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Қазақ-жапон
қарым-қатынастарының
перспективалары талқыланды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияның
Премьер-Министрі Ёшихидэ Сугамен телефон арқылы
с%йлесті, деп хабарлады Президенттің баспас%з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысының айЕкі ел басшыларының бірінші рет сөйлесіп отырғанын туынша, Жапония – Қазақстанға
ескеріп, Қасым-Жомарт Тоқаев қар жы құйып отырған он ірі
Ёши хидэ Суганы Жапония инвес тор дың қатарына кіреді
Премьер-Министрі болып сай- жəне Азиядағы маңызды стрателануымен құттықтап, оның аса гиялық серіктестерінің бірі. Бүгінжауапты қызметіне толағай та- де біздің елімізде Жапония қаржыландыратын 50-ден аса кəсіпбыс тіледі.
Мемлекет басшысы Токиода орын мен компания табысты
өтетін жазғы Олимпия ойындары- жұмыс істеп жатыр.
Қазақстан Президенті қазірна байланысты Жапония халқына
жүрекжарды сəлемін жол дап, гідей əлемдік конъюнктура құбыаталған ауқымды шара адам- лып тұрған кезде екіжақты ынтызаттың коронавирусты жеңге- мақ тастықты жаңа əрі сапалы
нінің көрінісі болатынына сенім деңгейге көтеру керек деп санайды. Атап айтқанда, Қасым-Жомарт
білдірді.
Президент Жапония Үкіметінің Тоқаев ауыл шаруашылығы,
COVID-19 індетіне қарсы күрес- геологиялық барлау, цифрланте Қазақстанға көрсеткен қол- дыру жəне жасанды интеллект
дауы мен гуманитарлық көмегі салаларын нақты инвестициялық
үшін алғыс айтты. Қасым-Жо- жоба лармен толықтыра отымарт Тоқаев қазіргі уақытта елі- рып, жаңа экономикалық жосміз пандемияның салдарын еңсе- пар əзірлеуді ұсынды. Екі елдің
ру үшін нақты шаралар қабыл- ғасыр ортасына қарай көміртегі
дағанын, халыққа жаппай вакцина дербестігіне қол жеткізу жөніндегі
егу жұмыстарының, оның ішінде міндеттемелерін ескеріп, «жасыл
«QazVac» отандық екпесінің де энергетика» бағытындағы ынтымақтастықты дамыту бойынша
салынып жатқанын атап өтті.
Тараптар қазақ-жапон қарым- да мол мүмкіндіктің бар екені
қатынастарының қазіргі жағдайы айтылды. Осыған байланысты
мен даму перспективаларын тал- Мемлекет басшысы жоғарыда
аталған мəселелерді талқылау
қылады.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Ораза айт мерекесімен құттықтауы
Ардақты ағайын!
Баршаңызды Ораза айт мерекесімен шын
жүректен құттықтаймын!
Рухани тазару мен жаңаруға жол ашатын осы
қасиетті мейрам күллі мұсылман қауымы үшін
айрықша маңызды.
Рамазан айына жалғасқан бұл жарқын мереке қастерлі дініміздегі мейірім мен шапағат,
жанашырлық пен қамқорлық сияқты асыл
құндылықтарды дəріптейді.

Ораза айт əр адамның жүрегіне иман нұрын
сеуіп, ізгілікке үндейді, жұртты жақсылыққа жетелеп, қоғамды игі істерге жұмылдырады. Сол
арқылы халқымыздың береке-бірлігін нығайтып,
ырыс-ынтымағын арттырады.
Баршамыз айттан айтқа аман-есен жете берейік!
Сіздерге зор денсаулық, бақ-береке тілеймін!
Əр шаңырақ шуаққа бөленіп, қуанышқа
кенелсін!
Ораза айт құтты болсын!

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
Ораза айт мерекесімен құттықтауы
Құрметті отандастар!
Сіздерді Ораза айт мейрамымен шын жүректен
құттықтаймын!
Ұлық мереке əрбір шаңыраққа шаттық,
жақсылық пен молшылық əкелсін.
Ораза айт – бейбітшілік пен бірлікке үндейтін
исламның сан ғасырлық қастерлі дəстүрлерінің
символы.
Мейірімділік, рухани тазару, ізгі істер жасау – барлық ұлт пен дін өкілдеріне тəн қасиет.

Қазақстан халқын осы құндылықтар ұйыстырады.
Сондықтан да Ораза айт шын мəнісінде барша
қазақстандықтарды біріктіретін мереке болып
саналады.
Өзара сыйластық пен келісімге негізделген
осы игі дəстүрлерді барынша нығайта беруге
шақырамын.
Ораза Айт мейрамында баршаңызға зор
денсаулық пен бақ-береке тілеймін!
Айт қабыл болсын!

САРАПТАМА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне жер қатынастары мәселелері бойынша
%згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының
Жер кодексіне:
1) мазмұны алып тасталсын;
2) 12-баптың 29) тармақшасы алып тасталсын;
3) 14-баптың 1-тармағының 13-1) тармақшасы алып тасталсын;
4) 16-бапта:
1-тармақтың 10-1) тармақшасы алып тасталсын;
2-тармақтың 5-1) тармақшасы алып тасталсын;
5) 23-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«Шаруа немесе фермер қожалығын, жеке қосалқы шаруашылық
жүргiзу, орман өсiру, бақ шаруашылығы жəне саяжай құрылысы үшiн
берiлген жер учаскесiнiң меншiк иесi болып табылатын адамның
Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған кезде меншiк құқығы, егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, осы Кодекстiң
66-бабының нормаларына сəйкес иелiктен шығарылуға немесе қайта
ресiмделуге жатады.»;
6) 24-бапта:
1-тармақта:
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар, шетелдік заңды тұлғалар,
шетелдік қатысуы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары,
халықаралық ұйымдар, халықаралық қатысуы бар ғылыми орталықтар,
сондай-ақ қандастар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін
жеке меншік немесе жер пайдалану құқығымен иелене алмайды.»;
мынадай мазмұндағы төртінші жəне бесінші бөліктермен
толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының қатысушылары
(акционерлері, мүшелері) құрамына шетелдік немесе азаматтығы
жоқ адам, шетелдік заңды тұлға, шетелдік қатысуы бар Қазақстан
Республикасының заңды тұлғасы кірген кезде ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жер учаскелеріне жеке меншік құқығы, сондай-ақ уақытша
жер пайдалану құқығы осы Кодекстің 66-бабының нормаларына сəйкес
иеліктен шығарылуға жатады.
(Соңы 7-бетте)

Авиация саласы қолдауға мұқтаж
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тосыннан келген тоқырау әуе нарығын да айналып %ткен жоқ. Былтыр т%тенше жағдай
жариялана салысымен рейс біткен тоқтады. Халықаралық тұрмақ, ішкі рейстердің
%зімен ұшудың әуре-сарсаңы к%бейіп кетті. Отандық әуе компаниялары жоспарлап
қойған табыстарынан қағылып, жан сақтап қалудың %зі үлкен жетістікке айналды.
2020 жылы әуе компаниялары тиын-тебенге қарап қалды десе де болғандай.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Абай АЙМАҒАМБЕТ,
«Egemen Qazaqstan»

Рейс азайды, қарыз көбейді
2019 жылы компаниялар 403 млрд теңгені
шытырлатып санап алса, былтырғы табыс
небəрі 187,7 млрд теңгемен шектелген. Осы

орайда отандық əуе компанияларына хабарласып, қазіргі хал-ахуалын, шығын көлемін,
қолдауға қаншалықты зəру екенін, алда болуы
мүмкін қатаң шектеуге дайындығын, баға
саясатының қалай өзгергенін сұрап білдік.
2020 жылы Air Astana əуе компаниясының табысы 2019 жылмен салыстырғанда

81 пайызға азайып, 33,1 млн доллар болыпты. Дегенмен əуе компаниясының өкілдері
пандемияның ауыр зардап əкелгеніне
қарамастан, өздерінің қаржылық жағдайын
тұрақты деп бағалайды. 2021 жылдың қаңтарақпан айларындағы қаржылық көрсеткіші
2017 жылдан кейінгі ең жоғары деңгейге
жеткен. Сірə, мұны өз-өзін жұбату деп те
бағалауға болатын шығар. Өйткені былтыр
əуе сапарларының күрт қысқаруына байланысты компания қызметкерлерінің үштен
екісін ақылы еңбек демалысына жіберген.
(Соңы 6-бетте)

КӨКЕЙКЕСТІ

Киік күйік пе?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанда 15 сәуір – 15 мамыр аралығында «Киік» акциясы
%тіп жатыр. Іс-шараның басты мақсаты – жойылып кету қаупі
бар жануарларды браконьерлерден қорғау және санағын алу.
Ғылымда «мамонттардың құрдасы» саналатын, қазақ ежелден
киелі деп есептейтін ақб%кен әлем бойынша жойылып бара жатқан
жануар саналады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
жеткенін хабарлаған. Қазақстан
Қазбек
ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ,
киіктері əдетте Бетпақдала, Үстірт
«Egemen Qazaqstan»
жəне Орал популяциясы болып
бөлінгенімен, елдегі ақбөкеннің
Бүгінде дүние жүзіндегі 90 пайыздайы Батыс Қазақстан
ақбөкеннің ең көп үйірі Қазақстанда облысының оңтүстік өңірін
сақталған. Мамандар 2019 жылы мекендейді.
жасалған санақ қорытындысына
қарап, елдегі киік саны 334 мыңға
(Соңы 14-бетте)

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 517.08

USD/KZT 426.14

Суретті түсірген Ерлан ОМАР, «ЕQ»

РЕСМИ

үшін жуық арада Үкімет бас шысының орынбасары бастаған қазақстандық делегацияны
Жапонияға жіберу туралы шешім
қабылдағанын хабарлады.
Ёшихидэ Суга Қазақстанмен
арадағы стратегиялық серіктестікті одан əрі кеңейтуге мүдделі
екенін нақтылап, қазақстандық
делегацияның сапарын ұйымдастыруға ықпал етуге дайындығын
жеткізді. «2022 жылы Қазақстан
мен Жапония арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толады. Бұл екіжақты байланыстар бойынша
нақты нəтижелерге қол жеткізудің
маңызды кезеңі болуы тиіс», деді
Жапония Премьер-Министрі.
Ёшихидэ Суганың айтуынша,
Қазақстан – Орталық Азиядағы
көшбасшы ел, мұнда өзге мемлекет термен салыстырғанда
Жапонияның компаниялары көптеп жұмыс істейді.
Осы ретте Қасым-Жомарт
Тоқаев Қазақстан мен Жапония
арасындағы ынтымақтастықтың
өңірдегі, оның ішінде «Орталық
Азия – Жапония» диалогі аясындағы ықпалдастықтың қозғаушы
күші болуға мүмкіндігі бар екенін
айтты.
Сонымен қатар тараптар халықаралық саясаттың өзекті мəселелері жөнінде де пікір алмасты. Атап айтқанда, Жапония
Пре мьер-Министрі Солтүстік
жəне Оңтүстік-Шығыс Азиядағы
ахуалға қатысты өзінің пайымын
бөлісті.
Мемлекет басшылары көпжақты байланыстардың барлық
саласы бойынша өзара сенімді
диалог пен консультацияларды
жалғастыруға уағдаласты.
Əңгімелесу соңында ҚасымЖомарт Тоқаев Ёшихидэ Суганы
өзіне ыңғайлы уақытта Қазақстанға сапармен келуге шақырды.

RUB/KZT 5.74

CNY/KZT 66.17

РЕСМИ

13 МАМЫР 2021 ЖЫЛ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
жер қатынастары мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)

Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының
қатысушысы (акционері, мүшесі) болып табылатын адамның Қазақстан Республикасының азаматты ғы тоқтатылған кезде ауыл шаруа шылығы
мақсатындағы жер учаске ле рі не жеке меншік
құқығы, сондай-ақ уақытша жер пайдалану құқығы
осы Кодекстің 66-бабының нормаларына сəйкес
иеліктен шығарылуға жатады.»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Ауыл шаруашылығы мақса тын дағы
жер учаскесінің меншік иесі болып табылатын адамның Қазақ стан Республикасының
азаматтығы тоқтатылған кезде азаматтығы тоқтатылған кезден бастап үш ай ішінде жер учаскесі
иеліктен шығарылуға не жергілікті атқарушы
органның келісуімен осы учаскенің мемлекеттен
(меншік иесінен) сатып алынған жер учаскесі
бағасы төлене отырып, мемлекеттік меншiкке
қайтарылуға тиіс.»;
6-тармақтың үшінші бөлігі алып тасталсын;
7) 37-баптың 5-тармағының 1) жəне 2)
тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу
үшін – Қазақстан Республикасының азаматтарына
он жылдан қырық тоғыз жылға дейінгі мерзімге;
2) ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін –
шетелдік қатысуы жоқ Қазақстан Республикасының
мемлекеттік емес заңды тұлғаларына қырық тоғыз
жылға дейінгі мерзімге;»;
8) 46-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қандастарға жеке қосалқы шаруашылық
жүргізу, бақ шаруашылығы жəне саяжай құрылысы
үшін жер учаскелерін беру уақытша өтеусіз жер
пайдалану құқығымен жүзеге асырылады.»;
2-тармақ алып тасталсын;
9) 48-баптың 2-тармағы алып тасталсын;
10) 50-баптың 4-тармағының бірінші бөлігінде:
екінші жəне үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«жеке меншiк құқығымен Қазақстан Республи касының азаматында шаруа немесе фермер
қожалығын жүргiзу үшiн, шетелдік қатысуы жоқ
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк емес
заңды тұлғасында жəне оның үлестес тұлғаларында
ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу үшiн болуы
мүмкiн;
уақытша жер пайдалану құқығымен Қазақстан
Республикасының азаматында шаруа немесе фермер қожалығын жүргiзу үшiн, шетелдік қатысуы
жоқ Қазақстан Республикасының мемлекеттiк емес
заңды тұлғасында жəне оның үлестес тұлғаларында
ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу үшiн болуы
мүмкiн.»;
төртінші абзац алып тасталсын;
11) 97-баптың 6-тармағының 3) тармақшасы
алып тасталсын;
12) 100-баптың 6-тармағының екінші бөлігіндегі
«, сондай-ақ қандастардың» деген сөздер алып тасталсын;

13) 103-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда
жазылсын:
«7. Шартты жер үлесінің иесі болып табылатын
адамның Қазақстан Республикасының азаматтығы
тоқтатылған кезде, оның жер үлесіне құқықтары
тоқтатылды деп есептеледі.»;
14) 128-баптың 4-тармағының бірінші абзацын дағы «жеке жəне мемле кеттік емес заңды
тұлғаларға» деген сөздер «Қазақстан Республикасының азаматтарына жəне шетелдік қатысуы
жоқ Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес
заңды тұлғаларына» деген сөздермен ауыстырылсын;
15) 171-бап мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
«Шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адам дарға,
шетелдік заңды тұлға лар ға, шетелдік қатысуы
бар Қазақ стан Республикасының заңды тұлғаларына, халықаралық ұйымдарға, халықаралық
қатысуы бар ғылыми орталықтарға, сондай-ақ
қандастарға жалдау шарттарымен 2016 жылғы
1 шілдеге дейін берілген ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жер учаскелеріне уақытша жер
пайдалану құқығы жалдау шартының қол данылу мерзімі аяқталғанға дейін қол данылады
жəне жаңа мерзімге ұзар тылуға жатпайды немесе осы Ко дексте көзделген уақытша жер пайда лану құқығын тоқтату үшін өзге де негіздер
басталғанға дейін қол да нылады.».
2. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы
1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:
34-бапта:
«азамат» деген сөз «адамның» деген сөзбен
ауыстырылсын;
«азаматтығынан шыққан» деген сөздер «азаматтығы тоқтатылған» деген сөздермен ауыстырылсын.
3. «Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы
22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
23-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қандастарға жеке қосалқы шаруашылық
жүргізу, бақ шаруашылығы, саяжай құрылысы үшін
жер учаскелері Қазақстан Республикасының жер
заңнамасына сəйкес уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығымен беріледі.».
4. «Қазақстан Республикасының Жер кодексіне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015
жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының
Заңына:
1-бапта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) 24-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік меншіктегі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері Қазақстан
Республика сының азаматтарына жəне шетелдік қатысуы жоқ Қазақстан Респуб ли касының
мемлекеттік емес заңды тұлғаларына осы Кодексте
белгіленген тəртіппен жəне шарттарда жеке меншік
құқығымен беріледі.»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер
учаскесіне жеке меншік құқығын беру осы
Кодекстің 9 жəне 48-баптарында белгіленген ережелер ескеріле отырып, ақылы негізде сауда-саттықта
(аукциондарда) жүзеге асырылады.»;
5) тармақшада:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«5) 37-баптың 1 жəне 3-тармақтары мынадай
редакцияда жазылсын:»;
алтыншы, жетінші жəне сегізінші абзацтар алып
тасталсын;
10) тармақшада:
төртінші жəне бесінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Қазақстан Республикасының азаматтарына
жəне шетелдік қатысуы жоқ Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғаларына:»;
жетінші абзацтағы «пайдалануға;» деген сөз
«пайдалануға беріледі.» деген сөздермен ауыстырылсын;
сегізінші абзац алып тасталсын;
11) тармақшаның екінші абза цын да ғы
«, оралмандарға – уақыт ша жер пайдалану
құқығымен жиырма бес жылға дейінгі мерзімге»
деген сөздер алып тасталсын.
5. «Қазақстан Республикасы Жер кодексінің
жекелеген нормаларының қол данысын жəне
«Қазақстан Респуб ли касының Жер кодексіне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015
жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасы
Заңының қолданысқа енгізілуін тоқтата тұру туралы» 2016 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1-бапта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) 24-баптың 2, 3 жəне 4-тар мақ та рының,
97-баптың 6-тармағы 1) тармақшасының;»;
3) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Қазақстан Республикасының азаматтарына жəне шетелдік қатысуы жоқ Қазақстан Респуб ликасының мем ле кеттік емес заңды тұл ғаларына шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл
шаруашылығы өндiрiсiн жүргізу, орман өсiру,
ғылыми-зерттеу, тəжiрибе жүргізу жəне оқыту
мақсаттары, қосалқы ауыл шаруашылығын, баубақша шаруашылығын жəне мал шаруашылығын
жүргiзу үшiн жер пайдалануға беріледі.» деген
редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы
бөліктің;».
2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 13 мамыр
№ 39-VІI ҚРЗ

БІЗ – ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРМЫЗ!

«Қазақстаным!» деп қаламы
жүйткіп тұр

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мамандығы эколог-химик болғанымен, Юрий
Серебрянский – белгілі жазушы, ақын, «100 жаңа
есім» жобасының жеңімпазы. Мәдениеттанушылық
қыры және бар. Жуырда А.Пушкин атындағы
облыстық кітапханада Дүниежүзілік кітап күніне
орай жазушымен онлайн форматта кездесу 9тті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мерей ҚАЙНАРҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Юрий Серебрянскийдің əдебиетке
деген қызығушылығы кішкентайынан
басталған. Ол қолына алған кітапты
оқып қана қоймай, əр тақырып төңірегінде өрелі ой-тұжырым жасап отыратын.
Қиялы да ұшқыр болып, ержетті. Жиырма
жасынан бастап əртүрлі жанрда қалам
сілтей бастаған. Алайда мамандығы
жазушылықтан алшақтау еді. Бірнеше
жыл Қоршаған ортаны қорғау жəне

табиғи ресурстар министрлігінде, БҰҰ
даму бағдарламаларында халықаралық
экологиялық заңнаманың сарапшысы
ретінде жұмыс істеді.
Кейін жеке кəсіпкерлікпен айналы суға бел буған. Кəсіпкерлікпен
қатар, қолына қаламын қайта алған.
Шығармашылыққа шындап кіріспес
бұрын Ольга Маркованың жетекшілігіндегі «Мусагет» қоғамдық қорының
əдеби курстарында білімін жетілдірген.
Білім демекші, Польшаның Ольштын
қаласындағы Вар минск-Мазур

университетін мəде ниеттанушы,
мəдениетаралық қатынастар мамандығы
бойынша тəмамдаған. Оның таланты Ресейде, Қазақстанда, Польшада
бірнеше рет мойындалып, көптеген
марапатқа ие болған.
Айта кетсек, «Книга о вкусной и
здоровой казахстанской литературе»
атты кітабы биыл «Бір ел – бір кітап»
акциясының тізіміне енді. «Destination.
Дорожная пастораль» повесі Абай
атындағы ҚазҰПУ филология курсының
оқыту бағдарламасына енгізілген. Ал
«Пражаки» повесі оқушылардың орыс
тілінен ашық халықаралық олимпиадасы бағдарламасында пайдаланылған.
– Мен инженер-геологтердің отбасында дүниеге келдім. Кітапты бас алмай оқыдым десем, артық айтпаймын.
Өсе келе жазуға талпындым. 1997 жылы
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетін химик-эколог мамандығы

бойынша бітіріп, біраз уақыт өз саламда еңбек еттім. Шынын айтқанда,
түкке пайдасы жоқ қағаз жұмыстары
уақытымды ұрлап жатқандай көрінді.
Мен үшін əр минут маңызды. Өлшеп
берілген алтын уақытты пайдасыз іске
жұмсағым келмеді. Сондықтан да жаным сүйетін жұмыспен айналысуға бел
будым, – деп ағынан жарылды Юрий
Серебрянский.
Жазған сайын қызметі де осы салаға
ойыса бастаған. 2012 жылдан бастап
Қазақстандағы поляк диаспорасының
Ałmatyński Kurier Polonijny журналының
редакторы қызметіне тұрып, Қазақстан,
Ресей жəне Польшадағы басылымдармен ынтымақтаса бастаған. Тəжірибесі
толысқан соң екі жылдай Алматыдағы
ашық əдебиет мектебінде оқытушы болып жұмыс істеді.
Прозашы жəне ақын ретінде шығармалары «Простор», «Книголюб»,
«Дружба народов», «Знамя», «Воздух»,
«День и ночь», «Новая юность»,
«Пролог», «Юность», «Новая реальность» сынды əдеби журналдарда жарияланып тұрады.
2013 жылы Юрий Серебрянский
Fashion TV Award халықаралық марапатына ұсынылып, жеңімпаз болғанын
да айтуға болады. Алайда кейбір деректерде Ю.Серебрянский поляк жазушысы деп таныстырылып жүр.
Польшалықтардың да сүйікті жазушысы екені белгілі, бірақ кіндігі Қазақстанға байланған. Тіпті «Прагаки»
повесін Польшада жазғанымен, ол –
Қазақстан туралы шығарма.
Шығыс Қазақстан облысы

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Меркельдің
мемлекетшілдігі
Жаңа мыңжылдық басында Германия
экономикалық қиындыққа тап болып,
Еуропадағы қораш елге айналған-тұғын.
Алайда 15 жылдың ішінде немістер ішкі
нарықты дамытып қана қоймай, кəрі
құрлықтың арқасүйер тірегіне айналды.
Бүгінде əлемдегі төртінші экономика саналады. Германияның бүгінгі жетістігінің
басты себебі негізінен бір саясаткерге,
немістердің «Анасы» саналған Ангела
Меркельге тікелей байланысты.
Меркель ханымның өмірбаянына көз
жүгіртсеңіз, нағыз мемлекетшіл тұлғаның
болмысына қанық боласыз. Шығыс Германияда қарапайым отбасында дүниеге келген
ол еңбек жолын ГДР Ғылым академиясында
бастайды. «Берлин қабырғасы» құлатылып,
екі Германияның бірігуі Ангеланың өміріне
үлкен өзгеріс əкелді. Бұған дейін ғылым саласында қызмет етіп, докторлық жұмысын
қорғап жүрген ол көп ұзамай үлкен саясатқа
араласа бастады.
1991 жылы Германияның сол кездегі
канцлері Гельмут Коль оны Əйелдер мен
жастар ісі жөніндегі министр етіп тағайындайды. Үш жыл осы саланы ұшпаққа шығарғаннан кейін Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі министр ретінде төрт жыл тер төкті.
Ал 2000 жылы Ангела ханым Христиандемократиялық одағының (CDU) төрағасы
болып сайланды.
2005 жылғы федералды сайлауда CDU
партиясы жеңіске жетті. Нəтижесінде, партия төрағасы Меркель Германия канцлерлігіне сайланды. Содан бері жолынан жаңылған жоқ. Əдетте ел президенті бірнеше
канцлерді ауыстыратын болса, Ангела ханым
төрт президентті ауыстырды.
Ол ел басқарған кезеңде бірнеше дағдарысты еңсерді. 2007-2008 жылғы жаһандық
дағдарыс кезінде немістер міз баққан жоқ.
Бұл аз десеңіз, кезінде Грекияның шаруасы шайқалып, Еуропалық одаққа қауіп
төндіргенде кəрі құрлықты аман сақтап
қалған да осы немістердің «Анасы» (Mutti).
Содан бері Меркельді Германияның ғана
емес, бүкіл Еуропаның канцлері санайды. Қайбір жылы Time журналы оны əлем
канцлері деп те сипаттаған еді.
Бұдан бөлек Меркель елдегі жалақы
мөлшерін айтарлықтай өсіріп, жұмыссыздықты бірнеше есе қысқартты. Міндетті
əскери қызметті алып тастады. Аналарға
қоса, əкелерге де отбасында дүниеге келген балаға арнап жəрдемақы тағайындады.
Сыртқы саясатта да, ішкі саясатта да ұстанымынан айныған жоқ.
Канцлердің өмірбаянын зерттеген журналистердің айтуынша, Меркель əрдайым
нақты деректерге қарап шешім қабылдайды.
Мəселен, кезінде ол Алманияда атом энергия стансасын салуды қолдайтын. Бірақ
2011 жылғы Фукусимадағы апат канцлердің
көзқарасын түбегейлі өзгертті. Содан бері
Германия біртіндеп атом энергетикасынан
бас тартып келеді.
2015 жылы бүкіл Еуропа босқындар
дағдарысына тап келгенде де соңғы шешімді
Меркель айтты. Аталған мəселені талқылау
барысында оның айтқан Wir schaffen das
(Мұны да еңсереміз) деген қанатты сөзі
бүгінде шартараптың түкпір-түкпіріне
танымал. Кəрі құрлықтың мемлекеттері
Африка мен Таяу Шығыстан ағылған көшіқонды тоқтата алмай басы қатқанда канцлер
миллиондаған босқынды қабылдауға əзір
екенін мəлімдеді. Алғашқыда бұл шешімді
сынағандар көп болды. Алайда уақыт өте
келе Ангела ханымның дұрыс қадам жасағаны мойындалды.
Меркель ешқашан байлыққа қызыққан
емес. Оның қарапайымдылығын немістер
ауыздарының суы құрып əңгімелейді. Заң
бойынша канцлерге Bundeskanzleramt деп
аталатын кешеннен аумағы ат шаптырым
арнайы қызметтік пəтер берілді. Бірақ
Ангела ханым одан бас тартып, Берлиннің
бір бұйығы бұрышындағы шағын баспанасында қала беруді жөн санаған.
Меркельдің шетелдегі шоттарында миллиондаған доллар ақша жоқ. Қымбат əшекей
тағып, яхта сатып алған да емес. Тіпті мінетін
көлігі де қарапайым Ауди А8 маркалы машина. Ол түрлі «сөлкебайларға» құмар емес.
Сондықтан шығар, оған Германияның екі-ақ
ордені берілген. Оның өзінде, үшінші жəне
алтыншы деңгейлі «Германия Федеративтік
Республикасына сіңірген еңбегі үшін»
ордені. Есесіне, канцлердің ғылыми еңбектері жетерлік.
16 жыл ел басқарып, Германияны жетекші мемлекетке айналдырған неміс «Анасы»
биыл канцлерлік қызметімен қоштасады.
Ол – өз ісімен де, сөзімен де нағыз мемлекетшілдіктің қандай болатынын дəлелдеген
тұлға. Осындайда Қазақстандағы түрлі салада еңбек етіп жүрген шенеуніктер Меркель
ханымнан үлгі алса дейсің...

