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ЛАУАЗЫМДЫЛАР

ҚЫЗМЕТІНЕ ХАЛЫҚТЫҢ
ӨЗІ БАҒА БЕРСІН
ТЕЛЕГЕЙ
ТЕҢІЗ
ТЕБІРЕНІСТЕР
АҚЫНЫ
Мен Төлеген ағаны өмірімде бірақ рет көрдім. Ол кезде мен Қазақ
телевидениесінің жаңалықтар
редакциясында қатардағы
редактор боп қызмет істеп
жүргем-ді... Төлеген ақынның
атағы ауыздан ауызға өтіп,
әсіресе, жастардың құрметіне
әбден бөленген кезі еді.
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ИСЛАМДАЙ

Бүгінгі әңгімемізге
арқау болған кадрлық
тағайындаулар жүйесіне
қалай тәртіп орнатуға
болады? Біріншіден, ол
алдында айтқанымыздай,
маманның біліктілігі мен
іскерлігіне байланысты
болғаны жөн. Ең бастысы
– адал қызмет етуге деген
шынайы ниеті ескерілуі
қажет. Екіншіден, олардың
қызметіне бағаны халықтың
өзі беруі керек. Билік өзі
тағайындаған қызметкердің
кемшілігін халық алдында
ашып көрсетуге ешқашан
тырыспайды. Өйткені,
бұл олардың да кемшілігі,
жіберген ағаттығы болып
табылады. Ал, біздің
билік өз қатесін ешқашан
мойындап көрген емес,
мойындамайды да.
Сондықтан, қоғам, халық
тарапынан бақылау қолға
алынғаны дұрыс. Бұл жерде
жаңадан құрылған Ұлттық
қоғамдық кеңеске сенім
артқанымыз жөн.

АДАЛ АЗАМАТТАРДЫҢ ЖАЗЫҚСЫЗ
ЖАЗАЛАНУЫНА ҚАРСЫМЫЗ
Белгілі қоғам қайраткері, Қостанай облысының құрметті азаматы Кәкімжан Кәрбозов
Ислам Әбішев ісіне қатысты пікірін айтты. «Қазақ үні» редакциясының поштасына
келген аудио жазбада Кәкімжан Кәрбозов Ислам Әбішевтің ісін әділ қарауды сұрап,
оның ел игілігі үшін атқарған істеріне тоқталды.

ИСТИННОЕ ЛИЦО ПЬЯНСТВА:

необходимо ужесточение законодательства
10
бет

Люди курят, пьют, неправильно питаются, ведут нездоровый
образ жизни и т.д. Но при этом хотят быть здоровыми, не
болеть и долго жить. Как это связано? Получается, курение,
алкоголь ценнее, чем здоровье, долголетие?! Или не ценят
жизнь? Или многие не знают в полной мере о вреде алкоголя
и курения, и выбирают свой способ отравления собственного
организма?
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ТАНЫЛМАЙ
КЕЛГЕН
ТАУ ТҰЛҒА
НЕМЕСЕ МЫРЗАШӨЛДІҢ
МЫРЗАХАНЫ АТАНҒАН
ПОШАНОВ ТУРАЛЫ СӨЗ

050006, Алматы қаласы, Қалқаман-3 ықшамауданы, К. Сейітов көшесі, 11 үй. Байланыс телефоны: 8(727)398-57-31
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ЕЛІМІЗДІҢ МӘДЕНИ-РУХАНИ
ДАМУЫНА НАЗАР АУДАРЫЛДЫ
Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев
Қазақстанның театр
қайраткерлері одағының
төрағасы Тұңғышбай
Жаманқұловты қабылдады.
Кездесу барысында Мемлекет басшысына Қазақстанның
ұлттық театрларының жай-күйі,
кинематография саласының
жағдайы туралы мәлімет берілді.
Тұңғышбай Жаманқұлов Қа
зақстан Президентіне өңір
лер дегі театрлардың шығарм а
шылық жағдайы, Т.Жүргенов
атындағы Қазақ ұлттық өнер
академиясындағы жас мамандарды дайындау барысы және
басқа да мәселелер туралы баяндады. Сонымен қатар, кездесуде

ТОҚАЕВ

ТОҚЕТЕРІН АЙТТЫ

ШЫМКЕНТТІҢ ЭКС ӘКІМІ ЕНДІ ҰЗАҚ
ДЕМАЛА БЕРСЕ БОЛАДЫ…
Қазақстанның театр қайраткер
лері одағының мәртебесін арттыру мәселесі де сөз болды.
Қасым-Жомарт Тоқаев театр және
кино өнері еліміздің мәдени-

рухани дамуында айрықша рөл
атқаратынына назар аударды.
Сондықтан, осы салалардың дамуына ерекше көңіл бөліп, әрдайым
қолдау білдіретінін атап өтті.

НЕСИЕ ЖҮГІ ЖЕҢІЛДЕЙДІ
Қостанай облысында азаматтардың борыш
жүктемесін азайту бойынша
шаралар қыркүйек айында іске
асырылады. Бұл туралы журналистермен өткен брифингте
ҚР Ұлттық банкі Қостанай
филиалының директоры Жомарт Қажрахимов мәлім етті.
ҚР Ұлттық банкінің мәліме
тінше, елімізде несиелерін жаба алмай, қарызға батқан тұрғындар саны
бес жүз мыңға жеткен. Осы орайда,
ҚР Президенті Қ.Тоқаев халықтың
осал топтарының несиесін жабуды тапсырған болатын. Қостанай
облысында азаматтардың борыш
жүктемесін азайту бойынша шаралар кешенді түрде жүзеге асырылады. «Жеңілдіктер көпбалалы
отбасылар, асыраушысынан айры-

лу жағдайына байланысты төлем
алатындар, мүгедек балалары бар
ата-аналар, атаулы мемлекеттік
әлеуметтік көмекке ие аналар,
жетім балалар, ата-анасынан
кәмелеттік жасқа дейін айырылған,
жиырма тоғыз жасқа толмаған,
ата-ананың қамқорлығынсыз
қалған балаларға беріледі. Президент Жарлығының басты
мақсаты – қиын жағдайға тап

болған азаматтарға көмектесу,
оларға өздерінің отбасыларының
қаржылық ахуалын айтарлықтай
жақсарту. Республика бойынша
243 тұрғынның несиесі өтелсе,
тағы 197 мың адамның қарызы
жартылай төленеді», – деді Жомарт Қажрахимов. Бұл мақсатқа
республикалық бюджеттен 88,5
млрд теңге сомасында қаражат
бөлінді. Жарлықты іске асыру
мақсатында Үкімет пен Ұлттық
банк азаматтардың берешегін өтеу
тетіктерін әзірлеп, тиісті ережелер
қабылдады. Атаулы қаржылай
көмек ретінде жоғарыда аталған
санаттағы азаматтар үшін мемлекет екінші деңгейлі банктер
мен шағын қаржы ұйымдарынан
алынған жалпы мөлшері 300
мың теңгеге дейін негізгі несиені
толығымен өтейді.

ТҰТҚЫНДАРДЫ
АЗАПТАУ ТОҚТАТЫЛА МА?
ҚР Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев Алматы облысы
Заречный кентіндегі ЛА 155/8 түзету мекемесіндегі азаптау
туралы пікір білдірді.

МЕМЛЕКЕТТІК
ГРАНТ ИЕГЕРЛЕРІ
БЕЛГІЛІ БОЛДЫ
Мектеп бітірушілер асыға күтіп
жүрген 2019 жылғы мемлекеттік
білім гранты иегерлерінің толық
тізімі жарияланды.
Сонымен биылғы 2019-2020 оқу
жылына 53 785 грант бөлінді. Ал
оған ие болу үшін арнайы конкурсқа
64 452 түлек қатысып бағын сынаған
екен. Кімнің жұлдызы оңынан
туғанын жарияланған тізім бойынша анықтай алады. Мемлекеттік
тапсырыстың жалпы көлемінің
47%-дан астамы инженерлік, өңдеу
және құрылыс, IT-технологиялар
саласына бөлінген. Сондай-ақ,
ҚР Білім және ғылым министрлігі
абитуриенттердің жекелеген санаттарына қанша грант бөлінетінін
жариялаған еді. ҚР БҒМ баспасөз
қызметінің мәліметінше, байқау
нәтижесін Ұлттық тестілеу
орталығы, «Egemen Qazaqstan»,
«Казахстанская правда» сайттарында және «Байқаудың нәтижесін біл»
телеграм-боттан көруге болады.

«Әзірге мекеме ішінде
түсірілген 40 бейнежазба мен аудиофайл тексе
рілді. Оның екеуінде сот
талуш ыларға қатыст ы қинау
фактісі байқалады. Қалған
дарында түрме қызмет
керлері өз қызметін асыра
пайд аланған және колония
әкімшілігінің тұтқындарды
ұстау режимін бұзған», – деді
Ерлан Тұрғымбаев Үкіметте
тілшілерге берген сұхбатында.
Оның айтуынша, қазіргі
уақытта тергеу жұмыстары
жүріп жатыр. «Алдағы екі
тәулікте сот арқылы бұлтартпау
шарасы қолданылады деп
ойлаймын. Бұл оқиға біздің
қылмыстық-атқару жүйесіндегі
масқара жағдай болып отыр.
Жақында ғана пенитенциарлық
жүйемен тікелей айналысатын халықаралық сарап

шылардың, үкіметтің емес
ұйымдардың қатысуымен жүйе
жұмысын жақсарту үшін форум өткізіп едік», – деп атап
өтті министр. Сонымен бірге,
ол мұндай оқиғалардың алдын алу шаралары жөнінде
айтып берді. «Өзге мекемелерде Заречныйдағы оқиға
қайталанбауы үшін ұлттық
превентивті механизм ұйы
мымен және азаматтық қо
ғаммен бірлесіп, азаптау
фактісі болған мекемелерге
тексеру жүргіземіз», – деді
Е.Тұрғымбаев. Бұған дейін
әлеуметтік желілерде фор
мадағы адамдардың тұтқынға
жәбір көрсетуі туралы видео тараған еді. Бейнежазба
қоғам наразылығын тудырды. Салдарынан колонияның
7 қызметкері жұмыстан
шығарылды.

Әлеуметтік желіден түспей қойған Шымкенттің әкіміне
Лондоннан қайтудың қажеті болмай қалды… «Қазақстанда
жұмыс істеп, Лондонда демалу керек»-деп, шырайлы
Шымқаласын демалатын орынға айналдыруды ұмытып кеткен
Ғабидолла мырзаның енді алаңсыз ұзақ демала беруіне әбден
болады…
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен
Ғабидолла Әбдірахымов қызметінен босатылды.

Президент әкімшілігі басшысы
Қырымбек Көшербаев: «Мемлекет басшылығы Әбдірахымовқа
сенім көрсетіп еді. Бірақ ол сенім
кредиті бітті! Өйткені, мемлекет Арысты қалпына келтіруге
және Түркістанды түлетуге кірісіп
жатқанда әлеуметтік желі мен
интернеттен түспей қойған
Әбдірахымовтың тәртібі мемлекет басшылығының сенімін
ақтамады» – деді. Сонымен қатар,
Қырымбек Елеуұлы жиында лауазымды шенеуніктерге «Халықтың
қожайыны емес, қызметшісі
екендіктерін ұмытпауды» қатаң
түрде ескертіп қойды.
Сонымен, Тоқаев тоқетерін
айтты! Көшербаев көшелі сөзін
кесіп сөйледі! Енді әкімдер мен
министрлеріміз жауапты орында
отырса да, «зың-зың» деп, көше
жүгермектерінің сөзіне жүгінуге
құмарлықты, ел тайлы-таяғымен
Арыста жұмыс істеп жүргенде алыста жүріп демалу туралы ақыл айту
секілді арзан да, жеңіл пиарларды
доғаратын болды!
Әрине, Шымқаланың экс-

әкімінің қоғамдық көлікпен,
тіпті велосипедпен жүру секілді
халыққа жақындағысы келген
қадамдары аз болмағанын да
айта кетуді ұмытпаймыз. «Қазақ
үні» газеті Әбдірахымовтың әкім
ретіндегі әрекеттерін негізінен
қолдап келе жатқанмен, екі рет
қатты сынап алған болатын.
Біріншісі , «Шымкенттегі мектептерге жетіспейтін орыс тілі
пәні мұғалімдерін Ресейден алдырып, пәтер береміз» дегеніне
қарсы шыққан едік. Екіншісінде
Лениннің ескерткішін қайта
қалпына келтіруге 102 миллион теңге бөлінгенде: «Шымкентте Лениннің емес Әлихан
Бөкейханның ескерткіші тұруы
керек» – деп мақала жазғанбыз.
Еліміздегі үшінші мегаполис
– Шымкент қаласыныңтізгінін
қолына алған Ерлан Айтахановқа
зор жауапкершілік жүктеліп
отырғаны анық. Іскерлігі мен
білім-білігі, көсемдігі мен
шешендігі аңызға айналған
Қуаныш Айтахановтай айбарлы
әкенің тәлім-тәрбиесін көрген
Ерекеңнің енді нағыз сыналар
шағы келіп тұр! Ой ордасы –
Отырар ауданын дамытуға еңбегі
сіңген, екі рет Оңтүстік Қазақстан
облысы әкімінің орынбасары болған тәжірибесі бар Ерлан
Қуанышұлына енді «Ер екеніңді
білейін, Шымкентті басқарып
көрші» деген Бердібек Сапарбаевтан қалған сөздің салмағын
көтеріп шығуға тура келеді. Жаңа
әкімге жауапкершілігі зор жұмыста
сәттілік тілейміз.
Қазыбек ИСА
«Қазақ үні»

ҚАЖЫЛЫҚ САПАРЫ БАСТАЛДЫ
Биылғы қажылық сапар басталып, төрт жүзге жуық
қазақстандық қажылық
парызын өтеу үшін Алматы
әуежайынан Сауд Арабиясына
ұшып кетті.
«Қажы болу – оңай ғибадат
емес. Бұдан да маңызды мәселе
– қажы болып өмір сүру. Қажы
деген сөздің тағы бір мағынасы
ешқашан жамандықтарға жоламау дегенді білдіреді. Қажылық
жасау рәсімдері санаулы күндерде
аяқталады. Ал «қажы» атанып қалу
– өмір бойы жалғасады. Қажы болу
– қажылық сапарынан соң таптаза парақты еш кірлетпеуге тырысу, ғибадатта қайратты болу, үлгілі

мұсылман болу, жасаған тәубені
қайта бұзбау, уәдеге адал болып,
сөздің үдесінен шығу деген сөз»,
- деді Қазақстан мұсылмандары
діни басқармасының төрағасы, Бас
мүфти Серікбай қажы Ораз сапарға
шығарып салу рәсімінде. Еске сала
кетсек, биыл елімізден 3200 адам
қажылық парызын өтемекші.
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Құдайға шүкір, біздің елімізде лауазымды қызмет орындары жетіп
артылады, тіпті тым көп. Президент аппараты, ең жоғары атқарушы
билік орны болып табылатын Министрлер кабинетіне қарасты ондаған
министрлер, қаптаған салалық департамент басшылары, облыс, қала,
аудан, ауылдық әкімдері мен оның мыңдаған орынбасарлары болып
жалғасып кете береді, кете береді. Өткен жылғы халықаралық ресми
деректер бойынша, Қазақстанның 18 миллион халқына шаққанда
100 мыңға жуық шенеунік келеді екен. Былайша айтқанда, әрбір
180 адамға бір шенеунік басшылық жасайды. Бұл дегеніңіз – жұмыс
істейтіндердің кем дегенде 21 пайызы шенеуніктерден тұрады деген
сөз. Қазақша айтқанда, әрбір 4-5 қосшыға – бір басшы. АҚШ пен
Германияда аталмыш көрсеткіш – 14, Қытайда – 9, көптеген сала
бойынша жан-жақты дамыған Жапонияда – 8 пайыз ғана. Бұл нені
көрсетеді?..

де ондаған жылдар бойы байқап
жүргендеріңіздей, біздің лауазымдылар көпшілік алдында
сөз сөйлеу үшін мінберге шыға
салысымен мемлекет басшысына немесе өзге де басшыларына
жағынудан бастайды. Ондаған
жылдар бойы олардың сөзінің
басы «Елбасының тапсырмасымен, Елбасының арқасында...»
деумен келсе, енді «Мемлекет
басшысы Қ-Ж. Тоқаевқа» ойысып алды. Бұл жағымпаздықтың
бірінші белгісі. Олардың мына
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ды, тамыр-таныстық, туғантуысқандық жүйе қалыптасып,
әбден тамырланып алған. Тіпті,
қызметке пара беріп орналасу да
жиі орын алатыны бар. Бұл туралы
мерзімді баспасөзде жазылып, телеарналарда айтылып та жүр. Бұл
заңға қайшы, қылмыстық іс болып саналады. Оны қадағалаушы,
анықтауға тиісті құзырлы орындар
бізде жеткілікті. Бірақ олардың
жұмысы осы күнге дейін нақты
нәтиже беріп көрген емес. Түрлі
заң бұзушылыққа, әсіресе,
жүгенсіз кеткен жемқорлыққа
қарсы елімізде «Қырамыз, жоямыз!» деген сансыз бағдарламалар
қағаз жүзінде қалды.
Бір мысал келтіре кетейік. «Басшыларды қоластындағылардың

ҚЫЗМЕТІНЕ ХАЛЫҚТЫҢ
ӨЗІ БАҒА БЕРСІН
Саны бар да сапасы жоқ,
басш ылықта жылдар бойы түк
бітірмей жүрген лауазымдылар
туралы, олардың халыққа шынайы қызмет етуге таза ниетінің
жоқтығы жайында «Қазақ үні»
газеті талай жылдан бері көзге
шұқып көрсетіп, жазып келеді.
Таптауырын тақырыпқа қайта
оралуға бұл жолы Шымкент
қаласының әкімі Ғабидолла
Әбдірахымовтың қызметінен
алынуы түрткі болды. Жоқ,
біз Шымқаланың экс-әкімін
қолдап-қорғау мақсатында немесе қаралау үшін емес, еліміздегі
барлық деңгейдегі әкімдер
мен министрлердің бәріне де
тікелей қатысы бар ортақ мәселе
болғандықтан, қайта әңгіме
қозғамақпыз. Кезінде Ғ.Әбді
рахымовтың жақсы істерін жария етіп, кемшіліктерін де сынап
жазған болатынбыз.
Ресми таратылған мәлі
меттер бойынша ҚР Прези
денті Әкімшілігінің басшысы
Қырымбек Көшербаев Шым
кенттің бұрынғы әкімі Ғабидолла
Әбдірахымовтың отставкасы туралы өз пікірін білдірген екен.
Оның айтуынша, Ғ. Әбдірахымов
халық алдындағы жауапкершілігін
толық түсінбей-ақ қойыпты.
«Ел Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаев айтқандай, қазіргі басты
міндет – халықтың сенімі, халық
пен билік арасында диалог орнату. Өздеріңіз жақсы білесіздер,
Ғабидолла Әбдірахымов ел
билігінен қолдау тауып, таудай
сенім арқалады. Оны еліміздегі
ең лауазымды әрі жауапты қызметтерге тағайындады.
Өкінішке қарай, мұны өзі
жеткілікті түрде ұғынған жоқ», –
деді Қырымбек Көшербаев Шымкент қалалық мәслихатының
сессиясында ордалы топтың алдында. Президент Әкімшілігінің
жетекшісі экс-әкімнің ұнамсыз
қылықтарын атап, тізіп те бергенге ұқсайды. «Оның қылықтары
БАҚ пен әлеуметтік желілерде
егжей-тегжейлі жарияланып
жүрді. Мұның бәрі дәл қазіргі
уақытта – халық мемлекет
қолдауына мұқтаж болып отыр
ғанда, Арыс енді ғана еңсесін
тіктеп, Түркістан жаңарып, еліміз
жаңа заманның сын-қатеріне
жауап іздеп жатқанда болды.
Бұл – Мемлекет басшысының
тапсырмаларына кереғар,
биліктің абыройын түсіретін
жағдай. Бүгінде Ғабидолла
Әбдірахымовқа артылған сая-

си сенім шегіне жетті. Халық
биліктің барлық тармағының
адал жұмысына лайық. Осыған
байланысты, өңір басшылары
халыққа қалтқысыз қызмет етіп,
өздерін келісті ұстауы керек», –
деп түйіндепті сөзін Қырымбек
Көшербаев. Дұрыс, дөрекі сөйлеп,
халыққа қиянат жасауға болмайды. Бұл жағынан Көшербаев мырзамен толықтай келісуге болады.
Бірақ Әбдірахымовтың қызметін
қайта-қайта көтеріп, лауазымды орындарға тағайындаумен
болған жоғары жақтағы басшылар бұған дейін қайда қарап
отырған? Маманды лауазымды
орынға тағайындамас бұрын
оның біліктілігі, іскерлігі, адами
қасиеттері мен мінез-құлқы алдымен қарастырылуы керек еді ғой.
Бұны да міндетті түрде Бұқаралық
ақпарат құралдары көрсетіп жазып отыруы керек пе? Олай болса,
жауапты қызметке мамандарды
дұрыс іріктей алмаған жоғары
жақтағылар не бітіріп отыр?
Ал, қызметінен босатылған
Ғабидолла Әбдірахымов болса
желідегі парақшасында өзіне
сенім білдірген шымкенттіктерге
алғысын білдіріпті. «Құрметті
Шымкент қаласының тұрғын
дары! Қымбатты достар! Мен
үшін Шымкент қаласының
әкімі болып жұмыс істегенім –
үлкен мәртебе және мақтаныш.
Осындай мүмкіншілік берген
Елбасымызға, Президентімізге
алғыс айтамын. Қолдан келгенше,
қаланың дамуына әріптестермен
бірге атсалыстым. Мен Шымкент
халқына өте ризамын. Сіздер
әрқашан мені қолдадыңыздар.
Өзімді өте бақытты адам ретінде
сезініп жүрдім. Әр нәрсенің соңы
болады бұл өмірде. Жаңалықтар
да болады. Жаңадан келген қала
басшысына сәттілік тілеймін.
Барлықтарыңызға үлкен алғыс
айтып, басымды иемін. Аман
болыңыздар. Шымкент жайнай берсін!», – деп жазыпы
Ғабидолла Әбдірахымов Instagram
парақшасына. Экс-әкімнің мына
сөзіне қарап «халық алдындағы
жауапкершілікті толық түсінбеді»
– деп айтуға аузың бармайды.
Халқының алдында бас ие білу
біліктіліктің белгісі, онысына
да шүкіршілік дейміз. Орнынан
кеткен талай әкімдерді көргенбіз,
тұрғындар алдында ләм-мим деуге
жарамай, үн-түнсіз кете барған.
Осы жерде мына мына бір
қалыптасқан жаман әдетті де айтпай кетуге болмайды. Өздеріңіз

сөзіне қарасақ, Ебасы болмаса,
президент болмаса қазақ халқы
күнін көре алмай қаңғырып
кететін сияқты көрінеді. «Халық
мүддесіне орай, халықтың талабы бойынша» десе ауыздары
қисайып қала ма? Елдің, жердің
негізгі заңды иесі қазақ халқы
емес пе? Қолдан «құдай» жасауға
біз неге әуеспіз? Ата заңымыз бойынша президенттің өзі халыққа
қызмет етуге міндетті. Сол үшін
ел алдында оған адал қызмет
етуге ант қабылдаған жоқ па?
Сонда қалай болғаны, мемлекет
басшысы айтпаса министрлер,
әкімдер және өзге де басшылар
ештеңе істемейтін болғаны ғой.
Ашығын айтсақ, шынында да
солай болып отыр. Жоғарыдан
тапсырма болмаса қазіргі басшылар өз басымен ойластырып
бір де бір тың іске кіріспейді.
Арнайы бағдарлама енгізбесең
қимылдамайтын робот секілді.
Жергілікті аймақтағы немесе
белгілі бір саладағы жағдайды
саралап, одан қорытынды жасап,
тұйықтан шығудың тиімді, нақты
жолын өз беттерінше іздестіруге,
соған байланысты батыл қадам
жасауға басшылардың басым
бөлігі қауқарсыз. Өйткені олар
– қорқақ, біліксіз. Сондықтан,
өзінен лауазымы жоғарыларға
жалтақтап, жағымпазданып,
осындай әдіспен қайткен күнде
де қызметін сақтап қалуға бейім
тұрады. «Халқыма адал қызмет
етіп, елімнің гүлденуіне барынша үлес қосайын», – деген ой
олардың түсіне де кірмейді.
Көпшіліктің, оның ішінде
біздің қалың оқырманда
рымыздың ойынша, біздегі лауазымды қызметке тағайындауларда
мамандардың біліктілігі мен
іскерлігіне назар аударылмай-

жемқорлығы үшін жауапқа тарту
– ұжымда тәртіп орнатудың ең
жақсы жолы» – деп мәлімдеді
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігі
төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов жақында
ғана өткен Ауыл шаруашылығы
министрлігінің алқалы кеңесінде.
«Президенттің басшылардың
жауапкершілігін күшейту туралы
талабын білесіздер. Аталмыш
талап – басшыларды ұжымда
тәртіп орнатуға ынталандырудың
ең жақсы факторы», – деген Олжас Бектенов аталмыш норманы заңнамалық негізде бекіту
жұмыстары жүргізіліп жатқанын
атап өтті. «Бұл мәселені Парламентте шешетін боламыз. Алдағы
уақытта осы бағыттағы жұмыс
күшейтілетін болады. Яғни, кез
келген қызметкер жемқорлық
бойынша жауапқа тартылса,
басшысының жауапкершілігі туралы мәселе қоятын боламыз. Біз
ол үшін барлық тетіктерді іске
қосамыз. Әр басшы өз ұжымында
жемқорлықтың алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуі
тиіс. Күн сайын қарамағындағы
адамның қызметте де, жұмыстан
тыс уақытта да немен айналысатынын біліп отыруы қажет.
Ұсақ бассыздықты елемеу – үлкен
жемқорлыққа жол ашады. Егер
сізге мемлекеттік қызметтегі
мансап жолыңыз қымбат болса, табысқа жеткіңіз келсе,
қарамағыңыздағы қызметкерлерге
ие болуыңыз керек. Бұған
барлығыңызды шақырамыз»,
– деді Олжас Бектенов. Әдемі
айтылған ой. Бірақ, тағы да сол
«Президенттің басшылардың
жауапкершілігін күшейту туралы талабын білесіздер...» – деп
басталған бұл мәлімдеменің

қаншалықты нәтижелі болары
белгісіз. Тек тағы да жалаң ұран
болып қалмаса жарағаны. Бәлкім
осы жолғы жобалары нақты іске
асса, қарамағындағы былықты
көрмейтін министрлер мен аймақ
басшылары ұйқыдан оянып,
қимылға көшетін болар. Халық
есебінен 50 миллион теңгелік
қымбат баспана сатып алған Павлодар қаласы әкімдігі сияқты
қылмыстық істерге тосқауыл
қойылады деп үміттенеміз. Бұндай
жемқорлық фактілерін көптеп
келтіруге болады. Орынбасарлары жемқорлыққа салынған
министрлер мен әкімдердің осы
күнге дейін біреуі де жазаланған
емес. Өзіне бекітілген аймақта
немесе саладағы тұрақты орын
алып жатқан жемқорлықтың
басшыларға мүлдем қатысы жоқ
сияқты. Басшы болған соң оны
білмеуі мүмкін емес. Демек, біздегі
басшылар қарамағындағылардың
қолымен от көсеп отыр деп нық
сеніммен айтуға болады. Рас,
жемқорлыққа қатысты бірқатар
қылмыстар ашылып жатыр. Бұл
орын алған қылмыстың болмашы бөлшегі ғана. Шын мәнінде
жемқорлық көлемі бұдан жүздеген
есе көп. Ең бастысы, соны қада
ғалаушы органдардың өздері таза
болуы керек.
Бүгінгі әңгімемізге арқау
болған кадрлық тағайындаулар
жүйесіне қалай тәртіп орнатуға
болады? Біріншіден, ол алдында айтқанымыздай, маманның
біліктілігі мен іскерлігіне байланысты болғаны жөн. Ең бастысы
– адал қызмет етуге деген шынайы
ниеті ескерілуі қажет. Екіншіден,
олардың қызметіне бағаны
халықтың өзі беруі керек. Билік
өзі тағайындаған қызметкердің
кемшілігін халық алдында ашып
көрсетуге ешқашан тырыспайды. Өйткені, бұл олардың да
кемшілігі, жіберген ағаттығы болып табылады. Ал, біздің билік
өз қатесін ешқашан мойындап
көрген емес, мойындамайды да.
Сондықтан, қоғам, халық тарапынан бақылау қолға алынғаны
дұрыс. Бұл жерде жаңадан
құрылған Ұлттық қоғамдық
кеңеске сенім артқанымыз жөн.
Тақырыбымызды түйіндей
келе, оның тұздығы ретінде мына
бір анекдотты назарларыңызға
ұсынғанды жөн көрдік. Оны кім
қалай түсініп, кім қалай қабыл
дайтыны әркімнің өз еркінде.
Бірде Түркияның халық
аралық әуежайында кешіккен
ұшақтарын күтуге тура келген
қазақ пен жапон азаматтары
кездесіп қалады. Уақыт өткізу
үшін өзара әңгіме қозғалады.
Экономикасы мықты дамыған
ертегідей Жапон елін естуі бар
қазақ жапондыққа: «Сіздер
дамыған қуатты елсіздер, біздің
қазақтармен салыстырғанда
жапондықтар шетінен ақылды
шығар?» – деп сұрайды. «Кеші
ріңіз, керісінше қазақтарда
ақылды адамдар анағұрлым
көп» – дейді жапондық қазақты
күтпеген жерден таңғалдырып.
«Қалайша?!.Олай болса Қазақстан
қарыштап дамып, Жапонияны неге басып озбайды? Құпия
болмаса осы жағын түсіндіріп
беріңізші!» – дейді қайран
қалған қазақ. «Оның ешқандай
құпиясы жоқ. Бізде тоғыз ақымақ
адамға бір ақылдыны бастық
етіп сайлайды. Ал сіздер тоғыз
ақылдыға бір ақымақты бастық
қылып қоясыздар», – деген екен
жапондық. Осы бір әзіл әңгіменің
астарында біз көре алмай жүрген
ақиқат жатқан жоқ па?..
Зейнолла АБАЖАН
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ДЕПУТАТ СОЛТҮСТІКТЕГІ
ЖҰРТШЫЛЫҚПЕН ЖҮЗДЕСТІ

Ақ жол» партиясының парламенттік
фракциясының мүшесі Кеңес Абсатиров Солтүстік Қазақстан облысының
халқымен кездесті. Жұмыс сапары барысында депутат облыстағы 2 ауданға
барып, 7 кездесу өткізді: Есіл орталық
аудандық ауруханасы, «Азия Торанғұл»
машино-тракторлық шеберханасы,
Торанғұл орта мектебі және т.б.
Абсатиров азаматтарды Қазақстанның
солтүстігіне көшіру бойынша меслекеттік
бағдарламаның жүзеге асырылуына,
оларды жұмыспен қамту, мемлекеттік

АҚЖОЛДЫҚТАР

қолдауға байланысты сұрақтар қойды.
Мектеп ұстаздарымен депутат мұғалім
жалақысы, елдегі білім беру жүйесінің
өзгерістері бойынша әңгімелесті.
Кеңес Абсатиров сайлаушыларға
«Ақ жол» партиясының парламенттік
фракциясының жұмысы, Мәжілістің заң
шығарушылық қызметі туралы айтып,
әңгімелесушілердің сұрақтарына жауап
берді.
«Ақ жол» партиясының Солтүстік
Қазақстан облыстық филиалы

АРЫСТЫҚТАРҒА КӨМЕК КӨРСЕТТІ
«Ақ жол» партиясы Арыстағы жарылыстан зардап шеккен көпбалалы
отбасыға қаржылай көмек көрсетті.
«Ақ жол» партиясының Шымкент қалалық филиалының төрағасы
А.Абжанов Арыс қаласында
болған жарылыстың салдарынан зардап шеккен көп балалы ана
Мейрамкүл Байгүбеноваға «Ақ жол»

партиясының облыстық және қалалық
филиалдарының атынан қом ақты
қаржыны қолма-қол табыстады.
Өз кезегінде М.Байгүбенова «Ақ
жол» партиясына шексіз ризашылығын
білдірді.
«Ақ жол» партиясының
Шымкент қалалық филиалы

ХАЛЫҚ ҚАЛАУЛЫСЫ
ҚҰРЫЛЫС КӘСІПОРНЫНДА
Мәжіліс депутаты Меруерт Қазбекованың Ақмола
облысындағы жұмыс сапары Бұланды ауданындағы
іргелі құрылыс материалдарын әзірлейтін «Politerm»
кәсіпорнында жалғасты.
Кәсіпорын директоры Жасұлан Мұхаметжанов
зауыттың бүгінгі тыныс-тіршілігімен таныстырып,
алдағы уақыттағы жоспарларымен бөлісті. Осыдан екі
жыл бұрын пайдалануға берілген кәсіпорын бірқатар
нарықтық экономиканың қиындықтарына байланыс
ты жұмысы тұралап, өнім шығаруын тоқтатқан еді.
Жақында аталған кәсіпорынның бойына қайта қан
жүгіріп, зауыт құрылыс ғимараттарына таптырмас минералды жылытқыш плиталарын одан әрі де шығаратын
болды. Зауыт басшысы сапалы өнімнің алғашқы легі осы

айдың 22 күні шыға бастайтынын қуанышпен жеткізді.
Өнімнің негізгі шикізат көзі базальт деген тастан жасалатынын жеткізген Жасұлан Мұхаметжанов өнімнің
экологиялық таза өнім екенін алға тартты. Осыған дейін
жүзден астам адамға екі қолға бір күрек тауып берген,
кәсіпорынның бұрынғы жұмысшылары күнкөріс қамымен
басқа кәсіпорындарға, кейбірі Елордаға табыс табуға
кеткенін жеткізген басшы алдағы уақытта тұрақты жұмыс
істейтін кадрларды қабылдаудың және оларды үйрету
жұмыстары жүргізілетінін хабарлады.
Зауыт басшысы Мәжіліс депутатына кәсіпорынның
жұмыс ауқымының кеңеюіне мүмкіндік бермей отырған
кедергілерді айтып берді. Атап айтқанда, зауыт еліміздің
қарапайым өнімдері тізіміне өтсе, бұл мәселе шешімін
табатын көрінеді. Сондай-ақ, зауыт басшысы шикізаттың
өз жерімізден табылса да, Ресейден алуға мәжбүр болып отырғанын да жасырмады. Макинск қаласының
іргесіндегі карьерде қажетті шикізат болғанымен, аталған
жер «Көкшетау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің ішінде
орналасқандықтан, шикізатты ала алмай отырғанын
көрсетті. Ал Ресейден тасымалдау қыруар шығынға
ұшыратып, өнімді қымбаттатады.
Аталған мәселелерді өзінің күн тәртібіне алынатынын
жеткізген Меруерт Айтқажықызы мәселенің шешімін
табуға өз тарапынан ықпал ететініне уәде берді.
«Ақ жол» партиясының
Ақмола облыстық филиалы

КӨП БАЛАЛЫ АНАЛАРҒА
КЕҢЕС БЕРІЛДІ
«Ақ жол» партиясының
Ақмола облыстық
филиалының бастамасымен
көп балалы аналарға ақылкеңес беру мақсатында арнайы
семинар жиыны өтті.
Семинарды кіріспе сөзбен
ашқан филиал төрағасы Бақыт
Смағұл елімізде аса өзекті болып отырған көп балалы аналар мәселесі жөнінде ойларын
ортаға салып, шара барысында
қозғалатын жайларды атап өтті.
Шараға «Қазақстанның тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі» Ақмола
облыстық филиалының маманы Әсет Боранбаев, Көкшетау
қаласының жұмыспен қамту
орталығының кеңесшісі Арнагүл
Достахина, көп балалы аналар,
демеушілер мен қалалық және
облыстық бұқаралық ақпарат
құралдарының өкілдері қатысты.
Семинар барысында «Тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі»
акционерлік қоғамы Ақмола

облыстық филиалының маманы
Әсет Боранбаев мемлекеттік тапсырыс арқылы іске қосылғалы
отырған «Бақытты отбасы» арнайы бағдарламасы жөнінде баяндады. Аталған бағдарлама көп
балалы және тұрмыс жағдайы
төмен отбасылардың баспаналы болуына септігін тигізетінін
жеткізген банк маманы жуық
арада банк 2 пайыздық несиемен пәтер беру бағдарламасына
тоқталып өтті. Бұл мақсатқа
мемлекет тарапынан 50 миллиард теңге бөлінбек. Бағдарлама
ережесіне сәйкес айлық жалақысы
ең төменгі күнкөріс деңгейінен
(42500 теңге) аз кірісі бар көп
балалы отбасылар, мүмкіндігі
шектеулі балалары бар немесе
толық емес отбасылар 10 миллион
теңгеге дейінгі сомадағы жаңадан
салынған немесе қайталама
нарықтағы үй алуға мүмкіндік
алады. Ол үшін жинақ депозитінде
алуға ниетті баспананың он пайызы болуға тиіс екенін жеткізген

банк қызметкері алдағы уақытта
аталған бағдарлама шеңберінде
көптеген адамдардың баспаналы
боларын атап көрсетті. Сондайақ, семинар барысында жұмыспен
қамту орталығының маманы Арнагүл Достахина сәуірдің
бірінен бастап беріле бастаған
атаулы әлеуметтік көмектің жайжапсарына тоқталып өтті. Аталған
әлеуметтік жәрдемақы отбасының
асыраушысының жалақысы әрбір
отбасы мүшесіне шаққанда 21
мың теңгеден аспауы тиістігін
жеткізген маман аталған көмектің
беру шарттарын толығырақ
әңгімелеп берді.
Өз кезегінде көп балалы аналар «Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» маманына және халықты
жұмыспен қамту орталығының
кеңесшісіне өздерін толған
дырған сұрақтарын қойып оған
тұшымды жауап алды. Жиын
соңында облыстық филиалдың
төрағасы көпбалалы аналарға
сыйлық тапсырды.

БАСТЫ БАҒЫТ –
АЛАШ АМАНАТЫНА АДАЛДЫҚ
«Ақ жол» партиясының
Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалының
Облыстық кеңесінің мүшесі,
тарих ғылымдарының кандидаты, тарих ғылымының
қауымдастырылған профессоры, алаштанушы,
Ж.Досмұхамедов атындағы
«Қайраткер» қоғамдық
корының президенті Дәметкен
Сүлейменова Башқұрстан
мемлекетінің астанасы – Уфа
қаласында іс-сапармен болды.
Профессор Сүлейменова
«Дерек. Тарихшы. Саясат»
а т т ы х а л ы қ а р а л ы қ ғ ы л ы м и
конф еренцияға қатысып, «ХХ
ғасыр басындағы қазақ хал
қының зиялы азаматы – Аспендияр Кенжеұлы Кенжин»

тақырыбында баядамасын ұсын
ды. Конференция барысында,
Даметкен Досмұханқызы отан
тарихы, Алаш пен қазақтың
ардақты ұлы, білікті дәрігер –
Аспендияр Кенжин туралы баяндады.
ХХ ғасырдың басында қазақ
ұлты Ресей патша үкіметінің
отарлық саясатынан үлкен зардап шеккені белгілі. Сондықтан,
ұлт зиялылары патша үкіметінің
отарлық саясатына қарсы
күрестің жаңа түрі – саяси күрес
екеніне көз жеткізді. Көптеген
оқыған қазақ интеллигенциясы
Ресей жеріндегі саяси күрестің
іс-тәжірибесін жинақтап, орыс
мәдениетінің озық тәсілдерін
үйреніп, жоғарғы оқу орындарында білім алып, қалың
ұйқыдағы қазақ жұртын оятуға

бел шеше кірісті. Осындай
оқыған қазақ зиялыларының бірі
– Аспендияр Кенжин болатын.
Ғылыми конференциядан
кейін алаштанушы Уфа қала
сындағы Башқұрстан мем
лекеттік архивінде болып, құнды
әрі қажетті, тың материалдар
іздестірді.
«Адам өз тарихын білмей,
азамат болып қалыптаса алмайды, ал ұлт тарихын білмеу –
надандық. Балаға ерте жастан бастап, тарихты оқытып, қазақтың
қалай ел болғанын әрбір отбасы
санасына сіңіріп отырса, мықты
ел болатынымыз анық», – дейді
ғалым.
«Ақ жол» партиясының
Батыс Қазақстан облыстық
филиалы
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Біз төменде Ислам Әбіш бастаған бастамашыл топтың мемлекет пен қоғам алдындағы қордаланып
қалған көп мәселені қалай шешу жайындағы Үндеуін жариялап отырмыз. Ауыл шаруашылығы Су
комитетінің төрағасы лауазымын 2012 жылдан бері абыройлы атқарып келген Ислам Әбіштің «60
млн. теңге пара алды» деген айыптаумен наурыз айында жазықсыз қамауға алынғаны белгілі.
«Жазықсыз» деп отырған себебіміз, тергеу орындары «парамен ұсталған» адамның айыптау
қорытындысын әлі күнге жазып бітіре алмауда... Әділдіктің салтанат құрарына сенімі мол азамат
тар қапаста да қарап отыра алмай, «бос уақытының мол» екенін пайдаланып, өзінің мол тәжірибесі
мен білімін екшеп, ел экономикасын тұйықтан шығарып, әлеуметтік саланы сауықтырудың кешенді
бағдарламасын жасауда. Мұқият оқып шығуларыңызды, ой-пікірлеріңізбен бөлісулеріңізді
өтінеміз.
Редакциядан.

№1 ҮНДЕУ

ҚОҒАМДЫ ҚАНДАЙ

МӘСЕЛЕЛЕР ТОЛҒАНДЫРАДЫ?
ОЛАРДЫ ТЕЗ АРАДА ЖӘНЕ ТИІМДІ
ШЕШУДІҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?
I. Халықтың көпшілік бөлігінің әлеуметтік
жағдайының нашарлығы:
- баспананың жоқтығы;
- тұрақты жұмыстың жоқтығы;
- еңбекақының төмендігі;
- мұқтаж адамдарға берілетін жәрдемақының ең
төмен деңгейлігі;
- инфляция.
II. Ауылдық жерлердегі инфрақұрылымдық
нысандардардың тозығы жеткендігі
немесе олардың мүлде жоқтығы:
- орталықтандырылған ауыз су жүйелері;
- канализация;
- табиғи газ;
- ауыл ішіндегі және елді мекен аралығындағы
жарамсыз жолдар;
- апаттық жағдайдағы және 3 ауысымды мектептер;
- ауылдық елді мекендердің ұсқынсыз келбеті.
III. Экономиканың шикізаттық бағыты. Шағын
және орта бизнестің жеткіліксіз дамуы. Ұзақ
мерзімге берілетін төмен пайызды несиелердің
жетімсіздігі.
IV. Ішкі саяси мәселелер. Қоғамның демократиялануы.
V. Мемлекеттік және құқық қорғау органда
рындағы сыбайлас жемқорлықтың көбеюі.
Біздің ойымызша, бұл бүгінгі таңдағы жедел
шешімін табуға тиісті негізгі мәселелер.
Біздің өмір мектебінен өткен тәжірибелі ынталы
топ АҚШ, Англия, Қытай және басқа шет елдерде
білім алған жас мамандармен біріге отырып, аталған
жәйттерді жедел шешудің жолдарын қарастырды.
Біздің ұсыныстарымыз!
І. Халықтың көпшілік бөлігінің әлеуметтік
жағдайының нашарлығы:
1. Үш жыл аралығында кезекте тұрған әлеуметтік
жағдайы төмен 200 мың отбасыны баспанамен
қамтамасыз ету;
2. Жыл сайын 100,0 мың тұрақты жұмыс орнын
құру.
3. 2021 жылдан бастап мұғалімдер мен
дәрігерлердің еңбекақысын 2,0 есе көбейту.
4. 2021 жылға қарай ең төменгі жалақы деңгейін
150 мың теңгеге жеткізу.
5. 2021 жылдан бастап жәрдемақының барлық
түрін 2 есе көбейту.
6. 2021 жылдан бастап инфляция деңгейін 1,5-2
пайыздық деңгейін қамтамасыз ету.
ІІ. Ауылдық жерлердегі инфрақұрылымдардың
тозығы жеткен нысандар немесе олардың мүлде
жоқтығы:
1. Ел тұрғындарының бәрін 100 пайыз орталық
тандырылған ауыз сумен қамтамасыз ету (3 жыл
ішінде).
2. Барлық елді мекендерді толықтай газбен
қамтамасыз ету (5 жыл ішінде).
3. Үш жыл аралығында 5,0 мың километр
жергілікті жолдарды жөндеу.
4. Апатты жағдайдағы және үш ауысыммен
оқытатын мектептер мәселесін толықтай шешу (3
жыл ішінде).
5. 1000 адамнан артық тұрғындары бар ауылдық
елді мекендердің сырт келбетін еуропалық
стандартқа сәйкестендіру (2 жыл ішінде).

6. 2023 жылға дейін барлық мұқтаж студенттерді
жатақханамен толықтай қамтамасыз ету.
ІІІ. Экономиканың шикізаттық бағыты. Шағын
және орта бизнестің жеткіліксіз дамуы. Ұзақ мерзімге
берілетін төмен пайызды несиелердің жетімсіздігі:
1. Мал шаруашылығына 1 млрд. доллардан аса
бюджеттен тыс инвестиция тарту (3 жыл ішінде).
2. Суармалы жерлерді өркендету үшін 3 млрд.
АҚШ доллары көлемінде бюджеттен тыс инвестиция
тарту; бұл ретте суармалы жерлер инфрақұрылымын
бюджеттік қаржы есебінен салу керек.
3. Экспортқа бейімделген 300-ге жуық
бейшикізаттық кәсіпорын ашу (3 жыл ішінде).
4. 2021 жылдан бастап орта және шағын бизнесті
жылдық пайыздық мөлшерлемесі 4 пайыздан аспайтын несиемен жеткілікті көлемде қамтамасыз ету.
ІV. Ішкі саяси мәселелер. Қоғамның демократиялануы:
1. 2021 жылға дейін халықтың әкімдіктер мен
орталық мемлекеттік органдардың жұмысын
бақылауының жариялы, қарапайым механизмін
жасау.
2. Жыл сайын шығармашылық одақтарға
гранттық негізде 25,0 млрд теңгеге жуық қаржы
бөліп отыру.
V. Мемлекеттік және құқық қорғау органда
рындағы сыбайлас жемқорлықтың көбеюі:
1. 2021 жылға дейін сыбайлас жемқорлықты 90
пайызға жойып, сыбайлас жемқорлық деңгейін
дамыған еуропалық елдер дәрежесіне дейін
төмендету.
Аталған міндеттерді шешу үшін қосымша қаражат
қажет емес, түрлі мемлекеттік бағдарламалар мен
үлкен жобаларда қарастырылған қаражат жеткілікті.
Барлық бұл мақсаттарға бюджеттік қаржыны тиімді
жұмсау арқылы қол жеткізуге болады.
Өзінің тағдыры, өз балаларының болашағы
алаңдататын жандар бізді қолдауы тиіс.
Ал тұрмыс жағдайы жақсы, бюджеттің «майшел
пегімен» майланып жүрген адамдарға бұл қажет емес,
тіпті, олар үшін қауіпті. Сондықтан олар өздерінің
«қолбала» сарапшылары арқылы аталған ұсынысты
қаралап, бұл – жай дақпырт деуі мүмкін.
Халық қордаланған мәселелерді алыс келешекте
емес, дәл қазір шешуге мүдделі. Сол себептен, біздің
ұсыныстарымыз жедел, нақты сипатқа ие.
Үкімет біздің ұсыныстарымызды әдеттегідей
ешнәрсе естімеген, көрмегендей болып жауапсыз
қалдыра ма деген қаупіміз бар.
Біз еліміздің азаматтарынан, саяси партиялардан, қоғамдық бірлестіктерден, Отан патриоттарынан көрсетілген ұсыныстарға байыппен қарап,
бірге талқылауды, нақтылауды және іске асыруға
қолғабыс тигізуін сұраймыз.
Жоғарыда көрсетілген мақсаттардың нақты
орындалатынына бек сенімдіміз. Тек осыны жүзеге
асырудың механизмін жетілдіріп, нормативтік
құқықтық актілерге кейбір өзгерістерді енгізу қажет.
Егер біздің үндеуіміз Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық Кеңесті,
қатардағы азаматтарды қызықтырса, біз осынау
мақсаттарға қалай жетуге болатынын мейлінше
кеңінен баяндап беруге дайынбыз.
Бастамашыл топтың
жетекшісі Ислам Әбіш

№2 ҮНДЕУ
3 жыл ішінде кезекте тұрған 200 мыңнан астам
отбасыны тұрғын үймен қамтамасыз етуге болады.
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 2019
жылғы 6 мамырдағы деректеріне сәйкес (ҚР Премьер-Министрінің
ресми сайты) 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тұрғын үй
алу кезегінде 487 мың отбасы тұр, олардың ішінде 220 мың отбасы
халықтың әлеуметтік осал топтарына жатады, 31,7 мыңы – көп балалы
отбасы.
Кезекте тұрғандар үшін 7 жыл ішінде 46 мың пәтер салынады. Кезекте тұрған қалған 441 мың отбасы, о.і. 174 мың әлеуметтік осал отбасы
пәтерді қашан алатыны белгісіз, бұл туралы ештеңе айтылмаған.
Төмендегі кестеде бюджеттен қандай қаражат бөлінетіні көрсетілген.
№
1
2
3
4
5

6

Қаржы не үшін бөлінеді
Жалға берілетін тұрғын
үй салуға
ТҚЖБ арқылы несиеге
тұрғын үй
Әкімдіктердің тұрғын үй
сертификаттары
Ауылдық елді
мекендерді ауыз сумен
жабдықтау
Жергілікті автомобиль
жолдарын жөндеу
Салынып жатқан
тұрғын үйлік
алаптарға инженерлік
коммуникациялық
инфрақұрылымды
жүргізу

Қаржы
Бір жылға
қанша жыл
(млрд.теңге)
бөлінеді

Барлығы
(млрд.теңге)

7

50

350

3

50

150

5

17

85

7

240

1400

7

200

1400

7

100

700

657,0

4365,0

Жыл сайынғы бюджет шығыны 657,0 млрд.теңгені, барлығы 7 жыл
ішінде 4 триллион 365,0 млрд. теңгені құрайды.
Не жасалады?
1. 46,0 мың пәтер салынады.
2. Ауылдық елді мекендерді ауыз сумен 100 пайыз қамтамасыз ету.
3. 5000,0 км жергілікті жол жөнделеді, бұл барлық жергілікті
жолдардың 95%-ын құрайды.
4. Салынып жатқан тұрғын үйлік алаптарға инженерлік коммуника
циялық желілер тартылады.
Біздің есептеуіміз бойынша жоғарыда көрсетілген жұмыс көлеміне
кететін нақты шығын 1,0 трлн. теңгеден аспайтын болады.
Қалған 3 триллион 365 миллиард теңге артық жоспарланған
қаражат
Біздің ұсынатынымыз!
1. 5 жылдың ішінде осы мақсатқа 1,4 трлн.теңге жұмсап, барлық
кезекте тұрған 487,0 мың отбасыны пәтермен қамтамасыз ету.
Алғашқы 3 жылда халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын 220
мың отбасыны қамтамасыз ету.
2. 3 жыл ішінде барлық ауылдық елді мекендерді орталықтан
дырылған ауыз сумен 100 пайыз қамтамасыз ету, шығын көлемі – 320,0
млрд теңге.
3. 3 жылда 5000,0 км жергілікті автомобиль жолдарын жөндеу,
шығыны - 300,0 млрдтеңге.
4. 5 жылда салынып жатқан барлық тұрғын үйлік алаптарға
инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым жүргізу, шығыны – 600,0
млрд.теңге.
Үнем 625,0 млрд теңгені құрайды, оны басқа мәселелерді шешуге
жіберуге болады.
Бұл – бюджет шығынының тек төрт бағыты бойынша ғана табылған
резервтер. Бюджет шығынының көптеген басқа түрі бойынша, әсіресе
үлкен жобалар бойынша, едәуір резервтерді іздестіріп, табуға болады.
Біз есебіміздің нақтылығын оңай дәлелдей аламыз.
Келесі мақалада біз ұсыныстарымыздың ірілендірілген есептерін
жариялаймыз.
Бастамашыл топтың
жетекшісі ISLAM ÁBISH.
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ОБРАЩЕНИЕ №1

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОЛНУЮТ ОБЩЕСТВО?

КАК МОЖНО БЫСТРО И
ЭФФЕКТИВНО ИХ РЕШАТЬ?
І. Низкое материальное положение
большей части населения:
- отсутствие жилья;
- отсутствие стабильной постоянной
работы;
- низкая заработная плата;
- мизерное пособие для нуждающихся;
- инфляция.
ІІ. Изношенность или отсутствие в
сельских населенных пунктах:
- центрального питьевого водоснабжения;
- канализации;
- природного газа;
- разбитые внутрипоселковые и межпоселковые дороги;
- аварийные и 3-х сменные школы;
- внешний облик сельских населенных
пунктов;
ІІІ. Сырьевая направленность экономики. Недостаточное развитие малого и
среднего бизнеса. Недостаточность длинных и дешевых кредитов.
IV. Внутриполитические вопросы. Демократизация общества.
V. Процветание коррупции в государственных и правоохранительных органах.
На наш взгляд, это основные вопросы,
которые сегодня требуют безотлагательного решения.
Нашей группой опытных руководителей-практиков совместно с молодыми
специалистами, получившими образование в США, Англии, Китае и других
странах, разработаны конкретные предложения по быстрому и эффективному
решению вышеперечисленных вопросов.
Наши предложения!
I.Низкое материальное положение большей части населения:
1. В течение 3-х лет обеспечить жильем
200,0 тысяч семей социально-уязвимых
слоев населения.
2. Ежегодно создавать 100 тысяч постоянных рабочих мест.
3. Начиная с 2021 года, увеличить
зарплату учителям и медработникам в 2,0
раза.
4. Уровень минимальной заработной
платы к 2021 году довести до 150 тысяч
тенге.
5. Начиная с 2021 года, размеры всех
видов пособий увеличить в 2 раза.
6. Начиная с 2021 года, уровень инфляции удерживать в коридоре 1,5-2 процента.
II.Изношенность или отсутствие в сельских населенных пунктах:
1. 100-процентное обеспечение населения страны питьевым водоснабжением (в
течение 3-лет).
2. Газификация всех населенных пунктов страны (в течение 5-лет).
3. В течение 3-лет отремонтировать 5,0
тысяч километров местных дорог.
4. Полностью снять вопросы аварийных и 3-х сменных школ (в течение 3-х
лет).
5. Внешний облик всех сельских населенных пунктов с населением более 1000
человек привести к европейским стандартам (в течение 2-х лет).
6. До 2023 года полностью обеспечить
всех нуждающихся студентов общежитием.

III.Сырьевая направленность экономики.
Недостаточное развитие малого и среднего
бизнеса. Недостаточность длинных дешевых
кредитов:
1. Привлечение более 1-го миллиарда
долларов внебюджетных инвестиции в животноводство (в течение 3-лет).
2. Привлечение более 3 миллиардов
долларов США внебюджетных инвестиций
на развитие орошаемых земель, при этом
инфраструктуру орошаемых земель нужно
строить за счет бюджетных средств.
3. Создание не менее 300 экспортоориентированныхпредприятий (в течение 3-х
лет).
4. Начиная с 2021 года, обеспечить в
достаточном объеме кредитами развитие
среднего и малого бизнеса с годовой процентной ставкой не более 4 процентов.
IV.Внутриполитические вопросы. Демократизация общества:
1. До 2021 года разработка прозрачного,
простого механизма контроля народом работу акиматов и центральных государственных органов.
2. Ежегодно выделять на полное распоряжение творческих союзов на грантовой
основе около 25,0 миллиардов тенге.
V.Процветание коррупции в государственных и правоохранительных органах:
1. До 2021 года искоренение коррупции
на 90 процентов и снижение ее уровня до
уровня коррупции в развитых европейских
государствах до 2021 года.
На решение всех перечисленных задач
дополнительные финансовые средства не
требуется, достаточно тех средств, которые
предусмотрены различными госпрограммами и большими проектами. Все эти цели
достигаются эффективным расходованием
бюджетных средств.
Кому не безразлично своя судьба, будущее
своих детей, должны нас поддержать.
Те, кому сейчас очень хорошо живется,
кто находится близко к «бюджетному пирогу»,
это предложение абсолютно не нужно, мало
того, оно опасно для них. Поэтому они постараются через своих «карманных» экспертов
очернить данное предложение, называя предложение популистическим.
Население страны основные насущные
проблемы хочет решить сейчас, а не в далеком будущем. Поэтому все наши предложения носят скоротечный, быстрый и
конкретный характер.
Опасаемся, что Правительство, как
обычно, может оставить наши предложения
без внимания, как будто ничего нет, ничего
и не было.
Обращаемся к гражданам нашей страны, политическим партиям, общественным
объединениям, патриотом страны уделить
серьезное внимание нашим предложениям.
Вместе обсудить, конкретизировать и реализовать.
Абсолютно уверены, что все вышеуказанные цели вполне достижимы. Только
нужно отработать механизмы их реализаций
и внести некоторые изменения в НПА.
Если наше обращение заинтересует Национальный совет общественного доверия
при Президенте Республики Казахстан,
простых граждан, мы готовы изложить более
подробно, каким образом достичь эти цели.
Руководитель инициативной
группы Ислам Абиш.

Белгілі қоғам қайраткері, Қостанай облысының құрметті
азаматы Кәкімжан Кәрбозов Ислам Әбішев ісіне қатысты
пікірін айтты. «Қазақ үні» редакциясының поштасына
келген аудио жазбада Кәкімжан Кәрбозов Ислам
Әбішевтің ісін әділ қарауды сұрап, оның ел игілігі үшін
атқарған істеріне тоқталды.
Кәкімжан КӘРБОЗОВ,
қоғам қайраткері, Қостанай облысының
Құрметті азаматы:

ИСЛАМДАЙ

АДАЛ АЗАМАТТАРДЫҢ ЖАЗЫҚСЫЗ
ЖАЗАЛАНУЫНА ҚАРСЫМЫЗ
Біз әлеуметтік желіде жазылып
жатқан, қоғам ымызда жазықсыз жазаланып жатқан Ислам Әбішев туралы
айтқымыз келіп отыр. Ислам Әбішев деген
белгілі қоғам қайраткері, өмірінің осы
бір азапты кезеңіне дейін Қазақстанның
түкпір-түкпірінде адал еңбегімен көзге
түскен азамат. Бұл азамат менің естуімше
2019 жылдың 14 наурызында жалған жаламенен ұсталып, тергеу орнында қамауда
отыр. Бұл азаматтың Су ресурстары
комитетіне жасаған еңбегі орасан зор еді.
Елбасының өзі су ресурстарына жақсы маман керек деп Ислам Әбішевті сол орынға
тағайындаған деп естігенбіз. Тұңғыш Президент республика бойынша сумен қамту
көлемін ұлғайту бойынша тапсырмалар
бергенін теледидар, газеттер арқылы көріп,
оқып жүрдік. Ислам Әбішевтің біздің
Қостанай облысына жасаған жақсылығы
ел аузында. Оның игілігін көрген азаматтар осы хабарды оқып қатты күйзелді.
Әбішев Қостанай облысын аралап,
әсіресе, Арқалық, Амангелді, Жанкелді
аудандарындағы судың жетіспеушілігіне
байланысты көптеген жұмыстар атқарды.
Соның бір дәлелі, біздің Жанкелді
ауданының 1924-1926 жылдар аралығында
халықтың қара күшімен салынған 17
шақырымдық Албарбөгет бөгетін 2014
жылы республикалық Су комитетінің балансына алдыртты. Бұл бөгеттің бойында
Қабырға деген үлкен өзен бар. Бұл өзеннің

басы Ұлытаудан басталып, Ақтөбенің
Ырғыз ауданында аяқталады. Бұл өзеннің
бойында қаншама ауыл бар. Бұл бөгет
Ислам Әбішевке дейін еш жөндеу
көрмеген еді. Біс осы кісінің еңбегін
қатты бағалаймыз. Сондықтан, осындай
адал азаматтардың жазықсыз жазалануына біз үзілді-кесілді қарсымыз. Біздің
қоғамда мұндай жағдайлар өткен дәуірде
де кездескен. Мысалы, Қазақстанның
белгілі қоғам қайраткері, үш облысты
басқарған Асанбай Асқаровқа да сол
кездегі Мәскеудің билеушілері Калиниченко деген тергеушіні соңына салып, 4
жыл бойы абақтыда ұстап, азаптап, сол
азаматқа қанша қиянат көрсетті. Бірақ,
әділдік жеңіп, оның еліне сіңірген еңбегін
бағалап, ісін Қырғыз республикасына
қаратқанда сол кездегі Қырғызстан басшысы Асқар Ақаев мырза бұл кісінің
адал екенін айтып, ақтап алған еді. Біз
жемқорлыққа жол берілсін, жемқорлар
қорғалсын демейміз. Жаңадан сайланған
президент Қасым-Жомарт Тоқаев мырза
Исламдай азаматтарды сол жемқорлардың
көлеңкесінде қалдырмай, бұл істі
әділдігімен шешсе екен деймін. Ислам
Әбішевті қолдап қазіргі уақытта 70 мыңдай
адам Тоқаевтың атына жазылған Ашық
хатқа қол қойып үлгерді. Соның бірі мен
– Қостанай облысының құрметті азаматы Кәрбозов Кәкімжан, осы істің әділ
шешілуін Тоқаевтан өтініп сұраймын.

7 Tulǵa

№31 (849), 3.08.2019-13.08.2019

ОБРАЩЕНИЕ №2
За 3 года можно обеспечить жильем
более 200 тысяч очередников.
Согласно данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития от 6 мая 2019 года (официальный сайт Премьер-Министра РК) на 1 января 2019 года
в очереди на получения жилья состоят 487,0 тыс. семей,
из них 220,0 тысяч относятся к социально уязвимым
слоям населения, в том числе многодетные семьи - 31,7
тысяч.
Для очередников за 7 лет собираются построить
46,0 тысяч квартир. Когда получат квартиры оставшиеся 441,0 тыс. очередников или 174,0 тыс. социально
уязвимые семьи неизвестно, об этом ничего не говорится.
В нижней таблице приведены, какие средства выделяются из бюджета.
№

1
2
3

На что выделяются
деньги
На строительство
арендного жилья
Кредитное жилье
через ЖССБ
Жилищные
сертификаты
акиматов

Сколько
лет будут
выделяться
деньги

За год
(млрд.
тенге)

Всего
(млрд.
тенге)

7

50

350

3

50

150

5

17

85

4

Питьевое
7
водоснабжение
сельских населенных
пунктов

240

1400

5

Ремонт местных
автомобильных
дорог
Подведение
инженерной
коммуникационной
инфраструктуры к
строящимся жилым
массивам
итого

7

200

1400

7

100

700

657,0

4365,0

6

Ежегодные расходы бюджета составляют 657,0
млрд. тенге, всего за 7 лет 4 триллиона 365,0 млрд
тенге.
Что будет сделано?
1. Будут построены 46,0 тыс. квартир.
2. 100 процентное обеспечение питьевым
водоснабжением сельских населенных пунктов.
3. Будут отремонтированы 5000,0 км местных дорог, что составляет 95% всех местных дорог.
4. Будут подведены инженерные коммуникационные
сети строящимся жилым массивам.
Реальные затраты на вышеуказанные объемы работ
по нашим подсчетам составят не более 1,0 трлн. тенге.
Оставшиеся 3 триллиона 365 миллиардов тенге – излишне запланированные средства.
Мы предлагаем!
1. В течение 5 лет обеспечить всех очередников
(487,0 тыс. семей),
квартирой, потратив на эти цели 1,4 трлн тенге.
Первые 3 года обеспечить все социально уязвимые
слои населения (220,0 тыс.семей ).
2. 100 процентное обеспечение всех сельских населенных пунктов централизованным питьевым водоснабжением, расходы составят 320,0 млрд. тенге за 3 года.
3. Отремонтировать 5000,0 км местных автомобильных дорог, расходы составят 300,0 млрд. тенге за
три года.
4. Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры ко всем строящимся жилым массивам,
расходы составят 600,0 млрд. тенге за 5 лет.
Экономия составит 1 триллион 745 миллиардов
тенге, которые можно направить на решение других вопросов. Например, на пособие многодетным матерям.
Это – резервы только по четырем направлениям
расходов бюджета. По многим другим видам расходов
бюджета можно изыскать немалые резервы, особенно
по большим проектам.
Реальность наших расчетов мы можем легко доказать.
В следующей статье мы опубликуем укрупненные
расчеты наших предложений.
Руководитель инициативной
группы ISLAM ÁBISH.
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МЕН ДЕ ӘБІШЕВПІН.

МЕНІ ДЕ ЖАЗЫҚСЫЗ СОТТАСЫН!..
Мен, Жаңабек Әбішев, заңгер, құқық қорғаушы, осыдан бір-екі жыл
бұрын, естеріңізде болса шымкенттік мұғалима Г.Сәлімбаеваны мектеп
директорының «демалыс күндері келіп, сенбілікке қатыспадың, естіп тұрып
менің айтқанымды істемедің» деп ерегісіп, ойына келгенін істеп баққан
озбырлығынан (Сәлімбаева соның салдарынан екі рет аурухаанаға түсіп
шыққан болатын) қорғадым. Бірнеше облыстан бірін-бірі танымайтын адамдар өз ақшасымен Шымкентке жиналды. Өзімен мүдделес әріптестерін қорғап
қалды. Соның арқасында Сәлімбаева сотта жеңіп қана қойған жоқ, оның
қызметтегі мәртебесі – оқытушылық санаты да бір саты жоғары көтерілді. Мен
құқық қорғаушы ретінде өзімнен басқа да көптеген жақсы маман азаматтарды
таптым, оларды осы іске жұмылдыра алдым.
Соңғы айларда мені танымайтын адамдар маған шығып, «Қазатомөндіріс» ұлттық
компаниясының кәсіпорындарында жекелеген мамандарға жасалып жатқан зорлықзомбылықтан, оларды ешқандай құқықтық
негізсіз жұмысынан шығарып жатқан
заң бұзушылықтан қорғауымды өтінді.
Олардың ішінде ресейлік азамат та бар, ал,
оның ойлап тапқан жаңа технологиялық
жаңалығының арқасында осы компанияның
кәсіпорындары жылына бір миллиард долларға жуық табыс тауып отыр.
Солардың бірнешеуінің өз жұмысына қайта
орналасуына менің септігім тиді. Менің
осындай белсенділігім тамағына қылқан
болып қадалғандар мен жұмыскерлерге
аталмыш ұлттық компанияның бір мекеме
директоры туралы «ол адам жеп қоятын
бөжей емес емес қой, ол да өздеріңдей
адам, несіне қорқасыңдар, қорықпай өз
құқықтарыңды қорғап үйреніңдер» деген сөзімді «менің ар-намысыма тиетін
сөз айтты, абырой-беделімді түсірді,
моралдық залал шектім» деген екі желеу, бір сылтаумен сотқа беріп, сотта
жеңіп шықты, сот мені кінәлі деп тапты.
Оның жеңу себебі – заң шеңберінен тыс.
Біріншіден, мен қорғап жатқан еңбек
даулары бойынша жаңағы жұмыстан
бастық қуып шыққан он шақты адамның
әрқайсысының жұмыстан қуылуының
заңды-заңсыз екенін сот арқылы
анықтап алмай жатып, менің айтқан
сөзімнің қаншалықты дұрыс немесе
бұрыс екенін анықтау мүмкін емес қой.
Ол басшы шынында да «бөжей» шығар,
жұмысшыларының жүрегінің отын алып
қойған қаһарлы, «тіпу!» деген түкірігі жерге түспейтін зәрлі, шектен шыққан қатал
адам шығар? Онда менің сөзім қате болып
шықпай ма? Жұмысшыларға рух беремін
дегенім бос далбаса болып қалмай ма?..
Біз осы жағын, жұмысшылардың жұмыстан
шығарылуының әділ немесе әділетсіздігін
біржола шешіп алайық, менің айтқан бір
ауыз сөзіме содан кейін оралайық, заң
талабы солай дейді деп, «мен қорғап
жатқан адамдардың жұмыстан қуылуын
сот заңсыз деп танығанша, ҚР Азаматтық
процессуалдық кодексіне (АПК) сәйкес істі
қарауға құқығыңыз жоқ» дегеніме де сот
қарамады, өтініш-хат жазғаныммен, оны
қабылдамады....
Мәселе мынада. Кәзір құқық
қорғаушылардың атқарып жатқан
жұмысы билікке қауіпті, олар адамдарды құқықтық ұйқыдан оятып жіберуі немесе тіпті, тірілтіп жіберуі мүмкін. Мен
заң бөлімінің жетекшісі болып істеген
тәуелсіз кәсіподақтың Астана, бүгінгі НұрСұлтан қаласының Есіл ауданының сотының
шешімімен «Қазақстанның демократиялық
таңдауы» атты қозғалысты «экстремистік
ұйым» деп тануынан бір жарым жыл бұрын
жабылуы осыны көрсетеді. Мемлекет
бұндай кәсіподақ өзінің билігіне қауіпті деп
санайтындығын көрсетеді.
Ал, кәсіподақтың бірінші міндеті
- адамның еңбек құқығын жұмыс
берушінің бұзуынан қорғауы. Сондықтан,
бұл іс бізде әлі күнге дейін кеңес кездегідей
іс жүзінде шынайы кәсіподақтың құрылмай
келе жатқандығын айғақтап отыр. Есіктің
маңдайшасына «кәсіподақ» деп жазып
қойғаннан ол шынайы кәсіподақ болып
қалмайды. Кәсіподақ өзінің мүшелерінің
– еңбек адамдарының жұмысқа, еңбекке
қатысты құқығының бұзылуына жол бермей
күресуі, сол елдің заңнамалық нормаларын
пайдалана отырып оларды кімнің тарапынан болсын – мемлекет пе, жекеменшік
нысан қожайыны ма, айырмасы жоқ – заң
бұзушылықтың қандай түрінен болсын

қорғамаса, ол елде демократия, теңдік,
бостандық жоқ деген сөз. Ол елде құл
иеленушілік жүйе орнаған деген сөз, халық
– құл, оның ешқандай құқығы жоқ деген
сөз.
Біздің ең үлкен қасыретіміз – өз
елім іздің заңын өзіміздің құрметте
мейтініміз. Европарламент біздің биліктің
халықтың санасы оянып кетпесін деп өзі
шығарған заңдарды ең бірінші өзі таптайтынын көріп, көзі жетіп, енді ғана
түсініп, біздің 2017 жылдан бері «сендер – сатқынсыңдар!» деген сөзімізден
өз істерінен өздері ұялып, енді биыл ғана
«сіздің елдегі еңбекшілердің еңбек құқығы
тапталып жатыр, сіздер оны өздеріңіз қол
қойған халықаралық құжаттарға сәйкес
түзетіп, өзгеріс енгізіңіздер, халықаралық
қалыптарға сәйкес етіңіздер, олай
болмаған жағдайда, біз сіздерге санкция
қолданамыз» деп қарар қабылдады. Олар
біздің биліктегілерді «динозаврлар» деп
атап жатыр, «біз динозаврламенен жұмыс
істей алмаймыз» деп жатыр.
Жер шарында кәсіподақтың көш
басшыларын бір емес екі рет – кеше
Лариса Харькованы, бүгін – Ерлан Балтабайды – соттап отырған жалғыз мемлекет біз ғанамыз. Кеңес кезінде де
кәсіподақтың аты болғанмен заты болмады. Себебі, жұмыс беруші жақ түгелдей
мемлекеттік мекемелер болатын, жеке
меншік деген ұғым заңға ендірілмеген
еді. Сәлімбаеваның бір жылға созылған
сотының үстінде мен мынадай дерекке
тап болдым: үш миллионға жуық тұрғыны
бар Оңтүстік Қазақстан облысында (бүгінгі
Түркістан облысы) ресми түрде 387 мың
ғана жұмыскер бар екен. Соның жартысына
жуығы – жүз мыңнан астамы – мұғалімдер
екен... Бізде кәзір зауыт деген аты дардай
кәсіпорындар бар, ал, онда жұмыс істейтін
адам саны әдетте жиырма-отыздан аспайды...
Дегенмен, қиналып болса да, кештетіп
болса да, әркім өзінің еңбектік құқығын
қорғау ісі оянып, тіріліп, қанатын кеңге
жайып келеді. Сол жолда халыққа ұялы
телефон-смартфондар көп көмек көрсетіп
отыр. Бізден даму деңгейі (IQ) төмен деп
есептелетін араб елдерінде – бұл ешқандай
да оларды кемсіту емес – «араб көктемінің»
орын алуына осы смартфондар көмектесті.
Әрине, «араб көктемі» бізге үлгі бола
алмайды. Дамудың ең дұрыс жолы –
эволюциялық даму екені дәлелдеуді керек
етпейтін аксиома. Бірақ, біздің халықтың
да ұлттық сана-сезімінің оянуы, тірілуі
жолында көп пайдасы тиіп отырған
смартфондарға арнап, түптің түбінде
ескерткіш орнатамыз-ау...
Өз жайыма қайтып оралсам. Маған 7
миллион теңге моралдық шығын төлеуді
міндеттеп қойған сот шешімі, менің
апелляциялық шағымды қаншама дұрыс,
сауатты, уақтылы бергеніме қарамастан,
өзінің күшіне мінеді деп ойлаймын. Күшіне
мініп қана қоймайды, маған атышулы
174-бап ойынша «ұлтаралық араздықты
қоздырды» деген қылмыстық іс қозғап,
айыптау тағатын шығар. Мына соттың
шешімін сол іске пайдалануларына болады.
Сөйтеді-дағы, сотты апыл-ғұпыл, бір-екі
айдың ішінде жеделдете өткізіп жібереді.
Неге жеделдете?
Біріншіден, олай ету халықты шошытып, үрейін алып, бұқтыра беру үшін,
«сендердң сеніп жүрген заңгерлерің Әбішев
дегеннің өзі осындай былығы көп адам екен,
көрдіңдер ме?» деген ой-пікір туғызу үшін.
Екіншіден, олай етпесе мен қашып
кетуім мүмкін. Қайда? Зейнеткерлікке.
Зейнеткерліктің қандай қатысы бар

дейсіздер ме? Заң бойынша, анық бір
жауыз болмаса, зейнетке шыққан адамды соттамайды. Соттаса да ары барғанда
шартты мерзім береді. Ислам Әбішевті
де (менің туысқаным емес, тектесім),
өмір бойы абыроймен жұмыс істеген
адамға абыроймен зейнетке шығуына
мүмкіндік бермей, қолдарында нақты
дәлелдері болмаса да, зейнеткерлікке
екі ай қалғанда қамауға алып
отырғандары сондықтан. Ал, енді
қамауын қамап алып, бақандай бес айдан
бері айыптау қорытындысын жаза алмауда.
Әрине, жазбайын демейді, жазғандары
қиюласпайды...
Ал, маған, басқаға да, шартты мерзім
бергеннен халықты қорқытқан «пайдалы». Мен қамағанынан қорықпаймын. Ол
тіпті менің арманым десем болады. Рас,
менің ол арманым ана бір жылы аздап
болса да орындалғандай болған – Шымкент қаласындағы Әл-Фараби аудандық
сотының судьясы, ұмытпасам, фамилиясы
Бекназаров болатын, «мені «ақымақ» деп
айттыңыз, абыройыма нұқсан келтірдіңіз»
деген сылтаумен үш күнге қамаған болатын.
Ол сөзді мен емес, өзі айтса да... Сәл таратып айтпасам болмады, өйткені бұл оқиға
біздегі сотттардың деңгейі қандай екенін
келістіріп суреттейтін оқиға.
«Дәулет» деген жекеменшік емхананың
директоры болып істеп жүргенмін. Сот түрлі
себептермен мекеменің есеп-шотын жаба
береді. Мен оны «бұл – меншіктік тегіне
қарамастан Қазақстан азаматтарының
денсаулығын емдейтін мекеме. Оның
жұмысына мемлекет те сол себепті қаржы
бөліп отыр. Сіз есепшотты жауып тастасаңыз,
емхана дәрі-дәрмек ала алмай, ал, аурулар соның салдарынан емделе алмай
қалады» деп, сол кездеге Шымкент қаласы
Әл-Фараби аудандық сотының төрағасы
Жапашевпен айтысып жүріп, 16-17 рет
жабылған есепшотты аштырдым. Ротация
болды да ол Еңбекші аудандық сотына
төраға болып кетті, ол жердегі Бекназаров
оның орнына келді. Ол да емхананың есепшотын жауыпты. Бардым. Түсіндірдім, түсіне
қоймады. Түске дейін отырдым. Нәтиже
жоқ. Түстен кейін тағы бардым. Бәрібір
нәтиже шығар емес. Бір уақытта «қанша айтсам да түсінбейтін қандай адамсыз?» дедім
күйіп кетіп. Судья шап ете қалды: «Сонда
сіз мені қарапайым нәрсені түсінбейтін
ақымақ деп отырсыз ба?..»
Жыным келді. «Біріншіден, бұл сөзді
мен айтқан жоқпын, сіз айттыңыз!
Екіншіден, Жапашевқа 16-17 рет түсін
діре алып едім, сізге бір рет те түсіндіре
алмай отырғаныма, міне, бір күнге таяу
уақыт болды. Енді сіз мен «ақылды
адам» деп қалай айтамын?»
Сот 5 күнге қамады да тастады... Міне,
бүгін тағы да маған қамалу қаупі төніп
тұр. Қамасын! Қуанбасам қайғырмаймын,
күйінбеймін. Неге? Былтыр журналист
Өмірзақ Ақжігіт «Сайрагүлдің аман қалғаны
өзіне жақсы, құрбан болғаны қазаққа
жақсы» деп мақала берген болатын. Дәл
сол секілді Серікжан Біләштің де, оның
артынан менің де сотталғаным, шартты
мерзім алмай, нақты торлы түрменің тар
көзінен сыртқа қарағаным Серікжанға да,
менің өзіме де зиян болғанмен, қазаққа
пайдалы. Сонда ғана көп қазақтың, мүмкін
аз қазақтың, аз да болса мейлі, ұйықтап
жатқан ұлттық сана-сезімі оянады. Өліп
қалған болса тіріледі. Бұл – жақсылық! Біз
Г.Сәлімбаеваны қалай қорғап қала алдық?
Өйткені, оның артында «мұғалімдер» деген
қалың әскер тұрды. Ерлан Балтабайдың артында сондай ауыр қол болмағаны себепті
оны қорғап қала алмадық. Анау жазықсыз
жапа шегіп отырған Ислам Әбішевті
қолдап, оған араша тілеген Үндеуге қол
қойғандар саны 70 мыңнан асыпты!
Ертең мен қамалсам, мен өзім қанша
адамға араша болдым, соның бәрі мені
қорғап қол жинайтынына, түрменің
есігін келіп күзететініне сенімдімін. Соттасын! Қамасын! Халқымның ар-намысының
оянуына септігім тисе болғаны!..
Жаңабек ӘБІШЕВ,
заңгер
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Мен Төлеген ағаны өмірімде бір-ақ рет көрдім. Ол кезде мен Қазақ телевидениесінің
жаңалықтар редакциясында қатардағы редактор боп қызмет істеп жүргем-ді... Төлеген
ақынның атағы ауыздан ауызға өтіп, әсіресе, жастардың құрметіне әбден бөленген кезі
еді. Олар көшеде болсын, сыраханаларда болсын бас қоса қалса, оның «Сағыныш саздарын», «Бір тойым барын» тағы басқа өлеңдерін, бір-бірімен жарысқа түскендей, тұра қап
жатқа соғатын. Ол кісінің Алматыға көшіп келгенін де біліп жүрдік. Ақын туралы түрлітүрлі дақпыртты әңгімелер де дүңк-дүңк айтылып жататын. «Төлеген Құранның сүрелерін
бірінен соң бірін жатқа соғады екен». «Өлеңдерін түгел жатқа айтқанын былай қойғанда,
тіпті олардың ең төменгі жолынан басына дейін кері айтып шыға алатын ерекше жадқа ие
жан екен». «Сондай-ақ Абай мен Махамбетті де, тіпті оны айтасыз, Әуезов пен Мүсірепов
прозаларын да сағаттар бойы талмастан төгіп тастайтын көрінеді». Осындай сөздер кезкелген жерден естіліп жататын. Біз ол әңгімелерді есіміз кете елтіп тыңдайтынбыз...
Бірақ мен Төлеген ағаны көре алмай жүрдім.
Бір күні телевидениенің радиоға (ол кезде телевидение мен радио бір ғимаратта қоныстанған)
көтерілетін басқыштың жанында темекі тартып тұр
едім, жоғарыдан баспасөз беттеріне шығып жүрген
суреттерінен етене таныс, Төлеген аға төмен түсіп
келе жатты. Бір ұмтылып барып тұрып қалдым...
Өйткені оның қалың бұйра шашының ұшы
әлденеден шошынғандай шиыршық ата тікірейіп,
қара сұр жүзі одан сайын қабарып, айнала
тіршіліктен мүлде қол үзіп түңілгендей, өз ішіне өзі
кіріп, астыңғы ерінін қатты жымқырған қалпында
қасымнан өте берді. Менің ұмтылып барып тұрып
қалғаным ақынның, осындай әлемтапырақ түрін
көргеннен болса керек. Басқыш жанындағы шағын
алаңқайдан шығып ақын соңынан қарап тұрдым.
Әлденеге қатты қапаланып бара жатқан ақынның
иығы қусырылып, қушиып кеткендей боп көрінді...
Қайран ақын еш жаққа назар салмастан өз мұңын
өзі жұтып кетіп бара жатты...
Бүгінде Төлеген ақын туралы сөз бола қалған
жерде немесе өлеңдерін оқығанда, ең алдымен
менің көз алдыма сол көрініс көлбеңдеп келе
қалады...
...Сол жылы көшеде кездескен бір кісіден
Төлеген Айбергенов түу Қарақалпақстанда
жүргенде кенеттен қайтыс боп кетіпті деген сұпсуық сөзді есітіп, үстіме мұп-мұздай су құйып
жібергендей мәңгіріп тұрып қалғаным бар. Ол
кезде өлім деген сөзге әлі бой үйрене қоймаған
кез ғой. Мұқағали, Жұмекендердің көздері тірі.
Мәңгіріп тұрып-тұрып Жазушылар одағын бетке
алып тартып кеттім. Әрине, мен жұрт жиылып
абыр-сабыр боп, ақынын жоқтап аһ ұрып жатқан
шығар, сол көпшіліктің ішінде болайын деп
ойлағам. Барсам, жоқ, олай емес. Жазушылар
одағы бәз-баяғы қалпында. Абыр-сабыр да жоқ,
ақынын жоқтап аһ ұрып жатқан жұрт та жоқ. Таныс
ағалардың бірінен «Төлеген қайтыс болыпты ғой,
рас па» деп сұрап ем, ол кісі менің сұрағыма онша
мән бере қоймаған сыңаймен «е-е, солай болыпты ғой, байғұс» деп жүре жауап берді...
Мен Жазушылар одағынан құлазып шықтым.
***
Әрине, Төлеген Айбергенов әдебиетке, ә дегеннен қазіргі ойымызда қалыптасып кеткендей
ескен желдей немесе көшкен селдей боп арқырапсарқырап та, өз отына өзі өртенгендей лапылдап
жанып та келген жоқ. Ол әдебиетке о баста, өзінің
үн-әуені бола тұра, негізінен, жұрттың бәріндей
қалыпты жолмен келіп кірді. Не болғанда да, онда
әлі бас бермей бұзып-жарып жөңки жөнелетін
асау мінез әлі көріне қойған жоқ-тын. Кей-кейде
«Арындап жатқан теңізді ақтарып құям шөлдерге»
деп аржағында жатқан қуатты серпіннен сес беріп
қойғанмен, ол әлі адуынды арналы ағысқа айнала қоймаған-ды. Тіпті ол жастық шақтың бәріне
тән махаббат тақырыбына қалам тартқанда да,
оның сол кездегі өлеңдерінен өртеніп, жанып
бара жатқан сезім құбылыстарын кездестіре алмайсыз. Ол өлеңдерді парақтап қарап отырсаңыз,
ақынның, бәрінен бұрын, сөзбен сурет салуға,
келістіріп кесте төгуге көбірек мән бергенін көрер
едіңіз. Тағы да ол суреттер соншалықты нақ,
соншалықты дәл болып келеді. Әсілі, суреткердің,
ең басты қасиеті сөзбенен келістіріп сурет сала
білуінде ғой. Ақынның Аралды көрген кездегі
әсеріне көз салыңызшы:
Шағалаң бейне төбеден
Әуелеп ұшқан ақ парақ.
Аумағың толы көп өлең,
Айдының фотоаппарат.
Көзден кетпестей, көңілден өшпестей боп
салынған сурет қой бұл. Сондай-ақ оның:
Жаңбырдан қалған қақ суы
Секілді сұйық сары май.
немесе:
Бұлқынып жатқан бұлақтар
Бұралып жатқан бұрғыдай.
немесе:
Шәйнектен сары қыр мұрын
Құйылып жатыр қара шай, – сияқты суреттер де көңіл дәптеріңізге үзіліп-үзіліп түскен
жапырақтардай боп сол қалпында қона-қона
қалады. Әрине, суреттің де суреті бар. Әлгі

жолдардан сыртқы көріністерді, ақынның өзі
айтқандай, фотоаппаратқа сол қалпында тартып
ала қойғанын көрсек, кейде ол шаттық, қуаныштан
пайда болатын абстракциялық ішкі құбылыстарды
да заттандыра нақтылап көз алдыңа әкеле қояды.
Шаттықтан мінген төбем шыңға айналып,
Тамырлар ток жүретін сымға айналып, – осылай жалғаса береді.
Егер Төлеген осы бағыттан аумай, ішіндегі
бұла қуатты тұншықтырып, одан әрі ізденбей,
үздікпей, қолға іліккенді ғана қанағат тұтып жүре
бергенде, онда ол, қаншама ою-өрнекті әдемі
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Солдаттың хаттарындаймын.
Жауыңды кескілермін де,
Қас етпен ешкімді ешкімге мен.
Бағың боп естілермін де,
Сорың боп естілмеспін мен.
Жүрекжарды сөз ғой бұл! Өзіне осыншалықты
міндет арқалатқан бұрқақ бұла күш қой бұл!
Кенеттен бүкіл қазақ даласындағы сиқырлы
коммуникациялық желілер өз-өзінен сарт та сұрт
іске қосылып қуатты бір дауыс саңқылдап сөйлеп
кеткендей болады. Тағы да ол серттей сенімді,
анттай берік дауыс боп естіледі.
Төлеген Айбергенов әдебиетке келген кез
оқырман қауым талғамының әбден өскен,
талабының әбден қатайған кезі еді. Атақты алпысыншы жылдар ғой ол. Алдымен, сәл ертерек
Тұманбай, Сағилар, оларға ілесе едел-жедел
келген Жұмекен Нәжімеденов, Қадыр Мырзалиев, Мұқағали Мақатаевтар тамырларын
тереңге жіберген қарағайлардай нық орныға
бастаған-ды. Несін жасырамыз, ол кезде ондай-ондай ірілердің қатарынан орын ала қоям
деу не әпенділік, не әумесерлік сияқты болып
көрінетін. Оның үстіне әлгіндей тегеурінді таланттар тұрғанда өзгеше өріс ашам деу мүмкін

тоңды. Адамдардың ыстық құшағын да, мекіреніп
тұрып мекерлік жасайтынын да көрді.
Өмірге бүкіл жан-тәнімен, сұмдық бір қуатты
құштарлықпен ұмтылған адам алдында қашанда
кедергілер де, кесапатты пәле-жалалар да
кездесетіні сөзсіз.
Ұнатпасын тұрсам дағы сезіне,
Ұнамасын тура айтамын көзіне.
Бәрі соның алғанымды өзінен
Қайта апарып беру үшін өзіне.
Оның күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалып,
арпалысып, алысып жүргенінің бәрі адамдар
үшін ғой. Тіпті, мені ұнатпай-ақ қойсын! Ұнатпаса,
атамның ар жағына! Бәрі бір солар үшін! Өйткені ол
адам біткеннің бәрі шетінен қаны қатқан қатыбас,
шетінен мейірімнен жұрдай, қайырымнан ада
қатыгез деп ойламайды. Сондықтан да ол:
Ақжүректі Адам!
Мәрттік пен Ардан жасалған,
Мен сендер үшін көз жұмбай барам құрбанға.
Ешқашанда мен құлайтын шыңнан
			қаша алман,
Құлағаныма қуанбас жандар тұрғанда, – дей
алады.
Өмірдің ішкі әлеміне саяхат жасап, елінің ата-

еместей еді. Өрістің бәрі игеріліп, төрт құбыламыз
түгенделіп қойғандай болатын. Сөйтсек, олай
емес екен. Өнер дегеніңіз ешуақытта түгел
игерілмейді де, ешуақытта түгенделмейді де екен
ғой. Ол қайта жаңа биікке, жаңа тереңдікке, жаңа
кеңістікке ұмтылумен өтетін, ол жолда ындыны бір
қанбайтын, ынсабы бір қайтпайтын пері мінезді
дүлейлі құбылыс болып шықты.
Сонымен қазақ поәзиясына өмірге деген
құштарлығы алапат, тарпаң болмысты, дарқан
жүректі бір ақын кеп қосылды. Тағы да ол ақын
соншалықты шалт, соншалықты дегбірсіз, бәрінбәрін сол сәтінде көріп, сол сәтінде білмесе жаны
байыз таппайтын, әйтеуір не нәрсеге де ентелеп,
емініп, емешегі езіліп тұрған ақын боп шықты.
Оның тіпті «көзіме сыйған дүние, сөзіме сыймай
тұр менің» деп өзіне өзі разы болмай қынжыла
кіжінетінін қайтерсің?! Міне, шығармашылық
қанағатсыздық! Тек өзіне өзі разы болмау ғана
өнер адамын жаңа асуларға, жаңа өрістерге
шығарса керек. Бірақ ол үшін, ең алдымен өзіне өзі
үңіле білген ақын ғана өмірге үңіле алмақ. Өйткені
ақын өзін танымай тұрып, өмірді тануы мүмкін
емес. Егер олай етпеді ме, онда ол өмірдің тек
сыртқы құбылыстарын ғана тамашалап қалмақ.
Төлеген Айбергенов те дәл осы кезде, өзінің
кім екенін, нендей-нендей құндылықт арға ие
екенін ұққысы келгендей өзіне үңіліп бағады.
Үңіліп қарайды да, табады.
Өмір ғашық, бүкіл әлем мас маған,
Көзім заңғар күн сияқты қырағы.
Менің денем Менделеев ашпаған
Металдардың қоспасынан тұрады.
Қойны кенге толы таудан аумаған
Кеудем шексіз қазыналар Отаны.
Сондықтан да айқайласам тау маған,
Жаңғырығып жауап беріп тұрады...
Ақын енді айқайласа таудың өзін жаңғыртып,
одан жауап ала алатын күшке ие екенін ұқты. Өн
бойында қаншама қазыналар жатқанын сезді.
Әрине, ол қазыналарды, өз ішінде, өз бойында
бола тұра, оп-оңай «өндіріп» ала қою қиын. Өте
қиын. Өйткені ол алапат қарсылыққа ие. Адамға
өзін өзі жеңу қандай қиын болса, өз бойындағы
қазынаны алып шығу да сондай қиын. Қиын бол
ғанда да қиямет-қайымдай қиын. Ол үшін қуатты
талант, қайратты жігер, мол ілім-білім керек.
Өмірді бұрынғыдан да ұға түсуге ұмтылу керек.
Оны ұңғыл-шұңғылына дейін зердеңмен зерттеп,
пайым-парасатыңмен таразылап байқау қажет.
Сондықтан да Төлеген ақын бұл өмірді ұғып
қана қоймай жыға танығысы келді. Содан болса
керек ол өзінің бұл кітабын «Өмірге саяхат» деп
атапты.
Бұл жолда ол өмірдің ащысынан да, тұщы
сынан да дәм татты. Аптабына күйді, аязына

улы-атаулы жерлерін аралап жүрген ақын айналасынан тек қана жақсылықты, тек қана қуанышты
мезеттер мен сәттерді, тек қана көңіл мен көзді
арбайтын сән-салтанаты келіскен шат-шадыман
тіршілікті көреді. Тіпті асырып, әсірелеп көреді.
Көз алдым менің гүл қызыл,
Көз тіккен үйлер биіктен.
Аспанның бүкіл жұлдызын
Көтеріп тұрған иықпен.
Көз алдым менің қаһарлы
Ескерткіш өскен алаңдар.
Жырлайды мынау шаһарды
Шыңылдап лирик бағандар, – деп көне
Түркістанды таңғажайып ертегі қалаға айналдырып жібереді. Түркістанда туып-өскен мен, осы
жолд арды алғаш оқығанда, Құдай-ау, менің
Түркіст аным қандай керемет деп таң-тамаша
қап таңғалып, бір тамсансам, менің жатаған
Қаратауыммен кездескенде:
Есен-сау бармысыңдар, армысыңдар,
Армысыңдар, қария қарлы шыңдар.
Төсінен керуен-керуен көш өткен тау,
Сен менің керуен-керуен алғысымды ал,–
деп омырауын айқара ашып, аңғардан соққан
желдей есіп аңқылдап амандасып ап:
Мұнша мал, мұнша дария, мұнша баумен,
Тұрсың сен дүние көзін тұмшалаумен.
О, шіркін, тусам-ау мен биік болып,
Өзіңдей жер менен көк боп тұрсам-ау мен, –
деп толғанып-толқығанын көріп екі тамсанғаным
бар.
Ақын есейіп келе жатты. Апыр-ау, есейген
жан, әдетте, сабыр етіп, байыз тауып, сәл-пәл
болса да аял жасамас па?! Жоқ, Төлеген ақын
олай етпейді. Қайта шабысына шабыс, екпініне
екпін, жарқылына жарқыл қосып бұрынғыдан да
үдетіп жібереді. Бұл мінезі оның, әсіресе, жастық
шағымен, жиырма бесін есіне алғанда анық
сезіледі. Оның «Жиырма бесін желпінбей айтатындар, Бұл дүниеге босқа кеп қайтатындар», – деуі
дәл осы кез. Ол үшін:
Жиырма бес станоктардың
Зырылдап жатқан ұршығы.
Бәйгеге қосқан аттардың
Тұяқтарының дүрсілі.
Үздіксіз жеңіп талқысы
Бір шыңнан кейін бір шыңды ап,
Жиырма бес вагон тартысы
Тепловоздардың ырсылдап.
Арынды ақынның тоқтайтын да, толас табатын да түрі жоқ. Әйтеуір, алып бара жатқан бір
дүбіліс, алып бара жатқан бір үдеріс. Айналаның
бәрі дүбір мен дүрбелең. Енді оның лирикалық
кейіпкері («Шабандозбен әңгіме»), тіпті қара жер
үстінен шығандап шығып бұлттармен араласып
бара жатады.

ТЕЛЕГЕЙ ТЕҢІЗ
тебіреністер
Темірхан
МЕДЕТБЕК,
ақын, ҚР
Мемлекеттік
сыйлығының
лауреаты
суреттер салғанмен, бар болғаны пейзаждық
деңгейдегі ақын боп қалған болар еді.
***
«Қанағат-қарын тойғызады». Қанағат біткен
жерден ашкөздік, ашқарақтық, дүниеқоңыздық
басталады. Бұл – бәріміз білетін мораль. Бірақ
қанағат – шығармашылық адамы үшін, өнер қуған
жан үшін мүлде керек емес қасиет. Егер өнер адамы болдым, толдым деп тоқмейілсіп тоқтар болса, онда оның біткені. Мүрдем кеткені. Өнерінің
де, өзінің де күйрегені. Өйткені шын өнер адамы
жазған сайын жазсам, қазған сайын қазсам деп
қана өмір сүре алмақ. Өйткені шын өнер адамы
өмірге ғашық адам. Ал өмірге ғашық адам –
ешуақытта тоқмейілсу, болдым-толдым дегенді
білмейді. Ондай адам, қашан көрсең де, тағат
таппастан әлденеге тіленіп, жұтынып, алқынып,
демігіп, шыдас берместей өліп-өшіп тұрады.
Төлеген Айбергенов – дәл осындай ақын.
Біз білетін, анық таныған Төлегеннің бастау көзі
«Өмірге саяхат» кітабынан басталады.
О, менің байтақ мекенім,
Жанымның қаршығасы сен.
Шырқағым келіп кетеді,
Жазбаған ән шығарсың сен.
Қызығың тербеуде мені,
Тарқамас той шығарсың сен.
Тулаған тар кеудедегі,
Тумаған ой шығарсың сен.
Ай маңдай алуан дарынның,
Тері боп тамшылайсың сен.
Сан жүйрік армандарымның
Тұлпарын қамшылайсың сен...
Ұзақ жылдар бойы қомақталып, қордала
нып жиналған, ақырында кемерін кернепкернеп сірескен тоғанды бір-ақ лақтырып лақ
етіп ақтарылған сел-көшкіндей бір қуатты күш
жұрттың бәрін өзіне жалт қаратқандай еді. Тағы
да бұл өлең ел мен жұрт алдында сөз бергендей
программалық өлең болатын.
Сен десе толған ағыстан
Қалайша ақтарылмайын.
Сағынып салған алыстан
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ақыны
Өкшелесіп өзің теңдес жас кілең,
Зуладың да жұлдыздардың астымен,
Кес-кестеген сан аңғардан қарғып-ақ
Кеткен шығар сені ап ұшқан арғымақ.
Қапталында қаптап қалып гүл қалың,
Шарбы бұлттан шаршы орамал бұлғадың.
Шабандоздың астындағы ат арғымақ емес,
қанатты пырақ сияқты. Зулаған қалпы аспанға
шығып кеткен Төлеген кейіпкерінің жойқын шабысын көріп отырып, еріксіз пай-пай десіп, қол
соғып қошемет көрсетіп өз-өзіңнен мерейің өсіп,
мәртебең биіктеп бара жатады. Рухтанасың!
Оның Отанға деген шексіз махаббаты мен
ыстық сүйіспеншілігі де өзгелерден өзге. Ол
Отанын әдеттегідей «сүйемін, күйемін» деп
айналып толғанып жатпайды. Ант-су ішіп,
қарғанып-сіленбейді де. Ол өзінің Отанға деген
сүйіспеншілігін айнала тіршіліктегі әрбір әуен мен
әуезден, үндер мен дыбыстардан, саздар мен
сарындардан, тылсым пернелер мен сиқырлы
иірімдерден, күн нұрымен жалт-жұлт еткен
шағылыстар мен сан тарапқа самаладай боп жамырап ағылған сабылыстардан табады. Құлағыңа
соншалықты жағымды, көзіңе соншалықты ыстық,
жаныңа соншалықты жақын.
Жанардың отты жарқылындасың,
Көгімде мәңгі маздар күн,
Шағалалардың шаңқылындасың,
Қаңқылындасың қаздардың.
Құрышы қанбас құлақтардасың,
Құрақтардасың ән шерткен.
Дауыстап жатқан бұлақтардасың,
Алқынып келем аңсап мен.
Саусағындасың күйші біткеннің,
Аңсауындасың құрбымның.
Шалғынындасың биші көктемнің,
Таңдайындасың бұлбұлдың.
Қызғалдақ қамал қырларымдасың,
Сырларындасың атаның.
Жанымның барлық ырғағындасың,
Аяулы менің, Отаным.
Отан туралы нөсер боп төгіліп тұрған бұл
жолд арды сен, әрине, тебіренбей, еміренбей
оқи алмайсың. Өн бойыңды өрттей ыстық сезім
үрлеген көріктей кернеп, қан тамырларыңды қыпқызыл найзағайлар аралап сілкінтіп алып бара
жатады.
***
Көп ұзамай-ақ, өз даусын, өз жолын әбден
бекітіп, шегемдеп алған Төлеген Айберг енов,
дүниеге өміріндегі ең басты кітабы, шығармашы
лығының алтын өзегі «Құмдағы мұнараларды»
алып келді. Ол «Өмірге саяхаттан» басталған тау
өзендеріндей сарқырап төгілген асау ағысты жырларын бұрынғыдан да күшейтіп, бұрынғыдан да
қуаттандырып жіберген еді.

Оның енді тұла бойын жарып жіберердей кеулеп, кернеп бара жататын сезім бұрқаныстарының
құйынды құйылыстары қалыпты буын-бунақтарды
да, кәнігі ырғақтарды да тас-талқан еткен еді.
Өлеңнің бүкіл ереже шарттарын күйретіп, бүлік
сап бұзып-жарып жеткен ол өлеңдерді жұрт біткен
ешқандай жатырқап-жатсынбай, қайта көптен
күткен айрықша бір жақсылықтай құшақ жая
қарсы алған-ды. Әдетте біздің буын мен бунақ,
иірім мен ырғақ сәл бұзылса, бүкіл үйлесім мен
жарасымдылық біткенге жазылмастай жарақат
түскендей жанымыздың шығып кете жаздайтыны
бар. Қате түсінік. Біздің ойымызша, үйлесім мен
жарасылымдықтың басты өзегі де, бастау көзі де
табиғилықта. Өлең неғұрлым табиғи болса, ол
соғұрлым әрі үйлесімді, әрі жарасымды. Етіміз бен
сүйегімізге әбден сіңіп кеткен өлеңге қойылатын
ереже-шарттардың да, өлшем-қалыптардың
да біразын бүліншілікке ұшыратып, арқырапсарқырап, ентелеп жеткен Төлеген өлеңдерін
бірде бір адамның жатырқап-жатсынбауы, оның
сол табиғи қуатында.
Бұл жерде бір айта кететін жайт, қандай
бір жаңалық болсын өзінің туған топырағына
тереңнен салған тамырдан көктеп шығады. Олай
болмады ма, онда сіздің әкелген жаңалығыңыз
ебелек сияқты, жел бір лүп еткенде-ақ домалаптөңкеріліп, тығылатын сай іздеп лағып кетеді.
Сол реттен қарайтын болсақ, онда Төлеген
Айбергенов әкелген жаңалық өзінің дәстүрлі
топырағынан өсіп шыққан жаңалық дей аламыз.
Яғни, Төлеген поэзиясының арғы топырағы –
көшпелілердің жыраулық поэзиясы. Түп тегі осы.
Әрине, Төлеген оны сол қалпында көшірмей
өзінше илеп, өзінше игеріп, өзінше қорытқан.
Сондай-ақ ол жыраулық позия мен Төлеген
өлеңдерінің мінез-құлқы да, атқарар қызметі де
әр текті. Жыраулық поэзиядан, негізінен, кіл бір
«қалқандардың қаңғырлағаны, семсерлердің
жарқылдағаны» сес көрсетіп, тұяқ дүбірлері мен
ат үстінде тартысқын арсы-күрсі алыс-жұлыстың
алқынған демі мен аптыққан лебі шарпылып
жатса, Төлеген өлеңдерінде көбіне-көп адам
жанының ерек бір құштарлыққа, айрықша
ықылас-ынтазарлыққа толы еміреністері мен
тебіреністерінің уілі мен гуілі естіліп тұрады. Кей
сәттерде үлбіреген үкілі сәукеле киген, шолпылары сылдырлап, білезік-жүзіктері жалтылдаған
салтанатты шаттықтың үні мен сарынын құлағыңыз
шалады. Бейне бір мақтаныш пен марапатқа
толы ғажап бір ода тыңдағандай боласың. Ода
дегенді аузыңа алсаң-ақ, алдымен американдық
ақын Уолт Уйтменнің еске түсері сөзсіз. Бірақ
Уйтмен өз одаларында Американың аста-төк
байлығы мен табиғаттың өзі үйіп-төгіп бере салған
молшылығын шат-шадыман, байтақ ауқыммен,

барынша мақтанмен жырласа, ал Төлеген адам
бойындағы туған жерге деген сағыныш сияқты
ардақты, қасиетті, асыл байлықты бар дауыс, бар
үнімен, асқақ сезіммен жырлайды.
Әрине, Төлеген Айбергеновке дейін де талайталай ақындар туған жерге деген сағынышын
жырлаған. Ондай өлеңдерді, сөз жоқ, Қасымнан
да, Сырбайдан да, Жұбаннан да, Ғафудан да,
Тоқаштан да және т.б. ақындардан табуға болады.
Сондай-ақ ол тақырыпқа Мұқағали, Жұмекен,
Қадыр, Тұманбай, Сағи, Өтежан, Сабырхан,
Дүйсенбек, Кеңшілік, Жұматай, Жарасқан,
Дәуітәлілер де аз жазбаған. Мен бұл жерде,
әруақтары жар бола көргір, о дүниелік болып кеткен ақындардың бірсыпырасын ғана ауызға алып
отырмын. Көзі тірі ақындардың да бұл тақырыпқа
бармағаны жоқ. Тағы да ол өлеңдердің көбісі
көңіліңді желді күнгі желдей толқытып, көзіңе
еріксіз жас үйірілтері сөзсіз.
Дейтұрғанмен, бұл тақырыпты дәл Төлегендей
тебіреніп, дәл Төлегендей қотара көтеріп,
дәл Төлегендей еміреніп, оның бүкіл тамырталшықтарына дейін қан жүгіртіп, өн бойыңа
үзіліп кетердей боп үздіккен діріл толтырып, әрбір
пернесінің астына есті алатын жұмбақ гәп сыйдырып, әрбір шалт бұрылыстарына бірде еліктіріп,
енді бірде арбап алатын сиқырлы қуат кіргізген
ешкім жоқ деп кесіп айта аламыз.
Сағынбай барсаң теңіз де сенің тебіренбес
жастық шағыңдай. Бұлбұлдың дауысын есіте
алмайсың бауларға кірсең сағынбай.
Сағынбай барсаң таулар да сенің
алдыңнан шықпас асқақтап.
Ойлауың мүмкін дүниені мынау
кеткен екен деп тас қаптап...
Үмітке толы, арманға толы әр жерде
бір түп қарағай,
Сағынбай жүрсе қалуы мүмкін
жамырасуға жарамай.
Биікте тұрған таулар да мынау нұрына
таңның боялған,
Сені мен менің ғасырлап
күткен сағынышымнан оянған.
Бабалар бізді сағынған, жаным,
арманның аңсап биігін,
Әжелер бізді сағынған, жаным,
талдырып асқар иығын.
Неткен телегей теңіз тебіреніс! Неткен
дүрк көтерілген жаппай үдеріс! Апыр-ау, сөз
дегеніңіздің бәрі дерлік алып кеңістікте шудалары желкілдеп жөңкілген керуен-керуендерге,
түтіндері будақтап жер апшысын қуырып заулаған
эшалон-эшалондарға, аспан астын каңқылдаған,
сұңқылдаған, тыраулаған үндерге толтырып
жіберген қаздар мен аққу, тырналарға айналып
кеткендей. Оқысаң-ақ, жүрегің кеудеңе сыймай атқақтап, тұла бойыңды керіп кеткен сезім
селдерінен қаншама замандар бойы қаңсып,
қасаң тартып қалған әлденелер сетінеп, сөгіліп,
әлденелер өз-өзінен жымдаса бірігіп жатқандай
болады. Сағыныштың осыншалықты алапат қуатын
сенің бүкіл болмыс-бітіміңе құйып жіберген, жеті
атасына, үрім-бұтағына нұр жауғыр, Төлеген
ақынға қалай ғана риза болмассың.
Сағыныш деген алдыңда тұрған
ақ ала басты көк заңғар,
Бақытың сенің бағытын солай бара жатса
алып пәк жандар.
Заманым менің жанарымда алып сағыныш
болып жарқылдап,
Ағады тынбай күңіреніп-сыңсып
аэропорттар мен вокзалдар.
Ал әйтпесе! Олай демей, енді не дерсің?!
Сағыныш деген селді көшкінге ілесіп, басқабасқа аэропорттар мен вокзалдардың өзі ағып
бара жатса! Айналасын өзінің толассыз құйған
нөсерлі жауын-жаңбырлардай өлеңдерімен шулатып, дүрліге көшіп жеткен Төлеген Айбергеновті
оқырман қауым неге осыншалықты көптен
күткен аңсарындай ет-бауыры езіле, еміне қарсы
алды? Оның өлеңдерін әп дегеннен-ақ неге
осыншалықты таңдайлары тақылдап, көмейлері
толып, алқымдары ісініп жатқа соғатын болды.
Өйткені, Төлеген өлеңдерінің, мақаламыздың
бас жагында айтып өткеніміздей, табиғилығынан
еді. Оның болмысының табиғаттың стихиялық
құбылыстарына жақындығынан болатын.
Төлеген өлеңдерін оқыған кездерде жанжағыңызда сұрапыл қысым-қуатынан фонтандар
атқылап, тас төбеңізде қара бұлттардың бауырын
қақ жарған қып-қызыл найзағайлар жарқылдап,
ормандардың шаштарын алба-жұлба етіп желдер
жұлқылап, буырқана лықсып аққан өзендерде
сөгілген сеңдер бірінің үстіне бірі мінгесіп сатырлап, күтірлеп, опырылып сынып жатқандай
болады. Яғни, Төлеген – табиғаттың өзінен туа
салған стихиялық құбылыс! Содан ба, ол мына
өмірге өзі де таңғалып, оған жұртты да таңғалтып
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өткен ақын. Оның өлеңдерінен жекелей бір дән де,
жекелей бір мән де іздеудің қажеті жоқ! Ол тұтас
құйылады, тұтас төгіледі. Оның, тіпті байыппен,
байсалмен-ақ жеткізетін сөздің өзін өжеттене,
өршелене айтпаса, айызы да, мерейі де бір
қанбайды-ау, бір қанбайды. Табиғаты солай.
Аруана жаудың қолына түссе ботасын
шайнап өлтіріп,
Қаралы мойнын қайтадан артқа
бұрмастай халге келтіріп,
Жеріне тартып отырады екен моншақтап
жасы боздаумен
Омырауын шерге толтырып.
Апталап-айлап таңдайын мейлі
тасбауыр шөлдер құрғатсын,
Қазығын таппай тоқтамайды екен мәңгілік
тіпті күн батсын.
Туған жер төсін аңсаумен өткен аруана –
бауыр дүние,
Сен маған осынау ақ жүрегіңмен қымбатсың.
Ол – өз өмірінде толассыз толқып, толассыз
тебіреніп өткен ақын. Ол – өзі өмір сүрген айнала
тіршіліктен де тек толқу мен тебіреністерді ғана
көрген ақын. Ол – атамекенінің серпілмеген
күнінен де кереметтей серпін көреді. Оны айтасыз, ол – тіпті, жалғыз тамшының өзінен де
тасқын табады. («Мен сенің жалғыз тамшы
тасқыныңмын»).
***
Төлеген Айбергенов поэзиясының тағы бір
маңдай тіреп сөйлейтін тұсы – оның «Маңғыстау
саздары» дер ек. Әрине, өндірісті өлеңге көшіру
оңай шаруа емес. Қалай көшірерсің?! Қара
темірден тебіреністі сезім табу кімнің қолынан
келе қояр дейсің?! Біраз уақыт мұнай барлау экспедицияларында жұмысшы боп істеген мен, оны
жақсы түсінем. Үстінен май сорғалаған арбиғанарбиған алып мұнараларды, жерге тұмсығын
сұғып жіберіп, қан сорып жатқан алып масалардай, мұнай сорып жатқан качалкаларды, апанды
үңгірлердей ұзыннан ұзақ созылған құбырларды
өлеңге көшіру, оны оқырманның игілігіне айналдырам деу үлкен тәуекелге бел буумен бірдей. Осы
тәуекелге Төлеген ақын, оны тәуекел деп ойламайақ, аңқылдаған ақжарқын қалпында жайраң
қағып осы тақырыпқа кіріп барады.
Көзім менің!
Жатырсың жырақты ашып,
Қызыл гүлді барады қыр ап қашып.
Жиырмасыншы ғасыр жүр Маңғыстауда –
Мұнаралар басына шырақ тасып.
Қалайша мен, жаным-ау, тұра аламын,
Көңілімнің сыңсытпай шынар әнін.
Табанымның астында қара дария,
Тас төбемде тайгасы мұнараның.
Білмедім мен кеудемнен ашты ма кен,
Омырауы осынау тасқын әлем.
Күн көтеріп барады Маңғыстауда
Мұнаралар аспанның астыменен...
Маңқиған мұнараларға емес, тәңір жарат
қандай ғажап көрініске есің кете таңғалып
қарайсың да қаласың! Төлегеннің бір кереметі
кез-келген нәрсені әрекетке кіргізіп, қозғалысқа
түсіріп қоятыны. Бетонмен құйылып мызғымастай
етіп бекітіп тасталған мұнараларыңыздың өзін
аспанның астымен күн көтертіп жүргізіп қояды.
Ақын қиялының қуатына еріксіз сүйсінесің. Тәнті
боласың. Мұнаралар тайгасының ішінде жүрген
ақын кенеттен «Мен қара төспін, қайғыдан бақыт
жасаған» деп жар салып шыға келетіні бар. Құдайау, қайғының өзінен бақыт жасаған, бұрын-соңды
біз көрмеген неткен ірілік бұл! Осыдан кейін-ақ
оның тарпаң асаулықтан тұратын қай ісіне де шүбә
келтірмейсің.
Мен қара төспін шойынды саздай илеген,
Құлаштап соқсаң күйге енем.
Жаңғырта алмайды жапанды,
Жаңғырығымды сүймеген.
Отыма менің ұқсайды барлық ұрандар,
Қанатын малып ұшады соған қырандар.
Мен қара төспін, соқсаң да –
қанша шаршаман.
Қып-қызыл шоқ боп үскіріктерге қарсы ағам.
Шеге боп енем үйлердің
Қабырғасына қаусаған.
Отына қанатын малып ұшатын қырандар мен
үскіріктерге қарай қып-қызыл шоқ боп қарсы
ағып бара жатқан оның орасан ғаламат екпініне
қайран қалмасқа лажың жоқ. Оқыған сайын оқи
бергің келеді... Қазір де оның өлеңдері дүниенің
үстіне көтеріліп жалт ойнап, жасын сілкілеп тұр.
Айналаның бәрі керемет тебіреніске түсіп тербеліп
тұрғандай... Төлеген Айбергенов өзінің қысқа
ғұмырында азаматтық, ақындық міндетін де нық
белгілеп кетіпті. «Ақын боп өмір кешіру оңай
деймісің, қарағым, Аузында болу бұл өзі сыздаған
барлық жараның». Бұл сөздерді естіген Сіз де,
ақынмен бірге, тебіреніп бара жатасыз...
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ИСТИННОЕ ЛИЦО ПЬЯНСТВА:

НЕОБХОДИМО УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Люди курят, пьют, неправильно питаются, ведут нездоровый образ
жизни и т.д. Но при этом хотят быть здоровыми, не болеть и долго
жить. Как это связано? Получается, курение, алкоголь ценнее, чем
здоровье, долголетие?! Или не ценят жизнь? Или многие не знают в
полной мере о вреде алкоголя и курения, и выбирают свой способ отравления собственного организма?
НЕОБХОДИМ ШКОЛЬНЫЙ
ПРЕДМЕТ О ВРЕДЕ
КУРЕНИЯ И АЛКОГОЛЯ
Да, есть люди, которые с детства приучены к курению, в подростковом возрасте привыкли к
выпивке – столь сильна привычка,
что не в силах бросить курить или
пить.
Однако парадокс состоит в
том, что большинство людей осознанно выбирает курение и выпивку вместо здоровья. Да еще пьет со
словами: «За здоровье!» Ведь это
большинство должно понимать,
что курение и питье спиртных
напитков вредно для здоровья, и
понимать уже в школьном возрасте. Ныне доказано, что вредно
даже умеренное питье, как и всевозможные заменители «традиционных» сигарет, электронные
сигареты, насвай и т.д.
Общеизвестно, что дети «предрасположены» к курению и выпивке в тех семьях, где родители
курят и/или пьют. Многие дети,
которые видели с рождения, что
кто-то из родителей курит или
пьет, воспринимают это явление
как норму, как привычное, само
разумеющееся явление. Некоторые дети в прямом смысле впитывают никотин с молоком курящей
матери, многие дети воспринимают как игру и повторяют, например, курение за взрослыми – хотят
быть похожими на взрослых.
Иными словами, борьба с курением и питьем должна идти
не только среди взрослого населения – необходимо с малых
лет приучать детей к здоровому
образу жизни, в том числе и в
школе. Кроме классных часов
должен быть предмет о здоровом
образе жизни, о вреде курения и
алкоголя, о соблюдении чистоты,
гигиене и т.д. хотя бы в виде факультатива. Ведь родители «по традиции» передают свой нездоровый
образ жизни детям.
Понаблюдайте, как наши
граждане курят: покурив сигарету,
многие бросают ее где придется,
если рядом нет урны – на тротуар, возле подъезда, зданий, на
перроне, из авто, с балкона и т.д.
Это «традиционное» бескультурье
– бросать мусор в неположенном
месте, не говоря о возможном возгорании, пожаре, что происходит
нередко от брошенной сигареты.
Так же бросают пивные банки и
пустые бутылки. Кстати, бросать
окурки – эта привычка идет еще с
советских времен, как и распитие
спиртного в общественных местах
– в парке, на скамейке возле дома
и т.д.
Или же курят дома, и близкие
родственники, в том числе дети,
становятся пассивными курильщиками. Получается, родители
не знают о вреде пассивного курения?! В целом люди ведут себя не
как разумные существа, способные размышлять, анализировать –
живут по привычке, воспитанию,
«традициям»; дети перенимают
плохие привычки взрослых и, ког-

да сами становятся родителями,
передают их уже своим детям.
Становится понятным, по какой причине в некоторых странах
не допускают к показу фильмы,
где герои курят или пьют. Есть
ряд стран, где добились больших
результатов по значительному
сокращению количества курящих и пьющих, по правильному
питанию, по здоровому образу
жизни, например в Японии, и как
следствие: эта страна – один из
лидеров по продолжительности
жизни, где много здоровых пожилых людей.
В этом плане государство проигрывает уже в стенах школы – немало подростков у нас приучаются
к курению (нередко к наркотикам)
и выпивке в школьные годы, особенно к пиву, которое воспринимается многими как слабое и
«безобидное» спиртное.
По этой причине необходимо
прервать эту пагубную традицию
в ее зародыше, воспитывая в детях
любовь к здоровому образу жизни,
неприятие курения и распития
спиртного. И со временем у подрастающего поколения будет неприятие, нетерпимость к алкоголизму и пьянству как социальному
явлению, будет здоровое отношение к жизни – можно радоваться,
веселиться, наслаждаться жизнью
без спиртного, никотина и наркотиков.

курящий и пьющий мужчина –
символ мужественности. Возможно, эта традиция идет с военных
лет: вспомните фронтовые сто
грамм или «после первой рюмки
не закусываю», как и курение в
армии.
Но есть также категория государственных служащих, среди которых трудно быть трезвенником.
Это те, которые по долгу службы
должны встречать вышестоящее
начальство, инспекцию, проверяющие органы и т.д., – накрывать
стол, и редко такое застолье обходится без спиртного. Эта традиция
также имеет давнюю историю.
В советское время, возможно,
государство намеренно спаивало
население, чтобы отвести его
внимание от политических, экономических, социальных и др.
проблем, а также для пополнения
бюджета.
Однако при такой политике не
учитываются еще большие потери,
в том числе финансовые, от лечения от алкоголизма, последствий
от пьянства, невыхода на работу
по «пьяным» болезням, от производственных аварий и дорожнотранспортных происшествий по
«пьяни», распада семей, преступлений в состоянии опьянения и
т.д. Не говоря о потере здоровья,
сокращении продолжительности
жизни, трагедии детей в пьяном
семействе, наследственных заболеваниях и др.
И у нас сейчас нередко можно
услышать разговоры о том, что
выручка от продажи спиртного составляет немалую долю поступлений в бюджет. Однако здоровье
людей, продолжительность жиз-

НЕОБХОДИМО
УЖЕСТОЧЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА
ПЬЯНСТВО
Лихие 90-ые годы перечеркнули относительные достижения
социализма, и средняя продолжительность жизни на фоне ухудшения качества самой жизни и
состояния медицины пошла вниз,
достигнув 56-58 лет для мужчин
к 1996-1997 гг. в Казахстане и
России.
Статистику портят мужчины.
Ныне средняя продолжительность
их жизни чуть превышает 60 лет.
Мужчины больше пристрастны
к вредным привычкам: алкоголь,
курение и наркотики. Вредные
привычки не только сокращают
продолжительность жизни мужчин, но и в большинстве случаев
являются причиной смерти. По
данным Всемирной организации

ПРЕСТУПНОСТЬ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ЛИЦО
ПЬЯНСТВА
Здесь вполне уместно привести
данные о взаимосвязи пьянства,
алкоголизма с преступностью.
По словам бывшего главы МВД
РК Калмуханбета Касымова, по
итогам 2016 г. в Казахстане в состоянии опьянения совершалось
почти каждое пятое преступление, порядка половины убийств
и более 60 % всех семейно-бытовых преступлений. Эти страшные
цифры раскрывают истинное лицо
многолетней социальной болезни,
ведущей к деградации нации.
Государство должно обратить
внимание на такую криминальную статистику, на скрытную
сторону веселой попойки, сделать
соответствующие выводы и начать
реальную борьбу с этой социальной болезнью. И таки Казахстан
находится в топе «преступных»
стран мира.
В самом деле, выпивший человек становится агрессивным и
неадекватным, и нередко люди
гибнут в беспричинной драке, изза пьяного водителя совершаются
аварии, нередко с летальным исходом, в пьяном угаре глава семейства может покалечить или даже
убить свою супругу и т.д.
Распитие спиртных напитков
в мужских коллективах или профессиях также является традицией: среди военных, полицейских
и т.д. Или курить парни начинают
в армии. В обществе давно сложилось нездоровое представление:

ни, здоровое моральное состояние
общества, семейные ценности и
т.д. намного ценнее и приносят
больше прибыли, чем от продажи
спиртного.
Для иллюстрации можно привести лихие 90-ые годы, когда продавали дешевую китайскую водку,
«самопал», самогон, этиловый
спирт и т.д. Люди просто травились от такого спиртного, многие
умерли, притом необязательно
они были алкоголиками или пьяницами. Наверное, у многих есть
знакомые, родственники, которые
были неплохими специалистами,
но любили выпить и рано ушли
в мир иной. Однако такая тенденция не ушла в прошлое: попрежнему в относительно молодом возрасте умирают известные и
неизвестные люди «от инфаркта»,
«онкологии» и т.д. И мы стыдливо
скрываем, что причина смерти
– нездоровый образ жизни, неправильное питание, распитие
спиртного, курение.

здравоохранения, Казахстан находится на первом месте по показателям прогнозируемого числа
смертей у мужчин, обусловленных
курением.
Несколько лет тому назад по
официальной статистике в Казахстане учтенных алкоголиков
было 249 тысяч. В СНГ после
России, пожалуй, больше пьют в
Казахстане. При этом распространенность употребления алкоголя
среди молодежи в возрасте 20-29
лет составляет 64 %, а 15-17 лет –
около 37 %.
Очень тревожные данные
международных организаций по

нашей стране по части «выпивки». Конечно, рейтинги бывают
разные, не всегда научно составленные, но когда они бьют
тревогу, то нашим властям необходимо реагировать. Вот некоторые заголовки: По количеству
выпитой водки Казахстан вышел
на пятое место; Казахстан вошел в десятку самых пьющих
стран мира; Казахстан занимает
1 место в Центральной Азии по
числу алкоголиков. В рейтинге
Всемирной организации здравоохранения по количеству потребляемого алкоголя на душу населения мы занимаем довольно
высокое, хотя и малопочетное в
данном случае 34-е место среди
188 стран, а по потреблению табачных изделий и вовсе являемся
одними из мировых лидеров –
13-е место.
Недаром самая высокая смертность от алкоголя была зафиксирована в Африке и бывших
странах СССР.
По этой причине необходимо
менять отношение государства
и общества к алкоголизму, в том
числе и в законодательстве. Если
были бы жесткие законы за пьяную езду за рулем, например,
лишение прав навсегда, то намного меньше было бы и аварий
на дорогах.
Если бы за выпивку в рабочее
время увольняли бы госслужащих
и перед ними были бы закрыты
двери в госслужбу или другие
ступени карьерного роста, то это
будет действовать отрезвляюще,
улучшит ситуацию с заболеваемостью, работоспособностью,
эффективностью работы госучреждений и т.д. Если служащий
из-за пьянства попал в больницу и
за это ему придется платить самому – это будет действовать.
Государство не считает алкоголизм болезнью, а пьяного
человека – больным. Например,
уголовный кодекс квалифицирует
опьянение как отягчающее вину
обстоятельство, без малейшей
скидки на «болезненность» этого
состояния. За одинаковый проступок пьяный будет наказан строже,
чем трезвый.
Ужесточение наказания необходимо и при курении: штрафы за
курение в общественных местах,
на работе, рядом с детьми, за брошенные окурки и т.д. А у нас курят
водители общественного транспорта, не взирая на пассажиров…
Дастан ЕЛДЕС
d.eldesov@mail.ru

11 Tochka zrenıa
В далеком 1986 г. я был на
стажировке в Институте физики
Академии наук Украинской
ССР. Самое хорошее время.
Но в один из апрельских дней
спокойно поспать не удалось.
За дверьми лаборатории послышался и не утихал людской
шум. Все забегали и бегали кто
куда. Это была не паника. Но
некое волнение. Выяснилось
по слухам, что в Чернобыле
якобы был ядерный взрыв. В
общем, Накасаки и Хиросима.
Несколько успокаивало то, что
счетчики Гейгера не зашкаливали и уровень радиации был
вполне нормальным. Во всяком
случае, не опасным. Помню, как
профессор Гертруда Климушева достала свой карманный
счетчик красного цвета (видимо
иностранный) и с облегчением
констатировала – радиация в
норме…
Это сейчас о Чернобыле известно, если не все, то многое.
А в том далеком, 86-м, людей
больше всего пугала полная
неизвестность. Все же знали и
знают, как традиционно умеют
молчать КГБ, ФСБ и КНБ о К-19,
Курске, Жанаозене, Темиртау-1959, Краснодаре-1961,
Троицке и пакте Молотова.
ПОЧЕМУ АЭС
НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ
В КАЗАХСТАНЕ?
Но что касается возможного
строительства АЭС в Казахстане, то здесь нет никакой пугающей неизвестности. Здесь все
совершенно ясно…
Совершенно ясно, что АЭС
– это самый опасный, рискованный и бесперспективный
проект в истории Казахстана.
По степени риска с ним даже не
сравнится медеуская плотина
(если не считать Семипалатинского ядерного полигона).
Удивительно, но по иронии
судьбы я и тут оказался в нужном месте в нужный час. Как раз
в те минуты, когда я спускался
по лестнице со знаменитыми
рожками с противоселевой плотины, на нее обрушился мощный селевой поток 15 июня 1973
г. Благо, что плотина выдержала
удар. А ведь существовала опасность, что наличие плотины
только многократно усилит
селевую катастрофу, если ее стены не выдержат скопившейся
воды и камня, и удесятеренный
лавинный поток сотрет Алматы
с лица земли.
Отмечу только, что при строительстве и эксплуатации АЭС
в Казахстане не будет первостепенных и второстепенных
рисков! Все риски будут первостепенными!
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ…
Как-то очень давно в США
вышел великолепный фильм
«Китайский синдром» 1979 г.
с Джеком Леммоном, великолепной Джейн Фонда и очень
молодым Майклом Дугласом. В
этом фильме начальник рабочей
смены АЭС (Джек Леммон),
пытаясь понять причину мелких аварий в работе атомной
станции, пришел к выводу, что
неизбежна крупная техногенная катастрофа на АЭС из-за
неправильных швов на стойках
блока ядерного реактора. Он
пытался остановить работу АЭС
и донести эту информацию до
американской общественности.
И даже захватил Центр управ-
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ПОЧЕМУ В КАЗАХСТАНЕ
НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ АЭС
ления АЭС. За что и был убит
спецназом…
К чему это? К тому, что рано
или поздно на балхашской АЭС
вместо первоначальных квалифицированных иностранных
специалистов будут работать
наши казахстанские «специалисты». Примерно такие же, как
в Центре управления «KazSat»,
где российские спецы из подмосковного Звездного бьют
(условно) по рукам наших местных: это не трогай, то не крути…
А теперь скажите мне, вы
действительно думаете, что среди наших найдется казахстанский Джек Леммон, который
1) умеет думать, 2) является
профи высшей пробы, 3) умеет мыслить критически и 4)
за свою правду готов умереть.
Если вдруг возникнет очень
маленькая проблема, которая
будет постепенно расти вплоть
до вселенской катастрофы.
Найдутся такие? Ответ ясен.
Кому-то этот аргумент может показаться довольно лирическим,
но, поверьте, когда придет время
этот аргумент станет самым решающим! Наши «специалисты»
просто не заметят самой проблемы. Напомню, что Чернобыльская катастрофа произошла
из-за халатности и непрофессионализма. Что тут говорить о
нашей казахской халатности и
непрофессионализме…
КОРРУПЦИЯ…
Некоторые очень умные
россияне и казахстанцы, аргументируя необходимость АЭС,
кивают, что в России есть АЭС
и россияне умеют их строить.
Увы, сложно объяснить, что
АЭС умели строить в СССР и
свеженькая постсоветская Россия. А современная надувная и
коррумпированная Россия может строить АЭС только с очень
большими рисками.
«Росатом» начал строительство турецкой АЭС в Мерсине в
2018 г. Уже в апреле 2018 г. эксперты Управления по атомной
энергии Турции обнаружили
многочисленные трещины в
бетонном фундаменте АЭС.
Более того, после того как турки

указали на этот потенциальный
Чернобыль, «Росатом» снова
перезалил фундамент, но трещины появились снова! А это
ведь не шутки! Это потенциальный «китайский синдром»
почти в самом центре Европы!
А теперь вопрос казахстанским адвокатам строительства
АЭС: «С чего вы взяли, что в
Казахстане «Росатом» будет
строить АЭС более качественно, чем в Турции?»
Не забыли про извечно и
традиционно липкие и грязные
руки российских и казахских
чиновников? Ведь понятно же,
что «Росатом» будет строить
тот же фундамент балхашского
АЭС не из настоящего бетона,
а из «российского» или «казахского» бетона. Кто больше воды
добавит и денег разбавит…
Россияне не смогут договориться с турецкими инженерами и чиновниками, но они
всегда смогут договориться с болашаковцами и акиматовцами.
Когда в балхашском фундаменте из «казахского» бетона
появится трещина, то начальник АЭС и местный аким даже
не поймут, что это опасно.
Они пошлют гастарбайтеров, которые засыплют трещину
песком и тщательно выложат
новую модную плитку...
И прощай озеро Балхаш,
город Балхаш, да и вообще Казахстан... Зато бюджет освоен и
занятость повысилась...
ЭКОЛОГИЯ

Почему АЭС собираются
строить на берегу Балхаша, а
не скажем в центре пустыни
Бетпак-Дала или в безлюдных
районах плато Устюрт?
Потому, что для работы АЭС
(контуры охлаждения, радиационное поглощение и прочие
технические нужны) нужна
вода. И как можно больше.
Та же «Фукусима» потребляет воду из мирового океана. Там
проблем нет. А откуда будет потреблять воду Балхашская АЭС?
Правильно, из озера Балхаш.
В обычном режиме атомная
электростанция является более
экологичной, чем, например,

тепловая (угольная) или гидроэлектростанция. Но «эксперты»
забывают сказать, что нет такого
механизма, который бы не ломался. И в аварийном режиме
экологический и техногенный
ущерб от АЭС на порядки превышает ущерб от угольных или
гидростанций.
Вряд ли кто помнит об аварии 2009 г. на Саяно-Шушенской ГЭС, но об аварии в Чернобыле будут помнить всегда.
То есть, когда все нормально, то это хорошо. Но когда возникнет проблема – то, как говорится, «сливай воду». В Балхаш.
На «Фукусиме» радиоактивная
вода утекает в открытый и бесконечный океан, а в Казахстане
она будет утекать в закрытый и
небольшой Балхаш.
За примерами далеко ходить не надо. Если сломалась
столичная угольная ТЭЦ-2, то,
в худшем случае, у вас не будет
в квартире электричества. Но
если сломается казахстанская
АЭС-1, то, в лучшем случае, в
квартире не будет вообще никого и никогда…
Чувствуете разницу? Понимаете, о чем умалчивают «знатоки», когда говорят о невероятной экологичности и безопасности АЭС?
Кстати, те же «эксперты»
плачут о том, что к 2030 г. уровень энергопотребления в Казахстане значительно возрастет
и строить АЭС необходимо. Из
Казахстана убегают ежегодно
десятки тысяч специалистов,
количество действующих предприятий и заводов неуклонно
снижается, экономика и индустрия стремительно деградируют.
Ах да, 50 китайских заводов
на территории Казахстана. Серьезный аргумент! Но вопрос:
а причем здесь Казахстан? Ведь
это заводы китайские и проблему энергоснабжения своих
заводов пусть решает Китай.
Я уже не будут говорить, что
в мире идет тренд на снижение
доли атомной энергии в производстве электричества. Хотя
АЭС и продолжают строить.
Но все же больше от него избавляются.

Подавляющая часть АЭС
построена и действует в развитых технологических странах
с высоким уровнем цивилизованности и культуры. В Африке
и на большей части Азии АЭС
практически нет.
В Казахстане с 1973 г. работал реакторный опреснитель
БН-350. Это некое микроподобие АЭС. После независимости местные «специалисты» не
смогли его эксплуатировать и
понять принцип работы, поэтому реактор стоит и не работает.
Т.е. обладание и нормальная
эксплуатация АЭС требует от
страны высокого уровня технологической и технической
культуры, инженерии, науки и
квалификации. В Казахстане все
эти параметры ниже плинтуса.
Совершенно очевидно, что
нельзя давать технику и технологии в руки дикарей типа
Максата Усенова. Они будут ездить на технике и давить людей.
Именно поэтому в Казахстане
вероятность погибнуть в автокатастрофе в 11 раз выше, чем в
Норвегии…
И именно поэтому в Казахстане вероятность погибнуть
от радиации, техногенной катастрофы или радиоактивного
выброса от АЭС на порядок или
на несколько порядков выше,
чем в Чернобыле, Фукусиме или
в Три-Майл-Айленд.
Местные специалисты уже
30 лет своей независимости не в
состоянии сделать нормальную
дорогу между Балхашом и Алматы. Когда повезут какую-нибудь
запчасть на балхашскую АЭС
из Алматы, запчасть грохнется
вместе с машиной в какой-нибудь полуметровой яме. А реактор ждать не любит.
РЕЗЮМЕ
Что я хочу сказать этими аргументами? Хочу сказать самое
главное: в диком, коррумпированном, нищем и отсталом
Казахстане мелкие, крупные и
глобальные катастрофы на АЭС
– неизбежны!
Но исправлять их будет
некому, потому, что местные
владеют только навыками нажимать кнопки, но не владеют
навыками исправлять сломанные кнопки.
Конечно, крупных и средних чиновников это никак не
касается. У них есть вторые
заграничные паспорта и иностранные счета. Они уже давно
мысленно не в Казахстане. А
для физического перемещения
в Китай или в Швейцарию у
них есть авиабилеты с открытой
датой в любой момент.
Но нас, казахстанцев, которые никуда не уедут, это очень
касается.
Как-то в конце 80-х в стенах
МГУ встречался с великим и
легендарным 95-летним Львом
Терменом, лауреатом Сталинской премии, изобретателем
терменвокса, «жучков» и телевидения. Он говорил: «чтобы
вызнать что-нибудь новое, тайное, нужно предлагать что-то
новое собственное».
А что может предложить
Казахстан для АЭС в качестве
«нового собственного», кроме
дорогих понтов, невежества,
коррупции, дутой инновационности и мании величия?
Эльдар КНАР
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНЫХ СМЕТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ, ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ АО «АЭРОПОРТ
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА.
В АО «Аэропорт Усть-Каменогорск»
30 июля 2019 года проведены публичные
слушания ежегодного отчета по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» является субъектом естественных монополий по
четырем регулируемым услугам:
- услуги по обеспечению взлета и посадки (приема и выпуска) воздушного судна;
- услуги по обеспечению авиационной
безопасности;
- услуги по обеспечению места стоянки
воздушному судну сверх времени, превышающем 3-х часов после посадки для
пассажирских и 6-ти часов для грузовых и
грузопассажирских сертифицированных
типов воздушных судов при наличии грузов
(почты), подлежащих обработке (погрузке
и/или выгрузке) в аэропорту посадки;
- услуги по предоставлению места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме.

№
п/п
1
I
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
4
4.1
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
II
7
7.1
7.2
7.3
7.3
1
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.9.1
7.9.2
7.9.3
7.9.4
7.9.5
III
IV
V
VI
VII
VIII

Наименование показателей

2
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
Материальные затраты, всего
сырье и материалы
ГСМ
электроэнергия
Затраты на оплату труда, всего
заработная плата
социальный налог
Амортизация основных средств и нематер. активов
Ремонт, всего
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
услуги сторонних организаций производственного характера
Прочие затраты
в том числе:
услуги связи
коммунальные услуги
спецодежда
орнитологическое обеспечение полетов
Расходы периода, всего
Общие и административные расходы, всего
в том числе:
заработная плата административного персонала
социальный налог
Мед.страхование
амортизация основных средств
2
налоговые платежи и сборы
командировочные расходы
коммунальные услуги
услуги связи
услуги банка
другие расходы, всего
информационные услуги
подписка на периодическую печать
почтовые расходы
страхование личного состава
канцтовары
Всего затрат
Прибыль
Всего доходов
Объем оказанных услуг
Тариф (без НДС)
Тариф (без НДС)

По результатам финансово-хозяйственной деятельности «АО «Аэропорт
Усть-Каменогорск» за 1 полугодие 2019
года всего по предприятию получило положительный финансовый результат 42
173,72 тыс. тенге. По услугам обеспечения
взлета-посадки воздушных судов – 4 908,82
тыс. тенге убытков, по услугам обеспечения
авиационной безопасности – 10 090,03 тыс.
тенге убытков. Сумма корпоративного налога составила 10 798,72 тыс. тенге.
Итого совокупная прибыль за 1 полугодие 2019 года составляет 31 375 тыс. тенге.
Сумма доходов всего по предприятию
– 837 353,16 тыс. тенге, в том числе от реализации регулируемых услуг на внутренних
рейсах – 192 004,78 тыс. тенге или 22,9 %
, от иной деятельности, технологически
связанной с основной, – 645 348,38 тыс.
тенге или 77,1 %. Сумма расходов всего
по предприятию – 795 179,44 тыс. тенге, в
том числе по реализуемым регулируемым

Единица
измерения
3
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
3
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тонн
тг/тонну
тг/час

услугам на внутренних рейсах – 207 093,15
тыс. тенге или 26%, по иной деятельности,
технологически связанной с основной, –
588 086,29 тыс. тенге или 74%.
В 1 полугодии 2019 года фактическое
количество общего тоннажа максимальной взлетной массы на внутренних рейсах
составило 52 863,36 тонн, что на 2 122,15
тонны больше, чем предусмотрено в утвержденной тарифной смете.
В АО «Аэропорт Усть-Каменогорск»
30 июля 2019 года проведены публичные
слушания ежегодного отчета об исполнении утвержденных инвестиционных
программ:
- по обеспечению взлета и посадки
(приема и выпуска) воздушного судна;
- по обеспечению авиационной безопасности.
В 1 полугодии 2019 года в соответствии
с утвержденной инвестиционной программой за счет амортизационных отчислений

по обеспечению взлета и посадки (приема
и выпуска) воздушного судна на внутренних рейсах были приобретены следующие
основные средства:
Противообледенительная машина JBT
Tempest-2 (Погашение кредитного транша, кредитная линия № F09/39/16-525 от
11.12.2014г., выплата основного долга) – 10
000 тыс. тенге;
В 1 полугодии 2019 года в соответствии
с утвержденной инвестиционной программой за счет амортизационных отчислений
по обеспечению авиационной безопасности на внутренних рейсах основные средства не приобретались, будет произведена
корректировка приобретения ОС на 2019
год.
Подробная информация по предоставлению регулируемых услуг и исполнению
утвержденных инвестиционных программ
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» размещена на сайте www.airport-uk.kz

Действующая утвержденная
тарифная смета на I п-г 2019г.
4
120 142,02
13 460,44
2 707,71
8 731,95
2 020,78
72 444,40
66 099,48
6 344,92
20 870,78
7 188,74
7 188,74
4 223,85
1 953,80

Фактическая тарифная
смета за I п-г 2019г.
5
126 696,85
19 554,82
5 242,61
12 337,52
1 974,69
69 990,96
63 495,63
6 495,33
24 609,94
3 833,05
3 833,05
6 251,96
2 456,12

Отклонение, в%
6
105,46%
145,3%
193,6%
141,3%
97,7%
96,6%
96,1%
102,4%
117,9%
53,3%
53,3%
148,0%
125,7%

Предоставление места стоянки ВС сверх времени, превышающем 3-х часов после посадки
для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных
типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/
или выгрузке) в аэропорту посадки (ВВЛ)
Действующая утвержденная
Фактическая тарифная
Отклонение, в%
тарифная смета на I п-г 2019г.
смета за I п-г 2019г.
7
8
9
180,99
274,37
151,6%
19,64
50,13
255,2%
3,08
7,38
240,1%
13,25
40,26
304,0%
3,32
2,48
74,8%
104,48
127,81
122,3%
96,25
115,83
120,3%
8,23
11,99
145,6%
36,46
56,04
153,7%
11,31
25,62
226,7%
11,31
25,62
226,7%
6,83
8,80
129,0%
2,29
5,97
261,2%

193,47
800,04
952,51
7,78
11 072,55
11 072,55

226,32
1 236,80
987,11
5,88
14 915,30
14 915,30

117,0%
154,6%
103,6%
75,6%
134,7%
134,7%

0,26
0,74
1,29
0,00
29,42
29,42

0,32
2,73
2,92
0,00
37,10
37,10

122,6%
369,1%
227,2%
0,0%
126,1%
126,1%

0,21
0,60
1,03
0,00
23,59
23,59

0,93
6,45
6,16
0,00
97,28
97,28

443,9%
1084,2%
598,2%
0,0%
412,4%
412,4%

6 054,22
585,62
0,00
513,99
4
2 445,91
449,96
281,13
138,95
297,25
305,51
13,34
14,24
24,54
182,93
70,47
131 214,57
0,00
131 214,57
50 741,21
2 585,96

8 708,07
1 047,12

143,8%
178,8%

27,55
2,11

135,6%
121,7%

419,4%
514,3%

112,1%
6
94,9%
131,3%
110,4%
107,0%
151,3%
250,1%
128,4%
165,0%
175,8%
181,1%
495,3%
107,9%

1,16
8
3,36
0,86
0,63
0,30
0,65
0,48
0,00
0,00
0,00
0,48
0,00
311,48
-87
224,89
22 069

135,9%
9
93,2%
108,4%
250,2%
162,0%
143,3%
192,1%
0,0%
0,0%
0,0%
192,1%
0,0%
148,0%

3,40
11
9,84
2,51
1,83
0,88
1,91
1,40
0,00
0,00
0,00
1,40
0,00
748,59
-3
745,55
6 098,60

496,0%
12
339,8%
394,5%
914,7%
584,3%
522,6%
702,4%
0,0%
0,0%
0,0%
702,4%
0,0%
443,6%

106,9%
106,9%

16,30
1,40
0,77
0,69
10
2,90
0,64
0,20
0,15
0,37
0,20
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
168,77
0,00
168,77
1 380,40

68,35
7,17

576,26
5
2 320,11
590,85
310,26
148,65
449,88
764,10
17,12
23,49
43,15
331,33
349,01
141 612,15
-4 908,82
136 703,34
52 863,36
2 678,83

20,32
1,74
0,98
0,86
7
3,61
0,79
0,25
0,19
0,46
0,25
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
210,41
0,00
210,41
20 653,22
10,19

14,11

138,5%

122,25

122,75

100,4%

Обеспечение взлета и посадки ВС (ВВЛ)

104,2%
104,2%
103,6%

Предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме (ВВЛ)
Действующая утвержденная
тарифная смета на I п-г 2019г.
10
145,18
15,76
2,47
10,62
2,67
83,80
77,20
6,60
29,25
9,07
9,07
5,48
1,84

Фактическая тарифная
смета за I п-г 2019г.
11
651,31
113,38
21,59
82,96
8,83
328,38
297,73
30,65
140,82
29,44
29,44
25,75
13,54

Отклонение, в%
12
448,6%
719,7%
874,2%
781,2%
331,4%
391,9%
385,7%
464,3%
481,5%
324,6%
324,6%
470,3%
738,1%

441,8%
441,8%

NALOGI

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

СПОСОБЫ, МЕТОДЫ, ПОРЯДОК, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Налоговое администрирование заключается в осуществлении органами государственных доходов налогового
контроля, применении способов обеспечения исполнения не
выполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности, а также
оказании государственных услуг налогоплательщикам (налоговым агентам) и другим уполномоченным государственным
органам в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Выдача документов налогоплательщику (налоговому
агенту) в рамках оказания государственных услуг осуществляется под роспись в журнале выдачи документов, форма
которого утверждается уполномоченным органом.
Одним из методов налогового администрирования является камеральный контроль.
Камеральный контроль – контроль, осуществляемый
органами государственных доходов на основе изучения и
анализа представленной налогоплательщиком (налоговым
агентом) налоговой отчетности, сведений уполномоченных
государственных органов, а также других документов и сведений о деятельности налогоплательщика.
Камеральный контроль является составной частью системы управления рисками.
Цель камерального контроля – предоставление налогоплательщику права самостоятельного устранения нарушений,
выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, путем постановки на регистрационный учет в органах государственных доходов и (или)

представления налоговой отчетности и (или) уплаты налогов
и других обязательных платежей в бюджет.
Порядок и сроки проведения камерального контроля
определены в соответствии со статьей 95 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет (Налоговый кодекс).
Порядок и сроки проведения камерального контроля
1. Камеральный контроль проводится путем сопоставления
данных, имеющихся в налоговых органах:
1) налоговой отчетности;
2) сведений иных государственных органов об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением;
3) сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности налогоплательщика;
4) иной отчетности, установленной настоящим Кодексом.
2. Камеральный контроль проводится за соответствующий
налоговый период после истечения срока представления налоговой отчетности за такой период, установленного настоящим
Кодексом.
Результаты камерального контроля определяется в соответствии со статьей 96 Налогового Кодекса.
1. В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля оформляются:
- по нарушениям с высокой степенью риска – уведомление
об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по
результатам камерального контроля, с приложением описания
выявленных нарушений;
- по нарушениям со средней степенью риска – извещение о

нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля,
с приложением описания выявленных нарушений.
Извещение о нарушениях, выявленных по результатам
камерального контроля, направляется налогоплательщику (налоговому агенту) в срок, не позднее десяти рабочих дней со дня
выявления нарушений в налоговой отчетности, для сведения.
Форма извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, устанавливается уполномоченным
органом.
Положения настоящего пункта не распространяются на нарушения с незначительной степенью риска, выявленные по
результатам камерального контроля, и учитываются в системе
управления рисками.
2. Исполнение уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального
контроля, осуществляется налогоплательщиком (налоговым
агентом) в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за
днем его вручения (получения).
Исполнением налогоплательщиком (налоговым агентом)
уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми
органами по результатам камерального контроля, признается:
1) в случае согласия с указанными в уведомлении нарушениями – устранение выявленных нарушений налогоплательщиком
(налоговым агентом) путем:
- постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
- представления налоговой отчетности по уведомлению
за налоговый период, к которому относятся выявленные
нарушения;
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Наименование субъекта:
№
п/п
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АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» Тарифная смета на регулируемую услугу по обеспечению авиационной безопасности (ВВЛ)
за I полугодие 2019 года
Наименование показателей

Единица
измерения

Действующая утвержденная
тарифная смета на I п-г 2019г.

Фактическая тарифная смета
за I п-г 2019г. без услуг САБ

Отклонение, в%

Фактическая тарифная смета за I п-г
2019г. с услугами САБ (тыс. тенге)

Услуги САБ авиационной деятельности
(тыс. тенге)

2

3

4

5

6

7

8

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тонн
тг/тонну

39 334,43
1 538,97
459,78
1 079,19
33 068,34
30 200,46
2 867,88
2 618,88
361,72
361,72
1 746,52
35,40
111,90
331,11
913,08
167,71
82,37
104,96
3 334,24
3 334,24
2 327,72
225,29
781,23
42 668,67
0,00
42 668,67
50 741,21
840,91

51 690,88
1 881,03
618,08
1 262,95
43 825,41
39 947,60
3 877,81
2 720,25
762,15
762,15
2 502,03
179,63
536,37
974,74
504,51
216,98
75,85
13,96
12 730,06
12 730,06
9 675,04
1 163,40
1 891,62
64 420,93
-10 090,03
54 331
52 863,36
1 218,63

131,4%
122,2%
134,4%
117,0%
132,5%
132,3%
135,2%
103,9%
210,7%
210,7%
143,3%
507,5%
479,3%
294,4%
55,3%
129,4%
92,1%
13,3%
381,8%
381,8%
415,6%
516,4%
242,1%
151,0%
100,0%
127,3%
104,2%
144,9%

56 131
2 043
671
1 371
47 590
43 379
4 211
2 954
828
828
2 717
195
582
1 058
548
236
82
15
13 824
13 824
10 506
1 263
2 054
69 955
-9 615
60 341

4 441
162
53
108
3 765
3 432
333
234
65
65
215
15
46
84
43
19
7
1
1 094
1 094
831
100
163
5 534,21
475
6 009,63

1
I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
II
6.
6.1
6.2
6.3
III
IV
V
VI
VII

Материальные затраты, всего
ГСМ
электроэнергия
Затраты на оплату труда, всего, в том числе:
заработная плата
социальный налог
Амортизация
Ремонт, всего
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
Прочие затраты, в том числе:
услуги связи
коммунальные услуги
подготовка кадров
ТО досмотрового оборудования
индивидуальный ДК персонала
охрана объекта
медосмотр
Расходы периода, всего
Общие и административные расходы, всего, в т.ч:
заработная плата административного персонала
социальный налог
налоговые платежи и сборы
Всего затрат
Прибыль
Всего доходов
Объем оказанных услуг
Тариф (без НДС)

ИНФОРМАЦИЯ СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ СУБЪЕКТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗЛЕТА-ПОСАДКИ ВОЗДУШНОГО СУДНА» И «ОБЕСПЕЧЕНИЮ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДУШНОГО СУДНА»
на I полугодие 2019 год
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск»
1.Инвестиционная программа АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» на услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного судна на долгосрочный период 2017-2021 годы утверждена Совместным Приказом Департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО г.Усть-Каменогорск № 142-ОД от 11.08.2016 года и Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан г.Астана № 421 от 25.08.2016г.
2.Инвест. программа АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» на услуги по обеспечению авиационной безопасности воздушного судна на долгосрочный период 2017-2021 гг утверждена Совместным Приказом Департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО г.Усть-Каменогорск № 147-ОД от 25.08.2016 года и Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан г.Астана № 420 от 25.08.2016г.

№ п/п

1

Наименование мероприятий

Ед. изм-ия
(для натурал.
показ-ей)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
Количество в
Сумма инвестиционной
натуральных
программы (проекты),
собственные средства
показателях
тыс.тенге
план
факт
план
факт
план
факт
отклонение
причины отклонения

2
Всего на I полугодие 2019 год год на услуги по обеспечению
взлета и посадки ВС
Приобретение: Трактора с навесным оборудованием «Щетка-отвал»

3

4

5

7

8

9

10

11

шт.

1

0

52 278

10 000

52 278

10 000

-42 278

шт.

1

0

6 016

0

6 016

0

-6 016

Приобретение запланировано на II полугодие 2019 г.

1.2.

Погашение кредитного транша, кредитная линия № F09/39/16525 от 11.12.2014г., выплаты основного долга на приобретение
противообледенительной машины JBT Tempest-2

шт.

20 000

10 000

20 000

10 000

-10 000

Выплаты производятся ежемесячно, согласно графика погашения кредитной линии № F09/39/16-525 от 11 декабря
2014

1.3.

Приобретение и установка: «Периметрового оборудования системы
охранного видеонаблюдения»

шт.

10 701

0

10 701

0

-10 701

1.4.

Приобретение и установка: «Периметрового оборудования системы
охранного освещения»

шт.

15 562

0

15 562

0

-15 562

Всего на I полугодие 2019 года на услуги по обеспечению
авиационной безопасности

шт.

16

0

6 867

0

6 867

0

-6 867

2.1.

Приобретение: Газоанализатора взрывчатых веществ

шт.

2

0

4 179

0

4 179

0

-4 179

2.2.

Приобретение: Радиостанции переносной

шт.

5

0

238

0

238

0

-238

2.3.

Приобретение: Радиостанции автомобильной

шт.

3

0

174

0

174

0

-174

2.4.

Приобретение: Арочного металлодетектора

шт.

1

0

1 964

0

1 964

0

-1 964

2.5.

Приобретение: Металлодетектора ручного

шт.

5

0

313

0

313

0

-313

1
1.1.

2

- уплаты суммы налога на добавленную стоимость в бюджет,
ранее возвращенной из бюджета по требованию налогоплательщика о возврате налога на добавленную стоимость, а также уплаты пени в размере, указанном в пункте 4 статьи 104 настоящего
Кодекса, за каждый день с даты перечисления налогоплательщику
таких сумм;
2) в случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями – представление налогоплательщиком (налоговым
агентом) пояснения по выявленным нарушениям на бумажном
или электронном носителе в налоговый орган, направивший
уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми
органами по результатам камерального контроля, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
В пояснении должны быть указаны:
- дата подписания пояснения налогоплательщиком (налоговым агентом);
- фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе,
удостоверяющем личность) либо полное наименование лица,
представившего пояснение, его место жительства (место нахождения);
- идентификационный номер налогоплательщика (налогового агента);
- наименование налогового органа, направившего уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля;
- номер и дата уведомления, на которое представляется пояснение;
- обстоятельства, являющиеся основаниями и доказательствами несогласия лица, представившего пояснение.
В случае если в пояснении в качестве основания для
несогласия лица, представившего пояснение, в качестве подтверждения доказательств указываются документы, то копии документов, указанных в пояснении, кроме налоговой отчетности,
обязательно прилагаются к пояснению.
Представление иных документов в рамках исполнения уве-
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Данное оборудование включено в проект «Реконструкции аэропортового комплекса города Усть-Каменогорска».
Инвестирование проекта предусмотрено за счет бюджетных средств, в связи с чем будет произведена корректировка
инвестиционной программы на 2019г.
Данное оборудование включено в проект «Реконструкции аэропортового комплекса города Усть-Каменогорска».
Инвестирование проекта предусмотрено за счет бюджетных средств, в связи с чем будет произведена корректировка
инвестиционной программы на 2019г.
0
В связи с вынесением предписания Департаментом полиции на транспорте, на основании акта №15 от 26.06.19г.
«О назначении проверки в сфере контроля за состоянием антитеррор. защиты объектов» будет произведена
корректировка приобретения ОС и инвест. программы на 2019г.
В связи с вынесением предписания Департаментом полиции на транспорте, на основании акта №15 от 26.06.19г.
«О назначении проверки в сфере контроля за состоянием антитеррор. защиты объектов» будет произведена
корректировка приобретения ОС и инвест. программы на 2019г.
В связи с вынесением предписания Департаментом полиции на транспорте, на основании акта №15 от 26.06.19г.
«О назначении проверки в сфере контроля за состоянием антитеррор. защиты объектов» будет произведена
корректировка приобретения ОС и инвест. программы
В связи с вынесением предписания Департаментом полиции на транспорте, на основании акта №15 от 26.06.19г.
«О назначении проверки в сфере контроля за состоянием антитеррор. защиты объектов» будет произведена
корректировка приобретения ОС и инвест. программы на 2019г.
В связи с вынесением предписания Департаментом полиции на транспорте, на основании акта №15 от 26.06.19г.
«О назначении проверки в сфере контроля за состоянием антитеррор. защиты объектов» будет произведена
корректировка приобретения ОС и инвест. программы на 2019г.

домления путем представления пояснения не требуется.
3. Налогоплательщик не вправе представлять пояснение, указанное в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, по следующим
нарушениям, выявленным налоговыми органами по результатам
камерального контроля:
1) при отнесении на вычеты расходов при исчислении корпоративного подоходного налога и в зачет суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам:
- на основании счета-фактуры и (или) иного документа,
действие (действия) по выписке которых признаны вступившим в
законную силу судебным актом, совершенным (совершенными)
субъектом частного предпринимательства без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
- по сделкам, признанным недействительными на основании
вступившего в законную силу решения суда;
2) при отнесении на вычеты расходов при исчислении корпоративного подоходного налога по операциям, совершенным
без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки
товаров с налогоплательщиком, руководитель и (или) учредитель
(участник) которого не причастен к регистрации (перерегистрации) и (или) осуществлению финансово-хозяйственной деятельности такого юридического лица, установленных решением суда,
вступившим в законную силу;
3) при отнесении в зачет суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам:
- по сделкам (операциям) с юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями, чья регистрация признана недействительной на основании вступившего в законную
силу решения суда;
- по сделкам (операциям) с юридическими лицами, чья перерегистрация признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда.
4. В случае признания уведомления не исполненным налоговый орган выносит письменное решение и направляет
его налогоплательщику одним из следующих способов:

1) по почте заказным письмом с уведомлением;
2) вручает его налогоплательщику под роспись;
3) электронным способом в веб-приложение или в личный
кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства».
5. При подаче жалобы на уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам
камерального контроля, в вышестоящий налоговый орган и (или)
уполномоченный орган или суд, течение срока исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми
органами по результатам камерального контроля, приостанавливается:
1) со дня принятия жалобы вышестоящим налоговым органом
и (или) уполномоченным органом – до вынесения письменного
решения вышестоящего налогового органа и (или) уполномоченного органа;
2) со дня принятия судом жалобы (заявления) к производству
– до вступления в законную силу судебного акта.
При этом в случаях подачи жалобы в суд на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов по направлению
уведомления об устранении нарушений, предусмотренных
подпунктами 2) и 3) пункта 3 настоящей статьи, выявленных
налоговыми органами по результатам камерального контроля,
налогоплательщик вправе доказать фактическое получение товаров, работ, услуг от юридического лица и (или) индивидуального
предпринимателя, регистрация (перерегистрация) которых признана недействительной на основании вступившего в законную
силу решения суда.
6. Неисполнение в установленный срок уведомления об
устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по
результатам камерального контроля, влечет приостановление
расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в
соответствии со статьей 118 настоящего Кодекса.
Алтынбекова Г.А., главный специалист Управления государственных доходов по Ауэзовскому району г. Алматы
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Оңтүстік өлкесі ғана емес, қазақ елінің өсуі мен өркендеуіне айтарлықтай үлесін
қосқан асқар таудай алып тұлғалардың бірі – Мырзахан Пошанов. Ол – биік білімімен,
ұйымдастырушылық, басшылық қабілетімен, ұлтқа тән мәдениетті мінезімен, жібектей
жұмсақ тілімен, бауырмал жүрегімен, тағы басқа да абзал қасиеттерімен қатары мен
әріптестеріне, үлкен менен кішіге, жалпы қауымға аса сыйлы болған жайсаң жан.
Өкінішке қарай, көрнекті қоғам қайраткерінің есімі белгісіз себептермен аз айтылып,
осы күнге дейін кеңінен жарияланбай келді. Ол – өз заманының мақтаныштары Ғани
Мұратбаев, Сұлтанбек Қожанов, Тұрар Рысқұлов, Нұртас Оңдасынов, Дінмұхаммед
Қонаев, Жұмабек Тәшенов және тағы басқа да әйгілі алып тұлғалармен қоян-қолтық
араласып,туған елінің жүгін жұмыла көтерген айтулы азамат.
«Ерлерді ұмытса да ел – сел айтады,
Ерлерді ұмытса да ел – жел айтады» – деп
кезінде сыйлас әрі сырлас досы болған ақын
Мағжан Жұмабаев жырлағанындай, кеш
те болса, ердің есімін елі танып, еңбегін
елеп-ескеріп жатқанына көппен бірге біз
де қуанып, қол соғамыз. Асыл азамат жайлы естіп-білгенімді, көкірекке түйгенімді
түгендеп, газет-журналдардан оқып-танысқан
дүниелерімді іштей саралап отырғанымда, екі
немерем иығыма асылып: – Ата, кім туралы

әріп теруші жұмысына тартады. Баспахананың
ішінде тұруға тура келеді. Әріп тере жүріп,
сауаты да ашылады. Араб тілін меңгеруге
мүмкіндік туады. Досы Нұртас Оңдасыновтың
да араб тіліне қызығушылығын оятып, тез
әрі оңай үйренуіне ықпал етеді. Нұртас
Оңдасынов зейнеткерлікке шыққан соң,
қазақша-арабша көлемді сөздік құрастырып
таратқаны баршамызға аян. Бұл маңызы
орасан жұмыстың жарық көруіне Мырзахан Пошановтың да шығармашылық үлесі

ТАНЫЛМАЙ
КЕЛГЕН ТАУ ТҰЛҒА
МЫРЗАШӨЛДІҢ МЫРЗАХАНЫ АТАНҒАН
ПОШАНОВ ТУРАЛЫ СӨЗ

жазайын деп отырсыз? – деп сұрады. Ол кісі
жайлы айту – кейінгі ұрпаққа қажет екен ғой
деп ойладым.
Ендігі әңгіме – кезінде Қазақ КСР Ауыл
шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары, Одақтық мемлекеттік мақта
инспекциясының Қазақстан бойынша
уәкілі, Оңтүстік Қазақстан облыстық партия
комитетінің екінші хатшысы сияқты жауапты да абыройлы қызметті мінсіз атқарған,
оңтүстік өлкесіндегі Түркістан және Сайрам
сияқты ауқымды аудандарды басқарған
ағамыз Мырзахан Пошанов жайлы болмақ.
Ол кәмелет жасына жетер-жетпесте ауылдан кетті. Оны алыс жолға жаяу, жалғыз
бастаған жоқшылық пен намыс еді. Ата-анасы
ерте қаза болды. Туған топырағын қимаса да
жетімдік тауқыметін тартқысы келмеді. Балапандай шырылдаған бала жүрегі бақытын
алыстан іздеді. Ташкент қаласына адасып
емес, адастырмас жол іздеп келді. Өзі тәрізді
көше кезген жетім балалармен тез тіл табысты.
Аш қалмаудың, жалаңаш қалмаудың қамын
қарастырды. Алдынан таң жұлдызындай
жарқырап, жастар жетекшісі, панасыз қазақ
балалардың қамқоршысы Ғани Мұратбаев
кездесті. Жанашыр ағаның тапсыруымен қала
кезіп жүрген өзіндей балаларды іздеп тауып,
басын қосып, жайлы да таза жетім балалар
үйіне, мектеп- интернатқа орналастыруға
ұйытқы болды. Олардың арасында кейінгі
уақытта көрнекті қоғам қайраткеріне айналған
– Қазақстан компартиясының идеология істері
жөніндегі хатшысы болған Ілияс Қабылов,
Қазақ КСР Үкіметін 15жыл басқарған Нұртас
Оңдасынов, Ташкент политехникалық институтына 18 жыл жетекшілік еткен Мұхамедәлі
Ниязов сияқты талантты азаматтар бар еді.
Жалындай жанған Ғани ағаларынан үлгі алған
бұрынғы панасыз балалар енді «бірі – бәрі
үшін, бәрі – бірі үшін» өмір сүріп, бірлік пен
достықты нығайтты. Араларында қамқорлық
пен бауырмалдық басты орын алды.
Бірде Нұртас Оңдасыновқа қатты жөтел
тиіп, ауырып қалды. Балалар үйінде бір
бөлмеде жатқан достар өзара келісіп, көрші,
өзбек қарияның ауласындағы үлкен бақша
өнімінің таңертеңнен кешке дейін түбін қолмен
қопсытып, ақысына борсықтың майын алып,
Нұртастың қатты тиген суықтан ерте жазылуына көмектеседі. Осылай Мырзахан бала
кезінен жанашыр әрі бауырмал болып өседі.
Бұл қасиеттің қазіргі жастарға тигізетін үлгісі
аз емес.
Сол тұста қазақ балаларына көп
қамқорл ық жасаған Түркістан автономиясы басшыларының бірі және «Ақ жол»
газетінің редакторлығын қоса атқарып жүрген
Сұлтанбек Қожанов жас Мырзаханды газеттің

бар екені анық. Сөз реті келгенде, айта
кетейін, 1976 жылы Қарағанды мемлекеттік
университетінің қазақ тілі тобында оқитын
студенттер арасында Нұртас Оңдасыновпен
кездесу өтті. Көпті көрген, өмірдің көп сынынан өткен қайран ағаның:
– Бірінші, заман талабына сай көп
білім алыңдар, екінші, басқа ұлттан жар
таңдамаңдар! – деп өсиет айтқаны есімде
қалыпты.
Тақырыбымызға қайта оралайық. Иә солай, Мырзахан Пошанов қазақ азаматтарының
арасындағы тұңғыш әріп теруші болды. Осы
баспаханада Абай өлеңдерін Мырзахан
бірінші болып араб әрпімен терген екен.
Аталмыш кітап 1922 жылы ұлт жанашыры
Нәзір Төреқұловтың тікелей басшылығымен
Ташкентте басылды.
Қазақ әдебиетінің туындыларын Мырзахан теріп, өлеңдердің қателерін әйгілі
қазақ ақыны Мағжан Жұмабаев оқиды екен.
Асқақ ақынмен достығы жарасқан Мырзахан
оның үйіне еркін кіріп, шай дастарханында
сыйлы қонақ болған. Әңгімелесіп, арқайын
пікір алысқан. Олардың арасындағы достық
туралы да іздене берсек, пайдалы қазынаға
тап боларымыз күмәнсіз. Жуырда Мырзахан ағаның араб әрпімен жазған біршама
өлеңдері барын елден естідік. Көп ұзамай
жанашыр жандардың көмегімен, көркем
жыр тармақтарын тамсанып оқитынымызға
сенейік.
Мырзахан 1923 жылы Орта Азия
мемлекеттік университетінің ауыл шаруа
шылығы факультетіне оқуға түседі. Содан соң университеттің аспирантурасында ғылыми жұмыспен айналысады. Ол
кезде жерді қолдан суландыру мәселесі
жөнінде Сұлтанбек Қожановтың бірқатар
ұсыныстары болған, соны жүзеге асыру үшін
тақырыпты қолға алды. Кейін Мырзахан
Мырзашөл өңірін игергенде осы ғылыми

жұмыспен айналысқан тақырыбы көп көмегін
тигізеді. Мырзаханның алғашқы атқарған
үлкен жұмысы – одақтық мемлекеттік мақта
инспекциясының Қазақстан бойынша өкілі
қызметі. Мақта тұқымын жақсартумен,
өнімділігін арттырумен, яғни, селекциялық
жұмыспен айналысты. Ол кезде Жамбыл,
Қызылорда, Шымкент бір облыс болатын.
Сол үлкен өлкенің жер бөлімінде ғылыми
агроном қызметін де атқарды. Кейінірек Жер
бөлімінің бастығы қызметіне дейін көтерілді.
1932 жылы Оңтүстік Қазақстанның Мырзашөл
өңірін игеруге зор үлесін қосты. Мақта
шаруашылығын дамыту жолында Мырзашөл
мен Киров каналдарын қазуда мемлекеттік
комиссияның төрағасы болып тағайындалып,
үлкен ұйымдастырушылығын танытты. Барлық
атқарылатын жұмысты ұршықтай үйірді.
1943 жылы тұла бойы намысқа толы Мырзахан өз еркімен майданға сұранды. Алайда,
партия басшылары мылтықсыз майданға
да мықты кадр қажет екенін ескеріп рұқсат
бермеді. Соған қарамастан, сұрапыл соғысқа
өз еркімен аттанып, Сталинград шайқасына
қатысып, жарақат алады. Сол үшін І дәрежелі
Ұлы Отан соғысы орденімен марапатталады.
Госпитальда емделген соң, тылдағы жұмысқа
араласады. Соғыс басталғанда, Түркістан
ауданын басқарса, 1944-1945 жылдары
Сайрам аудандық партия комитетінің бірінші
хатшысы болып жұмысын жалғастырады.
Қыруар қиындықтарға тап болды. Бірақ бәрін
жеңді. Мылтықсыз майданның қаһарманына
айналды.
Мырзашөлді игерудегі және жалпы
Қазақстанның ауылшаруашылығы саласын дамытуға сіңірген еңбегі үшін 1945
жылы Орталық партия комитеті Мырзахан
Пошановтың Оңтүстік Қазақтан облыстық
партия комитетінің екінші хатшысы етіп бекітті.
Жалпы, ол кездегі саясат бойынша бірінші
хатшыны Мәскеу өзі шешетін, яғни, ол орыс
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нәсілінен болуы керек. Ал, барлық басқару
жұмысының салмағы екінші хатшының
қолында болатын. Сөйтіп, облысты сегіз жыл
басқаруға тура келді. Мырзахан Пошановтың
ұсынысы мен өтінішіне сәйкес Шу мен
Қарағанды арасындағы темір жол дәлізінің
құрылысы салынды. Мырзахан Пошанов тағы
бір жаңа идея ұсынады. Сыр бойының суы
азайып кетпеуі үшін солтүстіктегі өзендерді
оңтүстікке бұруды сұрайды. Оның айнымас
досы Түркістан топырағының асыл ұлы Нұртас
Оңдасынов бұл идеяны құп көріп, оның іске
асырылуын өзінің орынбасары Н.Қонаевқа
тапсырады. Алайда, Орталық ол жобаға
тосқауыл қойып, жауып тастады. 1951 жылы
М.Пошанов ауыл шаруашылығы министрінің
мақта шаруашылығы бойынша бірінші орынбасары қызметін атқарады. Ол 1959 жылға
дейін Жамбыл облыстық ауыл шаруашылық
басқармасының бастығы қызметінде болды.
Соғыста алған жарақаттары сыр бере бастаған
соң, 1960 жылдың аяғында денсаулығына
байланысты одақтық дәрежедегі дербес
зейнеткерлікке шықты. Оған оңтүстік өңіріндегі
іргелі оқу орны Қапланбек мал дәрігерлік
техникумның директоры қызметін ұсынды.
Сөйтіп техникум-колледжді 18 жыл басқарды.
Жиырма жылға таяу еңбек еткенде ол кісінің
атына бірде-бір мін табылған жоқ. Осы жылдар ішінде техникум жанынан кеңшар басшыларын, ауылшаруашылығына қатысты мекеме
басшылары мен маман қызметкерлерінің
білімі мен біліктілігін қайта даярлайтын қысқа
мерзімді курс ашып, өзі жетекшілік жасайды.
Ол курстан атынан ат үркетін атақты азаматтар, атап айтқанда, «Большевик» кеңшарының
директоры, Социалистік Еңбек Ері Шаблан
Ділдабеков, қазір ауыл осы кісінің атында, Киров атындағы жеміс-жидек кеңшарының директоры Алексей Иванович Молчанов, КССРО
Жоғарғы Кеңесінің депутаты, кеңшар директоры Жолдасбек Ералиев, Т.Батманов тағы басқа
да басшылар сабақ алып, біліктілігін арттырды. Оңтүстік өңіріне белгілі Д.Орынбаев,
И.Сахов, Н.Сейдуалиев сияқты елге сыйлы
мамандар осы ұядан қанат қақты. Өз ісінің
қыры мен сырын терең меңгерген шөл даланы ақ алтынды алқапқа айналдырудың шын
шеберлері осы ағаларынан тәлім мен тәрбие
алған Сырбек Кәттебеков, Нартай Сапаров,
Батырбай Сейданов сынды кеңшар басшылары Шардара топырағын түлетіп, түрлентті.
«Бабалары еккен шынарды балалары саялайды» демекші мақтасы мен бақшасы қатар
толқыған Қызылқұм алқабының байлығы
мен бақытын қазіргі ұрпақ жалғастыруда.
Ұлы даланың мәңгілік жаңғыруы, ұрпақтар
сабақтастығы дегеніміз осы емес пе?!
Мырзашөл мен Қызылқұм даласының
қазынасына адал көзқарасымен де, қыруар
қызметімен де барынша қолғабыс беріп, ащы
тер мен тәтті өлкеге айналуына жанкүйер
болған ардақты азамат Мырзахан ағамыз
жайлы әлі талай сыр шертіліп, алуан алғыстар
айтылар деп ойлаймыз.
Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани
жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» атты
бағдарламалық мақалалары өткен тарихымызды қайта саралап, еліміз бен жеріміздің
өсіп, өркендеуіне үлесін қосқан ерлерді еске
алып, лайықты бағасын беруге арналды.
Қазақ еліне қалтқысыз қызмет еткен, туған
ұлтының болашағына өмірінің соңына дейін
алаңдаған, талай-талай көсемдердің көзін
көріп, қолынан дәм татып,алдынан тәрбие
алған, халық қамы үшін адал еңбек еткен талай азаматтарды аялы алақанымен тәрбиелеп
шығарған асыл ағамыз жайлы осылай сыр
шертеміз.
Сөзіміздің соңында,табиғаты мөлдір судай таза, жүрегі мен жігерін, жылуын сүйікті
еліне арнаған, қайраткер азаматтың есімін
құрметтеу, атқарған еңбегін бағалау, өмірін
мен өнегесін болашаққа үлгі ету мақсатында
қаламыздың көрнекті бір көшесіне Мырзахан Пошановтың есімін берсе, нұр үстіне
нұр болар еді. Орынды тілегіміздің тағдыры
тиісті азаматтардың сауаттылығы мен
жауапкершілігіне байланысты деп ойлаймыз.
Нұрғали ИБРАЙЫМ,
Қазақстан Республикасы
Білім беру ісінің үздігі,
Еңбек ардагері
Шардара қаласы
Түркістан облысы
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ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС
Бетховен болсам, 9-симфонияны өзіңе арнаушы едім,
жаным!
- Рахмет. Ал алдындағы
сегізін сонда кімге арнадың?!
***
Әкесi мен баласы әңгіме айтып отыр.
- Балам, сен оқып жүрген 11ші мектепте осыдан 20 жыл
бұрын мен де оқыған едім..
- Ә-ә, директордың маған:
«сен сияқты есалаңды
көрмегенiме 20 жыл болды»
деп нелiктен айтқанын ендi
түсiндiм.
***
Бiр бала әкесіне айтыпты:
- Папа, маған бір кластас бала
“қызтекесің” дей береді, дептi.
Әкесі:
- Өй, ол оңбағанды бытшытын шығарып сабап, қалай
сөйлесу керектiгiн үйретiп
қоймайсың ба? - деп ашуланса, баласы:
- Ұра алмаймын папа, ол сондай әп-әдемі, сүп-сүйкiмдi
бала... - деген екен..
***
Екі үйленген жігіт сырласып
отыр екен...
– Достым, айтшы, бұл
дүниеде үйленіп, рақаттанған
бақытты еркек бар ма? дейді бірі.
– Бар ғой!
– Ол кім?
– Адам Ата!
– Ол не үшін бақытты?
– Қайын енесі жоқ қой!
***
«Поле чудес»
бағдарламасына шымкенттік
бір қазақ қатысады. Көп
ұзамай кезегі келіп жетеді.
Сонда Л.Якубович оған:
– Әлемге танымал әрі бүкіл
Қазақстан білуге міндетті
спортшыны білесіз бе? - деген
екен.
Әлгі шымкенттік бауырымыз
ары ойланып, бері ойланып,
желкесін қасып тұрып:
– Ө-лә, шешең.. - дегенде,
Леонид Аркадьевич бірден:
– Правильный ответ! Это –
Ольга Шишигина! - деген
екен.
Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА
№30 санда шыққан сөзжұмбақтың жауабы

Ежелгі Мысыр қаласының
ғибадатханасы су астынан табылды
Live Science басылымы 29 шілдеде
Ежелгі Мысырдың Гераклион қаласын
зерттеп жүрген дайверлер біршама
құнды дүниелер тапқанын жазды.
Мысырдың ежелгі ескерткіштерімен
айналысатын жеке министрліктің
хабарлауынша, су астына кеткен көне
Гераклион қаласынан алтын әшекей
бұйымдар, тиындар, көне храмның
қалдықтары, қайықтың сынық
тақтайшалары табылған.
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Гераклдың атына берілген
бұл қала өз заманында үлкен мегаполис болған екен. Қала біздің
заманымызға дейінгі VIII ғасырда
Ніл өзенінің Жерорта теңізіне
құяр сағасына салынған. Клеопатра перғауынның өзі осы қаладағы
храмдардың бірінде таққа отырған
деген деректер бар. Өкінішке орай,
шамамен осыдан 1500 жыл бұрын
Гераклион су астына кеткен. Қазір бұл

қала су түбінде, 45 метр тереңдікте
жатыр.
Ғалымдар 2000 жылы қаланы
тапқаннан кейін, тарихтың бұрын
белгісіз қырлары ашыла бастады.
Соңғы зерттеулер кезінде археологтар
зәулім храмның қалдықтарын тапқан.
Бұдан бөлек, 75 қайық табылған.
Соның ішінде салтанатты шаралар
кезінде қолданылған №61 қайықтың
жетіспей тұрған бөлігі де бар.

Археологтар қайықты құрастыр
ған соң, оның ұзындығы 13 метр,
ені 5 метр екендігі белгілі болды.
Қола және алтын монеталар, әшекей
бұйымдары да табылған. Айтпақшы,
Гераклионнан табылған қола монеталар ІІ Птолемей билік құрған тұста,
біздің заманымызға дейінгі 283-246
жылдары соғылған.
massaget.kz
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ЕРЖАН МАКСИМ

ӘЛЕМДІ ТАҢДАНДЫРА ТҮСПЕК
Өнерімен әлемді тамсандырып жүрген
өрендеріміздің бірі – Ержан Максим.
Жас әнші енді «Junior Eurovision 2019»
халықаралық ән байқауына қатыспақ.
Осы бір жағымды ақпарат жөнінде ҚР
Ақпарат және қоғамдық даму министрі
Дәурен Абаев: «Қымбатты достар! Қазақ баласы «Junior Eurovision 2019» халықаралық
ән байқауына қатысатын болды. Дүниежүзі
назар аударатын ән додасы 2019 жылдың
24 қарашасында Польшаның Гливице
қаласында өтеді.
«Хабар» Агенттігінің Еуропалық
хабар тарату Одағындағы мүшелігінің
нәтижесінде Қазақстан өкілінің осы
байқауға қатысу туралы берген өтініші
қабылданғанын айта кету керек. Биылғы
байқауда біздің елдің намысын дарынды
баламыз Ержан Максим қорғайды», – деп
жазды өзінің Facebook-тегі парақшасында.

Қазақстандық жас өрендердің әлемдік
байқауларда оза шауып бәйге алып жатқаны
еліміздің абыройын асқақтатып жатқаны
қуантады. Мәселен біздің еліміздің өнерлі
балалары «Eurovision» байқауына осымен
екінші рет қатысқалы отыр. Өткен жылы
Минск қаласында өткен байқауда Данэлия
Төлешова бақ сынаған болатын.
Талантты әнші Ержан Максим Ресейдің
«Бірінші» арнасындағы «Голос. Дети»
байқауына қатысқаннан кейін, өз елімізде
де, шетелде де кеңінен таныла бастады.
Аталмыш байқаудың суперфинал
нәтижесі бойынша ол екінші орынды
иеленген-ді. Телеарна басшылығының
шешімімен, байқаудың алтыншы маусы
мының нәтижесі қайта қаралды.Нәти
жесінде конкурстың арнайы шығарылымы
қайта өткізіліп, Максим оның жеңімпазы
деп танылды. Жақында ғана Елорда төрінде
алғашқы жеке концертін өткізген ол Поль-

Президент –
Редакторлар кеңесiнің төрағасы –
Қазыбек ИСА

ша сахнасында өнер көрсетпек. Біз өз
кезегінде өнерімен әлемді тамсандыруға
талпынып жүрген жас таланттарымызға
сәттілік тілейміз. Жарқырап жұлдыз болып
көгімізде жана беретініне сенімдіміз.

АҚШ ӘСКЕРИЛЕРІ ӨНЕР КӨРСЕТТІ
Ақтауға АҚШ әуе күштерінің өнерпаз
дары келіп, қаладағы қарттар үйіне барып,
өнер көрсетті.
Өнерпаздар рок, поп, рок-н-ролл
жанрында ән айтып, би биледі. Бұл топ,
осы уақытқа дейін Алматы, Нұр-Сұлтан,
Орал облыстарына барып мәдени кеш
ұйымдастырған болатын, енді Атырау
аймағына бармақшы.

ШЕТЕЛДІКТЕРДІҢ
ҚАЗАҚСТАНҒА
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫ
АРТА ТҮСТІ

«Біздің топ – АҚШ әскери күштерінің
құрамынан жасалған. Біздің мақсатымыз
– америкалық мәдениет пен музыкалық
бағыттарды сіздерге ұсыну. Тек Ақтау
қаласында емес, Қазақстанның басқа да
қалаларына барып, қарым-қатынасты
нығайтқымыз келеді», – дейді АҚШ
елшілігінің мәдениет және білім беру жө
ніндегі атташе орынбасары Лэн Эриксон.
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ЖОҒАРЫ БАҒАЛАНДЫ

Барша әлемді өзінің өнерімен қайран
қалдырып жүрген, еліміздің мақтанышы
Димаш Құдайбергеннің Нұр-Сұлтан
қаласында өткен концертін тамашалауға
әлемнің түкпір-түкпірінен оның
жанкүйерлері келгені бәрімізге белгілі.

Батысқазақстандық өнерпаздар
Қырғызстанда өткен «Jeti Oguz
жұлдыздары» lV халықаралық конкурсфестивалінде Гран-приді жеңіп алды.

Димаш арқылы шетелдіктердің де
Қазақстанға қызығушылығы күн санап артып
келе жатыр. Мәселен, Димаштың өнеріне
сүйсінген оның Франциядағы жанкүйерлер
клубының мүшелері Қазақстанға қайтып
келмек ниетте.
Шетелдік жанкүйерлер әншінің
концертінен соң, Ару Алматының көрікті
жерлерін тамашалап, керемет әсерге
бөленген.
Француздар әсіресе қазақстандықтардың
ақпейілділігі мен еліміздің әсем табиғаты
үлкен әсер еткенін айтады. Фан-клубтың
барлық дерлік мүшелері келесі еңбек демалыстарында елімізге қайта келуді шешіп
отыр.
Димаштың жанкүйерлері клубын ың
әкімшісі Сандра Скамарони Қазақстанның
табиғаты мен халқымыздың қонақжайлығын
тілге тиек етіп, оның тарихы мен
мәдениетімен одан әрі тереңірек танысқысы
келетіндіктерін жеткізді.

Аталмыш дода Қырғыз Республи
касының «Өңірлік даму» жылының аясында
ел әртісі, белді актер Мукамбет Токтобаев
пен республика мәдениетінің көрнекті өкілі,
әнші Элмира Қайыпқызының құрметіне
арналды. Ұйымдастырушы, әнші Қайрат
Салмакеевтің айтуынша, 25 шілде күні басталып, 30-ы күні қорытындыланған айтулы
шараға Түркия, Ресей, Қазақстан, Үндістан,
Моңғолия, Қырғызстан, Саха (Якутия),
Тыва (Тува) және басқа елдерден өнерпаздар
қатысты. Жалпы, бұл шараға жыл сайын
мыңға жуық адам келеді. Мұндағы мақсат әр елдің өнер адамдарының басын қосып, таланттарын әлемге паш ету. Фестиваль бұған
дейін Шыңғыс Айтматовтың 90, Әшіралі
Айталиевтің 95, Калыйбек Жекшеновтің
65, Эмил Токтобековтің 55 жылдығына
арналған болатын. Байқау әншілер (эстрада,
опера, джаз және фольклор жанры), манасшылар, күй өнері, би өнері, дизайнерлер,

қолөнер шеберлері және актерлік шеберлік
аталымдары бойынша өткізілді. Фестиваль
қорытындысында Х.Бөкеева атындағы БҚО
қазақ драма театрының актрисасы Эльмира Мақашева актерлік шеберлік аталымы
бойынша көркем сөз оқудан бас жүлдені
жеңіп алды. Ол Ш.Айтматовтың «Жанпида» романынан монологты тебірене оқып
берді. Сол секілді Ғ.Құрманғалиев атындағы
облыстық филармонияның бишілері Сұлтан
Даутов пен Камилла Халелова би өнерінен
Гран-при иегері атанды. «Бұл байқау –
өмірімдегі ең бақытты сәттердің бірі. Өйткені
әр елдің мақтаныштары –кіл мықтының
арасынан дараланып шығу оңайға түскен
жоқ. Ең бастысы, ел үмітін ақтап, абыройын
асқақтату ғой», деді ҚазАқпарат тілшісіне
ҚР мәдениет саласының үздігі Эльмира
Мақашева. Айта кетейік, өткен жылы осы
фестивальде «Үздік дәстүрлі әнші» аталымы бойынша Ғ.Құрманғалиев атындағы
облыстық филармонияның әншісі Күләш
Қуанышқалиева бас жүлдені жеңіп алған
болатын. Биыл ол құрметті қонақ ретінде
қатысты.
qazaquni.kz
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