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Мемлекет басшысы өз сөзінде 
соңғы айларда Ауғанстандағы 
əскери-саяси жағдайдың тез өз-
геріп, ахуалдың тұрақсыздану 
қаупі туындағанын атап өтті.

– Ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарт ұйымы мен Шанхай ын ты-
мақтастық ұйымының мандаты на 
мұндай сын-қатерлердің алдын 
алу жəне оған дер кезінде мəн 
беру мəселелері кіреді. Бұл біз дің 
бедел ді екі аймақтық құры лым 
ара сындағы іс-əрекеттерді үйлес-
тірудің маңызды екенін көрсетеді. 
Ауғанстанның уақытша үкіметі 
алдында аса күрделі міндеттер 
кешені тұр. Жаңа мемлекеттік 
құ рылымды қалыптастыру жəне 
жал пы ұлттық тұтастыққа қол 
жет кізу сияқты стратегиялық 
мақ  сат  тардан бөлек, күнкөрістің 
көкей кес ті мə селелерін де шешу 
қа жет. Эко номиканың қордалан-
ған мəсе ле лерінің шешілуі, түп теп 
келгенде, Ауғанстан мемлекет тілі-
гінің шама-шарқын айқын дай ды. 
Шындығы осы, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, дағ-
дарыстан шығу үшін бұл елдегі 

ішкі ресурстар мүлде жеткіліксіз. 
БҰҰ-ның бағалауы бойынша 
Ауғанстан гуманитарлық апат 
жағдайында тұр.

– Бұл асыра айтқандық емес. 
Жуық арада Ауғанстан аса 
ауыр азық-түлік дағдарысы на 
ұшырауы мүмкін. Осы қиын-
шылық Орта лық Азия айма-
ғының да шекара сын айналып 
өтпейді. Оның сал дары жа һан-
дық сипат алады. Атал  ған жағ-
дай, ең алдымен, тұр  ғын дар дың 
көшуге мəжбүр бо луы нан туын-
дайды. Алайда қа зір жай бол-
жам жасаудың емес, нақ  ты іске 
көшудің маңызы зор. Ел  дері міз 
бен ұйымдарымыз дең гейін де 
Ауғанстан халқына көмек тесу 
үшін «гуманитарлық көпір ді» 
жедел түрде салған жөн. Қазақ-
станның инфрақұрылымы мен 
логис тикалық мүмкіндіктерін 
еске ре отырып, мұндай «көпірді» 
ұйым дас тырудың маңызды бөлігі 
ретінде Алматы қаласында ай-
мақ  тық хаб құру ұсынылады, – 
деді Мемлекет басшысы.

(Соңы 2-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы 
шартқа Армения Республикасының қосылуына байланысты оған 

�згерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы
2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Армения Республикасының 

қосылуына байланысты оған өзгерістер енгізу туралы 2019 жылғы 29 мамырда Нұр-Сұлтанда жасалған хаттама 
ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 18 қыркүйек   
№ 65-VІI  ҚРЗ 

Қасым-Жомарт Тоқаев өз 
сөзін де дəстүрлі қонақжай лы-
лығы мен Саммитті жоғары 
деңгейде ұйымдастырғаны үшін 
Тəжікстан Президенті Эмомали 
Рахмонға ризашылығын білдірді, 
сондай-ақ Үндістан Премьер-
министрі Нарендра Модиді туған 
күнімен құттықтады.

Мемлекет басшысы биыл 
ұйым үшін ерекше жыл екенін 
жəне осыдан жиырма жыл бұрын 
тарихи қадам жасалғанын, яғни 
ШЫҰ-ны құру туралы Дек ла ра-
ция қабылданғанын атап өтті. 
Қазақ стан Президенті ХХІ ға -
сыр дың басында негізі қа лан-
ған Шанхай ынтымақ тас тық 
ұйымының еуразиялық ке ңіс-
тіктегі халықтардың қа уіп  сіздігі 
мен өсіп-өркен деу жо лындағы 
тиімді ынтымақ тастыққа деген 
ұжымдық ерік-жігерін бүкіл 
əлемге танытқанын айтты.

– Ортақ күш-жігердің арқа-
сында ШЫҰ əлемдегі табыс ты 
əрі беделді өңірлік бірлестікке 
ай нал ды. Аталған ұйым жауап-
кер  шілік тұрғысынан зор демо-
графиялық, қаржылық, шикізат 
ресурстарына, сондай-ақ қуат-
ты технологиялық əлеуеті не 

сүйе неді. Ауқымды нор ма тив -
тік-құқықтық базасы қа лып та-
сып, барлық деңгей дегі ық  пал -
дастықтың тиімді тетік  тері жолға 
қойылған. Ұйым ның ха лықаралық 
байланыс тары жыл дам кеңейіп 
келеді. Үнді стан мен Пəкістанның 
қосылуы ШЫҰ-ның күшеюіне 
ықпал етіп, оның жұмысына 
трансеуразиялық сипат бергені 
сөзсіз. Иранды толыққанды мү ше-
лікке қабылдау рəсімінің бастал-
ға ны туралы шешім, сонымен қа-
тар Мысыр, Сауд Арабиясы жəне 
Қатар елдеріне диалог бойын ша 
серіктестер мəр тебесінің ұсы -
нылуы Ұйым ның Таяу Шы ғыс -
тағы беделін одан əрі арттыра түс-
ті, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысының ай-
туынша, мұның бəрі «Шанхай 
рухы» ынтымақтастығының 
өзек тілігін жəне бірегейлігін 
нақтылай түседі.

– Бұл – халықтардың «құқық 
күш  тінің жағында» дегенді жоққа 
шығаратын, теңқұқық ты ын ты-
мақтастыққа жəне жа һан дық күн 
тəртібіндегі бар  лық өзекті мəселе 
бойын ша тиім  ді ықпалдастыққа 
негіз дел ген ұжымдық рух. Бірлікті 
көз дейтін осы рух дамудың түрлі 

моделіндегі жəне əлемдегі ахуалға 
қатысты негізгі мəселе лер жөнін-
де əртүрлі көзқарас ұстанатын 
елдерді ұйыстырады. Сонымен 
қатар ол ортақ игілік үшін бірлесе 
жұмыс істеуге, халықтардың тари-
хи жəне саяси дəстүріне, олардың 
тұрмыс-салты мен менталитетіне 
қара мастан, жасанды стандарттар 
мен критерийлерді тықпалауға 
қарсы шығуға мүмкіндік береді, – 
деді Қазақстан Президенті. 

Қасым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ 
əрдайым ашық əрі транс па рент ті 
құрылым болып қала бере ді деп са-
найды. Оның қыз меті өзге елдердің 
мүддесіне қарсы бағытталмаған. 
Қазіргі уақытта Ұйым дамудың 
мүлде жаңа кезеңіне аяқ басқалы 
отыр. Бұл қадам халықаралық 
жүйенің ауқымды өзгерістерімен 
тұспа-тұс келеді.

– Əлемдегі деструктивті үде-
рістер коронавирус пандемиясы 
басталғалы бері күшейе түсті. 
Бұл жер шарындағы адамдар дың 
денсаулығына ғана емес, сондай-
ақ əлемдік экономикалық жəне 
саяси жүйенің негізіне зиянын 
тигізді. Ауғанстандағы кезекті 
жағ дай көптеген елді, ең алды-
мен, көршілес мемлекеттерді 
жаңа сын-қатерлермен бетпе-бет 
қал дырып, өңірдегі ахуал ды бір-
ден өзгертіп жіберді. Мұн дай жағ-
дайда біз жаһандық өзгерістерге 
жақсылап дайындалуымыз керек, 
– деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті ШЫҰ-
ға мүше мемлекеттер ын ты мақ-
тастығының маңызды бағыт тары 
жөнінде өз ой-пікірін ортаға сал-
ды. Оның пікірінше, қазіргі кезде 
өңірлік қауіпсіздік мəселесі өте 
өзекті болып отыр.

– Бұл сала бойынша оң нəти-
желерге қол жеткізілгені – қуа-
ныш ты жайт. ШЫҰ-ға мүше 
мем лекеттер  ынтымақ тас ты ғы-
ның терроризмге, сепаратизм-
ге жəне экстремизмге қарсы іс-
қи мылдар жөніндегі 2022-2024 
жылдарға арналған бағдар ла-
масы – соның айқын дəлелі. 
Атал ған бағдарламаны бүгін 
бекі теміз. Сонымен қатар терро-
ризм мен экстремизмді қаржы-
лан  дырушы заңсыз есірткі айна-
лымы мен есірткі бизнесіне қар-
сы тиімді күрес жүргізу үшін 
бір лес кен іс-қимылдарды жал-
ғас тыруға дайынбыз. Соңғы 
жыл дары киберқауіпсіздік мəсе -
лесі ал дыңғы орынға шық ты. 
Ақпа рат тық қауіпсіздік жөнін-
дегі ШЫҰ Орталығының тезі-
рек құрылуы маңызды мəселе-
лерге толық жауап береді жəне 
Ұйым ның ақпараттық кеңіс тігі-
нің қорғалуын күшейте түседі. 
Эконо микалық саладағы транс-
ұлт тық қылмыстар өткір про-
блема болып табылады, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

(Соңы 2-бетте)

Өңірлік қауіпсіздік мәселесі
өте өзекті

Мақсат – Ауғанстан 
халқына көмектесу
Қазақстан Президенті 
«гуманитарлық көпір» салуды ұсынды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Тәжікстан астанасы – Душанбе 
қаласында �ткен ҰҚШҰ мен ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер 
басшыларының бірлескен отырысына қатысты, деп хабарлады 
Мемлекет басшысының баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Душанбе қаласында (Тәжікстан) �ткен 
Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшы-
лары кеңесінің отырысына қатысты, деп хабарлады Мемлекет 
басшысының баспас�з қызметі.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

РЕСМИ

КӨКЕЙКЕСТІ

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Сәбидің бәрі бақытты 
болу үшін жаралған

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бесіктен белі шықпай жатып мына дүниенің бес күндік жалған 
екенін сезінген, тағдырдың теперішін к�рген, жетімдіктің ащы 
дәмін татқан сәбилерге біздің қоғам қаншалықты қорған, 
қамқор болып жүр? Бәлкім, кейінгі жылдары балалар үйінің, 
ондағы тәрбиеленушілердің әжептәуір азайғаны жетімін 
жылатпаған ел екенімізді ақтап алар. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Орынбек �ТЕМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Бес жылда 45 балалар 
үйі жабылды

Бірақ жаутаңкөздерімізді ше-
тел асырып, жатжұртқа жетек-
тетіп жібергеніміз қанша уақыт 
бетімізге салық, сүйегімізге таң-
ба болып қалар екен? Опасыз 
дүние отбасынан айырып, аямай 
сынағаны аздай, оң-солын тани 
қоймаған, жете түсініп шешім 
қа былдай алмайтын баланы ен-
ді Отанынан, тілінен, ділі нен 
айырып шетел асырып жі бе  руге 
хақымыз жоқ еді. Адам құ қы-
ғын алдыңғы орынға қоя тын 
елімізде жасалған бұл сор ақы 
жағдай айналып келгенде бала 
құқығына қол сұғу емес пе?!

Бүгінгі таңда елімізде же-
тім немесе ата-анасының қам-
қор лығын сыз қалған бала лар  ға 
арналған 95 ұйым бар. Оның 
57-сі – білім беру, 20-сы – ден-
сау лық сақтау, 18-і – халықты 
əлеуметтік қорғау ұйымының 

жүйесінде. Бұл – балалар үйінің 
соңғы 5 жылда 32%-дан артық 
қыс қарғандағы көрсеткіші. Нақ-
тырақ айтсақ, 2016 жылы бала-
лар үйінің саны 140 болса, қазір 
мұндай ұйымдар саны – 95.

Білім жəне ғылым министр-
лігі Балалардың құқық тарын 
қорғау комитетінің басқар  ма 
басшысы Махаббат Бега ли-
на балалар үйінің саны биыл 
да қысқарып жатқанын алға 
тартты. 

(Соңы 6-бетте)

Миллион оқушыға мектептен 
орын таба аламыз ба?

Айдана ШОТБАЙҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Түскі ас уақытында 
сабақ оқиды

Иə, қазірдің өзінде 225 мың 
балаға орын жетіспейді. Олар 
үш ауысымды мектептерде білім

алып жүр. Үкімет бұл мəсе лені 
қалай шешпек? Білім жəне ғы-
лым министрлігінің мəлімдеуін-
ше, республика көлемінде бас-
аяғы 137 үш ауысымды мек-
теп бар. Соның əрқайсысында 
қаншама жүздеген, кейбірінде 
тіпті мыңдаған бала лайықты, 

ың ғайлы деңгейде білім ала 
ал май отыр. Бірақ мұның өзі 
ата-аналарға үйреншікті жағ-
дай ға айналғандай. Жауапты 
ведомствоның дерегі бойынша, 
үш ауысымды мектептер саны ең 
көп үш өңірдің бірі – Маңғыстау. 
Осы облыстың орталығы Ақтау 
қаласында тұратын Қуансын 
Құлжанованың бастауыш сы-
ныпта оқитын баласы үш ауы-
сымды мектепке барады. 

(Соңы 8-бетте)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жақында жолдаған 
Жолдауында мектептердегі орын тапшылығы мәселесін к�терді. 
Осыған қатысты шұғыл шара қабылданбаса, 2025 жылға қарай 
1 млн оқушы орын таппай қалуы мүмкін. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5-бет 9-бет
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(Соңы. Басы 1-бетте)

Мемлекет басшысы бүкіл əлемде жəне 
Душанбедегі саммит алаңдарында кеңінен 
талқыланып жатқан ауған мəселесіне ар-
найы тоқталды.

– Қазақстан болашақ Ауғанстанды 
өз ішінде жəне көршілес елдермен, шын 
мəнінде, бейбіт өмір сүретін тəуелсіз əрі 
біртұтас мемлекет болады деп санайды. 
Тағ дырдың тəлкегіне түскен осындай та-
ри хи сəтте көпұлтты Ауғанстан халқы 
шек тен тыс қиыншылықтармен бетпе-бет 
қал мауға тиіс. Ықпалы зор  ШЫҰ бұл ел-
де бейбітшілік пен келісімнің үс тем дік 
құруы үшін  белсенді рөл атқара ала ды 
жəне атқаруы қажет деп санаймын. Бір 
жағадан – бас, бір жеңнен қол шы ғар-
ғанда ғана қазіргі қауіпке қарсы кү рес те 
өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ете ала-
мыз. Қазақстан өз тарапынан дес трук  тивті 
идеология ағымының, есірт кі та сы ма-
лының жəне Ауғанстаннан тыс жер   лерге 
бақылаусыз көшудің жолын кесу үшін 
өңірлік серіктестерімізбен ара да ғы ық-
палдастықты кеңейтеді, – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның 
гуманитарлық жəне экономикалық про-
блемаларды бастан өткеріп отырған 
Ауғанстанға барынша көмек көрсетуге 
дайын екенін айтты.

– Қазақстанның инфрақұрылымдары 
мен логистикалық мүмкіндіктерін ескере 
отырып, Ауғанстанға  халықаралық кө-
мек жеткізу үшін Алматыда ШЫҰ-ның 
гу ма  ни  тарлық «хабын» ұйымдастыруды 
ұсы  намыз. Бұл қадам аймақтағы өткір 
мəсе  л е лерді шешу ісіндегі біздің Ұйым-
ның рө лін арттыруға, сондай-ақ БҰҰ мен 
бас қа да халықаралық құрылымдардың 
қыз  ме ті не үй лесімді түрде атсалысуға ық-
пал ете ті ніне сенімдімін, – деді Мемлекет 
басшысы.

Коронавируспен күрес халықаралық 
күн тəртібіндегі өзекті мəселелердің бірі 
болып қала береді. Қазақстан Прези-
денті ШЫҰ бойынша серіктестер пан де-
мияның ең ауыр кезеңінде өзара гумани-
тарлық көмек көрсете отырып, шын 
мəнінде, ізгіліктің үлгісін көрсеткенін 
ризашылықпен атап өтті.

– Халықтың жаппай иммунитетін арт-
тыру арқылы ғана пандемияны еңсеру 
мүмкін болады. Сондықтан БҰҰ тер-
минологиясын қолдана отырып, біз 
«кейбіреулерді артта қалдыруға» жол 
бере алмаймыз. Бұл ретте Қазақстан ал-
ғаш қы сынақтан өткен өзінің QazVac 
вак  цинасын ұсынады. Клиникалық сы-
нақ тар оның тиімділігін дəлелдеді. Біз 
аталған препаратты көрші елдерге гума-
ни тарлық көмек ретінде тасымалдай 
бас та дық. Сонымен қатар Қазақстанның 
Naruvax-C19 жəне Naruvax-C19/Nano 
əзір лемелері COVID-19 індетіне қарсы 
үміт кер вакцина ретінде Дүниежүзілік 
ден са улық сақтау ұйымының реестріне 
енгі зіл ді. ШЫҰ-ға мүше мемлекеттерде 
вак циналау төлқұжаттарын өзара тану 
рəсімінің жеделдетілуі жəне олардың 
көпжақты жүйеге біріктірілуі елдеріміз 
бастан өткеріп отырған қиындықтарды 
еңсеруге септігін тигізетініне сенімдімін, 
– деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысының айтуынша, 
ко ро навирус кезеңінен кейінгі қалпына 
кел тіру үдерісі ШЫҰ кеңістігінде сауда-
эко  номикалық ықпалдастық саласындағы 
ахуал ды қайта електен өткізуге мүмкіндік 
береді.

–  М ə с е л е  а й м а қ а р а л ы қ 
ынтымақтас тық тың кейбір көрсеткіштерін 
қалпына келтіруге қарағанда ауқымдырақ. 

Макро үрдістерді талдап, қауіптерді 
бағалау керек жəне  осының негізінде 
жүйелі шешімдер қабылдау қажет. 
Ұйым Хатшылығына ШЫҰ-ға қарасты 
Экономикалық талдау орталықтарының 
консорциумымен бірлесіп,  тиісті 
жұмыстарды жүр гізу ге жəне келесі 
Саммитке дейін ой-тұ жы рым дарын 
ортаға салуға тапсырма беру ді ұсынамын. 
Келісілген бірлескен эк оно микалық жоба-
ларды тезірек жүзеге асы руд ың бірыңғай 
қаржылық тетіктерін тезі рек іске қосуды 
қамтамасыз ету маңыз ды деп санай-
мын. Өкінішке қарай, оның «тұ ралап 
қалуы» Ұйымға мүше елдердің іс керлік 
орталардағы беделіне айтарлықтай нұқсан 
келтіреді, – деді Президент.

Мемлекет басшысы қор нарығы мен 
қаржы технологиясын дамыту жөніндегі 
ықпалдастықты маңызды əрі перспективті 
бағыт ретінде атады. Ол ШЫҰ-дағы серік-
тес терін Астана халықаралық қаржы ор -
та лығының əлеуетін белсенді пай далану-
ға шақырды. Қазақстан осы Орта лық 
аясында екіжақты жəне көпжақ ты ын ты-
мақтастықтың түрлі форматын ұсынады.

Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттер 
мен үкіметтердің басшыларына пан-
демия мен наурыз айында Суэц кана-
лында болған оқиға теңіз арқылы жүк 
тасымалдаудың стратегиялық тұрғыдан 
ақсайтынын көрсетіп бергенін еске сал-
ды. Осындай оқиғалар трансконтиненттік 
құрлықтық бағыттардың, ең алдымен, 
«Жаңа Жібек жолының» оңтайлы екенін 
айтарлықтай нақтылай түсті.

– Біз көлік-транзиттік артықшылығы-
мызды толық іске асыруға кедергі келті-
ретін бірқатар мəселені бірлесіп шешуіміз 
керек. Ең алдымен, ШЫҰ-ға мүше елдер-
дің көлік инфрақұрылымының даму дең-
гей лерінің айтарлықтай айырмашы лы-
ғы ту ралы сөз қозғап отырмыз. Сон дық -
тан мүше мемлекеттердің эконо ми   ка лық 
мүдделерін толық ескеру негі зінде ұлт тық 
инфрақұрылымдық страте гия лар дың праг-
матикалық синергия сы ортақ мүд де лер ге 
сай келер еді. Тө тен ше жағдайлар ке зін  де 
көліктердің тұ рақты жұмысын қам тамасыз 
ететін ынты мақтастық туралы ме мо ран-
думға қол қою бұл бағыттағы маңызды 
қадам болады, – деді Мемлекет басшысы.

Президент əлемдік экономиканың 
«жасыл жолаққа» түсуі жүйеқұраушы 
факторға айналып отырғанын атап өтті. 
Тұрақты даму жəне қоршаған ортаны 
қорғау мəселелері Ұйымға мүше мем-
лекеттермен қатар, барлық елдің басты 
назарында тұр.

Қазақстан ШЫҰ-ның кейінге қал-
дырмай, бірлесе шешуді қажет ететін 
эко логиялық проблемаларға қатысты 
реестрін жедел түрде бекітуді жақтайды. 
Сондай-ақ ресурстарды үнемдейтін əрі 
экологиялық тұрғыдан таза технология-
ларды кеңінен енгізу мақсатында ШЫҰ-
ның «Жасыл белдеу» бағдарламасына қол 
қоюды қолдайды.

– Бізге Еуразиядағы «үлкен ойын-
дар» қажет емес, баршаға бейбіт, қауіпсіз 
жəне тұрақты болашақ қалыптастыру 
мақ сатында зор серпіліс керек. Бұл үшін 
мем лекеттеріміздің тəжірибе, механизм, 
инфра құрылым бойынша мүмкіншілігі 
жетеді. Ең бастысы, серіктестікті нығай-
туға жəне бір-бірін қолдауға деген ортақ 
ниет бар. Біздің ортақ мақсатымыз – ШЫҰ 
ке ңістігін тұрақты, экономикалық жағы-
нан дамыған жəне өркендеген макроөңірге 
айналдыру, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.  

Мемлекет басшысы сөзінің соңында 
Тəжікстанның Жарғыдағы мақсаттарды 
жүзеге асыру жəне Ұйым қызметінің 
тиім ді лігін арттыру үшін атқарған жеміс-
ті жұмысын атап өтті. Сондай-ақ Қасым-
Жомарт Тоқаев Өзбекстанның Шан хай 
ынтымақтастық ұйымына төраға лы-
ғының басталуымен Президент Шав кат 
Мирзиёевті құттықтап, өзбек əріптес-
терінің осы жауапты миссияны табысты 
атқаруына тілектестік білдірді.

Саммит қорытындысы бойынша мына-
дай құжаттар қабылданып, қол қойылды:

1. Шанхай ынтымақтастық ұйымының 
жиырма жылдығына арналған Душанбе 
декларациясы.

2. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 
мемлекеттердің Терроризмге, сепаратизм-
ге жəне экстремизмге қарсы іс-қимылдар 
жөніндегі ынтымақтастығының 2022-
2024 жылдарға арналған бағдарламасын 
бекіту туралы шешімі.

3. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттердің Есірткіге қарсы 
стратегиясының орындалуы жөніндегі 
2018-2023 жылдарға арналған іс-қимыл 
бағдарламасының тармақтарын іске 
асырудың жұмыс жоспарын (2021-2023 
жж.) бекіту туралы шешімі.

4. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттердің басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 
мемлекеттердің Халықаралық ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселелері 

жөніндегі өзара іс-қимылдарының 2022-
2023 жылдарға арналған жоспарын бекіту 
туралы шешімі.

5. Шанхай ынтымақтастық ұйымы на 
мүше мемлекеттер басшылары кеңе сінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйы мына мүше 
мемлекеттердің COVID-19 пан демия-
сының əлеуметтік-экономикалық теріс 
сал дарын еңсеру жөніндегі 2021-2023 жыл-
дарға арналған бірлескен ұсыным шара-
ларының жоспарын бекіту туралы шешімі.

6. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 
мем лекеттердің қауіпсіздігіне төнетін сын-
те геуріндер мен қатерлерге қарсы іс-қи мыл 
тетіктерін жетілдіру туралы шешімі.

7. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының Бас 
хатшысы туралы шешімі.

8. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шан хай ынтымақтастық ұйымы Терро ризм -
ге қарсы өңірлік құрылымының Атқа ру шы 
комитетінің директоры туралы шешімі.

9. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шан хай ынтымақтастық ұйымының əн ұра-
ны туралы ережені бекіту туралы шешімі.

10. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының 
«Жасыл белдеу» бағдарламасын бекіту 
туралы шешімі.

11. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттердің Қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы 2022-2024 жыл дарға 
арналған ынтымақтастық тұжырым-
дамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын бекіту туралы шешімі. 

12. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымы Бас 
хатшысының Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының өткен жылғы қызметі туралы 
баяндамасын бекіту туралы шешімі.

13. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымы Терро-
ризмге қарсы өңірлік құрылымы кеңесі нің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымы Терро-
ризмге қарсы өңірлік құрылымының 2020 
жылы атқарған қызметі туралы баяндама-
сын бекіту туралы шешімі.

14. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 

Шанхай ынтымақтастық ұйымының 
Туристік жəне мəдени астанасы туралы 
ережесін бекіту туралы шешімі.

15. Шанхай ынтымақтастық ұйымы-
на мүше мемлекеттер басшылары ке-
ңесінің Шанхай ынтымақтастық ұйы мы 
Экономикалық форумының тұжырым-
дамасын бекіту туралы шешімі.

16. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының 
хатшылығы мен Біріккен Ұлттар Ұйымы 
арасындағы Өнеркəсіптік даму жөніндегі 
өзара түсіністік туралы меморандумға қол 
қою туралы шешімі.

17. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының 
хатшылы ғы мен Біріккен Ұлттар Ұйымы 
Сауда жəне даму жөніндегі конференция-
сының хатшылығы арасындағы өзара 
түсініс тік туралы меморандумға қол қою 
туралы шешімі.

18. Шанхай ынтымақтастық ұйымы-
на мүше мемлекеттер басшылары ке ңесі-
нің Шанхай ынтымақтастық ұйымы ның 
хатшылығы мен Есірткіні бақы лау жөнін-
дегі халықаралық комитет хатшы лығы-
ның арасындағы өзара түсіністік туралы 
меморандумға қол қою туралы шешімі.

19. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Иран Ислам Республикасын Шанхай ын-
ты мақтастық ұйымына мүшелікке қа-
былдау рəсімін бастау туралы шешімі.

20. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының Қатар 
Мемлекетіне диалог жөніндегі əріптес 
мəртебесін беру туралы шешімі.

21. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шан хай ынтымақтастық ұйымының Мы-
сыр Араб Республикасына диалог жө нін-
дегі əріптес мəртебесін беру туралы шешімі.

22. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының Сауд 
Арабиясы Корольдігіне диалог жөніндегі 
əріптес мəртебесін беру туралы шешімі.

23. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 
ғылым, технологиялар жəне инновациялар 
саласындағы ынтымақтастықты нығайту 
туралы мəлімдемесі.

24. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттер басшылары кеңесі-
нің азық-тү лік қауіпсіздігі жөніндегі 
мəлімдемесі.

Кездесу барысында Қазақ-
стан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Ибрахим Раисиді жақында 
өткен Президент сайлауындағы 
жеңісімен құттықтап, екі ел 
арасындағы байланыстарды 
жоғары бағалады.

– Бұл – біздің алғашқы 

кездесуіміз. Осы жүздесу біз-
дің елдеріміздің арасындағы қа-
рым-қатынастарға жаңа сер пін 
беретініне сенімдімін. Иран – 
біздің Каспий өңіріндегі тату 
көршіміз жəне ислам əлемін дегі 
жақын серіктесіміз. Дипло ма-
тиялық қарым-қатынас орнағаннан 

бері мемлекеттеріміз арасындағы 
ынтымақтастық тұрақты түрде 
артып келеді, – деді Мемлекет 
басшысы.

Өз кезегінде Ибрахим Раиси 
сайлаудағы жеңісімен құттық-
тағаны жəне ұлықтау рəсіміне 
арнайы делегация жібергені 
үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
ризашылығын білдірді.

– Иран мен Қазақстанның 
өзара ынтымақтастығы жан-жақ-
ты қалыптасқан. Əрине, əлеуеті 
жо ғары байланыстарымызды одан 
əрі кеңейтуге мол мүмкіндік бар. 
Біздің бүгінгі кездесуіміз осы ық-
палдастықтың бастауы боларына 
сенемін, – деді Иран Президенті.

Сонымен қатар кездесуде 
тарап тар биыл сауда-эконо-
мика бағытында оң үрдістер 
бай қал ғанын атап өтіп, екі ел 
ара сын дағы сауда-саттықты 
одан əрі арттыруға жəне көлік-
логистика, ауыл шаруашылығы, 
инвестиция салалары бойынша 
ынтымақтастықты нығайтуға 
дайын екенін айтты.

Кездесу соңында Мемлекет-
тер басшылары өзара сапар 
алмасуға келісті.

Өңірлік қауіпсіздік мәселесі өте өзекті

(Соңы. Басы 1-бетте)

Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
пікі рінше, аталған жұмысты 
Алматы қаласына БҰҰ басшы-
лы ғының өтініші бойынша 
қоныс аударған Ауғанстанға 
көмек көрсету жөніндегі БҰҰ 
Мис сиясының (UNAMA) ман-
даты аясында жүргізуге болады. 
Қасым-Жомарт Тоқаев бұл ұсы-
нысты ШЫҰ мемлекеттері бас-
шы ларының отырысында айтты.

– Гуманитарлық дағдарыстың 
ауыр кезеңін еңсергеннен кейін 
алдағы уақытта Ауғанстанға 
түрлі бағыттар бойынша БҰҰ 
инс титуттарының тарапы нан 
жүйелі қолдау қажет болады. 
Алматыда БҰҰ-ның Аймақ тық 
хабының құрылуы бұл жұ мыс-
тарды үйлестіру үшін оңтайлы 
мүмкіндіктерге жол ашады, – 
деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы ауған 
мəселесі бойынша өзара іс-қи-
мылдар жүргізгенде ҰҚШҰ мен 

ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің 
кезек күттірмейтін міндеттерін 
шешуден бөлек, келешекті де 
назардан тыс қалдыруға болмай-
тынын атап өтті.  

–  Саяси жəне гуманитарлық 
ахуал қалай қалыптасса да, адами 
капиталға тартылған инвестиция 
ғана ұзақ мерзімдегі орнықты 
болашақты қамтамасыз ете ала-
ды. Осыған байланысты аталған 
елдің азаматтары үшін білім беру 
бағдарламаларын жүзеге асыру 
ісін жалғастыру маңызды. Бүгінде 
Қазақстан да Ауғанстанның 200-
ге жуық студенті білім алу-
да. Ауған станның жаңа билігі 
бұл жас тардың жоғары білім 
алуына еш кедергі жасамайды 
деп үміттенемін, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Қазақстан  Президент і -
нің пікірінше, ҰҚШҰ мен 
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер 
Ауғанстанның жаңа билігімен 
бейресми диалог құруға бастама 
жасағаны жөн.

– Мұндай байланыстар та-
липтардың шынайы ние тін ба-
ғалауға, аймақтық тұрақ ты лық-
тың сын-қатерлеріне қа тысты 
пікірлерді қалып тас  тыруға, осы 
елмен сауда-эко номикалық бай-
ланыстарды қалпына келтіруге 
мүмкіндік береді. Осы ретте, 
ресми түрде мойындау тура-
лы сөз болып отырған жоқ. Көп 
нəрсе жаңа əкімшіліктің алдағы 
нақты іс-əрекеттеріне жəне БҰҰ 
Қауіп сіздік Кеңесінің тиісті ше-
шімдеріне байланысты болаты-
нын тағы да қайталап айтамын, 
– деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев сөзін 
қорытындылай келе, ШЫҰ 
мен ҰҚШҰ-ға мүше мемлекет-
тер мүдделерінің сəйкес келуі 
жəне олардың бірлескен күш-
жігері аймақтың қауіпсіздігі 
мен орнықты дамуының өзекті 
мəселелерін шешу жөніндегі 
ортақ іс-қимылдардың тиім-
ділігін арттыруға мүмкіндік бе-
ретініне сенім білдірді.

Мақсат – Ауғанстан 
халқына көмектесу
Қазақстан Президенті «гуманитарлық көпір» 
салуды ұсынды

Иран Президентімен 
кездесті

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Иран Ислам Республикасының Прези-
дентімен кездесті, деп хабарлады Қазақстан Респуб ликасы 
Президентінің баспас�з қызметі. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Іле ауданының «Береке» 
индустриялық аймағында 
Үкімет басшысы FRUIT ART 
ЖШС экспорттық жеміс-жидек 
кластерінің инфрақұрылымын 
салуды бастап берді.

Кəсіпорынға газ ортасы рет-
телетін, 15 мың тонна өнім сыя-
тын жеміс сақтау қоймасы, тəу-
лігіне 200 тонна шикізатты қай-
та өңдеу қуаты бар жемістер мен 
жи дектерді сублимациялық кеп-
тіру зауыты, сондай-ақ 9 га алаң-
да жылына 1800 тонна құл пы най 
жəне 900 тонна салатты жыл 
бойы өсіретін жылыжай кеш ені 
кіреді. Бірінші кезеңде инвес-
ти циялардың жалпы көлемі 
34 млрд теңгені құрайды, оны 
2022 жылы пайдалануға беру 
көзделген. Өнімді өндіру жəне 
қайта өңдеу ЕО елдері жəне 
АҚШ-тың инновациялық тех-
нологиялары бойынша жүзеге 
асырылады. 500 тұрақты жəне 
7 500 маусымдық жұмыс орны 
ашылады. Жобаны іске асыру 
ел дің импортқа тəуелділігін 
алма бо   йынша 5%-ға, жидектер 
бойын ша 100%-ға төмендетуге 
жол ашады. Ішкі нарыққа 

жет кізумен қатар, кəсіпорын 
өнімдері шетелге, оның ішінде 
Еуропалық одақ елдеріне экс-
портталады.

Қапшағай қаласында Үкімет 
басшысы теңіз балығын өсіретін 
«Оспанова Девелопмент» ЖШС 
балық өнеркəсібі кешенін салу 
жобасының іске асырылу бары-
сын тексерді. Жобалық қуаты 
жылына 10 мың тоннаға дейін 
ба лықты құрайды. Жобаның 
құны – 67,3 млрд теңге, бірінші 
кезеңді іске асыру мерзімі – 
2022 жыл.

Премьер-Министрге Алматы 
облысында 2025 жылға дейінгі 
кезеңге арналған қант сала сын 
дамыту жоспарлары тура лы 
баян далды. Суармалы жер лерді 
кеңейту есебінен қант қы зыл-
шасының егіс алаңдары 3,3 есе, 
53 мың гектарға дейін ұл ғай-
тылады. Су үнемдеу техно ло-
гияларын қолдану жалпы өнім 
жинау өсімін 3,6 есе, 2 млн тон-
наға дейін қамтамасыз етеді.

Үкімет басшысына жал-
пы халық саны 220 мың адам-
ды құрайтын Алматы қаласы -
ның төрт серіктес қаласы 

құры лы сының жобасы – G4 City 
таныстырылды. Бірінші кезең де 
2 370 га аумақта жоба лық халық 
саны 60 мың адамды құрайтын 
1,4 млн шаршы метр тұрғын 
үймен Gate City салынады.

П а н ф и л о в  а у д а н ы н д а 
Премьер-Министр Қазақстан-
Қытай шекарасындағы «Нұр 
жолы» өткізу пунктінде болып, 
«Қор ғас – Шығыс қақ па сы» АЭА 
көліктік жəне логис тикалық 
инф рақұ рылы мы ның дамуымен, 
Құрғақ порт опе  ра торының қыз-
метімен, «Қазпошта» АҚ Бонд 
қойма сы  ның жұмысымен, сон-
дай-ақ АЭА-ның перспектива-
лық ин вес тициялық жобалары-
мен танысты.

А.Мамин қуаты жылына 60 
мың тонна жемшөпті құрай-
тын SSA Feed Mills құрама жем 
зауытының өндірістік желісінің 
салтанатты ашылу рəсіміне 
қатысты. Жоба құны – 4,7 млрд 
теңге. Өнімнің 55%-ы ішкі на-
рыққа бағытталады, 45%-ы шет-
елге экспортталады.

Қарасай ауданының Абай 
ауылында Премьер-Министр 
иммунобиологиялық препарат-
тар шығаратын «Антиген» ҒӨК» 
ЖШС жобасымен танысты. 
Сондай-ақ кəсіпорын алаңында 
айына QazVaq вакцинасы-
ның 1 млн дозасына дейін құю 
бойынша халықаралық стан-
дарттарға сəйкес келетін желі 
ұйымдастырылған. 

«Көлсай көлдері» жəне 
«Алтын Емел» мемлекеттік 
ұлт  тық табиғи парктерін аралау 
бары сында Премьер-Министрге 
Ал ма ты облысында туризмді 
дамы ту шаралары туралы баян-
далды.

Биылғы 8 айда Алматы об-
лысы экономикасының барлық 
негізгі саласы бойынша өсім, 
оның ішінде өнеркəсіпте – 
13,8%, ауыл шаруашылығында 
– 1,1% өсім қамтамасыз етілді. 
Құры лыс жұмыстарының көлемі 
өт кен жылдың сəйкес кезеңімен 
салыс тыр ғанда 16,6%-ға артты. 
663,5 мың шаршы метр тұрғын 
үй пай д алануға берілді. Өңірге 
369,9 млрд теңге инвестиция 
тартылды (+2,3%).

Жұмыс сапарына Алматы 
об лысының əкімі Амандық 
Баталов, Индустрия жəне инфра-
құрылымдық даму министрі 
Бейбіт Атамқұлов, Экология, 
гео ло гия жəне табиғи ресурстар 
мин истрі Серікқали Брекешев, 
Энер гетика министрі Мағзұм 
Мыр зағалиев, Денсаулық сақ-
тау министрі Алексей Цой, 
«Самұрық-Қазына» АҚ бас-
қар ма төрағасы Алмасадам 
Сəт қалиев, «Бəйтерек» ҰБХ» 
АҚ басқарма төрағасы Айдар 
Əріпханов, Ауыл шаруашылығы 
бірінші вице-министрі Айдарбек 
Сапаров, Мəдениет жəне спорт 
вице-министрі Ғабидолла Əбді-
р ахымов жəне т.б. қатысты.

Олар  Шабал  Бейсекова 
көшесінің бойына қарағаш, 
шегіршін, емен, қарағай жəне те-
рек көшеттерін отырғызды.

Мемлекет басшысының тап-
сырмасы бойынша «Жасыл 
Қазақстан» ұлттық бағдарламасы 
əзірленетін болды жəне ағаш 
отырғызу жөнінде белсенді жұмыс 
жүргізу көзделіп отыр. Қасым-
Жомарт Тоқаевтың орман қорына 

2 миллиардтан астам ағаш жəне 
еліміздегі елді мекендерде 15 мил-
лион ағаш отырғызу туралы баста-
масы қоғам қолдауына ие болды.

Сенаторлар экологиялық 
проб ле маларды шешу жəне көгал-
дандыру жұмыстарын заң шығару 
қызметі аясында ғана емес, 
сондай-ақ экологиялық шараларға 
қатыса отырып қолдауға тиіс 
екендіктерін атап өтті.

Онда тараптар Ресей Парла-
менті жоғарғы палатасы ның 
спикері Валентина Матвиен ко-
ның биылғы маусымда Қазақ стан 
Республикасына ресми сапары 
кезін де қол жеткен уағда лас-
тық тарды іске асыру барысын 
талқылады.

Өткен келіссөздердің қоры-
тын дысы бойынша Қазақстан 
Пар ла мент Сенаты мен РФ Фе-
дера ция Кеңесі арасындағы Ын-
ты мақ  тастық жөніндегі комиссия-
сының бұрын болған отырыс тары-
ның хаттамасына қол қойылды.

Мемлекеттік Дума сайлау-
ына ТМД ПАА халықаралық 
байқаушыларының үйлестірушісі 
ретінде Мəскеуде жүрген Сенат 
Төрағасының орынбасары сай-
лау алды іс-шаралар аясында 
Мемлекеттік Думаның вице-
спикері Петр Толстоймен жəне 
Ресей Парламентінің төмен гі 
палатасындағы «Единая Россия», 
«КПРФ»,  «ЛДПР»,  «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За 
правду» саяси партияларының 
жетекшілерімен кездесулер 
өткізді.

Жетісудағы жобалар жемісті болмақ

Сенаторлар сенбілікке 
қатысты

Уағдаластықтар іске 
асуымен құнды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Парламент Сенаты Т�рағасының орынбасары Асқар Шәкіров 
Ресей Федерациясы Федералдық Жиналысы Федерация Кеңесі 
Т�рағасының бірінші орынбасары Андрей Яцкинмен кездесті, деп 
хабарлады жоғарғы Палатаның баспас�з қызметі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сенат депутаттары мен Аппарат қызметкерлері дәстүрлі 
жалпы қалалық сенбілікке қатысты, деп хабарлады жоғарғы 
Палатаның баспас�з қызметі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министр Асқар Мамин Алматы облысына жұмыс 
сапары аясында �ңірдің А�К, к�лік-логистика, фармацев-
тика, туризм және басқа да экономика салаларының дамуын 
тексерді, сондай-ақ жаңа инвестициялық жобаларды іске 
асыруды бастап берді, деп хабарлады Үкіметтің баспас�з 
қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жолдыбай БАЗАР,
«Egemen Qazaqstan»

Брифинг Президент жанын-
дағы Орталық коммуника-
циялар қызметінің конфе-
ренц-залында өтт і .  Оның 
жұмысына таяу жə не алыс 
шет мемлекеттер дің, ха лық-
аралық ұйымдардың 100-ден 
астам өкілі қатысты, олар баян-
дамаларды онлайн тың дай 
алды, оның ішінде 30-ға жуы-
ғы офлайн-форматта қатысты.

«Ашықтық пен сындарлы 
диалог – министрлігіміздің бас-
ты ұстанымы. Сонымен қатар 
ел Президенті ұсынған «Ха лық 
үніне құлақ асатын мем ле кет» 
тұ жы рымдамасын іске асыру 
басталғаннан бері бұл қа ғи дат 
біздің министрлік жетек ші-
лік ететін барлық салада жа-
ңа серпін берді», деп атап өтті 
А.Балаева сөзінің басында.

М ə с е л е н ,  м и н и с т р д і ң  

қатысуымен 15-ке жуық диа-
лог алаңдары тұрақты жұ мыс 
істейді, олардың құра мына кел-
сек, үштен екісі қоғам дық бел-
сенділер, сарапшылар, бейін  дік 
үкіметтік емес ұйым дардың 
өкілдері. А.Балаева бұл алаң-
дарда АҚДМ қыз меті нің не гізгі 
бағыттарын анықтай тын тиімді 
шешімдер қабылда натынын 
атап өтті. 

Министр дипломатиялық 
корпус пен халықаралық ұйым-
дар өкілдеріне министрліктің 
ақ па рат, азаматтық қоғам, жас-
тар жəне отбасы, этносаралық 
жə не диас поралық саясат, сон-
дай-ақ дін саласында жүргізіп 
жат  қан жұмыстары туралы ба-
яндады.

А.Балаева ақпарат, қоғамдық 
кеңестер мəселелері бойынша 
жаңа заңнамалық өзгерістер 
мен түзетулерге, сондай-ақ 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы 

бойынша қоғамдық бақылау, 
онлайн-петиция инс титутын 
заңдастыру, коммер циялық емес 
ұйымдар, діни қызмет жəне 
діни бірлестіктер, мемлекеттік 
жас тар саясаты мəселелері бо-
йынша жаңа заңнамалық баста-
малар туралы егжей-тегжейлі 
тоқталды.

Сонымен қатар ол өткен 
жылы Президенттің Жар лы-
ғымен бекітілген Азамат тық 
қоғам ды дамыту тұжырымда-
ма сын, сондай-ақ 2020-2022 
жыл  дарға арналған ақпарат 
сала  сын дамытудың ұлттық 
жос  парын іске асыру, медиа 
сала ма ман дарын оқыту, панде-
мия жағ да йын да бұқаралық ақ-
парат құ рал дарын қолдау ша-
ралары жəне ин фодемия жағ-
дайында фейк тердің таралуына 
қарсы күрес шаралары туралы 
айтып берді.

Министрдің шетелдік дипло-
маттармен кездесуі шеңберін-
де «Азаматтық бастамаларды 
қолдау орталығы» КеАҚ жəне 
«Рухани жаңғыру» ҚҚДИ» 
КеАҚ қызметінің тұсаукесері 
өткізілді.

«АБҚО» КеАҚ басқарма 
төрайы мы Лима Диас Қазақ-
стандағы мемлекет пен ҮЕҰ 
өзара іс-қимыл механизмін же-
тілдіру туралы материалдарды 
таныстырды.

«Рухани жаңғыру» ҚҚДИ» 
КеАҚ Басқарма төрағасы Асыл-
бек Есенбаев Елбасы Нұрсұл-
тан Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағ-
дар ламалық мақаласын ілгері-
лету стратегиясын іске асыру 
туралы айтып берді.

Шет мемлекеттердің өкілдері 
Қазақстандағы ақпарат сала-
лары мен азаматтық қоғамның 
өзекті дамуы туралы толық 
ақ парат алуға мүмкіндік үшін 
риза шылықтарын білдірді.

Ақпарат жəне қоғамдық 
даму министрлігінің брифингі  
Сыртқы істер министрлігінің 
кө мегімен ұйымдастырылды.

Аталған іс-шараның мақсаты 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың елдегі саяси 
жəне əлеуметтік-экономикалық 
реформалардың жүзеге асыры-
лу барысымен танысу екендігін 
атап өту қажет.

Дипломатиялық корпус 
өкілдері үшін брифинг өткізді

Меруерт БҮРКІТБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Ф о р у м н ы ң  с о ң ғ ы  к ү н і 
қонақтар төрт ауқымды сессияға 
қатысып, əлемді кім билейді, 
медиа жəне технологиялар сала-
сындағы соңғы жаңалықтар мен 
трендтер қандай, еңбек пен білім 
беру саласының болашағы нен-
дей деген сұрақтардың жауабын 
қарас тырып, осы тақырыптар бо-
йынша пайымдарын ортаға салды.  

Форумның үшінші күні жаңа 
техноло гиялардың өшпенділік 
тұтату, жалған ақпарат тарату жəне 
адамдарды пайдалану үшін қа лай 
қолданылатыны тақырыбына 
арналған «Ашушаңдық дəуірі. 
Əлемді билеп тұрған кім?» сессия-
сымен ашылды. Бұл сессияның 
спикерлері ғалым, музыкант жəне 
суретші Джарон Ланье, эконо-
мист, жазушы Кьелл Нордстрем, 
Мindsmith  компаниясының 
негізін қалау шы Руслан Юсуфов, 
Премьер-Министр Имран Хан-
ның «Цифрлы Пəкі стан» бас-
тамасының жетекшісі  Таня 
Айдрус, Нұрсұлтан Назарбаев 
Қорының жанын дағы Əлемдік 

эко номика жəне саясат инс титу-
ты ның директоры Ержан Салты-
баев жəне Мəскеу əлеу меттік 
жəне эконо микалық ғылым дар 
жо ғары мектебінің Саяси жəне 
құ қық тық оқу кафед расының до-
центі Екатерина Шульман болды.

Дүние жүзілік экономика фо-
румы дайындаған есепте цифрлы 
теңсіздік пен цифрлы биліктің 
шоғырлануы маңызды пробле-
ма ретінде аталған. Көптеген 
сарап шы киберқауіпсіздіктегі 
қателік тер мен цифрлы биліктің 
бір жерде шо ғыр  лануымен бай-
ланысты қатерлер таяу дағы жыл-
дары ең үлкен қауіпке ай нала  ды 
деген пікірге тоқталды. Техно-
ло ги я лық серпін адамзатқа кез 
келген ақ па ратқа қол жетімділік 
пен үлкен мүмкін дік тер бер гені 
анық, алайда қаупі те жоқ емес. 
Бұл бүгінгінің басты мəселесіне 
айналып отыр. 

Нұрсұлтан Назарбаев Қоры-
ның жа нын дағы Əлемдік эконо-
мика жəне сая сат институтының 
директоры Ержан Сал   тыбаев 
цифрлы компаниялар мен мем-
ле кеттің келешегі үшін екі жол 
ұсынды. 

«Жеке деректерді жинау 
жəне оларға иелік ету мəселесі 
барлық жерде туындап отыр, 
компаниялар күн өткен сайын 
мүмкіндігінше молырақ дерек-
ке ие болып жатыр. Сондықтан 
мемлекет пен Facebook, Twitter 
сияқты ірі  компаниялар ара-
сында мүдделер қақтығысы 
болатыны сөзсіз», деді Ержан 
Салтыбаев.

Ал «Медиа жəне техноло-
гиялар. 2021 трендтері» сессия-
сында сөйлеген белгілі техно-
лог, стратегиялық болжау бой-
ынша консультация беруші Бен 
Хаммерсли пандемия кезінде 
медиаиндустрияда айтарлықтай 
өзгерістер болған жоқ деп са-
найды. 

«Егер медиаиндустрияға қар-
асақ, онда айтарлықтай өз геріс 
болған жоқ, ақпарат алу көздері 
бұрынғыдай дерлік болып қал-
ды. Ақпаратты ұсыну тə сілдері 
өз герді. Əлем халқы өз отан дас-
тары ның қаншалықты жал  ған, 
кейде басқа жолға адас тыруы 
мүм кін жаңалықтар тың дап, көріп 
жүргенін түсінді. Біздің жаңа-
лықты қалай тұтынатынымыз 
емес, шындықпен қарым-қатына-
сымыз өзгерді», деді ол.

Форумның жабылу салтана-
тында сөйлеген сөзінде ЕАМФ 
ұйымдас тыру комитетінің төр-
ағасы Дариға Назар баева білікті 
модераторлар, спикерлер мен 

қатысушылардың арқа сында 
экономиканың,  сая  сат  тың, 
экологияның, нанатехно ло гия-
лардың жəне қазіргі заман ғы 
медианың бүкіл əлемді тол-
ғандырып отырған мəселелері 
жөнінде пікір таластырдық деп 
атап өтті. 

«Əңгімеге белсенді қатыс-
қандары ңыз, қолдау көрсеткен-
деріңіз  үшін алғы  сымызды 
айтамыз. Биыл форум көрер-
мендер үшін онлайн форматта 
да өтті. Бүкіл əлемнен келген 
спи керлердің сөйлеген сөздері, 
пікірталастар үйлесімді болды 
жəне онлайн қатысқан сарап-
шылармен ара қашықтықты 
сезінбеген сияқтымыз. Бұл жағ-
дай жұмысымызға жетекші са-
рапшыларды, қызықты спикер-
лер мен терең де ұтқыр ойлы, 
өз білімімен бөлісетін адам-
дарды ша қыруымызға жаңа 
мүмкіндіктер ашты. Форумның 
бағдарламасы шын мəнінде 
қызықты болды деп сенемін. 
Дүние жүзінен келген тамаша 
сарапшылар əлемдік саясаттың, 
коммуникация мен медианың 
өзекті мəселелерін үш күн бойы 
талқылады. Əрине, дайын жа-
уаптардан сұрақтар əлдеқайда 
көп, дегенмен біз болашаққа 
оп ти мизммен қараймыз. Форум 
жұ мысы əрқашан маңызды əрі сұ-
ранысқа ие болады деп сенеміз», 
деді Дариға Назарбаева.

Ақпарат саласы – сарапшылар назарында
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұр-Сұлтанда үш күн бойы отандық және 
шетелдік белгілі сарапшыларды бір алаңға 
жинап, ақпарат саласындағы жаһандық �зекті 
мәселерді к�терген XVII Еуразиялық медиа 
форум аяқталды.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Еске сала кетейік, телехикая-
ны əзірлеу жұмыстарын бас тау 
жөнін дегі келісімдерге осы жыл  -
дың сəуір айында болған ми-
нистр дің Түркияға ресми сапар 
ке зінде қол жет кі зілген болатын. 

Министр А.Балаева телехи-
кая ның шығарашылық тобы-
мен кездесуде: 

«Қорқыт ата – түркі əлемі-
нің ең ұлы тұлғаларының бірі, 
барлық түркі халқына ор тақ 
тұлға, ортақ мұра.  Сон дық тан 
бұл туынды тек біздің көрер-
мендерге ғана емес, басқа да 

елдерде  үлкен сұраныс ие деп 
сенемін. Түркия, Əзер байжан, 
Өзбекстан ел дерін осы жобаға 
шақырып, əріптестік орна-
ту жөнінде ұсыныс жасадық. 
Қазір тиісті келіссөздер жүріп 
жатыр», деді.  

Алматыда өткен басқосу-
ға Qazaqstan телерадио кор-
порациясының Басқарма 
төрайымы Лəззат Танысбай, 
этнограф-ғалым, өнертанушы 
Тынысбек Қоңыратбаев, ки-
носыншы Дəрежан Өмір баев, 
əдебиеттанушы Əлия Бөпе-
жанова, Т.Жүргенов атын дағы 
ҚазҰӨА профессоры, ки но-
танушы Гүлжан Нау рыз бекова, 
ТМД Журналистер конфедера-
циясы сыйлығының лауреаты, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, телерадиокорпо-
рация ардагері Қайнар Олжай, 
өнертанушы Сағатбек Қалиев, 
сценарист Бекзат Мыр захмет  
қатысты.

«Егемен-ақпарат»

Светлана 
ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Кездесу барысында министр 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев жақында болған 
Қазақстан халқына Жолдауында  
көші-қон саясатының жаңа тұ-
жырымдамасын əзірлеуге бастама 
бергенін, сондай-ақ, жалпы тари-
хи Отанына келетін қан дас тардың 
бейімделуіне жəр дем десуге тиісті  
мəселелер өзек тендірілгенін айтты. 

Бұдан басқа, Аида Балаева 
осыдан бұрын қандастарға 
Қазақстан азаматтығын алу бо-
йынша тиісті құжаттарды беру, 
қандастар қатарындағы жастар 
үшін Қазақстанның жоғары оқу 
орындарында берілетін квоталар 
туралы мемлекеттік қызметтер 

көр сету рəсімі мен мерзімдері ай-
тар лықтай жеңілдетілгенін атап 
өтті. 

Сонымен қатар Аида Балаева 
қазақ халқының мəдениеті мен 
тілін сақтаудың маңызды лы-
ғын атап өтті. Еске сала кете йік, 
Өзбек станда əлемдегі ірі қазақ 
қауым  дастық тарының бірі тұ рып 
жатыр жəне өткен жылы Қазақ-
станның Ақпарат жəне қоғам дық 
даму, Сыртқы істер министр лік-
терінің қолдауымен осы елдің 
астанасы Ташкентте Abai Uii мə-
дени-іскерлік үйі ашылды. 

Министрмен кездесуге Өзбек-
стан қазақ жұртшылығының көр-
некті өкілдері, оның ішінде рес-
пуб ликалық Қазақ ұлттық мəдени 
орталығының төрағасы С.Үсенов, 
академик, профессор Қ.Сейданов 
жəне басқалар қатысты.

Өзбекстандағы 
қандастармен кездесті

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2021 жылғы 19 қыркүйекте Ташкентте Қазақстан Республи касы-
ның Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева �збек-
стандағы қазақ мәдени орталықтарының �кілдерімен кездесті. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева 
ведомствоның жетекшілік ететін мәселелері бойынша 
дипломатиялық корпус �кілдері үшін брифинг �ткізді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Телехикаяны 
түсіру жұмыстары 
талқыланды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева 
Алматыда  «Қорқыт ата» телехикаясы шығармашылық 
тобының мүшелерімен кездесті. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

САЯСАТ
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Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Төрткүл дүниедегі саясат атаулы 
бүгінде қырық құбылып тұр. Дəулеті та-
сып, көштен озған мемлекеттер бір-бірімен 
қырық пышақ болып, əрқайсысы жаһанға 
жарлық айтатын жалғыз билеуші болғысы 
бар. Дамыған елдер өз ыңғайындағы сер-
ке мемлекеттің маңайына топтасып, қар-
сылас жақтың сағын сындырып, орайы 
келсе бөл шектеуге бейім. «Бөлшек те де 
билей бер» амалына саятындай. Ал даму-
шы елдер əлем картасындағы алып тардың 
қайсысының көңілін та уып, қайсысымен 
жұлдызы жарасатынын бағамдап, соған 
сəйкес саясатын түзіп, əуре-сарсаңға 
түсіп жатқаны. Біздің Қазақстан да соңғы-
лардың санатында.

Байлық та – көздің құрты. «Күлшелі 
бала сүймекке жақсы» болғанымен, сол 
баланың қолындағы күлшені татымсыз 
бағаға бұлдағысы келетіндер де аз емес. 
Тіпті қордалы қазынаға қол жеткізу үшін 
неше түрлі амал-айла қолданып, елдің 
ішіне іріткі салып, арандатушыларды 
пайдаланып лаң салудан тайынбай-
тындар да кездеседі. Қымбат қазынаға 
толы дүние жүзінде тоғызыншы тер-
риторияны иемденген, халқының саны 
жағынан 61-орындағы Қазақстанның 
«күлшелі» болғаны – бағы ма, соры ма 
қазір бағамдау қиын болып тұр. Сол 
себепті Қадыр ақын айтпақшы, «Көп 
халық жоғал майды көптігімен, мықты 
болмай болмайды ал біздерге».

Арандату демекші, бүгінде бұрынғы-
дай «аттандап» соғыс ашатын кезең 
əлде қа шан келмеске кеткен. Сыртқы 
ықпалды күштер қазақ күресіндегідей 
«іштен шалуға» тырысады. Билікке 
көңілі толмай жүрген, өзінің болар-бол-
мас қабілетінің өрістеуіне кедергі билік 
қана деп пайымдайтын ағайын осылай-
ша «іштен шалушылардың» қатарын 
еселейді. Өздерінің қазіргі күндерін күн 
емес деп есептейтіндер, ел тəуелсіздігінен 
гөрі жеке бастың қамын күйттейтіндер 
əп-сəтте биліктің қарсыласы болып шыға 
келеді. Осы тұста Əбіш Кекілбаевтың 
«Елең алаңындағы» мына бір штрих 
ойға оралып отырғаны. «Ұлы Россияға 
тек мынандай бай өлке ғана емес, тіл 
алғыш арзан қызметші де аса қажет. 
Орыс тəрбиесін көрсе, өздерінен оп-
оңды қызметшілер шығатын түрлері бар 
сияқты». Бұл Сенаттың обер-секретары 
Иван Кириловтың ойы. Құдды осыдан 
аумайтын көрініс қазір де бар. «Оп-оңды 
қызметшілер» туған елінің кем-құтығын, 
кемшілігін термелеп, алып мемлекет-
термен арадағы байланыс орнатудағы 
ұстанымның «əлсіздігі» төңірегінде гөй-
гөйін маздатып, билік пен қарапайым 
халық арасындағы қарым-қатынасты 
ушықтыруға жанталасып бағады. 

Технология жаңарғанмен, адам 
бала сының пейілі сол бəз-баяғы қал-
пында қалды дедік ғой. «Іштен шалу-
шылар» да замана құралын өз пиғылы-
на, жеке мақсат-мұрат жолына қа рай 
ыңғайлайды. Интернет, əлеуметтік желі 

арқылы қалың бұқараның басын айнал-
дырып, өз мақсатына жету жолындағы 
ақпаратты оңды-солды бұрқырата түседі. 
Əлеуметтік жағдайға көңілі толмай, 
көкірегін кіреуке шалған кейбір адам-
дар «оп-оңды қызметшілердің» дегеніне 
ден қойып, «шынында да осылай емес 
пе екен?» деген дүдəмал ойдың жетегіне 
беріледі осыдан кейін. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Қазір – ғаламтор дəуірі. 
Ондағы бей-берекет ақпарат тасқыны 
ұрпақ тың санасын улап жатыр. Бір сəт-
тік танымалдықты көксейтін тамыр сыз 
идеялар жаппай белең алуда. Бұл – аса 
қатерлі құбылыс» дейтіні де сондықтан. 
Өйткені ғаламторға байланған жұрт 
кейде əлеуметтік желіде жарияланған 
дү ниенің астарына үңілмей, барлығын 
ақиқаттың ауылына жақын ақпарат деп 
қабылдайтыны бар. «Оп-оңды қызмет-
ші лердің» түпкі ойының бүлдіргі екенін 
қайдан білсін?! «Айқайлап айтқанның 
бəрі ақиқат емес» деп жазушы Асқар 
Сүлей менов айтқандай, əлеуметтік желіде 
жазыл ғандардың барлығын ақиқат деп 
кім айтады?!

Қоғамда болып жатқан күнделікті 
қарым-қатынастан түйген тұжырым 
еді бұл. 2005 жылы жазылған «Соңғы 
мүмкіндік» атты мақаламызда сөздің 
бір орайын төмендегіше қайырған жа-
йымыз бар екен. «Амал жоқ, көпвектор-
лы саясатқа жүгінуге тура келеді. Бұл 
да қайсыбір айы оңынан туып тұрған 
əдіс дейсің, əйтеуір ел іргесін бекітіп, 
тəуелсіздігін нықтап алғанша жүгінетін, 
алайда əзірге басқа баламасы жоқ əдіс 
қой. Əйтпесе, біреуінің көңіліндегісін 
табамын деп жүріп, екіншісінің қаһары 
мен кəріне ұшырауы əбден ықтимал. 
Семсердің қылпып тұрған жүзіндей 

ауытқымалы əлемде сындарлы саяси 
көрегенділік пен тылдың беріктігінің 
қажет екендігі тағы ойға оралады. Тыл 
дегеніміз – елдің ішкі ынтымағы, өзара 
татулығы. Басқалай айтқанда, төзім мен 
сенімді сынап көргісі келетін сыртқы 
ықпалды күштердің айтағына көніп, ай-
дауына ілеспейтіндей ел иммунитетінің 
мықтылығы».

Ел иммунитетінің мықтылығы демек-
ші, ел тəуелсіздігін тұғырлы ету жолын-
да, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев айтқандай, «Мықты мемлекет 
болу үшін ұлттың ұйыса білуі айрықша 
маңызды». «Мың өліп, мың тірілген» 
қазақ халқы ендігі жерде «іштен шалу-
шылар» мен «оп-оңды қызметшілердің» 
əрекетімен бірлігінен айырылып, бүлінер 
болса, қайта «тірілуі» неғайбіл. 

Ғасырлар бойы бабалар армандаған 
азаттықтың, соның жолында құрбан 
бол ған тұлғалардың қадір-қасиетін 
əлеу  меттік жағдайдың нашарлығына 
бола тəрк ететін болсақ, наласына ұшы-
рары  мыз хақ. Біз бұны алдыңғы тол қын 
ағалардың айтқанынан да аң ғарамыз. 
«Қазақ халқының халық ретінде жұмыла 
кірісетін, қажет болса, жанған отқа түсіп, 
жанын құрбан етер ең ұлы ісі ұлттық 
тұтас тығын сақтау болуға тиіс. Ұлттың 
басы бірікпесе, болашақ ұрпақтың ұзаққа 
со зыл ған азапты өмірі ақыр аяғында 
жұтылып, құрумен тынады.

Қазақ халқының бас біріктіруі – ұлт 
тағдырының стратегиялық мүддесі. 
Мұндай тарихи істі бүгінгі ұрпақ қана 
жүзеге асыра алады. Ал игілігін болашақ 
ұрпақ көреді. Бүгінгі күннің түйінді про-
блемаларын мың жерден сəтті шешкен-
мен, ұлттың басы қосылмаса қайырлы 
нəтиже болмайды. Дəл қазір ұлттық 
консолидацияға тарихи қолайлы кезең. 

Егер дəл қазір қазақ тар бас қосып, өз 
жерінде бел алып, ұлт тық дер бестігін 
халықаралық аяда орнық ты рып үл-
гер месе, күні ертең-ақ сырт қы өктем 
күштің күрзісі тек қана Қазақ стан ның 
үстіне үйірілетін болады», дейді қазақ-
тың Ақселеу Сейдімбегі. Алаштың 
Ақселеуінен артық айту қиын-ау сірə. 

«Мемлекеттік қызметшілер жəне 
бүкіл қоғам біртұтас ел ретінде ал-
дымызда тұрған міндеттерді орындау 
үшін жұмылуға тиіс. Əйтпесе, ертең 
кеш қалуымыз мүмкін. Себебі дүние 
жүзіндегі ахуал құбылмалы əрі түрлі сын-
қатерлерге толы», деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев Қазақстан халқына Жол дауында. 
Бұқараға ғана емес, билікке де үлкен 
жауапкершілік жүктеп отыр Мем лекет 
басшысы. Еншісі бөлінбеген ен қазақтың 
ене қазанын, яғни қазына қаржысын 
шашау шығармай халықтың қажетіне 
жарату керек деген тапсырма бар осы 
сөздің астарында. Жолдауда ай тылған 
«Қазір мемлекет бюджет қар жысын 
оңды-солды иелене беретін бе л гі лі бір 
қайраткерлердің ғана жобаларын қар-
жыландырып отыр. Бұл, əрине, түсі нік-
сіз жағдай» дегеннің нақты жауабы бұл. 
«Ертең кеш қалмас үшін» – қазіргі кезең 
билікке де, бұқараға да үлкен сын болмақ!

Көне түркі елінің билеушісі Күлтегін-
нің мынандай тағлымды сөзі бар: «Бегі 
менен халқының ынтымағы жоқ жерде, 
дұшпанның алдауына сенген, арбауына 
көнген жерде, інісі мен ағасы дауласқан, 
бегі менен қарашасы жауласқан жерде 
ел елдігінен айырылады». Ендеше, Қазақ 
елінің ұлығы мен халқы өзара ынты-
мағынан ажырамасын дейміз. Президент 
айтқан қатерге қарсы қуатты қару – елдің 
ын тымағы мен бірлігі. Өткен тарихтың 
ащы сабағы осыған үндейді!

Қауіп-қатерге қарсы қуатты қару
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Дүние жаратылғалы бері адам баласының к�рмеген құқайы жоқ. Бейбіт 
кезеңнен г�рі ұзақ жылдарға созылған соғыстың зардабы к�бірек. Заман 
�згергенмен, уақыт бедері түрлі жаңалықтарға иек артып, алуан-алуан техно-
логияны ойлап тапқанымен, адамзат астамшыл пиғылдан арыла алмай келеді.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жолдауда көтерілген мəсе-
лелер туралы сөз қозғасақ, олар-
дың əрбірінің мемлекет үшін 
де, халық үшін де орасан ма-
ңызды екенін ерекше айтып 
өткен жөн. Жалпы, бұл жолғы 
Жолдау бүгінгі таңда өте зəру 
болған жəне реформалауды та-
лап етіп тұрған барлық салалар-
ды қамтығанымен ерекшелене-
ді. Онда кең ауқымды əлеумет-
тік, экономикалық, индустрия-
лық жобалардан бастап, ауылда 
тұратын қарапайым диқандар 
мен малшыларға дейінгі пробле-
маларды дұрыс шешудің нақты 
жолдары айқындалған.

Жолдауда барлық сала-
лар ға орай дерлік мəселелер 
көтерілген болса да, мен солар-
дың тек бірнешеуіне байланыс-
ты ой-пікірлеріммен бөліскім 
келеді.

Мойындауымыз керек, өткен 
жылы əлем жұртшылығын бай-
баламға салған коронавирус 
біздің елімізге де жетіп ке ліп, 
жаппай «шабуыл жасаған» ал-
ғашқы кезеңде отандастары-
мыз ауруханаларда орын мен 
кейбір медициналық құрал-жаб-
дықтардың жетіспеушілігін, 
дəрі-дəрмек тапшылығын терең 
сезінді. Алайда сол кезде де 
Президентіміз Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсыруымен Үкімет 
тарапынан жүзеге асырылған 
нақты іс-шаралар мен қиын кез-
де «бір жағадан – бас, бір жеңнен 
қол шығаруға» дағдыланған 
хал қы мыздың бірлігінің нəти-
жесінде кемшіліктер түзетіліп, 
жағдайды жақсарту мүмкін бол-
ды. Сондықтан бүгінгі таңда, ви-
рус əлі толық жеңілмесе де, халық 
медициналық тұрғыдан көмексіз 
қалуда, дəрі-дəрмектермен қам-
тамасыз етілмеуде деп айтуға 
ешқандай негіз жоқ. Дегенмен де, 
барға қанағаттанып, бейқам өмір 
сүруге мүлде болмайды. Өйткені 
біз алдымызда тағы қандай сын-
қатерлер күтіп тұрғанын нақты 
білмейміз. Сондықтан қолда бар 
мүмкіндіктерді толық пайдала-
на отырып, еліміздің медици-
на саласын əрі қарай дамытуға 
көбірек көңіл аударуымыз қажет. 
Егер Қазақстанның дүниежүзі 

бойынша коронавирусқа қарсы 
вакцина ойлап тапқан санаулы 
мемлекеттердің қатарына енгенін 
қаперге алсақ, болашақта бұл 
тұрғыдан тағы көптеген жаңа-
лықтарды ойлап табуға əлеуе ті-
міз дің жеткілікті екенін айқын 
ес кер ген. Міне, осыларды есеп-
ке ал ған Мемлекет басшысы өз 
Жол дауында медицина сала сын 
да мытуға орай пікір-ұсы ныс-
тарын ашық мəлімдеп, нақ ты 
тап сыр маларды берді. Мы с а лы, 
қа зір мемлекетімізде қол да ны-
лып жатқан дəрі-дəрмектер мен 
ме ди циналық құрал-жабдық тар-
дың бар-жоғы 17 пайызы ғана өзі-
мізде өндіріледі екен. Прези дент 
осы көрсеткішті 2025 жылға де йін 
50 пайызға жеткізуді тапсырды.

Əрине, мұндай көрсеткішке 
тек сапалы білім алып, ғылым-
ды өркендету арқылы жетуі міз 
мүмкін. Сондықтан Прези денті-
міз өз Жолдауында білім мен 
ғылымды дамыту мəселелеріне 
де айрықша көңіл аударды. 
Əсіресе, дарынды балалар мен 
олардың мұғалімдерін қолдау 
жəне ынталандыру, ірі жобалар 
бойын ша жұмыс істеп жатқан 
ғылыми-зерттеу институтта-
ры үшін берілетін грант тардың 
мерзімін үш жылдан бес жылға 
ұзар ту, мектептердегі орын же-
тіс пеушілік мəселелеріне байла-
нысты нақты міндеттерді жүк-
теуі ерекше назар аударар лық. 
Себе бі жақында ғана, яғни жаңа 
оқу жылы басталғанда, бұқара-
лық ақпарат құралдары мен 
əлеу меттік желілерде бірінші 
«Ы», «Ю» сыныптарының ашыл-
ғаны ту ралы ақпарат болды. 
Мұның өте қиын жағдай екенін 
барша мыз түсінеміз. Сондықтан 
Қасым-Жомарт Тоқаев өз Жол-
дауында: «Орта білім беру жү-
йе сіндегі өткір проблеманың 
бірі – мектептердегі орын тап-
шы лығы. 225 мың оқушыға орын 
жетіспейді. Шұғыл шара қабыл-
дамасақ, 2025 жылға қарай орын 
тапшылығы 1 миллионға жетеді. 
Мен 2025 жылға дейін кемінде 
800 мектеп салу туралы тапсыр-
ма берген болатынмын. Бүгін 
оның санын бір мыңға жеткізуді 
міндеттеймін», деп айтты.   

Жолдауда кез келген мем-
лекеттің дамуында негізгі орын-
ды алатын қаржы, экология, 
ауыл шаруашылығы, жергілікті 
өзін өзі басқару, жалақы, тұр-
ғын үймен қамтамасыз ету жəне 
басқа да мəселелерге қатыс ты 
орынды пікір-ұсыныс тар ор-
таға салынып, оларды рефор-
малаудың нақты жол-жобалары 
көрсетілді.

Мысалы, соңғы он жылда 
жал дамалы жұмысшыларға төле-
нетін еңбекақы қорының өсімі 
өндіріс орындары иелері нің та-
бы сының өсімімен салыстыр-
ған да 60 пайызға жуық артта 
қалға ны жөнінде ашық айтылды. 
Президент осыны реттеп, ізге 
са ла  тын сəттің келгенін қадап 
айтып, Үкіметке оған қол жет-
кізудің неғұрлым тиімді жолда-
рын қарастыруды міндеттеді.

Мемлекет басшысының Жол-
дауында сөз болған кез келген 
мəселенің орынды екені жəне 
ма ңыз дылығы даусыз. Ен дігі 
мəсе ле – сол жүктелген мін-
дет тердің орындалуында. Бұл 
үшін қоғамда болып жат қан 
өзгеріс-жаңалық тар ға, кем ші-
лік-нұқсандарға, қол ға келті-
рілген жетістіктерге сырттан 
«жау көзімен» қарап тұр май, 
əрқай сымыз өз міндеттеріміз ді 
дұрыс түсініп, олардың орын-
далуына мүмкіндіктің барынша 
үлес қосуымыз қажет. Өйткені 
мұның барлығы – сіз бен біз 
тұрып жатқан мемлекетіміздің 
гүлденуі не, тұрмысымыздың өр-
кендеуіне бағытталған.

Жоғарыда айтылған мəселе-
лердің бірде-бірін саяси тұрақ-
тылық пен этносаралық келісім 
жоқ елде жүзеге асырудың мүм-
кін емес екенін барлығымыз 
жақ сы түсінеміз. Өмірде бұған 
мы салдар көп. Құдайға шүкір, 
мем лекетіміздің негізін қалаған 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 
пен оның ісін жалғастырып жат  -
қан Қасым-Жомарт Тоқаев бұл 
мəселеге үнемі назар аударып 
отырғандықтан, Жолдауда ай-
тылғандай, отыз жыл ішінде 
біз біртұтас халыққа айналдық. 
Демек бізде бұл тұрғыдан алаң-
дау шылыққа ешқандай негіз жоқ. 
Шынымен де, біздің күшіміз – 
бірлігімізде! Бұл жолы да сол бір-
лі гімізді көрсете отырып, жаңа 
дəуірге батыл қадам басаты ны-
мызға сенемін.

Владимир ТОХТАСУНОВ,
Қазақстан халқы 

Ассамблеясынан сайланған 
Парламент Мәжілісінің 

депутаты

Біздің күшіміз –
бірлігімізде
–––––––––––––––––––––––––
Биыл мемлекетіміздің Тәуел-
сіздігіне 30 жыл толғалы отыр. 
Республика Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың 1 қыр күйек 

күні қазақстандықтарға жолдаған «Халық бірлігі және жүйелі 
реформалар – ел �ркендеуінің берік негізі» Жолдауы да міне 
сол айтулы оқиғаның қадір-қасиетін дәріптеумен басталады. 
Тәуелсіздік – ұлы ұғым. Ол әрбір қазақстандықтың �мірі мен 
тыныс-тіршілігіне, келешегіне байланысты.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Президенттің кезекті Жол-
дауын қашанда қалың көп-
ші лік, оның ішінде кəсіподақ 
мүше лері де асыға күтеді. Пре-
зи дент елі міздің əлеуметтік 
дамуы, тұр ғын дарының та-
бысы, жұмыс орын дарының 
сақталуы, халықтың денсау-
лығы мен өмірін сақтау жолын-
дағы жұмыстар жөнінде ег-
жей-тегжейлі тоқталып, бас-
ты мəселелерге назар аудар-
ды. Жолдау еліміздің болашақ 
дамуы мен ертеңгі күнге бетбұ-
ры сын айқындап берді. Ел да-
муы мен халқымыздың өмі-
рінде бір шама жаңалықтың 
бола тынын көр сетті. Əсіресе, 
Жолдауда экономикамен қатар, 

мəдени, рухани дүниені де қатар 
көтеру қажеттігін атап өтілді. 

Бүгінде барлық дүние, азық-
тү ліктен бастап, тұтыну зат-
тарына дейін едəуір есе қым-
баттап кетті. Бұл ха лықтың 
жа ны на қатты батуда. Қазір 
күн  көрісі төмен санатт ағы лар 
ғана емес, кəсіппен шұғыл да-
нып отыр ғандар да қиналып 
отыр. Бұл мəселені де еңсеруде 
Жол дауда нақты тапсырмалар 
берілді.

Жолдаудың орындалуы 
бізге не береді деген сұрақ-
қа жауап іздесек, ол Прези-
дент тің 5 бастамасында ай-
қын көрініп тұр. Олар, төменгі 
жалақының көтерілуі, салалық 

еңбекақылардың өсуі (бұл 
600 мыңнан асатын адамды 
қамтиды). Сондай-ақ  тұрғын үй 
алу мен ауыл шаруашылығын 
дамыту, субсидия беру мəселе-
лері анық көрсетілді. 

Жолдауда балаларымыз ды 
мамандық таңдауға, ғылым д ы, 
педагогика мен меди ци наны, 
энергетика мен ауыл шаруа-
шылығын, ІТ-технологияларын 
білуге, оқуға бағыттау керектігі 
айтылды. Келешегің кемел болу 
үшін білім алу ауадай қажет бол-
са, елімізге жаңашыл жас маман-
дар да сондай қажет. 

Берік К�ПБАЙҰЛЫ,
«Қазақстандық салалық 

мәдениет, спорт, туризм және 
ақпарат қызметкерлерінің 

кәсіптік одағы» ҚБ 
Нұр-Сұлтан қалалық 

филиалының қызметкері

Мемлекеттік саясаттағы ең 
басты капитал – адам екеніне 
көзі жеткен қоғам экономикалық 
жəне саяси жетілудің шыңынан 
көрі неді. Жолдауда атап көр-
се тіліп, Үкіметке тапсырма ре-
тінде берілген – білім жəне ден-
саулық сақтау саласын жетіл діру, 
еңбекақыны көбейту, хал ық табы-
сын арттыру, мемлекет тік қызмет 
көрсетулердің жақ  саруы – міне, 
адам капи та лын инвестициялауға 
жа сал ған осы шаралардың 

бəрі қазақ стан дықтардың өмір 
сапасы ның артуына кепіл болары 
сөзсіз. Осылардың бəрі Қазақ -
стан да тұратын барлық этнос 
өкіл де рі не де қатысты болаты ны 
мені қуантады. Сонымен бір ге 
Мемлекет басшысы Жол дауы-
ның орындалуы эконо ми калық 
тетіктермен бекітілгенін, нақты 
жоспарлардың белгілен генін 
жəне орындалуын қадағалай-
тын қажетті бақылау жүйесімен 
астасқанын атап өтуге тиіспін. 

Президенттің өз Жол дауын-
да Қазақстан халқы Ассамб лея-
сының жұмысына көңіл бөл гені, 
елдегі басты құндылық – бей-
бітшілік пен келісім екен іне 
жіті назар аударғаны да қуан-
тады. Мұны біз жақсы түсі неміз. 
Президенттің Жолдауда көр сет-
кен барлық мақсаты орында лып, 
Қазақстан халқының табыс пен 
өркендей беруіне тілектеспін.

Фарит АЮПОВ,
«Қазақстандық татар және 

башқұрттар конгресі» 
Республикалық қоғамдық 

бірлестігі Түркістан облысы 
бойынша филиалының 

т�рағасы

Болашаққа бағдар берген құжат

Қоғамдық келісімді сақтау маңызды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президенттің Жолдауы – мемлекет пен қоғам дамуының 
стратегиялық жоспары. Бұл құжаттан қоғамның әр мүшесі 
�зінің болашағына бағдар және міндеттеме алады.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұрынғы Жол дауларында Мемлекет басшысы елді эконо-
мика лық және сая си тұрғыдан жаңғыртуға күш салған болса, 
енді Қазақстан аза мат тарының тұрмыстық ахуалын артты-
руды к�здеген әлеу мет тік шараларды белгілеп отыр.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Батысты дүр сілкінткен оқиғаға 
басты себеп – АҚШ, Ұлыбритания 
жəне Аустралияның Үнді-Тынық 
мұхи ты аймағында əріптестік орна-
туы жө ніндегі мəлімдемесі. Фран-
ция сырт қы істер министрі Жан-Ив 
Ле Дриан ның айтуынша, елшілерді 
кері ша қыртуға ел президенті 
Эмма нуэль Макронның өзі тапсыр-
ма бер ген. 

«Бұл ерекше шешім Аустралия 
мен АҚШ-тың 15 қыркүйекте жа-
са  ған мəлімдемесіне байланыс ты 
қа былданды», дейді Ле Дриан. 

Француздардың ренішінің сыры 
мынада. Аустралия 2016 жылы 
Францияның Naval Group ком-
паниясымен келісіп, құны 90 мил-
лиард долларлық келісімге қол 
қойған еді. Аталған құжатқа сəйкес 
француздар жасыл құрлыққа ядро-
лық отынмен жүретін сүңгуір қа-
йық тар құрастырып беруге тиіс-
тұғын. Келісімге 5 жыл бұрын қол 
қо йыл ғанымен, түрлі мəселелерге 
бай ланысты оны жүзеге асыру бер-
тін ге дейін шегеріліп келді.

Енді АҚШ, Ұлыбритания жəне 
Аустралияның Үнді-Тынық мұхи-
ты аймағындағы қауіпсіздікті сақ-
тау жөніндегі пактісі бəрін өз-
герт   пек. Келісім аясында аме ри-
ка лықтар Канберраға ядролық 
сүң  гуір қайықтарды өздері құ-
рас  тыруына көмектеседі. Осы-
лай  ша, Францияның Naval Group 
ком  паниясының көмегі қажет 
бол  май қалады. Ле Дриан аус тра -
лиялықтардың осы əрекетіне рен-
жі  генін жеткізіп, аталған пактіні 
Фран   цияны ту сыртынан ұрған пы-
шақ  қа теңеді. 

«Аустралия мен Франция 2016 
жылдан бері жүзеге асыруды жос-
пар лап келген мұхитқа арнал ған 
сүңгуір қайықтар жобасынан бас 
тартып, АҚШ-пен жаңа серік-
тестікті жариялап, болашақта ядро-
лық сүңгуір қайықтар саласында 
ын тымақтастық орнату əрекетін 
қа былдау мүмкін емес. Одақтастар 
мен серіктестер мұндайға жол бер-
меуге тиіс. Бұл одақтастарымызға, 
серік тестерімізге жəне Үнді-Тынық 
мұ хиты аймағындағы Еуропаның 
мүд десіне əсер етеді», деді Ле 
Дриан.

Бұл оқиғаның Батысты дүр 
сіл кінтуінің бірнеше себебі бар. 
Біріншіден, Франция мен АҚШ 
арасындағы дипломатиялық бай-
ланыс мұхиттың арғы бетіндегі 
азаттық соғысынан кейін орнаған 
еді. Содан бері бірнеше ғасыр 
өтсе де, екі ел тату-тəтті болып 
кел ген. Енді Франция тарихта бі-
рінші рет АҚШ-тағы елшісін кон-
сультация жасау мақсатында кері 
шақыртып алды. Сондай-ақ азат-
тық соғысындағы маңызды шай -
қас тардың бірін атап өтуге ар нал  ған 

мерекелік іс-шараны да ке йін ге 
қалдырды.

Екіншіден, АҚШ та, Франция да  –
əлемдегі көшбасшы мемлекеттер. 
Əрі екеуі де Батыс демократиясын 
насихаттайтын елдер саналады. 
Яғни илейтін терісінің пұшпағы бір. 
Осындайда одақтас мемлекеттің өз 
елшісін кері шақыртып алуы саяси 
тұрғыда үлкен ренішті білдіреді.

Оның үстіне, Францияның да 
Үнді-Тынық мұхиты аймағына қа-
тысты ұстанған стратегиясы бар. 
Атал ған құжатты Э. Макрон 2018 
жылы Аустралияда таныстырған 
еді. Қазіргі таңда осы өңірде 1,6 
миллион француз азаматы өмір 
сүреді. Əлемде үлкендігі жөнінен 
екінші орын алатын, Францияға 
тиесілі ерекше экономикалық аймақ 
та Үнді-Тынық мұхиты аумағында 
ор на ласқан. Демек, Елисей сарайы 
өңір де гі мүддесінен бас тартпайды.

Жалпы, бұл аймаққа Еуропалық 
одақ та ерекше назар салып отыр. 
Мə селен, биыл қарт құрлық пен Үн-
діс тан стратегиялық келісім жасас-
қан еді. Сол кезде Еуропалық одақ-
тың Үнді-Тынық мұхиты ай ма ғы н а 
қайта көңіл бөлетіні айтылған-ды. 

Үшіншіден, Франция қазіргі 
таңда Еуропалық одақта Герма ния-
мен қатар, үлкен рөлге ие. Елисей 
са райынан айтылған сөзді қарт 
құрлық құлақ салып тыңдайды. 
Сонымен қатар НАТО-да да фран-
цуз дардың беделі жоғары. Ендеше, 
ресми Париждің АҚШ-тағы елшісін 
кері шақыртуы жай ғана өкпе емес.

Мұндай пікірді сарапшылар да 
айтып отыр. Ұлыбритания сыртқы 
істер министрлігінің тұрақты кеңес-
ші сі қызметін атқарған, ағыл шын-
дардың Франциядағы бұрынғы 
елшісі Питер Рикеттстің пайымда-
уынша, бұл – мəселенің шеті ғана. 

«Франция сатқындықты сезі-
ніп отыр. Өйткені бұл қару-жа-
рақ келісімшарты ғана емес еді. 
Франция Аустралиямен стра те-
гиялық серіктестік құрды. Енді 
аустра лиялықтар одан бас тартып, 
Фран цияның сыртынан НАТО-да-
ғы екі одақтасымен келіссөз жүр-
гізді. 

Француздар үшін мұндай 
əрекет – одақтастар арасындағы 
сенімнің жоғалуы. Əрі НАТО-ға 
да күмəн туындайды. Яғни келе-
шек те НАТО альянсына іріткі 
түс уі мүмкін. Меніңше, мұның 

Фран цияға тигізетін əсеріне көп-
ші лік мəн бермейді. Келер жылы 
Макрон президент сайлауына 
түсіп, оңшылдармен бəсекелеспек. 
Осындай маңызды кезеңде сат қын-
дық секілді көрінетін əрекеттің сал-
дары ауыр болмақ», дейді Рикеттс. 

Питер мырзаның сөзінің жаны 
бар. Келер жылы Францияда 
өтетін президенттік сайлауда бас-
ты үміткер – екеу. Қазіргі мемле-
кет басшысы Эммануэль Макрон 
жəне оңшыл «Ұлттық алаң» пар-
тия сының төрағасы Марин Ле 
Пен. Əрине, алдағы саяси бəсекеде 
олардан басқа да кандидаттар 
тір келетіні айтпаса да түсінікті. 
Деген мен, түрлі сауалдамаларға 
сүйен сек, президенттікке негізгі 
та лас Макрон мен Ле Пен арасын-
да өтпек.

Бір қызығы, кейінгі бірнеше са-
яси бəсекеде президент екінші мер-
зімге қайта сайланған емес. Мұн дай 
«дəстүрді» бұзу үшін Макрон барын 
салатыны анық. Осындай шешуші 
сəтте Францияны одақтастарының 
«сатып кетуі» оның беделіне нұқсан 
келтіреді. 

Мұны, əлбетте, Ле Пен пайда-
ланып қалатыны айтпаса да белгілі. 
Əзірге Марин ханым оқиғаға қа-
тыс ты пікір білдірген жоқ. Əйтсе 
де, по пулистік мəлімдемелерге жиі 
жү  гі нетін ол мұндайда қарап жат-
пайтыны анық. 

Жоғарыда айтылғанның бəрі 
келісімді бұзудың саяси жағы. Бұдан 
бөлек, мұның экономикалық əсері 
де бар. Франция мен Аустралия 
сүңгуір қайық жасау бойынша 
2016 жылы уағдаласты. Содан бері 
Naval Group бұл іске бел шешіп 
кірісіп кетті. Басқа көптеген компа-
ниямен келісімге келіп, құрастыру 
жұмысын бастауға əзір еді. Енді 
соның бəрі текке кетіп, мыңдаған 
адам жұмыссыз қалмақ. 

Оқиғаға қатысты ресми Кан бер-
ра ның да айтар уəжі бар. Аустралия 
тарапы сүңгуір қа йық жасауға жа-
уап  ты Naval Group компаниясының 
жұмысына разы емес. Биылғы ма-
усымда ел Сенатында осы мə се-
леге қатысты парла менттік тың-
дау өткен-ді. Депутаттардың сұ-
рақтарына жауап берген Аустра-
ли яның қорғаныс министрі Грег 
Мориарти неліктен жоба ілге-
рілемей тұрғанын түсіндірген. 
Оның айтуынша, кейінгі уақытта 

өзара түсініспеушілік болған. Соған 
байланысты ел үкіметі қосымша 
шаралар қарастырып жатқанын 
жеткізген. 

Жыл басында француз компа-
ниясы ұсынған жобаның келесі 
ке зеңіне өту үшін Аустралия үкі-
меті бірқатар талап қойған көрі-
не ді. Naval Group-қа берілген ме-
же лі мерзім осы айда аяқталды. 
Ресми Канберраның келісімнен бас 
тартқанына қарағанда, француз-
дар қойылған талапты дер кезінде 
орындап үлгермеген сыңайлы.

Аустралияның айтқан уəжі бе-
кер емес. 2016 жылы келісімге қол 
қойылғаннан кейін Naval Group 
компаниясының Үндістанға арнап 
құ растырған сүңгуір қайықтарына 
қа тысты құпия құжаттар желіге 
тарап кеткен еді. Канберра бұған 
алаң дап, қауіпсіздікті күшейтуді 
сұ раған. 

Сондай-ақ келісімнің құны да 
бірнеше рет өзгеріп, оны орындау 
мерзімі кейінге шегерілген. Бұл –
Аустралия үшін зиян. Өйткені 
елдің сүңгуір қайықтары ескіріп 
барады. Ал Тынық мұхит пен 
Үнді мұхитында Қытайдың за-
манауи сүңгуір қайықтары асыр 
салып жүр. 

Кейінгі уақытта Бейжің мен 
Канберраның арасы суығанын 
ескерсек, жасыл құрлық үшін Үнді-
Тынық мұхиты аймағында қайтадан 
күш алу маңызға ие. Бұған дейін 
екі ел талай мəрте саяси тұрғыда 
теке тіресіп қалған. Мəселен, коро-
навирус пандемиясы шартарапты 
шарлап, жер-жаһанның аяғын бір 
етікке тыққанда Канберра билігі ең 
алғаш вирустың шығу тегі туралы 
сөз қозғаған.

Оның алдында, 2018 жылы 
Аустралия Huawei компаниясына 
ел дегі 5G қызметімен айналысуға 
рұқ сат берген жоқ. Ал 2016 жылы 
ұлт тық қауіпсіздік мəселесіне бай-
ла нысты қытайлық екі ком па ния-
ның электр энергиясын жеткізу 
жұмысын жүргізуге тыйым салды.

Ендеше, Аустралия тез арада 
аймақтағы беделін қайтарып алу-
ды көздейтіні сөзсіз. Мұндайда 
жобаны кейінге соза беретін 
француз компаниясынан гөрі 
Қытайға қарсы АҚШ-ты таңдауы 
да стратегиялық тұрғыда маңызды. 
Қорыта айтқанда, алдағы уақытта 
Батысты саяси шиеленіс күтіп тұр. 

Светлана ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ, 
«Egemen Qazaqstan»

Жақында Италия үкіметі елдегі барлық қызметкер 
денсаулық паспортын көрсетуге міндетті екенін, ал ол 
болмаған жағдайда жұмыстан шеттетілетінін мəлімдеді. 23 
миллионға жуық мемлекеттік қызметшілер мен жеке сектор 
қызметкерлері Green Pass деп аталатын «жасыл паспорт» 
көрсетуі керек. Бұл құжат азаматтың екпе алғаны, ПТР 
тестінің нəтижесі теріс екені не жақында ғана індеттен жазы-
лып, ем алғаны туралы ақпарат береді. Бұл жұмыстан бөлек, 
мемлекет міндеттеген 1 500 еуро көлеміндегі айыппұлдан 
босатады. 

Ел саясаткерлері оқу жылының басталғанын, оған қоса 
коронавирустың «Дельта» нұсқасының таралуын ескеріп, 
күзге дейін халықтың 80 пайызы вакцина алмаса, жаппай 
міндетті вакциналау саясатын енгізу туралы шешім қабылдап 
үлгерген-ді. 

Бұл ұсынысты бұған дейін де үкімет басшысы Марио 
Драги мен денсаулық сақтау министрі Роберто Сперанза 
айтып жүрген еді. 

«Елдің қауіпсіздігін ойлап, қатаң карантин мен 
ауруханалардағы мəселелерден құтылғымыз келсе, халықтың 
барлығын екпе алуға міндеттеуден қорықпауымыз керек», 
деген Роберто Сперанза. 

Асылында, үкіметтің вакцинаға қарсыларды қатаң ка-
рантинмен, одан қалса, жаппай вакциналаумен қорқытып 
отырғаны анық. Олар бұл қысымды үдетіп те жатыр. 

Италия еңбек министрі Андреа Орландо баспасөз 
мəслихатында міндетті вакциналауға тоқталған. Министрдің 
айтуынша, ПТР сынамасын тапсыру талабы əлі де күшін 
жоймайды. 

Бұл шешім, əлбетте, Италияның демократиялық беделіне 
нұқсан келтірері сөзсіз. Оның үстіне қазан айына жергілікті 
сайлау жоспарланған. Соған қарамастан, Италия халық 
пікірімен санаспай, міндетті вакциналауды енгізген алғашқы 
еуропалық мемлекет болмақ. 

Əрине, Италияның мұндай шешім қабылдауына себебі 
жоқ емес. Маусымда карантин талаптарын жеңілдеткені 
сол еді, вирус жұқтырғандар саны 5 500-ден 40 000-ға дейін 
ұлғайып шыға келді. Ал екпе салдырғандар саны, керісінше, 
азайып кетті. Сəуірде аптасына 4 миллион азамат вакцина 
ектіріп жүрсе, тамызда бұл көрсеткіш 2 миллионға дейін 
құлдырады. 

Қазіргі статистикаға назар салсақ, елдегі 12-ге толған 
азаматтардың 74 пайызы толықтай екпе салдырған. 
Дегенмен, 50-ден асқан 3,5 млн азамат əлі де вакцинаға 
қарсы көрінеді. Олардың көбі – Сицилия тұрғындары. Ал 
ол аймақтағы жағдай мəз емес. Науқастар көп, ал жергілікті 
ауруханаларда орын жоқ. 

Жоғарыда сөз болған шешім мектепте жұмыс істейтін-
дер ден əлдеқашан талап етілгенін ескерсек, қазанның орта-
сына дейін халықтың 81-82 пайызы екпе алып үлгереді деп 
жоспарланып отыр. Алайда мемлекеттік басқару министрі 
Ренато Брунетта бұл көрсеткіш ұжымдық иммунитет үшін 
тым аз деген пікірде. Оның айтуынша, күзде күн салқындап, 
вирус циркуляциясы күшейеді. Сол кезде індеттің жедел 
таралуы əбден мүмкін. Сондықтан министр вакциналауды 
жеделдету керек деп ескертті. 

Осы орайда бір айта кетерлігі, Еуропа одағының ҮЕҰ 
азаматтық бостандығы бойынша сарапшысы Орсоли Райх 
вакцина алуға міндеттеу адам құқығын шектеу ретінде 
қарастырылмайды деді. 

«Мемлекеттер əр азаматын қорғауға міндетті. Дегенмен, 
бұл жан-жақты зерттелген қадам болуы керек. Вирусты жай 
ғана бетперде тағып жеңу мүмкін болса, онда вакцинаның 
қажеті жоқ дер едік. Түптеп келгенде, локдаундар да адам 
құқығын шектеудің бір түрі емес пе?», деді ол. 

Десе де вакцина алуға мəжбүрлеуге қарсы азаматтар Адам 
құқығы мен өмірге қатынас құқығы бойынша Еуропа кон-
венциясына жүгіне алады. Бірақ сот міндетті вакциналауға 
қарсы емес. Мəселен, осы мəселе бойынша биылғы жыл ба-
сында Чехияға қарсы арыз беріліп, Адам құқығы бойынша 
Еуропа соты вакцина алуға мəжбүрлеу саясатына қолдау 
білдірген болатын. 

Ауғанстанға көрсетілетін 
қаржылық көмекті жоғары 

бағалады
Женевада өткен конферен-

ция қорытындысы бойынша до-
норлар ауғандықтардың қажет-
тіліктеріне миллиард дол лардан 

астам қаражат бөлу ге уəде берді. Бұл БҰҰ сұраған 
сомадан екі есе дерлік көп.

Конференция қорытындысы бойынша баспасөз 
мəслихатында сөз сөйлеген БҰҰ басшысы Антонио 
Гутерриштің айтуынша, кездесу ойдағыдай өткен. 
Оның жұмысына БҰҰ-ға мүше 96 елді қоса алғанда, 
156 тарап, сондай-ақ 33 халықаралық жəне өңірлік 
ұйым мен 22 ҮЕҰ қатысқан.

«Халықаралық қоғамдастық ортақ пікірде: қазір 
Ауғанстан халқына гуманитарлық көмек көрсету 
үшін барлық күш-жігерді жұмылдыру керек», деді 
Гутерриш.

БҰҰ басшысының айтуынша, ауған экономика-
сын қолдау жəне оның құлдырауын болдырмауға 
көмектесу керек. «Өздеріңіз білетіндей, үлкен қауіп 
бар, Ауғанстанда қолма-қол ақша жетіспейді», 
деді ол. 

БҰҰ Бас хатшысы БҰҰ-ның «Талибан» 
қозғалысынан (Қазақстанда тыйым салынған ұйым) 

екі құжатпен (біріншісі талибандар гуманитарлық 
операцияларды жүргізуге кепілдік береді, ал екін-
ші сі – гуманитарлық қызметкерлердің қауіп сіз дігін 
қам тамасыз ету туралы) жазбаша мін дет те мелер 
ал ғанын растады. 

«Біз «Талибан» қозғалысының халықаралық 
қо ғам дастықпен ынтымақтастыққа деген қызығу-
шы  лығын көріп отырмыз, яғни халықаралық қо-
ғам  дастықтың ықпал ету тетігі бар», деп сөзін то-
лық тырды Антонио Гутерриш.

Ресейде сайлау өтті
Ресейде 17-19 қыр күйек 

аралығында VIII шақы ры лым-
да ғы Мемлекеттік Думаның 
сайлауы өтті.

18 қыркүйектегі мəліметке сəйкес, Мəскеуде 
1,6 миллионнан астам адам онлайн дауыс берген. 
18 қыркүйек күні кешке Мəскеуде қашықтан элек-
тронды дауыс беруге қатысқандар саны 80 пайыз-
дан асты. 

Бұған дейін Ресей Федерациясының қоғамдық 
палатасы дауыс берудің бірінші күні сайлау тура-
лы 7 мыңға жуық жалған хабарлама тіркел ге -
нін мəлімдеді. 18 қыркүйек, сенбі күні таңер тең 
фейктерді таратушылардың белсенділігі тө мен-
дегені атап өтілді. Ресейде Мемлекеттік Думаның 

депутаттарын, губернаторларды, аймақтық жəне 
қалалық деңгейдегі депутаттарды сайлау 17 қыр-
күйек те басталғаны белгілі. Негізгі дауыс беру күні –
жексенбі, 19 қыркүйек.

Алғашқы сайлау учаскелері Чукотка мен 
Кам чат када ашылды. Мемлекеттік думаға да-
уыс беру аралас жүйеге сəйкес өтеді: 225 депутат 
партиялық тізімдер бойынша жəне 225 депутат 
бір мандатты округтер бойынша сайлануға тиіс. 
Мемлекеттік думаның депутаттығына кан ди-
даттардың федералды тізімінде 14 партия тір-
келген. 

Парламенттік сайлауда алғаш рет электронды 
дауыс беруге рұқсат етілді. Оған Орталық сай-
лау комиссиясының шешімі бойынша Мəскеу, 
Мурманск, Нижний Новгород, Ярославль, Курск 
жəне Ростов облыстарының тұрғындары, сондай-
ақ бертінде қосылған Севастополь тұрғындары 
қатыса алады. 

1 шілдедегі жағдай бойынша Ресейдегі сайлау-
шылар саны 108 145 648 адамды құрайды. Бұл 
өткен Мемлекеттік дума сайлауы науқанымен 
салыстырғанда 1,5 миллионға аз – 2016 жылдың 
1 шілдесіне 109 737 301 адам болды. Керісінше, 
шетелдегі сайлаушылар саны 1 872 390-дан 2 047 
140-қа дейін өскен. Олар үшін ОСК шетелде 348 
сайлау учаскесін ашуды жоспарлаған.

Спутник V вакцинасын 
мақұлдау процесі 

тоқтатылды
Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымы Ресейдің Спутник V 
вакцинасын қарау процедурасын 

тоқтатты. Бұл туралы ДДҰ жанындағы Панамерикалық 
денсаулық сақтау ұйымы дирек то рының орынбасары 
Жарбаз Барбоза брифингте мəлімдеді. Оның айтуын-
ша, ДДҰ шұғыл қолдануға болатын коронавирусқа 
қарсы вакциналарды мақұлдау үшін өндіруші вакцина 
шығаратын кə сіпорындар қажетті стандарттарға сəйкес 
келе тін дігін дəлелдеуі керек.

Ереже бойынша фармкомпанияларға қойылатын 
қолданыстағы нормативтік талаптар – Good 
Manufacturing Practices (GMP) құжатында айтылған. 
Фармацевтикалық өнімдерді жасаумен айналыса-
тын кəсіпорындар тиісті өндірістік практика стан-
дарттарын ұстануға міндетті. Жарбаз Барбоза бұл 
процедура ресейлік тарап анықталған кемшіліктерді 
толығымен жойғаннан кейін ғана жалғасатынын 
айтты. Одан кейін ДДҰ өкілдері тағы бір тексереді.

Дайындаған 
Меруерт БҮРКІТБАЙ,

 «Egemen Qazaqstan»

БАСҚА БАСЫЛЫМДАРДАН

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
COVID-19 Еуропа елдерінің арасында бірінші болып 
Италияда анықталғаны мәлім. Анықталып қана қой-
май, осы ел Үкіметі алғашқылардың бірі болып т�-
тен ше жағдай жариялаған-ды. Азаматтардың �мірін 
сақтап қалу үшін Италия т�леген ақы да аз емес. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Италия міндетті 
вакциналауға 
көшеді

––––––––––––––––––––––
Франция билігі АҚШ пен 
Аустра лиядағы елшілерін ке рі 
шақыртып алды. Саяси сах-
надағы мұндай әрекеттің ас-
тары үлкен. Бұл мемле кет  тер 
арасындағы қа ты насқа сел-
кеу түскенін біл  ді ре ді. Батыс 
демокра тия сы ның Отаны  са-
налатын елдің мұн дай қадамға 
баруы ның се бебі неде? 
––––––––––––––––––––––

Франция АҚШ пен Аустралияға ренішті
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Сұңғат �ЛІПБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Урбандалудың 
жаңа қырлары

Ауыл жəне ауыл шаруашылығындағы 
халыққа қарағанда қалада тұратын жəне 
ауыл шаруашылығымен шұғыл дан бай-
тын халық санының басым түсуі – қа-
зір гі урбандалудың басты ерек ше лік те-
рі нің бірі. 

Əлемнің үш бө лі  гінде – Еуропа, 
Солтүстік Америка жəне Аустралия мен 
Мұхит елдерінде ауыл дағыларға қарағанда 
қала хал қы əлдеқайда көбейе түсті. Латын 
Америкасында да осы үрдіс жедел өрбу 
үстінде. Ал халқының саны мейлінше көп 
Азияда (əлем халқының 60 пайызы тұрады) 
əзірге ауыл халқының саны басым. Сондай-
ақ табиғи өсім көрсеткіші бəрінен жоғары 
тұрған (яғни бала туу жөнінен бірінші орын-
да) Африкада да халықтың негізгі бөлігі 
ауыл да қоныс теуіп отыр. Ғалымдар бұл екі 
құр лықта ауыл халқының басым болу себебін 
Азияда халықтың көп шоғырлануымен, ал 
Африканың даму жағынан артта қа луымен 
түсіндіреді. 

Сонымен, урбандалу ең алдымен да-
мы ған елдерге тəн құбылыс. Егер дерек-
терге жүгінетін болсақ, осы үрдістің көш 
басында еуропалықтардың келе жатқанына 
көз жеткіземіз. Мəселен, Ұлыбританияда 
халықтың 91 пайызы, Швецияда 87 па-
йызы, Германияда 85 пайызы қалалы жер-
лерге шоғырланған. Осындай үрдіс Дания 
(84 пайыз), Франция (78), Нидерланд (76), 
Испания (74), Бельгия (72), АҚШ (77), 
Канада (80), Израиль (89), Жапония (78), 
Аустралия (89), Жаңа Зеландия (85) елдеріне 
де тəн. Дамыған елдердің тəжірибесі қала 
халқының саны 70 пайызға жеткенде ур-
бандалу қарқыны төмендеп, 80 пайызға 
жеткенде тоқтай бастайтынын аңғартады. 
Əлемнің əр шалғайында халықтың негізінен 
ірі қалалық агломерацияларға шоғырлануы – 
осы замандық урбандалудың тағы бір белгісі. 
Агломерация, яғни латын тіліндегі agglomero 
сөзі – қосамын, шоғырландырамын, бірге 
қоршаймын деген мағынаны білдіреді. 
Яғни бір қаланың ірілену нəтижесінде 
өзінің бұрынғы шекарасынан шығып, 
айналасындағы елді мекендерді, соның 
ішінде ауылдар мен шағын қалаларды 
жұтып қоюы немесе тең дəрежедегі екі 
үлкен қаланың арасында бос жер қалмауына 
байланысты бір біріне қосылып кетуі – осы 
құбылыстың əсері.

Қалалық агломерациялардың пайда бо-
луына көптеген əлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық жəне адами факторлар ықпал 
етеді. Өткен ғасырда АҚШ-тағы қала ор-
та лығындағы жер бағасының тұрақты 
түрде өсуі, көліктің көбеюіне байланыс-
ты қаланың орталық көшелерінде жүру 
қиын дығы, экологиялық проблемалардың 
етек алуы (көліктен бөлінетін көмір қыш-
қыл газдар, тағы басқалар), оның үс-
тіне көп пəтерлі үйлердегі сүреңсіз тір-
ліктен, орталықтағы шулы өмірден қажы-
ған адамдардың табиғат аясына қарай 
ұмтылысы агломерациялардың дамуына 
алып келді. Қала сыртында тұрмысқа 
қолайлы, айналасында шағын да болса 
жері бар бір-екі қабатты үйлер көптеп са-
лынып, қаланың жалпы аумағы кеңейген 
үстіне кеңейіп, орталықтан мейлінше 
қашықтай түсті.  Сөйтіп, 1950 жылы 
АҚШ-та 170 қалалық агломерация болса, 
90-жылдардың соңында оның саны 400-ге 
жуықтады. Қазір бүкіл америкалықтардың 
тең жартысы ірі агломерацияларда өмір 
сүрсе, үштен екі бөлігі бір-екі қабатты жеке 
үйлерде тұрады.

Батыс Еуропа елдерінде де халықтың 
қала шетіндегі жеке үйлерге қарай шығуы 
Лондон, Париж, Гамбург, Вена, Милан 
секілді қалалардағы орталық көшелерде 
тұратын адамдар санының азая түсуіне, ал 
шеткі жəне қала маңайындағы аймақтардың 
дамып, жетілуіне алып келген. Ғалымдар 
бұл үрдіске «субурбандалу» деген атау 
берді.

Қазақстанда қазір қалалық агломера ция-
ның дамуы ең алдымен Алматы қаласының 
бет-бейнесінен байқалады. Бұл қала өзіне 
Талғар, Николаев, Қалқаман секілді бірнеше 
елді мекенді қосып алу арқылы барған са йын 
қанатын кең жайып келеді. Енді бір адым ат-
таса, Қаскелеңге жетпек. Қапшағай қаласы да 
қол созым жерде тұр. Мамандардың айтуы-
на қарағанда, Алматы төңірегі бір ядролы 
қалалық агломерация ретінде қалыптасып 
келеді. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының 
қазіргі өсу, кеңею деңгейі де агломерацияла-
ну үрдісін байқатады. Елорда маңайындағы 
Көктал, Мичурин, Кірпішті секілді елді 
мекендерді өзіне қосып алды. Қосшы ауы-
лына таяп келген тұста бұл ауылға облыстық 
деңгейдегі қала мəртебесі беріліп, мəселе 
басқаша шешім тапты. Қазіргі урбандалу, 
агломерациялық үрдістің бұл да бір жаңа 
қыры болып отыр.

(Соңы. Басы 1-бетте)

Оның айтуынша, 2021 жылдың 
бірін ші жартыжылдығында жетім ба-
ла  лар мен ата-анасының қамқор лы-
ғын  сыз қалған балаларға арналған 4 
ұйым жабылды.

«Бүгінде елімізде балалар үйле-
рі  нің санын қысқарту үшін жетім 
ба ла лар мен ата-анасының қам қор -
лығынсыз қалған балаларды тəрбие-
леу дің отбасылық балама нысанда ры 
енгізілді. Бұл – асырап алу, қор ған-
шы лық (қамқоршылық), патронат 
жəне баланы қабылдайтын отбасы. 
Мемлекет жетім балаларды тəрбиелеп 
отырған қазақстандық отбасыларға 
заңнамалық деңгейде материалдық 
қолдау көрсетеді. Жалпы, республи-
када ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған 22 814 бала бар. Оның ішінде 
қазақстандық азаматтардың қам қор-
лы ғымен, патронаттық тəрбиемен, қа-
былдаушы отбасыларда, отбасы үлгі-
сін дегі балалар үйлерінде 18 603 бала 
тəрбиеленуде», деді М.Бегалина.

Балалар үйімен қатар, жетім бала-
лар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалардың да саны азайып 
жатқанын айта кеткен жөн. Егер 5 
жыл бұрын, яғни 2016 жылы олардың 
саны 7 236 болса, қазір 95 ұйымда 4 
211 бала тəрбиеленіп жатыр. Ал 15 
жыл бұрынғы деректі келтірсек, 2006 
жылы балалар үйіндегі бала саны 19 
800 болған екен. Содан бері мұндай 
балалардың саны бес есеге дейін 
қысқарғанын байқауға болады. Əрине, 
осынау жылдар ішінде жаутаңкөз ба-
лалардың отбасын тауып, ата-ана ның 
қамқорлығында тəрбиеленіп жат қа-
ны қуантады. Бірақ бала асырап ал-
ғысы келгенімен, бюрократиялық 
ке дергілерге тап болып, арманына 
жете алмай жүрген отбасылар əлі де 
баршылық. Мысалы, қазіргі уақытта 
бала асырап алғысы келіп талапта-
нып жүрген 8 мың отбасы кезекте 
тұр екен. Жəне мұндай отбасылардың 
саны жылдан жылға артып келеді. 
Бұған ата-ана атану бақыты бұйырмай, 
қанша жылдан бері сəби аңсап жүрген 
отбасылардың көбейіп жатқаны да се-
беп болып жатыр.

Қазақстан Республикасының «Неке 
жəне отбасы туралы» Кодексіне сəйкес 
бала асырап алудың жеңілдетілген 
рəсімі көзделген. Бұрын бала асырап 
алуға тілек білдірген азаматтар тиісті 
органдарға 14-тен 19-ға дейін құжат 
ті зімін тапсыруы тиіс болатын. Ал 
қазір 8 құжат жинаса жеткілікті. Бұл 
– негізінен отбасының ортақ табы-
сы, отбасы мүшелерінің денсаулығы 
дұ рыс екенін, қылмысқа қатысы жо-
ғын растайтын, баспанасы барын 
дəлелдейтін құжаттардың жиынтығы. 
Бала асырап алуға тілек білдірген 
адамдар Республикалық деректер 
банкінде (РДБ) есепке тұруға міндетті. 
Бұл ретте бала асырап алуға үміткер 
деп тану мемлекеттік қызмет ретінде 
көрсетіледі жəне бұл «Электронды 
үкімет» порталы арқылы жүзеге асы-
рылады. Есепте тұрған азаматтар ба-
ланы жеке өзі таңдайды, онымен екі 
апта ішінде сөйлеседі. Осы мерзім 
өткеннен кейін бала асырап алуға 
ке ліскен жағдайда азаматтар сотқа 
тиісті өтінішпен жүгінеді. Бала асы-
рап алу ісінде түпкілікті шешімді сот 
қа былдайды.

Сәбиді сату – қылмыс 
Былай қарағанда, бала асырап 

алу рəсімі жеңілдетілді дегенімен, 
мұның да əжептəуір машақаты көп-ақ. 
Сондықтан бұл мəселеде де бармақ 
басты, көз қысты əрекеттер кездесіп 
жататыны белгілі. Өйткені армандаған 
баласына қандай жолмен болсын қол 
жеткізуге дайын ата-аналар табыла-
ды. Ал «іздегенге – сұраған» деген-
дей, жеңіл жолын нұсқайтын жəне 
оны жүзеге асырып беретін «қыз мет-
ші лер» де жоқ емес. Мысалы, жақында 
ғана, осы қыркүйек айының басында 
жетім сəбиді сатпақшы болған тал-
ды қорғандық шенеуніктің оқиғасы 
əшкере болды.

Баласы жоқ ерлі-зайыптылар көбіне 
жаңа туған сəбиді асырап алғысы келе-
тіні түсінікті. Осы жағдайдан жақ-
сы хабардар Талдықорған қалалық 
білім беру бөлімі балалар құқықтарын 
қорғау секторының меңгерушісі бо-
лып істейтін азамат төрт айлық сəбиді 
бала асырауға ниетті отбасыға сатуды 
ойлаған. Ол ата-анасы жол апатынан 
қайтыс болып, аман қалған нəрестені 
облыстық мамандандырылған балалар 
үйіне орналастырғанымен, Рес пуб ли-
ка лық деректер банкінде тір кемеген. 

Жымысқы ойы бар шенеу нік сəбиді 
асырап алғысы келетін отбасыны та-
бу ға сыбайласын көмекке шақырған. 
Ондай отбасы табыла кетіп, олардан 
400 мың теңге ақша сұраған. Ерлі-
зайыптылар олардың дегеніне қуана 
келіскенімен, бұл істің заңдылығына 
күмəнданып, Алматының сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қызметіне 
жүгінген. Содан кейін антикор дереу 
əрекет етіп, əдейі «сатушылар» мен 
«сатып алушыларды» кездестіреді. 
Шенеунік ерлі-зайыптыларды РДБ-
ға асырап алушы кандидат ретінде 
тіркеп, нəрестені көруге жолдама бер-
ген. Сөйтіп осы «қызметінің» ақысын 
алып жатқан кезінде ұсталған.

Бұл қылмыстық істі қараған Тал-
ды  қорған қалалық соты айыпта лу-
шы ның əрекетіне өкініп, кінəсін 
мойындағанын жəне бұған дейін 
қыл мыс тық жауапкершілікке тар тыл -
мағанын ескере келе 12 млн теңге 
айыппұл салды. Сондай-ақ мем-
лекеттік қызметте істеуден өмір бойы 
шеттетілді. Ал оның сыбайласына 4 
млн теңге айыппұл салынды.

Жаға ұстатарлық бұл жағдай – бел-
гілі болғаны ғана. Ал біз біле бер мей-
тін басқа да осындай қыл мыс тар болуы 
мүмкін. Бұл ретте Бала құқықтары 
жөніндегі уəкіл Аружан Саин аталған 
мəселені шешу үшін нақты іс-əрекеттер 
қолға алынуы керек деп санайтынын 
жеткізді.

«Бала сату – ауыр қылмыс. Ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалардың тағдырынан пайда табу-
ды тоқтату керек. Əріден соң заңды 
айналып өтетін мұндай жымысқы 
əрекеттер тура жолмен бала асырап 
алғысы келетін азаматтардың құқығын 
бұзу болып саналады. Бала құқықтары 
жөніндегі уəкіл ретінде құқық қорғау 
органымен, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы комитетпен, прокуратурамен 
бірге жұмыс жүргізіп, қорғаншылық 
органдары тарапынан жасалатын 
заңсыз іс-əрекеттерді, қызметін асыра 
пайдалану жағдайларын анықтаймыз», 
деді А.Саин.

Осы орайда А.Саин Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа жүгініп, 
бұлай бала сату жағдайын тоқтатуға 
пəрмен беруді сұрады жəне бірқатар 
шешімді ұсынды.

«Біріншіден, Республикалық де-
ректер банкінің 5 жылдық жұмысына 
(жүйе 2016 жылы құрылған) аудит жəне 
талдау жүргізу керек. Құрылғанына 
көп уақыт бола қоймаса да бұл РДБ-ға 
шағымдар көп. Айталық, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланың 
анықталған күнін жəне оны РДБ-ға 
есепке қою мен енгізудің нақты күнін 
салыстырған жөн. Алшақтық болған 
жəне негізсіз есепке қойылмаған кезде 
(мысалы, егер бала ауруханада жатпа-
са, бірақ мекемеде болса) себептеріне 
нақты тексеру жүргізілу керек. Осы 
аудит аясында баланың өте қысқа 
уақыт ішінде жүйеге енгізіліп, асырап 
алуға үміткердің ЭЦҚ кілті арқылы 
«жабылған» жағдайларды анықтау ке-
рек. Бұл жағдайларды IP-адрестердің 
немесе осы рəсімдердің жүргізілген 
жерлерінің сəйкестігі тұрғысынан тал-
дау керек. Егер рəсімдер бір жерден 
жасалған болса, онда бұл қылмысты 
растайды. Өйткені бала балалар үйінде 
болса, асырап алушы сол жерде бола 
алмайды. Тексеру нəтижелері бойынша 
жауапкершілікке тарту туралы шешім 
қабылдану керек. РДБ-ның жұмысына, 
оның ішінде балалар туралы дерек-
термен айла-шарғы жасау, ақпаратты 

енгізу-өзгерту мүмкіндіктерінің бол-
мауына көз жеткізген дұрыс. Сондай-
ақ заң бұзушылықтардың алдын 
алу шаралары қарастырылуы керек. 
Мысалы, егер сол немесе өзге мем-
лекеттік орган тиісті ақпаратты уақ-
ты лы енгізбесе, онда жүйеде бұл жол 
«қы зарып жанады» жəне уəкілетті 
орган бұл бұзушылыққа қарап, дереу 
əре кет етеді», деді Бала құқықтары жө-
ніндегі уəкіл.

Сонымен қатар А.Саин бюро кра-
тиялық тетіктердің осылай заң сыз 
мақсаттарда қолданылуының себеп те-
рін түсіндіре кетті.

«Қазіргі кезде бала көтеруге қабі-
лет сіз жұптардың қатары артып 
жатқаны мəлім. Нақтырақ айтсақ, 
бүгінде ерлі-зайыптылардың 15%-ы 
бала көтере алмайды. Ал араларында 
бала болмауына байланысты жалпы 
некенің 20%-ы бұзылады. Сондықтан 
жыл сайын бала асырап алғысы келетін 
отбасылардың саны көбейіп жатыр. 
Шын мəнінде, мұндай жағдай – тек 
біздің елге ғана емес, барлық дамыған 
елдерге тəн құбылыс. Бала асырап 
алғысы келетіндерге құжат жинау ба-
рысында бұл рəсімдердің күрделі екені, 
балалардың жетпейтіні жəне бірнеше 
жылдан бері кезекте тұрған адамдар 
бар екені туралы айтылуы мүмкін. 
Қандай қадамға болсын дайын жұптар 
болса, оларға «мəселені шешу» жолы 
ұсынылады. Шамасы, мұндай əрекетке 
баратын ерлі-зайыптылар кездеседі. 
Олар мұның қылмыс екенін түсінуі 
немесе толық түсінбеуі мүмкін, бірақ 
жоғарыда аталған схемаларға келіседі», 
деді Бала құқықтары жөнін дегі уəкіл.

Бұл ретте А.Саин қамқоршылық 
органдарында азаматтарға суррогат 
ана болудың заңнамалық бекітілген 
тетіктері бар екені əдейі айтылмауы 
мүмкін деп ойлайды. Мысалы, баланы 
өз бетінше көтере алмайтын отбасы 
медициналық проблемаға байланыс -
ты өздерінің немесе донор банкіндегі 
донорлардың биоматериалдарын қол-
да на отырып, суррогатияға жүгіне ала-
ды жəне баланы заңды жолмен табады.

Сондай-ақ ол Президенттің тап-
сырмасымен жасанды ұрықтандыру 
– ЭКҰ-ға квоталар бөлініп жатқанын, 
бұл квоталардың көбеюі бала сүйе 
алмай отырған көптеген отбасының 
мəселесін шешіп беретінін атап өтті.

«Ана үйі» балдырғандарды 
жетімсіретпейді

Жалпы, бала сату десе, шетел асып, 
жат жұрттың қамқорлығына өткен 
қаракөздеріміз еске түседі. Бұл біздің 
қазақ қоғамының жетімін жылатпаған 
ел екеніне үлкен сын болғаны белгілі. 
Еліміздің аумағында халықаралық 
бала асырап алу бойынша агенттіктер 
аккредиттелген сəттен бастап, яғни 
2013 жылдан бастап 2019 жылға дейін 
шетелдік азаматтар 157 қазақстандық 
баланы асырап алды. Бір жақсысы, екі 
жыл көлемінде – 2020 жылы жəне 2021 
жылдың бірінші жартыжылдығында 
шетелдіктерге бірде-бір бала асырап 
алуға берілмепті.

Өзіміздің азаматтар үшін бала 
асы рап алу рəсімі қиынға соқса, ше-
тел   дік тер үшін бұл мəселе əлде-
қай да жеңіл көрінеді. Өйткені бала 
асы  рап алуға көмектесетін, осы рə-
сім  ді жүзеге асыра тын шетелдік 
агенттіктердің жұ мысы жолға қо йыл-
ған. Қазақстанда 20-ға жуық шетелдік 
агенттік жұмыс істейді екен. Ал бала 
асырап алғысы келгенімен, түрлі 

кедергілерге тап келіп, тауы шағылған 
отандастарымызға жол көрсетіп, жəр-
де мдесетін өз агент тік те ріміз жоқтың 
қасы. Бүгінде осы ол қы лық тың орнын 
толтырып, екі агент тік құрылған.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бала асырап алу жөніндегі мемлекеттік 
емес агенттіктерді құру туралы тап-
сырмасын орындау мақсатында 2019 
жылы жетім балаларды қазақстандық 
азаматтардың отбасыларына орналас-
ты руға жəрдемдесу жөніндегі ұйым-
дар дың қызметі заңнамалық түрде 
бекітілді. Бұл ретте елімізде «Ана үйі» 
қоғамдық қоры мен «Ковчег» мекемесі 
аккредиттелді. Олар əлеуетті асырап 
алушы ата-аналардың психологиялық 
даярлығын жүзеге асырады. Ата-
аналарға тегін негізде құқықтық көмек, 
психологиялық жəне психологиялық-
педагогикалық кеңес береді.

«Ана үйі» – əлеуметтік жетімдіктің 
алдын алу жəне жыл сайын балалар 
үйіне түсетін балалардың санын азай-
ту мақсатында 8 жылдан аса уақыт 
бойы жұмыс істеп келе жатқан қайы-
рым дылық қоры. Бұл қор өмірдің 
теперішін көріп, қиын жағдайға тап 
болған, тығырыққа тірелген, қолында 
жаңа туған нəрестесі бар аналарға 
қорған болып келеді. Бүгінде еліміздің 
18 қаласында осы қордың 21 аналар үйі 
жұмыс істеп отыр. Осы уақытқа дейін 
«Ана үйі» тұрмыстық қиындықтың 
салдарынан өз баласынан бас тартуға 
мəжбүр болып тұрған 5 122 жас анаға 
қолдау көрсетіп, нəрестелерінің бала-
лар үйіне өтпей, отбасында қалуына 
септігін тигізді.

Аталған қор жұмысының екінші 
бағыты – Бала асырап алу жөніндегі 
ұлттық агенттікті құру болды. Осы 
агенттіктің басшысы Лəззат Жүсіпова 
басты мақсат жетім балалар мен ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған ба-
лаларды Қазақстан азаматтарының от-
басына тəрбиелеуге беруге жəрдемдесу 
екенін айтты.

«Бүгінгі таңда Қазақстанның 16 
қаласында кеңес беру кабинеттері мен 
асырап алушы ата-аналар мектептері 
жұмыс істейді. Агенттік мамандары ба-
лалар үйлері мен сəбилер үйлерінен ба-
лаларды өз отбасына қабылдауға тілек 
білдірген азаматтар мен отбасыларға 
кешенді консультациялық көмек 
көрсетеді. Сондай-ақ асырап алушы 
ата-аналар мектептерінде əлеуетті 
асырап алушыларды психологиялық 
даяр лау жүргізіледі. Осы уақыт ішінде 
агенттік қызметкерлері бала асырап 
алудың түрлі мəселелері бойынша 12 
888 адамға кеңес берді, 3 065 азамат 
асырап алушы ата-аналар мектебінде 
даярланды. Агенттік көмегімен 1 009 
отбасы 1 483 баланы қабылдады», деді 
Л.Жүсіпова.

Бала асырап алу жөніндегі ұлттық 
агент тік балалар үйіндегі тəрбие лену-
шілерді барынша қазақстандық отба-
сы лардың тəрбиесіне беруге септесу 
ар қылы балалар үйін 60%-ға дейін жа-
буға ықпал етуді мақсат тұтып отыр 
екен.

Тағдыр тауқыметін тумай жатып 
та тып, балалар үйіне тап болған əр 
сəбидің ата-ананың аялы алақанын 
сезініп, мейір-шапағатына бөленіп 
өсуіне хақы бар. Сондықтан көңілі 
жарым жаутаңкөздердің отбасын та-
уып орналасуына барынша кедергі 
келтірмей, жағдай жасау маңызды. 
Құлағымызға əбден сіңісті болып 
кеткен əннің сөзімен айтсақ, сəбидің 
бəрі бақытты болу үшін жаралғанын 
ұмытпасақ екен.

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Сәбидің бәрі бақытты 
болу үшін жаралған
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Рауан ҚАБИДОЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

Еңселі елорда – ең алдымен Қазақ-
станның Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың төл туынды-
сы. Азаттықтың архитекторына айналған 
Елбасы бір сөзінде «Астананың салынуы-
мен Қазақстанның жаңа дəуірі бастал-
ды. Біріншіден, тəуелсіздіктің алғашқы 
жылдарынан бастап мемлекеттілігіміздің 
барлық институты орнықты. Астана бүкіл 
əлем таныған жаңа саяси орталыққа айнал-
ды», деген болатын. Халқымыз ықылым 
замандардан жаз жайлап, қыс қыстаған 
осынау құтты мекен ел қамын жеген 
Едігеден бастап, Əз-Тəукеге дейінгі қазақ 
хандарының ордасы болғаны тарихтан 
белгілі. Бұл топырақ елдігіміздің айбары, 
тарихымыздың қайнары. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев 2021 жылды Тəуелсіздіктің 30 
жылдығы ретінде жариялаған болатын. 
Азат тықтың атаулы датасы тарихи мəнге, 
айрықша маңызға ие. Тағылымды кезеңде 
жас мемлекеттің қанаты қатайып, буыны 
бекіді. Оған ұлт болып үлес қосып, ел 
болып еңбек сіңірдік. Ал ел Президенті 
жуырда «Халық бірлігі жəне жүйелі ре-
формалар – ел өркендеуінің берік негізі» 
атты халыққа Жолдауында еліміздің 
алдағы даму стратегиясын айқындап 
берді. Жолдауда Президент «Егемендік 
дегеніміз – жалаң ұран мен жалынды 
сөз емес. Біз үшін ең маңыздысы – əр 
азаматтың Тəуелсіздік игілігін сезіне 
алуы. Оның басты көрінісі – елдегі 
бейбіт өмір, қоғамдағы тұрақтылық пен 
тыныштық. Сондай-ақ халықтың тұрмыс 
сапасының жақсаруы жəне жастардың 
болашаққа нық сеніммен қарауы», де-
ген болатын. Мемлекет басшысы ай-
тып отырған тəуелсіздік тағылымын, 
елорданың жемісті жетістігін дөңгелек 
үстел жұмысына қатысушылар да 
отырыстың өзегіне айналдырды.

– Тəуелсіздік алғаннан кейін еліміз бір 
ұлт болып Есілдің бойына ел қондырды, 
еңселі астанамыз салынды. Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев-
тың бастамасы жұртымыздың жасампаз 

еңбегіне ұласып, сəулетті шаһар бой көтерді. 
Бас қаламыз аз уақыт ішінде Қазақстанның 
саяси-экономикалық жəне рухани-мəдени 
орталығына айналғаны айқын, – деді Нұр-
Сұлтан қаласы əкімінің орынбасары, іс-шара 
модераторы Асхат Оралов.

Қала əкімінің орынбасары өз сөзінде 
елордада 2010 жылы Еуропа, Орталық 
Азия мен Солтүстік Американың 56 
елін біріктіретін əлемдегі аса ірі өңірлік 
құрылым – Еуропадағы қауіпсіздік жəне 
ынтымақтастық жөніндегі ұйымның жиы-
ны, 2017 жылы ЭКСПО халықаралық 
көрмесі өткізілгенін еске салды. Елбасы 
бастамасымен жəне ұлттық жігермен 
са лынған ұлы құрылыстар бүгінгі жəне 
келешектегі жеңістерді қолдан бергіз-
бейтін сиқырлы күш екенін алға тарт ты. 
Оның айтуынша, осы оқиғалар ұлттың 
рухы мен мəңгілік жеңіс туралы сенімін 
арттыра түседі. Нұр-Сұлтан қаласы – 
еліміздің мақтанышы, ұлттық идеямыздың 
көрінісі. Шын мəнінде, елордамызды жаңа 
Қазақстанның символы деуге болады.

– Ел егемендігінің 30 жылдығына қадам 
бастық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
пен Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев үнемі елдің бірлігін, тыныштығын, 
халықтың əлеуметтік жағдайын ойлап 
келеді. Сондықтан бұл игі шараның 
Достық үйі ғимаратында ұйымдастырылып 
жатқанына қуанып отырмын. 1992 жылы 
Мемлекеттік Елтаң баны қабылдап жатқан 
кезде рəміздің жоғары тұсындағы бес 
бұрышты жұлдызға депутаттар қарсы 
болды. Сонда Елбасы «Жолдас депутат-
тар, жұлдызға таласудың қажеті жоқ. 
Бұл – тəуелсіз мемлекетіміздің өз жолы, 
өз жұлдызы», деп жұлдызды енгізген бо-
латын. Міне, азаттықтың 30 жылында 
даңғылымызды даралап, мемлекетімізді 
дүние жүзіне танымал еттік, – деді Мем-
лекеттік Елтаңбаның авторы Жан дарбек 
Мəлібеков.

Сəулетшінің айтуынша, елорданың 
қалыптасуы мен жаңаруы – Елбасының 
еселі еңбегінің жемісі. «Қазақ жерінде 
бұрын-соңды дəл мұндай шырайлы 
шаһар бой көтермеген болатын. Ең бас-
тысы, Нұр-Сұлтан қаласы Қазақстан 
халқын біріктіруші күшке ие. Мен оны бір 

жүздесуімізде «Елорданың құрылысын 
бастай отырып, Сіз қазақтың ұлттық 
архи тек турасының, интернационалдық 
архитектураның негізін қаладыңыз», деп 
Елбасының өзіне де айтқан болатынмын», 
деді Ж.Мəлібеков.

Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы мемлеке-
тіміздің тек саяси-əкімшілік қана емес, 
сонымен қатар рухани əрі ғылыми орта-
лығына айналды. Қазақстанның алдыңғы 
қатарлы жоғары оқу орындары да осында 
орналасқан. 

– Күн санап тəуелсіздігіміздің 30 
жылдығына таяп келеміз. Биылғы іс-шара-
лардың барлығы дерлік осы егемендіктің 
мерейлі жылы аясында ұйымдастырылып 
жатыр. Сол арқылы азаттық деп атала-
тын ұлы ұғымды анық түсінуге болады. 
Ұлт қайраткері Əлихан Бөкейханның 
«Бостандыққа апаратын жол – ұлттық 
ынтымақ қана», деген сөзі бар. Қай кез-
де де ұлттық ынтымақ, елдік ынтымақ 
керек екенін сезінеміз. Тұрақты, баянды 
мемлекет қана жаһандағы жақсылыққа 
ұмтылады. Əрбір мемлекет өз тағдырын 
өзі шешіп, əлемдік үйлесімділікке қызмет 
етуі тиіс. Үйлесім дегеніміз – бейбітшілік. 
Нұр-Сұлтан қаласы осындай үйлесімнің, 
татулықтың, елдік салтанаттың бере-
ке-бастауына айналды. Халқымыздың 
мыңжылдық асыл арманы орындалды, 
– деді Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің профессоры, фи-
лология ғылымдарының докторы, алаш-
танушы Дихан Қамзабекұлы.

Ғалым тəуелсіздіктің алдағы табы-
сын бірнеше бағытта көргісі келетінін де 
жеткізді. Д.Қамзабекұлы ең алдымен ел мен 
жердің тұтастығын, отаншылдығымызды 
алға тартты. Тұтастық – əр отандасымыз 
өзіне, өзгеге сенген кезде, меймандостық 
болған кезде тұғырлы болатынын айт-
ты. Екіншіден, ғалым Қазақстанның 
халықаралық беделіне тоқталды. Мəселен, 
елордамыз Батыс пен Шығыстың берекелі 
орталығына айналды. Үшінші бағытты 
академик мəдени мұраның, «Рухани 

жаңғырудың» іске асуымен сабақтастырды. 
Мұндай мұраны халық, мəдени-рухани 
кеңістік жасайды. Мыңжылдық тари-
хымызды таразылап көрсету арқылы 
барымызды бағамдаймыз. Қай кезеңде 
болсын қазақ халқы өзге нəсілді, этнос-
ты кемсітіп көрген жоқ. Ата тарихымыз 
ашық, жарқын. Сол қасиетімізден ажыра-
май, ұлық ұстанымды ұлықтап, əрі қарай 
жалғастыруымыз, келесі ұрпаққа аманат-
тай білуіміз қажет. Төртінші бағыт, ал-
тын арқау ретінде ғалым ілім мен білімді 
ұсынды. Көзі ашық, көкірегі ояу, білімді 
ұрпақ айналасына жарық нұр шашады. 
Бірлікке, ынтымаққа ұмтылады. Ұлт ұстазы 
Ахмет Байтұрсынұлы «Адамға ең қымбат 
нəрсе – жұрттың қамы, жұрттың ісі», дейді. 
Жұрт болып түндігімізді батысқа қаратып 
түрдік. Батыстың ілім-ғылымына, техно-
логиясына жол аштық. Бұл бағыттардың 
барлығы сайып келгенде, тəуелсіздіктің 
тұғырлы болуына, əлемдік үйлесімді 
қалыптастыруға қызмет етеді. Ал соның 
қайнар-бұлағы ел сүйсінген елордадан ба-
стау алады.

– Еліміз осы 30 жылдың мұғдарында 
ғаламат жетістіктерге жетті. Елорда-
мызды əлем жұртшылығы танып, мақ-
та нышымызға айналды. Ынтымағы 
жарасқан бейбіт, ашық аспан астында 
ғұмыр кешіп келеміз. ХХІ ғасырдың 
өзінде мұндай жетістік көп халықтың 
аңсаған арманы, қолы жетпеген мұраты. 
Біз соны бағалауға, қадірлеуге тиіспіз. 
Біздің барлық ортақ табысымыз – осы 
татулықтың, тəуелсіздіктің жемісі. 
Оның көш басында қоғамдық келісім 
мен жалпыұлттық бірліктің моделін 
қалыптастырған Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев тұр. Тұңғыш Президентіміздің 
арқасында еліміздегі түрлі этнос бір 
шаңырақтың астында тату-тəтті ғұмыр 
кешіп жатыр, – деді Өзбек мəдени 
орталығының төрағасы Шерзад Пулатов.

Азаматтық қоғам – тəуелсіз елімізді 
алға бастайтын алып күш екені анық. 
Сондықтан Қазақстанда үкіметтік емес 

ұйымдарға үлкен жауапкершілік жүк-
теледі. Бұл бағытта атқарылып жатқан 
жұмыстар туралы егемен еліміздің құр-
дасы, Нұр-Сұлтан қаласы ішкі саясат 
басқармасының үкіметтік емес сектор-
мен жұмыс бөлімінің басшысы Ердос 
Алтынбеков баяндады.

– Тəуелсіздік жылдарындағы ең ма-
ңызды оқиғалар елордада орын алып, 
түбегейлі шешімдер қабылданды. Елорда 
– бұл жастардың қаласы. Нұр-Сұлтан 
қаласы білім мен ғылымның, өнер мен 
мəдениеттің, экономикалық даму мен 
инновацияның, халықтар достығының 
ошағына айналғаны белгілі. Тəуелсіздік 
жылдарында Елбасының жастарға 
жасаған жағымды жағдайы ел дамуына 
ерекше серпін берді, – деді Е.Алтынбеков.

Оның айтуынша, еліміз егемендікке 
қол жеткізгелі бері көптеген зияткерлік 
мектеп, озық үлгідегі жоғары оқу орны 
ашылды. Сонымен қатар Елбасының 
бастамасымен 1993 жылы «Болашақ» 
бағдарламасы қолға алынды. Аталған 
бағдарлама аясында еліміздің жастары 
əлемдегі 30-дан астам елде орналасқан 
ең үздік университеттерде білім ал ды. 
Сонымен қатар халықаралық грант-
тардың, өз қаражаттарының жəне əртүрлі 
шетелдік университеттің ұсынған грант-
тарының негізінде білім алып жат-
қан жастардың саны 100 мыңнан аса-
ды. Бұл жастар – еліміздің авангарды, 
технология мен шетелдік озық да-
мудың үлгілерін көрген, сол идеяларды 
елімізге трансформациялаушы күш. Бұл 
Елбасының жастар үшін, болашақ ұрпақ 
үшін жасаған сындарлы саясатының 
жемісі. Е.Алтынбеков жас тар арасында 
волонтерлік дамып келе жатқанын да 
алға тартты. Бүгінде жас тар азаматтық 
қоғамдық қозғалыстарға белсенді түрде 
атсалысып жүр. Осылайша, өзгеге көмек-
тессем, елге жəрдем берсем деген волон-
тер жастардың қатары көбейді.

– Қазақта «Ұшар көгің, қонар көлің ба-
янды болғай» деген ескі сөз бар. Еліміздің 
ұшар көгі де, қонар көлі де баянды болғай. 
Жадымызда Ұлы дала елі, Мəңгілік ел 
идеясы деген қасиетті ұғымдар бар. Мəң-
гілік ел ұғымы Күлтегін, Орхон жа зу ла-
рында бар. Бағзы тарихымыз, архео ло-
гиялық жетістіктеріміз осы Ұлы дала-
ның иесі біздің бабаларымыз екенін 
дəлелдеп тұр. Нұр-Сұлтан қаласындағы 
Мəңгілік ел даңғылы – символымызға 
айналуға тиіс. Бұл біздің тарихымыздың, 
мəдениетіміздің, тіліміздің, дəстүріміздің 
символы. Даңғылдың өзі болашағымызды 
даралап тұр. Еркіндік – біздің ең қым бат 
қазынамыз, – деді филология ғылым дары-
ның докторы, профессор Серік Негимов.

Жиын соңында А.Оралов дөңгелек 
үстел жұмысына қатысқан ел ағаларын 
Нұр-Сұлтан қаласының əкімі Алтай 
Көлгіновтің Алғыс хатымен марапаттады.

Думан АНАШ,
«Egemen Qazaqstan»

«30 жыл: Тəуелсіздік – ел тұ-
ғыры» виртуалды телекөпірі NIS-
пен көп жылдар бойы бірлесіп 
жұмыс істеп келе жатқан серіктес 
мектеп оқушыларының да басын 
қосты. Жиынға қатысушыларды 
біріктірген басты тақырып – Тə-
уелсіз Қазақстанның жетістіктері 
жəне оқушылардың ел болашағы 
үшін жеке жауапкершілігі. Елор-
дадағы физика-математика ба-
ғытындағы NIS-те сабақ Елба-
сының тəуелсіз Қазақстанды 
құру мен қалыптастырудағы 
миссия сынан басталды. Жоғары 
сынып оқушылары алдағы отыз 
жылда өздерін қалай көретіні ту-
ралы ұжымдық болжам жасады 
– өз елінің нағыз патриот тары, 
бақытты жəне табысты маман-
дар. Алматыдағы химия-био-
логия бағытындағы зият керлік 
мектептің оқушылары тарих 
пəнінің мұғалімі Гүлнұр Кули-
кеновамен бірге цифрлы ресурс-
тар негізінде республиканың 
айтулы жетістіктерін талда-
ды. Сабаққа қатысқан оңтүстік 
м егаполистің жүздеген жоғары 
сынып оқушылары арасын-
да №148 жалпы білім беретін 
мек тептің 11-сынып оқушысы 
Дана Бе делбекова сабақтың бір 
демде өткенін жəне рес пуб-
ликаның жетістіктерін сезінуге 
көмектескенін жеткізді.

– Сабақ барысында мені əлемдік 
көшбасшыларға, соның ішінде 

Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған 
бөлігі ерекше қызықтырды. Бе-
делді саясаткерлер, мысалы Мар-
гарэт Тэтчердің Тұңғыш Пре-
зи дентіміздің қызметіне бер-
ген жоғары бағасы Нұрсұлтан 
Назарбаев тың бейбітшілікті сақ-
тау ісіне жаһандық шешімдер 
ұсын ған қазіргі заманғы ең мықты 
жəне ықпалды саясаткерлердің 
қатарына кіретінін тағы да дə-
лелдейді, – дейді Алматыдағы 
№107 мектеп-лицейінің оқушысы 
Бекзат Ділдəбеков.

Ақтөбедегі зияткерлік мек-
теп оқушылары Семей полиго-
нының жабылуы жəне Еура-
зиялық экономикалық одақтың 
құрылуы секілді атаулы оқиға-
ларға SWOT-талдау жасады. 
Оқытушы Бибігүл Жакиева «Қа-
зақстан тарихы» пəнінің миссия-
сы – жас ұрпаққа патриоттық 
тəрбие беріп, мемлекетті дамы-
ту үшін жеке жауапкершілік 
қалыптастыратынын атап өтті. 
Абай, Балқаш, Жезқазған, Саран, 
Сəтбаев жəне басқа қалалар мен 
ауылдардың жүзге жуық жалпы 
білім беретін мектептері Қара-
ғандыдағы NIS-тің Тəуелсіздік 
сабағына қатысты. 

– Отыз жыл ішінде елімізде 
үлкен өзгеріс болды. Білім мен 
ғылым саласындағы табысты 
жо балар – Назарбаев зият кер-
лік мектептері, Назарбаев Уни-
верситет, «Болашақ» бағдар-
ла масын атап өту керек. Қазір 
«Болашақ» бағдарламасы бойын-
ша Пенсильвания университетінде 

химия магистрі дəрежесін меңгеріп 
жатырмын. Бұл мүмкіндік те ел 
тəуелсіздігінің арқасы, – деді 
«Болашақ» бағдарламасы бойынша 
АҚШ-та білім алып жатқан химия 
пəнінің мұғалімі Инабат Хамитова.

Талдықорғанда ашық сабақтың 
басты тақырыбы – Еуразиялық 
экономикалық одақтың құрылуы 
болды, оқушылар ЕурАзЭО-ның 
саяси, экономикалық, техноло-
гиялық маңызын жəне əлеуметтік 
басымдықтарын талдады. 

– Біз ұлттық экономикамыздың 
Жаһандық əлемдегі бəсекеге 
қабілеттілігін арттыру бойынша 
өз идеяларымызды ұсындық, – 
дейді 12-сынып оқушысы Əмір 
Қуатұлы.

Оралда Тəуелсіздік мəнмəті-
ніндегі əлемдік дін көшбас-
шыларының съездері, сондай-
ақ жаһандық конфессияаралық 
жəне мультимəдени диалогтің 
қалыптасуы басты тақырыпқа 
айналды. Оқушылардың өздері 
радикализмнің барлық көрініс-
теріне тұрақты иммунитетті қа-
лыптастыратын білімнің рөлін 
ерекше атап өтті. 

Сарыағаш ауданы Төлеби 
орта мектебінің оқу шысы Арай-
лым Омарова Елбасының аза-
маттық бейбітшілік пен ұлт-
аралық келісімге бағыт талған 
бас тамаларының да ма ңызы зор 
екенін айтты. Шым кенттегі фи-
зика-математика ба ғы тындағы 
мектепке Оңтүстік Қазақстан 
облысының 60-тан астам жетекші 
мектебі қосылды. 

Ақтауда тəуелсіздік құрдастары 
– химия пəнінің мұғалімі Венера 
Суровцева жəне география пəнінің 
мұғалімі Мирас Құрбанғалиев 
жастарға қолдау көрсету жəне жас-
тар үшін атаулы бағдарламалар 
жасау сияқты мемлекеттік ба-
сымдыққа оқушылардың назарын 
аударды. Семейдегі NIS-те Тə-
уелсіздік сабағы Семей ядролық 
по  лигонының жабылуына арналды.

– Биыл Нұрсұлтан Назарбаев-
тың əлемді өзгерткен тарихи 
Жарлығына қол қойылғалы отыз 
жыл толды. Тəуелсіз Қазақстанның 
басты жетістіктерінің бірі – по-
лигонды жабу. Сондықтан бұл 
оқиғаның сабағымыздың та-
қырыбына айналғаны заңды, – деп 
атап өтті директордың орынбаса-
ры Лариса Əбілқасымова.

Алматы қаласындағы фи-
зика-математика бағытындағы 
мектепте оқушылар Қазақстан 
Рес публикасының бітімгершілік 
қызмет туралы заңын зерде-
леу үшін «Интеллект картасын» 

жасады. Қызылорда облысы 
Ж.Маханбетов ауылының №143 
орта мектеп мұғалімі Индира 
Мұ ханова NIS-тегі дəл осын-
дай сабақтардың патриот болуға 
үйрететініне сенімді. «Ауыл 
мек тебі» жобасының өкіл дері – 
Катонқарағай жəне Ұлан аудан-
дарындағы орта мектеп оқу шы-
лары мен мұғалімдері Тəуел сіздік 
сабақтары күні Өске мен дегі NIS 
партасына «жай ғас ты».

Сабақтың басты қатысушылары 
арасында Назарбаев зияткерлік 
мектептерінде қызмет ететін 
Тəуелсіздік құрдастары бар. 
Өскемендік Назерке Жұмағазинова 
мен талдықорғандық Қайсар 
Нұрбек, астаналық NIS өкілі Əнел 
Əлібай мен Мөлдір Ахметбекова 
ел егемендігі тəуелсіздік ұрпақ-
тарына өмірлік жəне кəсіби та-
бысқа шексіз мүмкіндік аш-
қанын айрықша атап өтті. Пав-
лодардағы NIS-тің Тəуелсіздік 
сабағы Педагогикалық шеберлік 
орталығының қолдауымен 

облыстық «ERTIS» телеарнасының 
тікелей эфирінде көрсетілді. 
Павлодар қаласының əкімі Асаин 
Байханов NIS оқушыларының 
ерекше жауапкершілігін атап өтті:

– Назарбаев зияткерлік мек-
тебінде оқу – үлкен мəртебе. Тə-
жірибелі мұғалімдерден білім 
алып, заманауи техникалық ба-
заны игере отырып, еліміздің 
болашағы үшін жұмыс істейтін 
мықты буын болатындарыңыз 
сөзсіз, – деді шаһар басшысы.

Қытай Халық Республи-
касынан Тəуелсіздік сабағына 
Desheng School International 
серіктестік мектебі қосылды, 
шетел дік оқушылар Қазақстан-
ның тəуелсіздік жылдарындағы 
жетістіктерімен танысты. Тə-
уелсіздік сабақтары Ұлыбритания, 
АҚШ, Оңтүстік Корея, Ресей, 
Син гапур, Малайзия, Түркия, 
Қытай, Армения, Өзбекстандағы 
шет елдік NIS серіктес мектептері 
үшін де жоспарланғанын айта кет-
кен лəзім.

Елорда – еркіндікпен егіз ұғым 
–––––––––––––––––––––––––––––––
Егемендікпен бірге еңсе тіктеген 
елордамыздың �ткені – �рнекті, бүгіні 
– берекелі, ертеңі – ел сүйсінерлік. 
Бостандықтың болмысын айшықтап 
тұрған бас қаламыз қарыштап дамы ған 
Қазақстанның жетістігіне, тұғырдан 
түспейтін тәуел сіздігіміздің тірегіне 
айналды. Жемісті жетістігі де, толағай 
табысы да бар. Оған Нұр-Сұлтан 
қаласындағы Достық үйінде �ткен 
«Тәуелсіз Қазақстан: жасампаздыққа 

толы жылдар. Нұр-Сұлтан қаласының басты жетістіктері» атты д�ңгелек 
үстелде к�з жеткіздік.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Зияткер ұрпақ 
зейін қойған Тәуелсіздік сабақтары

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Еліміздегі 50 мыңға жуық жоғары сынып оқушысы Назарбаев зияткерлік мектептерінің 
«Жасампаздық пен даму» атты Тәуелсіздік сабақтарына қосылды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Әлемнің үздік 
ұстазы

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жуықта Varkey қоры «�лем мұғалімі» жаһандық 
сый лығына үміткер үздік ұстаздардың есімін ата-
ды. Дүние жүзілік байқауда үздік елуліктің қатары-
на кіргендердің қатарында Се мей дегі Назарбаев 
зияткерлік мекте бінің мұғалімі де бар.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мерей ҚАЙНАРҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Қуанарлығы, жаһандық сыйлық финалына шыққан-
дардың қатарына Семей қаласындағы физика-математи-
ка бағы тындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика 
пəні мұғалімі Асхат Жұмабеков те енген. Бұл – Қазақстан 
тарихындағы алғашқы оқиға. Алдағы уақытта ол халық-
аралық байқауда ел намысын қорғайтын болады.

Əлемнің 121 мемлекетінен сынға түскен мұғалімдер 8 
мыңнан астам номинация бойынша іріктеліп, Global Teacher 
Prize-2021 сыйлығына біртабан жақындады. Отызда орда 
бұзар А.Жұмабеков бұл мəртебеге жету үшін 2018 жылдан 
бері тынымсыз еңбек етті. Сол жылы 20 мектептің ұстаздары 
арасында бірінші орынды жеңіп алып, республикалық 
кезеңге өткен. Сөйтіп, еліміздің «Үздік педагогі» атағына 
ие болған.

– Мен «Əлем мұғалімі» жаһандық сыйлығына қатысуды 
2020 жылдың күзінде бастағанмын. Байқау бірнеше кезеңнен 
тұрды. Əлемнің əр қиырынан мыңдаған өтініш қабылданды. 
Осыдан-ақ шараны ұйымдастырушылардың атқарған 
жұмыс тарының аз болмағанын көруімізге болады. Varkey 
қорына мені үздік 50 мұғалімнің қатарына қосқандары 
мен ұстаздарға дəл осындай мүмкіндік бергендері үшін 
алғысымды білдіремін. Қоғамдық маңызды бастамаларды 
дамыту қорының негізін қалаушы Əлия Нұрсұлтанқызы 
Назарбаеваға, қордың барлық қызметкерлеріне «Қазақстан 
мұғалімі» ұлттық сыйлығының бастамашысы болғандары 
үшін үлкен ризашылығымды білдіремін, – деді Асхат 
Жұмабеков. 

Сондай-ақ жас ұстаз өзі қызмет ететін Назарбаев зият-
керлік мектебінің ұжымына да алғыс білдірді. Айта кетерлігі, 
мектепте шəкірттер ғана білім алып қоймайды, сонымен бірге 
ұстаздардың да білімі бірге шыңдалары анық. 

А.Жұмабеков – «Болашақ» бағдарламасының 2016 
жылғы түлегі. 3 кітаптың, 50-ден астам ғылыми жұмыс пен 
мақаланың авторы. Еңбектері Қазақстан, Ресей, Финляндия, 
Ұлыбритания, Украина мемлекеттеріндегі журналдар-
да, жинақтарда, газеттерде жарық көрген. Шəкірттері –  
«Туймаада», Оңтүстік Кореяда өткен республикалық, 
халық аралық олимпиадалардың, ғылыми жобалардың жүл-
дегерлері. Ол дəріс берген түлектердің арасында Назарбаев 
Университет, Гонконг политехникалық университеті, Əбу-
Дабидегі Нью-Йорк университеті, АҚШ пен Ресей жəне 
Еуропаның танымал оқу орындарының грант иегерлері бар.

Айта кетсек, «Əлем мұғалімі» жаһандық сыйлығы ұстаз-
дар дың қоғамдағы маңызын арттыра отырып, олардың күш-
жігерін бүкіл əлем мойындауға лайықты екенін көрсетуге 
арналған.

СЕМЕЙ

(Соңы. Басы 1-бетте)

«Балам 2-сыныпта оқиды. Үш ауысымды мек-
тепке барады. Са бағы 11:15-те басталып, 14:15-те 
аяқталады. Содан кейін келіп түскі асын ішеді. 
Сонда бір күнде 40 минуттан 4 сабақ болады. 
Қазір кейбір пəндерді онлайн оқытуға мүмкіндік 
берілді ғой. Балам дене шынықтыру, өзін-өзі 
тану, музыка сабағын үйде оқып жатыр. Онда 
да аптасына 3 рет болатын дене шынықтыру 
сабағының біреуі ғана үйден, қалғаны мектеп-
те оқытылады. Ата-ана ретінде балама қиындық 
туып жатпағандықтан, оқу ыңғайсыз деп айта ал-
маймын. Қазір мектепке барып негізгі пəндерден 
жаңа тақырыптарын үйреніп келеді, сол себепті де 
аса қиналмайды. Үй тапсырмаларын өзі орындап 
жүр. Осыған да қуанамыз, əйтпесе бұған дейін 
қашықтан оқыдық қой. Сонда өзім бірге отырып 
сабақ оқытатынмын», дейді Қ.Құлжанова.

Біз қашықтан оқу кезінде қоғам болып шу-
лап жүріп бірінші кезекте бастауыш сыныптың 
оқушыларын дəстүрлі оқыту форматына ауыс-
тырдық. Себебі білім берудің бұл сатысында мұ-
ғалімнің көмегі қалайда керек. Компьютер тү гілі, 
əріптер мен дыбыстарды əлі толық мең гер ме-
ген 1-сынып оқушыларына тіпті қиын болғаны 
белгілі. Енді жаңа оқу жылын дəстүрлі формат-
та бастағанда бастауыш сынып оқушыларының 
ішінара сабақтарын онлайн оқытып жатқаны мыз 
қалай болды? Иə, көп ата-ананың ұғымында дене 
шынықтыру – «қол сілтей салатын» сабақ. Алайда 
дəл осы қалыпты өмірімізге кесірін тигізген пан-
демия денсаулықтың, саламатты өмір салтын 
сақ таудың, спортқа бала кезден үйір етудің қан-
ша лықты маңызды екенін анық ұғындырған жоқ 
па? Сонда дене шынықтыру сабағын негізгі пəннің 
қатарына жатқызғымыз келмейтіні қалай? Əрі 
буы ны бекімеген бастауыш сыныптың балала-
рына жаттығу жасаудың жөн-жосығын ең алды-
мен мектепте жүйелі үйрету керек қой. Жарайды, 
сабақтың қандай форматта болса да өткізілгені 
маңызды ғой. Алайда нақ жоғарыдағы ата-ананың 
баласындай, үш ауысым ның ортасындағы уақытта 
оқитын бала ларға қиын. Байқадыңыз ба, ата-ана 
баласының дəл түскі ас кезінде сабақта болаты-
нын айтты. Бала өмі рі мен денсаулығына уақтылы 
та мақтанудың маңызы бөлек емес пе? Осының 
бəрі түптеп келгенде үш ауысымда оқытудың 
себебінен болып отыр. Бұлай болмағанда барлық 
пəн өз кестесімен, мұғалімнің алдында өтер еді. 
Екінші ауысымда білім алатын балалар уақтылы 
тамақ танып, үшінші ауысымда оқитын оқушылар 
үйіне қараңғы түспей қайтар еді.

Ата-ана Қ.Құлжанова баласын беріп отырған 
Ақтау қаласындағы №29 мектептің директоры 
Жайна Ізтұрғанова үш ауысым мəселесі мектеп 
ашыл ғаннан бері бар екенін, бірақ жақында шеші-
летінін жеткізді. 

«Біздің мектеп 2018 жылы қыр күйекте пайда-
лануға берілді. Оқу ошағы ашылғаннан бері үш 
ауысым мен жұмыс істейді. 8 ауданның балала-
рын қамтып келеміз. Негізі мектебіміз 900 орынға 
лайықталған, сол себепті біз тек 1800 бала ғана 
қабылдай аламыз. Қазіргі уақытта бізде бастауыш 
сыныптың балалары ғана үш ауысымда оқып жа-
тыр. Қалған сыныптың оқушылары екі ауысымда 
білім алып жүр. Өйткені бізге жақын маңайдан 
екі мектеп салынды. Бұған дейін мектебімізге 
жа қын орналасқан «Дарын» мектеп-интернатын-
да оқыттық. Соның нəтижесінде оқу ошағымыз 
үш ауы сымды болғанымен, оқушыларымыз екі 

ауысымда оқыды. Яғни «Дарын» мектеп-интер-
натында балалар бір ауысымда оқиды, қалған 
уақытында сыныптар бос болады. Сол бос уақытта 
біз үшінші ауысымда білім алуға тиіс балаларымыз-
ды мектеп-интернаттың кабинеттерін жалға алып 
оқыттық. Осылайша, оқушыларымыз екі мектепке 
ауысып оқыды. Енді бастауыш сынып оқушыларын 
да екі ауысымға ауыстырсақ дейміз. Бұл бағытта жұ-
мыс жүргізіліп жатыр. Нақты айтсақ, мектебіміздің 
жанынан 400 орын дық қосымша құрылыс салыну-
да. Жаңа жыл ға дейін құрылысты аяқтау жоспарда 
бар. Оның үстіне жақын ауданнан тағы жаңа мек-
теп пайдалануға берілмек. Сонда мəселе өздігі нен 
шешіледі», дейді Ж.Ізтұрғанова. 

Бұл – бір ғана мектептегі мəселе. Ал еліміздегі 
130-дан аса басқа мек тептегі үш ауысым мəселесі 
қа лай шешіледі? Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев 
биылғы Жолдауында: «Орта білім беру жүйесіндегі 
өткір проблеманың бірі – мектептердегі орын 
тапшылығы. 225 мың оқушыға орын жетіспейді. 
Шұғыл шара қа был дамасақ, 2025 жылға қарай 
орын тапшылығы 1 миллионға жетеді. Мен 2025 

жылға дейін кемінде 800 мектеп салу туралы тап-
сырма берген болатынмын. Бүгін оның санын бір 
мыңға жеткізуді міндеттеймін. Мектептерді бюд-
жет қаржысына салумен қатар, осы өзекті мəселені 
шешуге жеке секторды да тартқан жөн», деді. 

Үш ауысымды мектептер саны бойынша ал-
дың ғы орында тұрған тағы бір өңір – Шымкент 
қа ласы. Мұнда қазір 9 үш ауысымды мектеп бар. 
Шым кент қалалық білім бас қармасының басшы-
сы Жанат Тажиева аталған түйткілдің түйіні 2023 
жылы түбегейлі тарқатылатынын айтты. Бұған 
Пре зидент айтқан тиімді тетікті қолдану септігін 
тигіз бек. 

«Қалада сапалы білім беру үшін жағдай жасау 
мақсатында 2021-2025 жылдар аралығында ке шенді 
жоспар əзірленді. Сол жоспарға сəйкес 72 мек тептің 
құрылысы жүргізіледі. 2021 жылы 12 714 орынға 
арналған 23 мектеп құрылысы (4 мемлекеттік – 
1 920 орын 19 жекеменшік – 10 794 орын) тапсы-
рылады. Оның ішінде биылғы қыркүйек айында 4 
мемлекеттік, 15 жекеменшік мектеп пайдалануға 
беріледі. Нəтижесінде, жаңа оқу жылында апатты 
мектеп мəселесі толығымен жойылып, үш ауысым-
ды мектептер саны 14-тен 9-ға төмендейді. Ал 2023 
жылы үш ауысымды мектептер мəселесін түбегейлі 
шешпекпіз», деп түсіндірді.

Шымкент қалалық білім басқар масы бас-
шы сының айтуынша, қазір мегаполистегі үш 

ауы сым ды 9 мектепте 16 мыңнан аса бала білім 
алып жатыр.

Білім жəне ғылым министрі Асхат Аймағам-
бетов Мемлекет басшы сының үш ауысымды мек-
тептерге қатысты тапсырмасын орындаудың 4 
те тігі барын мəлімдеген. Бұл туралы ведом ст во 
басшысы əлеуметтік желідегі ресми парақ ша сын-
да: «Жол дауда айтылғандай, урбанизация жəне 
демографиялық процестерге байланысты 2025 
жылы мектептерде қосымша шамамен 1 млн орын 
қажет болады. Бұл мəселені шешу үшін 1 мың жаңа 
мектеп салынады. Осы жылдың өзінде 200 мектепті 
ашу жоспарланып отыр. Əкім діктермен бірлесіп 
4 тетік пайдаланылады. Атап айтсақ, мемлекет-
жекеменшік əріптестігі, жеке мектептер желісін да-
мыту, мемлекеттік бюджеттен ны саналы құрылыс 
жəне модульдік конструкциялардан мектептер салу 
тетігі», деп түсіндірді. 

Алдыңғы 3 тетік түсінікті, ал соңғы тетік тура-
лы толығырақ білу мақ сатында тиісті ведомство-
ға хабар ластық. Білім жəне ғылым министрлігі 
«А.Аймағамбетов айтқан модульдік конструк-

циялардан мектептер салу қалай жүзеге асыры-
лады?» деген сауалымызға: «Жоспарға сəйкес 
2021 жылдан бастап 2025 жылға дейінгі кезеңде 
оқушы орындарының тапшылығын жою жəне 
үш ауысымда оқыту проблемасын шешу үшін 
1000 мектеп салу жоспарланып отыр. 1000 мек-
теп салу үшін бірнеше тетік қолданылады. Соның 
бірі – модульдік конструкциялардан мектептер 
салу, яғни тез салынатын ғимараттар. Министрлік 
осы проблеманы ауылдық жерлерде шешу жəне 
бюджет қаражатын тиімді пай далану мақсатында 
модульдік кон струкциялар бойынша мектептер са-
луды ұсынады. Ведомство мо дульдік мектептердің 
құрылысына қажет тілікті анықтау үшін талдау 
жүр гізді. Талдау перспективалы ел ді мекендерді 
іріктеу бойынша жүр гізілді. Нəтижесінде, респу-
блика бойынша 200 модульдік мектеп салу қажет 
екені анықталды. Жалпы алғанда, модульдік 
мектептердің мынадай артықшылықтары бар: 
бірін шіден, құрылыс монтаждық жұмыстардың 
мерзімі аз (3 есе жылдам); екіншіден, модульдік 
құрылыстың сипаттамалары мектеп тердің жоба-
лық қуатын ең қысқа мерзімде ұлғайтуға немесе 
азай туға мүмкіндік береді; үшіншіден, үлгі  лік 
жоба лар мен салыстырғанда модуль дік мектеп-
тердің неғұрлым төмен (20-40 пайызға) құны; 
ауыл ды жабу кезінде мектепті перспективалы 
өңір лерге кө шіру мүмкіндігі бар», деп жауап берді.

Олардың арасында АҚШ (Джордж Ва-
шингтон, Мичиган, Вайоминг, Висконсин, 
Пен сильвания, Бостон, Огайо, Мидлберри 
халық   аралық зерттеулер институты), Ұлы бри  -
тания (Лондон империялық колледжі, Ри динг 
университеті, Ливерпуль, Manchester Met ro-
po litan University), Германия Феде ративтік 

Рес пуб ликасы (Гумбольдт атын дағы Берлин уни -
верситеті), Жапония (Токио универ ситеті), Бель-
гия (KU Leuven) жəне т.б. университеттер бар.

«Мемлекет басшысының тапсырмасы бо-
йынша жыл сайын 500 отандық ғалым мемле-
кет есебінен білім алып, тағылымдамадан өтіп, 
бірлескен зерттеу жұмыстарын жүргізе алады. 

Биыл біздің ғалымдар 80 мамандық бойынша 
академиялық оқудан жəне 137 мамандық бо-
йынша тағылымдамадан өте алады», деді Білім 
жəне ғылым вице-министрі Қуаныш Ерғалиев.

Үздік шетелдік оқу орындарында «ға лым-
дар» санаты бойынша тағылымда ма дан өтуге 
ниет білдірген ғалымдарды іріктеу Ха лық-
аралық бағдарламалар орталығы арқы лы жүр-
гізіледі. Аталған санат бойынша тағы лым дама-
дан өтуге кандидаттардың жал пы жұмыс өті лі 
кемінде үш жыл болуға тиіс, оның ішінде соң-
ғы 12 ай таңдаған маман дығы бойын ша. Өті-
ніш терді қабылдау 28 қазанға дейін жалғасады.

Оның ішінде еліміздің Аза-
мат тық авиация академиясы мен 
Avia Solutions Group муль ти-
сервис тік авиациялық хол дингі 
арасында  оқу орталығын құ ру, 
сондай-ақ ака демияны ұш қыш-
тарды оқы ту  бойынша Еуро па-
лық əуе қауіпсіздігі агенттігінің 
(EASA) сертификатын алуға да-
йындау мə селелері қаралды.

«ИКАО жəне EASA зама-
науи талаптарына сай келетін 
бі лікті ұшқыштарды даярлау 
– елі міздің авиация саласының 
ба сым міндеті. Қазіргі заманғы 
авиа симуляторларда олардың 
дағ  дыларын жетілдіру шұғыл 
жағ дайларда жедел шешім қа-
был дауын жақсартады. Бұл ұшу 
қауіп сіздігіне сөзсіз оң əсер 
етеді», деді Б.Атамқұлов.

Қазіргі уақытта Қазақстан-
ның азаматтық авиациясында 20 
мың   нан астам қызметкер, оның 
ішінде 1500-ге жуық ұш қыш жəне 
2 мыңнан астам инже нер лік-тех-
никалық маман жұмыс істейді. 
Салалық болжамдар бойын-
ша 2025 жылға дейін елімізге 

қо сым ша 500-дей ұшқыш, 1 мың-
ға тарта инженер қажет болмақ. 

Айта кетелік, Avia Solution 
Group – əлемде 100-ге жуық кең-
сесі мен өндірістік алаңдары бар 
жа һандық аэроғарыштық бизнес-
топ. BAA Training (бұрынғы 
Baltic Aviation Academy жəне 
Avia Solution Group еншілес 
компаниясы) – штаб-пəтері Лит-
ва ның Вильнюс қаласында орна-
ласқан, əлем бойынша жұмыс 
істейтін тəуелсіз авиациялық оқу 
орталығы. 96 елдің əуе компания-
лары – BAA Training клиенттері.

Білім беру ұйымы (АТО) ре-
тінде сертификатталған BAA 
Training ұшақтар мен тік ұшақ-
тар дың ұшқыштарын жəне əуе 
ке мелерінің түрлері бойынша 
борт серіктер, жерде қызмет көр-
сететін мамандарды даярлай ды. 
Ұшу диспетчерлерін оқы тады. 
Компанияның Литвада, Испа-
нияда, Қытайда жəне Вьетнамда 
4 ірі оқу орталығы бар жəне жыл 
сайын 14 ұшақ түріне 1 мыңға 
жуық авиация мамандарын даяр-
лай алады.

Мəселен, Түркістан облы-
сы Сарыағаш ауданы Б.Ома-
ров атындағы №50 мек теп мұ-
ға лімдері мектеп дирек торының 
мін  детін атқарушы оларды ку-
рорт  тық аймақта гольф алаңын 
тазалау жұмысына тартқаны үшін 
шағымданды. Мəселенің мəн-
жайы анықталғаннан кейін лауа-
зымды тұлға қызметінен боса-
тылды.

Түркістан облысында бала-
бақша тəрбиешісі қызметінен 
заңсыз босатылған, алайда 

əкім діктің білім басқармасы оның 
құқығын қалпына келтіру бо йынша 
шаралар қабылдамаған. Білім са-
ласында сапаны қам тамасыз ету 
жөніндегі аумақтық департаменті 
қызметкерлерінің араласуынан 
кейін ғана тəрбиеші бұрынғы жұ-
мысына қайтып оралды.

Атырау облысында педаго ги  -
калық этика ережелерін бұз ғаны 
үшін Қ.Ахмедияров атында ғы орта 
мектептің мұғалімі жұ мы сынан 
босатылды.

Алматы облысында депар   та-

 мент қызметкерлері мұға лім нің 
өтінішінен кейін шаралар қа был-
дады. Өтініште мұғалім білім беру 
ұйымдарында ақша жинау жəне 
оларға тəн емес функ цияларға тар-
ту фактілері туралы хабарлаған. 
Мəселе қа ралғаннан кейін Текелі 
қала сындағы №6 орта мектебінің 
ди ректорын қызметінен босату ту-
ралы шешім қабылданып, осы ған 
ұқсас фак тілер растал ды. Сонымен 
қа тар Текелі қа ласы əкімдігінің 
білім бөлімі бас шысының м.а. 
тəртіптік жауапкершілікке тарту 
ұсы нылды.

Педагогтердің құқықтары мен 
заңды мүдделерінің ең көп бұ  зылуы 

Түркістан жəне Ал маты об лыс-
тарында байқалады. Сонымен қатар 
əлеуметтік же лі лерде иммундау 
шара лары бойынша тізім жасау ту-
ралы құ жат жарияланды. Мұндай 
ақ паратты жинау жө ніндегі бұй рық 
Білім жəне ғы лым ми нистрлігінде 
қарасты рыл маған. Аудандық білім 
бөлі мінің басшысы тəртіптік жауап-
кершілікке тартылды. 

Айта кетейік, Білім жəне ғы лым 
министрінің тапсырма сы бойынша 
əр облыста педа гогикалық əдеп 
жөніндегі комис сия лар құрылды, 
олар педа гог тердің құқықтарын 
бұзу бойын ша өтініштер мен фак-
тілерді жедел қарайды.

КӨКЕЙКЕСТІ

Миллион оқушыға мектептен 
орын таба аламыз ба?

ӘРІПТЕСТІК ӘЛЕУЕТІ

Авиация мамандарын 
даярлайды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Еліміздің Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі 
Бейбіт Атамқұлов Литва Республикасының Қазақстандағы 
Т�тенше және �кілетті елшісі Гинтаус Васюлиспен және 
осы елдің бизнес �кілдерімен кездесуінде екі елдің к�лік 
ынтымақ тастығының қазіргі жай-күйі мен перспективала-
рын талқылады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БІЛІМ ЖӘНЕ БІЛІК

Тағылымдамаға жіберілетін ғалымдар іріктелуде

ТАЛАП ЖӘНЕ ТӘРТІП

Жетпіске жуық өтініш түсті
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Оқу жылы басталғаннан бері Білім және ғылым саласында 
сапаны қамтамасыз ету комитетіне азаматтардан 70-ке жуық 
�тініш келіп түсіп, білім беру саласында сапаны қамтамасыз 
ету департаменттерінің қызметкерлері шаралар қабылдады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелге тағылымдамаға жіберілетін ғалым дарды 
іріктеу жалғасып жатыр. Жетек ші мамандар мемлекет есебінен әлемнің үздік жоғары 
оқу орындары мен ғылыми орта лықтарында тағылымдамадан �тіп, бір лескен ғылыми 
зерттеулерді жүргізе алады.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

МЕРЕЙ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Думан АНАШ,

«Egemen Qazaqstan»
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Хамит ЕСАМАН, 
«Egemen Qazaqstan»

Əкенің жалған жаламен ұсталып кетуі, 
жетім қалған баланың жергілікті шолақ 
белсенділерден көрген құ қайы, тағдырдың 
теперіші, бəрі де сол топырақта болған 
оқиғалар. Ара да қанша уақыт өткенімен 
болған оқиға ның ізі өшпейді. Бұл күнде 
Жуалы ауданында Талапты деп аталатын 
шағын ауыл бар. Мыңбұлақ ауылдық 
округінің құрамына кіреді. Бұл жер – 
Шерхан Мұртазаның туған жері.

Шерхан Мұртаза көрнекті тұлға 
болып қалыптасқан кезінде де өзінің 
туған топырағынан қол үзген жоқ. Тоқ-
саныншы жылдардың орта шенінде 
Жуалы ауданының сол кездегі əкімі 
Ермек Үсенбаев жазушыға арнап Та-
лапты ауылынан арнайы үй салып бер-
ген. Екі қабатты, еңселі ғимарат əлі күнге 
дейін бар. Айналасын қайың қор шаған 
асқақ нысанның ауласында та ланттың 
тұма көзіндей болып бұ лақ атқылап тұр. 
Табиғаты да, тыл сы мы да бөлек. Осы 
жерде əйгілі қаламгер ғұмырының кейбір 
сəулелі, шуақты сəттері өткен. «Атамыз 
бас басылым «Егемен Қазақстан» газетін 
басқарғаннан кейін, 1994 жылы Пар-
ламент Мəжілісінің депутаты болды. Бұл 
үй сол жылдары салынды. Ол кісі жазғы 
демалыс сайын міндетті түр де ауылға 
келетін. Ауылдың үлкен кісі лерінен ба-
стап, балаларға дейін атамызды күтіп 
жүретін. Ата жұмыс істеймін, шығарма 
жазамын деп келеді негізі. Бірақ ол кісіні 
ауылдағы ағайындары бірінен кейін бірі 
үйіне қонаққа шақы ратын. Мен де ол 
кісілерге қызмет қылып жүріп, атамыздың 
қандай шы ғарма жазу үстінде екенін біліп 
алатынмын», дейді жазушының келіні 
Гүлсім Шоңғарова. Қаламгердің ізі қалған 
ауылдың əр тұрғыны Шераға туралы 
сағынышпен сөйлейді. Туған топырағы 
да перзентін сағынышпен еске алатындай 
болып тұрады.

Шераға тұрған үй бұл күнде құнды 
жəдігерлерге толы. Жазушының өзі 
Мəскеуде оқып жүрген шағында арнайы 
алып келген əлем əдебиетінің жауһарлары 
да сөрелерде тізіліп тұр. Уақыттың түрлі 
сынына куə болған кітаптар болмысына 
бар құпиясын сақ таған күйі көрген адамды 
тылсым тұң ғиыққа тартады. Жазушының 
өзімен қарапайым студент кезінен бастап, 
қа зақтың Шерағасы, Шерхан Мұртаза 
бол ғанға дейін бірге жасап келе жатқан 
баға жетпес байлық. Жазушыға мол 
ілім-білім берген, əдебиет дейтін күр делі 
əлемнің тағдырын танытқан рухани олжа-
сы. Сол сияқты қаламгер үйінде сақтал ған 
қолжазбалардың өзі бір төбе. Жазушы-
ның «Жол», «Шо йын шарбақ» жəне тағы 
да басқа əңгіме лерінің қолжазбасы бар 
мұнда. Бұ дан бөлек, Шерхан Мұртаза 
өмірінің бір бө лігінен сыр шертетін күн-
делік қол жазбаларының өзі бір əлем. 
Мəселен, жазушының 1985-1986 жылда-
ры жаз ған күнделіктері сақталған. Қалың 
дəп терлерге мұқият жазылған əрбір де-
рек қалам гердің көрнекті күндерінің, 
ғиб ратты ғұмырының бір парасы болса 
ке рек. Күнделіктерінде Əкім Тарази, 
Қадыр Мырза Əлі, Иран-Ғайып жəне 
бас қа да танымал əдебиетшілермен 
кездесуі, сұхбаттасуы туралы жаз ған-
дары бар. Осы уақытқа дейін жазу шы-
ның Тұрар Рысқұлов тағдырын тол ға-
ған «Қызыл жебе» романынан бас тап, 
барлық шығармалары дерлік кі тап болып 
басылды. Ал күнделіктері жа рық көрген 
жоқ. Сонымен қатар жазу шы тұрған бұл 

үйде оның «Жұлдыз» əде би журналының 
редакторы болып жүр ген кездегі өзі 
жүргізген жиын дардың қолжазбалары да 
бар екен. Сол кез дегі «Летучка» деп атала-
тын редак ция жиынының қолжазбасында 
да өт кен тарих тұнып тұр. Жалпы, Шерхан 
Мұртазаның редакторлық қы ры да бұл 
күнде аңызға бергісіз айты лады ғой. 
Міне, бұл жазбалар да ке йінгі ұрпаққа 
үлгі болатын құн ды дүниелер болса керек. 
Тағы бір айта кетерлігі, мұнда Шерхан 
Мұрта заның «Қазақ ССР Мемлекеттік 
сый лығының лауреаты» атағының жəне 
түрлі дəрежедегі атақтарының құжат-
тары да сақталған. Əсіресе қаламгердің 
алдағы шығармашылық жолына шам-
шырақ болған «Лениншіл жас» газеті 
редакторының орынбасары лауазы мына 
тағайындалған күні алған қызметтік куəлігі 
де баға жетпес рухани байлықтардың 
қатарында.

Талапты ауылының ең шеткі көше-
сінде орналасқан еңселі үй Шерхан 
Мұртаза өмірінің бір бөлігіне куə болған 
мекен. Үй де шеткі көшенің соңында. 
Одан төмен жазушының балалық шағы 
өткен жұрты жатыр. Көзкөргендер жазу-
шы ауылына келген сайын сонда барып, 
ұзақ уақыт бойы ойға шомып отыратынын 
айтады. «Менде балалық шақ деген болған 
жоқ», деп қаламгердің өзі айтатынындай, 
бəлкім ол болмаған балалық шағымен 
қайтадан бетпе-бет келіп отыратын болар. 
Одан аяңдап, қайтадан үйіне келеді екен. 
Осы үйде кең əрі ыңғайлы балкон бар. 
Сол жерде қаламгер өзінің тағ дырынан 
сыр шертетін атақты «Ай мен Айша» ро-
манын жазыпты. Тіпті сол шы ғармасы 
Алматы қаласындағы Мұх тар Əуезов 
атындағы академиялық драма  театрында 
қойылғанда, бүкіл Талапты  ауылы спек-
такльді тамашалауға барған екен. Бұл 
күнде Шераға үйіне барушылардың қа-
тары сиреген. Ешкім тұрмаған соң уақыт 
өткен сайын нысанның да тозығы жетіп 
барады. Бүгінде жазушының немере інісі 
Əлижан Мұртаза сол үйге қарап отыр. Ол 
да ендігі жерде қаламгер тұрған үй му-
зейге айналса деген ниетте. Ал сол үйдегі 
жа зушы мұраларын шашау шығармай 
ұстап отырған ағайын келіні Гүлсім Шоң-
ғарова болса, келесі жылы тұлғаның тоқ-
сан жылдығына орай осы үй музейге ай-
налса деген ойы бар екенін айтты. Бізге 
жазушының құнды мұраларын көрсеткен 
ол мұның бəрі де кейінгі шығармашыл 
жастарға үлгі екенін жеткізді.

Ұлы рухани кеңістікте «Толстойдың 
үйі», «Кафканың үйі» деген бар. Өзге 
де ұлы қаламгерлердің үйлері туралы 
мəлімет мол. Ұлы жазушылар тұрған 
үй, шығармаларын жазған мекен кім-
кімді де бейжай қалдырмасы анық. 
Сондай-ақ Алматы қаласында «Мұхтар 
Əуезовтің үйі» тұр. Сол сияқты «Шерхан 
Мұртазаның үйі» болуы керектігі талай 
уақыттан бері айтылып келеді. Жазушы 
дүние салғалы бес жылға жуықтаса да бұл 
бастама шешімін таппаған. Келесі жылы 
жазушының туғанына тоқсан жыл тола ды. 
Осынша баға жетпес рухани байлық қа-
зір бір бөлменің ішінде ғана тұр. Бірақ  ол 
тұтас ұлттың рухани олжасына айнал ғалы 
қашан. Қазақта Шерхан Мұртаза жал  ғыз. 
Өзі де жай отындай жарқырап, ақиқат ты 
аямай айтқан, шындықтың бетіне тура 
қараған тураби тұлға ретінде ел есінде 
мəңгі қалды...

Жамбыл облысы,
Жуалы ауданы,
Талапты ауылы 

Дәуір үнінің дүлдүлі АЛАШТЫҢ АРДАҚТЫСЫ

Шерхан 
Мұртазаның үйі

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

йгілі Шер-ағаның, Шерхан Мұртазаның туған топырағы туралы толғанған 
туындылары к�рнекті жазушының тағдырымен біте қайнасқан дүниелер. 
�зі жазғанындай, түсіне жиі енетін Мыңбұлақ, кең арналы, келбеті к�ркем, 
кеңістігі шексіз К�ксай, бәрі де қаламгердің тамырында тулаған, қаламын 
тербеген қасиеті мол мекендер.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100 жыл. Атқан таңның арайлы шапағымен таласа тұрып, күн са-
йын еліміздің, әлемнің түрлі саладағы соңғы жаңалықтарын әрбір 
отбасына жеткізген қайсар жандардың кешегі, бүгінгі бел шешпей, 
тізе бүкпей, үкілі үнімен, қазағының бай тілімен жасаған еңбектеріне 
еріксіз бас иесің! �ткен ғасыр халқымызға қай салада болсын маңдайы 
жарқыраған, айтулы тұлғаларға кенде болмады. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бала кезіміз соғыстан кейінгі ауыр 
кезеңдерге тап келді. Сол шақта күн 
құрғатпай ауылда бағана басына ілінген  
«репродуктордан» ел аумағындағы 
жаңалықтар хабарланып, əсем музыка 
беріліп жататын. «Сөйлеп тұрған Қазақ 
Советтік Социалистік республикасының 
астанасы – Алматы! Алматыдан сөйлеп 
тұрмыз! Соңғы жаңалықтарды оқыған 
Əнуарбек Байжанбаев» деген жүрекке 
жылы тиер, қоңыр үн мен əуезді дауыс 
күні бүгінге дейін есімізде. Есейе келе 
мектептегі үйірмелерге қатысып, кішігірім 
скетчтерден қойылған көріністерді айту-
лы мерекелерде орталықтан алыстағы 
ауыл халқына сахналағанымыз, күні 
бүгінге дейін ауық-ауық еске орала-
ды. Сонда дауысты рөлдегі қария не 
кемпір кейпінде жеткізуге бойымыздағы 
бар талантымызды салатынбыз. Сол 
арман жетегінде ару Алматыға табан 
тіреген жылдары Əнағамен теле-радио 
шаңырағында табысамыз деген ойда 
болмады. Сексенінші жылдың басын-
да Қазақ теледидарына, оның алдында  
«Қазақтелефильм» студия сында істеген 
жылдары Əнағаны сырттай көріп, келісті 
келбеті мен біртоға, маңғаз, жүзінен 
жылылық есіп тұратын, аққұба өңі, бүгін 
де көз алдымда. 

Əнаға Абай өскен ортаның тумасы. 
Əкесі ұлы ақынмен замандас, жақын 
сыр лас-сыйлас болған, анасы əншілік 
өнері бар жан екен. Отызыншы жылда-
ры ел аузынан, құйма құлақ қариялардан 
естіген «Қобыланды жырын» жатқа со-
ғып, үлкендердің алғысына бөленген 
бала есейе келе елге танымал, ортаға сый-
лы болды. Бірде Кенен ата Əзірбаевтың 
«Көкшолағын» мəнеріне келтіріп жет-
кізген сəтінде ауылдың бір ақсақалы «Сен 
түбі бір жерден жарып шығасың, осы 
көркемсөз оқуыңды тоқтатпа, алдыңнан 
күн, артың нан ай тусын», деп ақ батасын 
беріпті. 

 Кешегі қанды қырғын жылдары үш 
жылдай оқ пен оттың арасынан аман 
қалып, жаралы болып елге оралған соң 
23 жастағы Əнаға 1944 жылы Қазақ ра-
диосына жұмысқа қабылданады. Сол бір 
шақтан басталған 45 жылдық дикторлық 
ғұмыры 1958-1962 жылдары Алматы 
телестудиясымен əрі Қазақ радиосымен, 
«Қазақфильм» киностудиясындағы дуб-
ляж бөлімі қызметтерімен біте қайнасып 
өтті. «Алтын қорда» талант иесінің 
оқуында 400-ден астам жазбалар, оң 
мыңдай əдеби-музыкалық хабарлар 
сақтаулы. Мұның сыртында жүрекке 
салмақ, жүйкеге ауырлық түсіретін күн 
сайынғы есепсіз «Соңғы жаңалықтарды» 
қосыңыз. Не деген шыдамдылық пен 
қайыспас қайсарлық демеске шара жоқ. 
Əрі кешегі кеңестік кезеңдегі шағын 
жаңалықтар, сағатқа созылатын əдеби-
музыкалық, драмалық жəне өзге де 
жанрдағы хабарлар легіне қойылатын 
темірдей қатаң тəртіп, сенің абыройың 
мен атағыңа да қарамайтын. Бірде мы-
надай бір оқиға болды деп еске ала-
ды ұлы Арыс: «Таңғы сағат 5-ке жуық 
«Қазақфильм» студиясынан шаршап 
келіп, маған таңғы сағат 6-да ояту-
ымды қадала айтты. Бала емеспін бе! 
Ұйықтап кетіппін. Тұрсам сағат 6.15. 

Əкем ішкиімінің сыртынан желбегей 
сырт киімін кие сала апыл-ғұпыл такси 
ұстап радиоға жеткен сəтте жолақысы 
1сом 37 тиынды көрсеткен. Қалтасында 
37 тиыны болмай қалып, əупірімдеп 
эфирге келген сəтте  «Алматы уақыты 
6 сағат 37 тиын» деп хабарлаған ғой. Ол 
шақта Əнаға елге танымал, Қазақ ССР-
інің халық əртісі. Соған қарамастан, 
басшылық дүлдүл дикторды 3 айға опе-
ратор көмекшілігіне төмендетеді. Сол 
арада Дінмұхамед Қонаевтың кезекті 
баяндамасы радиодан берілетін болып 
комитет төрағасы Хамит Хасеновтен: 
«Əлгі гүрілдеуік қайда?» деп сұрапты. 
Төраға болған жайды баяндайды. Содан 
Димекеңнің араласуымен Əнаға қайтадан 
қызметіне қабылданады. 

Əнағаңның бақытына радиода есейіп 
өсуіне, қалыптасуына, жетілуіне кəсіби 
диктор Мина Сейітованың еңбегі зор бол-
ды. – «Сейітова Мина апай – радиодағы 
кейінгі буынның ғана емес, менің де 
ұстазым. Соғыстың мүгедегі болған маған 
бірден ыстық ықылас білдіріп, даусым-
ды ұнатқан да, дикторлық мамандықтың 
алғашқы əліппесін үйреткен де сол кісі 
болды». Əміренің асқақ əнін, Кенекеңнің 
төкпе жырын, Исаның тасқынды 
желдірмесін, Қалыбек пен Құрманбектің 
театрдағы ғажап ойынын көріп, ойына 
тоқып өскен жанға дикторлықтың қыры 
мен сыры есігін айқара ашты. Алтыншы 
сыныпта баспаға хат тасушы болып 
орналасқан Əнуарбекке халқымыздың 
біртуар перзенттері Сəкен Сейфуллин, 
Бейімбет Майлин, Сəбит Мұқановтармен 
араласудың сəті түседі. Ол кезеңде га-
зетке басылатын материалдар күзеліп 
түзетілген соң авторға қайта апарыла-
тын. Осы міндет Əнуарбектің мойнында. 
Ағалары Əнуарбектің дауыс  мақамына 
сүйсініп шығармаларын оқы тады. Жас 
өскінге одан артық бақыт бар ма! Бірде 
Сəкен аға: – «Өлеңдерді оқы дым де-
ген оқушыны біздер, ақындар, қа шанда 
жақсы көреміз. Ал өлеңдерімізді жүрекке 
құйып, жаттап алған жанды жаным 
десең болмай ма! Кəне соның біреуін 
тақпақтап айтып жіберші!», депті ағынан 
жарылып. Биағаның  «Мырқымбайын», 
Мұхаңның  «Абайын», Сəбит Мұқанов, 
Қаныш Сəтбаевтың келер ұрпаққа ама-
нат ұлағатты ойларын радиодан халқына 
жеткізген де Əнағаң.

Сүлеймен аға Ақтаев журналистік са-
парында болған бір жайтты былай баян-
дайды: – «1963 жыл. Бағытымыз Қазалы 
ауданы. Диқан əңгіме арасында: – Жігітім, 
осы радиоларыңның бірінші бастығы 
кім?, – деді. Шың көңілмен төрағаның 
аты-жөнін атадым. – Сонда Байжанбаев 
кім болып істейді? – Дикторлық қызмет 
атқарады. – Қалжыңдама інішегім, 
радионың ең дөкей бастығы сол ғой». 
Міне, ауылдағы шаруа баққан шопан, 
жер емген егіншіге дейін дикторлықты 
қастерлеп өткен өнегелі өнерден бүгінде 
не қалды. Бірде теледидарда 35 жыл дик-
тор болған, бүгінде сеңгірлі сексеннің бел 
ортасындағы Лəскер Сейітов «Бір күнде 
теле-радиодан 24 диктор қызметінен 
кеткендегі құлазыған, жаһан далада 
жалғыз қалғандай болған көңіл күйімді 
ұмыта алар емеспін», деген-ді. Елі танып 

сыйлаған, тіл мен сөз қадірін аялап өткен 
кешегі дикторлар қауымының алдын-
да басыңды иесің! Эфирде əрбір сөзді 
дұрыс тaуып қaнa қоймaй, оны оқиғaның 
бaр болмысын, негізгі мəн-мaзмұнын 
шынaйы етіп суреттейтіндей дəрежеде 
қолдaну керек. Екінші міндет – сөздің 
оқу мaқaмын дəл тaбу, кез келген мəтінді 
нaқышынa келтіріп оқи білу шеберлігі. 
Бернaрд Шоу aйтқaндaй, «иə» немесе 
«жоқ» сөздерін жaзудың бір ғaнa тəсілі 
бaр, aл aйтудың 50 түрі бaр. Көп жaғдaйдa 
кері мaғынaдa, яғни aйтылу мaқaмын 
тaппaсaңыз, кез келген сөздің өзіндік 
мəні, берер мaзмұны жойылaды. Кез 
келген мəтіндегі əрбір сөзді нaқышынa 
келтіріп aйтып, оқу мaқaмынa сaлып, 
жaн-тəніңмен тебірене отырып оқысaң, 
бaяндaлғaн оқиғaның болмысын өзіндік 
бояуымен əсерлі етіп жеткізе білсең 
тыңдaушығa əсер етпей қоймaйды. Кез 
келген мəтінді – aуa рaйы болжaмынaн 
бaстaп қaйғылы жайттaр, елең еткізер 
оқиғaлaрғa дейін ресми түрде неме-
се селқос бaяндaуғa болaды, сонымен 
қaтaр тыңдaушыны толғaндырып, селт 
еткізердей етіп жеткізуге де болaды. 

Əнаға əрбір хабарды жанрлық ерек-
шелігіне орай құбылтып, түрлендіріп, 
əрбір сөзге нəр беріп оқитын. Əсіресе 
əдеби-драмалық, музыкалық хабарлар-
ды оқыған сəттердегі оқу мақамының 
интонациялық деңгейін жоғарылату не 
төмендету, екпіндердің дұрыс қойылуы, 
тыныс алудың реттілігіне дейін ден 
қоя тын. Эфирдегі кезекті бір əңгіме 
«ИТТ» деген телефон-телеграф компа-
ниясы жөнінде өрбіді. Біз Əнағаңа осы 
араны «И,ТЭ,ТЭ» деп оқыңыз деп ес-
кертпеген едік. Мəтіннің сол тұсына 
кел генде майталман диктор мүдірген 
жоқ. Интонацияны грамматика ережесін 
қа таң сақтай отырып, сауатты оқыды. 
Кез келген хабарды оқып отырғанда 
сөй лем ішіндегі алғы кезектегі 4-5 жол-
ды байқап, сол сөздерге түсетін ек пін 
мен интонацияны ескеріп отыратын», 
деп еске алады хабар режиссері Алтын-
бек Халықов. Ой мен қиялды, көңілде 
түйгені мен байқағанын тілмен айтып, 
тыңдарманға ұғынықты жеткізуге шы-
найы шеберлік керек. «Айналайын, 
Жəнелжан, мынаған көңіл аударшы! 
«Алматыдан сөйлеп тұрмыз!» дегенде 
ек пінді үнемі Алматы сөзіне түсіру ке-
рек. Себебі сен Алматыдан, Өскеменнен, 
Шымкенттен сөйлеп тұрсың» деуші еді 
жарықтық. Міне, саған мектеп. 

 Қазақ теледидарында көркемсөз 
оқу дың хас шебері Совет Мазғұтов бол-
са, радиода Əнуарбек Байжанбаев бо-
латын. Əнағаң қашанда асып-тасуды, 
кеуде көтеріп көтеріле сөйлеуді, өзгеге 
жоғарыдан қарауды, не жалтақтық та-
ныту мен орынсыз жарамсақтық дегенді 
білмейтін. Он жылдан астам теледи-
дарда істеген кезеңде жаны жайсаң аға 
бойынан əрдайым маңғаз жүрісі мен 
риясыз күлкісінен, сабырлы қалпынан 
өзгерген сəттерін байқамаппын. Үнемі 
жымиып жүретін. Хабар оқығанда ерек-
ше арқаланып, қуаттанып, арқаланып 
кететін. Жүрегінен шыққан əрбір сөзді 
тыңдарманға қабылдаушының өз сөзіндей 
етіп жеткізетін. Ерен дауысты табиғаттың 
ғажап иесіне Жаратылыстың өзі ая-
май бергендей. Көзінің тірісінде-ақ бар 
қазақтың  Левитаны атанған ұлтжанды 
өнер иесінің қайталанбас үні күні бүгін 
де көзін көрген, даусына қанық болған 
жандардың көңіл түкпірінде сақтаулы. 
Аяулы, асыл ағаның 45 жыл ғұмыр жолы 
радиомен етене қабысып, халқының қас-
терлі үніне айналды. Бақыттың құша ғын-
да, шалқардың шыңында болған жарты 
ғасыр да Қазақ радиосының «Алтын ға-
сырына» баланды. Əнаға радиода тұтас 
бір дикторлар шоғырын тəрбиелеп, қа-
наттандырды. Радио үнін асқақтатқан 
Мұқағали Мақатаев, Мəмбет Сержанов, 
Мырзабек Қуатбеков, Зəмзəгүл Досанова, 
Қатира Əзімбаева, Асман Дүйімбаев, 
Сауық Жақанова, Сайлау Нұрғазин, Рая 
Аманбаева, Болат Быжыбаев, Ұлжан 
Сағындықова, Жəнел Асқарова, Əбдірəлі 
Бөлебай, Аманжан Еңсепов, Зияда Бе-
ке това, Жанар Ора зымбет. Кешегі өткен 
арыс аға жолын бүгінге жалғаған топ. 
Əрбірі жылдар сіле мінде алдыңғы тол-
қыннан үйренді, өздері де ізденді. Толдық 
деп тасымады, бол дық деп арқаланбады. 
Өзге  лердің озық тұста рына қарап бойла-
рын түзеп, ойларын орнық тырды. Радио да 
Əнаға салған жарты ғасыр лық жол бүгін де 
жалғасын тауып, ел көгі нін де  «ұл  тының 
үнжариясы» болып қа лық тауда.

Құдайберген ТҰРСЫН, 
филология ғылымдарының докторы, 

профессор
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Аңдатпа:
Кемеңгер ойшыл Карл Маркстің атақты 

тезистерінің бірін көне философиядан 
жаңа өнерге ауыстырып көрсек, өзгеше 
мəн-мағына туып, тосын ой түзіледі 
екен. Бүгінгі заманға дейін кино əлемді 
түсіндіріп келді, енді қазір оны өзгертіп 
жатыр.

Ұлттық сипат:
Тегінде, деректі жəне анимация лық 

фильмдерді қоспағанда, көзіқарақты кө-
рерменге белгілі, кино өнері екі үлкен 
топқа бөлінеді: бірі – авторлық кино 
(арт-хаустық), екіншісі – сауық киносы 
(жанрлық).

Бұл өзі əлемде, жаңа салада қа лып-
тасқан жас үрдіс, талап бойынша, топ-
тап, түр тұрғысында, жіктеп, «пойыздың 
келуінен» бастап үзілмей жалғасып келе 
жатқан жақсы дəстүр – егіз кино теориясы 
– көркем фильмдерге ғана тəн, қатысты: 
бір-бірінен – қатар жүрсе де, қашық, 
бірге тұрса да, бөлек – кинотуынды лар. 
Əлбетте, айырма-белгісі анық, сипаты 
айқын. Шатастырмайсыз.

Бірақ біздің бір қарсы уəжіміз жоқ емес: 
сұрыптауымызша, топ – үшеу. Үшінші-
сі – ұлттық кино. Немесе мемлекеттік/
идео   логиялық кинотуындылар шоғыры. 
Демек өнердің ұлттық сипаты қоғамда 
аса маңызды мəдени-əлеуметтік рөл ат қа-
рады, тұтас оқшау бір рухани саланы қа-
лыптастырады.

Қос фильм:
Біз талдау объектісі тұрғысында Та-

ласбек Əсемқұлов сценарийі бойынша 
түсірілген, атақты режиссердің екі фильмін 
қолға алып отырмыз: «Біржан сал» (2010 
жылы жарық көрді) мен «Құнанбай» (2015 
жылы экранға шықты).

Досхан Жолжақсынов – кино һəм театр 
саласында актерлік шеберліктің шыңына 
жеткен өнерпаз, сондықтан режиссерлік 
кəсіпте бақ сынап, саф талантын тезге 
тартқаны – əділ. Сұңғыла киногердің фило-
софиясы терең, ойы жүйелі, қарым-қабілеті 
зор, тəлімі де, тəжірибесі де жеткілікті. 

Негізі, модернистік дəуірде талап бас-
қа, шығармашыл тұлға реалды əлемді өз 
 туындысында анық əрі шыншыл бейне-
леуге тырысты, ал постмодерндік қалам гер 
(кез келген шығармашылық тұлға) жарық 
дүниені өз шығармасында жартылай не 
тұтас кейіптеуге ұмтылған жоқ, ол жаңа 
əлем жасады.

Постмодерн кино өндірісінде неме-
се өнерінде ең əуелі естеліктерден кө-
рінді. Фильмде «флэш-бэктер» көбейді. 
Уақыт пен кеңістік шарттылыққа айнал-
ды. Ол кино мақсаттан – образ өмір сү-
ретін жағдай, орта, яғни жай əншейін 
фон қызметіне ауысты. Режиссер фонды 
өзгерте алатын еді: оған технологиялық 
мүмкіндіктер жол ашты. Қызық енді бас-
талды, ең күрделі эпизодтар, өмірде жоқ 
ақиқаттар танымдық рөлін жоғалтып, 
сауықшыл «мінез» көрсетті. Өстіп, фэнте-
зи жанры пайда болды. Топтар ашылды, 
жанрлар араласты, анимациялық интер-
венциялар жиіледі.

Кино өнерлік қасиетінен айырылып, 
бизнес-жоба ретінде жарқ етті. Кəсіби актер 
баяғыда-ақ маңызын жойған еді, оператор 
шеберлігі технологиялық сипат тапты, ер-
теде ол талант тұрғысында көрінді, қазір 
функциясын өзгертті, камера бостандыққа 
ие болды.

Бəрін басқарып, үйлестіріп отыратын 
режиссердің құндылығы ғана сол күйін-
де қалды. Төңірегі түгел өзгерсе де, оның 
жауапкершілігі бұрынғы масштабта, ки-
но-жоба жүктеген межеде абырой тауып 
отыр. Бірақ бір режиссер фильміне бірне-
ше қосалқы режиссер қатысты, əрбіреуі 
бір-бір сценадан түсірді. Бас режиссер 
жиып алған қиындылардан құрастырып 
кинотуынды жасады. Бірақ постмодерн-
ге ұлттық кино бағынған жоқ, ол даңғыл 
жолын жалғастырды. Қазақстанда ұлттық 
кино Досхан Жолжақсынов туындылары-
нан көрінді. Əсілі, фильмдердің түсірілу 
кезегінің өзінде бір үлкен гəп бар: бірінші 
фильм өнер болмысы туралы, екіншісі 
билік табиғаты жайлы.Уақиғалар саха-
рада жүріп жатқан мəдени-өркениеттік 
(культура/цивилизация) өзгерістер фо-
нында өтеді, көшпелі дəуірді ығыстырған 
– жүйелі отырықшылық, технологиялық 
қару-жарақ, ақыл-ойды билеп-төстеген 
техникалық заман.

Сахараға, пəк мəдениет кеңістігіне, 
адамзат тарихындағы соңғы номадтардың 
бірі, бейқам отырған қазақтың Тəңірі 
бекіткен киелі шекарасын бұзып, баса-
көктеп Ресей цивилизациясы кіреді. Жаңа 
өкімет ұлы түсінген миссиясын, міндетін, 
қызметін Алаш баласының жайылымға 
бай аймақтарын, құнарлы жерлерін тартып 
алудан бастады.

Біз Батыс капитализмін өз бойына əл-
сін-əлсін сіңірген, бірақ əлсіз хандықтан 

озық түскен Ресей патшалығының үстем ді-
гін аңғарамыз. Демек тарихи қақ ты ғыстың 
үш классикалық түрін көреміз: ци  ви  ли-
зациялық, мəдени жəне діни-таным дық. 

Əр халықтың дүниетанымы – сана-
сында қалыптасқан ғалам пішіні. Ол салт-
дəстүр, жөн-жоралғы, тіл, тұрмыс, тотемдік 
ана туралы түсінік, талап пен тыйым, 
музы калық мəдениет тəрізді бөлшектерден 
құралады.

Ең əуелі, цивилизациялық басымдық 
соғыс өнерін меңгерген əрі əскери тəртіпке 
үйренген тұрақты армия күшінен көрінді. 
Бекіністер жылдам тұрғызылды, қалалары 
қамалға айналды, бетпақ далаға қайта ай-
налып егін шаруашылығы келді, елді ме-
кендер салынды, жол тартылды, ақша ай-
налымы пайда болды, байланыстың жаңа 
түрлері ұйымдастырылды: пошта, банк, 
телеграф.

Өркениеттік өзгерістерден гөрі түз 
халқына өз мəдени/діни құндылықтарын 
сіңіруге талпыныс жасағандары аса қауіпті 
еді. Қазақ жат дін мен бөтен мəдениеттен 
шошыды.

Тілдің жойылу қаупі жүз жылдан соң 
көрінсе де, алғашқы белгілері ел ішіне ден-
деп енген кездегі метрополияның əді летсіз 
іс-əрекеттерінен, «нəсілшілдік» көзқа-
расынан анық байқалып еді. 

Жалпы, діндарман халық аяушылық 
көрсетуі керек-тұғын, алайда Ресей екеу еді: 
орыс дүниесін өзгертуге ұмтылған Толстой 
елі жəне өз халқын ағартушы көрген, 
ғылым-білім таратушыға балаған, өркениет 
бастаушысы таныған Достоевский жұрты. 
Қоғам дамуын, адамзат жолын нақ болжай 
алған кемеңгер Достоевскийдің өзі адасқан 
соң, не сұрайсыз.

Біз тезге салғалы отырған екі фильм 
орыс тың қазақ даласына емес, қазақ дала-
сының отарлау жылдары орыс өркениетіне 
қарағандағы көзқарасын білдіреді. Оған 
дейін, əсіресе, Кеңес заманында бүкіл кино 
отар елдерге Мəскеу көзімен қарап келді. 
Бұл фильмнің табысы, режиссердің дербес 
жетістігі.

Көзқарасты қорғауға да ерлік керек.
Десек те империя өкіметі жүргізіп отыр-

ған ішкі саясатқа қазақтың отырықшылығы 
орасан зор қатер төндірді: патша билігі 
көш пелі жұрттың қала салғанын, үй тұр-
ғызғанын қалаған жоқ.

Режиссер осы драма аясында екі тұл-
ғаның трагедиясын көрсетеді. Өнерпаз да, 
өкімет қызметіндегілер де басына күн туған 
халқын ажал аузынан құтқарғысы келеді, 
бірақ Ресей патшалығы азулы, қандыбалақ, 
тегеурінді.

Біржан салды сабап отырған қазақ 
пош табайы емес, екеуін бір-біріне қарсы 
қойған, айдап салған патша билігі. Қы-
сымның қуаты қамшы салдырды. Ерте-
де əр даудың шешілетін жөні бар еді, 
қалыптасқан низам, ел басқаратын жарғы 
болатын. Енді билік патша қолына көшті, 
əмірі – бұлжымас заң, орындалуға тиіс 
бұйрық. Қазақ қоғамында екі билік болды: 
материалдық игіліктерге ие, қазынаға қожа 
өкімет, билік, сосын, рухани билік, ұлт 
ақыл-ойын, санасын билеген билік.

Киногердің бейнелегені осы. Бірақ қа-
зақ өкіметі жойылып, сырт елге бодан бол-
ды, өнерпаздың мəртебесі түсті, абыройы-
нан айырылды. Қамшы қазақ өнерпазына 
жарамсақтардың патша билігіне жағамын 
деген жалақтаған талпынысынан тиді. 

Құлдық қамытын киген қазақ жалтақ 
болып өсті, жалданып еңбек етті, жағым-
паз болып өмір сүрді. Біржанның қазақ 
қартайды дегені осы. Құнанбайдың абақ-
тыда, Сібірге айдалып кетіп бара жатқанда, 
Абылай/Кенесары жорығын айтып отырып, 
ашынып, намыстанып, жақтап кететіні осы.

Осы. Ел ішіндегі екі дəреже де біртіндеп 
құрыды, бірінен соң бірі кетті. Орала ма, 
жоқ па, оны бір Құдай біледі. 

Ұлттық кино:
Демек экран – мəтін, режиссер бастаған 

тү сірілім тобы – жазушы. Режиссер – тіл 
сом даушы. Əр кинофильмнің өз тілі бар, 
яғни əрбір кинотуынды өз тілінде сөй лейді.

Əр кино əрбір ұлт тəрізді оқшау: қазақ, 
орыс, өзбек киносы. Режиссер ұлт өнерін, 
мəдениетін, тілін, салт-дəстүрін, ой-сана-
сын пайдалана отырып, ұлттық кино не-
месе ұлттық кино тілін жасайды. 

Ұлттық киноның басты белгісі – ұлт 
мұраты туралы баян. Баянның, əдетте, 
қисыны көп, құпиясы мол, арманы шексіз. 

Ұлттық кино халық арманынан туа-
ды. Ұлт жөніндегі жаңа миф. Мифсіз 
сана жоқ. Ежелгі замандарда халықтың 
арман-тілегін дастан-қиссалар шертсе, 
қазіргі таңда ұлттық кино ұлт тағдырын, 
тарихын, келешегін жырлайды немесе 
біртұтастандырады.

Бұл – мемлекеттік төлқұжатқа пара-
пар дүние.

Соңғы жылдары аталған тақырып 
түнек орнап, көлеңкелі ой-пікірдің таса-
сында қалып, күңгірттеніп бара жатқан еді. 

«Біржан сал» мен «Құнанбай» фильмдері 
тұтасқан қараңғылықты қақ жарып, ұлттық 
кино саласына жайнатып жарық түсірді.

Қордаланған мəселе, жиылған жүк, 
үйілген шаруаны көрдік. Оны шешуге 
Досхан Жолжақсынов кірісті. Тарихи 
киноның жүгі ауыр, бағасы қымбат, бірақ 
құны, құндылығы мың-миллион есе артық.

Герменевтикалық көзқарас:
Бүтін шығарманы бөлшектей отырып 

жасырын жатқан мəніне үңілеміз. Бөлшек 
маңызы бүтінге қызмет еткенде байқалады, 
Бірақ бүтінді бөлшектен көреміз. 

Спектакльде, əсіресе, кино өнерінде 
ұсақ-түйек деген ұғым жоқ, күллі штрих – 
шындық, бүкіл əрекет – ақиқат, əр деталь – 
сахна кілті, мизанц-сценалардан жарқырап 
көрінетін шешім, байлам, қара бақыр 
тиыны алтын ақша құрайтын дəулеті, 
танымның шеңбер бойымен жүрген шексіз 
ізденісі – герменевтиканың жалғасы.

Əуелі «Біржан сал». Өнерпаздың об-
разы мөлдір, сапары еркін, ықпалы зор. 
Сал-серілер тобы бірнеше ұлттық салт-
дəстүр түрлерін қайта жаңғыртады. Елді 
мекенге келуі, ауылға түсуі, той иесінің 
риясыз қарсы алуы, бəрі асқан дəлдікпен 
бейнеленеді əрі құпия, жұмбақ миссиясы-
нан терең сыр шертіледі.

«Дала перзенттері – кешегі ел қорғап, 
жер қорыған шерік батырлардың ұрпағы, 
халқына сыйлы, ортасына абыройлы, 
соғыс өнеріне тəнті, бейбіт өмірге құш-
тар. Серілер – кешегі рыцарлар», дейді 
Таласбек Əсемқұлов.

Бірақ елді жүгенсіз көріп, басына ноқта 
салған, қысастығына шек жоқ, еркіндікті 
қысқан, өрісті тарылтып, жеткен жеріне 
қамал-бекініс тұрғызып, қуғанда қашқандар 
соңынан зеңбірек атып, жан-жағын жай-
пап, төңірегін жайлап, атамекенін жаулап, 
бір қара дүлей күш келе жатыр.

Қасірет осында. Ежелден емін-ер-
кін көшіп-қонып жүрген көшпелі қазақ-
тың көш жолдары кесілді, бағыт-бағдары 
 ауысты, қыстауы қирады, жайлауы тозды, 
өзі құқынан, ұрпағы хақынан айырылды. 
Жаңа низам ата-бабадан мирас, аманат ескі 
жарғыны мансұқ етті.

Қиын заман келді. Ел басына күн туды. 
Соңғы қарсылық – сал-серілер бойындағы 
күш-жігер, еркіндік философиясы, азат 
өнер еді.

Өнер қапаста, қамақта өмір сүре алмай-
ды. Ол – тасқын, жолдағысын бұза-жарып, 
тау қопарады, дарияны тасытады: не өнер, 
не өмір.

Серілік өнері – қазақтың еркіндікті 
аңсаған күресі, империяның əділетсіз 
іс-əрекеттеріне қарсы қайрат көрсетуі, 
майданға шақырған ұраны, елді оятқан 
дауысы. Қайран жоқтағы қаракеті. Өнер 
– шекарасыз əлем, иесі – халық, өнер – 
бодандықты мойындамаған соңғы бастион.

Отаршылдық саясаты бодан елді ерік-
күшінен айыру үшін қорқытып ұстауды 
жөн көрді. Қорқынышты өнер ғана жеңе 
алады. Сал-серілер ала келген, шақырған 
күлкі, қуаныш, шаттық, дəстүрлі ойын-
сауық та қатерлі, жұрт бағынбай кетуі 
мүмкін. Ұлт өнерін дəл сол ұлттың өз қолы-
мен өлтіруді жоспарлаған патшалық билік 
дала өнерпаздарына барып кел/шауып кел 
шабармандарын, ауылнай-болыстарды 
қарсы жұмсайды.

«Қазақ қартайды», дейді Біржан қайта-
қайта қайталап айтып. Бұл сөзде жасық 
қоғамның сыры жатыр. Мəні бар. Өз 
өнерін қорғай алмаған жандайшап топ 
енді оны өлтіруге, тұншықтыруға кірісті. 
Өнер өлмеуге тиіс еді, əн үзілмеуге тиіс еді, 
сауық-сайран тоқтамауға тиіс еді.

Тоқтады. Біржан қамауға түсті. Серік-
тері таяққа жығылды. Ұлттық режиссер 
бұдан үлкен драманы көреді. Бұл – санаға 
кереғар, танымға қайшы, философиясына 
томпақ əрекет емес пе. Не деген жауыздық, 
не деген жалғыздық, не деген қысастық. 

Құрылымдық зерттеу:
Кинонұсқа – дербес туынды. Əуезов 

жазған атақты эпопеяның кинокөшірмесі 
емес, тіпті бөлек.

Шығарма авторға бағынышты емес, 
ол – еркіндіктің бейнесі. Таңба басқа 
таңбаға сілтеп тұр. Басқа таңба өзге бел-
гілерге жұмсайды. Бастапқы таңбадан 
бас қа таңбалар туып, постмодернизм 
өзі белгілеген таңбаларға ие бола алмай 
қалады. Бұл – жанрлық, тіпті авторлық 
фильмдердің берекесін кетіріп, көп маза-
лайды.Ұлттық кино – тірек. Себебі оның 
су шаймайтын, тасқын қозғай алмайтын 
арнасы бар. 

Бүтінді бөлшектеп таныған гносео ло-
гиялық талап герменевтикалық жолмен 
 талдап келе жатқанымызды білдіреді. Құ-
ры лымдық (structuralism) ізденістеріміз ше. 
Structuralism жүйесін ағым немесе бағыт 
тұр ғысында елестету қиын: құрылым-
дық лингвистика мен лингвистикалық 
structuralism, француздық structuralism 
мен пост-structuralism тұжырымдарын бір-
бірінен айыру оңайға соқпайды. 

Ол, əдетте, философия емес, əдіс не 
айла-шарғы ретінде қарастырылады. Өзін-
дік таным-түсінігі бар, ғылыми гносео ло -
гиялық ізденістерден бөлек, белгілі бір 
кезең де өмір сүрген жүйе. Объектіні та-
ну  дың салыстырмалылығын жариялай-
ды. Əлеу меттік əлем жеке тұлғалардың 
қаракеті арқылы емес, қарым-қатынастар 
немесе қарым-қатынастардың қарым-қа-
ты насы арқылы түсіндірілді.

Бүтін айқындау əрекетінен туындайды. 
Өнер о бастан бостан. Шындықты ай-

тып, əділетке жақ болады. Өнердің миссия-
сы осы. Өнер қоғамды бостандыққа шақы-
рады, билік (патшалық), керісінше қоғам 
белсенділігін өзіне тəуелді еткісі келеді.

Біржан сал мен Құнанбай – бір-біріне 
қарама-қарсы антогонист тұлғалар. Бас 
өкі мет қазақты құйқалы қыстау-қорық, 
қора-қопсы, қоныс-құдық, тұнып тұрған 
көк бастау, торғындай тұма, қасқа бұлақ, 
көк иірім көлден айырады.

Қысы-жазы ағайындас аталары, туыс 
рулары жайылым жерлердің жақсы-жақсы 
тұсына, қаулап өскен қалың шалғын, бі-
тік біткен отты алабына қарай қатар сыр-
ғып, бірге жылжыған, ұрпақтан-ұрпаққа 
жал ғасып келе жатқан, іргелес көшіп-қо-
нып жүр ген ежелгі елді ескі дағдысынан 
айныт  ты, көшті бағытынан адастырды, 
пі  шен жайы, малдың өрісі қашанда Алаш 
жұр  тының өзекті, маңызды, басты ша-
руасы еді.

Шұрайлы қоныстарын тартып алып, 
құнарлы топырақты аймақтардан, жалпы, 
сахарадан тықсырып қуа бастаған пат-
ша өкіметінің күші – бет қаратпас күш, 

тегеурінді еді. Көздегенін алмай қоймайды, 
көңілі құлағанын олжалайды, бүкіл Алаш 
өлкесін патшалық Ресей меншігі деп жа-
риялайды.

Біржан сал қазақтың керегесі бү лі -
ніп, қазығы қирағанын көреді, хал қы-
ның қызыққа суығанын байқайды, жан-
даралдың, ояздың, отрядтың көрсеткен 
жə бірі көбейеді, тізесін батырады, тонай-
ды, қанайды, жұрт тозады. Əн қуатын, 
қызық-думан қызықтайтын заман өткенін 
байқайды. Халық ержетпей қартайды.

Құнанбай – қарадан шыққан хан. 
Қолында қос билік, бір халыққа екі билік 
жүргізеді, «орыс законы» жəне «шариғат 
жолы», кейде салт-дəстүрді де салып 
жібереді, ата-бабадан келе жатқан кесім, 
ұйғарым, əмір. Билер соты, ақсақалдар 
кеңесі, рубасылар мəжілісі. Қайсысы 
ыңғайына келіп тұр, Құнанбай соны пай-
даланады. Бірде пəтуа байлатады, алға 
шариғатты жібереді, бірде патшаның 
қағаз-құжатына, мөріне сүйенеді.

Бұл – аса қасіретті фонда, панора-
ма алдында, бір-бірімен алысқан кешегі 
қазақ қоғамының бүгінгі бутафориялық 
екі күші еді.

Империя атадан мұра, балаға мирас 
киелі жерлеріне баса-көктеп кіріп, бекі-
ністер тұрғызып жатыр, қолында күрегі, 
арқасында мылтығы, соңында зеңбірегі. 
Мұздай қаруланған, жүздері де суық. Бірі 
– қазіргі жағдайын қабылдап, мүмкіндігін 
пайдаға асырып жатыр, екіншісі, кешегі 
жағдайынан айырылып, елімен бірге зиян 
шегіп отыр.

Құнанбай – орыс өкіметінде, патша 
қызметінде, Біржан сал – қазақ халқымен 
бірге жат биліктің ырқында, қол астында.

Орыстың сахараны бағындыруы қазақ-
ты екіге жарды. 

Біржан да, Құнанбай да қазақты сүйеді. 
Шері бір, қайғысы да ортақ. Бірақ жолы 
бөлек. Қазақты ұшпаққа шығарамыз 
деп үш түрлі жолды қалаған Əлихан, 
Сəкен, Мұстафа Шоқай тəрізді. Үшеуі де 
Алаштың тілеуін тіледі, еңбек етті, бейнет 
кешті, құрбан болды. 

Режиссер қазақ өмірінің екі жағын да 
көрсеткен: өнерпаздар мен өкімет қыз-
метінде жүргендер. Керісінше, əмір иесі, 
жарлық шашқан аға сұлтан басқаға, орыс 
низамына тəуелді, өнерпаз сері – еркін.

Ұлттық фильмнің құны да үлкен. Екі 
мағы насында. Себебі ұлттық кино тақы-
рыбы қашанда дəуірмен байланысты. Дəуір 
көп жылды қамтиды, оны бейнелеуге пано-
рама-декорация қажет. 

Екі фильм де мінсіз жасақталған. Көш-
пелі өмір, қайнап жатқан еңбек, ауыл-қо-
ныс тың тыныс-тіршілігі өз дəрежесінде 
көрсетілген.

Тарихи персонаждар да атмосфера 
қа лыптастыруға жеткілікті, саны жетіп 
арты лады. Фабуладан шыққан сюжет 
дис позициядан финалға дейін тартымды, 
шы мыр, алғашқы кадрдан соңғы түйінге 
қарай тартылған желі көздеген мұратына 
адаспай жетеді.

Ұлттық кино тақырыбы тұрақты – бір 
азаттық. Не күрес, не қорғау, не сақтау. 
 Ха  лық   тық ауқымы, мемлекеттік маңы-
зы бар. 

Біржан салға жиын-тойда қорлап, 
қамшы көтереді. Ол қамшыдан емес, 
қор лықтан күйінеді. Кешегі асыл өнерге 
тиген қамшы. Жаңа билік өнердің орнын 
көр сетеді. Өрлігіне, биігіне салған таңба, 
ол ас қа рынан құлады. Абайға да қамшы 
тиіп еді.

Қорытынды:
Əрине, барлық жанр араласып келіп 

отырады. Авторлық фильмнің сюжеті бо-
луы мүмкін. Жанрлық кинотуындыдан 
ав  торлық көзқарасты аңғаруымыз ғажап 
емес.

Бірақ ұлттық кино бəрінен асқақ, ол 
тұтас дəуірдің бейнесін сомдайды. Оның 
персонаждары, негізінен, тарихи тұл-
ғалар. Сюжеті де алып, тақырыбы да кең. 
Уақиғасы қалың.

«Біржан сал» да, «Құнанбай» да – 
ұлттық фильмдер. Қазақ үшін маңызы зор. 
Алаш мұрат-мүддесін қорғап, жоғын жоқ-
таған кинотуындылар.

Кəсіпқой режиссер алып шығармасына 
барын салған. Пəлен жылдан бері жиып-
тергенін, оқып-тоқығанын, көріп-білгенін 
– аямай төгіп, молынан қотарған, телегей 
теңіздей ақтарған. Тəжірибесі де, таланты 
да, тəртібі де фильм бойына толып, тұнып 
тұр.

Ұлттық кино несімен қымбат, несімен 
өміршең? Оның қаһарманы – халық, 
сюжеті – ұлт өмірі, уақыты – дəуір.

Бұл кинотуындылар ортағасырлық 
еуропалық этностық топтардан ұлт жаса ған 
ұлы эпостар тəрізді ұлттық рухты оятқан 
ерлік, батырлық, қаһармандық жырлары.

Біржан сал – халық өнерпазы, Құнанбай 
– ел басқарған тұлға.

Дидар АМАНТАЙ 

Кинопаспорт: Ұлты – қазақ
«Біржан сал» және «Құнанбай» фильмдері мысалында Алаш өнерінің ардагері  Досхан ЖОЛЖАҚСЫНОВТЫҢ
киношығармашылығын құрылымдық, герменевтикалық және постмодерндік талдау

Эссе
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Жолдасбек 
К�ШЕРБАЙҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

– Қауіпті вирусты жұқтырған 
науқастардың 93 пайызы сауығып 
шықты. Өңірде коронавирус 
инфекциясының таралуы соңғы 
бір айда 5,6 есеге төмендеді. Осы-
ған байланысты 624 орындық ин-
фекциялық стационар əзірленді. 
Стационарлардың жансақтау 
бөлімінде 40 төсектік орын бар. 
Қа зір инфекциялық стационарда 
518 науқас оқшауланып, төсектік 
орын жүктемесі 22 пайызды құрап 
отыр, – деді Б.Хаменова.

Коронавирус инфекциясының 
бірінші толқыны саналған был-
тырғы жазда дəрі-дəрмек тап-
шылығы байқалған еді. Мұны 
жоққа шығармаған облыс əкімі 
орынбасарының айтуынша, 
тұрғындардың жаны қысылып, 
дəрі іздеген сабылысынан соң 
дəрі-дəрмектің тұрақты қо рын 
жасақтау, дəріханалардағы ба-
ғаның тұрақтылығын сақтау 
мақсатында «Атырау» əлеуметтік-
кəсіпкерлік корпорациясы» АҚ 
мен «Іңкəр» ЖШС арасында 
келісім жасалып, 500 млн теңге 
бөлінген. Бұл қаржыға 42 түрлі 
дəрі-дəрмек сатып əкелінген. Бұған 
қоса, демеушілік көмекпен 3 млрд-
тан астам теңгеге жеке қорғаныш 
құралдары мен медициналық тех-
ника сатып алынған. 

– Қазір өңірде 14 ПТР-тест 
зерт ханасы жұмыс істеп тұр. 
Онда тəулігіне 16 мыңнан ас там 
тест жүргізу мүмкіндігі бар. Ме-
дициналық мекемелерде жеке 
қорғаныш құралдары мен дəрі-
дəрмектің екі айлық қоры жа-
сақталды. Жедел медициналық 
кө мек көрсету қызметін жетілдіру 
бағы тында жаңадан 66 көлік алы-
нып, 5 жылжымалы медициналық 
кешен іске қосылды. Атырау мен 
Құлсары қаласында 200 орындық 
модульдік аурухана пайдалануға 
берілді, – деді облыс əкімінің 
орынбасары.

Карантиндік шектеу шара-
лары əсіресе, шағын жəне орта 
бизнестің өкілдеріне оңай болмай 
тұр. Кейбір кəсіпкерлер шығынға 
батқанын айтады. Соған байланыс-
ты Ashyq жүйесі енгізілген еді. 
Мəселен, Атырауда 13 қыркүйекке 
дейін аталған жүйеге 8 409 кə-
сіпкерлік нысаны қосылыпты. 
Дегенмен қыркүйек басталғалы 
4 848 нысан тексерілген. Сол кез-
де 292 нысанның екі апта бойы 
Ashyq жүйесін қолданбағаны 
анықталған. Осыған байланыс-
ты аталған нысандар екі апта-
лық мерзімге бағдарламадан шы-
ғарылды. 

Атырау қаласы мен 7 аудан-
да құрылған 64 мониторингтік 
топтың мүшелері карантиндік 
шектеу тала бының сақталуын 
қадағалайды. Топ құрамында 

əкімдік, денсаулық сақтау, поли-
ция мен басқа да ор гандардың 
өкілдері енгізілген. Жыл басы-
нан бері мұндай топтар 51 713 
ны санға 12 501 рейд жүргізіпті. 
Рейд нəтижесінде 850 құқық бұ-
зу шылық анықталды. Ка ран тин 
талабын бұзған шағын жəне ор-
та бизнес нысандары мен жеке 
тұлғаларға 83 618 515 теңге көле-
мінде 596 айыппұл са лынған. Ал 
қыр күйек басталғалы жүр гізіл ген 
366 рейд кезінде 1 696 нысан ның 
жұмысы қадағаланған. Тек серу 
нəтижесінде 31 əкімшілік іс қоз-
ғалып, салынған айыппұл көлемі 
1 939 805 теңгені құрап отыр. 

Əкім орынбасарының ай-
туынша, соңғы кезде вакцина 

салдыруға ынта білдірушілер қа-
тары көбейген. Вакциналардың 
бірінші компонентін салдыр ған-
дар саны 215 357 (86%) адамға 
жетсе, екінші компонентті 166 
570 тұрғын (76%) ектірген. Бұл 
– өңірде екпе алушылар қа та-
рындағы тұр ғындардың 71,8 па-
йызы. Қазір облыста 59 вакцина 
бекеті жұмыс істеп тұр. Оның 
ішінде 10 жылжымалы бекет 
бар. Бұл бекеттерге ақпан айы-
нан бері вакциналардың бірінші 
ком понентіне арналған 248 330, 
екінші компонент үшін 216 790 
доза жеткізіліпті. 

– Облыстың шалғай ауылда-
рын мекен еткен тұрғындардың 
вакцина салдыруын қамтамасыз 

ету мақсатында «Қазақстан те-
міржолы» АҚ-мен бірлескен 
жо баны қолға алған едік. Қазір 
алыстағы елді мекендердің тұр-
ғындары вакциналау бекетіне 
пойызбен тегін жеткізіледі. Жұрт-
шы лықты вакцина сал ды руға 
ын таландыру үшін облыс тық 
əкім діктің қолдауымен «Аза мат-
тық Альянс» ЗТБ 30 мау сым-
нан бері ақшалай ұтыс акциясын 
бас тады. Оған вакцина алғандар 
ғана қатысуда. Ақшалай ұтыс 
ойынының жалпы жүлде қоры 40 
млн теңгені құрайды. Бас жүлде 
– 10 млн теңге. Осы кезге дейін 
вакцина ектіргендер арасында 
200 мың теңгенің 60 сертифика-
ты, 1 млн теңгенің 6, сондай-ақ 3 

млн теңге тұратын 2 сертификат 
ойнатылды, – дейді Б.Хаменова. 

Жаһан жұртын жаналқымнан 
алған қауіпті вирусқа қарсы 
осын дай іс-шаралар атқарылып 
жатқан Атырауда 1 447 дəрігер 
мен 5 093 орта буынды медицина 
қызметкері жұмыс істейді. Алайда 
денсаулық сақтау саласына əлі де 
219 дəрігер жетіспейді. Əсіресе, 
жалпы тəжірибелік дəрігер, анес-
тизиолог-реаниматолог, акушер-
гинеколог секілді мамандар қажет-
ақ. Ал биыл жоғары оқу орнын 
бітірген 34 жас маман келген. 
Оның ішінде 26 интерн, 5 рези-
дент, 3 бакалавр бар.

Атырау облысы

Кәсіпорындарды 
тексеру басталды

––––––––––––––––––––
Қостанайда кәсіпорын 
жұ мысшыларының коро-
новирусқа қарсы екпе ал-
ған-алмағанын тексеру 
бас талады. Тексеру рейд-
терін �ткізу алгоритмі 
КВИ-дің таралуына жол 
бер  меу ж� ніндегі сала ара-
лық комиссия отырысында 
мақұлданды. 
––––––––––––––––––––

Нұрқанат ҚҰЛАБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Қала əкімінің орынбаса-
ры Саят Шай мұрыновтың ай-
туын ша, мони торингтік топ-
тар таяу күндері рейд шарала-
рын бастайды. Қала əкімдігінің 
кəсіпкерлік бөлімі ұжымда вакци-
на қабылдағандардың үлесі 60%-
ға жетпейтін кəсіпорындардың 
тізімін əзірлеп қойған. Мони-
торингтік топ ең бірінші кезекте 
осы ұжымдарды тексереді. 

– Қазірше тек короновирус 
инфекциясына қарсы вакцинаның 
бірінші компонентінің бар-жо-
ғын тексереміз. Бізде жұмыс-
шыларының саны 50-ден аса-
тын кəсіпорындардың тізімі бар. 
Бұл тізімге енген нысандардағы 
ұжымның жартысынан көбі 
вакцинаның бірінші компонентін 
алмаған. Егу науқаны 1 қыркүйекке 
дейін аяқталуы тиіс еді. Бұл тура-
лы республика көлемінде де жиі 
айтылды. Бірақ əлі де вакцина 
қабылдамағандар баршылық, – 
деді қала əкімінің орынбасары. 

Мониторингтік топ тексе-
ру барысында ешкімге айыппұл 
салмайды. Егер вакцина қабыл-
дамағандар болса, оларға бұл 
адамзат баласының індетке 
қар сы жасаған сақтық шарасы 
екенін түсіндіріп, бір-екі апта 
уақыт береді. Егер ұжым екінші 
қайтара тексерілгенде вакцина 
салдырмағандар тағы табылып 
жатса, кəсіпорын басшысына 
айыппұл салынады. Мониторинг 
топ өкілдерінің айтуынша, жұмыс 
берушілер кəсіпорынға келген 
тексерушілерге қарамағындағы 
жұмысшылардың толық тізі-
мін ұстатуы тиіс. Бұл тізімде 
жұмысшының аты-жөні мен 
ЖСН-і, егілгені немесе егіл ме-
гені көрсетілуі керек. Сон дай-ақ 
ек пе ден босатылған жұмыс шы-
лардың тиісті құжаттары да толық 
көрсетілуі шарт.

Қостанай облысы

Думан АНАШ,
«Egemen Qazaqstan»

Еске сала кетейік, биыл 19 шілдеде 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстандағы коронавирус бойынша 
эпидемиялық ахуал жөніндегі кеңесте 

елдегі егу пункттерінің 30%-ы вакциналар-
ды сақтаудың температуралық режімін 
бұзатынын атап өтті. Осыған байланысты 
Денсаулық сақтау министрлігі қанатқақты 
жобаны өткізу туралы шешім қабылдады.

«СҚ-Фармация» жоба шеңберінде 
таңбалау жүйесінде кодтарға тапсырыс беріп, 

вакциналардың қаптамаларына орнатылды. 
Таңбалау коды қолданылатын стикер мате-
риалын оңтайлы таңдау үшін таңбалаудың 
бірыңғай операторы қаптаманың сипат-
тамасы мен сақтаудың температуралық 
режімін ескерді. Тасымалдау кезінде 
температуралық режімді бақылау үшін 
кодтар суық тізбек жүйесіне берілді. Одан 
кейін «СҚ-Фармация» вакциналарды 
айналымға енгізіп, оны Ақ мола облысы 
бойынша денсаулық сақ тау басқармасының 
қоймасына жіберді. Вакциналар Бұланды 
жəне Сандықтау аудандық ауруханаларына, 
сондай-ақ «Авиценна-Бурабай» ЖШС-на 
таратылып, айналымнан шығарылды.

Айта кету керек, бұл процестердің 
бар лығы соңғы тұтынушыға дейін та-
уар лардың қозғалысын бақылау үшін 
маңызды. Қанатқақты жобаның тиімділігі 
таңбалау жүйесі мен суықтық тізбектің 
өзара ынтымақтастығы есебінен қамта-
масыз етіледі, өйткені біріншісі əрбір 
қап таманы, оның орналасқан жерін жəне 
ағымдағы меншік иесін қадағаласа, суық-
тық тізбек жүйесі таңбаланған тауарды 
сақтау температурасын көрсетеді.

Айта кетелік, суық тізбек дегеніміз – дəрі-
дəрмектерді сақтау жəне тасымалдау кезінде 
температуралық режімді қатаң сақтау бойын-
ша логистикалық шаралар кешені.

Мұрат ЖЕТПІСБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Облыс əкімінің орынбасары өңірде індет жұқтырған 
17 247 адам тіркелсе, оның 91 пайызы айығып шыққанын 
атап өтті. Былтыр басталған індеттің биыл өрши түскені 
байқалып отыр. Мысалы, өткен жылы коронавирус инфек-
циясын 3 392 тұрғын жұқтырса, биыл жыл басынан тіркелген 
науқастар саны 13 855-ке жеткен. Əсіресе, шілде, тамыз ай-
ларында бойы нан індет белгісі байқалғандар қатары артты. 
Пневмониямен ауырған 2 266 науқастың 2 048-і айығып 
шыққан. Өткен 2 айда өкпесі қысылғандар да күрт көбейіпті.

– Облыста қазір 1 160 инфекциялық төсектік орындағы 
жүктеме 30 пайыз болып отыр. Айтқан жерден аулақ, 

дегенмен эпидемиялық ахуал ушыға қалған жағдайда 
инфекциялық жəне провизорлық стационарларда орын са-
нын 3 200-ге дейін ұлғайтуға мүмкіндік бар. Биыл құрылысы 
былтыр басталған модульдік стационар іске қосылып, 
науқастарға жағдай жасау, олардың саулығын бақылау 
жақсара түсті, – деді облыс əкімінің орынбасары. 

Балжан Мөрəліқызы індетті болдырмау шаралары ая-
сында дəрі-дəрмек қорын қалыптастыруға баса мəн беріліп 
отырғанына да тоқталды. Дəл қазір өңірде 2 айлық қор бар. 
Бұл үшін жергілікті бюджеттен 488 млн теңге бөлінген. 
Басқа да қажетті құрал-жабдықтар тапшылығы байқалып 
тұрған жоқ. Маман кадрлар да жеткілікті.

Облыста ұжымдық иммунитетті қалыптастыру 
мақсатында екпе алуға қабілетті 401 мың тұрғынның 

291 237-сі екпенің 1 компонентін алды. Екпенің екінші 
бөлігін салу да кестеге сəйкес жүргізілуде. Өңірде 106 егу 
кабинеті тұрақты жұмыс істеп тұр. 167 мониторингтік топ 
ай басынан бері 524 нысанға тек се ріс жүргізіп, карантин 
талаптарын бұзудың 65 дерегі анықталды.

Брифингте науқастарға медициналық қызмет көрсету, 
жалған вакцина паспортын жасату, індет салдарынан көз 
жұмғандар саны туралы сауалдар қойылды. Облыс əкімі 
орынбасарының айтуынша, жыл басынан бері 451 адам 
коронавирус пен пневмониядан қайтыс болған. 

– Бұрыннан қант диабеті мен гипертонияға шалдыққан 
жасы үлкен кісілерге бұл дерт оңай тиіп отырған жоқ. 
Осыған байланысты қазір жасы ұлғайған тұрғындар ара-
сында вакцинаның пайдасы жайлы үгіт-насихат жұмыстары 
жүргізіліп жатыр, – деді аймақ басшысының орынбасары. 

Балжан Шəменова жалған вакцина паспортын беруі 
мүмкін деген екі емханада тексеру жұмыстары жүргізіліп 
жатқанын да айтып өтті. 

Қызылорда облысы

Жақсыбай САМРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Топ мүшелерінің айтуларына қарағанда, 
қазір насихат тобының азаматтық штабы-
на 200-ге жуық жоғары білікті маман 
еніп отыр. Олардың қатарында медици-
на, кəсіпкерлік жəне қоғамдық салаларда 
ел назарына ілініп жүрген белсенділер, 
атап айтқанда, Вячеслав Локшин, Жібек 
Жолдасова, Рафаил Розенсон, Динара 
Сəтжан, Рахым Ошақбаев жəне т.б. бар. 

Р.Ошақбаев жаман індетті құрықтау жо-
лында вакцинаның рөлі зор екеніне түрлі 
дəлел келтірді. Коронавируспен сырқаттану 

əлі де азаймай тұр. Солтүстік  Қазақстан 
облысында 26 тамызда антирекордтық 
көрсеткіш тіркеліп, бір тəулікте 171 
адамның бойынан ковид індеті табылған. 
Қазіргі жағдай одан екі есе төмен болғанына 
қарамастан, сырқаттану серпінінің 
төмендемеуі алаң датады. Вирусты жұқтыру 
қарқыны бойынша Қазақстан қазіргі уақытта 
100 мың адамға шаққанда əлемде 30-орын-
ды иеленеді. Ең көп жұқтыру 2021 жылғы 
7 тамызда тіркелді, ол кезде жұқтыру 
көрсеткіші 8 325 адам болған. Ал бір ғана 
19 тамызда елде 163 адам індеттен қайтыс 
болған. Қазіргі уақытта аурудың шарықтау 
шыңы өтті, бірақ өлім саны əлі де жоғары 

деңгейде. Осы секілді деректерді алға тарта 
келіп, аза маттық штабтың белсенділері вак-
цина алу пандемияны тоқтатудың жалғыз 
жолы екенін жеткізді.

Штаб белсенділері қазір елімізде вак-
цина алу қарқынының төмендегенін атап 
өтті. Мəселен, шілде айының ортасында 
тəулігіне 130 мың адамға дейін вакцина 
алса, қазір небəрі 30 мың қазақстандық 
иммундалуда. Солтүстік Қазақстан об-
лысында вакциналау қарқыны жалпы 
республикалық деңгейден біршама артта 
қалып отыр. Бүгінгі таңда вакцинаның 
толық курсын 209 мың адам алған. Бұл 
вакцина алуға ниет білдіргендердің 67%-ы.

«Елдегі жағдай өткен жылмен салыс-
тырғанда ауыр. Биылғы көрсеткіш тəулігіне 
8,3 мың болып, алты есеге дейін өсті. 
Былтыр 15 тамызда амбулаториялық жəне 
стационарлық емделуде жүрген 20 мың адам 
ресми түрде тіркелсе, биыл осы көрсеткіш 

117,8 мыңға дейін ұлғайып отыр. Өткен жылы 
стационарда 3,4 мың адам емделсе, биыл 
бұл көрсеткіш 31,5 мың адамға дейін жетті. 
Біз Қазақстанда вакциналау қарқынының 
өте төмен екенін көріп отырмыз. Бұл пан-
демияның жоғары көрсеткіштеріне жəне 
өлім-жітімнің көбеюіне əсер етеді. Қазіргі 
уақытта елімізде вакциналауға жататын 
10 млн адамның 7 млн-ы ғана вакциналан-
ды», деді Р.Ошақбаев. 

Азаматтық қоғам өкілдері ет жақын-
дарының денсаулығы үшін отандастары-
мызды саналы таңдау жасап, екпе алуға 
байланысты бірігуге шақырды. Кез десуге 
қатысушылар бұл үшін бел сенді ақпа-
раттық жұмыс қажет деген ортақ пікірге 
келді, өйткені объективті ақпа раттың жет-
кіліксіздігі халықтың иммун дауға сенім-
сіздігіне əкеп соқтырады.

Солтүстік Қазақстан облысы

COVID-19 вакцинасы 
қазақстандық Data Matrix кодымен таңбаланды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қытайда шығарылған COVID-19-ға қарсы Vero Cell вакцинасы Data Matrix 
кодымен таңбаланып, суық тізбек жүйесін тестілеу бойынша қанатқақты 
жоба аясында қазақстандық медициналық ұйымдарға жеткізілді. Қанатқақты 
жоба еліміздің Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасы бойынша «СҚ-
Фармация», Тауарларды таңбалау мен қадағалаудың бірыңғай операторы және 
суық тізбекті ұсынған компаниямен бірге іске асырылуда.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Егде адамдарға екпе алмай болмайды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�ткен жұмада Орталық телекоммуникациялар қызметі алаңында Қызылор да облысында індеттің таралуын 
болдырмау бағытында жасалып жатқан жұмыстар барысы айтылды. Брифингке облыс әкімінің орынбасары 
Балжан Шәменова, облыстық санитарлық-эпидемиялогиялық бақылау департаментінің басшысы Динара 
Жаңабергенова мен денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Жалғасбек Үсенов қатысты.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жаман індетке қарсы күресте вакцинаны жаппай алуды насихаттайтын «Елім 
үшін егілемін» атты тәуелсіз бірлестіктің мүшелері �ткен аптада Петропавл 
қаласында болып, бірнеше кездесу және журналистерге арналған баспас�з 
мәслихатын �ткізді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Солтүстік өңірде вакциналау сылбыр

Ахуал тұрақталғандай, алайда...
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Атырауда коронавирус инфекциясын жұқтыру дерегі 
саябырсығанмен, �ңір әлі де «қызыл аймақтан» шықпай тұр. 
Қазіргі ахуал қандай? Қанша адам вакцина алды? Орталық 
коммуникациялар орталығының алаңында осы және �зге де 
сауалдарға жауап берген облыс әкімінің орынбасары Бақытгүл 
Хаменованың айтуынша, былтырғы наурыздан бері 49 500 адам-
нан коронавирус инфекциясы анықталған. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кеңес идеологиясынан босап шыққан қазақ нерінің 
қылқаламы егемендікке қол жеткізгелі еркін ксілді. 
Ұлттық бейнелеу нерінің рісі кеңіп, бояуы түрленді. 
Жаңашылдыққа жаны құштар қылқалам шеберлері 
азаттықтың аспанын қалаған түсімен бояды. Міне, сондай 
дарынды суретшілердің бірі – Дария Калимова-Қастеева.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жалпыұлттық республикалық газет. 1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады 

Дархан ҚЫДЫРƏЛІ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасы

Владимир КУРЯТОВ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасының бірінші орынбасары

Айбын ШАҒАЛАҚ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасының орынбасары

Ерболат ҚАМЕН – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасының орынбасары

Индекс 65392. Аптасына 5 рет шығады.
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ 
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Көлемі 6 баспа табақ. Нөмірдегі суреттердің 
сапасына редакция жауап береді. 
«Egemen Qazaqstan» газетінде жарияланған 
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МЕНШІК ИЕСІ:
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы

Саясат жəне құқық бөлімі
Жолдыбай БАЗАР

Экономика бөлімі
Қымбат ТОҚТАМҰРАТ

Əлеумет жəне білім бөлімі
Орынбек ӨТЕМҰРАТ
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Ерлан ЖҮНІС

Интернет-редакция бөлімі
Динар КЕРІМ

Өз тобында 
көш бастады

–––––––––––––––––––––––––––––
Футзалдан Литвада тіп жатқан әлем 
чемпионатында Қазақстанның ұлттық 
құрамасы үшінші кездесуінде тең ой-
нап, з тобында жеке-дара кш бас-
тады. 
–––––––––––––––––––––––––––––

Бастапқы бəсекелерде Коста-Рика 
(6:1) мен алаң иелерін (3:0) ойсырата 
ұтқан отандастарымыз соңғы ойында 
Венесуэламен күш сынасты. Оңтүстік 
Америкадан келген аяқдопшылар да 
осыған дейінгі матчтарды өз пайдасы-
на шешкен еді. Шешуші кездесуде қос 
команда бірден өздерінің мықтылығын 
дəлелдеуге тырыс ты. Бірақ бұл ойында 
көп гол соғылмады. 5-минутта Дуглас есеп 
ашса, 40-минутта Альфредо Видаль таразы 
басын теңестірді. Есеп – 1:1. 

Осы тең нəтиже арқылы Қазақстан 
құрамасы өз тобында бірінші орын алды. 
Алайда Венесуэлаға қарсы ойынды жерлес-
теріміз тым жақсы өткізген жоқ. Оны коман-
даның бас бапкері Рикардо Каканың өзі де 
мойындап отыр. 

«Барыс» 
тағы ұтылды

–––––––––––––––––––––––––––––
�ткен аптаның екінші жартысында 
Құрлықтық хоккей лигасында (ҚХЛ) 
күш сынасып жүрген Нұр-Сұлтанның 
«Барысы» түзде екі бәсеке ткізіп 
үлгерді.
–––––––––––––––––––––––––––––

Мəскеуде əйгілі АОСК-ны сан соқтыр-
ғаннан кейін жерлестеріміз келесі кезде-
суде де жеңіске жететін шығар деп ойла-
дық. Себебі Риганың «Динамосы» анау 
айтқандай азулы команда емес. Оларды 
біз сан мəрте ұтқан едік. Алайда бұл жолы 
Балтық жағалауында бағымыз жанба-
ды. Матч барысында алғашқы үш голды 
латвиялықтар соқты. Үшінші кезеңнің соңғы 
он минутында Джо Морроу мен Никита 
Михайлис мергендік танытты. Бірақ жеңіс 
тойын тойлау үшін бұл жеткіліксіз болды. 
Есеп – 3:2. 

Сенбі күні Суоми еліне сапар шектік. 
Жергілікті «Йокеритке» қарсы ойында 
алғашқы голды Никита Михайлис салып, 
«Барысты» алға шығарды. Бірақ финлян-
диялық хоккейшілер екінші кезеңде 
қата рынан екі гол соқты. Кездесудің 
соңына қарай, біздің жігіттер таразы 
басын теңестірсе, овертайм еш нəтиже 
бермеді. Ал буллит соғу барысында 
жергілікті ой ыншылардың бағы жан-
ды – 3:2.

Дарын 
дара шықты

–––––––––––––––––––––––––––––
Қырғызстанның Шолпан Ата қала-
сында үшсайыс спринттен Азия чем-
пионаты тті. Бұл жарыста сары құр-
лық тың бірқатар мемлекетінен келген 
60 спортшы бақ сынады. 
–––––––––––––––––––––––––––––

Əйелдер арасындағы сында қазақстандық 
Екатерина Шабалина күміс жүлдегер атан-
са, алғашқы екі орынды Жапонияның қос 
өкілі – Сарика Накаяма мен Чисато Накад-
жима иеленді. Ерлер бəсекесінде Дарын 
Қонысбаев Азия чемпионы атанса, Аян 
Бей сенбаев қола медальды мойнына ілді. 
Жапониялық Киотаро Йошикава күміске 
қол созды. 

15 жасқа дейінгі спортшылар ара-
сында жеңісті қазақстандық спортшы-
лар өзара бөлісті. Никита Дубинский 
алтын, Станислав Глок күміс, Тимур 
Бə кіров қола жүлде жеңіп алды. Қыздар 
арасындағы сында қазақстандық Диана 
Ержанова топ жарды. Тағы бір жерле-
сіміз Ангелина Редченко үздік үштікті 
қорытындылады. 

Дайындаған
Ғалым СҮЛЕЙМЕН,
«Egemen Qazaqstan»

ФУТЗАЛ

ШАЙБАЛЫ ХОККЕЙ

ҮШСАЙЫС

Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі Əкімшіліктің қызметкері 
Нұрлыбек Нұрманұлы Тоқымбаевқа əкесі 

Нұрман БАЙСЕЙІТҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары мен Аппарат 
қызметкерлері Сенат Аппаратының қызметкері Асқар Серікұлы Мамыровқа 
анасы 

Жұпар Айтанқызы МАМЫРОВАНЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып көңіл 
айтады.

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ басқарма мүшелері мен ұжымы бұрынғы əріптесіміз, 
Қазақстанның мұнай-газ саласының көрнекті қайраткері, техника ғылымдарының 
кандидаты 

Сəлімжан Қараұлы ƏБІШЕВТІҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасы мен туыстарына қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтады.

«Егемен Қазақстан» РГ» АҚ ұжымы газетіміздің қызметкері Алмас Манапқа əкесі
Əбдікерім МАНАПОВТЫҢ

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

СЪЕЗДІ ӨТКІЗУ КҮНІНІҢ ӨЗГЕРУІ ТУРАЛЫ 
ХАБАРЛАМА

«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлар палатасы (бұдан əрі – ҚР 
ҰКП) ҰКП съезінің өткізу күнінің өзгергені туралы хабарлайды.

ҚР ҰКП Съезі 2021 жылдың 28 қыркүйегінде қашықтан өткізу форматында өтеді. Қосымша 
ақпарат қатысушылардың электронды поштасына жолданады. 

Съезд өтуіне қатысты мəселелер туындаса, ҚР ҰКП байланыс орталығына 1432 немесе             
8 800 080 8010 нөміріне хабарласуды сұраймыз.

Атырау облыстық «Қайсар» қоғамдық құқық қорғау газеті редакциясы» мекемесі 
жабылады. БСН 960440001526. Ескертулер 2 ай аралығында қабылданады. 

Тел: 8 778 681 04 99.

Объединение собственников имущества «Наш Дом №43», БИН 21064000187, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Актобе, 12 мкр., дом №43, тел: 87085530758.

Мұхтар КҮМІСБЕК,
«Egemen Qazaqstan»

Жақында көркемөнер ден 
қуаныш тапқан өнер иесінің 
«Уақыттың шынайы сабақ-
тас тығы» атты көрмесі өткен 
болатын. Елордадағы салта-
натты іс-шараның біз де куəсі 
болған едік. 

Əуелі беташар сөз мем-
лекет жəне қоғам қайраткері, 
танымал түркітанушы, фи-
лология ғылымының док-
торы, профессор Мырзатай 
Жолдасбековке берілді. 

«Бүгінгі ашылып отырған 
көрменің мен үшін маңызы 
зор. Себебі Дарияның ата-
ана сы Мұхит Калимов пен 
Лиза Калимованы бұ рын нан 
танимын. Мұхит – қа зақтың 
бейнелеу өнерінің көрнекті 
өкілі. Отбасындағы əрбір жан 
шы  ғармашылық пен өнерге 
тұнып тұрған азамат тар», де-
ген ол, осынау игі іс-ша раға 
мұрындық бол ған  ұйым -
дастырушыларға алғысын 
білдірді.

Өз кезегінде Ұлттық музей 
директорының орын ба сары 
Назгүл Кадрим бе това сурет-
шінің шығар машы лы ғына 
тоқталып өтті.

 «Гобелен – үлкен еңбекті, 
сабырлықты қажет ететін, 
ою-өрнек композициясы бар, 
сəндік өнердің бір түрі. Дария 
ханым жасаған бүгінгі туынды-
лардан біз ана бейнесін, əйел 
адамның образын ай рықша 
көре аламыз. Бұл көр ме музей 
қонақтарының жү регінен ерек-
ше орын алады деп сенемін», 
деді Н.Кадримбетова. 

Одан кейін кеш иесі ел 
Тəуелсіздігінің 30 жылдығына 
орай Ұлттық музей директо-
рының атынан арнайы серти-
фикатпен марапатталды.

Арнайы көрсетілген сый-
сияпаттан соң Дария Кали мова-
Қастееваның анасы, бел гілі 
суретші-кестеші Лиза Ка лимова 
өзінің жылы лебізін білдірді.

Көрмеге Дария Калимова-
Қастееваның өз туындылары-
мен қоса, əкесі, атақты қа зақ-
стандық суретші Мұхит Кали-
мовтің жұмыстары да қойылған 
екен. 

Айта кетейік, Мұхит Ка-
лимов – портреттің сөзсіз 
шебері. Қазақтың атақты тұл-
ғаларының портреттерін бей-
нелейтін тарихи тақырыптарға 
үлкен мəн бере білген шебер. 

Осындай өнерлі отбасында 
дүниеге келген Дария Калимова-
Қастеева сəндік-қол данбалы 
өнерді, яғни го беленді таңдады. 
Оның гобелендері тегістікпен, 
сы  зықтардың бел гілі бір өтім-
ділігімен жəне ашық, қа нық 
түстермен ерек ше ленеді.

Көптеген шығармасынан 
қазақ əйелінің бейнесі көрінеді. 
Əйел тағдырының фило со-
фиялық образы «Беташар» 
жəне «Ана» сияқты керемет 
туындыларында ашылады. Ал 
жастық пен сымбат бейнелері 
«Көк тем» жəне «Арфалы қыз» 
шы ғармаларында кез деседі. 
Батик пен гобеленге тəн де-
коративтілік дəстүрлі кес кін-
деме мен классикалық ұлт тық 
мəнерде салынған суреттер 
де көрінеді. Оның шығар ма-
лары тегістік гүл контрасста-
рымен үйлесіп, гүл, тауыс жəне 
Алматы апор   тын көрсетеді. 
Туын ды  лары жағымды түс-
термен ай шықталған. Əйел 
энергиясымен үндесетін ме йірім 
мен махаббат, үміт пен сұлулық 
біріктірілген.

Аталған көрмені қала тұр -
ғындары мен қонақтары 10 қа  -
занға дейін Ұлттық музейге 
келіп, тамашалай алады.

КӨРМЕ

Тәуелсіздікке тарту

Кеңес құрамына Прези-
дент жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясының 
президенті Ерлан Əбіл, Мə-
жіліс депутаты Айдос Са-
рым, М.Нəрікбаев атын-
дағы ҚазГЮУ ректоры Тал -
ғат Нəрікбаев жəне Мұ рат 
Əбенов, Исидор Бор чаш-
вили, Марат Бəшімов, Кə-
кімжан Бишманов, Айнұр 
Сəбитова, Мэлс Семғалиев, 
Ербол Өстеміров сынды қо-
ғам қайраткерлері мен бел-
сенділері кірді. Қоғамдық 

кеңестің төрағалығына ашық 
сайлау арқылы «Егемен 
Қазақстан» республикалық 
газеті» АҚ басқарма төр-
ағасы Дархан Қыдырəлі сай-
ланды. 

Отырыста атап өтіл ге-
нін дей, жаңа заң талаптары-
на сəйкес Қоғамдық кеңес 
енді нормативтік-құқықтық 
актілердің жобаларын жəне 
азаматтардың өтініштерін 
олардың қоғамдық маңызына 
қарай өздігімен алып, қа-
растыра алады. Сонымен 

қатар жергілікті деңгейде 
құқық қорғау органдары 
басшыларының есептерін 
тыңдауға, мемлекеттік ор-
гандар мен квазимемлекеттік 
субъектілердің мемлекеттік 
сатып алулар жөніндегі кон-
курстық комиссияларына 
қатысуға құқылы. Яғни қо-
ғам өкілдері агенттік қыз ме-
тінде болып жатқан бар лық 
үдерістерге белсенді тарты-
латын болады. 

«Егемен-ақпарат»

БӘРЕКЕЛДІ!

Қоғамдық кеңес құрылды
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�ткен жұма күні Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінде заңнама та-
лабына сәйкес жаңа қоғамдық кеңес құрылды. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


