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ОТАНДАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА
5,4 МЛРД ТЕҢГЕ АУДАРЫЛДЫ

3
бет

АҚЫН ҰЛЫН АСҚАР ТАУЫ
ЖОҚТАЙДЫ...

4-5
бет

ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ
БӘРІНЕН ЖОҒАРЫ

6
бет

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
МЕМЛЕКЕТТЕН ҚОЛДАУ КҮТЕДІ

Кез келген мем
лекеттің әлеу
меттік әлеуеті,
хал-ахуалы он
дағы халықтың
жұмыспен
қаншалықты
қамтылған
дығымен де өл
шенетіні белгілі.
Себебі экономи
калық өсуге жұ
мыссыздықтың
тигізер әсері
айтарлықтай
зор. Осыған орай
жұмыссыздықпен
күрес әрбір мемле
кеттің қашанда
басты міндет
терінің бірі сана
лады.
Ал әлемде орын
алған коронави
рустық пандемия
жұмыссыздық
санының едәуір ар
туына әсерін ти
гізді. Осы тұрғыда
Қазақстан қандай
әрекет етуде?
Елдегі жұмыспен
қамту мәселелері
карантин кезін
де қалай жүзеге
асып жатыр?

(Соңы 3-бетте)

ОРТАҚ КҮРЕС

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

БІЗДІҢ КҮШІМІЗ – БІРЛІКТЕ

МЕМЛЕКЕТІМІЗДЕГІ ТҰРАҚТЫЛЫҚ, БЕЙБІТШІЛІК ПЕН ТЫНЫШТЫҚ, АЗАМАТТАРЫМЫЗДЫҢ
ӘЛ-АУҚАТЫ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАР.
ӘРБІР МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ ӨЗ
УЧАСКЕСІНДЕ ЖЕРЛЕСТЕРІНІҢ ӘЛ-АУҚАТЫН
НЫҒАЙТУ ЖӘНЕ ӨМІР СҮРУ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ
ҮШІН БӘРІН ЖАСАУҒА МІНДЕТТІ. ОСЫ АСПЕКТ
БОЙЫНША БІЗ ДЕ ШЕТТЕ ҚАЛМАУҒА ТЫРЫСАМЫЗ. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТІ ҚҰРЫЛҒАН СӘТТЕН БАСТАП БҮКІЛ АГЕНТТІКТІҢ ЖҰМЫС ФОРМАТЫ УАҚЫТ ТАЛАБЫНА
САЙ ЖЕТІЛДІРІЛУДЕ.

Екі жыл бұрын ғана уәкілетті органның негізгі күш-қуаты құқықтық ықпал етудің тек жазалау
және репрессивтік шараларына жұмсалатындай көрінген. Бүгінде біз Агенттік қызметіндегі
негізгі акценттің сыбайлас жемқорлықтың
алдын алуға біртіндеп және мүлтіксіз ауысып
жатқандығына куәміз. Олардың ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг, сыбайлас

жемқорлық көріністерінің себеп-салдары мен
жағдайларын жоюға бағытталған сыбайлас
жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау, сондай-ақ әкімшілік кедергілер мен артық бюрократиялық рәсімдерді қысқарту шаралары.
С о н ы м е н б і р ге , б і з ә л е м д і ж ұ т қ а н
«COVID-19» вирусымен күресудің қиын кезеңінде де шеттен қарап қалмауды борышымыз деп шештік.
Осы уақытқа дейін еліміздің жекелеген
аймақтарында арам шенеуніктердің жеке
қорғаныс құралдарын, дәрі-дәрмектер мен
медициналық жабдықтарды сатып алу кезінде
індетті пайдаланып, өз қалталарын толтыруға
тырысулары ақылға сыймайды. Бұл мәселені
тек тұтқындаумен шешу мүмкін емес.
Осыған байланысты, облыстық сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жанынан жұмыс тобы құрылып, оның мүшелері
дәрі-дәрмектерге шекті бағаны көтеру мәселелері бойынша облыс дәріханалары төңірегінде
күн сайын мониторинг жүргізеді.

Топ құрамына облыстық мәслихат депутаттары, қоғамдық және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, еріктілер, сондай-ақ мүдделі
мемлекеттік органдар кірді. Петропавл қаласы
бойынша 8 бригада құрылды, оның әрбір
мүшесі республикада ең тапшы болып саналатын дәрілік препараттардың тізбесі туралы
хабардар етілді.
Мүдделі ведомстволар мен ұйымдардың
күш-жігерін біріктіру үшін прокуратура органдарының бастамасы бойынша ахуалдық
орталық құрылды. Ол, облыс әкімінің өкіміне
сәйкес, күн сайын коронавирустық пандемияға
қарсы іс-қимыл бойынша жағдайды қадағалап,
талдайды. Орталықтың қызметіне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы ведомствоның, «Қызылжар – адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің
қызм еткерлері, құқық қорғау құрылымдары
мен қадағалау ведомствосының өкілдері белсенді қатысуда.

Асхат ҚАСЕНҒАЛИ,
саясаттанушы:

ОТТЫ БЕРІ
ӨТКІЗБЕЙТІН
ӨЗЕНІМІЗ –
БІТІМГЕРЛІК

(Соңы 6-бетте)
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лдегі жұмыс
Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:
сыз дықты аз
– Жасыратыны жоқ, қай салада болмасын, елімізде
айту, әлеуметтік
жемқорлық кең етек алған. Жұмсалып жатқан қаржыны
мәселелер, жұмысп ен
қадағалап отырған ешкім жоқ. Әйтпесе, былтыр жөндеу
қамту ісінде бізде бұрын
көрген жолдар биыл тағы қайта жаңаланып, жап-жаңа
нан
қордаланып келе жат
жолжиектер (бордюрлар) еш себепсіз бұзылып, қайтадан
қан мәселе көп. Карантиндік
жаңартылып, ал қаланың басқа бөлігінде жолдар мүлдем
жағдай бұл саладағы проблема
жөнделмей, жыл он екі ай жата беретінін қалай түсіну- ларды бүгінде тіпті шиеленістіріп
ге болады? Мұның барлығы елімізде жұмсалып жатқан жіберді. Мемлекет осындай ауқым
қаржының бақылаусыз екенін аңғартады. Сондықтан дәл ды проблемалардан шығудың
қазір жемқорларға ең қатаң жаза белгілеу керек.
жолдарын қалай қарастырып
Қазіргі пандемиялық жағдай халықтың әлеуметтік
жатыр? Сыбайлас жемқор
жағдайына айтарлықтай әсер етті. Халық үшін 42500
лық бұл салаларға да тұсау
бола ма? Қиындықтан
теңгенің өзі көп ақша екенін көріп отырмыз. Сондықтан
шығудың жолдары
халықты ашындырмай, қымбат құрылыстарды кейінге
қандай?
шегеруіміз керек.

Дайрабай ҮСІПБАЕВ, экономист:
– Ең алдымен қаржының есепсіз жұмсалуына тыйым
салу керек. Мәселен, жақында Қызылорда облысына іссапармен барған сенатор Мұрат Бақтиярұлы да қаржының
есепсіз жұмсалып жатқанына орай фактілерді тізіп,
«қазіргідей қиын жағдайда әрбір тиын санаулы болуы
керек» деді. Расында да, дәл қазір етек-жеңді жиятын кез.
Осыған дейін шенеуніктер мемлекеттің есебінен қымбат
көлік те мінді, отыратын крелосына дейін мемлекеттік
сатып алулар сайты арқылы тапсырыс беріп, жарты
миллионға алғанын көз көрді. Бірақ ендігі жерде мұндай
ақша шашуға жол беруге болмайды.
Жоғарыда айтып өткенімдей, сенатордың дабыл
қағуына Қызылорда облысында бой көтерген амбулатория себеп болған екен.

(Соңы 3-бетте)

ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ ШЕШІЛМЕУІН ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН БАЙЛАНЫСТЫРУҒА БОЛА МА?

–Қазақстан – әлемде тұрақ
тылық пен қауіпсіздікті қол
дайтын, көптеген дау-жан
жалды бейбіт жолмен шешу
тәсілін ұсынып келе жатқан
мемлекет. Осы бағытта ат
қарылған жұмыстардың бір
парасын айтып өтсеңіз. Бү
гінге дейін қандай бітімгерлік
миссиялары орындалды?
–ХХІ ғасыр – бұл адамзаттың
жаңа ойын ережелерімен ойнайтын ғасыры. Жалпы, бітімгерлік
миссиясы екінші дүниежүзілік
соғыс аяқталып, әлемде жаһандық кезекті соғысты туындатпау мақсатында БҰҰ сынды татулықты, бейбітшілікті
сақтаудың бірегей институты
пайда болған сәтте үлкен қолданысқа ие бола бастады.
(Соңы 8-бетте)
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БОС ОРЫН

АБАЙ – 175

Судьялыққа
кандидаттардың
тағылымдамадан өтуі
үшін бос орындарды
бөлу туралы
ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасының Жоғары Соты судьялыққа кандидаттардың тағылымдамадан өтуі үшін бос орындарды бөлу
туралы хабарлайды:
Нұр-Сұлтан қаласы бойынша – 12 орын
Алматы қаласы бойынша – 12 орын
Шымкент қаласы бойынша – 8 орын
Ақмола облысы бойынша – 5 орын
Ақтөбе облысы бойынша – 5 орын
Алматы облысы бойынша – 5 орын
Атырау облысы бойынша – 3 орын
Шығыс Қазақстан облысы бойынша – 10 орын
Жамбыл облысы бойынша – 3 орын
Батыс Қазақстан облысы бойынша – 3 орын
Қарағанды облысы бойынша – 9 орын
Қостанай облысы бойынша – 5 орын
Қызылорда облысы бойынша – 3 орын
Маңғыстау облысы бойынша – 4 орын
Павлодар облысы бойынша – 4 орын
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша – 4 орын
Түркістан облысы бойынша – 5 орын
«Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының
мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық
заңының 29-бабының 2-4-тармағында көрсетілген талаптарға
сәйкес келетін азаматтар тағылымдамаға жіберіледі.
Тағылымдамадан өту судья лауазымына кандидаттың
тұратын жері бойынша тіркелген облыс, астана және рес
публикалық маңызы бар қалалар аумағындағы жергілікті
соттарда жүзеге асырылады. Тұрғылықты жері бойынша
тағылымдамадан өту үшін бос орындар болмаған жағдайда,
кандидат басқа облыс, астана және республикалық маңызы
бар қалаларда бос орындар болған кезде тағылымдамадан
өтуге рұқсат беру туралы өтінішпен Тағылымдамадан өтуге
адамдарды іріктеу жөніндегі комиссияға (бұдан әрі – Комиссия) жүгінуге құқылы.
Тағылымдамадан өтуге ниет білдірген адамдар Комиссияға
тағылымдамадан өтуге рұқсат беру туралы өтінішпен хабарландыру жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде
жүгінеді.
Өтінішке мынадай құжаттар:
1) Фотосуреті бар кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ;
2) өмірбаян (өз қолымен жазылады);
3) еңбек кітапшасының нотариалды куәландырылған көшірмесі;
4) жоғары заңгерлік білімі туралы дипломның және оған қосымшаның нотариалды куәландырылған көшірмелері;
5) біліктілік емтиханын тапсырғанын растайтын құжаттың
көшірмесі;
6) соңғы жұмыс орнынан алынған бірінші басшы не оның
міндетін атқарушы тұлға қол қойған, ұйымның мөрімен бекітілген
қызметтік мінездеме;
7) денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (№086
нысан), сондай-ақ заңнамалық тұрғыда белгіленген тәртіпте
берілген психоневрологиялық және наркологиялық диспансерлерде есепке тұрмағаны туралы анықтамалар;
8) жеке куәліктің көшірмесі.
Барлық ұсынылған құжаттарда қол қойылуы және жасалған
немесе бекітілген күні, қажет болған жағдайда – шығыс нөмірі
мен күні болуы тиіс.
Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ, өмірбаян, қыз
меттік мінездеме, денсаулық жағдайы туралы медициналық
анықтама берілген немесе жасалған күнінен бастап бір жыл ішінде жарамды болады және кандидатқа қатысты өзекті мәліметтерді қамтуы тиіс.
Тағылымдамадан өтуге ниет білдірген адамдар Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментіне (Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Соты аппаратына) құжаттарды Нұр-Сұлтан қаласы,
Қонаев көшесі, 39-үй мекенжайы бойынша қолма қол немесе пошта немесе электронды түрде 707-0064@sud.kzпоштасы арқылы
ұсынады.
Құжаттарды электронды түрде электронды мекенжайға жолдаған кезде, олардың түпнұсқасы немесе нотариалдық куәландырылған көшірмелері құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғанға
дейін бір күн бұрын ұсынылу қажет. Ұсынылмаған жағдайда,
тағылымдамадан өтуге жіберу туралы құжаттар Комиссиямен
қаралмайтын болады.
Анықтама үшін телефондар: 8 (7172) 71-00-67, 8 (7172) 7100-64.
Қазақстан Республикасының Жоғары Соты
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Ұлы ақын, би, заңгер, композитор,
философ, саясаткер, ағартушы Абай
Құнанбайұлының 175 жылдығына
орай Маңғыстау облысы соттарының қызметкерлері арасында «Асыл
сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе»
атты ақынның өлеңдерін мәнерлеп,
жатқа оқудан бейнеконференцбайланыс арқылы байқау өткізілді.
Іс-шараға Маңғыстау облыстық
сотының төрағасы Ержан Даулиев
және судьялар, Соттар әкімшісі басшының м.а. А.Калпаков қатысты.
Іс-шараны Маңғыстау облыстық сотының төрағасы Ержан Даулиев ашып, Абайдың «Қарамола ережесі» алғашқы заң
құжаттарының бірі болып табылатынын,
оның ішінде моральдық-өнегелік бағдар

«АСЫЛ СӨЗДІ ІЗДЕСЕҢ, АБАЙДЫ ОҚЫ»

мен мінез-құлық қағидалары бекітіліп, би
соттарының қызметі ретке келтірілгенін
атап өтті. Сондай-ақ, сот төрағасы ақынның әрбір өлеңі мен қара сөзінде дана да,
дархан көңілді қазақ деген ұлттың болмысы, бітімі, тұрмыс-тіршілігі, ауызбіршілігі
суреттелгенін айтып, қатысушыларға сәттілік тіледі.
Одан әрі Маңғыстау облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы Гаухар Метеркулова Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан»
мақаласындағы өзекті ойларға шолу жасап, ұлы ақын өзінің шығармаларында
елдік мұратты асқақтатып, ұлт бірлігін

биіктеткенін тілге тиек етті.
Байқауға барлығы 15 қатысушы қатысып, әрқайсысы Абайдың бір өлеңін жатқа
оқып, сынға түсті. Сондай-ақ, байқау барысын арнайы қадағалап, төрелік айтып
отыру үшін қазылар алқасы бекітілді.
Қазылар алқасы әрбір қатысушының әдеби тіл байлығына, мәдениетіне, өлеңнің
мағынасын дұрыс аша білуіне, өлең оқу
мәнеріне, жатқа оқуына, шеберлікпен жеткізуіне ерекше мән берді.
Нәтижесінде, бірінші орынды жеңіске
деген зор құлшынысымен өлең оқыған
Маңғыстау облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сотының
сот приставы Айтымов Бекзат жеңіп алса,

екінші орынды Ақтау қаласы мамандандырылған тергеу сотының сот приставы
Берекетов Омар қанжығалады. Ақтау қалалық сотының маманы Сахиева Ұлмекен
үшінші орынның тұғырынан көрінді. Байқау
соңында барлық жеңімпаздар арнайы
дипломдармен, бағалы сыйлықтармен марапатталып, барлық қатысушыларға Абайдың кітабы естелік сыйлық ретінде берілді.
Байқау соңында судьялар мен сот мамандары классиктың әдеби мұрасын қайта
зерделеп, өлеңдерімен рухани сусындап
тарқасты.
Маңғыстау облыстық сотының
баспасөз қызметі

МЕДИАЦИЯ

МЕМЛЕКЕТ ӨРКЕНДЕУІНІҢ
АЛҒЫШАРТЫ

Индира АБЕКОВА,
Түрксіб аудандық сотының судьясы
Халқымыз үшін дау атаулыны өзара
келісіммен бітіру – бабалар дәстүрінен
жалғасқан қасиет. Қай заманда да «Дау
мұраты – біту» қағидасын басшылыққа
алған билер мен ел ақсақалдары дау
ласушыларды «Алдыңа келсе, атаңның
құнын кеш» деген аталы сөзіне тоқтатып,
татуластыра білген. Олардың билігіне
жүгінгендер де қабылданған шешімді екі
етпей орындаған. Осындай тамаша қасиеттің арқасында ел ішінде әрқашанда
ауызбіршілік сақталған. Алайда, қазіргі
қоғамда азаматтарымыз даукестікке бой
алдырғандай. Оны сот жүктемесінің жылдан-жылға артуынан да көруге болады.
Ресми деректерге сүйенсек, 2014 жылы ел
соттарында 1,6 млн іс қаралса, соңғы бес
жылда бұл көрсеткіш екі есеге көбейіп, 3,3
млн-ға жеткен.
Мұны айтып отырғанымыз, тәуелсіз
мемлекетімізде дала заңымен біте қайнас
қан бітімгершілік институты қайта жаңғыр
тылып, 2011 жылы «Медиация туралы»

заң қабылданды. Заң аясында тәжірибеге
дау-дамайларды соттан тыс реттеудің
баламалы тетіктері кеңінен енгізілді. Бұл
тұрғыда ҚР Жоғарғы Соты тарапынан
тың бастамалар жүзеге асты. Мәселен,
Жоғарғы Сот төрағасы сот жүйесін одан
әрі дамыту бойынша жеті басым міндетті,
яғни, «Сот жүйесінің жеті түйінін» айқындап берді. Солардың бірі – «Татуласу:
сотқа дейін, сотта» жобасы. Жоба аясында
еліміздің түкпір-түкпірінде татуласу орталықтары ашылып, Билер кеңесі құрылды.
Осы орталықтар мен кеңестердің мүшелері медиацияның одан әрі өркендеуіне
үлес қосуда. Қоғамдағы даукестік деңгейін
төмендету, дауларды сотсыз шешу инс
титуттарын дамыту халыққа түсіндіру
жұмыстары соттар тарапынан үздіксіз
жүргізілуде.
Ел заңдарының жылдан-жылға жетілдірілуі – заман талабы. Соған орай,
«Медиация туралы» заң, Азаматтық-процестік кодекс толықтырылып, өзгертілді.
Өзгерістер нәтижесінде медиацияға тек медиаторлар ғана емес, судьялар мен адвокаттар да атсалыса алатын болды. Тәжірибеге судья-медиаторлар енді. Осылайша
медиация институтының қолданыс аясы
барынша кеңи түсті. Қолданыстан шыққан
Азаматтық-процестік кодексте медиация
бірінші, апелляциялық, кассациялық саты
соттарында судья шешім шығаруға кеткенге дейін және сот актісінің орындалуы кезінде жасалатын. Ал, қазіргі қолданып жатқан
заңға сай, судья тараптардың татуласу
келісімін бекіту туралы өтінішхатын процесс
барысында қарай алады. АПК-мен медиативтік келісім жасау мерзімі бес күннен он
күнге ұзартылды. Бұған қоса дауды партисипативтік рәсімде шешуге адвокаттармен
бірге заңгерлік палаталардың мүшелеріне
де мүмкіндік берілді.
Сотқа түсетін істерді бітімгершілікпен
аяқтап, сол арқылы жүктемені азайтудың
маңызы зор. Медиацияның тиімділігі неде

Қызылорда облысының «Достық үйі» ғимаратының мәжіліс залында
«Медиация туралы» Қазақстан Республикасы заңының қолданысқа енгеніне
9 жыл толуына орай «Медиацияның карантин барысында халыққа пайдасы»
тақырыбында онлайн конференция өтті.
Абай Құнанбайұлының 175 Конференция жұмысына Қызылорда облыстық сотының судьясы Клара
Қаниева, облыстық кәсіподақтар ұйымы басшының орынбасары Марат Бәйімжылдығына орай Ақмола облыбетов, «Бітім» медиация орталығы» қоғамдық келісімнің кәсіби медиаторлар
стық соты Ш.Уәлиханов атынжаттықтырушысы Ляззат Бақтыбаева, ҚР Қаржы нарығын реттеу және
дағы Көкшетау мемлекеттік
уни- агенттігінің Қызылорда қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасыдамыту
ның жетекші маманы Жұлдызай Мұстафаева, облыстық «Жастар ресурстық
верситетімен бірлесіп, «Абай-би,
КММ бөлім басшысы Сымбат Абдрахманова, облыстық Қазақстан
Абай-заңгер» тақырыбындаорталығы»
ре- ассамблеясы
халқы
хатшылығының меңгерушісі Жағыпар Тажмаханов модеспубликалық ғылыми-тәжірибелік
ратор ретінде қатысты.
конференция өткізді. Алқалы Іс-шара барысында баяндамашы судья Клара Қаниева ағымдағы жылдың
10 маусымында «Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіжиында Абайдың би (сот төреші),
не соттар жұмысының заманауи форматтарын ендіру, артық сот рәсімдері
заңгерлік қызметі зерттеліп,
мен шығындарын қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыруенгізу туралы» Қазақстан Республикасының заңы қабылданғанын, АзаҚарамола ережесінің мәдени лар
және
маттық-процестік кодекстің жалпы ережелері азаматтық сот ісін жүргізу
құқықтық рөлі зерделенді. міндеттерінің бірімен істерді толық және уақытылы шешумен толықтыКонференцияның бірінші бөлімінрылып, сондай-ақ, тараптардың жарыспалылығы мен тең құқықтылығы
қағидатына жаңа мазмұндама берілгенін айтып өтті. «Азаматтық істер
де ғалымдар, тарихшылар, абайта-

десек, тәжірибе көрсетіп отырғандай, кез
келген даудың сотта қаралуы бір күнде
немесе бір аптада түбегейлі шешіле қоймайды. Ал, медиативтік келісім азаматтық
келіспеушіліктерді істің күрделілігіне қарай
бір-екі сағатта немесе бір күнде шешуге
мүмкіндік береді. Бұл дегеніміз, ең алдымен, азаматтар уақытын үнемдесе,
екінші жағынан, материалдық шығынға
ұрынбайды. Төленуі тиіс баж салығы талапкердің өзіне қайтарылып беріледі. Ең
бастысы, медиацияда ұтылу немесе ұту
ұғымы болмайды. Дау біржола тоқтайды.
«Қыл өтпестей татулықты бір ашуға
сатпас болар» демекші, ел ішінде татулық
болғанға не жетсін?! Қуанарлығы, халық
арасында жақсы істі, оң бастаманы қолдайтындар аз емес. Жоғарғы Сот төрағасы
Ж.Асанов өзінің медиацияға қатысты халыққа жолдаған үндеуінде дамыған елдерде
даулардың 70-90 пайызы сотсыз бітіммен
аяқталатынын айтып: «Ең дұрысы – татуласу, келісу, бір мәмілеге келу. Бұл – мемлекет өркендеуінің алғышарты», – деді. Осы
себепті, ел тұрғындарының сана-сезімін
кешірімді болуға бұрып, орын алып отырған
даулардың деңгейін төмендетіп, келіспеу
шіліктерді татуласу арқылы шешуге бағытталған барлық шараны іске асыру жалпы
азаматтық міндет болуы тиіс. Бұл – қоғамның бүгінгі басты талаптарының бірі.
Бүгінгі таңда сот жүйесінде түрлі дауларды бейбіт тәртіппен шешу тәжірибесі
қалыптасып, азаматтар даулы мәселелерді бітімгершілікпен шешудің тиімділігіне қол жеткізіп отыр. Қандай істе де
ортақ бәтуаға келу, жоғарыда айтқанымыздай, қазақтың қанында бар қасиет.
Қуанарлығы, соттарда тараптардың татуласуымен қысқарып жатқан істер саны
жылдан-жылға артуда. Мұны Жоғарғы Сот
тарапынан қолға алынып жатқан бастамалардың нәтижесі деп айтуға болады.
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

бойынша тараптар бірінші саты сотында ғана бітімге келіп жатқан жоқ,
апелляциялық саты сотында да бітімге келіп, даулар шешіліп жатыр. Сондықтан, өзгерістерге байланысты апелляциялық және кассациялық саты
соттарында істерді сотта қарауға дайындау барысында да татуластыру
рәсімдерін жүргізу көзделіп отыр», - деді К.Қаниева.
Карантин кезінде Қызылорда облысы соттарында барлығы 4416 азаматтық, 429 қылмыстық, 3111 әкімшілік іс қаралып, 218 азаматтық, 45
қылмыстық, 94 әкімшілік іс медиациямен, 109 іс бітімгершілік және 6 іс партисипативтік келісіммен аяқталған.
Шара барысында облыстық кәсіподақ ұйымы басшысының орынбасары
Марат Бәйімбетов пен «Жастар ресурстық орталығы» КММ бөлім басшысы Сымбат Абдрахманова, «Бітім» медиация орталығының жаттықтырушы-медиаторы Ляззат Бақтыбаева сөз сөйледі. Олар еңбек нарығындағы
даулы жағдайлар, отбасылық даулар, медиация рәсімдері аясында баяндама
жасады. Іс-шарада өңірдегі медиация институтын дамытуға сүбелі үлес
қосқан бірқатар азаматтар облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды.
Конференция соңында қатысушылар өзара пікір алмасып, өз ұсынымдарын
білдірді.
Атап өту керек, іс-шара ZOOM қосымшасы, Facebook, Instagram әлеуметтік желілері арқылы тікелей эфирде көрсетілді.
Қызылорда облыстық сотының баспасөз қызметі
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ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА БИЗНЕС
МЕМЛЕКЕТТЕН
ҚОЛДАУ КҮТЕДІ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Cтатистика комитетінің сайтында Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі
2020 жылдың наурыз айында 4,8% деп көрсетілген. Ал LS Aqparat ақпараттық
агенттігінің хабарлауынша, Ұлттық экономика министрлігі биыл Қазақстандағы
жұмыссыздық деңгейі 5,8%-ға өседі деп болжауда. Халықаралық валюта қорының болжамына сәйкес, бұл көрсеткіш алдағы уақытта 7,8%-ға дейін көтерілуі
мүмкін.
Біздегі ресми жұмыссыздық деңгейінің төмен болуын көп жағдайда елімізде
өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтардың көп болуымен түсіндіруге болады.
Соңғы мәліметтер бойынша, осы санатқа жататын азаматтардың саны 2 миллионға жетті. Елімізде карантин жариялағалы өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтардың саны айтарлықтай өсіп жатыр. Үкімет те бұл мәселені жетік түсініп,
өзінің жұмыссыздықтың алдын алуға қатысты іс-шарасын бастап кетті. Еңбек
және әлеуметтік қорғау министрлігі жұмыссыздықты төмендетуге бағытталған
бизнестің жаңа жол картасын жариялады. Бағдарлама аясында Алматыда жұмыссыз тұрғындар үшін пандемия кезінде аса маңызды 23 мамандықты тегін
игеруге мүмкіндік беретін жаңа бағдарлама іске қосылды. Сондай-ақ, биыл жұмыспен қамту орталығы арқылы оқып жатқандардың шәкіртақысы 20 мың 949
теңгеге көтерілді.
Алматы қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығының мәліметіне
сүйенсек, жұмыс тәжірибесі жоқ жоғары оқу орындарының түлектері (29 жастан
аспаған) үшін мамандығы бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін алуға мүмкіндік беретін «Жастар тәжірибесі» бағдарламасы белсенді іске асырылып жатыр.
Жастар тәжірибесінің ұзақтығы – 6 ай. Бір айлық еңбекақысы 69450 теңгені
(салықтарды, міндетті әлеуметтік аударымдарды, пайдаланылмаған еңбек демалысы үшін өтемақыны және банк қызметтерін есептегенде) құрайды. Егер жас
маман өзін жақсы көрсетіп, жұмыс берушіге ұнаса, онда компанияда одан әрі
ресми жұмысқа орналасуы мүмкін. Жалпы, жыл соңына дейін ЖҚЖК аясында
Қазақстанда 6,5 мың жоба жүзеге асырылып, 255 мың жаңа жұмыс орнын ашу
жоспарланған.
Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
«Заң зазетІ»

Сіз не дейсіз?
Мақсат ХАЛЫҚ, GSB UIB бизнесті талдау орталығының сарапшысы,
экономист:
Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің
болжамы бойынша, елімізде жұмыссыздық деңгейі
жыл соңына дейін 6,1% болуы мүмкін. Ұлттық
экономика министрлігінің болжамында 5,8% деп
айтылған. Ал пандемияға дейінгі уақытта, яғни наурыз айында жұмыссыздық деңгейі 4,8 % деп көрсетілген. Бұл ведомстволардың арасында келіспеушілік
барын айғақтайды. Тағы бір мәселені айтып өтсек
болады. Төтенше жағдай режимі енгізілген кезде
42500 теңге көмекті 4,5 миллион адам алды. Бұл
дегеніміз, нақты табысынан айырылған 4,5 миллион
адам болды, осынша адам жұмыссыз қалды.Ал сол
уақытта өтініш білдіргендердің саны 8 миллионнан
асқан болатын.
Енді осыны талдайын. Елімізде еңбекке жарамды
халық саны 10 миллионға жетпейді. Түсінікті болу үшін 10 миллион деп алайық.
Ол кезде 4,8% деген 480 мың адам деген сөз. Мұны Ұлттық экономика министрлігі жыл соңына дейін 100 мың адамға өседі деп болжаса, Еңбек және әлеуметтік
қорғау министрлігі 610 мың адамға дейін баруы мүмкін деп болжап отыр. Ал бұл
статистикалардың шындыққа жанаспайтындығын карантин уақытында 4,5
миллион адамның жұмыссыз қалғандығы айғақтап отыр. Мұндай жағдайда, 4,5
миллион адам 45% жұмыссыз болып саналады. Бізде өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз ететін санаттағы азаматтардың саны көп. Бұл жерде Ұлттық экономика министрлігіне сын. Өйткені статистика комитеті соның қарамағында.
Бізге нақты статистиканы көрсететін, тәуелсіз, бөлек агенттік керек.
Жұмыссыздар қатарын азайтудың ең үлкен жолы – жұмыссыздықты
болдырмаудың алдын алу. Жұмыссыздық қай уақытта орын алады? Зауыт
фабрикалар мен компаниялар, шаруашылық жүргізіп отырған субьектілер өз
қызметін тоқтатқан кезде болады. Жақында KPMG аудиторлық компания
сы «пандемия салдарынан 300 мың шаруашылық субьекті өзінің жұмысын
тоқтатса, ал миллионға жуық субьекті зардап шекті» деген мәлімет жариялады. Ал компания табыс таба алмаса, жұмысшылардың санын қысқартады.
Басқа амалы жоқ. Сондықтан мемлекет тарапынан шағын және орта бизнеске,
шаруашылық жүргізетін субьектілер мен ірі бизнестерге қолдау қажет.
Кейбір мамандық иелерін қайта мамандандыру керек пе? Әрине, керек. Өйт
кені қазіргі таңда кейбір салалар қатты зардап шекті. Және де ол салада мүлде
табыс жоқ. Сондықтан нарық талабына сәйкес, қайта мамандандыру қажет.
Әлемде туризм, қоғамдық тамақтану орталықтары, авиакомпаниялар жұмысшыларын қысқартып жатыр. Керісінше Amazon, IT, Google компаниялары
жұмысшылар қатарын ұлғайтуда. Бүгінде бізде де бизнестің басым бөлігі
офлайннан онлайнға өтіп жатыр. Сол платформада жұмыс істеудің жаңа
жолдары ашылып жатыр. Бізге соны қолға алу керек. Сонымен қатар, мемлекет
тарапынан инфрақұрылымдық жобалар көптеп жасалуы керек. Мәселен, жол
салу, көпір салу, балалардың ойын алаңдарын, саябақтар, ауруханалар, мектептер салу арқылы адамдарды жұмыспен қамтуға болады.

ЛИВАНҒА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ
ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕР АТТАНДЫ

Жақында Ливан Әскери-теңіз
күштерінің базасына жақын орналасқан Бейрут портының маңында қуатты жарылыс болып, 150
шақты адам қаза тапты. Осыған
байланысты ҚР Президенті – ҚК
Бас қолбасшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев қорғаныс министріне Ливанға әскери медицина мамандарын жіберу туралы мәселені
шешуді тапсырды.
Нәтижесінде 8 тамыз күні ҚР ҚК
Әуе қорғаныс күштері әскери-транспорттық авиация ұшағы «Ақтау – Бейрут» бағыты бойынша ұшып кетті.
Қорғаныс министрлігінің хабарламасында: «7 тамызда ҚР Қарулы
Күштерінің жеке құрамының арасынан 29 медицина маманы мен 4

аудармашыдан құралған топ НұрСұлтан-Ақтау бағыты бойынша ұшты.
8 тамызда таңертең Бейрут портында
жарылыс нәтижесінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету
үшін ҚР ҚК Әуе қорғаныс күштері
әскери-транспорттық авиация ұшағы
«Ақтау – Бейрут» бағыты бойынша
ұшып кетті», – деп жазылған.
Қазақстан Республикасындағы
Covid-19-бен байланысты жағдайды
ескере отырып, топ құрамына инфекционист және терапевт дәрігерлер
қосылмаған.
Бұл туралы министрлік мәліметінде: «Топ құрамына жоғары білікті
хирургтер, травматологтар, нейрохирургтер, анестезиолог-реаниматологтар, сондай-ақ хирургиялық бейіндегі

орта медициналық персоналдар бар.
Олардың көпшілігі ағылшын тілін жетік
меңгерген. Әскери медицина қызметкерлерінің мақсаты – зардап шеккендерге білікті медициналық көмек
көрсету», – деп атап көрсетілген.
Жалпы, Қазақстанның Ливандағы
бітімгершілік миссиясы 2018 жылдың
қазан айында БҰҰ-ның мандатына
сәйкес Ливанда қазақстандық және
үнді бітімгерлерін бірлесіп өрістету
туралы меморандумға қол қойылғаннан кейін басталды. Содан бері қазақстандық әскери қызметшілер тобы
Ливанға бітімгерлік миссиясын атқаруға бір емес, бірнеше рет аттанды.
Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
«Заң зазеті»

АЗЫҚ-ТҮЛІК СЕБЕТІ

ОТАНДАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА
5,4 МЛРД ТЕҢГЕ АУДАРЫЛДЫ

Ағымдағы жылдың шілде айында 1 млн-ға жуық
қазақстандық жалпы сомасы 5,4 млрд теңгеге азықтүлік және тұрмыстық жиынтықтар үшін төлем алды.
Әлеуметтік қолдаудың бұл түрімен 1,1 млн адамды
қамту жоспарланып отыр.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Мемлекет басшысының
тапсырмасы бойынша төтенше жағдай режимі мен коро-

навирустық инфекциямен күрес жөніндегі карантиндік шаралар кезеңінде азаматтарды әлеуметтік қолдау мақсатында азық-түлік және тұрмыстық жиынтық алушылардың
тізімі кеңейтілді. Азаматтардың қарым-қатынас жасауын
азайту және COVID-19 таралуын болдырмау үшін жиынтықтар балама ақшалай төлемдермен алмастырылды.
Төмендегі 5 әлеуметтік топқа жататын азаматтар
төлем алушылар болып табылады:
– атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарындағы,
оның ішінде көпбалалы отбасылардағы 6 жастан 18 жасқа
дейінгі балалар;
– медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұрақты
тұратын мүгедектерді қоспағанда, 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар;
– медициналық, әлеуметтік мекемелерде тұрақты
тұратын мүгедектерді қоспағанда, барлық жастағы I, II, III
топтағы мүгедектер;
– мүгедек баланы тәрбиелеп отырған адамдар;
– жұмыспен қамту мәселелері бойынша жергілікті органда тіркелген жұмыссыз азаматтар.
Көмектің осы түрін алушылардың тізімдерін жергілікті
атқарушы органдар қалыптастырады.
Ағымдағы жылғы наурыз-мамыр айлары аралығында
бұл төлемдер жалпы сомасы 13,5 млрд теңгеге 1 млн
адамға есептелді.
Естеріңізге сала кетейік, 14 шілдеде ҚР Премьер-министрі Асқар Мамин Үкімет отырысында ҚР Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қазақстандықтарға ағымдағы жылдың шілде айында азық-түлік
және тұрмыстық жиынтықтар үшін ақшалай қаражат
төлеуді бастауды тапсырған.
Өз тілшіміз

ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ ШЕШІЛМЕУІН ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН БАЙЛАНЫСТЫРУҒА БОЛА МА?
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Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:

– Жақыны ауруханадан тыныс алу қондырғысы жетпей өліп кетіп
жатқанда, қаланың басқа бір ауданында миллиардтаған теңге тұратын
болмайтын мақсатқа ақша жұмсау – адамилықтан да, елдік тұрғыдан да
ада іс. Дәл қазір ең алдымен індеттің келер толқындарына медицина саласы сақадай сай тұратын жағдай жасауымыз керек. 100 мың ауру тіркеледі,
56000 адамға ғана орын бар деу дұрыс емес. Өткен айда жедел жәрдем
талай науқасты орын жоқ деп алмай кетті. Соның салдарынан талай
науқас медициналық көмекке қолы жетпей қайтыс болып кетті. Егер
осы жағдай тағы қайталанса, халық ашынады. Сондықтан қаржыны ең
алдымен медицина саласына бөліп, ол қаржының әрбір тиыны шетінен не
мақсатқа жұмсалғаны апта сайын халыққа ашық айтылуы керек. Сосын
елдегі дағдарыс жағдайына орай шенеуніктердің жалақысын да қысқарту
керек. Халық 65 теңгелік медициналық маска алуға жағдайы болмай, бір масканы бір апта тағып жүргенде, миллион теңгелік жалақы алып, халыққа ақыл айтатындардың жалақысын қысқарту керек.
Шыны керек, басқа елдер коронавируспен күресіп жатса, біз жемқорлықпен күресіп жатырмыз.
Жемқорлықпен күрес әрбір бөлінген қаржы қатаң қадағалауға алынғанда ғана күшейеді. Әйтпесе, күрес
күшейді деп, айыппұлды арттырып, жаза қатаңдатылды деп басшысын жазалаймыз деп жүргенде,
мына жақта миллиондаған қаржы желге ұшып жатыр.

Дайрабай ҮСІПБАЕВ, экономист:

– Ол өз сөзінде «Парламент мүшесі ретінде арнайы Қызылорда облысындағы Қара
өзек ауылдық округінде болып мемлекеттік жеке әріптестік негізде жобалық құны 154,5
млн теңге тұратын дәрігерлік амбулаторияны көзбен көрдім. Қараөзектегі амбулатория ғимаратының көлемі 350 ш. м ғана. Мұнда медициналық құрал-жабдықтар жоқтың
есебі. Сонда тек 350 ш. м. ғимараттың құны ауылдық жерде қалайша 154,5 млн теңге
болады? Маған ешкім түсіндіріп бере алмады. Құны ары кеткенде 30 млн теңгеден аспайтын нысанды бес есе қымбатқа салу ақылға симайтын дүние. Осындай мемлекеттік
жеке меншік әріптестік негізде өзіндік құнынан бірнеше есе қымбатқа салынған нысандар облыста көп екен. Мемлекеттік мүдде, обал-сауап, ұят деген қасиетті дүниелерді
жоғалтып алдық. Осындай нысандар бойынша жасалған келісімшартты заң аясында
бұздырып, қайта жасау керек. Осыған жол берген лауазымды тұлғалар тиісті шара көру керек деп есептеймін. Еліміз
ауыр күндерді басынан өткізіп жатқанда әрбір тиын санаулы болуы керек» дейді. Егер зерттейтін болсақ, мұндай
былықтар барлық салада бар. Құзырлы орындар тексеру жүргізіп, артық ақша мемлекетке қайтарылу керек. «Дамумед» арқылы өтірік адам емдеу оқиғаларында да мемлекет қаржысын талан-таражға салу бар. Жемқорлықты
жоймай, мемлекет тарапынан бөлінген әрбір қаржыны қатаң қадағалауға алмай, еліміз дамымайды. Сондықтан
жемқорлардың бала-шағасын мемлекеттік жұмысқа алмайтындай, барлық дүние-мүлкін тәркілеп, өмір бойы түрмеде
жазасын еңбекпен өтейтіндей жағдай туғызу керек.

Сауалнаманы дайындаған Қалдыбай ДҮЙСЕМБАЕВ

4

№59 (3283)
11 тамыз 2020

ТҰҒЫР

zangazet@mail.ru

ТҰЛҒА

АҚЫН ҰЛЫН АСҚАР
М

басов, Халық әртісі Торғын Тасыбе
кова, кешегі әйгілі композитор Әсет
Бейсеуовтермен бір сыныпта оқыды.
«Жүйріктен жүйрік озар жарысқан
да» дегендей, кілең дарындылардың
ортасында бәсекелі өнер мен өмір
бәйгесіне қосылды да кетті. Дәл осы
орта Мұқатайдың атын әуелетіп ас
панға шығарды. Оның есімін бүкіл
республика жатқа білді. Жатқа білетіні
– «Алмалы Алматым» әнінің мәтінін
Мұқатай жазып, Әсет әуезін шығарды
да, оны ұстаз-композитор, балалар
әнінің ақтангері Ибрагим Нүсіпбаев
тың шәкірттерінен құрылған балалар
хоры орындап, Қазақ радиосының Ал
тын қоры арқылы республика аумағы
на тез тарады. Бұл 1958 жыл болатын.
Әнді республиканың барлық мектеп
тері сүйсіне орындады. Мәтіні де, әуезі
де сүйкімді шығарма сол замандағы
ең мәшһүр ән болды. Ән әйгілі болған
соң, оны шығарғандардың есімі атал
май тұра ма, Мұқатай мен Әсеттің де
есімдері сол әнмен бірге ел жүрегіне
ерте еніп кетіп еді.

ҰҚАТАЙ ЖЫЛҚАЙДАРҰЛЫ 1938 ЖЫЛЫ 15 ЖЕЛТОҚСАНДА АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ НАРЫНҚОЛ АУДАНЫ САРЫЖАЗ АУЫЛЫНДА ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН. ӘКЕ МЕН ШЕШЕДЕН
ЕРТЕ АЙЫРЫЛЫП, ЖАСТАЙ ЖЕТІМ ҚАЛҒАН. БІЛІМ ƏЛЕМІНЕ
АЛҒАШҚЫ ҚАДАМЫН АУЫЛ МЕКТЕБІНЕН БАСТАҒАН ОЛ
КЕЙІН АЛМАТЫДАҒЫ №12 МЕКТЕП-ИНТЕРНАТТЫ БІТІРГЕН.
ҚАЗПИ-ДЕ ОҚЫҒАН. «СОВЕТТІК ШЕКАРА» ГАЗЕТІНДЕ ТІЛШІ
БОЛЫП ЕҢБЕК ЖОЛЫН БАСТАҒАН.

Оқушы кезінен ақын ретінде рес
публикаға аты белгілі болды. 1955
жылдан республикалық басылымдар
да өлең-жырлары үнемі жарық көріп
тұрған. 1967 жылдан бастап «шаш ал
десе, бас алатын» кеңестік идеология
ның сыңаржақ шырмауында жүріп,
өкінішті өмір тауқыметін 1982 жылға
дейін (25 жыл!) тартады. Өмірінің
соңында аудандық газетте істейді.
Соқа басы өмірден жалғыз өтті. Со
ңында өлеңінен басқа ештеңесі қал
мады.

Ақын қайтқанда
аспан жылады
Қаршадайынан өнерден де, өмір
ден де жетімдіктің тек ащы дәмін та
тып, Алашына бар болмысымен ашы
ла алмай кеткен арманы биік, ары пәк
алып ақынның бірі Мұқатай Жылқай
дарұлы тірі болса, биыл 82 жасқа ке
лер еді. Жай келмес еді, сырға толы,
жырға мол керуенімен кердең-кердең
келешекке қарай жылжып бара жатар
еді. Амал нешік? Ақынға келгенде
маңдайы тар, қабағы қату қатал тағ
дыр оны аямай соққылады. Тіл десе
тілі, діл десе ділі бар асау ақын орда
бұзар мінезбен отызға қараған шағын
да жолсызға қарай кілт бұрылып адас
ты да кетті. Содан маңдайы тауға да
соғылды, тасқа да тірелді. Жасымады.
Азаматтық һәм ақындық намысының
жеңімпаз туын тік ұстап желбіреткен
күйі қазақ даласының төрт құбыласын
соқа басы сүле-сопа түгел шарлап
болып, ақын есімін Алашқа әйгілеген
аялы Алматысының төсінде алқызыл
гүлін құшақтап, келешекке жаңа қа
даммен қайта бір серпіле қадам басып
келе жатқанда, қара жолдың үстінде
зымиян заманның зымыран мәши
несі қақты да кетті. Бұл 1990 жылдың
11 қарашасы еді. Мұқатай мұңлық
Алматы-Нарынқол күре жолының
үстіне қайта тұрмастай қатты құлады.
Сәлден кейін алып ақын қазасына
ашуланғандай Жер-Ана сілкінді (мөл
шері жеті балдай...). Содан соң ақта
рыла төңкеріліп, «ойбауырымдап» Ай
құлағандай күңіренген, күркіреген ас
пан ағыл-тегіл жылады. Толассыз екі
күн жылады. Ақынның жамбасы жерге
тигенше, жүрегі Жер-Ананың жылы
топырағымен көміліп біткенше тоқтау
сыз егіліп тұрып алды. Бірлі-жарым ет
жақыны, рухани жанашыры болмаса,
барша қазақ Ақын қазасы мен табиғат
азасы астасқан бұл құбылысқа аса
мән бермеген еді. Содан бері де 30
жыл өтті…

Елі оны тірі
күнінде-ақ
іздеген!
Ақынын жоғалтып алған ел осы
отыз жыл бойы тоқтаусыз жоқтаумен
болды. Жоо-жоқ, ел оны тірі күнінде-ақ
іздеген!

«Мұқағалиға» деген циклды өлең
дері мен «Мұқағали монологы» поэ
масы және «Қарқара» тарихи дастаны
мен өзге де тақырыптарға арналған
өлең-жырлары ақындық-азаматтық
биікке көтерген Мұқатай Жылқай
дарұлын елдің ерекше бағалайтынын
мына айғақтардан-ақ білуге болады:
– Оны оқырман тірі кезінде де
іздейтін («Өркен» газеті. «Жауапсыз
кеткен төрт хат», 1988 жыл, Сағат Са
бырбек, Жаңыл Асылбекова, Кәдірбек
Құныпияев);
– Ол қайтыс болғанда ақпарат
құралдары жоқтады (Мұзафар Әлім
баев, Кәдірбек Құныпияев, Сағат
Сабырбек, Жаңыл Асылбекова, т.с.с.
«Алматы ақшамы», «Лениншіл жас»,
«Жетісу», 1990 жыл);
– 1991 жылы Кеген аудандық Бөл
тірік Атыханұлы атындағы айтыс ақын
дары мектебінің ұйымдастыруымен,
ақындар Нәсілхан Тоқтасынова, Аман
гелді Бұқабаевтардың бастамасымен
«Поэзия махаббатпен басталып, пара
сатпен аяқталады» деген тақырыпта
Мұқатай Жылқайдарұлын еске алу
кеші өтті;
– 2003 жылы «Жалын» баспасы
жыр жинағын шығарды (Бексұлтан
Нұржеке, Сағат Сабырбек);
– 2008 жылы Қазақ радиосы «Қа
йырлы таң, қазақ елі!» деген бағдар
ламасында Бақыт Жағыпар, Сағат
Сабырбектер Мұқатай Жылқайдарұлы
туралы арнайы сұхбат берді;
– 2010 жылы «Қазақстан» ұлттық
арнасы ол туралы «Сөнбес сәуле»
деген бағдарламада деректі фильм
көрсетті (Жаңыл Асылбекова);
– 2011 жылдан бері «Құрман баба»
қоры «Іздеушіңнің болғаны қандай
жақсы...» деген атпен ақын мұрала
рын іздестіру акциясын ұйымдастыр
ды. Қарағанды, Жамбыл, Алматы
облыстарына арнайы экспедицияға
шықты, құқық қорғау органдарына,
ол еңбек етті, өмір сүрді деген елді
мекендерге, мекемелерге сұраныс
хаттар жіберіліп, жауап алынды. Өмір
дерегі анықталды. Бұл жерде Сайлау
Ағыбаев, Сағат Сабырбек, Дүйсенбай
Сығайдың еңбегі зор болды.
– «Жас Алаш», «Президент және
Халық», «Жетісу», «Алматы ақша
мы» газеттері бұл акцияны қолдап, өз
беттерінде ақынның жаңа табылған
өлең-жырлары мен хаттарын және
ол туралы мақалаларды жариялады
(Рысбек Сәрсенбай, Марат Тоқашбай,
Сайлау Ағыбай, Сағат Сабырбек,
Марат Қожамбердиев, Жеңіс Шыны
беков, Қанат Тәкебаев, т.б.);
– 2012 жылы «Хабар» агенттігінің
«Бармысың, бауырым?» бағдарла
масында ақынның өміріне қатысты
деректерге іздеу салынды, (Аманхан
Әлім, Сайлау Ағыбаев, Сағат Сабыр
бек);
– 2013 жылы Алматыдағы өзі оқы
ған №12 мектеп-гимназияда 75 жыл
дық мерейтойына орай Қазақстан Жа
зушылар одағының қолдауымен еске
алу кеші өткізілді. Кеш барысында
ф.ғ.д. Рахима Бөлекбайқызы, профес
сор Темірхан Тебегеновтер баяндама
жасаса, Торғын Тасыбекова, Ғалым
Жайлыбай, Оразақын Асқар, Босатқан
Ұлдарбеков,Сайлау Ағыбай, Сағат Са
бырбек, Марат Қожамбердиев, Талғат

«Өлеңім өлсе,
бірге өлем»

Нұрсұлтанұлы, Арман Октябрев, т.б.
естеліктерімен бөлісті;
– Ақын өлеңіне Әсет Бейсеуов
шығарған «Алмалы Алматым» әнінің
Ибрагим Нүсіпбаевтың балалар хоры
ның орындауымен Қазақ радиосының
Алтын қорына 1958 жылы жазылған
нұсқасы қайта музыкалық мәдениет
айналымына қосылды (Сайлау Ағыба
ев, Сағат Сабырбек);
– 2013 жылы ақынның туғанына 75
жыл толуына орай әл-Фараби атын
дағы Қазақ мемлекеттік ұлттық уни
верситетінде М. Сералин атындағы
әдеби бірлестік «Ақын ұлын асқар
тауы жоқтайды» деген тақырыпта
студент ақындардың республикалық
жыр мүшәйрасын өткізді. Өмірхан
Абдиманұлы, Мұрат Шаймаран, Сағат
Сабырбек, Марат Қожамбердиев,
Талғат Нұрсұлтанұлы, Сайлау Ағыба
евтардың ұйымдастыруымен, «Құр
ман баба» тарихи-мәдени қорының
демеушілігімен өткен жыр бəйгесіне
қатысқан 25 талантты ақынның 11-не
жүлде берілді;
– Алматы жоғары оқу орындарын
да оқитын студент ақындар бір күнді
«Мұқатайды еске алу күні» деп жария
лап, сол күні ақын жатқан зират басы
на барып гүл шоқтарын қойды (Талғат
Нұрсұлтанұлы, Сағат Сабырбек);
– Ақын өмірінің соңына дейін кір
шіксіз сүйіп өткен, бір поэма және
«Суықтөбе сүйіктімнің ауылы» деген
ән қалдыруға себепкер болған ғашығы
Княгиня сұлуды іздестіріп тапты.
Ақынның кластастары академик Сейіт
Қасқабасов, Қазақстан Халық әртісі
Торғын Тасыбековалармен байланыс
орнатты, халықпен кездестірді (Сай
лау Ағыбай, Сағат Сабырбек, Талғат
Нұрсұлтанұлы, Қапиза мен Әкімбек,
Марат Қожамбердиев);

МӘРТЕБЕ

ҚАЗАҚ ТІЛІ – АСЫЛ ҚАЗЫНАМЫЗ
Мемлекеттік тілді білу, оны дамыту әрбір
азаматтың міндеті болып табылады. Сон
дықтан, барлығымыз бірге қазақ тілін тиісті
деңгейде меңгеруге ұмтылуымыз қажет.
Рухани жаңғыру аясында мемлекеттік
тіл мәселесіне үлкен мән беріледі. Менің ой
ымша, рухани жаңғыру әрбір азаматтың
өзінен басталуы керек. Қазіргі таңда қазақ
тілін білгісі, үйренгісі келетін адамдарға
барлық жағдайлар жасалған. Оқыту курс
тары, кітапханалар, баспасөз басылымдары
тіліміздің дамып, жетілуі үшін өз үлестерін
қосып келеді.
Тілге деген құрмет ең алдымен өз жерінің,

– «Мұқағали» журналының бір
нөмірі Мұқатай өмірі мен шығар
машылығына арналды (Батық Мә
житұлы, Сайлаубай Ағыбаев, Сағат
Сабырбек);
– Мұқатай Жылқайдарұлының
1955 жылдан бері жеке тұлғалардың
қолында сақталған, республикалық,
облыстық, аудандық басылымдарда
жарық көрген шығармаларын архив
тігінділерінен көшіріп, қайта бастырып,
жинақ етіп құрастыру ісі жүзеге асы
рылды (Талғат Нұрсұлтанұлы, Сағат
Сабырбек, Сайлау Ағыбаев, Марат
Қожамбердиев, Нұрлайым Данаева).
– 2013 жылы шілде айында ақын
ның өмірі мен шығармашылығын
арқау еткен «Өмірі өнеге» атты 20
минуттық деректі фильм «Жетісу» те
леарнасынан көрсетілді (авторы Алма
Тілепалдықызы);
– Ақынның 75 жылдық мерейтойын
2013 жылы 7 желтоқсанда өзі туыпөскен киелі Кегенде ел-жұрты үлкен
салтанатпен тойлады.

«Алмалы
Алматым»
Мұқатайды ел неге осыншама
жақсы көрді? Неліктен ұмытпайды?
Оның атағы алғаш «Сталинге хатпен»
дүр ете қалды. Бесінші-алтыншы
сыныпта оқитын Мұқатай интернат
тағы жағдайды кеңес халқының пірі
– Сталинге айтпақ болған ғой. Хаттың
аяғы Мұқатайдың Алматыға «жер
ауд арылуымен» біткен. Бұл «бо
лам» деген баланың «жанам» деген
жүрегіне от бергенмен бірдей болды.
Мұқатай бүгінгі академик Сейіт Қасқа

елінің тарихын, болған оқиғаларын танып-білу,
зерттеу, әйгілі ақын-жазушылардың туынды
ларын оқу, ескерткіштерді қорғау, сақтаудан
басталады деп айтсақ артық болмас. Қазақ
тіліндегі өлеңдерді мәнерлеп оқу, айтудың өзі
бір өнер деуге толықтай негіз бар. Өйткені,
оларда кездесетін көркем сөздерді әдеби ереже
лерді қолданумен бірге баршаға таныту шебер
лікті қажет етеді. Міне, осылардың барлығы
да жоғарыда көрсетілген ұлы түсінік, ұғымға
жатады.
Бұрынғы уақытта адамдардың арасында
туындаған белгілі бір дауларды әділ шешіп, рет
ке келтіре білген билер болған. Олар өздерінің
ақыл-парасаттылығымен, әділдігімен, дана
лығымен халық ішінде үлкен беделге ие болған
ұлы тұлғалар еді. Мысалы, Төле би, Қазыбек би,

Осы №12-мектеп интернатта оқып
жүргенінде ол Мұхтар Әуезовпен
кездесу ұйымдастырды. Кездесуді өзі
жүргізді. Мұхаңа арнап жұрт алдында
өлең оқыды. Ұлы тұлғаның батасын
алды. Бұл жөнінде газеттер жазды. Өзі
де кейін сағына еске алып, естелігін
1967 жылы «Семей таңы» газетіне жа
риялады. Ақынның немере інісі Талғат
Нұрсұлтанұлы және Елнұр Әбдісүлей
менов кітапханада сақталған газет,
журнал тігінділерінен 1955 жылдан
бастап жарияланған жырларын ба
рынша жинақтады. Олардың ішінде
аталмыш жинаққа енбегендері қанша
ма! Солар жарық көрсе, әдебиет сын
шылары Мұқатайдың өлең өрнегіне өз
бағасын берер күн әлі алда.

«Таудың ерке
тағысы едім
мен кеше»
Енді оқырман көкейінде жауап күт
кен сұраққа тоқталсақ... Мұқатайдың
тағдырының басқа арнаға түсіп кетуіне
не себеп болған? Алматыдағы интер
натта оқып жүргенде бір туысының
үйіне барады ғой. Кіші шешесі қыстық
етік әпереді. Жап-жаңа етікті жетім
балаға беруге көзі қимаған туысының
баласы берместің амалын іздейді.
Сөйтіп, «карта жасыру» ойынын ой
найық дейді. Кім жеңсе, жаңа қыстық
бәтіңке соныкі. Мұқатай картадағы
әр сызықты жатқа білетін, әр қала
ны, әр атауды жадына құйып алған.
Олай болатыны күнде кешке геогра
фия сабағына дайындалып жатқанда
балалар «карта жасыру» ойынынан
жарысатын. Намысшыл Мұқатай атаанасы барлардан қалыспау үшін түгел
жаттап алған еді. Енді, міне, туысқан
бауыры бәсекелесіп, бәстесіп жатыр.
Ол да мықты. Жеңілмейді. Бір уақытта
бауыры картаның төмен жағына май
да қаріппен жазылған бір атауды көрді
де оны қайырып тығып тастап, бір-екі
айналымнан соң жасырды. Мұқатай ол
атаудың қайда екенін білуші еді. Бірақ
мына картадан табылмады. Бауыры:
«Онға дейін санаймын, таппасаң, бә
теңке менікі», – деді. Мұқатай: «Сен
ол жазуды тығып тастадың», – деуге

Әйтеке би, Саққұлақ би, Бапан би, Әлдебек би.
Осы билеріміздің өмірбаянын, даналық сөздерін
оқып, білу қажет.
Сонымен қатар, қазақ тілінің ерекшелік
терін, оның даму заңдылықтарын, өзіміздің
өткен тарихымызды, салт-дәстүрлерімізді,
туған жердің атының шығу тарихын, аңыз-әң
гімелерді, мәдени мұраларымызды зерттеп, та
нуымыз тиіс. Бұл рухани жаңғыруға жатады
және шынайы патриотизмнің белгісі болып та
былады деп үлкен сеніммен, ерекше тебіреніспен
айта аламыз.
Нұртай СМАҒҰЛОВ,
Ақмола облысы бойынша
Соттар әкімшісінің
жетекші маманы
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ТАУЫ ЖОҚТАЙДЫ...
батпады. «Жыртып тастадың» деу
ге дәлелі жоқ. Бірақ дәл сол тұста
екенін анық білетін. Онға жеткізбей
«мен жеңілдім» деп төсегіне барып
теріс қарап жатып қалады. Содан
таң бозынан тұрып, әлгі бәтеңкені
туыс бауырының қасына қойып, өзі
қоңылтаяқ жаздық тәпішкемен үйден
шығып, қансонарды қарш-қарш кешіп,
«интернатым қайдасың» деп кетіп
қалады. Осындай жүрегін «қыстық
бәтеңке» тіліп өткен қиянатты сәттер
қаншама рет қайталанғанын бір Ал
ланың өзі біледі. Мұқатай соның бәрін
өлеңмен жеңіп келе жатқан. Бірақ
өмірінің бағытын тағы бір қараулық
басқа жаққа мәңгілік түзелмеске бұр
ды да жіберді. Семей облысында бір
қойшыға көмекші болып жүрген. Бір
күні зоотехник келіп қонақ болады. Ет
асылады. Арақ құйылады. Алдында
бірін бірі мақтап отырған басшы мен
қойшы аяқ астынан бір нәрсеге келісе
алмай, керісіп қалады. Арты жаға
жыртысуға ұласады. Мұқатай екеуін
ажыратпақ болады. Бірақ жұқалтаң
жігітті еңгезердей зоотехник итеріп
тастап, қарсыласымен арпалыса ке
теді. Арпалыс кезінде қайнап тұрған
қазанға құлайды. Күйеді. Коммунистік
партияның көзі қырағы кезінде ешкім
ештеңе жасыра алмайды. Ауруханаға
түскен зоотехниктің қазанға құлауын
анықтаған тергеуші екі ортада араша
болған Мұқатайды «кінәлі» етіп сотқа
тартады. Сот оны бір жылға бас бос
тандығынан айырады да жібереді. Ал
зоотехник пен қойшы сүттен ақ, судан
таза болып шыға келеді. Осы қиянат
та жас ақынның жүрегін кескілемей
қайтеді? Артында іздеушісі, сұраушы
сы жоқ тұл жетім Мұқатай ақтығын
айтып жатып, бір жылға жетпей, сегіз
айда бостандыққа шығады. Бірақ ол
заманда сотталғанды, істі болған
ды жұмысқа ала қоймайды. Бір ай
бос жүрсең, қаңғыбас деп абақтыға
жабады. Мұқатай мұңлық туралы
ақиқаты анықталмаған тағы бір аңыз
бар. Талдықорған облысы жағында
кітапханашы болып жұмыс істепті.
Жұрт кітап оқысын деп оқырман жинау
ниетімен небір кітаптарды таратқан
ғой. Жылдық есеп кезінде кітаптың
көбі қайтпаған. Мұқатайды «мемле
кеттік мүлікті таран-таражға салды»
деген айыппен тағы жауапқа тартқан
да, айдатып жіберген. Тағы бірде әл
декімдер соққыға жығып, сүйектерін
сындырып кеткен соң, ауруханаға
түскен ғой. Жазылып шығарда үстіне
киер киімі жоқ, аурухана киімімен үйіне
келсе, «мемлекеттің мүлкін ұрлап кет
ті» деп милиция келіп тағы ұстап алып
кетіпті. Тізеге басу, асыра сілтеулер
ден ылғи түрмеге жабыла берген ұяты
берік, ожданы асқақ арлы ақын «сот
талған» дегенге қорланып, «түрмеден
шыққан» деген сөзден намыстанып,
ел шетіне жоламай, ылғи жырақта
жүруге өзін-өзі мәжбүрлеген. Сонда да
қаламын бір сәтке тастамай, өлеңімен
өмір сүре берген. Түрмеде жатса да,
әдебиеттен бір елі ажырамай, үнемі
оқумен, көңілге тоқумен айналысқан.

«Қиырда қалған
қыршындар»
қайда?
1985 жыл еді. Киелі Кегеніне келіп
кең тыныс ала бастаған. Кіші апасы
ның қолында. Ол кісі мұның қас-қа
бағына қарап алдына барын тосады.
Қуанышты. Қуанатыны – жетімек
жетілмей жатып тағдыр тәлкегіне

ілініп кетіп еді, енді аман-есен оралып,
алдында жүргені. Заманы шығарған
заһарлы суды татпайтын болғаны.
Күнде ерте тұрып өзен бойлап жүгіріп
келіп, малды өріске шығарысатыны.
Содан кейін көңілі түссе, жазған өлеңін
оқитын. Ақкөңіл азаматтың бала мінезі
де жағымды. Бірақ намысқой. Титтей
нәрсені көңіліне алып, болмашыға
өкпелеп қалады. Әйтеуір, арамдық,
қулық, сұмдық дегеннен ада. Көктем
шыққалы қолынан қағаз түспейтін
болған. Оқып жатады, жазып жатады.
Үлкен бір іске кіріскен сыңайлы. Бір
күні үйге қуанып келді.
– Апа, мен Жеңістің 40 жылдығы
на орай Ұлы Отан соғысында қаза
болғандарға арналған ескерткіштің
салтанатты ашылуында арнау өлең
оқитын болдым. Аудандық партия ко
митеті солай деп жоспарлапты,-деді
қуанышы қойнына сыймай.
– Жақсы бопты. Енді жақсылап
жаз. Ел алдында ұят болып жүрмесін,
– деген апасы...

Апасы өзін өзі тоқтата алмай ай
тып жатыр, айтып жатыр... Мұқатай
құшағына еніп кеткен. Солқылдап тұр.
Қай-қайдағы қиын сәттер есіне түсіп,
көңілін босатып жіберген. Бұларды
көршілер келіп жұбатты. Жырдың
жаман еместігіне көзі жеткен Мұқатай
дәптерін бүктеп ұстаған күйі бірінші
хатшының үйіне тартты. Еңселі үйдің
есігін қақпастан ентелей кіріп, мой
нына галстугін тағып, айнаға қарап
тұрған үй иесінің қасына қалай жетіп
барғанын өзі де сезбей қалды.
– Ассалаумағалейкум, аға! Ұлы
Жеңіс күні құтты болсын! Бүгінгі ашы
лар ескерткішке мен жыр арнап кел
дім, аға. Тыңдаңызшы, – деп Мұқатай
ағасының «оқы», «оқыма» дегенін
күтпестен бастап кетті. Өзі де қан
майданның ортасында болып қайтқан
ардагер хатшы еріксіз баурап алған
жырды тыңдауға тізе бүкті. Бір дәптер
таусылып, екінші дәптерді аша берген
де хатшы: «Жарайды. Осы да жетеді.
Бүгін осы жырыңмен ескерткішті сен

қол соқты. Мінбеден түскен ақынын
кезек-кезек құшақтап, бетінен сүйді.
Мынадай шаттыққа Мұқатай бұрын
бөленді ме екен?! Бұдан бұрын ха
лықтың дәл осындай шын ықыласын
сезінді ме екен? Жүрегі атша тулап,
жанары жарқылдап, беті алаулап
ерекше күйге бөленген Мұқатай апа
сын қуантпақ болып үйге беттеген еді.
Артынан жеңіл мәшинемен шара ұй
ымдастыраушылар жетіп келді. Келді
де жалпаңдай жөнелді. «Мынадай
жеңісті тойламай үйге қайтып бара
жатқаныңыз қалай?», «Батыр әкелерді
еске алдыңыз өлеңмен», «Керемет
әсерлі болды», «Сондай жыр сый
лаған сізге дастархан жаюлы тұр»,
«Астан әулие емессіз», «Жүріңіз, дәм
татыңыз», «Сіз үшін келдік..».
Қашан, қай уақытта келгені есінде
жоқ. Оянып алып атып тұрды да, кос
тюмін іздеді. Қалтасында екі дәптер
өлең бар еді. Жүрегі зырқ ете қалды.
Апасынан сұрауға бет жоқ. Айтуға да
ұялады. Қошеметшілерді іздеп көшеге
шықты. Бірге болғандардың бір-екеуін
тапты. Бірақ олардың есінде дәнеңе
жоқ. Костюмнің кімде кеткенін білмей
ді. Сол күннен бастап бір ай бойы екі
дәптерді іздеумен болды. Табылма
ды. Сөйтіп, екі дәптер толы «Қиырда
қалған қыршындар» жыры ұшты-күйлі
жоғалды...

«...Ал, досым,
мен өзгерген
адаммын»
(Мұқатай ақын жазған
хаттардан бір ғана үзінді)
«...Шыда, келер жыл біздікі. Мен

– Апа, мынаны тыңдаңызшы. Егер
сізге ұнаса, мен Садуақасовқа барып
оқып беремін, – деп саңқылдай жө
нелді. Өлеңде айтылған шындықтар
шымырлап барып бойына тараған
апасы қолындағы шелекті жерге солқ
еткізіп қоя салды да, әуелі пысылдап,
солқылдап барып, соңыра сөздің
құдіретіне шыдамай аңырап жылап
қоя берді. Апасының үнін естіген ақын
Мұқатайдың да дауысы дірілдеп,
іштей егіліп барып, оқыс жігерленіп,
қайта рухтанып, асқақтата айтып жа
тыр, айтып жатыр. Апасының дауысын
естіген көршілер «не боп қалды?»
деген алаң көңілмен ентелей жетіп,
есіктің алдында тұрған ақын дауысын
естіп, кілт тоқтап, таңырқай тыңдап
қалды. Ақын тоқтар емес, екпінде
те, серпіндете оқып тұр. Майданға
барған, қан қырғынның ортасында
қалған, атыс-шабыс арасында жүрген
жауынгер, елін сағынған, жерін көксе
ген майдангер психологиясы, «Отан
үшін!» деп барып оққа ұшқан батыр
лардың ақтық демі, ауылда қалып
арысын күткен аналар тағдыры, аға
сын тосқан қарындастың сағынышы,
осының бәрі бірінен соң бірі таудан
аққан бұлақтай сылдырай жөнелген
де, бір құдыретті күш тұла бойыңды
қуалай тарап бара жатқандай әсерлі.
Жыр аяқталды. Апасы келіп ақын
ұлын құшақтай көрісті.
– Жарығым-ау, құлдығым-ау! Жан
жүйемді босатып жібердің ғой, ай
налдым-ау! Қайтейін-ай, арманда
кеткен боздағым-ай! Артыңда қалған
жетіміңнің жетілгенін бір көрсең ғой,
шіркін!
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ашасың», – деп ақын інісінің арқа
сынан қағып, салтанатқа өз машина
сымен алып барды. Мұны көрген шара
ұйымдастырушылардың көзі атыздай
болды. Кеше кешкісін ғана тізімнен
сызып тастағандар ақынның алдында
құрдай жорғалап, біресе хатшының,
біресе ақынның о жағына бір, бұ жағы
на бір шығып бәйек. Әдетте бірінші
кезекте аудандық партия комитетінің
бірінші хатшысы баяндама жасайтын,
ұзақ сөйлеп құттықтау айтатын. Бұл
жолы бірінші хатшы халықпен сәлем
десті де, құтты болсынын айтып:
– Менің баяндамамда айтылар
ойды он есе әсерлі етіп жеткізетін жыр
тыңдаңыздар, – деп кезекті Мұқатайға
берді.
Мұқатай мінбеге шыққан соң
ағыл-тегіл ақтарылсын-ай келіп. Қа
нында ақынжандылық бар халық ті
кесінен тік тұрып ұйып тыңдады. Жыр
ырғағының қызуы жүйке жұлынына
тарағанның көзіне жас алмағаны қал
мады. Жыр біткенде бәрі дүркірете

осы жылмен қызметті аяқтаймын.
Өкіметке де біраз еңбегім сіңді. Егер
өзім күткен құпияның есігін аша қал
сам, әрі қарай қызмет істемей-ақ, тек
бірыңғай жазумен айналысамын. Ал,
аша алмасам, жазуды тастап, Ала
таудың етегінде Өтежан (Нұрғалиев)
айтқандай, «сексендегі семіз балу
ан» атанар тіршілікке көшемін. Әйел
алып, оны еркелетіп, балаларымды
ойнатып, шаруашылықпен өмір ке
шемін....»

«Сартаудан
таңым
атар-ау»
Дала қосы. Мұқатай елден ерек
алға шығып, алшаңдай басып барып
«Ассалаумағалейкум!» деп обком
хатшысына қолын беріп, төгілте жыр

ШАРА

СПОРТ – ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ
Алматы қаласының ҚАЖ Департаментіне қарасты ЛА
155/6 мекемесінде кәмелетке толмаған сотталғандар арасында САӘПТЖБ карантин бөлімінің бастығы, әділет аға лейтенанты Жаканов Бекзаттың ұйымдастыруымен кәмелетке
толмаған сотталғандар арасында спорттық іс- шара болды.
Ол шахмат, үстел теннисі және шағын футболдан өтті.
Мекемеде спортпен айналысуға жағдай жасалған. Жетісу
ауданының әкімшілігінің қолдауымен былтыр жаз айында
сотталған жасөспірімдерге 2 жүгіру жолы сыйлыққа тарту
етілген болатын. Мекемеде басқа да спорттық мүліктер
жеткілікті, үстел теннисі, шахмат, дойбы, футбол доптары,
спорттық киімдер ғана емес, «Жастар» футбол командасы
да бар.

Спорттық іс-шарада сотталғандар карантин жағдайына
байланысты ережеге орай, арақашықтық, бетперде режимін
қатаң сақтады.
Биыл карантин жағдайына байланысты сырттан келетін
командаларға шектеу қойылды. Жалпы, мұндай іс-шараның
мақсаты: жасөспірімдердің денсаулықтарын нығайту, оларға
спорттың денсаулыққа пайдалы екенін түсіндіру және сала
уатты өмір салтына тәрбиелеу.
Спорт – денсаулықтың ғана кепілі болып қалмай, ойөрістің дамуына әсер етіп, тәртіп пен бірлікке шақырып,
отансүйгіштікке өз үлесін қосары сөзсіз.
Е.ЖЕҢІСХАН,
ЛА-155/6 мекемесі

оқиды. Оқып болған соң шөпшілер
ду шапалақ ұрады. Обком хатшысы
Мұқатайды қасына ертіп алады да,
шөпшілерді бірге аралайды. Ол обком
хатшысы Асанбай Асқаров екен.
Кейін Мұқатай ақынмен «Мұқағали
монологы» поэмасы газетке шыққан
да, Қарқарада Тұрықбай Бейсебаев
деген журналист-жазушының үйін
де жолықтық. Ол кезде «Мұқатай
Жылқайдарұлы аудандық газетте
істеп жүр» дегенді естігенмін. Сосын
Мұқатай аға менің Алматыдағы жұмы
сыма келді.
«Сен әнеугүні жұрт алдында мені
жоқтап өлең оқыпсың. Сол өлеңіңді
оқышы»,– деді.
Мен оқыдым: «Сенің де жоғың ба
тар-ау»... – деп аяқтадым. Мұқатай аға
үнсіз төмен қарап тұрып, сәлден соң
басын көтеріп, даусы дірілдеп:
– Сен мені шын жоқтап қалар ма
екенсің? – деді. Жанары мөлтілдеп
кетті.
– Қой, аға, ерте, – дедім.
Сол күннен бастап біздің үйде
болды. Жиырма күндей-ау шамасы.
Ащы суды татып алмады. Темекіні де
азайтты. Әрі кіріп, реңі жасарып, күнде
айнаға қарап, кербездене таранып,
жаны рахаттана, өзіне-өзі сұқтана
қарап, ұзақ сипаланады. Көңілді.
Менің балаларым оны «ата» дейді.
Мұқатай атасы оларды ойнатады. Өте
балажанды адам екенін сонда көрдім.
Талай нәрсеге қанықтым. Қазақстанда
болмаған жері жоқ па деп қалдым.
Оқымаған кітабы аз. Қазақ ақындарын
былай қойғанда, орыс ақындарының
өлеңін, шет ел ақындарының аударма
ларын жатқа оқиды. Оқығаны қандай
ғажап! Әр сөзді нық-нық айтып, таптап,
баптап сөйлегенде, еріксіз тыңдайсың,
құлағыңның құрышы қанады. Ішкі
мәдениеті биік, сөздік қорында былға
ныш сөз жоқ, таза әдеби тілмен сал
мақты көркем сөйлейді. Текті мінезі
қанында ақсүйектік барын танытады.
Намысшыл.
Әдетте 7 қараша тойы үш күн бо
латын.Төртінші күн Мұқаңның бұрын
жарық көрген өлеңдерін жинайық
деген мақсатпен қазіргі Ұлттық кітапха
наға шықтық. Жолда келе жатып:
– Паспортыңыз бар ма? Онсыз кіру
билетін бермейді, – деп ем:
– Бірінші Алматыда бір мілиса іні
шегімде, - деді.
– Онда сіз құжатыңызды алып
келіңіз. Мен кітапханада болам, –
дедім.
Мен Мұқаңды күттім. Ол кісі кел
меді. Екі күн өтті. Үйге келмеді. Үшінші
күні жұмыста «Сізге «Алматы ақша
мы» газетінен Кәдірбек Құныпияев
деген ағай «жедел хабарлассын» деп
жатыр,- деді. Мен телефон шалдым.
– Сақай, Мұқаңнан айырылып қал
дық, – деді Кәден.
– Қашан?
– Кеше қаражолдың үстінде маши
на қағып кетіпті...
Содан бері қанша жыл өтті... қан
ша таң атты, қанша су ақты... Қоғам
өзгерді, сана жаңғырды, құндылықтар
ауысты. Бірақ Мұқатай сол пәк күйі
халық санасы мен жүрегінде қалып
қойды жауhар жырларымен.
Артында өмір шындығын, табиғат
сұлулығын, тарих тағылымын, тағдыр
тартуын, адамдар қасиетін ақиқатпен
жырлаған өлеңдерінен басқа еш дү
ниесі қалмаған ақын Мұқатай Жылқай
дарұлының есімі елі барда ешқашан
өшпейді.
Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ,
филология ғылымдарының
кандидаты,
қазақ журналистикасының
қайраткері

6

№59 (3283)
11 тамыз 2020

zangazet@mail.ru

ТЕМІРҚАЗЫҚ

ОРТАҚ КҮРЕС

БІЗДІҢ КҮШІМІЗ –
БІРЛІКТЕ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Осылайша, бүгінгі таңда 7 көтерме
жеткізушілердің 5-еуі басқа қалалардағы орталық кеңселері арқылы
( « М ед с е р в и с п л ю с » , « А м а н ат » ,
«СтоФарм», «Гелика», «Medcine»
ЖШС-тері) препараттар мен медициналық өнімдерді жеткізу бойынша
қызметін жүзеге асыруда, 2 көтерме
жеткізуші («GreenLine» және «Фарм
Медика Саудасы» ЖШС-тері) өздігінен дәрі-дәрмектер мен медициналық
бұйымдарға тапсырыс беріп, дәріханалар желісіне сатады.
Әрбір көтерме жеткізушімен облыс
аумағына жоғары сұранысқа ие дәрілік
заттарды әкелу мәселесін талқылау
бойынша жеке кездесу өткізілді. Облыс әкімі Қ. Ақсақаловтың шешімі
бойынша, халыққа дәрі-дәрмек сатып
алуға облыстық бюджеттен қосымша
200 млн теңге бөлінді.
Бірлескен әрекеттің арқасында
өңірге дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды к едергісіз
жеткізу үшін қолайлы жағдайлар
жасалды.
Келіп түскен гуманитарлық көмек
облыстың медициналық мекемелері арасында бөлінеді. Өз құзыретіміздің аясында осы жұмысқа
б із д е қ о с ы л д ы қ. Гумани тарл ық
көм ектің сатылымға шығуына жол
бермеу үшін әр өнімге «Тегін. Сатуға
болмайды» мөрін бастырудамыз.
Қалыптасқан жағдайды мониторингілеу барысында ахуалдық орталық
мүшелері және Лидер.kz қозғалысының еріктілері облыстың барлық
провизорлық және инфекциялық
стационарларын аралап шықты.
ӨЖЖ аппараттарының, оттегі концентраторларының, медициналық
препараттардың болуы тексерілді.

Қосымша сатып алу үшін бар қажеттіліктерді анықтап, баяндадық.
Қазақстан ешқашан осындай жомарт, батыл адамдардан кенде болмаған. Әрқашан, барлық уақытта
біз күш-жігерімізді біріктіре отырып,
кез-келген нәубетке қарсы тұрдық. Бұл
қалыптасқан дәстүрлерге негізделген
және біздің халқымыздың қанында
бар.
Бұдан бөлек, азаматтық қоғам
көбінесе мемлекеттің тұрақты іс-қимыл алгоритмі жоқ жаңа, белгісіз
міндеттерді тиімді атқарады. Пандемия кезінде біз бейжай қарамайтын

адамдардың біртұтас, атомизацияланбаған қоғамына айналдық.
Қиын жағдайға қарамастан, біз
өскелең ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған ақпараттық жұмыстарды жүргізуге де уақыт табудамыз. Жастардың құқықтық санасын арттыру және
адамгершілігін нығайту үшін дәстүрлі
әдістер ғана емес, сонымен қатар мәнерлі тәсілдер де қолданылады.
Мысалы, бүкіл әлем мойындаған
ұлы ойшыл әл-Фарабидің мерейтойына арналған «Адалдық сағаты»
бейнедәрісі әзірленіп, өткізілді. Ол
өз шығармаларында, оның ішінде
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ЗАҢДАРДЫҢ
АЛТЫН ӨЗЕГІ

ЛБАСЫ Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ ТІКЕЛЕЙ БАСШЫЛЫҒЫМЕН
ӘЗІРЛЕНІП, ЕҢ ОЗЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРДІ
ҚАМТЫҒАН АТА ЗАҢЫМЫЗДЫҢ МЕМЛЕКЕТІМІЗДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ, ЕЛ АЛДЫНДАҒЫ МІНДЕТТЕРДІ ЕҢСЕРУДЕГІ ОРНЫ АЙРЫҚША. СОЛ СЕБЕПТЕН ӘРБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚ
АЗАМАТ ҚАЗАҚСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫН ХАЛЫҚТЫ ОРТАҚ
МҮДДЕГЕ ЖҰМЫЛДЫРУШЫ БАСТЫ ҚҰЖАТ РЕТІНДЕ ТАНИДЫ.

Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы
Конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда ХII шақырылған Қазақстан Жоғарғы
Кеңесінің IX сессиясында қабылданған болатын. Ал Қазақстанның
қазіргі қолданыстағы Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда бүкілхалықтық референдуммен қабылданды.
Қабылданар алдында ол бүкілхалықтық талқылауға ұсынылып, оған
3 миллиондай адам қатысып, олар
33 мыңнан астам талқылау жасады.
30 мыңдай ұсыныс пен пікір жарияланды, соның ішінде 55 бапқа 1100
қосымша мен тузету енгізілді. 1998
жылғы конституциялық реформа
барысында Конституцияға Парламенттің рөлін нығайту туралы өзгеріс

тер енгізілді, 2007 жылғы реформа
басқарудың президенттік нысанының
парламенттік нысанын күшейтті, яғни
Президенттің Үкіметке қатысты кейбір
өкілеттіктері Президенттің билік аясынан жоспарлы түрде Парламентке
ауыса бастады. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың бастауымен қазақстандық
қоғамның қолдауына, Парламенттің
мақұлдауына ие болған 2017 жылғы
конституциялық жаңғыру барысында
тағы да ел Конституциясының қуатты негізгі айқын сезілді. Елбасының
бастамасымен билік тармақтарының
арасындағы өкілеттіктерді ауқымды
түрде қайта бөлу жүргізілді. Конституцияға енгізілген осы өзгерістердің
нәтижесінде Парламент пен Үкіметтің

«Қайыр ымды қала тұрғындары»
еңбегінде тәрбие, мейірімділік, парасаттылық және әділдік жайлы ой
қозғаған.
Заң бұзушылықтарды анықтау
бойынша жұмыс жүргізуден басқа,
мониторинг жүргізу кезінде мемлекеттік органдар тарапынан әкімшілік
кедергілерді жою бойынша бизнес
өкілдеріне көмек көрсету бойынша жұмыс жүргізілуде. Осы бағытта «Бизнес пен инвестицияларды
қорғау» жобасы белсенді іске асырылуда. Аталған жоба уақытша және,
біздің ойымызша, жақын арада оның
қажеттілігіне жүгінбейтін боламыз.
Себебі біздің азаматтарымыз бен
кәсіпкерлеріміздің адалдығы мен
сатылмайтындығы пайдакүнемдік
ниеттен басым болады.
Департаменттің негізгі жобаларын
іске асыру бойынша жұмыс белсенді
түрде күшейтілуде. Атап айтатын болсам, «Қызылжар – адалдық алаңы»,
«Адал көмек», «Адал жол», «Сапалы
жол» және арнайы мониторингтік
топтар, т.б. Осылайша, бізде Мемлекет басшысының тапсырмаларын
іске асыру және «Еститін мемлекет»
тұжырымдамасы аясында қоғам
мен мемлекет арасында сындарлы
диалог құру бойынша жаңа кезең
басталды.
Мұның бәрі бір тізбектің байланыс
тары, мұнда әр элемент маңызды және
қажет. Біздің негізгі идеяларымыздың
бірі сыбайлас жемқорлықтан ада
қоғам құруға бағытталған күш-жігерді
біріктіру болып табылады. Адамдарға
өздерінің азаматтық құқықтарын іске
асыру үшін жаңа мүмкіндіктер беру,
адалдық пен парасаттылық идеяларын ілгерілету қажеттілігі туралы
біздің үндеуіміз бір реттік акция болып қалмай, өмір нормасына енген
кезде оларды пайдалануға және
сындарлы түрде іс жүзінде қолдануға
үйрету.
Сонымен қатар, сыбайлас жем
қорлыққа қарсы қызметінің сыбайлас
жемқорлық құқықбұзушылықтарды
анықтау және тергеу бойынша міндеттері бар екенін ұмытпауымыз
керек.
Естеріңізге сала кетейін, ағымдағы
жылдың 6 айының қорытындысы

бойынша, 54 қылмыс тіркелген, оның
ішінде 37 немесе 69% – сыбайлас
жемқорлық фактілері бойынша. Өндіріспен 84 қылмыстық іс аяқталып, 36
іс сотқа жіберілді.
Аяқталған қылмыстық істер бо
йынша келтірілген залал 458,2 млн.
теңгені құрады, оның 98,6% өтелді
(451,8 млн. тг.). Мемлекеттік органдардың 5 бірінші басшысы әшкереленді.
Бұл бағыттағы жұмыстар да күшейтілетін болады. Бұл туралы алқа
отырысында агенттік төрағасы Алик
Шпекбаев хабарлаған болатын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомство басшысы бюджет қаражатын
жымқыруға жол бермей, «Цифрлық
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға барынша кірісу
қажеттігін атап өтті. Осы тұрғыда қазіргі уақытта Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы қызмет цифрлық даму және
білім беру министрліктерінің жоғары
лауазымды тұлғаларына қатысты
2 қылмыстық істің тергеуде екенін хабарлағым келеді.
Сонымен қатар, азаматтар әлеу
меттік бағдарламаларды іске асыру кезінде халық ақшасын талантар ажғ а салудың уақтылы алдын
алу және жолын кесу үшін толық
бақылауды талап етеді. Бұл жерде
тиімді алдын алу шарасы ретінде
толыққанды сыбайлас жемқорлыққа
қарсы аудитті атап өтемін. Өйткені
ол ықтимал ұрлық пен теріс пайдаланудың алғышарттарын болдырмауға
мүмкіндік береді. Осылайша, біз
алдын алу кеңістігінде де, сондай-ақ
жедел-тергеу жолымен де мемлекеттік бағдарламаларды сүйемелдеуді
қамтамасыз етуге ниеттіміз. Мұның
бәрі Мемлекет басшысының кезекті
мемлекеттік бағдарламаның беделін
түсіруге жол бермеу туралы тапсырмасымен толық сәйкес келеді.
Біздің күшіміз – бірлікте!
Ернар БАЯНҒАЗИН,
Қазақстан Республикасы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің
Солтүстік Қазақстан
облысы бойынша
департаментінің басшысы

ПІКІР
дербестігі нығайып, жауапкершілігі де
арта түсті. Конституциялық өзгерістер
Қазақстанда қоғамдық келісімді одан
әрі нығайту, қазақстандық үйлесім мен
бірлік, болашағы бір тұтас елді қалыптастыру және Қазақстанның әлемдегі
ең дамыған 30 елдің қатарына кіруі
жөніндегі талаптарға сай енгізілді.
Конституцияға сәйкес, тәуелсіз
Қазақстан демократияшыл, зайырлы, унитарлы, әлеуметтік-құқықтық
мемлекет, президенттік республик а д е п ж а р и я л а н д ы . П р ез и д е н т
ішкі және сыртқы саясаттың негізгі
бағыттарын нақтылайтын ең жоғарғы
лауазымды тұлға, халық пен билік
бірлігінің, Конституцияның мызғымастығының, адам мен азаматтардың
құқығы мен еркіндігінің кепілі болып
табылады.
Ата Заңымыздың негізінде жоғарғы
заң шығарушы орган Сенаттан (жоғары палата) және Мәжілістен (төменгі
палата) тұратын Парламент болып
белгіленді. Республиканың Жоғары
сот органы – жалпы юрисдикциядағы соттардың қызметін бақылайтын
және сот практикасындағы кез келген
мәселені түсіндіретін Жоғарғы сот.
Жоғарғы сот мүшелерін Президенттің
ұсынысы бойынша Сенат сайлайды,
ал жергілікті судьяларды Президент
тағайындайды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев құқық қорғау жүйесі
және оның маңызды құрамдас бөлігі
болып саналатын қылмыстық іс жүргізу мәселеріне арнайы мән беріп
отыр. Бүгінгі таңда осы ұсыныстар
әзірлеу бойынша жұмыстар жүргі
зілуде және ауқымды іс-шаралар
атқарылуда.
Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылдан бастап
елімізде бірлік пен келісімді нығайтуға,
мемлекеттік құрылысты жаңартуға,
экономикалық, әлеуметтік табыстарға
жетуге, саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге септігін тигізді.
Осы арқылы Конституциямыздың
негізгі қағидаларына сүйене отырып,
демократиялық қоғамның негізін қаладық, әлемдік нарықтық экономикадан
өз орнымызды таптық. Осының өзі
көнілді марқайтып, туған елге, Отанға
деген сүйіспеншілік сезімін арттыра
түседі.
Ж.ТЛЕУҒАБЫЛОВА,
Павлодар қалалық
сотының судьясы

ҚҰҚЫҚТЫҚ
МӘДЕНИЕТ
БӘРІНЕН ЖОҒАРЫ
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ЕКЕШЕ АЙЫПТАУШЫ СОТҚА ЖЕКЕШЕ АЙЫПТАУ
ТУРАЛЫ ШАҒЫММЕН ЖҮГІНІП, КІНӘЛІНІ ҚК-НІҢ
131-БАБЫ 1-БӨЛІГІМЕН ЖАУАПТЫЛЫҚҚА ТАРТУДЫ
СҰРАҒАН.

Қылмыстық процестік кодекстің
талабы бойынша, судья жекеше
айыптау iсi бойынша шағымды қарап, үш тәулiк iшiнде: 1) шағымды
өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдау туралы; 2) шағымды оның тергеулігi
немесе соттылығы бойынша беру
туралы; 3) шағымды iс жүргiзуге қабылдаудан бас тарту туралы қаулы
шығарады. Сондай-ақ, шағым бо
йынша қабылданған шешiм туралы
қаулының көшiрмесi арыз иесiне,
ал осы баптың екiншi бөлiгiнiң 1)
тармағында көзделген жағдайда
айыпталушыға да жiберiледi.
Қылмыстық құқықбұзушылықтың
жасалғаны туралы шағым берген
жәбiрленушi, өзге де тұлға онда
көрсетілген қылмыстық құқ ық
бұзушылықтың мән-жайлары және
айыпталушының кiнәлiлiгi сотта
қандай дәлелдемелермен расталуы
мүмкiн екендiгiн көрсетуге тиіс.
Істің мәніне үңілсек, айыптаушы
да, айыпкер де жас шамалары
деңгейлес, мемлекеттік органда
бірге қызмет атқарған және қызметтері қоғамдық тәртіпті сақтау,
азаматтардың құқықтары мен бос
тандықтарын қамтамасыз етумен
тікелей байланысты офицер шеніндегі полицияның қызметкерлері.
Құқықбұзушылықтың туындауының
өзі офицерлердің ішкі істер органдары қызметкерлерінің Жарғысы
мен бұйрық талаптарын өз деңгейінде орындамауынан немесе
кәсіби қызметтегі қарым-қатынаста
әріптестік қадір-қасиет пен өздеріне мемлекет тарапынан жүктелген
ортақ мүддеге деген құрметтің,
адалдықтың төмендігінен десек те
болады.

Сот тергеуi басталардан бұрын
төрағалық етушi тараптарға өзара татуласудың мүмкіндігі туралы және татуласудың тәртібі мен
салдарын түсіндірді. Татуласуға
қандай да бір шартсыз немесе
тараптардың міндеттеме алуынсыз келуге болатыны, зайырлы,
құқықтық мемлекеттегі құқықтық
мәдениеттің мәні және татуласу
арқылы тараптарға ортақ ізгілікті
шешім қабылдай білудің маңызына
да тоқталып өтті. Татуласу туралы
өтінішхат сот кеңесу бөлмесiне кеткенге дейiн мәлімделуі мүмкін екені
де айтылды.
Сот отырысында жеке айыптаушы айыптау тәртібінде берген
шағымынан бас тартатынын мәлімдеді. Айыпкер де жеке айыптаушының шағымынан бас тартатынын
толығымен қолдады.
Қорғаушы-адвокат А.Байтлеуов
жеке айыптаушының шағымынан
бас тартуына байланысты істі тоқтатуды сұрады.
ҚПК-нің 35, 412-баптарын басшылыққа ала отырып, сот жеке
айыптау тәртібімен берілген шағым
бойынша қозғалған қылмыстық істі
ҚПК-ң 35- бабы 1-бөлігі 5) тармағының негізінде, жеке айыптаушының
айыптаудан бас тартуына байланысты өндірістен тоқтатты және
қылмыстық іс тоқтатылғаннан кейін
қылмыстық қудалауды осы айыптау
бойынша қайтадан жаңғыртуға болмайтындығы түсіндірілді.
Лунара МҰРАТҚАНҚЫЗЫ,
Тарбағатай аудандық
сотының судьясы,
Шығыс Қазақстан облысы
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ТҮЗЕУ МЕКЕМЕСІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР

«ABAI. 175 JYL» коллекциялық монеталарын айналысқа шығару туралы
Нұр-Сұлтан

2020 жылғы 10 тамыз

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2020 жылғы 10 тамызда номиналы 500 теңгелік күміс
тен, номиналы 100 теңгелік мельхиор қоспасынан және номиналы 100 теңгелік нейзильбер қоспасынан «Есте қалатын оқиғалар мен біртуар адамдар» сериясынан «ABAI. 175 JYL» коллекциялық
монеталарын айналысқа шығарады. Монеталар шығарылымы ақын және ағартушы Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толуына орайластырылған.
Қазақстан Республикасында карантин режимінің ұзартылуына байланысты монеталарды сату
мерзімі кейінірек хабарланады. Сату күні туралы ақпарат Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
ресми сайтында қосымша орналастырылатын болады.  
«ABAI. 175 JYL» монеталарының сипаттамасы:
Монеталардың бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде Қазақстан Республикасының Мемле`
кеттік Елтаңбасы бейнеленген. Елтаңбаның сол және оң жағында «QAZAQSTAN RESPYBLIKASY ∙
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазбалар орналасқан. Айналдыра ұлттық ою-өрнек элемент`
тері бар. Төменгі бөлігінде «TENGE»
жазбасы және күміс монетада монетаның номиналын білдіретін
«500» саны және мельхиор мен нейзильбер монеталарында «100» саны бейнеленген.
Монеталардың сырт жағында (реверсінде) Абай Құнанбаевтың мүсіндік портрет  бейнесі, күміс
және мельхиор монеталарда интерференциялық түрлі-түсті бейнелеу технологиясын қолдана отырып
орындалған сия құтысының және қаламұштың стильдендірілген бейнесі орналасқан. Портреттің оң
жағында – қазақтың киіз үй декоры түріндегі ою-өрнек таспасы (басқұр), оның астында Абай Құнанбаевтың туған жылын, 175 жылдығын мерекелейтін күнді және соғылған жылын білдіретін «18452020» деген жазба орналастырылған. Оң жағында - металдың массасын білдіретін «31,1 g» деген жазба бар. Монетаның жоғарғы бөлігінде «175» және «JYL» деген жазба бар. Сол жақ бөлігінде ұлттық
ою-өрнек элементі, күміс монетада монета дайындалған металды және оның сынамын білдіретін «Ag
925» деген жазба бар.  Монетаның төменгі бөлігінде латын графикасында «ABAI» деген жазба бар.
Техникалық өлшемдері:
«Рroof» сапалы монеталар 925/1000 сынамды күмістен, массасы 31,1 грамм, диаметрі 38,61 мм,
номиналы 500 теңгелік, таралымы 1 500 данада дайындалды.

«Вrilliant uncirculated» сапалы монеталар МН 25 мельхиор қоспасынан, массасы 15 грамм, диаметрі 33 мм, номиналы 100 теңгелік, таралымы 8 000 данада дайындалды

КІТАП- РУХАНИ АЗЫҚ
З

К-169/1 МЕКЕМЕСІНІҢ АРНАЙЫ КОНТИГЕНТ АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК
–ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ БӨЛІМІНІҢ КІТАПХАНАШЫСЫ,
ӘБДІҚАЛЫКОВ АЙДОС ӘБДІҚАППАРҰЛЫ – ЖҰМЫСЫНА ЖАУАПКЕРШІЛІКПЕН ҚАРАЙТЫН, ЖАЛЫНДЫ ЖАС.

Өз ісінің басқа кітапханашыларға қарағанда
өзгеше қиын жақтарын да әрдайым есте сақтап
жүреді. Өйткені оның оқырмандары – қылмыс жасап, құқық бұзғандар. Қураған ағашты
қалпына келтіру қандай қиын болса, ардан
аттап, қоғам заңын елемей, заң бұзғандармен
жұмыс жасау да қиын екені анық. Бірақ, көркем
шығарманың адам санасына әсер ететін сиқыр
күші бар екені бесенеден белгілі. Кітап оқу жазаланушылардың мінез-құлқына игі әсер етіп,
өз-өзін қайта тәрбиелеуге ықпал етеді.
Шынында да, жылулық сыйлар жақындарынан жырақта жүріп,темір торға телмірумен
сүреңсіз күндері өтіп жатқан жазаланушылар
үшін кітап оқу, бір сәтке болса да, рухани
жан дүниелерін жайландырып, қалыпты психологиялық жай-күйге түсіреді. Жаза басып
жаңылған айыпталушы не сотталғанды тәртіпке шақырып, қайта тәрбиелейтін тергеу изоляторындағы тікелей жауапты арнайы контигент
арасында психологиялық тәрбие жұмысын
жүргізу бөлімінің қызметкерлері, соның ішінде,
әділет аға лейтенанты, аға психолог Айзат
Мырзалының айтуынша, мекеме аумағында
қамауда жатқандардың кітап оқып болғаннан
кейін көңіл-күйі өзгеріп, мінез-құлқы жайланып,
жадыраңқы кейіпке түседі екен.
Кімге болса да рухани азық болар көркем
әдебиеттің адам сезімдеріне ерекше әсер
беріп, мейірімділікке бастайтыны анық.
Мекеменің шаруашылық бөліміне қалдырылған О. деген азамат жақында ғана Ә.Нұршайықовтың «Махаббат, қызық мол жылдар»
романын оқып шыққандығын айтты. «Роман
кейіпкерлерінің бойындағы адамгершілік қасиеттеріне ой жүгірте отырып, бостандыққа
шыққаннан соң, өзімнің де сол кейіпкерлер
секілді, жақындарыммен қарым-қатынасымды
өзгертуім керек деп шештім» дейді сотталушы.
Иә, бұл рухани жан азығымыз – кітаптардың
адам өмірін ізгілендіруге мол әсерінің бар екендігін білдірмей ме? Кітапханаға барғанымда,
жоғарғы білімді, жақсы қызметте болған Ж.
деген жігіттің Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» шығармасын сұрап алып жатқандығының куәсі болдым. Қазақы құндылық пен тарихи
көшімізді дәріптейтін бұл шығарманың оқырманның жігерін ұштайтыны анық. Кітапханашы

алған кітапты арнайы журналға тіркеп, қол
қойдырып алды. Бұл тәртіп кітаптың ұқыпты
ұсталуына ғана емес, ішке өткізуге тыйым
салынған заттардың өтіп кетпеу қауіпсіздігін
де қамтамасыз етеді дейді. Сондықтан да, қапаста отырған азаматтар мекеме бастығының
атына өтініш жазу арқылы ғана кітап алып оқи
алады. Осы арыз негізінде кітапханашы Айдос сұралған кітапты тіркеп, жазаланушылар
жатқан аймақтағы корпус басшысына жеткізеді.
Онда сол күнгі кезекшімен бірлесе отырып,
барша куәгерлер алдында тексеріліп, сұраныс
иесіне апарып беріледі. Іште жатқан айыпталушылар мен сотталушылар тарапынан мұндай сұраныстар өте көп екен. Кейде кітапхана
қорында жоқ авторлардың кітабын сұрайды.
Жалпы, бүгінгі таңда мекеменің арнайы ғимаратында орналасқан кітапханада 3265 кітап
қоры бар. Жылына екі рет жаңа кітаптармен
толықтырылып, жаңартылып тұрады. Жақында ғана қалалық орталықтандырылған кітап
ханадан 500 кітап әкелінді. Бұл кітаптарды,
қалалық орталықтандырылған кітапхананың
директоры Есімқұлова Сая мен кітап қорын өңдеу және толықтыру бөлімінің кітапханашысы
Жаманаева Айгүл сұрыптап, дайындап, мекеменің кітапханашысы Айдос Әбдіқалықовқа
тапсырған болатын. Әкелінген кітаптардың
ішінде классик, заңғар жазушы М.Әуезовтің
шығармалар жинағының 11 томы бар екен. Сонымен қатар, бұл кітаптар арасында детектив
жанрында жазылған кітаптардың болуы бізді
қуантты дейді кітапхана қызметкері. Өйткені
сотталғандардың басым бөлігінің детектив
жанры мен газет-журналдарға деген сұранысы жоғары. Мекеме аумағында шаруашылық
бөліміне жұмысқа қалдырылғандар өздерінің
сұранысы бойынша, еңбек жалақысы негізінде
республика көлемінде шығатын газет-журналдарға жазылған. Олай болса, жабық мекемеде
жатқандар жаһан жаңалықтарынан да бейхабар емес. Олар қоғамнан шектелгенмен,
еліміздің тыныс-тіршілігімен осы кітапханада
түптеліп, жинақталған газет-журналдарды оқу
арқылы біліп отырады.
Раушан АБРАХМАНОВА,
ЗК-169/1 мекемесі

ТАРАТУ
7. «Oqwshy.kz»ЖШС, БСН 1809400002241, өзінің жабылатыны туралы хабарлайды. Заңды тұлғаның
мекенжайы:  Алматы облысы, Қаратал ауданы, Қанабек ауылы, Д.Сарынов көшесі, 22-үй, 2-пәтер.

ӘРТҮРЛІ
«Вrilliant uncirculated» сапасылы монеталар МНЦ 15-20 нейзильбер қоспасынан, массасы 11,17
грамм, диаметрі 31 мм, номиналы 100 теңгелік, таралымы 75 000 данада дайындалды.

3. 17.02.2020 жылы қайтыс болған Нармагамбетов Турлан Сергалиевичтың артынан Атырау нотариусы
Камзагалива Р.Т.  мұралық іс ашылды. Осыған байланысты мұраны қабылдау үшін Атырау қаласы, М.Баймұханов көшесі, 41 А үй, н.п 16, тел.: 87012227274  хабарласулары сұралады.
4. 23.06.2020 ж. қайтыс болған Амитов  Кудайбергеннің атына мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлердің
Түркістан қаласы, С.Ерубаев көшесі, 1 ықшамаудан, 12-үй, 26-пəтер, нотариус Е.Е.Байсбаевқа жолығулары
сұралады. Тел.: 8 701 731 47 66.
5. 15.06.2020 ж. қайтыс болған Амитова  Санавар Сиддикбаевнаның атына мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлердің Түркістан қаласы, С.Ерубаев көшесі, 1 ықшамаудан, 12-үй, 26-пəтер, нотариус Е.Е.Байсбаевқа
жолығулары сұралады. Тел.: 8 701 731 47 66.
6. 2020 жылдың 13 шілдесінде қайтыс болған Туркабаев Амангельды Кушкалиевичтің атына мұралық
іс ашылды. Осыған байланысты мұрагерлердің төмендегі мекенжайға хабарласулары сұралады: Атырау
қаласы, Махамбет көшесі, 116-үй, 84-кеңсе. Ұялы телефоны 87021427642. Нотариус Кузембаев Нұрлан
Түзелбайұлы.

Монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған.
Номиналы 500 теңгелік және 100 теңгелік коллекциялық монеталар төлемдердің барлық түрлері
бойынша Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында олардың белгіленген құнымен қабылдануға,
сондай-ақ банк шоттарына есепке алынуға және аударылуға міндетті, Қазақстан Республикасының
барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады.
Күмістен дайындалған монеталар кәдесыйлық орамда шығарылады және Қазақстан Ұлттық
Банкінің мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған.
Мельхиор қоспасынан дайындалған монеталар арнайы полиграфиялық орамда шығарылады.
Коллекциялық монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалған.
Толығырақ ақпаратты БАҚ өкілдері мына телефон арқылы алуына болады:
+7 (717) 2 775 205
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

ЖАРНАМА
БӨЛІМІ:
Алматы қаласы
Ұялы тел.: 8(747)428-26-10
Тел.: 8(727) 292-29-27,
292-40-89

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН
ОРЫНДАР:
«Қандыбаева» ЖК, Газеттерге, журналдарға
және сайттарға хабарландыру қабылдау
агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,
8 707 895 21 99,8 701 739 27 83,8 705 185 75 73
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.
қиылысы, 208 кеңсе.

E-mail:
zanreklama@mail.ru

ТОО Арлан-консалтинг,
Семей қ., К.Мұхаметханов көшесi, 23 «А». Тел.:
8 (705) 798-58-18

«GoldKapital» ЖК
Нұр-Сұлтан қ.,
Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.
Тел.: 8 (7172) 52-02-11

«TRade and service» ЖК,
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.
«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., М.Горький
көшесi, 37, 107-бөлме. Тел.: 8 (7162) 25-77-17.

2. Нұр-Сұлтан қаласы, Керей, Жәнібек хандар көшесі, 28-үй, 91-пәтерде тұратын Жұмажанова Үмітжан Науханқызы Нұр-Сұлтан қаласының Есіл аудандық сотына арызданды. Арыздану себебі 01.01.1913 жылы туған Ақмола облысының тумасы, жұмыссыз,  
азаматша Жұмажанова Қазна Тюлюбайқызының қайтыс болғаны туралы жариялау. Азаматша Жұмажанова Казна Тюлюбайқызының тұрғылықты жері туралы ақпараты бар адамдардың бұл туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап үш ай ішінде сотқа
хабарлауын өтінеміз.
9. Осымен «Қазақ мұнай және газ институтының ғылыми-зерттеу орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 110840006901,
барлық кредиторларға жарғылық капиталдың азайғаны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап бір ай
мерзімде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абылай хан даңғылы, 77-үй.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, судьялары және аппараты Алматы қаласы
Наурызбай аудандық сотының төрағасы
Серікбай Алдабергенұлы ТӨЛЕПБЕРГЕНОВТІҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына ауыр қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

Назар аударыңыз!
Біздің газетімізге берген жарнама ақысын
«Каспи Голд» арқылы төлеу мүмкіндігі қарастырылған.
+7 771 431 94 12 (Сымбат Қаныбекова)

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай көшесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04
«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл көшесі,
11. Тел.: 8 (7112) 42-00-71.
Қалиасқаров Нұрлан
Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүтішов
көшесi, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777)
572-29-91,8 (701) 315-54-59.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), директоры Кривилова Татьяна Ивановна. Шымкент қ., Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймерденов к.
бұрышы) RBK банктің жанында, Тел.: 8 (7252)
53-40-48. WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail:
nazar.reklama@gmail.com

Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос
танай қ.,Гоголь көшесі,110,ВП 67 (Чехов-Гоголь
көш. қиылысы),Тел.: 8-714-2-50-97-07, ұялы тел.:
8-7758847211, 8-7053506918.

«Реклама» ЖШС, Орал қ., Достық-Дружба
даңғылы, 182. Тел.: 8 (7112) 50-47-34.

« О з а т - 1 » Ж Ш С , Ақтөбе қ., Алтынсарин
көшесі 31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы
тел.: 87774348344 және Ақтау қаласы.
ИП «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.:
87781063779,e-mail:zan-at@mail.ru.
Ершова Людмила ЖК, Шымкент қ., Желтоқсан
көшесі,20 б.

«Юридическая фирма «Консультант» ЖШС
Орал қ., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 8 (7112)
50-88-05.

ИП «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы.
ardawka_94@mail.ru, Тел: 87058762218.
«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., ш/а,
Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 24-29-66,
87058147221.
ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. әл-Фараби 119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс: 8 (7142)
53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызыл
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78
ЖК Тажибаева, Тараз қаласы,Қойкелді көшесі
158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772,
87054422939.
ИП Новоселова, Петропавл қаласы,Қазақстан
Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. Тел.:
(87152) 46-74-77.
«Версаль Бизнес», Атырау қаласы,Сырым Датов көшесі,35-үй,«Сырым Тобе» БО,102-бөлме.
Тел.: 32-14-29, 30-65-24, ұялы тел.: 8701 920
45 38.
ЖК «Выдай», Өскемен қаласы,60. Тел.: 8(7232)
578414, ұялы тел.: 87772256506.
ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы көшесі,
55, Алма сауда орталығы, 4-қабат, 419в-бөлім,
426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы тел.: 8707705-9222 Email:kaldybayeva@mail.ru.
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ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ
(Соңы Басы 1-бетте)

Корей түбегіндегі соғыстан бастап,
қазіргі күнгі қақтығыстарға дейін
бітімгерлік күштері маңызды рөл ойнап
келеді. Ал тәуелсіздігіне 30 жыл енді
толатын біздің ел үшін мұндай миссия
ларға қатысу өте маңызды. Діндар
Мартин Нимеллердің: «Алдымен олар
социалистерді тұтқындауға келді, мен
үндемедім. Өйткені социалист емес
едім. Артынша олар кәсіподақ мүшелеріне келді, мен үндемедім. Өйткені
кәсіподақта жоқ едім. Одан кейін олар
еврейлерге келді, мен үндемедім.
Өйткені еврей емес едім. Ең соңында

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ –1150

шілер тобы Ливанға бітімгершілік
миссияcын атқаруға аттанды.
Бітімгерлерді соғыс аймағына
жіберу тәуекелге бел буу деген сөз
емес пе?
– Ә р и н е , т ә уе к ел ге бел бу у.
Бұл – үлкен тәуекел, үлкен қауіп.
Тәжікстандағы оқиғаны жақсы
білесіздер. 1995 жылдың 7 сәуірінің
жаңғырығы құлағымызға әлі к еледі. Жап-жас қазақтың сарбаздары
ауған-тәжік шекарасында оққа ұшты.
17 сарбаз көз жұмды. Бұл біз үшін
үлкен қайғы. Міне, тәуекел дегеніміз
осы. Бірақ, бір жағынан, егер біздің

әсері тікелей не жанама тиюі мүмкін
қақтығыс ошақтарын тыныштандыруға
тырысамыз. Кейде ол сәтті болады, ал
кейде мүлде нәтиже бермей жатады.
Бірақ бұл дұрыс позиция деп санаймын. Неге? Өйткені біз туындаған
қақтығыстар мен соғыстардың өз аумағымызға өтіп кетуінен сақтанамыз.
Қытайдың «өртті өзеннің бергі бетінен
тамашала» деген нақыл сөзі бар. Ал
біз үшін отты бері өткізбейтін өзеніміз
ол – бітімгерлік күштеріміз, бейбітсүйгіш позициямыз, дауласушы, қақтығысушы тараптарды татуластырушы
алаңдарымыз.

Асхат ҚАСЕНҒАЛИ, саясаттанушы:

«ТӘРБИЕСІЗ
БЕРІЛГЕН БІЛІМ –
АДАМЗАТТЫҢ
ҚАС ЖАУЫ»

ОТТЫ БЕРІ
ӨТКІЗБЕЙТІН
ӨЗЕНІМІЗ –
БІТІМГЕРЛІК

олар маған келді, сол сәтте мен үшін
үн қататын ешкімнің қалмағанын түсіндім», – деген әйгілі сөзі бар. Маған осы
сөз қатты ұнайды. Бұл сөз бітімгерлік
миссиясының басты ұраны болуы тиіс
деп те ойлаймын. Өйткені бір сөзбен
бітімгерліктің күшін, ықпалын, мақсатын көрсетіп тұр.
Қазақстан тәуелсіздік алған соң,
бірден бітімгерлік миссияларына қатысуға тура келді. Оған КСРО құлап,
оның орнына пайда болған елдердегі
саяси ахуалдың нашарлап, соңы
қақтығыстарға ұласуы себепкер болды. Ең бірінші болып біз азамат соғысының құшағында қалған Тәжікстанға
аттандық. Бес жылдың ішінде он
мыңнан астам сарбаз өз борышын
өтеп, бітімгерлік миссиясын орындады. Тәжікстан біз үшін Ауғанстаннан
келуі мүмкін экстремистік ағынды тоқ
татудың алдыңғы шебі ретінде қарастырылды. Және бұл дұрыс! Өкінішке
орай, бұл елде біраз сарбазымыз оққа
ұшты. Олар тектен тек қаза тапты
деп айта алмаймыз. Тәжік жерінде
көз жұмса да, қазақ елінің мүддесін
қорғады.
Артынша Ирактағы соғысқа біздің
сарбаздарымыз жарылғыш заттарды
залалсыздандыру бойынша маңызды
миссиямен аттанды. Бұл елде де миссия құрамындағы сарбаздар үшін қайғылы оқиғалар болды. Дейтұрғанмен
сарбаздар үлкен тәжірибе жинақтады.
Тәуелсіз ел үшін сарбаздардың кәсіби
болуы аса маңызды. Міне, сондай
кәсібилік осындай миссиялармен
келеді.
Қазір еліміздің әскери күштері күні
кеше ғана жойқын жарылыс болған
Ливанда бітімгерлік миссиясымен жүр.
Одан бөлек біз НАТО, ҰҚШҰ, БҰҰ аясында түрлі бітімгерлік миссияларына
қатысып келеміз. Мемлекетіміз көпвекторлы саясат ұстануға тырысатындықтан, тек қана бір тараптың емес,
түрлі мүддені көздейтін ұйымдардың
миссияларына қатысу арқылы тәжірибе жасақтаудамыз.
– Қазақстан әскері бітімгерлік миссияларына да бұрыннан
қатысып келеді ғой. Мәселен,
тәжік-ауған шекарасын күзеткен
қазақстандық сарбаздардың
есімдері ел жадында. Ал кеше
ғана қазақстандық әскери қызмет-

Қ

АЗАҚСТАН – ӘСКЕРИ ҚУАТЫ ӘЛСІЗ, ЭКОНОМИКАСЫ ЕНДІ ДАМЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН ЕЛ.
ӘЛСІЗДІ КЕЗ КЕЛГЕН КҮШ ТҰҚЫРТА АЛАДЫ.
СОНДЫҚТАН БІЗ ҮШІН ТЫНЫШТЫҚ ПЕН БЕЙБІТШІЛІК МАҢЫЗДЫ. СОЛ СЕБЕПТІ ДЕ, БІЗ СИРИЯДАҒЫ СОҒЫС ТОҚТАСЫН ДЕП ШЫР-ПЫР БОЛАМЫЗ.
ӘЗІРБАЙЖАН МЕН АРМЕНИЯ СОҒЫСЫП КЕТПЕСІН
ДЕП АЛАҢДАЙМЫЗ ЖӘНЕ БІЗГЕ ӘСЕРІ ТІКЕЛЕЙ НЕ
ЖАНАМА ТИЮІ МҮМКІН ҚАҚТЫҒЫС ОШАҚТАРЫН
ТЫНЫШТАНДЫРУҒА ТЫРЫСАМЫЗ.

күштер Тәжік станға бармағанда
және бітімгерлік миссиясын атқармағанда, жас ержүрек сарбаздарымыз кеудесін оққа тоспағанда, бәлкім, ол елдегі азамат соғысы тұтас
Орталық Азияға жайылып кетер ме
еді? Сондықтан сөзсіз бұл тәуекел.
Егер сіз ақпарат беттерін ашып қалсаңыз, Африкада, Таяу Шығыста
БҰҰ аясында қызмет ететін түрлі елдердің бітімгерлік күштері оққа ұшып
жатқанын оқи аласыз. Олардың басым бөлігі АҚШ пен Еуропа елдерінің
сарбаздары. Дамыған елдер, қуатты
державалар. Соған қарамастан,
олар қауіпті аймақтарда тәуекелге
бас тігіп, өз борыштарын өтеп жатыр.
Өздерінің елдерінің мүдделері үшін.
Біздің күштерге де осы әрекет тән.
– Қалай ойлайсыз, бізге бейбітшілік орнататын мемлекет ретінде
халықаралық аренада жүру қаншалықты қажет?
– Қазақстанды біз таңның атысы,
күннің батысы қанша жерден мақтасақ
та, ақиқат біреу. Қазақстан – әскери
қуаты әлсіз, экономикасы енді дамып
келе жатқан ел. Әлсізді кез келген күш
тұқырта алады. Сондықтан біз үшін
тыныштық пен бейбітшілік маңызды.
Сол себепті де, біз Сириядағы соғыс
тоқтасын деп шыр-пыр боламыз.
Әзірбайжан мен Армения соғысып
кетпесін деп алаңдаймыз және бізге

– Саяси-тарихи дәлелге жүгінер болсақ, дүние жүзінде өз
еркімен ядролық қарудан бас
тартқан мемлекет жоқтың қасы.
Ал Қазақстан әлемде көлемі
жағынан төртінші орында тұрған
ядролық арсеналдан бас тартып,
күллі әлемге үлгі болды. Не ұттық, неден ұтылдық?
– Бұл сұраққа дәл қазір нақты
жауап беру өте қиын. Себебі, Қазақстан әлі бірде-бір елмен әскери
қақтығысқа түскен емес. Мысалы,
Украина да дәл біз, сияқты ядролық
қаруға ие мемлекет еді. Әлемдік державалар арқадан қағып, беттен сүйіп,
ол қарудан бас тартқызды. Болашақта
аумақтық тұтаст ығына кепіл беріп,
тәуелсіздігінің баянды болатынын
жеткізді. Бірақ картаны ашып қараңыз,
жаңалықтарды қосыңыз, сайттарды
оқыңыз. Сол кепілдіктер мен уәделер
орындалды ма? Жоқ! Мүлде! Украина
бүгінде сиырдың бүйрегіндей бөлшектелген ел. Аумақтық тұтастығы
тас-талқан болды. Бәлкім ол қолында
ядролық қуаттылықты сақтап қалғанда, қазіргідей қиын жағдайға тап болмас па еді?! Сондықтан Қазақстанның
ядролық қарудан бас тартқанына баға
берер сәт әлі туған жоқ.
– Сұхбатыңызға рахмет!

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР:
Нұр-Сұлтан Айша Құрманғали
8 707 851 91 13.
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Меншiк иесi:
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРАЦИЯ»
ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

Алматы
облысы

Нұрбол Әлдібай
8 701 357 66 84.

Ақмола
облысы

Қалкөз Жүсiп
8 701 300 14 74

Маңғыстау Жазира Әбіл
облысы
8 701 377 97 76.
Қызылорда Гүлбану Мақажан
облысы
8 701 697 39 86.
Түркістан
облысы

Шадияр
Мекенбайұлы
8 775 733 56 65

Аты бүкіл әлемге мәшһүр ұлы ғұлама, данышпан, энциклопедист
Әбу Насыр әл-Фараби бабамыз – әлемнің екінші ұстазы атанған ғалым.
Ол бала кезінен сол дәуірдегі өркениет пен мәдениеттің ірі орталықтары
саналған Бұхара, Самарқан, Мерф, Бағдат, Харран, Рей, Каир, Алеппа, Шап
қалаларында болып, үнемі білімін жетілдіріп тұрды. Жасөспірім шағында
елге келген керуенмен ілесіп, Бағдатқа барады. Әл-Фараби сауатын түркі
тілінде ашып, өзін ақын-күйші, әнші ретінде танытқан. Ғұламаның өлеңдерінен үзінділер де сақталған және күйшілігі туралы деректер де кездеседі. Әл
Фараби өмір сүрген заманда бүкіл Орта Азия мен Түркістан Араб халифатының ықпалында болғандықтан, халық қарым-қатынас жасау үшін араб,
парсы, түркі тілдерін қатар қолданған. Солар секілді Фараби де бірнеше
тілдерді жетік меңгерген.
Ғылым, білім іздеп, жер-жерді аралаған ойшыл парсы, түрік, араб тілдерінен бөлек грек, қытай, латын, санскрит және басқа тілдерді үйренеді. Сол
заманда дамыған барлық ғылым салалары мен өнер түрлерін жетік меңгеріп,
оның дамуына өз үлесін қосады. Осылайша кейінгі ұрпаққа мол мәдени асыл
мұра қалдырды.
Әл-Фарабидің ғылыми қызметі ортағасырлық араб-мұсылман мәдение
тінің гүлдену дәуіріне, яғни біздің дәуіріміздегі X ғасырдағы мұсылман реноссансына сәйкес келеді. Қазіргі уақытта әл-Фараби ойларының өзектілігі
қайтадан арта түсуде. Оның көзқарасында саясат, дін және бақыттың өзара
терең қатынасы көрсетілген. Бүгінде әлем ислам және батыс өркениетінің
текетіресу қаупі алдында тұрғанда, ислам мәдениетімен астасатын экстремистік және лаңкестік көңіл-күй үдеп келе жатқан кезде, ұлы философтың
мұрасы адамзаттың күллі көзқарасын шешуге көмек бере алады. Өздігінен
білім алып, көп ізденген ойшылдың бүгінгі күнге дейін «Логика», «Метофизика», «Этика», «Саяси және әлеуметтік философия», музыка мен медицинаға
арналған жүзден астам трактаттары сақталған. Ол – алғашқы болып музыканы математикалық негізде жүйелеп, оны ғылымның бір бағыты ретінде көрсеткен данышпан. Шығармаларында көне грек оқымыстыларының, әсіресе,
Аристотельдің еңбектеріне талдау жасады.
Білім-ғылымды үйретумен қатар тәрбиелік мәні зор шығармалар жазды.
Әл-Фараби сезім мен ойлау, тәрбие мен іс-әрекет жүйесін жетілдіру мәселесіне қайта айналып соғып отырған. Білімсіз адамгершілік молаймайды,
білімсіз адам өзінің абзал қасиеттерін тани алмайды. Ұлы ойшыл ғылым мен
тәрбие ұштасса ғана рухани сауаттылыққа жол ашылады, мінез-құлқын түзей
алмаған адамның ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. Ғалым дене
тәрбиесі мен адамгершілік тәрбиесінің ұқсастығына, оның бір-біріне тигізетін
әсеріне ерекше мән берді.
Әл-Фараби «адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек, тәрбиесіз
берілген білім – адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның өміріне зиян
әкеледі» деп тәрбиеге аса қатты көңіл бөлу керектігін түсіндірді. Ғұламаның
ғылыми философиялық еңбектерін байыптап, қайта қарау барысында оның
педагогика тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі болғандығын көреміз. Ол –
Шығыс еліндегі тұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе жасаған ағартушы.
Әбу Насыр әл-Фараби өзінің «Риторика», «Поэзия өнері», «Бақытқа жол
сілтеу туралы» трактаттарында этикалық-эстетикалық мәселелерге көңіл
бөліп, білім дәрежелерін саралап, солардың негізін дәлелдеп берді.Ол
музыка туралы жазған кітабында музыка өнерін әдемілеп жіктеп береді. Ал
«Логика» және «Диалектика» атты шығармасында әлемнің ішкі байланысын,
дамуы қандай екенін түсіндіріп, әлемге паш етеді.
Әл-Фараби дүниенің мәңгілігін мойындап, танымның болмысқа тәуелділігін растап, ақыл-парасат туралы ілімді саралады. Ол «Ғылымдар тізбегі», «Бесінші трактат», «Медицина каноны», «Қайырымды қала», «Адам
ағзасындағы мүшелер», «Жануарлар ағзасындағы мүшелердің құрылысы
мен қызметі», «Жануарлар ағзалары», «Темперамент туралы», «Риторика»,
«Поэзия өнері туралы», «Бақытқа жол сілтеу», «Вакуум туралы», «Теория
лық арифметикаға қысқаша кіріспе», «Болжамдағы геометрияға кіріспе»,
«Астрологиялық болжамдарда не дұрыс, не теріс», «Ғылымдардың шығуы»,
«Евклидтің бірінші және бесінші кітаптарының кіріспелеріндегі қиын жерлерге түсініктеме», «Фусул ал-мадани», «Философияны үйрену үшін қажетті
шарттар жайлы трактат» секілді ғылымның барлық саласына арнап еңбектер
жазып, көп мұралар қалдырған кемеңгер философ.
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