылар ол құралды қалай пайдаланады, мə-
селе сонда. Əлеуметтік желілерді пайдалану 
мəдениетін игермеген адам оны жақсылыққа 
пайдаланбайды, керісінше осы бір ақыл-ойдың 
тамаша жемісін қор қылып, оның да, өзінің 
де беделін түсіреді. Тіпті, кейде кейбір жас-
тар пайдаланып жүрген əртүрлі сайттар мен 
əлеуметтік желілерді т.б. біз айтып отырған 
«құралдарды» жабу керек деп ой айтып жүр. 
Оларға айтарымыз ешқандай «құралмен» кү-
респеу керек, тек сол құралды пайдаланатын 
адамның сана-сезімімен күресу керек. Қазіргі 
біз пайдаланып жүрген кез келген əлеуметтік 
желі – уақыт талабынан туған құбылыс, яғни 
прогрестің көрінісі. Мұндайда кері кетуге бол-
майды, ілгері жүру керек. Ал оны дұрыс пай-
далана білмей, ойына келгенді жазып, аузы-
на келгенін сөзін сол құрал арқылы елге жа-
риялап отырғандарды түсінбеймін. Адамзат-
тың ақыл-ойының жемісі – ерекше құралды 
пайдалану мəдениетін игермеген адам біздің 
пікірімізбен санасады деп те ойламаймын. 
Біз қалайық, қаламайық жаһандану бəрібір 
үстемдік етпей қоймайды, соның бір көрінісі 
осы əлеуметтік желілер. Ендеше, біз жаһан-
данудың жақсысына есікті жаппауымыз ке-
рек, керісінше оның жаманына елікпей, жақ-
сысына қызығуымыз қажет. Егер жаһандану-
ды, соның бір өнімі – əлеуметтік желілердің 
есіктен кіруіне кедергі жасасақ, олар бəрібір 

жол тауып, терезеден түседі. Өйткені ол – уа-
қыт, заман талабы. Өмірде ақ пен қара, жақсы 
мен жаман, күн мен түн секілді бір-біріне қа-
рама-қарсы түсінік-ұғымдар болса,  заман ту-
дырған құралдардың да сондай жақсы-жаман 
жақтары болады. Сондықтан мұндай жағдай-
да жауапкершілікті сезіну керек, ол жоқ жер-
де, əлеуметтік желіні пайдалану мəдениеті де-
генді əңгіме қылудың өзі артық.

Нұрғали НҰРТАЙ,
Qamshy.kz сайтының директоры:
– Ақпарат жəне коммуникациялар мə-

селелері бойынша өзгерістер мен толық-
тырулар енгізілген заңдағы анонимді пікір 
жазуға тыйым салу мəселесі азаматтық қо-
ғамға ұнай қойған жоқ. Себебі бізде демок-
ратиялық стандарттар толыққанды қалып-
таспағандықтан, кейбір азаматтар өзінің ой 
еркіндігін пайдалануда қызметіне, мансабы-
на, жеке жағдайына байланысты бүркеншік 
есім қолдануы мүмкін. 

Əлеуметтік желі мен сайтқа əдетте кез 
келген адам пікір жаза алады. Бүгінге дейін 
мемлекет тарапынан қадағалаудың болмаға-
ны рас. Қадағалауды бақылауда ұстау деп 
түсінбегеніміз жөн. Министр Абаев «Қа-
зақ сайттары редакторларының форумын-
да» ІІМ өкілдерімен бірлескен зерттеу нə-
тижесін алға тартып, Астанада болған «Əбу-
Даби Плаза» құрылыс кешеніндегі тұрмыс-
тық жанжал кезінде пікір жазушылардың 
локациясы түгелдей Астанадан алыс аймақ-
тар болғанын айтқан болатын. Елдегі түрлі 
əлеуметтік, саяси жағдайларға, ықпалды тұл-
ғалар мен шенділерге байланысты ушық-
тыру, қаралау, арандату мəселелерінің ал-
дын алу үшін кімнің қандай жерден қалай 
пікір білдіріп отырғанын білу маңызды. Бі-
рақ оны тек құқық қорғау органдары ғана 
емес, тұтас қоғам көріп-біле алатын жағдай 
жасалуы керек.

Жалпы, сайттар мен əлеуметтік желі-
лерді ой еркіндігі мен сөз еркіндігін шек-
тейтін цензуралық құрал ретінде емес, ашық 
пікірталасқа шақыратын дискуссиялық ор-
таға айналдыра алсақ – анонимды пікірге 
тыйым салу құба-құп. Себебі конструктивті 
диалог ашықтықты талап етеді. Алайда атал-
ған заң анонимді пікір дегенге нақты анық-
тама берді ме, ол жағы белгісіз. Өтірік есім 
мен біреудің атын пайдалану дерегі қалай 
анықталады? Əлеуметтік желідегі фэйк ак-
каунттар мен сайттарда бүркеншік есіммен 
пікір жазушыларды анықтаудың параметрі 
қандай? Осы жағына мəн беруіміз керек.

P.S. «Басқа пəле – тілден» дегенді 
қазақ біліп айтқан. Өйткені «Судың да 
сұрауы бар» екенін ұққан халық əрбір 
орынсыз əрекеттің зардабы болатынын 
даналықпен түсінген. Ендеше осындай 
елдің ұрпағы баба тағылымына бас исе, 
бүгінде «демократия мен анархия аталас» 
деп ойлайтындарға ес кірер еді. Себебі 
əрбір сөздің салмағы бар.

Ахмет ӨМІРЗАҚ

Жаратылыстану гуманитарлық институты-
ның құрылуына ұйытқы болды. Өзі атал-
ған институттың директоры жəне универси-
теттің тəрбие ісі жөніндегі проректоры бо-
лып тағайындалды. Құрылуына өзі мұрын-
дық болған Жаратылыстану гуманитарлық 
институтына ғалым, университеттің алғаш-
қы түлектерінің бірі, фарабитанушы Ақжан 
Машановтың есімін беруге де түрткі бол-
ды. Өз уақытында институттың ҚазҰТУ-
дың негізгі оқу-тəрбие, ғылыми-өндірістік 
жəне əкімшілік орталығы ретінде қалып-

зақ тілінің оқу-тəрбие үрдісіне енуіне барын-
ша атсалысты. Университетте «Қазақ тілі» 
қоғамын құрып, оның тең төрағасы болды. 
Кейінірек «РАС» газетінің негізін қалап, 8 
жыл бойы бас редактор міндетін атқарды. 

Ұстаздық, ұйымдастырушылық, басшы-
лық қызметінен бөлек Ұлықпан Есілханұлы-
ның ғылыми еңбектері де ерекше атап өтуге 
тұрарлық. Оның ғылыми еңбектері қоғамда-
ғы əлеуметтік-рухани жəне техникалық жү-
йелердің өзара байланыстарын жан-жақты 
зерделеуге бағытталған. Осы уақытқа дейін 
350-ден астам ғылыми, ғылыми-публицис-
тикалық жəне оқу-əдістемелік еңбектері жа-
рық көрді. Тарқатып айтар болсақ, ол 9 мо-
нография, 11 брошюра, 15 ұжымдық кітап, 
33 ғылыми-əдістемелік құрал, 20-дан астам 
оқулық пен оқу құралының авторы. Ұлық-
пан Сыдықовтың ғылым саласында баптаған 
шəкірттері де аз емес. Бүгінге дейін оның 
ғылыми жетекшілігімен 1 ғылым докторы, 
5 ғылым кандидаты, 6 магистр даярланды.

ӨМІРІ ӨНЕРМЕН ӨРІЛГЕН

Еліміздің білім беру жəне ғылым сала-
сына қомақты үлес қосқан Ұлықпан Сыды-
қовтың өнердегі жолы да көпке үлгі. 1967 
жылы Қазақ политехнологиялық институты-
ның жанынан құрылған «Дос-Мұқасан» ан-

қарды. Бұл қызметте де Ұлықпан Есілханұ-
лының еңбегі жемісті болды. Институт қа-
бырғасына Азия, Африка, Латын Америкасы 
елдерінен келген студенттердің инженерлік 
білім алуына, қазақ халқының тарихымен, 
мəдениетімен танысуына, сондай-ақ, халы-
қаралық байланыстың жүйелі арнаға түсуі-
не өз үлесін қосты. 

2000 жылы Қ.И. Сəтбаев атындағы Қа-
зақ ұлттық техникалық университетіндегі 

тасып, дамуына үлкен еңбек сіңірді. Сон-
дай-ақ, Ұлықпан Есілханұлы бүгінге дейін 
ҚазҰТУ оқу-тəрбие ісі жөніндегі проректо-
ры, ректордың тəрбие жəне идеология мəсе-
лелері бойынша кеңесшісі, Əлеуметтік мо-
ниторинг ғылыми-тəжірибелік орталығының 
директоры, қоғамдық пəндер кафедрасының 
меңгерушісі қызметтерін атқарды. 

Осы жылдарда Ұлықпан Сыдықов тəр-
бие ісінің ұлттық мазмұнға ие болуына, қа-
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ШАҢҒЫСЫ ПЫРАҚҚА АЙНАЛҒАН ПОЛТОРАНИН

Жеке жазылушылар үшiн

Индекс 1 айға 3 айға 6 айға 12 айға

Қалалар бойынша 65413 300,16 900,48 1800,96 3601,92
Аудан, (ауыл) 65413 318,79 956,37 1912,74 3825,48

Кəсiпорын, мекемелер мен ұйымдар үшiн
Қалалар бойынша 15413 458,16 1374,48 2748,96 5497,92
Аудан, (ауыл) 15413 476,79 1430,37 2860,74 5721,48

Астана, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облыстарының 
жеке жазушылары үшін

Қалалар бойынша 67413 313,16 939,48 1878,96 3757,92
Аудан, (ауыл) 67413 331,79 995,37 1990,74 3981,48

Астана, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облыстарының 
кəсіпорындары мен ұйымдары үшін

Қалалар бойынша 17413 471,16 1413,48 2826,96 5653,92
Аудан, (ауыл) 17413 489,79 1469,37 2938,74 5877,48

«Евразия-пресс» бойынша:
Индекс 1 айға 3 айға 6 айға 12 айға

Жеке жазылушылар үшiн 65413 343,00 1029,00 2058,00 4116,00

Кəсiпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшiн 15413 520,00 1560,00 3120,00 6240,00

«Эврика-Пресс» бойынша:

Индекс 1 айға 3 айға 6 айға 12 айға

Жеке жазылушылар үшiн 65413 320,00 960,00 1920,00 3840,00

Кəсiпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшiн 15413 497,00 1491,00 2982,00 5964,00

Сондай-ақ Оңтүстiк Қазақстан облысындағы ИП Бектұрғанов, 
«Эврика Медиа», «Евразия-Қызылорда» т.б. 
өкiлдiктерi арқылы да жазыла аласыздар.

ҚҰРМЕТТI ОҚЫРМАН!

Мемлекет басшысының латын графикасына негізделген 
жаңа əліпбиге көшу туралы жарлығына орай халықаралық 
«Түркістан» газетінің аты ендігіден былай латын қарпімен 
«Тu’rkistаn» болып жазылады. Сондықтан оны тосырқамай, дұрыс 
қабылдауларыңызды сұраймыз. Газетке бұрынғыша – каталогтағы 
қалпымен жазылу жүргізіле береді.

Түркістан! Бұл – тек қазақ үшін ғана емес, бүкіл түбі бір түркі 
жұрты үшін де қасиетті атау, қадірлі ұғым. Алғаш халқымыздың 
біртуар перзенті Қалекең, Қалтай Мұхамеджанов шаңырағын 
көтерген «Түркістан» – «Тu’rkistаn» газеті бүгінде қазаққа та-
нымал айтулы басылымға айналып отыр. 

Ендеше баспасөзге жазылу кезінде «Тu’rkistаn»-ды ұмытпаңыз, 
ағайын!
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«БАБАЛАР АМАНАТЫ» ДӘСТҮРЛІ ӨНЕР 
ТЕАТРЫНА АЙНАЛСА...

БАУЫРЛАС ЕЛДЕРДІ 
ЖАҚЫНДАСТЫРҒАН – «БАЯНДЫ БАҚ»

Қысқы кештегі 
Моцарт әуендері

Оңтүстік Қазақстан облысы Мәдениет басқармасының назарына!

 Қазақстан мен Түркия арасындағы дипломатиялық қарым-
қатынастардың 25 жылдығы аясында «Рухани жаңғыру» 
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында Атырау 
облысының Махамбет атындағы драмалық театры Анкара, 
Малатия қаласында және Қахраманмараш провинциясының 
Афшин муниципалитетінде гастрольдік сапарда болып қайтты.

Италияның Валь-ди-Фьемме 
қаласында өткен шаңғыдан 
«Тур де ски» көпкүндігінде 
ерлер арасындағы масс-старт 
бәсекесіндегі 15 шақырымға 
классикалық жүгіру жарысында 
отандасымыз Алексей Полторанин 
жеңіс тұғырынан көрінді. 

Дарынды жас пианист Клим Пак және дирижер Арман 
Оразғалиевтің жетекшілігімен «Астана Опера» театрының 
Камералық оркестрі астаналық тұрғындар мен қала 
қонақтарына «Тамсандырған Моцарт әуендері» концертін 
ұсынды. Елордалық көрермен австралиялық даңқты 
композитордың туындыларын тыңдап, ұмытылмас әсерге 
бөленді. 

болып, еліміздің мəртебесін тағы бір мəрте 
аспандатып, олжалы оралды. 

Театрдың көркемдік жетекшісі – жазу-
шы, Махамбет атындағы сыйлықтың лау-
реаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері Рахымжан Отарбаев. Туынды ре-
жиссері – Мұқанғали Томанов, қоюшы-су-
ретшісі – Темірбек Мұхтаров. Тарихи драма 
қазақ жəне түрік тілдерінде қатар жазылып, 
қос елдің театр сахнасында тұңғыш рет қо-
йылғанымен ерекшеленеді. Алдыңғы буын 
драматургтердің шығармасы осыған дейін 
көрерменге аудармашы арқылы жетіп кел-
се, Мəлік Отарбаевтың қазақ тілімен қатар, 
түрік тілінде де еркін қалам тербеп жүргенін 
айта кеткен жөн. 

Оқиға желісінде соғыс жылдары Орта 
Азия елдері мен қазақ жеріне жер аударыл-
ған Ахыска түріктерінің тағдыры баяндала-
ды. Аумалы-төкпелі кезеңде қазақ даласына 
жер аударылған Жасминнің өмірі арқылы екі 
мемлекет арасындағы достық пен бауырлас-
тық қарым-қатынастар насихатталады.

Жазушы-драматург алғашқы дебютінде 
елімізде шоғырланған этнос өкілдерінің ұлт 
ретінде сақталып қалуына қазақ халқы мен 
тəуелсіз мемлекетіміздің қосқан баға жетпес 
үлесін атап көрсетуді мақсат етіпті.

Мəлік Отарбаев – 2014-2016 жылы ҚР 
Мəдениет жəне спорт министрлігінің Ха-
лықаралық түркі мəдениетін дамыту ұйы-
мы ТҮРКСОЙ-дағы өкілі. 2016 жылдың 
сəуір айынан бастап, Қазақстан Республи-
касының Түркиядағы елшілігінде диплома-
тиялық қызмет атқарады. 

Алғашқы кітабы – «Ойқазан» атты əде-
би-философиялық ойтолғауы 2010 жылы жа-
рық көрді. Түрік тіліне аударған туындылары: 
«Сүйінбай Аронұлы» өлеңдер мен эсселер кі-

Қазақстан Республикасы президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы сан ғасырлық 
отарлық езгіден санасы сансыраған қазақтың 
мүлгіген рухын оятып, намысын жаныған та-
рихи құжат болды десек, қателеспейтін шы-
ғармыз. Ендеше, бұхараның дүр сілкініп, өт-
кеніне жіті көз жүгірте отырып, рухани тү-
лейтін кезі келді деген ойдамыз. Ұлтымызға 
дəл қазіргі кезеңде ең жетіспей тұрған нəрсе 
Президент мақаласында айтылған рух пен на-
мыс екендігін өмірдің өзі көрсетіп отыр. Əрі-
беріден соң елімізде орын алып отырған небір 
жосықсыздықтар мен катаклизмдердің түпкі 
төркіні осы рухсыздықтан туындап жатқан 
жоқ па? Ал, сол рух пен намысты атойлата-
тын жалғыз дүние ол – бабаларымыздың Ұлы 
Дала төсінде ғасырлар бойы жасап қалдырған 
ұшан-теңіз руханияты. Олай болса, адамзаттық 
өркениетте айшықты орны бар асыл мұрамыз-
ды ұлтымыздың санасын отаршылдық зардап-
тардан құлан таза айықтырып, азат ету жолын-
да неге тиімді пайдаланбасқа?!

Бұл үшін руханиятымыздың ғажайып бір 
саласы дəстүрлі төлтума өнерімізге төрден 
орын беріліп, мемлекеттік саясаттың басым 
бағыты ретінде орнықтырылғанда ғана нақты 
нəтижеге қол жеткізетін боламыз.

Осы орайда дəстүрлі өнеріміздің барлық 
жанрын қамтитын (əн, күй, терме, жыр, тол-
ғау, поэзия, ақындар айтысы, күй-тартыс т.б.) 
«Бабалар аманаты» атты тарихи-танымдық, 
əдеби-музыкалық жобаны төрт жылға жуық 
уақыттан бері жүзеге асырып келе жатқаны-
мызды айта кеткіміз келеді.

Бірақ, «Жалғыздың үні шықпас, жаяудың 
шаңы шықпастың» кебін киіп жүргенімізді жа-
сыра алмаймыз. Қазір той-бизнес төрге озып, 
төлтума өнеріміздің босағада жетім баланың 
күйін кешіп отырғаны елдігімізге, ұлттығымыз-
ға сын болса керек. Қазағымыздың өзінің төл 

Чайковский атындағы Мəскеу мемлекеттік консерваториясы жанындағы Ор-
талық музыкалық мектептің бірінші курс студенті, жас пианист Клим Пак – ха-
лықаралық байқаулардың лауреаты, болашағынан көп үміт күттіретін өнерпаз. 

Кеште В.А. Моцарттың ең бақытты күндерінде жазылып, шығармашылығы-
ның алтын қазығына айналған туындылары – фортепиано мен оркестрге арнал-
ған №14 концерт шырқалды. Атақты «Фигароның үйлену тойы» сықақ опера-
сына жазылған увертюра шаттыққа толы, үйлесімді, жарқын бейнелердің сан 
алуандығымен қиялды тамсандыратын пьеса түрінде көрерменге жол тартты. 
Ұлы композитордың жас шағында жазылып, композициялық ауқымымен, тех-
никасымен əсер ететін серпінді симфония ұзақ жылдар бойы мақтаныш бо-
лып қала бермек.

Анар БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

табы, Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша» ро-
маны, Н.Оразалиннің «Қоздағы шоқ» жыр 
кітабы, Т.Медетбектің «Соңғы сөз алдын-
дағы соңғы сөз» кітабы, Ұ.Ес     дəу леттің 
«Жырлар» өлеңдер кітабы, Р.Отарбаев-
тың «Ақ көбелектер» əңгімелер жинағы, 
Н.Ораздың «Адасқан жұлдыз» атты пьеса-
сы мен шығармалары, Т.Нұрмағамбетовтің 
«Біз – түріктерміз» пьесасы, А.Кемелбаева-
ның «Мың тасбақа» пьесасы, Ғ.Мұтанов-
тың «Уақыттың рухымен сырласу» поэти-
калық эссе жинағы.

Қазақ тіліне «Юнус Əмренің 100 өлеңі» 
кітабын, «Баян» əдеби-философиялық 
туындысын, Х.Токактың «Олар таңның 
атуын күте алмады» əңгімелер жинағын, 
Х.Танердің «Қызғаншақ кісінің қу əйелі» 
шығармалар жинағын, С.Пашазаде Сезаи, 
О.Сейфеттин, Р.Халит Карай, Р.Нұри Гүнте-
кин, Р.Ылгаз, К.Кондук, Х.Танер, М.Изгю, 
М.Кутлуның əңгімелерін аударған. Бұдан 
бөлек, «Сүйінбай Аронұлы» өлеңдер жəне 
эсселер жинағын, «Хүзүн Кушағы» (Сырлас 
буын) атты əңгімелер антологиясын, «О.Сү-
лейменовтің 10 түркі тілдеріндегі жырла-
ры» өлеңдер жинағын, «Сана сəулетшісі» 
мақала мен зерттеулер жинағын, «Сəулелі 
сөздің шуағы» мақалалар жинағын құрас-
тырып, Ғ.Мүсіреповтің «Ұлпан» романын, 
Т.Əбдіктің өмірбаяны мен əңгімелер жина-
ғын, С.Елубайдың «Ақ боз үй» романын, 
М.Байғұттың «Дауыстың түсі» əңгімелер 
жинағын, Б.Нұржекеұлының «Бір өкініш, 
бір үміт» романын, А.Аширидің «Иди-
кут» романын, Н.Қапалбекұлының «Құс 
қанаты» əңгімелер жинағын редакциялап, 
баспаға ұсынды.

Динара ДҮРМƏН 

Театр ұжымы жазушы-драматург, Қа-
зақстан Жастар одағы «Серпер» сыйлы-
ғының иегері, Қазақстанның Түркияда-
ғы елшілігінің дипломаты Мəлік Отар-
баевтың «Баянды бақ» спектаклінің тұ-
сауын сəуір айында кескен болатын. Одан 
кейін ЕХРО – 2017 халықаралық маман-

дандырылған көрмесі аясында Астанада өт-
кен Атырау облысының мəдениет күндерін-
де М.Горький атындағы Мемлекеттік ака-
демиялық орыс драма театрында жұртшы-
лық назарына ұсынған еді. Енді міне, Түр-
кия төрінде көпшіліктің талқысына салып, 
бауырлас ел тарапынан жоғары бағаға ие 

өнеріне деген тосырқаушылығы, қызығушылы-
ғының бəсеңдігі мен бейтараптығы қынжыл-
тады. Мұндай ахуалдың орын алуына бодан-
дық қамытын киген кезеңдегі өнерімізге, мə-
дениетімізге евроцентристік көзқарастың үс-
темдік құру зардаптарының əлі де жойылмай 
келе жатқаны, бір жағынан дəстүрлі өнердің 
насихатының нашарлығы болса, екіншіден, осы 
өліара шақты тиімді пайдалана білген «самса-
ған жұлдыздардың» шоу-концерттеріндегі та-
туы жоқ нəрсіз туындылардың сонау түркілік 
дəуірден тамыр тартатын мəдени желімізге сы-
зат түсіріп, қалың бұхараның көркемдік талға-
мын төмендетуінде болып отыр. 

Қазіргі таңда, əсіресе, жастарымыз ата-ба-
бадан қалған саф алтындай жауһарларымызды 
іздеп жүріп тыңдаудың орнына, əсіреқызыл, 

жетесіз əуеннің жетегінде кетті. Қазақ елі то-
пан судай ағылған керекті-керексіз ақпарат-
тар ағыны мен түрлі қиратқыш мəдениеттер 
тасқыны астында қалды. Соның салдарынан 
əлемдегі ең бай да шұрайлы тілдер санатын-
дағы ана тіліміз бен музыкалық тіліміз шұбар-
лануға бет алып, өнерге деген дүниетанымы-
мыз ала-құла болып барады. Бұл үрдіс осы-
лай үздіксіз жалғаса беретін болса, асыл мен 
жасықтың ара-жігін ажыра алмайтын дүбəра 
ұлтқа айналмасымызға кім кепіл?! Елімізде 
орын алып отырған бұл ахуал тек өнер мен 
мəдениетті ғана емес, түптің-түбінде тұтас-
тай ұлтты жоюуға бастайтын аса қатерлі тен-
денция деп білемін. 

Тарих қатпарларындағы ұлттық рухани 
бірегейлігін сақтай алмай, ақыр аяғында тоз-

тозы шығып ыдыраған азулы империялардың 
тағдыр-талайынан сабақ алуымыз керек. Сол 
себепті, елімізге дендеп еніп келе жатқан то-
бырлық мəдениет экспанциясына қарсы тұрар-
лық рухани қаруымыз – ұлттық құндылықта-
рымызды мемлекеттік деңгейде кең көлемде 
насихаттау дəл қазіргі алмағайып кезеңде өте-
мөте үлкен маңызға ие деп есептейміз.

Қазіргі таңда Қазақстанда 70-ке жуық театр 
жұмыс істейтін көрінеді. Бірақ, солардың ара-
сында былтыр Алматыда ашылған «Алатау» 
театрынан басқа дəстүрлі өнер театры жоқ. 
Бұл жағдай елімізде дəстүрлі өнердің назар-
дан тыс қалып бара жатқанының көрінісі емес 
пе? Қазақстанның əр облыс орталығында бір-
бір дəстүрлі өнері театры болса, ұлттық рух 
асқақтап, қазақ музыкасы жаңаша даму биігі-
не көтерілмес пе еді?!

Ұлысымыздың ұйытқысы саналатын 3 
миллионға жуық халқы бар өңірдің орталығы, 
аса қуатты экономикалық жəне мəдени əлеует-
ке ие Шымкент қаласынан дəстүрлі өнер теат-
рын ашуға талпынсақ, ол көп қиындық туды-
рады деп ойламаймын. Егер соны ел басқарып 
жүрген азаматтар қолдаса, бұл миссияны біраз 
жылдан бері жүргізіліп келе жатқан «Бабалар 
аманаты» жобасы атқара алар еді.

Қасиетті Оңтүстік өңірінде дəстүрлі өнер 
театрының ашылуы – консерватория, өнер 
университетінің арнайы дəстүрлі өнер факуль-
тетін бітіріп, бүгінде жұмыс таппай жүрген да-
рынды жастар үшін оларды моральдық-мате-
риалдық жағынан қолдауға үлкен мүмкіндік 
болар еді. Төлтума өнерімізді төрге оздыру – 
елдігіміздің белгісі.

 Қалмахан ОМАР,
«Бабалар аманаты» жобасының авторы, 

Қазақстан Журналистер одағының 
мүшесі

Шымкент қаласы

Өткен апатада 2017-2018 жылдар маусы-
мындағы «Тур де ски» турнирі 12-рет ұйым-
дастырылды. Желтоқсанның 30-ы күні Швей-
царияның Ленцерхайде елді мекенінде бастал-
ған көпкүндік 6 қаңтар күні Италиядағы Аль-
пе де Чермис тауының етегінде тəмамдал-
ды. Негізінен жеті кезеңдік жарыстан тұра-
тын турнирдің Германияның Оберстдорф ай-
мағында өтуі тиіс болған төртінші жарыстық 
кезеңі қатты жел мен жауынның салдарынан 
өтпей қалған еді. 

Бастысы, осы сында қазақстандық шаңғы-
шы Алексей Полтораниннің бағы жанды. Алек-

сей Полторанин жарыстың соңғы күні Италия-
ның Валь-ди-Фьемме қаласында өткен масс-
старт бəйгесінде мəре сызығын бірінші болып 
кесіп, кезеңдік жарыс жеңімпазы атанды. Бұл 
жарыста екінші орын ресейлік Андрей Ларь-
ковқа, ал үшінші орын канадалық Алекс Хар-
вейге бұйырды. 

Алексей Полторанин – еліміздегі таны-
мал шаңғышылардың бірі, 2013 жылғы əлем 
чемпионатының қола жүлдегері. Полторанинді 
əріптестері «классикалық əдістің королі» деп 
атайды. Ең бастысы, классикалық əдіспен жү-
руде əлемнің ең атақты шаңғышыларының өзі 
оның əр қимылын бақылап жүреді. Барлық 
спортшылар тəрізді Алексей Полторанин де 
Олимпиада чемпионы атануды мақсат етеді. 
Биыл Оңтүстік Кореяда өтетін қысқы Олим-
пиада ойындарында Полторанин мақсатына 
жете алар ма екен?! Бұл – уақыт еншісіндегі 
мəселе. Күдік те көп, үміт те басым. Қазақс-
тандық барша жанкүйерлер шаңғышыға үлкен 
сенім артып отыр. Осы уақытқа дейін Алексей 
Полторанин үш Олимпиада ойынына қатысты. 
2006 жылы Туринде өткен ойындарда 15 ки-

лометрлік классикалық əдіспен жүру сынын-
да 39-орынды місе тұтса, ал Ванкувер олим-
пиадасында үш қашықтықта бақ сынап, 15 ки-
лометрлік классикалық əдіспен жүру сынын-
да 14-орыннан көрінді. Ал жекелей жəне сп-
ринттік бəсекелерде бесінші орынды иеленді. 
Сочи олимпиадасында 15 шақырымдық клас-
сикалық əдіспен жүруде 9-орын, скиатлонда 
16-орынды еншіледі.

Алексей əлем кубоктарындағы алғашқы 
жеңісіне 2010 жылы қол жеткізген. Ол Швей-
царияның Давос қаласында өткен екінші ке-
зеңдегі 15 шақырымдық классикалық сайыста 
жақсы өнер көрсетті. Осыған дейін спринттік 
қашықтықтарда мықты саналып келген Полто-
раниннің бұл жеңісін мамандар өте жоғары ба-
ғалады. Полторанин қысқы Азия ойындарын-
да да талай жүлдеге қол жеткізген. 2007 жыл-
ғы Қытайдың Чанчунь қаласында өткен Азия 
ойындарында спринттік сайыста күміс жүлде 
иеленсе, 2011 жылы Алматы мен Астана қа-
лаларында өткен ойындарда Алексей Полто-
ранин «ең үздік» спортшы атанды. Ол бір өзі 
4 алтын жəне 1 қола медаль еншіледі.

Бүгінде 30 жастан асқан Алексей Полто-
ранин  елімізге ғана емес, бүкіл əлемге таны-
мал шебер спортшы. Өз деңгейінде өрлеп келе 
жатқан шаңғышының жеңісті күндері көп бо-
ларына сенім артатындар көп. Əсіресе, алда-
ғы Олимпиада ойындарында Полторанин ел 
қоржынын қампайтады деп үміттенеді барша 
спортсүйер қауым.

Əсел МАҚСАТҚЫЗЫ


