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1913-1918 жылдары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы ыждағатымен
Орынборда 265 саны шығып, большевизм теперішімен жабылды. 2006 жылы 22 наурызда Қоғабай Сәрсекеев Алматыда 266-санынан бастап қайта жаңғыртты.

«үш миллионға жуық
азаматымызға
қолдау көрсетіледі»
ЖЫЛҚЫ ЕТІН
ӘЛЕМДІК
НАРЫҚҚА ШЫҒАРУҒА
НЕ КЕДЕРГІ?

Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәлімдемесі

Қамбар ата түлігінің саны
жөнінен Қазақстан
әлемдегі он елдің қатарына енеді

Бүгінде Қазақстанда 2,7 млн бас жылқы бар. Осылайша, еліміз Қамбар ата
түлігінің саны жөнінен әлемдегі он елдің
қатарына енеді. Дегенмен, ұшқан құстың
қанаты, шапқан тұлпардың тұяғы талатын байтақ жерімізде жылқы санын арттырудың мүмкіндігі мол. Өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдары еліміздегі
жылқы санының 3,6 млн бастан асқанын
ескерсек, Моңғолияның алдына шығып,
жылқының саны бойынша әлемде үздік
бестікке енуге қауқарымыз әбден жетеді.
Ол үшін мемлекеттік деңгейде жылқы
шаруашылығын мықтап қолға алу керек.
03-бетте

ТОКИО
ОЛИМПИАДАСЫ
2021 ЖЫЛҒА
АУЫСТЫРЫЛДЫ
Олимпиада чемпионы
Ольга Рыпакова өзінің төртінші
Олимпиадасына
баратынын мәлімдеді

Бастауын сонау 1896 жылдан алатын 124 жылдық тарихы бар Олимпиада ойындары өз тарихында үш рет –
Бірінші (1916) және Екінші дүниежүзілік
соғыстарда (1940, 1944) ғана өтпеген
еді. 1948 жылдан бүгінге дейін дүбірлі
доданың туы үздіксіз төрт жылда бір рет
желбіреп келді. Өкінішке қарай, әлемде
таралған COVID-19 індетіне байланысты
биылғы Олимпиада ойындары келесі
жылға қалдырылды.
08-бетте

Құрметті отандастар!
Қазір бүкіл әлем бұрын-соңды болмаған
күрделі жағдаймен бетпе-бет келіп отыр.
Коронавирус індеті дүниежүзін жайлап
барады.
Бүгінде 177 мемлекетте 800 мыңға жуық
адам осы дертке шалдықты.
Оны жұқтырғандар саны күннен-күнге
артуда.
Біз төтенше жағдай жариялап,
Қазақстанда вирустың жаппай таралуына
жол бермедік.
Соның арқасында ахуалды бақылауда
ұстап отырмыз.
Халқы Қазақстанмен шамалас кейбір
елдерде коронавирусқа шалдыққандар
ондаған есе көп.
Мен елорда мен Алматыда ғана емес,
еліміздің барлық өңірінде карантинді
күшейтуді тапсырдым.
Барша қазақстандықтарға сабыр сақтап,
түсіністік танытқаны үшін алғысымды айтамын.
Біз дүрбелең тудыруға жол бермейміз.
Дәл осы кезде халық мемлекетке қолдау
көрсетуі керек.
Бұл – аса маңызды.
Коронавирус – батпандап кіріп,
мысқылдап шығатын қауіпті дерт.
Дегенмен, біз індетке шалдыққан
адамдарға барлық қажетті көмекті
көрсетеміз.
Бүгінде бүкіл еліміз дәрігерлер мен медицина қызметкерлерінің қайсарлығына тәнті
болуда.
Олар – адам өміріне араша түсіп жатқан
бүгінгі күннің батырлары.
Сондықтан, пандемияға қарсы күрестің
алдыңғы легінде жүргендерге қосымша
қолдау көрсету жөнінде шешім қабылдадым.
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Дәрігерлерге және медицина
қызметкерлеріне 3 ай бойы қосымша үстемеақы төленеді.
Медицина қызметкерлерінің өмірін
сақтандыру мәселесі де шешімін тапты.
Әрине, ақ халатты абзал жандар бұдан да
зор қолдауға лайық.
Төтенше жағдай режимінің қашанда
экономикалық және әлеуметтік салдары
болады.
Біз үшін азаматтардың денсаулығымен
қатар олардың өз табысынан айырылмауы да
маңызды.
Мен бұған дейін Дағдарысқа қарсы
алғашқы шаралар топтамасын жарияладым.
Жағдайдың ушыға түскенін ескеріп,
азаматтарға және бизнеске одан әрі
қолдау көрсету жөнінде мынадай қосымша
шешімдер қабылдадым.
Инфляцияның артуына байланысты
зейнетақы, мемлекеттік жәрдемақы және
атаулы әлеуметтік көмек мөлшерін 10
пайызға индексациялауды тапсырдым.
Осыған орай, аталған санаттағы
азаматтардың табысын арттыру үшін мемлекет тарапынан 200 миллиард теңгеден астам
қаражат бөлінеді.
Табысынан айырылған азаматтарға
ең төменгі жалақы мөлшерінде қолдау
көрсеттік.
Енді, 42 500 теңге көлеміндегі осы көмекті
алатын азаматтардың санатын кеңейтуді
тапсырамын.
Соған орай, бұл қолдауға өзін-өзі
жұмыспен қамтығандар мен ресми тіркелмей
жұмыс істейтіндер де ие болады.
Бұл көмек белгіленген тәртіп бойынша шын мәнінде мұқтаж адамдарға ғана
беріледі.
Жалпы, 3 миллионға жуық азаматымызға
қолдау көрсетіледі.
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Сонымен қатар, тұрмысқа қажетті заттар
мен азық-түлікті тегін алатын азаматтардың
қатары көбейеді.
Атап айтқанда, мұндай көмекті
мүгедектер және жұмыссыз ретінде тіркелген
азаматтар да иеленеді.
Тегін азық-түлік сегіз жүз мыңнан астам
адамға беріледі.
Міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесі бойынша сақтандырылмаған азаматтардың медициналық
көмек алу құқығын 1 сәуірден 1 шілдеге
дейін ұзартуды тапсырамын.
Соған байланысты медициналық көмек
азаматтарға бұрынғыдай қолжетімді болып
қала береді.
Біз шағын және орта бизнеске қолдау
көрсету үшін бұрын-соңды болмаған шараларды қолға алып отырмыз.
Кәсіпкерлерге көмек көрсетуіміз керек.
Өйткені, олар – экономикамыздың тірегі.
Әкімдіктер жергілікті кәсіпорындардың
өнімін кем дегенде 6 ай бойы кепілді сатып
алу тәртібін жолға қоюы керек.
Шағын және орта бизнес өкілдерін
биылғы 1 қазанға дейін еңбекақы төлеу
қорынан ұсталатын салықтан босатуды тапсырамын.
Мұндай қолдау сауда, көлік қызметі,
қонақ үй, туризм және басқа да салаларды
қамтиды.
Ауыл шаруашылығымен айналысатын
кәсіпкерлерге де қолдау көрсетіледі.
Атап айтқанда, бюджеттен 70 миллиард
теңге бөлінеді.
Көктемгі егіс науқаны үшін «Қарапайым
заттар экономикасы» бағдарламасы арқылы
қосымша 100 миллиард теңге бөлуді тапсырамын.
Ең алдымен, шағын және орта шаруа
қожалықтарына қолдау көрсеткен жөн.
Сонымен қатар, Үкіметке жанармайдың
нарықтық бағасын он бес пайызға арзандатып, 165 теңгеге дейін төмендету міндеті
жүктелді.
Осыны қамтамасыз ету үшін 390 мың тонна жанармай жеңілдікпен сатылатын болады.
Жалпы, осы айтылған шаралар қазіргідей
күрделі кезеңде азаматтар мен отандық
бизнесті қолдау үшін керек.
Мұның барлығы коронавирус індетінің залалын тезірек жоюға әсер етеді деп сенемін!
Құрметті отандастар!
Коронавирус індетіне байланысты баршамыз күрделі кезеңді өткеріп отырмыз.
Бірақ, бұл – уақытша қиындық.
Біз оны міндетті түрде жеңеміз!
Бүкіл әлем күресуде. Біз де бар күшжігерімізді саламыз.
Біз, мемлекет және қоғам болып барша
азаматтарымызға қолдау көрсетеміз, ешкімді
көмексіз қалдырмаймыз.
Мұқтаж адамдарға қол ұшын береміз.
Бұған ешқандай күмән болмауы керек.
Ең бастысы, шыдамдылық, төзімділік
және жауапкершілік танытайық.
Біз – рухы асқақ, бірлігі бекем, еңсесі биік
халықпыз.
Сондықтан, бұл сынақтан да сүрінбей өтіп,
қиындықты бірге еңсереміз деп сенемін.
Басты тойларымыз әлі алда.
Төрт құбыламыз түгел болсын, ағайын!
Біз біргеміз!
Ақорда, 31 наурыз, 2020 жыл

11

42,5 мың теңгені ешқандай
құжатсыз кімдер алады?

КӨРІНБЕЙТІН ЖАУМЕН
АРПАЛЫСҚАН ӘЛЕМ

МЕНІҢ
РЕДАКТОРЫМ

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрі Біржан Нұрымбетов елімізде 42 500
теңгелік төлемді алу үшін ешқандай құжаттың
қажеті жоқ екенін айтты. Табысынан айырылған
азаматтарға берілетін бұл әлеуметтік төлем Мемлекеттік сақтандыру қорынан бөлінеді.

11 наурызда Дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымы (ДДСҰ) COVID-19 індетіне байланысты
пандемия жариялады. Соңғы рет ДДСҰ мұндай
қадамға 2009 жылы барды. 2009-2010 жылдары барша әлем «доңыз тұмауы» деген атпен
белгілі H1N1 вирусымен алысты.

Ертең, 1 сәуір – «Қазақ» газетін қазақпен қайта табыстырған баспагер, «Парасат» орденінің
иегері, белгілі жазушы Қоғабай Сәрсекеевтің
дүниеге келген күні. «Байлығым – қазақтығым»
деп өмірден өткен жазушы көзі тірі болғанда
81 жасқа толар еді.
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Осы сәуір айынан бастап
коронавирус эпидемиясына
қарсы іс-шараларға
тартылған барлық медицина
қызметкері жалақысына
қоса ай сайынғы үстемеақы
алады. Төлемдер коронавирусты жұқтыру қаупіне
қарай үшке бөлінеді.

ҚР Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрі
Біржан Нұрымбетов
Бірыңғай жиынтық төлемге
аударым жасамаған азаматтар 42,5 мың теңгені қалай
алатынын айтып берді.

Бірыңғай жиынтық төлемге
аударым жасамаған
қазақстандықтар 42,5 мың
теңгені қалай алады?

Медицина қызметкерлеріне
үстемеақы беріледі
1. «Қауіптілігі аса жоғары» – реанимация
бөлімшелерін қоса алғанда, инфекциялық
стационарлардың дәрігерлері, орта және кіші
медицина қызметкерлері. Үстемеақы көлемі
– 850 мың теңге. Олардың саны Қазақстанда
3,2 мыңды құрайды.
2. «Қауіптілігі жоғары» – провизорлық стационарлар мен жедел жәрдем дәрігерлері,
орта және кіші медицина қызметкерлері.
Үстемеақы көлемі – 425 мың теңге. Бұл топқа 11,9 мың маман жатады.
3. «Қауіптілігі орташа» – карантиндік стационарлардағы дәрігерлер, орта және кіші
медицина қызметкерлері, санитарлық дәрігерлер, жедел жәрдем жүргізушілері, т.б. Үстемеақы көлемі – 212,5 мың теңге. Елде бұл
санатқа жататын 10,9 мың қызметкер бар.
Ал, медицина қызметкеріне коронавирус инфекциясымен ауырған жағдайда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 2 млн
теңге бір реттік әлеуметтік төлем, көз жұмған
жағдайда 10 млн теңге қарастырылған.
Айта кетейік, Қазақстанның бас санитар дәрігері Айжан Есмағамбетова Алматы,
Нұр-Сұлтан және Қарағандыда дәрігерлердің
COVID-19 жұқтырғанын мәлімдеді.

ҚР Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрі
Біржан Нұрымбетов елімізде
42 500 теңгелік төлемді
алу үшін ешқандай құжаттың
қажеті жоқ екенін айтты.

42,5 мың теңгені ешқандай
құжатсыз кімдер алады?
«Біз жұмыс берушілерді жұмыс орындарын, жұмысшылардың жалақысын сақтауға,
қашықтан жұмыс істеуге мүмкіндік беруге,
ақылы еңбек демалысына жіберуге шақырған болатынбыз. Бірақ, өкінішке қарай, көпшілік мекеме, әсіресе орта және шағын бизнес өкілдерінің бұл талаптарды орындауға
мүмкіндігі болмай отыр. Олар жұмысшыларын ақысыз демалысқа жіберуге, тіпті қысқартуға мәжбүр. Оның үстіне елімізде өз
бетінше жұмыс істеп жүрген азаматтар да табысынан айырылуда. Статистика бойынша
елімізде өзін-өзі жұмыспен қамтыған 2 млн
адам бар. Осыған байланысты Президенттің
23 наурыздағы тапсырмасына сәйкес төтенше жағдайда Мемлекеттік сақтандыру қорынан табысынан айырылған азаматтарға 42,5
мың теңге әлеуметтік төлем енгізілді. Алғашқы
1 мыңнан астам адам оны ала бастады», – деп
түсіндірді Біржан Нұрымбетов.
Министрдің сөзінше, Мемлекет басшысы
осы әлеуметтік төлемді алу мәселесін жеңілдетуді тапсырған. Осыған байланысты салалық министрлік тәртіпті өзгертеді.
«Сонымен, Мемлекеттік сақтандыру қорынан 42 500 теңгені кім алады? Ол біріншіден
жалдамалы қызметкерлер – орта және шағын
кәсіпорындарда ақысыз демалысқа жіберілген жұмысшылар. Карантин жарияланған
қалаларда бұл санатқа ірі кәсіпорындар да
жатады. Екіншісі – жеке тұлғалар, өз бетінше
жұмыспен қамтылғандар. Олардың ішінде
1,5 млн жеке кәсіпкер бар. Жеке практикамен
айналысып жүргендер (жеке адвокаттар, сот
орындаушылар, нотариустар) 2 мыңнан асады. Фрилансер де 180 мыңды құрайды. Олар
да табыстарынан айырылуда. Соңғы 12 айда
Бірыңғай жиынтық көлемін төлеген 316 мың
адам бар», – деді Біржан Бидайбекұлы.
Әлеуметтік төлемді алу үшін не істеу керек? Қайда және қандай құжат тапсырады?
Министрдің бұл сұрақтарға да жауабы бар:
«Енді ешқандай құжатты тапсырудың қажеті
жоқ. Тек өтініш беріледі. Жұмыс беруші
өзінің өтінішіне жұмысшыларының тізімін
қосады. Бұл жерде табыстан айырылғанның
төтенше жағдайға байланысты екенін ешкімге
дәлелдеудің қажеті жоқ. Өтініште көрсетілген мәліметтер қабылданады. Бұл – бір. Екіншіден, бәрі электронды түрде болады».
Айта кетейік, ҚР Қаржы нарығын реттеу
және дамыту агенттігі Мемлекет басшысының
тапсырмасын орындау аясында төтенше жағдай кезінде екінші деңгейлі банктер мен банк
операцияларын орындайтын жеке ұйымдармен төтенше жағдай енгізілуіне байланысты
табысынан айырылған азаматтарға 42 500
теңге көлемінде әлеуметтік көмек тағайындау
және беру туралы қажетті жұмыс атқарды. Ол
үшін екінші деңгейлі банктер клиенттердің
банк шоттарына әлеуметтік төлемнің аударылуын қамтамасыз етуі қажет. Әлеуметтік
көмек алуға тиіс клиенттердің банк шоттары бұғатталған немесе басқа да шектеулер
қойылған жағдай анықталса, бұғаттан шығару
және 42 500 теңге көлемінде әлеуметтік көмек
өндіру шараларын жүзеге асыру қажет.
Жедел байланыс телефондары:
+7 (727) 2788 144, +7 (727) 2788 122.
Дүйсенбі-жұма 09.00-ден 17.00-ге
дейін, сенбі – 09.00-ден
15.00-ге дейін, жексенбі – демалыс.
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Қазақстанда коронавирустан қайтыс болғандар арнайы полигонда жерленеді.
Бұл туралы Алматы қалалық Тауарлар мен қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Айзат Молдағасымова айтты.

қазақстанда Коронавирустан
қайтыс болғандар қайда жерленеді?
«Полигон қаланың сыртында орналасқан. Айналасында жақын жатқан елді мекендер жоқ. Ол
барлық қауіпсіздік ережелері бойынша қаладан оқшауланып тұр. Ал, аса қауіпті инфекциядан көз
жұму кезіндегі барлық қажетті қауіпсіздік шаралары қолданылады. Аталған ережелер бұған дейін де
болған», – деп нақтылады Айзат Молдағасымова.
Департамент басшысының айтуынша, штаб жерлеу тәртібін бекіткен. Қайтыс болған жағдайда
коронавирус жұқтырған адамның денесі ашылмайды және кремацияланбайды (өртенбейді). Денесі
дереу залалсыздандырылады.
Аса қауіпті ауру диагнозы расталған жағдайда карантиндік инфекциялар, күйдіргі және контагиозды вирусты геморрагиялық қызбалардан қайтыс болғандардың мәйіті туыстарына берілмейді.
Бұл аса қауіпті жұқпалы ауруларға қатысты санитарлық-профилактикалық шараларды ұйымдастыру
талаптарында қарастырылған. Көму кезінде ұзындығы 2 метр, ені 1 метр, тереңдігі 2 метр қабірдің
түбіне қалыңдығы 10 сантиметр дезинфекциялық құрал қабаты себіледі. Қабірге түсірілген табытқа
да 10-15 сантиметр дезинфекциялық сұйықтық құйылады. Содан кейін қабірді көміп тастайды. Жерлеу аяқталғаннан кейін құрал-саймандар, қорғаныс киімі, көлік залалсыздандырылады.
Айта кетейік, осы күнге дейін үш адам Нұр-Сұлтан қаласында, Ақмола мен Қарағанды облыстарында коронавирустан қайтыс болды.

Елдегі эпидемиологиялық жағдайды есепке алған «Жолаушылар тасымалы» АҚ
2020 жылдың 31 наурызынан бастап Қазақстан аймақтары
арасында жолаушылар қатынасы толық тоқтатылатынын хабарлады.

Қазақстан ішінде қатынайтын
жолаушы пойыздары толық тоқтады
Баспасөз қызметінің мәліметінше, барлық жолаушылар (соның ішінде жекеменшік тасымалдаушылар және басқа да теміржол әкімшіліктері) пойыздарының қозғалысы тоқтатылды. Қазіргі кезде
пойыздар орналасқан орындарына қайтып жатыр. Соңғы пойыз бағыты 4 сәуірде тоқтайды.
«Жолаушылар тасымалы» АҚ төтенше жағдай кезінде сапарға шыға алмаған барлық жолаушылар
билет сатып алуға жұмсаған ақшасын алдағы алты ай ішінде өздеріне ыңғайлы кез келген күні толық
көлемде қайтарып алатынын айтады. Жүрмеген пойыз билетінің ақшасын сату сайттарында онлайн,
«Жолаушылар тасымалы» АҚ билет кассаларында немесе жекеменшік кассалардан қайтарып алуға
болады.
Айта кетейік, 12 наурыздан бері жолаушылардың 590 мыңға жуық билеті қайтарылған. Карантин режимі аяқталған соң билет сату кассалары өз жұмысын қайта бастайды.

«Хабар24» телеарнасындағы онлайн-брифингте
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев Қазақстанда
карантин мерзімін ұзарту туралы сұраққа жауап берді.

Дәурен Абаев: «Қазір карантинді ұзарту
туралы айтуға әлі ерте»
«Қазір карантинді ұзарту туралы айтуға әлі ерте. Ешкім екі апта бұрын эпидемиологиялық жағдайдың қалай болатынын нақты айта алмайды. Бірақ, біз барлығына дайын болуымыз керек.
Сондықтан барлық шара – жағдай күрделеніп кетсе де, тыныштық пен тұрақтылықты сақтау кепілі.
Ол үшін бізде қажетті шарттың бәрі жасалған. Мемлекет басшысының тапсырмасына нақты жұмыс
жоспары және Ұлттық қорда жиналған қаражат бар», – деді Дәурен Әскербекұлы.
Оның алдында министр Үкіметтің коронавируспен күреске үш рет ақша бөлгенін айтқан еді.
«Үкімет резервінен коронавируспен күресу үшін үш рет ақша бөлінді. Біріншісі 29 қаңтарда
болды. Ол кезде 1 млрд 609 млн 620 мың теңге бөлінді. 21 ақпанда қосымша 428 млн 227 мың
теңге бөлінді. Ал, үшінші рет 25 наурызда 21 млрд 430 млн 635 мың теңге бөлінді», – деді Дәурен
Әскербекұлы.

Әлеуметтік-еңбек саласындағы жекелеген мемлекеттік қызметтер
көрсету ережелеріне және төтенше жағдай кезеңінде халықтың жекелеген
санаттары үшін азық-түлік пен тұрмыстық жиынтығын ұсыну тәртібі
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығымен бекітіледі.

Азық-түлік пен тағы басқа
тұрмыстық көмекті кімдер алады?
Атап айтқанда, жоғарыда аталған тізімге барлық жастағы III топтағы мүгедектер мен жұмыссыз
азаматтар қосымша енгізілді.
Енді азық-түлік пен тұрмыстық жиынтықтарды азаматтардың келесі санаттары алатын болады:
– атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарынан 6 жастан 18 жасқа дейінгі балалар;
– медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұрақты тұратын мүгедектерді қоспағанда, 16 жасқа
дейінгі мүгедек балалар;
– медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұрақты тұратын мүгедектерді қоспағанда, барлық жастағы I, II, III топтағы мүгедектер;
– мүгедек баланы тәрбиелеушілер;
– жұмыспен қамту мәселелері бойынша жергілікті органда тіркелген жұмыссыз азаматтар.
Бүгінгі таңда төтенше жағдай режимі енгізілген сәттен бастап шамамен 180 мың адам азық-түлік
және тұрмыстық жинақтармен қамтамасыз етілген. Бұл көмек түрін алушылардың тізімін жергілікті
атқарушы органдар жасайды.

«42,5 мың теңгелік әлеуметтік төлемді алуда мынадай көпшілікке өтінішіміз бар. Біріншіден, мәліметіңізді дұрыс толтыру керек.
Өзіңіздің есепшотыңызды, ЖСН нөміріңізді
қатесіз көрсетуіңіз керек. Екіншіден, соңғы екі
айда болсын сақтандыру қорына аударылған
әлеуметтік төлем болуы тиіс. Себебі, бұл төлем
бір кассадан төленіп жатқан жоқ. Мемлекеттік
сақтандыру қорынан аударылып жатыр. Бірақ,
осындай әлеуметтік төлемдері мүлде жоқ азаматтар да бар. Яғни, бейресми жұмыс істеп
жүргендердің еңбек шарты жоқ, олар салық
төлемеген. Сондықтан бейресми жұмыс істеп
жүрген азаматтарға Президент рәсімделу ғана
жеткілікті екенін айтты. Рәсімделу деген не?
Ол үшін Бірыңғай жиынтық төлемді бір мезгіл
төлесеңіз жеткілікті. Ол сома қала тұрғындары
үшін 2 651 теңге, ауыл тұрғындары үшін 1 325
теңгені құрайды. Осыны бір төлесеңіздер 42,5
мың теңгені ай сайын алатын боласыздар», –
деді Біржан Бидайбекұлы.
Министр сол төлемді қалай жасауға болатынын да түсіндірді.
«Halyk Bank, Forte Bank, Jýsan Bank,
Сбербанк, БЦК, Kaspi Bank сияқты банктерде мобильді қосымшалар бар. Сол арқылы
Бірыңғай жиынтық төлемді аударуға болады.
Болмаса телефоннан 5505 нөміріне хабарлама жазып, яғни қала тұрғыны болсаңыз, латын
әріптерімен «gorod ESP» деп ЖСН белгілейсіз,
ауыл тұрғыны болсаңыз, «selo ESP» деп
ЖСН белгілейсіз. Осыны жібергеннен кейін
төлемдеріңіз есепке түседі. Осыдан кейін 42,5
мың теңгені алуға мүмкіндігіңіз бар», – деп
нақтылады Біржан Бидайбекұлы.

COVID-19
ҚР ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ЖЕДЕЛ ЖЕЛІСІ
1406, 8 (7172) 768 043
ҚР Ұлттық экономика
министрі Руслан Дәленов
төтенше жағдайға байланысты
кімдер салық пен әлеуметтік төлемдерден уақытша
босатылатынын айтты.

қазан айына дейін Кімдер
салық төлемейді?
45 жастағы министрдің сөзіне сенсек,
шағын және орта бизнес өкілдері еңбекақы
төлеу қорынан алынатын салық және әлеуметтік төлемдерден (жеке табыс салығы,
әлеуметтік салық, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті медициналық сақтандыру және
әлеуметтік аударымдар) 6 айға, яғни осы
жылдың қазан айына дейін босатылады.
Аталған шара туристік қызмет, қоғамдық
тамақтану, қонақ үй бизнесі салаларын, ірі
сауда нысандарын, сауда ойын-сауық орталықтарын, кинозалдар, театрлар, көрмелер
мен дене шынықтыру-сауықтыру және спорт
ғимараттарын, көлік қызметтерін, консультациялық қызметтер мен ақпараттық технологияларды, тамақ өнімдерін өткізу мен
дәріханаларды қоспағандағы сауда субъектілерін қамтиды.
1 маусымға дейін шағын және орта бизнес субъектілері үшін де барлық салық пен
бюджетке төленетін міндетті төлемдерді және
әлеуметтік жарналар (жеке табыс салығы,
әлеуметтік салық, қызметкер үшін әлеуметтік
және медициналық сақтандыру) кейінге қалдырылды.
Төтенше жағдай кезеңінде салықтық тексерулер мен салық, кеден және әлеуметтік
төлемдер бойынша берешекті мәжбүрлеп өндіру де тоқтатылды.
«Ірі сауда объектілері, сауда ойын-сауық
орталықтары, кинозалдар, театрлар, көрмелер, қоғамдық тамақтандыру, қонақ үй, хостел және туристік қызмет объектілері жылдың
соңына дейін мүлік салығынан және салық
салудың жалпы белгіленген тәртібінде жұмыс
істейтін жеке кәсіпкерлер жыл соңына дейінгі
мерзімде жеке табыс салығынан босатылды»,
– деп түсіндірді министр.
Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер де
жер салығын жылдың соңына дейін төлемейді. Сондай-ақ, биологиялық активтерінің импорты жылдың соңына дейін қосылған құн
салығынан босатылып, әлеуметтік маңызы
бар азық-түлік тауарлары үшін қосылған құн
салығының мөлшерлемесі осы жылдың 30
наурызынан 1 қазанына дейін 12%-дан 8%ға дейін төмендетілді. Бұл шаралар 700 мың
салық төлеушіні қамтиды.

Джек Ма және Alibaba қорлары коронавируспен күресуге қажет медициналық құралдарды Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстанға жібереді
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Бүгінде Қазақстанда 2,7 млн бас жылқы бар. Осылайша, еліміз Қамбар ата түлігінің саны жөнінен әлемдегі он
елдің қатарына енеді. Алдына АҚШ, Мексика, Қытай, Бразилия, Моңғолия елдерін ғана салады. Дегенмен, ұшқан
құстың қанаты, шапқан тұлпардың тұяғы талатын байтақ
даламызда жылқы санын арттырудың да мүмкіндігі мол.
Өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдары елдегі жылқы
санының 3,6 млн бастан асқанын ескерсек, жері бізден 40
пайызға аз Моңғолияның алдына шығып, жылқының саны
бойынша әлемде үздік бестікке енуге қауқарымыз жетеді. Ол үшін мемлекеттік деңгейде жылқы шаруашылығын
мықтап қолға алу керек.
Рас, биліктің елдегі жылқы шаруашылығын шетқақпай
қалдырған күні болған емес. Сондықтан оның саны жыл

сайын артып келеді. Мәселен, тәуелсіздік алған 28 жылда
Қамбар ата түлігі 1,5 есеге артыпты. Сөйтіп, ішкі нарықты
жылқы етімен өзіміз толықтай қамтамасыз ете алатын
жағдайға жеттік. Осы қарқын сақталатын болса, жылқының көптігінен бұл сала стагнацияға ұшырайды. Демек, жылқы етін молынан экспортқа шығарудың жолын
қазірден бастап қарастырмаса тағы болмайды.
Жылқы шаруашылығы бір қарағанда қазаққа соншалық таңсық емес сияқты көрінеді. Бірақ, жылдар бойы мал
бағумен айналысқан қазақ халқы жаңа заманда жылқы
санының көптігінен әлемде алғашқы ондыққа енсе де, ет
өндіруден жетекші елдердің қатарына кіре алмай келеді.
Ғасыр тарихы бар «Qazaq» газеті бүгін жылқы шаруашылығының қазіргі ахуалына тоқталады.

ЖАСҰЛАН МӘУЛЕНҰЛЫ
«QAZAQ» ГАЗЕТІНІҢ БАС РЕДАКТОРЫ
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«ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ДҮМПУ»:
СОҢҒЫ БЕС ЖЫЛДА ЕЛДЕГІ ЖЫЛҚЫ
САНЫ ЕКІ ЕСЕГЕ КӨБЕЙДІ
КСРО құрамындағы Қазақстанда 1928 жылы
жылқының саны 3,6 млн басты құрады. Өкінішке
қарай, отызыншы жылдардағы ұжымдастыру елдегі жылқы санын 900 мыңға дейін төмендетті.
Ал, азаттық алған 1991 жылы оның санын 1,7
млн басқа арттыра алдық. Дегенмен, тоқсаныншы
жылдардағы экономикалық дағдарыс жылқы
шаруашылығына да салқынын тигізді. 1998 жылы
елдегі жылқы саны 1 млн басқа да жетпей қалды.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылындағы көрсеткішке
2018 жылы ғана қол жеткізіп, әлемдегі ең көп
жылқы өсіретін сегіз елдің қатарына қосылдық.
Содан бері жылқы саны артып-ақ келеді.
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 2019
жылдың қорытындысы бойынша елде 2,7 млн
бас жылқы барын хабарлады. Бұл – азаттық жылдарындағы ең жоғарғы көрсеткіш.
Осы наурыз айының басында Мәжілісте өткен Үкімет сағатында ҚР Ауыл шаруашылығы
министрі Сапархан Омаров соңғы 5 жылда жылқы
саны 45,8%-ға көбейіп, 2,8 млн басқа жеткенін
мәлімдеді.
Жылқы шаруашылығындағы бұл «демографиялық дүмпуді» Қазақстан ет одағының басшысы Мақсұт Бақтыбаев былайша түсіндіреді:
«Қазақстанда жылқы еті мен оның өнімдеріне
сұраныс жылдан жылға артып келеді. Сондықтан
ата кәсіпке бет бұрғандар көбіне жылқы шаруашылығының тізгінін ұстайды. Оның үстіне жылқыны жыл бойы жайылымда бағудың мүмкіндігі
бар. Ол жем-шөп талғамайды. Тез қоңданады.
Басқа малдарға қарағанда көп күтім мен бапты
қажет етпейді. Ал, жылқы еті сиыр, қой еттеріне
қарағанда бұрыннан қымбат саналады».
Статистика комитетінің мәліметінше, өткен
жылдың екінші жарты жылдығында бір қазақстандық 5,6 келі сиыр етін, 1,7 келі қой етін,
1,0 келі жылқы етін қолданды. Дегенмен, өткен
жылы сиыр еті 15,1%-ға, қой еті 15,6%-ға
қымбаттады. Яғни, былтыр жылқы еті нарықтағы
екі «бәсекелесіне» қарағанда аса қымбаттай қойған жоқ. Бағаның шарықтап кетпеуі жылқы етіне
сұраныстың аздығын білдірмейді. Керісінше сиыр,
қой еттеріне қарағанда жылқы етіне сұраныс
жоғары болды. Таяу жылдары жылқы еті нарықта
қой етін үшінші орынға ығыстырады. Бұл фактор да
жылқы басының артуына әсер етеді.
ЖЫЛҚЫСЫ КӨП
ӘЛЕМДЕГІ ОН ЕЛДІҢ БІРІ БОЛСАҚ ТА,
НЕГЕ ЖЫЛҚЫ ЕТІНІҢ
ЕКІ ПАЙЫЗЫН СЫРТТАН ТАСИМЫЗ?
Бүгінде жылқы еті ішкі нарықтағы сұранысты
98%-ға қамтамасыз етеді. Жалпы, жылқы басының артуы ішкі нарықты 100%-ға қамтамасыз
етіп қана қоймай, жылқы етін өзге елдерге де
экспорттауға мүмкіндік береді. Ал, сонда жылқы
етінің неге 2%-ын сырттан тасимыз? ҚР Ауыл
шаруашылығының бұрынғы вице-министрі Төлеутай Рахымбековтің бұл сұраққа берер жауабы да
дайын.
Төлеутай Сатайұлының айтуынша, ішкі нарықтағы сырттан сатып алынатын жоғарыдағы 2%
жылқы еті отандық ет комбинаттарына тиесілі.
Олар бағасы бізден үш-төрт есе арзан жылқы етін
алыстағы Уругвай, Исландия және Болгариядан
тасиды. Өйткені, бұл елдердің тұрғындары жылқы
етін жемейтін болғандықтан оған сұраныс мүлдем
жоқ.
Жоғарыда айтқанымыздай, жылқы басының
артуы бұл саланы стагнацияға тірейді. Ал, тығырықтан шығудың жалғыз жолы – экспорт. Демек,
енді ішкі нарықта артылған жылқы етін сыртқа
сатудың жолын қарастыру керек. Өйткені, өзге елдерде де жылқы етіне сұраныс бар.
Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Дәурен Сыдықовтың пікірінше, 695 млн халық
тұратын Еуропада жылқы еті шұжыққа көптеп
қолданылады. Мысалы, бір Италияның өзінде
2017 жылы ет комбинаттары 50 мыңдай бас жылқының етін сырттан сатып алған.
Дәурен Сыдықовтың ресейлік әріптесі Александр Зайцевтің де экспортқа қатысты айтар өз
уәжі бар. Еуропада үлкен нарық болса да, еуропалықтар арасында жылқы етіне айтарлықтай
сұраныс жоқ. Сұраныс ет өнімдерін шығаратын
жекелеген комбинаттардан ғана болады. Оның
үстіне жолдың қашықтығы да жылқы етін сойылған күйінде жеткізуге мүмкіндік бермейді. Демек,
Еуропа нарығына шығудың басқа оңтайлы жолын
қарастыру керек. Алдымен етті жартылай фабрикат күйінде экспортқа шығаруға болады. Еуропа
елдерінің басым бөлігі алыстан етті осылай тасымалдайды.
Статистикаға көз жүгіртсек, Ресейді есепке алмағанда, жылқысының көптігімен кәрі құрлықта
Румыния (470 мың бас жылқы), Германия (448
мың), Ұлыбритания (409 мың), Италия (367 мың),
Франция (366 мың), Украина (291 мың) елдері
ғана мақтана алады. Жылқы етін біздегідей көп
жемесе де, Қамбар ата түлігінің етінен жасалған
шұжыққа еуропалықтардың тәбеті жақсы екенін
ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

ЖЫЛҚЫ ЕТІН
ӘЛЕМДІК
НАРЫҚҚА ШЫҒАРУҒА
НЕ КЕДЕРГІ?
Қамбар ата түлігінің саны жөнінен Қазақстан
әлемдегі он елдің қатарына енеді

жоққа шығара алмаймыз. Яғни, экспорт мәселесін
шеше алсақ, Еуропаның үлкен нарығына шығудың
экономикалық пайдасы зор болмақ.
Қазірдің өзінде жылқы етінің көрші елдерге
экспортқа шығатыны белгілі. Мәселен, Орталық
Азия елдеріндегі көршілерімізде шамамен 825
мыңдай бас жылқы бар. Соның жартысы бір
Қырғызстанға тиесілі. Ал, Өзбекстан, Тәжікстан,
Қырғызстан, Түркіменстан елдерінде 55 млн халық
тұрады. Яғни, олар да өздерін жылқы етімен толық
қамтамасыз ете алмайды.
Жылқы санының көптігінен шығыс пен солтүстіктегі көршілеріміз де әлемде алғашқы ондықта
тұр. Дейтұрғанмен, Қытайда 1,4 млрд, Ресейде 146 млн халық тұратынын ұмытпайық. Қос
көрші де өзін жылқы етімен толық қамтамасыз
ете алмайды. Содан екі алып держава жылқы етін
Құдай қосқан көршілері Моңғолиядан тасымалдайды. Жылқы еті экспортындағы біздің басты
бәсекелесіміз де осы Моңғолия. Неге десеңіз, 3,2
млн халық тұратын елде 3,6 млн бас жылқы бар.
Жылқының көптігі соншалықты мыңдаған тонна
етін Моңғолия солтүстік пен оңтүстіктегі көршілеріне сатып жатыр.

ТОП-10: ЕҢ КӨП ЖЫЛҚЫСЫ БАР ЕЛДЕР

КООПЕРАЦИЯҒА БІРІКПЕЙ –
МӘСЕЛЕ ШЕШІЛМЕЙДІ
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2019
жылғы мәліметінше, елдегі жылқылардың 48,9%ы жекелеген адамдарда, 44,9%-ы шаруалардың
қорасында болса, 6,2%-ы ғана үлкен шаруашылықтың қолында тұр. Яғни, үлкен шаруа
қожалықтарға қарағанда жеке шаруалардың ет
экспорттауға мүмкіндігі аз. Өйткені, бұл жылқыны
сойып, етін базарға өткізе салатындай жеңіл шаруа емес. Жүрдім-бардымды экспорт көтермейді.
Өзінің заңы мен талабы бар. Өнімнің мінсіз әрі
сапалы болғаны да қадағаланады. Осы жағынан
алып қарағанда, қазіргі мал басы санын арттыруды ғана емес, қолда барды әлемдік стандарттарға
сәйкестендіру сияқты күрделі мәселелерді қолға
алу керек. Демек, жеке шаруалар мен шаруа
қожалықтары үлкен кооперацияға бірікпей, экспорттың даңғыл жолы ашыла қоймайды.
Рас, соңғы жылдары мал өсіру мен ет өндіруге ерекше көңіл аударыла бастады. Сөзіміз
дәлелді болу үшін Қазақстан Республикасының
агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017-2021

РЕСЕЙ

ҚАЗАҚСТАН

1,2 МЛН
БАС ЖЫЛҚЫ

2,8 МЛН
БАС ЖЫЛҚЫ

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
аясында атқарылып жатқан шаруаларға қысқаша
тоқталайық.
Салалық бағдарлама 10 жыл ішінде 80 мың
отбасылық фермерлік шаруашылықтарды құруды көздейді. Олар бордақылау алаңдарымен және
ет комбинаттарымен бірлесе жұмыс жасайды. Бұл
жұмыстар ойдағыдай жүзеге асырылса, мал етінің
экспорттық әлеуетін арттыруға болады.
2019 жылы 683 отбасылық фермер жеңілдетілген несие алып, оған 42 мың аналық ірі қара сатып алыпты. Бұл шаруа барлық аймақтарда жүзеге
асырылып келеді.
Биыл жылқы шаруашылығына көрсетілетін субсидия көлемі де өсті. Жоғарыда аталған салалық
бағдарлама бойынша мал шаруашылығының
тиімділігін 40%-ға арттыру көзделген. Жергілікті
асыл тұқымды жылқыны сатып алу үшін 100 мың
теңге субсидия қарастырылған. Бұрын бұл субсидия көлемі 40 мың теңгеден аспайтын еді.
Сондай-ақ, инвестициялық субсидия арқылы
қажетті құрал-жабдық сатып алуға 50%-ға дейін
қаржылай көмек көрсетіледі.
Жылқы шаруашылығымен айналысып жатқан
және оны қолға аламын деуші заңды мен жеке
тұлғалар үшін етті-сүтті бағыттағы жылқылар (биелер) санын ұлғайтуды қамтамасыз ету мақсатында
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның «Құлан»
бағдарламасы да бар. Несие сомасы – 15 млн
теңгені, ал мөлшерлемесі – 14%-ды құрайды.
Негізгі борышты өтеу бойынша 36 айға жеңілдік
жасалады.
Міне, қорасындағы мал басын көбейткісі немесе асылдандырғысы келген шаруаларға қазір
мемлекеттің осындай қолдаулары бар. Елдегі
шағын және орта бизнеске берілген несиенің
85%-ы ауыл шаруашылығы жобаларына бөлінгені осының айғағы болса керек.
Экспорт тақырыбына қайта оралайық. Жылқы
етінің өнімдерін де сыртқы нарыққа шығаруға
болады. Ал, жылқы етінің өнімдерін шығару
тәжірибесі біздің Қазақстанда бұрыннан бар.
Дәурен Сыдықовтың айтуынша, Қоянды ауылында (Ақмола облысы) бұрын консервіленген ет
шығаратын зауыттың өнімдері Кеңес Одағының
нарығына молынан шыққан. Сондай зауыттарды
көптеп ашсақ, экспортқа шығатын қазақстандық
өнімдердің қатары көбейеді.
Соңғы төрт жылда Қазақстанда бие сүтінің
көлемі 5,2%-ға артып, жылына 27 мың тонна қымыз, саумал өндіретін жағдайға жетті. Бұл
саланың дамуына қарағандылық «ЕуразияИнвест ЛТД» компаниясының да қосқан үлесі зор.
Мысалы, аталған компанияның меншігіндегі
зауыттың үлесіне 25 мың гектар жайылым жер
тиесілі. 1,5 мың бие тәулігіне 2,5 мың тонна сүт
береді және осының арқасында жоғары сапалы сублимацияланған бие сүтінің бір жылдағы
мөлшері 30 мың тоннаға дейін жетеді. Ал, «Saumal» сауда белгісімен биенің сүтінен жасалған
құрғақ ұнтақтың Ресей, АҚШ, Қытай нарығына
шыққаны да қуантады.
Иә, саумалды дәрі-дәрмек пен ұнтақ күйінде
дайындау экспорт үшін пайдалы. Ал, саумал экспорты мұнайға қарағанда 5-6 есе көп пайда беруге қабілетті. Өйткені, фармацевтикалық және
косметологиялық өнеркәсіптерде пайдаланылатын құрғақ саумалға Еуропа елдерінде сұраныс
жоғары.
Кәрі құрлықта құтыдағы қымыздың литрі шамамен 7-8 еуро болса, құрғақ саумалдың келісі 2025 еуро тұрады. Ал, дәрі-дәрумен бағытындағы
өнімнің құны әлдеқайда қымбатырақ. Демек,
құрғақ саумалға құрақ ұша ұмтылатын елдермен
келісім жүргізе отырып, өнімді экспорттауға жол
ашқан дұрыс болмақ.
Міне, мемлекет осындай зауыттарды көптеп
ашса, «Қазақстанда жасалған» сауда белгісімен
өз өнімдерімізді экспортқа шығаруға мүмкіндік
аламыз. Өйткені, экономикасы шикізатқа тәуелді
елдің алысқа бармайтынын коронавирусқа байланысты туындап отырған бүгінгі экономикалық
жағдай тағы бір дәлелдеп берді. Мұнай бағасы
құлдыраған сайын шикізат экспорттаушы елдердің экономикасы да шатқаяқтап тұратыны ешкімге
жасырын емес.
ТОБЫҚТАЙ ТҮЙІН

АҚШ
МОҢҒОЛИЯ

10,5 МЛН
БАС ЖЫЛҚЫ

3,9 МЛН
БАС ЖЫЛҚЫ

МЕКСИКА
6,4 МЛН
БАС ЖЫЛҚЫ
БРАЗИЛИЯ
КОЛУМБИЯ

5,8 МЛН
БАС ЖЫЛҚЫ

1,1 МЛН
БАС ЖЫЛҚЫ
АРГЕНТИНА

ЭФИОПИЯ

ҚЫТАЙ

2,6 МЛН
БАС ЖЫЛҚЫ

2,3 МЛН
БАС ЖЫЛҚЫ

6,1 МЛН
БАС ЖЫЛҚЫ

Дереккөз Statinformation.ru

Инфографика Айнұр Қайратбекқызы

«Тегіміз – түркі, түлігіміз – жылқы» дейтін біздің қазақ үшін мінсе – көлік, жесе – ас, ішсе – сусын болған жылқы қашанда төрт түлік малдың
төресі саналады.
«Ер қанаты – ат» дейтін де қазақ. Қамбар ата
түлігін жеті қазынаның бірі санайтын да қазақ.
Дәл қазақтай жылқыны қастерлейтін басқа ұлтты
кездестіру қиын.
Оның еті де, қазы-қартасы да, жал-жаясы да,
қымызы да қазақ дастарханының төрінен орын
алады. Ал, жылқы санының артқаны қуанарлық
жағдай. Дегенмен, жәй ғана қуанып қою аздық
етеді. Енді жылқы еті мен оның өнімдерін экспортқа шығарудың қамына кірісу керек. Жоғарыда отандық жылқы шаруашылығының бүгініне тоқталдық. Импорт пен экспорт мәселесін
сараладық. Сарапшы мамандардың да пікірін
жарияладық. Енді естір құлақ табылса игі...

Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларындағы күшейтілген карантинге байланысты аулада қараусыз жүрген балалар үшін ата-аналарға айыппұл салынады
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Берісі Торғай-Тобыл өңірі, әрісі Ресейдің қазақ жерімен
белдеулес жатқан аудандары есімін жатқа білетін бұл
әулет жайлы әңгімені тым әріректен бастауға тура келеді.
Ата мекендері қазіргі Федоров ауданы. Қазақтар оны
ежелден Жаркөл атаған. Қазір де сөз арасында солай айтылады. Федоров аталуы кешегі кеңес заманындағы зобалаң
саясаттың ықпалынан болған ғой. Қайбір кезеңде ішкі Ресейден кенеп шекпенді, аяғына шәрке киген орыс мұжығы
жаман арбаға жеккен бұзаулы сиырын жетектеп келіп,
осы жерден баспана тұрғызыпты-мыс. О заманда орысша
атауды оңай бере салатынымыз соншалық, қолақпандай
аудан сол мұжықтың есімімен Федоровка аталып кете
барған. Ал, қазақтар болса әлі күнге дейін оның тарихи
Жаркөл атауын қайтара алмай пұшайман болып жүр. Шерағаң айтқандай, «бір кем дүние», кімге барып мұңыңды
шағасың, сөзіңді кім ұғады?! Сенгендердің бәрі шала қазақ.
Екі ауыз сөздің басын құрай алмайды. Бұл тіл мәселесі са-

налы қазақтың көкірегіне қадалған шөңге болып тұр ғой.
Ал, санасыздар баяғыда жаппай французша сөйлеуді сәнге
айналдырған орыс ақсүйектері сияқты. Орыс тілінің көрігін
басып, көкірек керіп, шілтиіп жүр. Ақыры қайыр, бір тоқтас
болатын шығар деп үміттенеміз.
Сонымен, әулет басы Жиентай қажы Ақтамбердіұлы
1852 жылы Торғай уезі, Қарабалық болысы, Есенкөл
ауылында дүниеге келген. Троицк қаласындағы атақты
дін ғұламасы, шейх-ислам Зейнолла хазіреттің «Раслия»
медресесін бітіріп, туған жері Қарабалық, Жаркөл өңірінде
мешіт ұстап, медресе салып, елді имандылыққа үндейді.
1889 жылы Есенкөлден Түркістанға жаяу сапар шегеді.
1892 жылы Мекке-Мадинаға барып қажылық парызын
өтеген бойда сырқаттанып дүниеден өтеді. Сүйегі қасиетті
Мекке қаласындағы «Жаннатул- Муғалла» атты қорымға
жерленеді. Бүгінде осы аудандағы мұсылмандар мешітіне
Жиентай қажы есімі берілген.
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Майдангер Мұхамедғали ақсақал

Біздің бүгінгі әңгімеміздің негізгі желісі Жиентаевтар әулетінің бір бұтағы – майдангер, Ұлы
Отан соғысының ардагері Мұхамедғали жайлы
болмақ. Ол туралы баласы Сансызбай Жиентаев
былай дейді:
– Әкем 1896 жылы арғы аталарым сияқты
Есенкөл ауылында дүниеге келген. Ол кезде балалар мешітте немесе зайырлы мектепте оқитын.
Берғали атамыз бен ағасы Камал әкемді жеті жасында Торицк медресесіне оқуға беріпті. Ондағы
оқу-әдістемелік және тәрбие жұмыстары қазақараб тілінде жүргізіледі екен. Ізденімпаз, талапты жас бала он екі жыл ішінде терең де жанжақты білім алып, араб тілі мен ислам дінін толық
меңгеріп шығады.
Алайда, аяқ астынан бұрқ еткен Бірінші
дүниежүзілік соғыс Ресей империясының ішкі
жағдайына да әсер етпей қоймайды. Қазақтар
қара жұмысқа, майданға шақырыла бастайды.
Халық толқып, наразылық күшейеді. Болыс, билер өз балаларын, жақын-жуықтарын алып қалып,
кедей-кепшіктің балаларын соғысқа аттандырмақ
болады. Содан 1916 жылы тізім жасаған Сайым болыс өлтіріліп, тізім өртеледі. (Сайым Сәбит
Мұқановтың «Ботагөз» романындағы Итбай
болыстың прототипі, – С.Ш.). Бұған жауап ретінде
патша жазалаушы отряд шығарады. Енді бұл маңда
қалу қауіпті бола бастайды. Камал атамыз менің
әкемді өзімен бірге Әліби Жанкелдин отрядына
ала кетеді. Сөйтіп, жаңа идея, жаңа үкімет жолында қызмет істейді.
Кеңес үкіметі нығайып, аяғын нық басқан сайын орыс тіліне басымдылық беріліп, оның рөлі
арта түседі. Содан да болар 1929-1930 жылдары М.Жиентаев Қостанайдағы Казкоммунаға
қайта даярлықтан өтуге жіберіледі. Зерделі, зерек, ұстанымы мықты жас жігіт мұнда да жақсы
оқып, көзге түседі. Соның нәтижесінде ол ең
жауапты жерлерге жұмысқа жіберіледі. Сөйтіп,
енді жоғары білім алу қажеттілігі сезіле бастайды. Жас Мұхамедғали Орал педагогикалық
институтының тарих факультетіне сырттай оқуға
түсіп, білімін одан әрі шыңдайды. 1939 жылы Федоров ауданындағы Украин жеті жылдық мектебі
директорының орынбасары болып жемісті жұмыс
бастайды. Сонымен қатар, тарих пен география
пәнінен сабақ береді.
Сол кезде одан дәріс алған шәкірттерінің
бірі М.Рахымбеков ұстазы жайлы былайша ой
толғайды:
– Ол көп сөйлемейтін, қатаңдау, алайда өте
әділетті кісі еді. Сабақты керемет түсіндіретін.
Өзінше ой қорытып, фактіні саралауды үйрететін.
Үйге берілген тапсырмаларды мұқият орындау-

Жиентай қажы мешіті

ӘУЛЕТ ЖАЛҒАСЫ

ды қатаң талап ететін. Ол оқу процесі барысында
А.Дистервегтің «Жаман мұғалім ақиқатты айтады, ал жақсы мұғалім оны іздеп табуға үйретеді»
дейтін қанатты сөзін жиі мысалға келтіріп отыратын. Ол өзінің мұғалімдік қызметін педагогиканың
шығармашылық және практикалық негіздерін
терең оқып-талдаумен пысықтайтын. «Мұғалімнің
кәсіби қызметіндегі басты ұстаным – оқушыны
өз бетінше ой түйіндеуге, ізденуге итермелейтін
дүниелерді табуға тырысуы» дейтін.
МАЙДАНГЕР ЖОЛЫ
1941-1945 жылғы ғазауат соғыстың алғашқы жылы шама келгенше сауатты, қолынан
ұйымдастыру жұмысы келетін адамдарды арнайы бронмен елде қалдырды. Жас Мұхамедғали
да соның санатында болатын. 1942 жылғы
кезекті әскерге шақыру басталғанда өз тілегімен
армияға алынып, Свердлов облысындағы Ачинск
қаласында дайындықтан өтті. Кейін Смоленск
бағытындағы Батыс майдан шебіне жіберілді.
Орысша сауатты, пысық Мұхамедғали бірден
көзге түсіп, оған барынша жауапты тапсырмалар
жүктеле бастады. Соның нәтижесінде 1943 жылы
көрсеткен ерлігі үшін «Қызыл ту» орденімен наградталады.
Ол кезең ер азаматтардың толарсақтан қан
кешкен аса ауыр уақыт еді. Смоленск бағытындағы жан алып, жан берген шайқас бір жарым жылға
созылды. 1943 жылдың 1 қыркүйегіндегі кезекті

Коронавирус індет қой елге келген,
Демейік, «Бұл ұлы той» көппен көрген.
Ей, пенде! Бұл Алланың ескертуі,
Шығармайық Алланы, сірә, ділден.

2019 ЖЫЛЫ ҚАЙ
ЕЛДЕРДЕН
ҚАЗАҚСТАН ДӘРІ-ДӘРМЕК
САТЫП АЛДЫ?
БАРЛЫҒЫ
884,5 млн доллар
ТОП-03: ҚАЗАҚСТАНҒА
ЕҢ КӨП ДӘРІ-ДӘРМЕК САТАТЫН ЕЛДЕР

ФРАНЦИЯ

Кең пейілді қазағым, қайран елім!
Қастерлеп қонағына берген төрін.
Аңғалдық, сенгіштігің себепші боп,
Жетерлік тарихта тартқан шерің!

СӨЗ ТҮЙІНІ
Жерлестері арасында Жиентаевтар әулетінің
әлеуеттігі жайлы әңгіме жиі айтылады. Олардың
қысқаша өмірдеректеріне де тоқталмай кетуге
болмайды.
Камалитден Жиентаев Троицк қаласындағы
Зейнолла ишанның медресесінде білім алған. Ислам теологиясын терең меңгерген, орыс, қазақ
тілінде еркін сөйлеген. 1916 жылғы ұлт-азаттық
көтерілістің басшысы Әліби Жангелдиннің орынбасары әрі аудармашысы болған.
Нұрхан Жиентаев – тарихшы-филолог, кәсіби
педагог. Көп жылдар бойы Қостанай облыстық
Білім департаментінің бірінші орынбасары қызметінде болған.
Амангелді Жиентаев – Мәскеудегі М.Ломоносов атындағы университеттің түлегі. Польшада,
Қазақстан Қаржы министрлігінде жауапты қызмет
атқарған.
Сансызбай Жиентаев – мектепті үздік бағамен
бітірген, М.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің түлегі, экономика ғылымдарының докторы, А.Байтұрсынов атындағы
Қостанай мемлекеттік университетінің профессоры.
Бір сөзбен айтқанда, Жиентаевтар Қостанай
өңірі руханиятының дамуына, рухани жаңғыруына
сүбелі үлес қосқан, ғибраты мол, өнегелі өмірі мен
еңбекқорлығы арқасында ел құрметіне бөленген
сойы бөлек, соқталы азаматтар, әлеуетті әулет.
Мұхаммед пайғамбардың үмбетімін,
Халқыма қарасуға міндеттімін.
Кең пейіл, қарапайым қазағымды,
О, Тәңірім, сақтай гөр, індетіңнен!
Төребай Сәрсенбайұлы
Науаи қаласы
Өзбекстан Республикасы

АҚШ
25,5 млн доллар

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ
84,0 млн доллар

НИДЕРЛАНДЫ
18,6 млн доллар

БЕЛЬГИЯ
15,7 млн доллар

ҰЛЫБРИТАНИЯ
18,1 млн доллар

ГЕРМАНИЯ
163,9 млн доллар

ИРЛАНДИЯ
16,6 млн доллар

ПОЛЬША
33,3 млн доллар
УКРАИНА
18,1 млн доллар

ФРАНЦИЯ
60,3 млн доллар

ВЕНГРИЯ
20,7 млн доллар

ИСПАНИЯ
36,2 млн доллар

СЛОВЕНИЯ
28,7 млн доллар
ИТАЛИЯ
48,2 млн доллар

84,0 млн доллар
60,3 млн доллар
Дереккөз lsm.kz

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

– Әкеміз аса қарапайым, алайда
өзіне
де, өзгеге де қатал талап қоя білетін кісілердің
қатарынан еді. Әр сөзін нақты, қысқа және
дәлелмен айтатын. Өмір бойы газет-журнал, кітап
оқумен өтті, – деп жалғастырды әңгімесін Сансызбай Мұхамедғалиұлы. – Поэзияны, тарихты,
географияны ерекше жақсы көретін. Қазақ, орыс,
араб тілдерінде еркін сөйлеп, оқи білетін. Ислам теологиясын зерттеуден бір сәтте жалыққан
емес. Ол кезде рұқсат етілетін «Әл-Ахрам», «ӘлГумхурия» газеттерін жаздырып алатын.
Иә, көзі ашық, көкірегі толған қазына
Мұхамедғали ақсақал 9 мамыр мерекесін ерекше жақсы көріп, қатал жүзі жұмсарып, көңілді
болып кетеді екен. Бұл күні қой сойылып, майдангер көршілерін шақырып, ерекше көңілкүймен шаттық сезілетін болыпты. Майдангер

163,9 млн доллар

ГЕРМАНИЯ
РЕСЕЙ

ӘКЕНІ АҢСАУ

О, ТӘҢІРІМ, САҚТАЙ ГӨР ІНДЕТІҢНЕН!
Сынағы шығар бұл да бір Алланың,
Кәперсіз, бейжай күйде еш қалмағын.
«Сақ болсаңдар сақтаймын» деген Алла,
Соның үшін жөн болар, сақ болғаның.

Жаратқан ием өзі саралайды,
Опасыз озбырларды аямайды.
Қалың елді күйзелтіп, күңіренткен,
Имансыз, дінсіздерді жазалайды!

шабуыл кезінде олардың ротасы мина алаңына
тап болады. Жау снаряды Мұхамедғалидің оң
аяғын жұлып әкетіп, оң қолының алақанын тесіп
өтеді. Бұдан әрі жауынгер Рязань госпиталіне
жеткізілгенде ғана есін жияды. Сол оқиғаны есіне
алғанда: «Оң аяғымның тізеден төмен жоқ екенін,
оң қолымның жұмылудан қалғандығын сезіну
маған өте қиын болды. Өмір сүргім де келмей кетті.
Әйтеуір Құдай кейінгі балаларымның көрешегіне
жазған болар екінші топтағы мүгедек аталып елге
оралдым», – дейді екен.

достары М.Карманов, Т.Леленмен емен-жарқын
әңгімелесіп, Ұлы Отан соғысы жайлы, Смоленск
майдан шебіндегі жағдайлар айтылады екен.
– Дәл осы күні, – дейді Сансызбай күліп, –
әкеміздің дархан болып кететіні сондай жаңа велосипед сатып алуға да, машинасын мініп, ауылды бір айналып келуге де болатын. Әкеміз өз
балаларының ер жетіп азамат болғанын, кәсіби
жағынан өскенін, олардың қызметінің лайықты
бағаланғанын көріп, олар жайлы жергілікті баспасөзден оқып, өмірден риза болып өтті. Біздің
әрбір басқан жақсы қадамымызды мақтан тұтатын.
Отбасында отырып айтылатын дағдылы әңгімелер арасында шешеміз балалары мен немерелері
жайлы қуана әңгімелеген кезде оны мұқият тыңдап алып: «Сенің айтқаныңның бәрі дұрыс, әрине.
Алайда, мұндай жақсы сөздерді өзгелер айтып,
өзгелер олардың еңбегін жоғары бағалап жатса
тіпті жақсы болады. Асықпа, бұғанда әлі жетерсің»,
– деп сабырлыққа шақыратын. Адамның басына қиындық түскенде әкеміз жақсы сөздер айтып,
кісінің басына түскен тауқыметті бөлісе білетін. Ол
отбасының, әулетіміздің ұйытқысы еді. Бәріміздің
басымызды біріктіріп, сүттей ұйытып отыратын...
Иә, майдандағы ерлігі үшін «Қызыл ту» орденімен наградталған Мұхамедғали ақсақал
тек қана отбасының емес, жерлестерінің де арасында аса беделді, сыйлы адам болған. Содан
да аудан орталығындағы бір көшеге оның есімі
берілген.1969 жылы Отан алдындағы адал еңбегі
үшін мемлекет оған автокөлік сыйға тартыпты.
Халыққа білім беру саласындағы жемісті еңбегі
жоғары бағаланып, есімі Қостанай облыстық энциклопедиясына енгізіліпті.

Инфографика Айнұр Қайратбекқызы

ШВЕЙЦАРИЯ
22,3 млн доллар

ТҮРКИЯ
28,2 млн доллар

алдағы 4 сәуірден бастап Қазақстанның Қытай, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан елдерімен шектесетін шекарасындағы 20 өткізу бекеті жабылады
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Ағымдағы жылдың 11 наурызында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) COVID-19 індетіне байланысты пандемия (жаңа ауру түрінің жаһандық ауқымда
таралуы) жариялағанын білесіздер. Соңғы рет ДДСҰ мұндай қадамға 2009 жылы барды. Сол 2009-2010 жылдары барша әлем «доңыз тұмауы» деген атпен белгілі H1N1
вирусымен алысты. Бір жылда барлығы 255 мыңдай жұқтыру дерегі тіркеліп, әлемнің 140 елінде 2,6 мыңдай адам
көз жұмды. Өкінішке қарай, H1N1 вирусына қарағанда
2019 жылдың желтоқсанында бастауын Ухань қаласынан
(Қытай) алған COVID-19 індетінің ауқымы біз ойлағаннан
да орасан зор болып шықты. Қазірдің өзінде әлемде індетті жұқтырғандар саны миллионнан асты. Коронавирус 60

мыңдай адамның өмірін жалмады. Ал, жаңа індеттің салдары қалай болатыны әзірге белгісіз.
Рас, пандемия ауқымындағы ауру әлемде алғаш рет
таралып отырған жоқ. XX ғасырдағы «испандық» деген
атпен мәлім тұмау адамзат тарихындағы ең ірі пандемия
саналады. Өйткені, 18 айда әлемнің 550 млн адамы (сол
кездегі әлем халқының үштен бірі) «испандық тұмауды»
жұқтырып, кемінде 50 млн адам бұл індеттің құрбаны болды. Тіпті, кейбір мамандар бұл тұмаудан 100 млн адамның өмірмен қоштасқанын айтады.
Ғасыр тарихы бар «Qazaq» газеті бүгін 1918-1919 жылдары әлемді үрейде ұстаған «испандық тұмаудың» себебі
мен салдарына тоқталады.
ФАРАБИ СӘЙКЕНОВ
«QAZAQ» ГАЗЕТІНІҢ ШОЛУШЫСЫ
+7 (777) 857 15 24

Адамзаттың мұндай індеттермен алғаш рет
қашан бетпе-бет келгенін ешкім нақты айта
алмайды. Осыған ұқсас індеттер ежелгі грек
авторларының да еңбектерінде кездеседі. Ал,
белгісіз індеттер XVI ғасырда тұмауға жатқызыла
бастады. Дегенмен, вирустың шығу тегін анықтау,
онымен күресу жолдары ХХ ғасырға дейін белгісіз
болып келді. 1901 жылы Италия ғалымдары алғаш рет тауықтар вирусын анықтады.
«Испандық тұмаудан» кейін, яғни 1933 жылы
ғана Ұлыбританиядағы Ұлттық медициналық
зерттеулер институтының вирусологтары Уилсон
Смит, Кристофер Эндрюс, Патрик Лейдлоу адам
арасындағы тұмау вирусын ғылыми негіздеді.
Солтүстіктегі көршіміз орыстар вирусология ғылымының негізін микробиолог Дмитрий
Ивановскийдің қалағанын алға тартады. Сөйтіп,
түрлі вирус пен эпидемияның алдын алуға жолдың ашылғанын айтады.
Әрине, мәселе бұған дейін белгісіз болып келген вирустардың «тілін» кімнің бірінші білгенінде емес, бастысы адамзаттың індетпен күресе
білуінде болса керек. Әйтпесе, «испандық тұмау»
миллиондаған адамның өмірін алмас еді.
Жүз жыл бұрынғы індеттің атауына қарап,
оның ошағы Испания болғанына еш күмәніңіз
болмауы мүмкін. Оның үстіне 8 млн испандық бұл
індетпен ауырды. Олардың арасында Испания
патшасы XIII Альфонс та бар. Дегенмен, індеттің
ошағы – Канзас штаты (АҚШ). Ал, жұқпалы ауру
бұл атауды кездейсоқ алды. Белгісіз тұмау туралы
алғаш Испанияның басылымдары жазғандықтан
ел арасында «испандық тұмау» аталып кетті.
Жоғарыда айтқанымыздай, Испаниядан алыста, мұхиттың ар жағында орналасқан АҚШ әлем
халқын қырғидай қырған індеттің ошағы саналады. Белгісіз індет алғаш 1918 жылы 11 наурызда
Канзастағы Форт-Райли әскери базасында тіркелді. Қатты жөтел қысқан қатардағы жауынгер Альберт Гитчелл дәрігер көмегіне жүгінеді. Дәрігерлер оған суық тигенін айтып шығарып салады.
Бірнеше сағаттан кейін лазареттің іші сондай ауру
белгісі бар жауынгерлерге толады. Бір апта ішінде
500-дей науқас қырылып қалады. Бұл Бірінші
дүниежүзілік соғыстың қызған шағы. Соғыстың
бел ортасында жүрген Франция, Германия, Ұлыбритания сияқты елдер онсыз да қырғыннан
қажыған халық арасында дүрбелең туғызбау
үшін індетті өз басылымдарында жазғызбады. Ал,
соғысқа қатыспаған Испания алғашқы болып дабыл қақты.
Иә, «ауруын жасырған өледі». Соғысты басты орынға қойған елдер арасында бұл індеттен
қырылғандардың қатары тым көп болды. Бұл елдерде халық соғыстан бір қырылды, «испандық
тұмаудан» тағы қырылды.
Жалпы, індеттің алғаш АҚШ-та тіркелгені
рас. Дегенмен, дәрігерлер алыстағы Америкаға
індеттің Азиядан келгенін айтады. Өйткені, өткен
ғасырдың басында Азия құрлығында барлық са-

КӨРІНБЕЙТІН
ЖАУМЕН
АРПАЛЫСҚАН ӘЛЕМ
50-100 млн адамның өмірін жалмаған
«испандық тұмауды» жеңген
әлем халқы коронавирусты да ауыздықтайды

ТОБЫҚТАЙ ТҮЙІН
лада Еуропа мен Америкадан артта қалған елдер
шоғырланды. Көп елдің медицинасы да болған
жоқ. Содан кедей елдерде өлім-жітім көрсеткіші
жоғары болды. Яғни, кімнің қандай аурудан өліп
жатқаны жабулы қазан күйінде қалды. Ал, аштан өлмеудің қамына кіріскен азиялықтар Еуропа
мен Америкаға ағылды. Мәселен, XIX ғасырдың
соңында Қытайдан мыңдаған еңбек мигранты
АҚШ-қа аяқ басты. Олар өздерімен бірге түрлі ауруларды да ала барды. Америкалық дәрігерлер
«испандық тұмаудың» сол Азия құрлығынан «келгенін» алға тартады.
«Испандық тұмаудың» алыстағы Америкада
таралуына азиялық еңбек мигранттары себепкер болғанымен келісейік. Бұл – бір. Екіншіден,

Қытайдың оңтүстік-шығысында орналасқан Шэньчжэнь қаласының билігі тұрғындардың ит пен мысықты жеулеріне тыйым салды. Заң ағымдағы
жылдың мамыр айынан бастап күшіне енеді.

ҚЫТАЙ ИТ ПЕН МЫСЫҚТЫ
ЖЕУГЕ ТЫЙЫМ САЛДЫ

11,8 млн халқы бар мегаполистегі бұл шектеу құрлықтық Қытайда алғаш рет енгізіліп отыр.
Ал, бұған дейін коронавирусқа байланысты Бейжің елдің барлық аумағында жабайы аңдарды
сатуға және тамаққа қолдануға рұқсат бермейтін
заңды қабылдады. Дегенмен, мысық пен ит жабайы аңдардың қатарына жатпайды. Сондықтан
Шэньчжэньде қабылданған бұл заң жақсылықтың бастауы болса керек. Өйткені, қытайлардың
экзотикалық тамаққа деген тәбеті бүгінде барша
әлемді тығырыққа тіреді.
Өздеріңіз білетіндей, 1,4 млрд халқы бар
Қытайдың жері де үлкен. Үш жарым Қазақстан
еркін сыйып кетеді. Тынық мұхитында аралдары да
бар. «Құрлықтық Қытай» деп отырғанымыз сондықтан. Себебі, алып елдің құрлықтық бөлігінде
ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

да айналып өтпеді. Мысалы, Тынық мұхитындағы 37 мың халқы бар кішкентай Самоа 8,5 мың
адамынан көз жазып қалды. Еуропадан алыста
жатқан оңтүстік Африкадағы Замбия әрбір бесінші тұрғынынан айырылды.
Көбіне ауру-сырқауға балалар мен қарттар
жақын келеді. Ал, «испандық тұмау» күш-қуаты
толысқан 20 мен 40-тағыларды да ажал құштырды. Ауру белгісі де қорқынышты. Бастапқыда суық
тиеді, жөтел қысады, бірер сағаттан кейін қан
құсады, ертеңіне өмірмен қоштасады.
Ұзақ жылдар дәрігерлер мен ғалымдар «испандық тұмаудың» бұл жұмбағын шеше алмай
жүрді. Дүрліккен жұрт арасында «Немістер соғыста
жеңу үшін бактериологиялық қару шығарыпты»
деген алып-қашпа әңгімелер де тарады. Тіпті,
америкалық әскери дәрігерлер неміс агенттерінің
уланған консерві арқылы инфекция таратқандарын да мәлімдеді. Дегенмен, «испандық тұмау»
немістерді де аямады. Неміс генералы Эрих Людендорф «испандық тұмау» Берлиннің соғыста
жеңіске жетуіне кедергі келтіргенін жазды.
1919 жылы әлемдегі 50-100 млн адамның
өмірін жалмаған «испандық тұмаудың» беті
бері қарады. Әйтсе де, ондаған жылдар бойы
ғалымдар жұқпалы аурудың неден шыққанын,
ағзаға қалай әсер еткенін білмей бас қатырды.
1997 жылы америкалық ғалымдар 1918 жылы
Алясканың мәңгілік мұз құрсауында жерленген
әйелдің мәйітін қайта зерттеді. Содан 2008 жылы
америкалық ғалымдар вирустың ерекшелігін атады. Ғалымдардың «испандық тұмауға» қатысты
шешімдерін медицина тілімен халыққа түсіндіру
оңай емес. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл вирус иммундық жасушаларды ғана бұзбайды, ағзаның зақымдану ошағындағы тіндердің де бұзылу
үрдісін күшейтеді. Бірден бүкіл ағзаны жаулайды.
Яғни, басқа вирустарға қарағанда денеге жылдам
тарайды. Содан адамның иммунитеті қарсылық
көрсетіп үлгермейді. Күш-қуаты толысқандардың
да бірден ажал құшуы сондықтан болыпты.

орналаспаған Тайваньда бұрыннан мысық, ит етін
сатуға, асқа қолдануға рұқсат берілмейді. Ал,
Гонконгта тамаққа қолдану үшін ит пен мысықты
өлтіру заңмен қудаланылады. Заңды бұзғандар
алты айға дейін түрмеге тоғытылып, 640 доллар
айыппұл төлейді. Бұған дейін мұндай шектеулер
құрлықтық Қытайда болмай келді. Енді коронавирустан кейін Шэньчжэнь қаласының бұл бастамасын басқа да аймақтардың қолдайтынына
сенгіміз-ақ келеді.
Айта кетейік, Юйлинь қаласында жыл сайын
ит етін жейтіндердің фестивалі өтеді. Белсенділер
биліктен бұл шараның да өтуіне жол бермеуді
және жануарларды қорғау туралы заңды қабылдауды талап етіп отыр.
Мадияр ӘЗИЗҰЛЫ, «Qazaq»-тың шолушысы

індеттің Еуропада жаппай таралуына Бірінші
дүниежүзілік соғыс та әсер етті. Неге десеңіз,
өліспей-беріспеуді мақсат еткен еуропалық елдер тазалықты ұмытты, соғыспен алысқан жұрт
антисанитария жағдайында өмір сүрді. Тазалық
болмаған жерде вирустың түр-түрі жүреді. Оның
үстіне дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі жығылған
үстіне жұдырық болды. Тіпті, соғыс оты тұтанған
заманда кәрі құрлықтағы елдердің белгісіз індетпен күресуге мұршалары да болмады. Соның
салдарынан жарты жылда Еуропада 25 млн адам
«испандық тұмаудың» құрбанына айналды.
Рас, індетті жаппай жұқтырғандар мен одан
ажал құшқандар көбіне еуропалық елдерде болды. Дегенмен, ХХ ғасыр індеті өзге құрлықтарды

Жүз жыл бұрынғы «испандық тұмаудан» кейін
өткен ғасырды айтпағанда, осы ХХІ ғасырдың
өзінде атипиялық пневмония (SARS), «құс тұмауы»
(H5N1), Эбола (Ebolavirus), Зика безгегі (ZIKV)
сияқты жұқпалы аурулар әлемді біршама әуреге
салды. Дегенмен, медицина саласы мен вирусология ғылымы дамыған бүгінгі заманда барлық
індетпен адамзат күресе білді. Демек, бүгінде кез
келген белгісіз індетпен күресуге, оның таралуына
жол бермеуге, сөйтіп адам өмірін сақтап қалуға
мүмкіндік мол.
Қазір әлемдік қауымдастық COVID-19 індетімен күресуге барын салып келеді. Ендеше, ондаған млн адамды құрбан еткен «испандық
тұмауды» жеңген әлем жұрты бұл коронавирусты
да ауыздықтайтынына еш күмән жоқ.

ИТАЛИЯ ЕУРОПАЛЫҚ
ӘРІПТЕСТЕРІНЕ НЕГЕ ӨКПЕЛІ?
Негізі 1993 жылы қаланған Еуропалық Одаққа құрлықтың 27
елі енеді. 453 млн халық ортақ валюта евромен сауда-саттық жасайды. Алыс-берісте,
барыс-келісте еш кедергі жоқ. Еуропаның 26 мемлекеті Шенген келісіміне қол қойып,
ортақ коалицияға біріккен. Яғни, Шенген аймағының ішінде шекаралық бақылау
толығымен алынып тасталған. Дегенмен, Қытайдан басталған коронавирус алдымен
60,5 млн халқы бар Италияға жетті. Италия арқылы барлық Еуропалық Одаққа тарады. Содан 26 мемлекет Шенген келісіміне қарамастан 27 жылдан кейін шекараларын
қайта жабуға мәжбүр болды. Бұған Италияның да түсіністікпен қарағаны жасырын
емес. Сонда итальяндықтар еуропалық көршілеріне неге өкпелі?
Айтайық. Еуропада коронавирустан ең көп
жапа шеккен екі елдің бірі – Италия. (Біреуі Испания). Бұл елде COVID-19 індетін жұқтырғандар
саны 110 мыңнан асып, 14 мың адам індеттің
құрбаны болды. Медицинасы озық елде дәрі де,
дәрігерлер де жетіспейді.
Иә, одақтас елдердің көмегі оларға ауадай
қажет еді. Дегенмен, індет кәрі құрлықтың барлық
еліне таралмай тұрғанда да Италияға қол ұшын
созған Еуропалық Одақ елдері табылмады. Сол
кезде болмаған көмектің қазір болмайтынын
итальяндықтар жақсы түсінеді. Өйткені, бүгінде
Еуропаның барлық елін коронавирус әбігерге
салды.
Өмір мен өлім арпалысқан осынау қиын
кезеңде итальяндықтардың тамағына қылтанақ
болып тұрып қалған бір түйіткіл бар. Олар өздері
сырт санайтын әрі қатты сынайтын алыстағы
Қытай, Куба, Ресей гуманитарлық көмек көрсетіп,
дәрігерлер мен қарапайым медициналық маска,
антисептик жіберіп жатқанда, одақтас елдердің
«жоқ болса бере алмайтын, бар болса көре алмайтын ағайынның» тірлігін жасағандарына өкпелі.
Мысалы, чехтардың итальяндықтарға жолдаған 100 мың маскасын Чехия билігі жарты жолда тәркілеп, өз отандастарына таратты. Польша да
23 мың масканы мұқтаж итальяндықтарға қимады. Барша итальяндықтар мұны еуропалықтар-

Лино Полимени

дың бетіне басып жатыр. Бұл әрекеттерді сатқындыққа да балайды.
Итальяндық «Calabria TV» телеарнасының тілшісі Лино Полимени: «Рақмет, қымбатты Макрон!
Рақмет, қымбатты синьора Меркель! Сіздердің
көмектеріңізге зәру болғанымызда бізді тастап
кеткендеріңіз үшін рақмет! Коронавируспен
күреске керек болған маска мен медициналық
заттарды біздің сіздерден алуымызға тосқауыл
болғандарыңыз үшін рақмет!» – деп жазды.
Иә, «достың көңілі бір атым насыбайдан қалатыны рас»...
Жанар ДӘУЛЕТҚЫЗЫ,
«Qazaq» газетінің шолушысы

президенттің тапсырмасымен 18 наурыздан бастап шетелдегі 7 702 қазақстандық елге жеткізілсе, шетелде жүрген 752 қазақстандық та елге қайтарылады
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Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев пен «Nur
Otan» партиясының бастамасымен 2 млн халқы бар облыста «Қамқорлық» бағдарламасы жүзеге асып келеді.
Облыс әкімінің тапсырмасымен жергілікті әкімдіктер
әлеуметтік жағдайы төмен көп балалы отбасылар мен
жалғыз басты аналарға көмектесетін арнайы жұмыс тобын
құрды. Сөйтіп, аймақтық бағдарлама аясында көмекке
мұқтаж 1 643 отбасы қамқорлыққа алынды. Әр отбасына
арнайы әлеуметтік куратор бекітілді. Олар көмекке зәру
отбасылардың әлеуметтік мәселесін шешуге барын салады. Бүгінде «Қамқорлықтың» қамқорлығын көрген отбасылар да аз емес. Мәселен, демеушілердің қолдауымен
ондаған отбасының баспана мәселесі шешілді. Сондай-ақ,

900-дей отбасыға 45 млн теңге болатын түрлі демеушілік
көмек көрсетілді.
Рас, әкімдіктегілер «Бәрін тас-түйін етеміз» деп әкімге
уәдені үйіп-төгіп береді, артынан облыс басшысының
жап-жақсы бастамасы аяқсыз қалады. Яғни, бастама сиырқұйымшақтанып кетеді. Бұл, өкінішке қарай,
барлық өңірге тән жағдай. Мұны бір жыл бұрын облыс тізгінін қолына ұстаған Өмірзақ Естайұлы да жақсы
түсінеді. Содан «Қамқорлық» аймақтық бағдарламасы
облыс басшысының жіті назарында. Мәселен, өткен айда
Өмірзақ Шөкеев бірқатар аудандарды аралап, аталған
бағдарламаның аймақта қалай жүзеге асып жатқандығына көз жеткізіп қайтты.
МАДИЯР ӘЗИЗҰЛЫ
«QAZAQ» ГАЗЕТІНІҢ ШОЛУШЫСЫ
+7 (777) 797 77 88

80 мыңға жуық халқы бар Шардара ауданына ат басын бұрған Өмірзақ Шөкеев алдымен
көп балалы отбасына барды. Сегіз баланың анасы Хадиша Амансатованың айтуынша, отағасы –
мүгедек, үлкен қыздары – студенттер екен. Пәтер
жалдап тұратын көп балалы отбасының арманы – баспаналы болу. Облыс басшысы жергілікті
әкімдікке бұл отбасының мәселесін шешуді тапсырды. Ал, Шардара ауданында мұндай көмекке
мұқтаж 58 отбасы бар.
Жұмыс сапарымен Келес ауданына барғанда
Өмірзақ Шөкеев Фарида Абдуллаеваның мәселесімен танысты. Жалғыз басты ана балаларымен
біреудің ескі сарайында тұрады. Бір қуанарлығы,
«Қамқорлық» аймақтық бағдарламасының аясында жергілікті кәсіпкер Нұрлан Базарбаев Фарида Абдуллаеваның жанайқайына құлақ асып, бас-

ШӨКЕЕВТІҢ
«ҚАМҚОРЛЫҒЫ»
ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ БАСТАМАСЫНАН
ЖЕРГІЛІКТІ КӘСІПКЕРЛЕР ДЕ ШЕТ ҚАЛМАДЫ

«Қамқорлыққа» дейін

пана салуға қаржы бөлді. Жақында жалғыз басты
ана қоныс тойын тойлайды.
Жалпы, 140 мыңнан астам халқы бар Келес ауданында мұндай көмекке аса мұқтаж 178 отбасы
бар. Соның әрқайсысына жергілікті әкімдіктен арнайы әлеуметтік кураторлар бекітілген. Ал, олар
әр отбасының мәселесін шешуге еріктілер мен
демеушілерді тартады.
Аймақтық бағдарлама аясында Қазығұрт ауданында тұратын Айгүл Садықова үш баласы-

балалы отбасылар мен жалғыз басты аналарға
түрлі қолдаулар бар. Ал, «Қамқорлық» бағдарламасынан жергілікті кәсіпкерлердің де шет қалмағаны қуантады.
Облыста қола алынған «Қамқорлық» аймақтық бағдарламасы бойынша «Nur Otan» партиясының жергілікті бөлімшелерінің де атқарып
жатқан қызметін жоққа шығаруға болмайды.
Билік партиясының ұйытқы болуымен Сайрам
ауданындағы мүмкіндігі шектеулі жалғыз басты ана Дариға Аманбаева үш баласымен (біреуі
мүгедек) жаңа үйге кірді.
Түркістан облысындағы бұл бастамалардың
барлығын да айлығы шайлығына бірде жетсе, бірде жетпей қиналып жүрген әлсіз топтағы
отбасыларға әкімдік тарапынан жасалып жатқан
нақты көмек деп түсінген дұрыс.

мен қоныс тойын тойлады. Жалғыз басты ана балаларымен ұзақ жылдар бойы ескі ғимараттың
бір бөлмесін жалдап тұрды. Оның үстіне бір
баласы мүгедек болғандықтан жалғыз басты
ананың жұмыс жасауға мүмкіндігі де болмады.
Жергілікті әкімдіктегілер бұл жалғыз басты ананың
мәселесінен де шет қалмады. Бұған дейін мемлекет тарапынан қарастырылған барлық көмекті
көрсетіп келген Қазығұрт ауданының әкімдігі жалғыз басты ананың баспана мәселесін шешетін

«Қамқорлықтан» кейін

демеушіні тауып берді. «Қазақстанның жүз жаңа
есіміне» енген кәсіпкер Сырым Ертаев жалғыз басты анаға төрт бөлмелі жаңа үй сыйлады. Үйдің ішін
жаңа жиһаздарға толтырды. Үйде газ да, су да,
жарық та бар.
Айта кетейік, «Қамқорлықтың» қамқорлығын
бүгінге дейін 86 қазығұрттық отбасы көрді.
Өмірзақ Шөкеевтің айтуынша, аймақтық
бағдарлама сүрінгенге медеу, құлағанға демеу
болуды көздейді. Мемлекет тарапынан да көп

Иә, Түркістан облысының бұл тың бастамасын өзге өңірлерде де қолға алу керек. Сонда
жаугершілік заманның өзінде жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған ел екенімізді тағы бір
дәлелдей түсеміз.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
өзінің алғашқы Жолдауында көп балалы отбасыларға әлеуметтік жағынан барынша қолдау көрсетуді тапсырды. Президент тапсырмасы Түркістан облысында осылай орындала бастаған екен.

«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ: кеше және бүгін

Бауыржан Байбек –
«Nur Otan» партиясы Төрағасының Бірінші орынбасары

Нұрсұлтан Назарбаев –
«Nur Otan» партиясының Төрағасы, Елбасы –
Қазақстанның Тұңғыш Президенті
«Nur Otan» партиясының депутаттық фракциясы
АЙСИНА Майра Арапқызы, АМАНЖОЛОВА Зәуреш Жұманәліқызы,
АРОНОВА Ирина Петровна, АХМЕТОВ Сапар Қайратұлы,
ӘБДІРОВ Нұрлан Мәжитұлы, ӘЛТАЕВ Нұржан Бауыржанұлы,
ӘЛІМЖАНОВ Нұрлан Баянғалиұлы, ӘШІМБЕТОВ Нұржан Кемерұлы,
БАЗАРБАЕВ Асқар Ермырзаұлы, БАЛИЕВА Зағипа Яхянқызы,
БЕКТҰРҒАНОВ Әбдіманап Елікбайұлы, БЕКТҰРҒАНОВ Ерсұлтан
Өтеғұлұлы, БИЖАНОВА Гүлнар Қадіржанқызы, БОЖКО Владимир,
БОПАЗОВ Марат Дәрібекұлы, БЫЧКОВА Светлана Федоровна,
ДӘУРЕНБАЕВ Амангелді Айдарұлы, ДУЛАТБЕКОВ
Нұрлан Орынбасарұлы, ДҮЙСЕБАЕВ Жексенбай Қартабайұлы,
ЕРАЛИЕВ Абзал Жұмашұлы, ЕРЖАН Құдайберген
Төлепұлы, ЕРМАН Мұхтар Тілдәбекұлы, ЕРТАЕВ Бақытжан,
ЖАБАҒИЕВ Қожахан Көкірекбайұлы, ЖАҚЫПОВ Қабиболла
Қабенұлы, ЖАМАЛОВ Аманжан Мәкәрімұлы, ЖАРАСОВ Жанат
Абдоллаұлы, ЖЫЛҚЫШИЕВ Байділдә, ЗВОЛЬСКИЙ Сергей Адамович,
ИМАШЕВА Снежанна Валерьевна, ИСИМБАЕВА Гүлмира
Истайбекқызы, КАЗАНЦЕВ Павел Олегович, КЕСЕБАЕВА Балайым
Туғанбайқызы, КЛИМЕНКО Иван Иванович, КОЗЛОВ Евгений
Александрович, ҚАЙНАЗАРОВ Уәлихан Анарбайұлы, ҚАНЫБЕКОВ
Сәкен Әсембекұлы, ҚАРАКЕН Құралай Әнуарқызы, ҚАРАҚҰСОВА
Гүлжан Жанпейісқызы, ҚАРАТАЕВ Фахриддин Әбдінабиұлы,
ҚОЖАХМЕТОВ Арман Төлешұлы, ҚҰРМАНОВА Айзада, ҚҰСАЙЫНОВ
Серік Досымханұлы, МАМРАЕВ Бейбіт Баймағамбетұлы,
МАХАМБЕТОВ Мансұрхан Махамбетұлы, МУСИН Қанат Сергейұлы,
МҰСЫРМАН Кәрібай Иманжанұлы, МЫҢБАЙ Дархан Қамзабекұлы,
НҰРКИНА Айгүл Қабдешқызы, НҰРМАНБЕТОВА Жәмилә
Нүсіпжанқызы, НЫҒМАТУЛИН Нұрлан Зайроллаұлы, ОЛЕЙНИК
Василий Иванович, ОМАРБЕКОВА Жанат Әнуарбекқызы,
ОМАРБЕКОВА Жұлдыз Қажыкенқызы, ОСПАНОВ Берік Серікұлы,
ӨКСІКБАЕВ Омархан Нұртайұлы, ӨТЕБАЕВ Сәкен Нуриұлы,
ӨТЕМІСОВ Шавхат Әнесұлы, ПЛАТОНОВ Артур Станиславович,
ПІШЕМБАЕВ Мейрам Кұдайбергенұлы, РАУ Альберт Павлович,
САБИЛЬЯНОВ Нұртай Салихұлы, САПАРОВА Әлия Сүйіндікқызы,

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

1999 жылы

«Nur Otan» партиясының негізі қаланды

900

мыңнан астам мүшесі
бар іргелі партия
СЕЙДУМАНОВ Cерік Тұрарұлы, СИМОНОВ Сергей Анатольевич,
СМАҒҰЛ Бақытбек, СМАҒҰЛОВ Асылбек Айжарықұлы,
СУСЛОВ Александр Васильевич, СҰЛТАНОВ Қуаныш Сұлтанұлы,
ТАСБОЛАТОВ Абай Бөлекбайұлы, ТЕМІРЖАНОВ Мұрат Баритұлы,
ТІЛЕУХАН Бекболат Қанайұлы, УНЖАКОВА Ирина Сергеевна,
ҮМБЕТОВ Серік Әбікенұлы, ХАМЕНОВА Бақытгүл Қайржанқызы,
ХИТУОВ Тарас Киікбайұлы, ЧИРКОВ Михаил Владимирович,
ШАРАПАЕВ Петр Анатольевич, ШИПОВСКИХ Геннадий Геннадиевич,
ШИШИГИНА Ольга Васильевна, ЩЕГЕЛЬСКИЙ Глеб Анатольевич,
ІЗМҰХАМБЕТОВ Бақтықожа, ЯКОВЛЕВА Татьяна Ивановна.

«Nur Otan»
партиясының
жас
депутаттары

1999 жылы 1 наурызда партияның I құрылтай съезі өтті,
10 қазанда партия Қазақстан Республикасы Парламенті
Мәжілісінің сайлауына қатысып, басым мандатқа ие болды
2000 жылы 4 қаңтарда партияның «Jas Otan»
Жастар қанаты құрылып, мыңдаған жастардың басын қосты
2005 жылы 31 мамырда партияның Орталық аппараты
Алматыдан Астана қаласына (Нұр-Сұлтан) қоныс аударды
2019 жылы 27 ақпанда «Nur Otan» партиясының
XVIII съезі өтті, партияда ребрендинг жасалды, партияның
2030 жылға дейінгі «Әл-ауқаттық қоғам: онжылдықтың
10 мақсаты» атты жаңа бағдарламасы қабылданды

Геннадий Шиповских
30 жаста

Нұрлан Әлімжанов
35 жаста

84

ҚР Парламенті Мәжілісіндегі орын
Инфографика Айнұр Қайратбекқызы

Президенттің тапсырмасымен Қазақстанда зейнетақы, жәрдемақы мен атаулы әлеуметтік көмектің мөлшері 1 сәуірден бастап артатын болды
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Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің
«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты алғашқы Жолдауында: «Конституция бойынша біздің еліміз – әлеуметтік
мемлекет. Сондықтан мемлекетіміз азаматтар алдындағы
міндеттерін орындауы тиіс», – деп мәлімдеді.
Рас, Қазақстанда жәрдемақы мен әлеуметтік төлемақылардың бірнеше түрі бар. Соның бірі атаулы әлеуметтік
көмек (АӘК) былтырғы жылдан бастап беріле бастады.
Былтыр шамамен 456 мың отбасы, яғни 2,1 млн адам мемлекеттен нақты қолдау алды.
Өкінішке қарай, кейбір қазақстандықтар атаулы әлеуметтік көмек алу үшін жалған ажырасу, жұмыстан шығу,
өз мүлкін басқаға жазу арқылы табысын азайтып көрсету
сияқты алаяқтыққа дейін барды.
Бұл туралы Мемлекет басшысы өзінің Жолдауында:
«Жұмыс істегісі келмейтін адамдар немесе әлеуметтік кө-

мек алу үшін өздерінің табысын жасыратындар көбейді.
Жағдайы бар отбасылардың әлеуметтік көмек алатыны туралы деректер бұған дейін бұқаралық ақпарат
құралдарында жарияланған болатын. Үкімет атаулы
әлеуметтік көмекті бөлу тәртібін реттеуі керек. Бұл жүйе
ашық әрі әділетті болып, адамдарды бейқамдыққа емес,
еңбек етуге ынталандыруы тиіс. Көмек, негізінен, жұмыс
істейтіндерге берілуі қажет. Сонымен бірге, аз қамтылған
отбасылардың балаларына да қамқорлық көрсету керек. Олар үшін кепілдендірілген әлеуметтік көмекті енгізу
қажет. Бұл дегеніміз – мектеп жасына дейінгі балаларға
үнемі қолдау көрсету, барлық оқушыға тегін ыстық тамақ
беру, оларды оқу құралдарымен және мектеп формасымен қамтамасыз ету, медициналық, соның ішінде
стоматологиялық көмек алу және қоғамдық көліктерде
жүру шығындарын өтеу. Осыған қатысты шешімдердің
барлығы 2020 жылдан бастап күшіне енуі тиіс», – деді.
ФАРАБИ СӘЙКЕНОВ
«QAZAQ» ГАЗЕТІНІҢ ШОЛУШЫСЫ
+7 (777) 857 15 24

Президенттің тапсырмасы бойынша биылғы
жылы атаулы әлеуметтік көмекті тағайындаудың
жаңартылған тетіктері күшіне енді.
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің Әлеуметтік көмек саясатын дамыту
департаменті директорының орынбасары Аяжан
Жанғабылованың айтуынша, жаңартылған атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау шарттарында ең аз күнкөріс деңгейінің 70%-ын тағайындау
шарты бұрынғыдай болып қалды. Ал, атаулы
әлеуметтік көмек тұрмысы төмен отбасыларға
ақшалай төлемдер түрінде және өз ісін бастауға
оқыту, жұмысқа орналасуға көмектесу арқылы
оларды өмірлік қиын жағдайдан шығаруға ықпал
етуге тиіс. Яғни, Президент айтқандай, халықты
бейқамдыққа емес, еңбек етуге ынталандыруы керек.
500 мыңға жуық халқы бар Қарағанды
қаласында 1 231 отбасы атаулы әлеуметтік көмек
алады. Бұл туралы Қарағанды қалалық Жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
басшысының орынбасары Бақытнұр Тәліпова
мәлімдеді.
Бақытнұр Хайруллинқызының айтуынша, биыл
енгізілген атаулы әлеуметтік көмекті төлеудегі
өзгерістерге қатысты халық арасында сұрақтар
аз емес. Бұған дейін атаулы әлеуметтік көмекті
алып келгендер де халықты жұмыспен қамту
орталығына қайта өтініш қалдыруы керек. Оған бір
ғана құжат – жеке куәлік жеткілікті.
«Халыққа көбіне құжат өткізу жайында
түсіндіруге тура келеді. Біріншіден, АӘК алатын
отбасы тұрғылықты мекенжайын өзгертсе, алдымен халықты жұмыспен қамту орталығына хабар
беруі керек. Өйткені, мекенжайының өзгергенін
уақытылы хабарламағандар АӘК-тен қағылады.
Екіншіден, ажырасқан отбасылардың алимент
төлемі немесе қарызы туралы анықтамалар
да қажет. Бұл жағдай да АӘК тағайындауда
ескеріледі», – деп түсіндірді Бақытнұр Тәліпова.
Қарағанды облысында кедейшілік шегі 20 199
теңгені құрайды. Демек, отбасының әр мүшесі үшін
жан басына шаққандағы табыс бұдан бір теңгеге
де аспауы тиіс. Сондай-ақ, атаулы әлеуметтік
көмекті тағайындау үшін отбасының кірісін есептеуде де жаңа тетіктер қарастырылған. Мәселен,
мүгедек балаларға төленетін жәрдемақыны,
студенттердің шәкіртақысын, «Алтын алқа», «Күміс
алқа», «Батыр Ана» атақтарымен марапатталған
көп балалы аналарға берілетін жәрдемақыны,
кепілдік берілген әлеуметтік пакетті қоспағанда,
еңбек қызметінен түскен табыс пен жәрдемақының
барлық түрлері ескеріледі.
Жалпы, атаулы әлеуметтік көмекті алудың
негізгі шартының бірі – отбасындағы еңбекке
қабілетті адамның жұмыстан бас тартпауы. Яғни,
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атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған отбасында еңбекке жарамды азаматтар болса, ол
кісілер жұмыспен қамту шараларына тартылады.
Өз кезегінде ол адам жұмысқа тұрып, онымен
әлеуметтік шарт жасалады, яғни бұл бұрыннан
бар тәртіп. Алайда, атаулы әлеуметтік көмекті
алып жүріп, ұсынылған жұмыстан бас тартқан
жағдайда, бұл жәрдемақыны беру бүкіл отбасына тоқтатылады. Бұл жоғарыда айтылған
масылдықтың алдын алудың бір жолы.
Биылғы жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек
төрт немесе одан да көп кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент
балалары бар барлық көп балалы отбасыларға табысына қарамастан төленеді. Төрт балаға – 42 496
теңге, бес балаға – 53 127 теңге, алты балаға – 63
757 теңге, жеті және одан көп балаға – 74 388
теңге беріледі.
Иә, әрбір отбасы атаулы әлеуметтік көмекті
мемлекет өмір бойы бермейтінін жақсы түсініп,
бұған үлкен жауапкершілікпен қарауы керек.
Өйткені, бұл мемлекет қамқорлығы алдымен
еңбекке қабілетті атаулы әлеуметтік көмек алушыларды тұрақты жұмыспен қамтуға, сөйтіп олардың
тұрмысын түзетуге бағытталады.
Атаулы әлеуметтік көмекке қатысты сұрақтарыңыз болса, аймақтардағы Жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының жоғарыдағы кестеде көрсетілген телефон нөмірлеріне немесе call-орталығының 111
нөміріне (тегін) хабарласыңыз!

Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы, «Nur Otan» партиясының Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған «Birgemiz» қоғамдық қорының Қамқоршылар кеңесі отырысының ағымдағы жылғы 23 наурыздағы
№ 3 хаттамасымен коронавирусқа қарсы күрес жағдайында мұқтаж жандарға қолдау көрсетуді ұйымдастыруда басшылыққа алынатын негізгі он қағидат бекітілген
еді. Соның екінші қағидаты – адрестілік бойынша (тікелей жеке қолдау халықтың
әлеуметтік әлсіз топтарына /жасына байланысты COVID-19 жұқтыру қаупі жоғары
жандарға, коронавирустың зардабын шеккен және әлеуметтік-экономикалық қиындықтарға ұшыраған тұрмысы төмен қазақстандықтарға/ көрсетіледі) «Birgemiz»
қоғамдық қорының белсенділері ауқымды жұмысты бастап та кетті.

Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша «Nur Otan» партиясы мен Тұңғыш Президент
Қоры коронавирус кезінде халықтың әлеуметтік
әлсіз топтарына қолдау көрсету үшін қаражат
бөлді. Соңғы 6 күнде Қазақстан көлемінде 11,6
мың отбасыға 214 млн теңгенің көмегі көрсетілді.
«Nur Otan» партиясы Төрағасының Бірінші
орынбасары Бауыржан Байбектің мәліметінше,
жалғыз басты қарттарға, тұрмысы төмен көп балалы отбасыларға, ерекше қажеттіліктері бар азаматтар мен басқа да мұқтаж жандарға әлеуметтік
пакеттерді үлестіріп беруге «Jas Otan» Жастар
қанатының еріктілері мен белсенді нұротандықтар атсалысты.
Айта кетейік, Қор құрылтайшылары жиналысының шешімі бойынша Мемлекет басшысының ұсыныстары ескеріле отырып, Қамқоршылар кеңесінің құрамына Қамқоршылар
кеңесінің Төрағасы – «Nur Otan» партиясы Төрағасының Бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, Қамқоршылар кеңесі Төрағасының орынбасары – Тұңғыш Президент Қорының атқарушы
директоры Қанат Жұмабаев, Қамқоршылар
кеңесінің хатшысы – журналист, «Бас редакторДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

«Birgemiz» қоғамдық қоры
11,6 мың отбасыға
214 млн теңгенің көмегін көрсетті

лар клубының» президенті Бибігүл Жексенбай,
кеңес мүшелері – Парламент Сенатының депутаттары Нұртөре Жүсіп пен Ольга Перепечина, Парламент Мәжілісінің депутаттары Нұрлан Әбдіров пен
Бақтықожа Ізмұхамбетов, «Волонтерлер лигасы»
Қоғамдық қорының Төрайымы Айсұлу Ерниязова, «Ұлттық волонтерлар желісі» Заңды тұлғалар
қауымдастығының Төрайымы Вера Ким, «Мир через духовность» қоғамдық бірлестігінің Төрайымы
Сәуле Мұқашова, «Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы» АҚ Басқармасының Төрағасы Юрий
Пя, «Altyn Kyran» Халықаралық қайырымдылық
қорының Президенті Исламбек Салжанов енді.
Қордың жоғары басқару органы – Құрылтайшылардың жалпы жиналысының Төрағасы
Премьер-Министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов болды.
Қордың құрылтайшылары – Бақтықожа Ізмұхамбетов басқаратын «Ардагерлер ұйымы»
және Сәуле Мұқашова басқаратын «Мир через
духовность» қоғамдық бірлестіктері.
Жансая ШЫҢҒЫСХАН,
«Qazaq» газетінің
Нұр-Сұлтандағы меншікті тілшісі

16 наурызда демалысқа шыққан қазақстандық оқушыларға 6 сәуірде төртінші тоқсан басталады. оқушылар cабақты 30 минуттан қашықтан оқиды
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24 наурызда Жапонияның Премьер-министрі Синдзо Абэ мен Халықаралық олимпиада комитетінің (ХОК)
президенті Томас Бах коронавирус індетіне байланысты
2020 жылдың 24 шілдесі мен 9 тамызы аралығында өтуі
тиіс болған XXXII Жазғы Олимпиада ойындары биыл өтпейтінін мәлімдеді.
Жазғы Олимпиаданы қабылдайтын Токио қаласының
басшысы Юрико Коикэ төрт жылда бір болатын дүбірлі
доданың 2021 жылы өтетінін растады. Дегенмен, әлемнің
кілең «сен тұр, мен атайын» деген мықты спортшылары
бас қосатын жарыстың келесі жылдың нақты қай күндері
өтетіні әзірге белгісіз.

Иә, бастауын сонау 1896 жылдан алатын 124 жылдық
тарихы бар Олимпиада ойындары өз тарихында үш рет –
Бірінші (1916) және Екінші дүниежүзілік соғыстарда (1940,
1944) ғана өтпеген еді. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін
Жазғы Олимпиада алауы Ұлыбритания астанасы Лондонда
тұтанды. Сол 1948 жылдан бүгінге дейін дүбірлі доданың
туы үздіксіз төрт жылда бір рет желбіреп келді. Өкінішке
қарай, әлемде таралған COVID-19 індетіне байланысты
биылғы Олимпиада ойындары келесі жылға қалдырылды.
Әйтсе де, XXXII Жазғы Олимпиада ойындары өтетін уақыт
өзгергенімен, дүбірлі доданың астанасы өзгерген жоқ.
14 млн халқы бар Токио қаласы қабылдайды.

ЖАСҰЛАН МӘУЛЕНҰЛЫ
«QAZAQ» ГАЗЕТІНІҢ БАС РЕДАКТОРЫ
+7 (777) 797 77 88
Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің
президенті Тимур Құлыбаев Токиодағы Жазғы
Олимпиада ойындарының өткізілу уақытының
өзгергеніне қатысты мәлімдеме жасап, Халықаралық олимпиада комитетіне, «Токио-2020»
ұйымдастыру комитеті мен Жапония үкіметіне
Олимпиада ойындарына деген дайындығы мен
дер кезінде қабылдаған маңызды шешім үшін
алғыс білдірді.
Дзюдодан Қазақстан командасының бас бапкері Айдын Смағұловтың пікірінше, Олимпиада ойындарының кейінге қалуы бірінші кезекте
спортшыларға қиын соғады. Бірақ, бұл қадамның
спортшылар денсаулығы үшін жасалғанына түсіністікпен қарайды. Қазақстандық дзюдошылар
Олимпиадаға тас-түйін болып баруды көздеген,
дегенмен дайындық кезеңінің бұзылғанына қарамастан, келесі жылғы ойындарға жаңа күшпен
барады.
Бұған дейін Токиоға лицензия алып қойған
спортшылар да үлкен спортпен қоштаспаса,
келесі жылы Олимпиадаға барады. ҚР Мәдениет
және спорт вице-министрі Өркен Бисақаев та
Токио Олимпиадасына қатысатын спортшылар
Қазақстанда оқу-жаттығу жиындарына қатыса
беретінін мәлімдеді.
Бүгінде қазақстандық спортшылар барлығы
41 олимпиадалық лицензия алған. Сол 41
спортшының арасында Олимпиада чемпионы
Ольга Рыпакова да бар. Күзде 36 жасқа толатын спортшының бұл төртінші Олимпиадасы.
Қазақстанның спорт тарихында үш Олимпиадаға
қатысып, үшеуінен де медаль алған спортшы
жоқ. Сондықтан «Qazaq» газеті атақты атлеттің
спорттағы жолына арнайы тоқталады.
Соңғы 12 жылда Қазақстан жеңіл атлетикадан
әлем біріншіліктері мен Олимпиада ойындарында 11 медаль иеленіпті. Соның бәрі бір ғана Ольга Рыпакованың еншісінде. Әлемге әйгілі жеңіл
атлет ұзындыққа үш қарғып секіруден Бейжің
Олимпиадасында (2008) күміс, Лондон Олимпиадасында (2012) алтын, Рио-де-Жанейро Олимпиадасында (2016) қола медаль иеленсе, әлем
біріншіліктерінде үш рет жүлдегер (2011 жылы
күміс, 2015 пен 2017 жылдары қола медаль) атанды. Ал, жабық залда өткен әлем чемпионаттарында 2010 жылы чемпион, 2012 жылы вице-чемпион
болды. 2010 жылы құрлықтық кубокта және 2006,
2010, 2014, 2018 жылдары Азия ойындарында
топты жарды. Сөйтіп, байрақты бәсекелерде ел
намысын абыроймен қорғап жүрген Ольга Рыпакова соңғы 14 жылда елге 18 медаль (10 алтын, 4 күміс, 4 қола) сыйлады. Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакованың қазақстандық жеңіл
атлетиканың патшайымы саналуы да сондықтан.
Міне, ардақты ана (ұл мен қызы бар), аяулы
жар Ольга Сергеевнаны қалай құрметтесек те,
қандай сый-сияпат көрсетсек те жарасады. «Бір
қолымен әлемді, екінші қолымен бесікті тербетіп»
жүрген алтын қыз аттан түскен жоқ, әлі бабында. Десек те, қазақстандық жеңіл атлетиканың
патшайымы осы күзде 36 жасқа толады. Бұл
спорт үшін оңай жас емес. Өйткені, әлемде оның
өкшесін басып келе жатқан мықты жас жеңіл атлеттер де жетерлік. Өкініштісі, әлемдік бәсекеде
Ольга Рыпакованың ізін басатын, жеңісті жолын
жалғайтын Қазақстанның жас жеңіл атлеттері
көрінбейді. Әрине, сонау 2006 жылдан бері елді
жерге қаратпай, намысты қолдан бермей келе
жатқан Ольга қыздың елге әлі берері көп. Шүкір,
жеңіске құлшынысы, табысқа табандылығы да
мықты. Дегенмен, қашан болса да, әйтеуір үлкен
спортпен қоштасатын уақыты келеді. Мұны ешкім
жоққа шығара алмайды. Сол кезде Рыпакованың
орны ойсырап қалмай ма? Міне, ендігі ойласатын
мәселе осы болуы тиіс!
Бұл тақырыпты қозғағанда тілімізді тістеуге
тура келеді. Әрине, бірден «Ольга Рыпакованың
ізбасарлары жоқ» деп кесіп айтудан аулақпыз.
Бар! Бірақ, саусақпен санарлық, ал олардың
қайсысы Рыпакованың жетістігін қайталай алатынын болжау мүмкін болмай тұр.
Рас, соңғы жылдары Қазақстан жеңіл атлетикасының беті бері қарады. 2016-2018 жылдары
ҚР Жеңіл атлетика федерациясының тізгіні Әділбек
Жақсыбековтың қолында болды. Жаңа басшымен жаңа шенеуніктер келді. Артынан құраманың
жаттықтырушылар құрамы ауысты. 1988 жылғы
Сеул Олимпиадасының сырықпен секіруден қола
жүлдегері Григорий Егоров бас бапкер болып
тағайындалды. Оның алдында еліміздің жеңіл
атлетикасын әлемдік деңгейге көтеру міндеті
қойылды. Дегенмен, жеңіл атлетика футбол, бокс
немесе хоккей емес. Жеңіл атлетикада аталған
үш спорт түріндегідей құраманың бас бапкері
жүгіру алаңы мен секіру секторына шықпайды.
Ол әкімшілік жұмыстарына мықты болуы керек.
Ал, қалған жұмыстарды бас жаттықтырушылар
Виктор Евсюков (метания – лақтыру), Любовь
Никитенко (спринт, барьеры – кедергі), Дмитрий
Карпов (многоборье – көпсайыс), Александр Корчагин (прыжки – секіру), Артем Жигалов (орта
қашықтық, марафон), Светлана Толстая (ходьба
– жүру), Татьяна Назарова (қосалқы құрам) сынды Олимпиада, Әлем және Азия біріншіліктерінің
жүлдегерлері, яғни өз саласының тәжірибелі, тісқаққан мамандары атқарады.
2018 жылы Шығыс Қазақстан облысының
әкімі Даниал Ахметов ҚР Жеңіл атлетика федеДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

ТОКИО
ОЛИМПИАДАСЫ
2021 ЖЫЛҒА
АУЫСТЫРЫЛДЫ
Олимпиада чемпионы
Ольга Рыпакова өзінің төртінші
Олимпиадасына
баратынын мәлімдеді

ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫН ҚАБЫЛДАҒАН/ҚАБЫЛДАЙТЫН ЕЛДЕР
Өткен жылы

Ашылу рәсімі

Жабылу рәсімі

Олимпиада
астанасы

Мемлекет

1896

6 сәуір

15 сәуір

Афина

Грекия

1900

14 мамыр

28 қазан

Париж

Франция

1904

1 шілде

23 қараша

Сент-Луис

АҚШ

1906

9 сәуір

19 сәуір

Афина

Грекия

1908

27 сәуір

31 қазан

Лондон

Ұлыбритания

1912

5 маусым

27 шілде

Стокгольм

Швеция

1916

–

–

Берлин

Герман империясы

1920

14 тамыз

29 тамыз

Антверпен

Бельгия

1924

5 шілде

27 шілде

Париж

Франция

*

1928

17 мамыр

12 тамыз

Амстердам

Нидерланды

1932

30 шілде

14 тамыз

Лос-Анджелес

АҚШ

1936

1 тамыз

16 тамыз

Берлин

Германия

**

1940

–

–

Токио, Хельсинки

Жапония,
Финляндия

**

1944

–

–

Лондон

Ұлыбритания

29 шілде

14 тамыз

Лондон

Ұлыбритания

1948

***

1952

19 шілде

3 тамыз

Хельсинки

Финляндия

1956

22 қараша,
10 маусым

8 желтоқсан,
17 маусым

Мельбурн,
Стокгольм

Аустралия,
Швеция

1960

25 тамыз

11 қыркүйек

Рим

Италия

1964

10 қазан

24 қазан

Токио

Жапония

1968

12 қазан

27 қазан

Мехико

Мексика

1972

26 тамыз

11 қыркүйек

Мюнхен

ГФР (Германия)

1976

17 шілде

1 тамыз

Монреаль

Канада

1980

19 шілде

3 тамыз

Мәскеу

КСРО

1984

28 шілде

12 тамыз

Лос-Анджелес

АҚШ

1988

17 қыркүйек

2 қазан

Сеул

Оңтүстік Корея

1992

25 шілде

9 тамыз

Барселона

Испания

1996

19 шілде

4 тамыз

Атланта

АҚШ

2000

15 қыркүйек

1 қазан

Сидней

Аустралия

2004

13 тамыз

29 тамыз

Афина

Грекия

2008

8 тамыз

24 тамыз

Бейжің

Қытай

2012

27 шілде

12 тамыз

Лондон

Ұлыбритания

2016

5 тамыз

21 тамыз

Рио-де-Жанейро

Бразилия

2020/2021

24 шілде

9 тамыз

Токио

Жапония

****

2024

26 шілде

11 тамыз

Париж

Франция

****

2028

21 шілде

6 тамыз

Лос-Анджелес

АҚШ

**

Ескерту * Бірінші дүниежүзілік соғысқа байланысты Жазғы Олимпиада өтпеді
Екінші дүниежүзілік соғысқа байланысты екі Жазғы Олимпиада ойындары қатарынан өткен жоқ
***
Коронавирусқа байланысты 2021 жылға ауыстырылды
****
Жоспарланған мерзімде өтуі тиіс Жазғы Олимпиада ойындары
Дереккөз Халықаралық олимпиада комитеті

Кесте Маржан Жамбай

рациясының тізгінін қолына алды. Дегенмен, сол
жылғы Жазғы Азия ойындарында Қазақстанның
жеңіл атлетикасы жақсы өнер көрсете алмады.
Мәселен, Джакарта мен Палембангте (Индонезия)
бес медальмен шектелді. Жалғыз алтын медальді
сол баяғы Ольга Рыпакова алды.
«Медальдың екі беті бар» дегендей, Азия
біріншілігінде үздіктер қатарынан көрінгенімізбен, әлемдік бәсекелерде Ольга Рыпакованың
жүлдесі болмаса, көрген күніміз қараң. Ал, байрақты бәсекелерде байрағымызды көкке желбіретіп, еліміздің даңқын асырып жүрген Ольга
Сергеевна үлкен спортпен қоштасса, тіпті әлем
біріншіліктерінде көштің соңында қалатын түріміз
бар.
Бір ғана мысал: жүгіруден Азияның 6 дүркін
чемпионы, Универсиаданың 3 дүркін жеңімпазы
Виктория Зябкина 2017 жылы Үндістанда өткен
Азия біріншілігінен елге үш алтын медальмен
оралса, ал 2018 жылы бұл жетістігін қайталай
алмады, бір қола медальді қанағат тұтты. Яғни,
Ольга Рыпакова сияқты әр жарыста жақсы өнер
көрсететін спортшы жоқ.
Жалпы, құрлықта мықты болғанымызбен,
әлемде бәсекеге қабілетті емеспіз. Ал, әлемде
бәсекеге қабілетті болу үшін бірқатар мәселелерді
шешуіміз керек. Басты мәселе – жеңіл атлетикаға
арналған нысандардың аздығы.
Бас бапкер Григорий Егоров бірде: «Жеңіл атлетика жаттықтырушыларын дайындайтын арнайы
мектеп ашуымыз керек. Біліктілікті арттыру үшін
ортанқол мамандар емес, шыңдалған, тәжірибелі
бапкерлерді шақыртқан дұрыс», – деген пікір білдіреді. Ал, бұған алып-қосар уәжіміз жоқ.
Енді жеңіл атлетикаға арналған нысандарға
тоқталайық. Мұндай нысандарды саусақпен санасақ та жетіп жатыр. Ал, Орталық Азияда баламасы
жоқ Өскемендегі Ольга Рыпакова атындағы жеңіл
атлетика орталығы ғана барлық халықаралық
стандарттарға сай келеді.
Шығыс Қазақстандағы жағдай жақсы болғанымен, Қарағандыдағы манеждің бүгінгі
жағдайы өте күрделі. Барлық халықаралық
стандарттарға сай келетін нысанның тозығы жеткен. Ал, оны күрделі жөндеуден өткізуге ешкім
асығар емес.
Қазақстан жеңіл атлетикасының басына қара
аспанды төндіріп қайтеміз. Билік өкілдері 2020
жылы Астана қаласында 7 000 орындық жеңіл
атлетика залын ашуға уәде беріп отыр. Мұндай
сөздер Тараз, Талдықорған қалаларынан да жиі
естіледі.
Қалай болғанда да, жаңа нысандар салынбай,
шәкірттерді тәрбиелемей, жеңіл атлеттерге жағдай жасалмай, бұл спорт түрінен бәсекеге қабілетті бола алмаймыз. Қазір «алма піс, аузыма түс»
дейтін заман емес. Бұл – анық!
Ольга Рыпаковаға қайта оралайық. Олимпиада
чемпионы Токио Олимпиадасының келесі жылға
шегерілуіне байланысты пікір білдірді.
«Халықаралық олимпиадалық комитет төрт
жылдықтың басты додасының өткізілу мерзімін
кейінге ауыстырғанымен, Олимпиада атауы сол
бойынша өзгеріссіз қалмақ. Нақты өтетін күні
белгісіз. Бірақ, 2021 жылдың 24 шілдесінен
кешіктірілмей өтеді. Әрине, ұйымдастырушылар
мен спортшылар үшін бұл өкінішті жағдай. Десе
де, бүгінгі таңда адамзат денсаулығын бірінші
орынға қойғаны маңызды. Біз әлемде болып
жатқан жағдайға көз жұма қарап, тәуекелге
бел буа алмаймыз. ХОК пен Жапония үкіметі
халықты ойлағаннан кейін осындай шешімге
келді. Біз бәріміз қазір соны ойлауымыз керек.
Қазіргі жағдай сәтті аяқталып, «Токио-2020»-да
аман-есен кездесеміз деп ойлаймын. Жаттығуды
тоқтатпай, дайындық жұмыстарын әрі қарай
жалғастырамыз», – деп мәлімдеме жасады Ольга
Рыпакова.
Әрине, Ольга Рыпакова келесі жылы 37 жасқа
аяқ басады. Бұл жаста үлкен спортта қалу, елдің
намысын қолдан бермеу үлкен ерлік. Мұны атақты
атлет жақсы түсінеді. Дегенмен, үлкен спортпен
сәтті қоштасу үшін Ольга Сергеевна өзінің төртінші
Олимпиадасына барады.
ТОБЫҚТАЙ ТҮЙІН
«Спорт патшайымы» саналатын жеңіл атлетика Қазақстанда Кеңес Одағы тұсында дамыған
спорт түрі болатын. Бұл кешегі жағдай еді. Ал бүгін
ше? Кешегі мен бүгінгінің арасына көз жүгіртіп
көрсек, отандық жеңіл атлетиканың жағдайы
жүдеу екеніне келісесіз. Әйтпесе, Жазғы Олимпиада ойындарында бір ғана жеңіл атлетиканың
өзінен 47 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Сонда бәрін қосып санағанда – 141 жүлде.
Осы спорттың түрін қарыштата дамытып, жүлдені
күреп алып отыруға болатын еді. Мысалы, соңғы
Рио-де-Жанейро Олимпиадасында АҚШ жеңіл
атлетиканың өзінен 32 медаль олжалады. Ал,
бізде бұл спорт түрінен медаль иеленген спортшыларды санасаңыз, бір қолыңыздың саусағы да
жетеді. Айталық, Тәуелсіздігімізге қол жеткізгелі
үш жеңіл атлетіміз – Ольга Шишигина, Дмитрий
Карпов және Ольга Рыпакова халықаралық дүбірлі додаларда жеңіл атлетикамыздың туын жықпай
келді. Соңғысы әлі бабында. Күні кеше 2021 жылға
ауыстырылған Токио Олимпиадасына баратынын,
оған дайындықты жалғастыратынын айтты.

Салық тексерістері мен әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарау тоқтатылып, салық декларациясын тапсыру мерзімі 30 сәуірге дейін ұзартылды

9

SHARÝASHYLYQ
Күріш шаруашылығы – Қазақстандағы дәнді дақылдар
ішінде бидай, арпа және жүгеріден кейінгі сала. Күріш
Қызылорда, Түркістан, Алматы облыстарындағы Сырдария, Іле және Қаратал өзендерінің аңғарында егіледі. Ал,
2 млн халқы бар Алматы облысының Балқаш, Қаратал
аудандарында ірі күріш алқаптары бар. Айталық, Балқаш
ауданында суармалы жерлер 32 мың гектарды құрайды.
Соның 8 325 га жеріне былтыр күріш егілді.
Жалпы, Жетісу жерінің күріш өсіруге әлеуеті зор. Өйткені, күріш егуге жер де, су да жетеді. Дегенмен, күріш
шаруашылығында біраз шешімін таппаған күрделі мәселе

qazaq1913.com

бар. Ғасыр тарихы бар «Qazaq» газеті бүгін сол мәселелерді шешуге Алматы облысында қандай жұмыстардың
қолға алынғанына тоқталады.
Іле өзенінің бассейнінде күріш егу өндірісінің тұралап
қалғанына себеп те жоқ емес. Өзен суының тапшылығы
мен суғару жүйесінің тозғаны бұл саланың жұмысына да
кедергі келтіреді. Мәселен, суғару жүйесінің дұрыс жолға
қойылмағандығынан ондаған мың гектер жерге егілген
күріш суғарылмай қалады. Соның салдарынан егін бітік
шықпай, өнім аз алынады. Бұл өз кезегінде диқандардың
еңбегін еш етеді. Сөйтіп, диқанды шығынға батырады.
МАДИЯР ӘЗИЗҰЛЫ
«QAZAQ» ГАЗЕТІНІҢ ШОЛУШЫСЫ
+7 (777) 797 77 88

Иә, қол қусырып, қарап отыруға тағы болмайды. Ал, бұл күрделі мәселені өздігінен шешу
диқандардың қолынан және келмейді. Мемлекет пен диқандар «ары тартса – арба да сынбайтындай, бері тартса – өгіз де өлмейтіндей» ортақ
бір шешімге келулері керек. Олар солай жасады
да...
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп
кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында
«Ирригациондық-дренаждық жүйені жетілдіру»
жобасы қолға алынды. Яғни, тозығы жеткен
суғару жүйелері жаңартылады. Соның арқасында Іле трансшекаралық өзені бассейніндегі
мәселе шешіледі. Диқандардың мол өнім алуына қолбайлау болмайды. Бұдан әлеуметтікэкономикалық жағдай жақсарады. Мәселен, істен шыққан ирригациондық-дренаждық жүйе
қайта қалпына келтірілсе, Іле-Балқаш алабында
орналасқан Ақдала массивіндегі 7,4 мың га күріш
егісінен мол өнім алуға жол ашылады.
Әрине, суғару жүйесін қалпына келтіру ұзақ
уақыт пен қыруар қаржыны талап етеді. Жоғарыда
аталған мемлекеттік бағдарлама бойынша қажет
қаржы бөлінді. Күрделі жұмыстар 2019 жылдың
қазан айында қолға алынды. Жұмыстарды аяқтау
2021 жылдың қарашасына жоспарланып отыр.
Бұл суғару жүйесі жаңартылса, 30 мыңнан астам
халқы бар күрішті өңір өркендейді.
Рас, 1966 жылы Ақдала массиві игеріліп,
Балқаш ауданы күріш өсіруді қолға ала бастады. Өкінішке қарай, Кеңес Одағы келмеске кеткен уақытта барлық сала сияқты күріш
шаруашылығының да шырайы кетті. Қазақстан
аяғынан нық тұрғаннан кейін егін шаруашылығына да оң көзқарас танытып, диқандарға мемлекеттік қолдау көрсете бастады. Нәтижесі де
бар. Бүгінде Балқаш күріш өсірумен айналысатын
облыстағы екі ауданның бірі. Бір кездердегі күріш
өсірумен айналысқан ірі кеңшарлар қазір шағын
агроқұрылымдарға бірігіп, заман талабына сай
шаруаларын дөңгелетіп отырғаны қуантады. Ал,
келесі жылы суғару мәселесі толықтай шешілсе,
әлеуеті зор аймақта күріш шаруашылығын дамытуға мүмкіндік туады. Бұл мүмкіндікті диқандардың мүлт жібермейтініне сенім мол.
Күрішті шылқыған сусыз да өсіруге болатынын айтады кейбір ғалымдар. Бұл ғылыми
жаңалықтардан да қалыс қалуға тағы болмайды.
Мәселен, профессор Жұмағали Оспанбаевтың ай-

ЖЕТІСУда
КҮРІШ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ҚАЛАЙ
ДАМИДЫ?

Кезінде үйір-үйір жылқы қайырып, отар-отар қой
баққан халқымызға ата кәсіпті қайта жаңғырту басты
міндет саналады. Бұл сала да мемлекеттің басты назарында. Яғни, ауыл шаруашылығын дамытуға арналған түрлі
бағдарламалар да жоқ емес. Соның ішінде Қазақстанның
агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасының атқарып жатқан
қыруар шаруасын айтса болады. Осындай жауапкершілік

туынша, Қытай ғалымдары күрішті тамшылатып
суаруда жамылғы пленканы қолдану технологиясын ойлап тауыпты. Аталған жаңа технологияны
күріш экспорттайтын бірқатар елдер қолданысқа
енгізген. Өйткені, шығыстағы көршіміздің технологиясын егін шаруашылығына қолдану жоғары
сапалы өнім өндіруге, суармалы жердің көлемін
ұлғайтуға және жұмсалатын су мөлшерін азайтуға
себеп болады.
Бір қуанарлығы, тамшылатып суару технологиясы арқылы күріш, қант қызылшасы, жүгері,
бидай дақылдарын өсіру 2012 жылдан бері Қарасай ауданындағы Қазақ егіншілік және өсімдік
шаруашылығы институтының суармалы егіншілік
бөлімінің тәжірибелік жерінде сынақтан өтіп
жатқанға ұқсайды. Енді мемлекет қолдауымен
оның іске асқаны керек.
ТОБЫҚТАЙ ТҮЙІН
Өткен жылы әлемдегі диқандар күріш алқаптарынан 494 млн тонна өнім жинапты. Ал,
әлемде күрішке сұраныс былтыр 518 млн тоннаны құраған. Яғни, 24 млн тонна жетпей қалған.
Айталық, нарықтағы күріштің 59%-ын халқы көп
үш ел қолданады: Қытай (29%), Үндістан (19%)
және Индонезия (11%). Бангладеш, Вьетнам,
Мьянма, Таиланд, Филиппин, Бразилия, Жапония елдерінде де сұраныс зор. 2025 жылға қарай
күрішке сұраныс 570 млн тоннаға жететіні болжанып отыр. Демек, күріш сатудан пайдаға кенелуді
көздейтін елдер күріш шаруашылығын дамытуға
барын салады. Бүгінде әлемдік күріш экспортының
80%-ы бес елге тиесілі: Үндістан (28%), Таиланд
(18%), Вьетнам (17%), Пәкістан (11%) және
АҚШ (6%). Аталған елдер былтыр күріш сатудан
18,1 млрд доллар пайдаға кенеліпті.
Әрине, күріш экспортынан Оңтүстік-Шығыс
Азия елдерімен бәсекелесу мүмкін емес. Дегенмен, күріш шаруашылығы Қызылорда облысында жүйелі жолға қойылғаны жасырын емес. Сыр
диқандары былтыр 88 мың гектар егістіктен 530
мың тоннадан астам күріш жинады. Қызылорда
күріші отандық нарықты да қамтамасыз етеді,
сыртқа да сатылады. Мысалы, Сырдың күріші
Түркіменстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Ресей, Беларусь, Әзербайжан елдеріне экспортталады.
Енді жоғарыда сөз болған Алматы облысындағы
суғару жүйесі жаңартылғаннан кейін Сыр күрішінің қатарына Жетісу өнімі де қосылады.

жүгін жете сезініп, осы міндетті абыройлы атқарып жүргендердің қатарында Жәнібек Жұмағазы да бар.
Ата кәсіпті нәсіпке айналдырған бесқарағайлық кәсіпкер басқаратын «Жай-Жа» шаруашылығында ғасыр тарихы бар «Qazaq» газетінің өкілі ретінде қонақта болып,
мал шаруашылығын дөңгелетіп, қиындығы мен қияметі
көп жұмысты тындырып отырған ұжымның жұмысымен
таныстық.

ФАРАБИ СӘЙКЕНОВ
«QAZAQ» ГАЗЕТІНІҢ ШОЛУШЫСЫ
+7 (777) 857 15 24

Мал шаруашылығы – Шығыс Қазақстан
облысының ауыл шаруашылығында орны ерекше сала. Біріншіден, бұл аймақтағы азық-түлік
қауіпсіздігінің кепілі. Облыстың 1,4 млн халқын
толықтай етпен, сүтпен қамтамасыз етеді. Сырттан ет пен сүт өнімдерін тасымайды. Екіншіден,
бұл сала арқылы облыстың экспорт көлемін арттыруға болады. Өйткені, жергілікті кәсіпкерлерге
тауарын сыртқа сатуға жол ашылады.
Жалпы, шығыстың ет пен ет өнімдеріне және
сүт пен сүт өнімдеріне ел облыстары мен көрші елдерде сұраныс зор екені белгілі. Бүгінгідей алысберіс, барыс-келіс заманында нарық көшінен
қалуға тағы болмайды. Мұны жергілікті басшылар мен ата кәсіппен айналысатын кәсіпкерлер
жақсы түсінеді.
«Жай-Жа» шаруашылығы абердин-ангус асыл
тұқымды сиырларды ұстайды. Бұл қоңыр-қара
сиырлар алғаш Қазақстанға 1932 жылы сонау
Шотландиядан әкелінді. Еуропалық сиырларға
біздің табиғат бірден жаққан, содан оларды
Қазақстан жеріне де жерсіндіру қиынға соқпаған.
Бүгінде етті, сүтті келетін бұл сиырларды елдің әр
аймағынан кездестіруге болады.
Абердин-ангус сиырларына жем-шөбін алдына салып берудің қажеті жоқ. Табиғатынан жайылып жүріп, қоң жинауға бейім келеді. Салмағы тез
артады. Бұқаның салмағы 700 келіге, сиырдың
салмағы 500 келіге дейін жетеді. Сүйегі жеңіл, көп
салмақ тартпайды. Оның мәрмәр етіне де сұраныс зор. Сүтті де біздің сиырларға қарағада 2-3
есеге көп береді.
Асыл тұқымды сиырдың осындай артықшылығын ескерген жергілікті кәсіпкер Жәнібек
Жұмағазы осыдан үш жыл бұрын мал шаруашылығын қолына алды.
«Біздің шаруашылық 2017 жылы құрылды.
Бастапқыда 51,7 млн теңгеге 115 бас абердин-ангус тұқымды мүйізді ірі қара малды сатып алдық.
Мемлекеттің де қолдауы болмағанда бүгінгі тоДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

АТА КӘСІПТЕГІ
ТОЛАЙЫМ ТАБЫС
500 КЕЛІ САЛМАҚ ТАРТАТЫН АСЫЛ
ТҰҚЫМДЫ СИЫРЛАРДЫ БАПТАУ ОҢАЙ МА?

лайым табыстарға қол жеткізе алмас едік», – дейді
Жәнібек Жұмағазы.
Иә, жергілікті кәсіпкердің айтуынша, жоғарыдағы 51,7 миллионның 17,2 млн теңгесін мемлекет субсидия ретінде берген. Сол жылы 23,5
млн теңгеге шаруашылыққа қажет техникаларды, асыл тұқымды малдарды баптауға арналған
құралдарды сатып алған. Оның 3,5 млн теңгесі
мемлекеттік субсидия. 41 млн теңгеге қоралар салынды. Ал, 2018 жылы 24,7 млн теңгеге қосымша
55 бас абердин-ангус бұзауын, 11,5 млн теңгеге
тағы бір МТЗ-892 трактор мен шөп жинағыш құрал сатып алынды.
Осы үш жылда шаруашылық аяғынан нық
тұрды, қанатын кеңге жайды. Жылдан жылға
өркендеп келеді. Өткен жылдың соңында 70 бас
бұзауды сатып алуға 35 млн теңге кетті. Бүгінде
шаруашылықтың қорасында 298 бас абердин-ангус тұқымды мүйізді ірі қара мен 135 жылқы бар.
Жәнібек Жұмағазы биыл тағы бір базаның
құрылысы аяқталып, оған 80 бас асыл тұқымды
мүйізді ірі қара малы кіргізілетінін, 1 000 басқа
арналған жем-шөп беру алаңының құрылысы
басталатынын айтты.
Өткен жылдың қараша айында Шығыс
Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов Жәнібек Жұмағазы басқаратын «Жай-Жа»
шаруашылығында болып, олардың жұмысына
жақсы баға берді.
Міне, асыл тұқымды малды ұстау да оңай емес.
Ол қыруар қаржы мен үлкен дайындықты талап
етеді. Етті, сүтті малдарға да ерекше күтім керек.
Мал етін, сүтін сату, экспортқа шығару да күрделі
шаруа. Жаңа технологияны өндіріске енгізу, заман
көшінен қалмау өз алдына бөлек әңгіме.
Жоғарыда аталған тетіктердің бәрін меңгерген
шаруашылықтың мүмкіншілігі де кемел, болашағы
да жарқын болатыны сөзсіз. Сонда ғана ата кәсіпті
қолға алғандар асыл тұқымды малдардан көлкөсір пайда табады.

қазақстанда Шағын және орта бизнес өкілдері 2020 жылдың 1 қазанына дейін еңбекақы төлеу қорынан ұсталатын салықтан босатылады
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Кәсіподақтар ұйымы маңызды қоғамдық институттың
қызметін атқарып, еңбек адамының құқығын қорғайды, сөзін сөйлейді. Еңбек дауын шешеді. Өйткені, еңбек
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау – кәсіподақ қызметінің
басты міндеті.
Негізі 1990 жылы қаланған Қазақстан Республикасы
Кәсіподақтар федерациясының 2 миллионға жуық мүшесі
бар. Оның құрамында 23 салалық, 17 аумақтық кәсіподақ
бірлестігі және 20 мыңға жуық бастауыш кәсіподақ ұйымы
бар.
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы мен аумақтық кәсіподақтар бірлестіктерінің атқарып

жатқан шаруалары да шаш етектен. Мәселен, 2019 жылы
ҚР Кәсіподақтар федерациясы мен аумақтық кәсіподақтар
бірлестіктері «бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып»,
республика бойынша 1 293 бастауыш кәсіподақ ұйымын
құрды. Оған 156 823 еңбек адамы мүшелікке енді. Яғни,
енді бұл еңбек адамдарының да құқығын аталған ұйымдар қорғайтын болады. Ал, аталған федерация көбіне
еңбек дауларына араласып, оны еңбек адамының пайдасына шешіп беруге барын салады.
Ғасыр тарихы бар «Qazaq» газеті бүгін қоғамдық институттардың қызметін атқарып отырған аталған ұйымдардың өткен жылғы қызметіне тоқталады.

ЖАНСАЯ ШЫҢҒЫСХАН
«QAZAQ»-ТЫҢ НҰР-СҰЛТАНДАҒЫ МЕНШІКТІ ТІЛШІСІ
+7 (707) 593 07 07
Алдымен Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының тарихына қысқаша тоқталайық. Қазақстанның кәсіподақ қозғалысы бастауын ХХ ғасырдың басынан алады. Атап айтқанда,
Қазақ жеріндегі ең алғашқы кәсіподақ ұйымы
1905 жылы құрылды. Ол – қазіргі Қарағанды облысы аумағында орналасқан Мыс кеніші жұмысшыларының одағы еді.
Кеңес Одағы тұсында Қазақ КСР-ның барлық
кәсіподақтарының қызметін
орталық
орган
– Қазақ кәсіптік одақтар кеңесі (Қазсовпроф)
қадағалады. Оның қызметі 1948 жылы басталды.
Тәуелсіздіктің елең-алаңында, 1990 жылы
Қазақстан кәсіподақтарының XIV съезінде «Қазсовпрофтың» мұрагері саналатын Қазақ КСР
Кәсіподақтар федерациясын құру туралы Декларация қабылданды.
1992 жылы Қазақ КСР Кәсіподақтар федерациясының атауы өзгертіліп, Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы болып қайта
құрылды. Екі млн мүшесі бар ұйымды 2019 жылдан бері Ералы Тоғжанов басқарады.
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы 2015 жылы Бразилияда өткен Халықаралық кәсіподақтар конфедерациясы (ХКК) Бас
кеңесінің отырысында толық құқықты мүшесі атанды. Ал, Халықаралық кәсіподақтар конфедерациясы әлемдегі 162 елдің 180 млн жұмысшысының басын біріктіреді.
Иә, Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар
федерациясының қысқаша тарихы мен атқарар
қызметі осындай. Енді аймақтарда былтыр атқарылған жұмыстарға тоқталайық.
Кәсіподақ ұйымының араласуымен Ақтөбе
облысының өндіріс ошақтарындағы жұмысшылардың айлығы 10-15%-ға артып, мекемелердің
қызметкерлер алындағы қарызы 75,6 млн теңгеге
азайды. 2019 жылдың 12 қыркүйегінде «Восток нефть и сервисное обслуживание» ЖШС
қызметкерлері айлықты 50%-ға арттыру жөнінде
басшылыққа талап қойды. Жұмысшыларының
бұл талабын орындауға мекеме басшылығы
әдеттегідей асықпады. Содан бұған кәсіподақ
ұйымдары мен әкімдік өкілдері араласты. Екі аптаға созылған дау жұмысшылардың пайдасына
шешілді. Қазан айынан бастап жұмысшылардың
талабы орындалды. Айлық көтерілді. 870 мыңдай
халқы бар облыста жүздеген еңбек дауы осылайша ұйым мүшелерінің пайдасына шешіліп келеді.
Айлықты көтеру мәселесі – Маңғыстау облысында да күрделі. Мұндай талаппен маңғыстаулықтар талай рет көшеге шықты. Облыстағы
«М-Техсервис» ЖШС жұмысшылары Ақтөбедегідей айлықты көтеру мәселесін көтерді. Кәсіподақтар ұйымдарының араласуымен жұмысшылардың
бұл талабы да қанағаттандырылды.
Ералы Тоғжановтың айтуынша, кәсіподақ
ұйымдарына көбінесе осы жалақы туралы сұрақтар қойылады. Былтыр оларға жалақыға қатысты 7 мыңнан астам азаматтан сұрақ келіпті. Соның
2 300-ге жуығы нақты шешімдерін тапқан.
643 мыңдай халық тұратын Атырау облысында жұмыссыздық мәселесі де жоқ емес. Жұмысы
тоқтаған мекемелер де бар. Содан кәсіподақ
ұйымдары жұмыссыздықтың алдын алуға барын
салды. 119 жұмыс берушімен келіссөздер жасады.
Тығырыққа тірелген мекемелерге инвестициялық
жобалар ұсынды. Нәтижесінде қысқартуға ұшыраған 634 атыраулықтың 526-сы жұмысын сақтап
қалды. Еңбек жәрмеңкесі арқылы 2 832 адамды
жұмысқа орналастырды. Осылайша, кәсіподақ
ұйымдары былтыр мұнайлы өлкеде тындырымды
қыруар шаруа атқарды.
Енді Қазақстанның батысынан шығысына
ауысайық. Шығыс Қазақстан облысында 1,4
млн халық тұрады. Өндіріс ошақтары да көп.
Солардың көбінде кәсіподақ ұйымдары құрылған.
Облысқа қарасты 16 салалық ұйымның ондаған
мың мүшесі бар. Мысалы, 1949 жылы ашылған
«Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» АҚ-ның Данияр Хасенов
басқаратын кәсіподақ ұйымы жұмыс жасайды.
Компания қызметкерлерінің 90%-ы, яғни 2 668
қызметкер бұл ұйымның мүшесі. Олар қосымша
жәрдемақылармен, мемлекеттік мерекеде арнайы
сыйақылармен қамтамасыз етіледі.
Еңбек дауы болған тұста облыстық кәсіподақ
ұйымы араласады. Айталық, Шығыс Қазақстан
облысының Қатонқарағай, Күршім, Ұлан, Шемонаиха аудандарындағы ұстаздардың емдеусауықтыру шараларына қарастырылған 16 млн
теңгесі қайтарылды. 1953 жылы Өскеменде іргетасы қаланған «Востокмашзавод» АҚ-ның банкрот
болуына жол берілмеді. Сөйтіп, 600-дей адам
жұмысын сақтап қалды.
Қазақстандағы үшінші мегаполис Шымкентте
де еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша салалық кәсіподақ ұйымдарының 2019 жылы
атқарған жұмыстары толайым. Былтыр кәсіподақ
мүшелерінің 7,5 мыңы оқытудан өтті. Жұмыс жасайтын 1,5 мыңға жуық еңбекті қорғау жөніндегі
техникалық инспектордың 1 019-ы біліктілігін арттырды. Еңбек қауіпсіздігін сақтау бойынша 585
тексерулер ұйымдастырылды. Нәтижесінде 487
еңбек заңдылықтарын бұзушылық анықталып,
ол ескертпелер толығымен түзетілді. Кәсіподақ
ұйымдары 56 еңбек дауын шешуге және 5 жазатайым оқиға орын алған жағдайды зерттеуге
қатысты. Татуласу орталығының да жұмысы жүйелі
ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

КӘСІПОДАҚ
ҰЙЫМДАРЫ ЕҢБЕК
АДАМЫНЫҢ
СЕНІМДІ ТІРЕГІ БОЛА
АЛА МА?

Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар федерациясы ұсынады:
1. Ұжымдық келісімшарттар жасау мәселесін кәсіпорындар мен ұйымдарда, оның ішінде
кәсіпорындарда шетелдік қатысумен өңірлік үш жақты комиссияларда тұрақты қарастыру
тәжірибесін енгізу;
2. Меншік түріне қарамастан барлық ұйымдар мен кәсіпорындарда ұжымдық келісімшарттарды
жасасудың міндеттілігін заңнамалық тұрғыдан бекіту мәселесін қарастыру.
Еліміз бойынша кәсіпорындарда 15 мың еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі
өндірістік кеңестер жұмыс істеуде. Олардың 80%-дан астамы кәсіподақтардың бастамасымен
құрылды. Сонымен қатар, кәсіподақтардың 18 мың техникалық инспекторлары осы мәселе
бойынша қоғамдық бақылауды жүзеге асырып отыр.
Бірлескен жұмыстардың арқасында бүгінде өндірістік жарақат динамикасының азайғаны
байқалады. 2019 жылдың 10 айы ішінде 2018 жылмен салыстырғанда зардап шеккендер саны
13%-ға, соның ішінде адам өліміне алып келген оқиғалар 23%-ға азайды.
Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар федерациясы еңбекті қорғау жүйесі өндірістік
жарақаттанудың алдын алуға бағытталуы тиіс деп санайды және:
1. Кәсіпорындарда еңбекті қорғауды басқару жүйесін енгізуді;
2. Еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау мәселелері бойынша әкімшілік және қылмыстық
жауапкершілік шараларын күшейтуді;
3. ҚР Еңбек кодексінде өндірістік кеңестерді міндетті түрде құру нормаларын айқындауды;
4. Өндірістердегі қайғылы жағдайлар мен жұмыста алған ауруларды бақылау мен
есепке алудың бірыңғай ақпараттық жүйесін құруды ұсынады.

жолға қойылған. Орталықта 470 адамға көмек
көрсетілді.
«Шымкент қалалық кәсіподақтар орталығы»
аумақтық кәсіподақтар бірлесігінің төрағасы Берік
Айдарбекұлының сөзіне сенсек, тура бір жыл
бұрын ашылған «Shymkent Bus» компаниясының

400-ден астам қызметкері өздеріне тиесілі жалақыны уақытылы алмай, наразылыққа шыққан
екен. Кәсіподақ ұйымы араласқаннан кейін серіктестік жалақыны толық көлемде өтеген.
Рас, жалақы қарызының өтелуіне кәсіподақ
өкілдері де белсенді араласады. Берік Бекжанов жұмысшы мен жұмыс берушінің арасындағы
еңбек дауларының алдын алу үшін ұдайы түсіндіру
жұмыстарын жүргізу қажеттігін де жеткізді.
Былтыр 20 желтоқсанда Ақтөбеде «SENIM»
денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің салалық кәсіподағы бастауыш кәсіподақ ұйымдарының І республикалық форумын өткізді. Форум
жұмысына қатысқан Ералы Тоғжанов денсаулық
сақтау жүйесін дамытудың өзекті мәселелеріне,
соның ішінде саладағы қоғамдық бақылауға, денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлеріне лайықты
әлеуметтік-еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге
тоқталып, облыстың дәрігерлері еліміздегі денсаулық сақтау қызметкерлерінің арасында ең
төменгі айлық алатынын ашық айтты. Кәсіподақ
ұйымдары бұл мәселелердің де оңтайлы шешілуіне атсалысады.
Желтоқсан айында Қызылорда облысындағы
«СНПС-АйДан Мұнай» АҚ-ның жұмысшылары
басшылыққа бірқатар талаптармен жүгінген
еді. Олардың жанайқайларына алғашқы болып
кәсіподақ ұйымдары құлақ асты. Жұмысшылардың айлық пен мерекелерге арналған сыйақылардың көлемін арттыру, әлеуметтік жәрдемақы
тағайындау талаптары бойынша Қызылорда облысы аумақтық кәсіподақтар бірлестігі, салалық
кәсіподақ, еңбек инспекциясы мен жергілікті
атақарушы
орган
өкілдері,
«СНПС-АйДан
Мұнай» АҚ басшылығы мен жұмысшыларының
қатысуымен компанияның әкімшілік ғимаратында жиын өтті. Келіссөзде тараптар ортақ бірқатар
келісімдерге қол жеткізді. Соның ішінде сыйақылар көлемі 10 АЕК-тен 20 АЕК-ке көбейді, қосымша
жәрдемақылар қосылатын және еңбеккерлердің
шектеусіз санына сауықтыру-демалу орындарына
жұмсалған қаражаттың 50 пайыздық көлемінде
жеңілдік қарастырылатын болды.
Айта кетейік, 2019 жылы «Татуласу орталығында» 16,7 мың мәселе қарастырылып, соның
1,5 мыңында дау еңбек адамының пайдасына
шешілді. Ал, жергілікті атқарушы органдардың
көмегіне жүгінген кәсіподақ ұйымдары жұмыс
берушілермен 127,9 мың келісімге келді.
Кәсіподақ ұйымдары еңбек дауымен ғана айналыспайды. Басқа да игі шаралардың ұйытқысы
болады. Мәселен, былтыр Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің Еңбек инспекциясы басқармасымен
«Қауіпсіз еңбек» шарасы аясында семинар өткізді.
Оған 200-дей адам қатысты. Еңбек қауіпсіздігі,
жұмысшының құқығы сөз болды.
Жыл соңында Тараз қалалық сотында Жамбыл облыстық кәсіподақтар бірлестігі, салалық
кәсіподақ ұйымдары жетекшілері мен бірқатар
судьялардың және облыстық Еңбек инспекциясы басқармасы мамандарының қатысуымен
«Жұмысшылар мен жұмыс берушілер арасындағы
еңбек қатынастары бойынша өзекті мәселелер.
Еңбек дауларын соттан тыс және сотқа дейін шешуде кәсіподақтардың рөлі» тақырыбында дөңгелек
үстел өтті. Онда жұмыс берушілер мен еңбеккерлер арасындағы еңбек дауын сотқа дейін шешу
жолдары айтылды. Мұның бәрі жұмысшыларды
өз құқықтарын заң аясында қорғауға үйретеді.
Кәсіподақ ұйымдары қайырымдылық іспен де
айналысады. Мысалы, былтыр Ералы Тоғжанов
көлік апатынан қаза тапқан 33 жастағы энергетик
Ізбасар Алматаевтың төрт баласымен жесір қалған
әйелі Жұлдызай Алмахановаға Алматыдағы жаңа
тұрғын үй кешенінен екі бөлмелі пәтерді сыйға
тартты.
ТОБЫҚТАЙ ТҮЙІН
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының төрағасы Ералы Тоғжановтың айтуынша, кәсіподақ ұйымдарының басты міндеті – еңбек
қатынастары саласында әлеуметтік тұрақтылықты
қамтамасыз ету, еңбек адамының құқықтары мен
мүдделерін қорғау.
Ералы Лұқпанұлы өткен жылы жұмыс барысында 1 215 адамның зардап шеккенін, олардың 148-і қаза тапқанын айта отырып, мұндай
сұмдықтың алдын алу мақсатында кәсіподақтардың бастамасымен барлық өңірлерде «Қауіпсіз
еңбек» жергілікті бағдарламасы жүзеге асып
жатқанын жеткізді. Ералы Тоғжанов басқаратын
ұйымға 2 млн қазақстандықтың сенім артқаны да
тегін емес. Өйткені, жоғарыдағы зор міндеттерді
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы абыройлы орындап келеді.
Мақаламыздың тақырыбын «Кәсіподақ ұйымдары еңбек адамының сенімді тірегі бола ала
ма?» деп қойып, бұл сұраққа жауап іздеп көрдік.
Бір жылда жер-жердегі кәсіподақ ұйымдарының
атқарған шаруасын бір мақалаға сыйдыра алмайды екенбіз. Демек, ҚР Кәсіподақтар федерациясы
өзінің мүшелігіндегі 2 млн еңбек адамына сенімді
тірек бола алып отыр. Сөзден нақты іске кіріскен
ұйымның қызметіне көңіл толады.
Иә, ҚР Кәсіподақтар федерациясының төрағасы Ералы Тоғжанов айтқандай, «кәсіподақ
көшбасшысы адамдарды баррикадаға бастамайды, сындарлы диалог жолдарын қарастырады».

Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев қашықтан оқыту үшін алматылық мұғалімдер мен оқушыларға 10 мыңнан астам компьютер берілгенін айтты

ESKІRMEITІN ESTELІK
Ертең, 1 сәуір – «Қазақ» газеті мен «Айқап» журналын
қазақпен қайта табыстырған баспагер, «Парасат» орденінің, халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері,
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері,
«Қазақ» газетінің 2006-2014 жылдардағы бас редакторы,
белгілі жазушы Қоғабай Сәрсекеевтің дүниеге келген күні.
«Байлығым – қазақтығым» деп өмірден өткен жазушы көзі
тірі болғанда 81 жасқа толар еді.
Кешегі күннен жүйрік жоқ. Өтіп бара жатқан қайран
уақыт-ай десеңізші. «Алашым» дегенде кеудесі қарс
айырылған, ұлтының рухы мен намысын бәрінен биік
қойған, қазақтың жүзін жерге қаратпау үшін бар саналы
ғұмырын халқына арнаған Қоғабай Сәтенұлын сұм ажал
арамыздан алып кеткеніне биыл күзде алты жыл толады.
Иә, 2014 жылы 17 қарашада Қоғабай Сәрсекеевтің
ауыр науқастан өмірден өтуі артында қалған қалың елді
мұңға бөлеген әрі бел қайыстырған ауыр қаза болған
еді. Қалам мен ақ қағазды жанына серік етіп, абырой-
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беделге ие болған, елін сүйген, елі сүйген қаламгердің
қазасы бір отбасының, не бір аймақтың ғана емес, тұтас
халықтың азасы болды. Бұл қазаны да халықтың осылай
қабылдағанына куә болдық.
«Жыл толды үлкен жүрек тоқтағалы, біз оны сан айтамыз жоқтап әлі», – деп Қасым ақын (Аманжолов) дүниеден
өткенде Әбділда Тәжібаев жырлағандай, қазақ халқы
Қоғабай Сәрсекеевті әлі талай іздейтін, сағынып еске алатын, жоқтап жыр арнайтын болады. Ал, газетіміздің екінші
тынысын ашқан баспагердің артында қалған мұрасы ешқашан өлмейді. Болашақ ұрпаққа қызмет етіп, халықпен
бірге жасай береді...
2016 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Өнегелі өмір» сериясының бір санын Қоғабай
Сәрсекеевке арнап, қазақ зиялыларының басын қосып,
кітаптың тұсаукесерін өткізген еді. Сол кітапқа енген
ескірмейтін естелігімді қайта өңдеп, төменде оқырман
назарына ұсынып отырмын.

ЖАСҰЛАН МӘУЛЕНҰЛЫ
«QAZAQ» ГАЗЕТІНІҢ БАС РЕДАКТОРЫ
+7 (777) 797 77 88
Асау Торғайдың арсы-күрсі
көне тарихын жата-жастана қопарды.
Буырқанған халық ашуының түбіне бойлап,
елім деп өрекпіген ерлікті жырлады.
Езгіге түссе де, еңсесін түсірмеген рухани
өрлікті толғады. Ахаң мен Жақаңның
жан-сырына қанығып, кейінгі буынның
кешегілер кешкен кептерін бір сәт те естен
шығармауын қамдады. Бір кезде жабылып
қалған «Қазақты» қайта тірілтіп,
айбарлы қазақ көсемсөзінің бар дауысымен қайта саңқылдауына септік етті.
Әбіш Кекілбаев,
Еңбек Ері,
мемлекет және қоғам қайраткері
Адамның өмiр жолы... Ол жазмыштың жазуымен тағдыр жолықтырған адамдар арқылы
тiршiлiктiң сан алуан соқпақтарына түсiрiп, өмiрбаяныңда өшпестей iз қалдыратыны белгілі.
Айтса айтқандай, 2008 жылдың наурызында
«Қазақ» газетінің киелi табалдырығын аттап,
Қоғабай Сәрсекеевпен алғаш танысқан кезде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университетінің 2-курс студенті едiм. Қазір орда
бұзар отыздан асқанда өткен күндерге шегініп,
ұстазымның журналистика жолындағы өнегесі,
тәлiм-тәрбиесi, барлығы да менің жүрегімнің
төрінде мәңгілік қалатынын білемін.
Амал қанша, атпал азаматтың орны ойсырап
қалғанына, міне, алты жылға жақындап қалыпты.
Қандай ыстық сағыныш десеңізші! Дәл қазір мен
де сондай күй үстіндемін...
Бұл эссенің тақырыбын «Менің редакторым»
деп қоюымның өзіндік себебі де бар, өйткені
естелігімде жазушы, публицист, қайраткер Қоғабай Сәрсекеевті емес, «Қазақ» пен «АйҚАП»ты қазақ жұртымен қайта қауыштырған редактор Қоғабай Сәрсекеевті жазғым келді. Неге
десеңіз, Қоғабай Сәтенұлы өзінің жазушылық,
публицистикалық, қайраткерлік қырын қажырлы
еңбегімен көзі тірісінде-ақ қазақ жұртшылығын
мойындатып қойған. Ондаған кітабы оқырманға
жол тартты. Сол еңбектерінің арасынан жетпісінші
жылдардың соңында жарық көрген «Қызыл жалау» романының орны ерекше. Өйткені, Кеңес
Одағының тұсында қазіргідей екінің бірі кітапты
жарыққа шығармайтын. Жазушыдан асқан беделді мамандық болмайтын. Кітаптың оқырманы да
көп болатын. Ондаған мың тиражбен жарыққа
шығатын. Қоғабай Сәрсекеевтің жоғарыдағы романы да ондаған мың тиражбен жарық көріп,
оқырманның ыстық ықыласына бөленген. Алғысөзін Ғабит Мүсіреповтің өзі жазған.
«Амангелді тақырыбын жазуға біраз автор атсалысып жүр. Солардың бірі – Қоғабай Сәрсекеев.
Оның батыр өмірінің балаң кезін суреттейтін
алғашқы романы бұрнағы жылы «Жұлдызда»
басылды. Енді сол роман «Жалын» баспасынан
шығып отыр.
«Қызыл жалау» деген жалпы атпен берілген
бұл романның бірінші кітабын мен қадағалай,
барлап оқып шықтым. Оқиға сонау 1880 жылдар бедеріндегі ел басына түскен ауыртпалық,
халық үстіндегі қиын кезең Торғай даласында
болған нақты тарихи фактілер негізінде өрбиді
екен. Шығармада автор бала Амангелдінің өзін
қоршаған әділетсіз ортаға кектене өсіп келе жатқан сәтін беру арқылы шындығын бәз қалпында
оқушы алдына тартуға талаптанған.
Шығармаға мінез керек. Бұл жағынан алғанда
автордың қадамы құптарлық па деп қалдым.
Көркем дүниедегі әрбір әрекет өзіне лайық
жағдайында
шыншылдықпен
бейнеленгенде
ғана үйлесімділік табады. Типтік характерлер
қай уақытта да типтілік тұрғыда жасалуға тиісті.
Қоғабай Сәрсекеев романында осындай мінездің
барлығы ішті жылатады» деп ағынан жарылыпты
Ғабең – Ғабит Мүсірепов.
Көзі тірісінде Қоғабай Сәрсекеевтің қаламгерлігіне Ғабеңнің өзі жоғары баға бергенде, біздің
ол тақырыпқа қалам тербегеніміз артық болар.
Кешегі күндер, «Қазақ» газетімен, оның редакторы Қоғабай Сәрсекеевпен алғашқы таныстық –
күні кешегідей бәрі есте.
2007 жылы журналистикаға алғаш қадам басып, «Республика ұстаздары» газетінде тілші болып
еңбек жолымды бастадым. Баяғы әдет бойынша
күнде дүңгіршектен бірнеше газет-журналдарды
сатып аламын. Дүңгіршектегі көп басылымдардың
ішінен «Қазақ» газеті көзіме ыстық көрінді.
Өйткені, мектепте «Қазақстан тарихы», «Қазақ
әдебиеті» оқулықтарынан бұл басылымның тарихынан қысқаша хабардар едім. Сондықтан
да, басқа газеттерден бұрын «Қазақты» оқуға
асықтым. Бас редакторы Қоғабай Сәрсекеев екен.
Содан біраз уақыт газетке мақала апарып жүрдім.
Мақалаларым үзбей жарық көретін де болды.
Сол тұста «Қазақтың» жауапты хатшысы Қуаныш
Әбілдәқызымен шығармашылық байланыс орнаттым. Алайда, Қоғабай Сәрсекеевпен кездесу сәті
түспей-ақ қойды. 2008 жылдың наурыз айында
ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

МЕНІҢ
РЕДАКТОРЫМ
(«Qazaq» газетінің 2006-2014 жылдардағы
бас редакторы, белгілі жазушы
Қоғабай Сәрсекеев туралы ескірмейтін естелік)

ҚОҒАБАЙ СӘРСЕКЕЕВ, ӘБДІЖӘМІЛ НҰРПЕЙІСОВ ЖӘНЕ КАМАЛ ОРМАНТАЕВ

бас редактордың мені шақырып жатқанын жауапты хатшы айтты. Осылайша, бұрын есімін көп
естіген жазушымен алғаш жолықтым.
Есігінің маңдайшасында «Бас редактор» деген жазуы бар мен үшін беймәлім кабинетке
жүрексіне кіргенім әлі есімде. Өзің жүрегіңмен
сүйген, бірақ, қыр-сырына әлі қанық емес кәсіптің
құлағынан ұстар-ұстамасың белгісіз өтпелі сол кезде толқымай тұру мүмкін бе!? Ішке аттаған бойда, «сценарий» бойынша «ассалаумағалейкүмді»
жаңылыспай айтып, «сіздің шақыруыңызбен
келдім» дедім. Қара торы өңді, дөңгелек жүзді
ел ағасы көзілдірігін алып, орнынан көтерілген
бойда қобалжу бірден жойылды. Өйткені, жылы
қарсы алды. Таныстықтан соң Қоғабай Сәтенұлы:
«Айналайын, жақында жауапты хатшымыз
декреттік демалысқа кеткелі жатыр еді. Жазусызуыңды байқап жүрмін, болашағың зор балаға
ұқсайсың, бізге жұмысқа келсең қайтеді?» – деді.
Ол кезде жаспын ғой, несін жасырайын, «Республика ұстазындағы» айлығымнан екі есе көп
айлық айтқанда, тіпті, ойланбастан редактордың
ұсынысына келіскім-ақ келді. Бірақ, бұрынғы
жұмысыма айлық үшін емес журналистиканың
қыр-сырын үйрену үшін тұрғаным есіме түсті.
Сондықтан да, бірден жауап бере алмадым. Соны
байқаған Қоғабай аға: «Жақында Нью-Йоркке
екі аптаға ұшқалы жатырмын, мен келгенше
жақсылап ойлан», – деді.
Екі апта зымырап өте шықты. Қуаныш Әбілдәқызы қоңырау шалды не шешкенімді білу үшін.
«Қазақ» газетіне кеткім-ақ келгені әу баста белгілітін. Ары ойланып, бері ойланып, Қоғабай ағаның
бұл ұсынысын қабыл алдым.
Қуаныш Әбілдәқызы декреттік демалысқа кетті, мен оның орнына жұмысқа орналастым жауапты хатшы болып. Бір қызығы, жас тілшіде тәжірибе
қайдан болсын. Қазір ойлап қарасам, Қоғабай аға
сол кезде менің бойымнан талантты байқапты. Редакцияда жүріп көп нәрсені үйрендім, артынан бас
редактордың орынбасары болдым.
Мен жұмысқа тұрған кезде «Қазақтың» қайта
жарық көргеніне екі жыл ғана болған еді. Демек, газеттің әлі аяқтан тұрып кетпеген кезі. Сонда Қоғабай ағаның еңбекқорлығына, жұмысты
жанындай сүйетініне, небір қиындықтарға төтеп
бергеніне куә болдық.
«Сын мақаласыз газет оқырманын жоғалтады»
деген қатқан қағида бұрыннан бар. Қоғабай
Сәрсекеев бәрімізді (редакция тілшілерін, –
авт.) арагідік болса да сын мақала жазуға дағдыландырып, өзі де көкейтесті мәселелерге жиі
қалам тербейтін. Жазған мақаламыз сәтті шықса,
редактордың қуанғанын көру біз үшін бір мәртебе
ғой. Соның әсері болса керек, 2008 жылы қараша
айында «Қазақ» газетінде менің «Ай қарап отырмыз ба мектепті қытайлар жалға алып жатқанда?»
атты сын мақалам жарық көрді. Мақалада Жам-

был облысының Шу ауданына қарасты Тасөткел
ауылындағы Тұрар Рысқұлов атындағы орта
мектептің бір бөлігі қытайларға жалға берілгендігі
жазылған. Шу аудандық білім басқармасынан, аудан әкімінің орынбасарынан менің мақаламмен
келіспейтін сыңайдағы жауап хаттар келіп жатты.
Артынан 3-4 айға созылған даулы мәселеде менің
мақаламның дұрыстығына қолдау білдірген хаттар да келді. Бас редактор мен Премьер-Министр
араласты. Жеңіс – редакцияда болды. Мектептен
қытайлар кетті, артынан директор орнын босатты. Осы арада ғой Қоғабай ағамыздың шыдай
алмай бұл іске араласқаны. Редакторымыздың
сарыауыз балапанын қорғаштаған қарлығаштай
шырылдаған сондағы бейнесі әлі күнге бәріміздің
жадымызда!
1913 жылдың 2 ақпанында жылдар бойғы
езгіден қажып, рухани қалжырай бастаған қазақ
даласында ұлттың еңсесін көтеруге үндейтін,
ұлттық идеяны насихаттайтын «Қазақ» газетінің
алғашқы нөмірі жарық көрген болатын. 2013
жылы «Қазақ» газетін бүгінгі заманның талабына сай қайта шығарған, осынау игі жұмыстың
басы-қасында жүрген Қоғабай Сәрсекеев зиялы
қауымның басын қоса отырып, ата басылымның
100 жылдығын Алматыдағы «Достық» үйінде атап
өтуге ұйытқы болды. Салтанатты жиында «Қазақ»
газетіне – 100 жыл» мерейтойлық медалімен,
«Қазақ» газетінің Алғыс хаттарымен бір топ
азаматтар марапатталды. Сонымен қатар, ата
басылымның 100 жылдығына орай шығарылған
«Қазақ шаруасы» кітабының тұсаукесер рәсімі де
өткізілген-ді.
«Әр заманның өз мәселесі, өз проблемасы, өз
айтар сөзі бар. Осындай реттерден де біз де осы
тақырыпты қолға алған едік. Әлекеңше, Ахаңша,
Жақаңша толғап, Алаш арыстарының дәстүрін
жалғастырғымыз келді, бұл ретте әуелі тоқтап,
үзіліп қалған басылымдарды қайта тірілттік,
жарыққа шығардық, содан соң қазақ шаруасын әл-қадірімізше тізе жаздық. Бұл кітапқа енді
сол жазбаларымызды тіздік. Қазақ шаруасының
ауқымы, әрине, кең, бірақ ең өзекті дегенді ғана ақ
қағаз бетіне түсірдік», – деп жазды «Қазақ шаруасы» кітабының алғысөзінде Қоғабай Сәрсекеев.
Расында да, Қоғабай Сәтенұлы «Редактор
бағанында» қазақ шаруасын үзбей жазды. Осылайша, қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтады.
«Қазақты» қазақпен қайта табыстырған
қайраткер 2012 жылы 1911-1915 жылдар аралығында жарық көрген «АйҚАП» журналын да
жарыққа шығарды. Сөйтіп, қазақтың тұңғыш
журналын жұртшылықпен 97 жылдан кейін қайта
қауыштырған еді.
Айта кетейік, Қоғабай ағаның қазасынан кейін
«Қазақпен» бірге «Айқапты» да жарыққа шығару
редакцияға қиынға түсті. Содан редакциялық
шешіммен журнал Ғалымқайыр Мұтанов бас-

қаратын әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің меншігіне өтті. Сөйтіп, журнал
жарыққа шығуын тоқтатқан жоқ.
Қоғабай Сәрсекеевтің тұсында «Қазақ» газеті
мен «АйҚАП» журналы материалдық қиындықтарға қарамастан жарыққа шығуларын бір
тоқтатқан емес. Сонымен қатар, қос басылымда қазақ шаруасы, Алаш арыстарының азапты жылдарға толы ғұмыры кеңінен жазылды.
Бұл, әрине, Қоғабай ағаның үзбей iзденiп, талмай толғанып, жазар тақырыпты жазбай танып,
келiстiре жазған – қалам қуатының арқасы болса керек. Қоғабай Сәрсекеев сондай редактор
– қайталанбайтын тұлға, ұлтының адал азаматы
болғанына редакция ұжымы, газеттің мыңдаған
оқырманы, газетте жарияланған мақалалары
куә. Редактордың жазған мақалаларын «Қазақ»
газетінде қайта жариялауымыздың да сыры осында. Өйткені, Қоғабай ағаның тақырып қоюдың,
мазмұнына сай айдар ойлап табудың, толғақты
мәселелерге қалам тербеудiң нағыз тарланбозы екенiн айту бiздiң парызымыз. Өйткенi, бiз –
Қоғабай ағаның шәкірттері оның редакторлық,
қаламгерлiк, қайраткерлiк қасиеттерiн көрiп өстiк.
Бүгінде жоқ болса бере алмайтын, бар болса көре алмайтын ағайынның дәуірі жүріп тұр.
Айтайын дегенім, 1913 жылы негізін Әлихан
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов сынды Алаш арыстары қалаған «Қазақ» газетін
араға 88 жыл салып 2006 жылы қайта жарыққа
шығарғанда Қоғабай ағаның мұнысына қарсы болып, «Бұл «Қазақ» ол «Қазақтың» жалғасы емес»
дегендер де аз болмады. Қарсы мақала жазғандар
да табылды. Әлі де бар арамызда ондайлар. Бұл
жөнінде Қоғабай ағаның өзі 2013 жылы «Ана тілі»
газетіне берген сұхбатында былай деп еді: «Рас,
қазір баяғы замандағыдай емес, Қазақстанда газеттер көптеп шығады. Әсіресе тәуелсіздік алғаннан
бері бұл салаға кең жол ашылды. Мұндай қадамға
қуану керек. Тіпті, «Қазақ» газетінің дәстүрін
жалғастыруды ниет етуші басылымдар да табылады. Кей тұста бүгінгі «Қазақты» кешегі «Қазақтың»
мұрагері, жалғасы деп айтуға қимайтындар да
бар. Қайтесіз, ондайлар қателеседі деп ойлаймын.
Жалпы, мұндай ұшқары, жел сөздердің жетегіне
кетпеген де жөн шығар. Абзалы, асығып-аптықпай
түгенделе берген жөн ғой. Сонда бүтінделеміз,
етек-жеңіміз жиналады. Мәрт болайық. Әйтсе де,
енді жарық көріп отырған «Қазақтың» ешқандай
басылыммен таласпақ ойы жоқ, бәсекеге де
түспейді, әр газет-журналдың өз жолы бар, сол
жолда кім-кім де оза шапса, беті қабыл. Әріптес
басылымдармен бірлесе «Қазақ» қазақ жүгін
сүйреуге тырысып, ақ сөйлейді, ешкімнің айыл
тартпасы болмайды, түтіні түзу шығады десем
сөзім жаңсақ болмас».
Расында да, араға 88 жыл салып «Қазақ»
газетінің қайта жарыққа шыққанынан кім қандай
жамандық көрді? Қайта керісінше осы 14 жыл
ішінде «Қазақ» газеті Қоғабай ағаның арқасында
жұртпен қайта қауышып, өзінің екінші тынысын
ашты емес пе?!
Белгілі журналист Жанболат Аупбаев: «Бас
редактор погонсыз генерал, патентсіз өнертапқыш, лицензиясыз конструктор, атақ-даңқы
рәсімделмеген ғылым докторы, халықтық дипломатияны бойына терең сіңірген мәмілегер», –
деп тауып айтқан. Өйткені, редакцияға бәрін де
өзім білем дейтіндер шоғыры жинақталады. Көп
білетіндерге көп білетін нағыз редактор керек.
Міне, Қоғабай Сәрсекеев сондай нағыз редактор
болды.
Жоғарыда сөз болған «Қазақ шаруасы» кітабының сүйінші данасы шыққанда Қоғабай аға:
«Қазақ біткеннен таңдап, талдап, көріп барып
тапқан көмекшім Жасұланға автордан. Ұлтыңның
ұланы бол! Ағаң Қоғабай. 11.04.2013 жыл», – деп
маған кітапты қолтаңбасымен сыйлаған еді.
Жеті жылдай Қоғабай ағаның жанында болып,
оның «Қазақия», «Дешті Қыпшақ», «Қазақ шаруасы» сынды кітаптарының шығуына атсалысқаныма
өзімді бақытты санаймын.
Рас, ол кісі «Қазақты» 2006 жылдан, «АйҚАП»ты 2012 жылдан 2014 жылға дейін, яғни ақтық
демі таусылғанша басқарды, бұл жылдары көрегендiк, көсемдiк қасиетiнен айырылған жоқ.
Редакциядағы жалынды жастарға өнеге-үлгi көрсетумен өмiрден өттi.
Туған күн, мереке күндері редакцияда ақ
дастарқан жайылатын. Редакцияда кілең жастар
қызмет атқарды. Бір қуанышқа жайылған сол ақ
дастарқан басында басшымыздан неге жұмысқа
кілең жастарды қабылдағанын сұрадық. Сонда Қоғабай аға: «Мәңгілік ештеңе жоқ. Менен
кейін газеттің жұмысын сендер жалғайсыңдар»,
– деп жауап берген-ді. Әрине, ол кезде редакторымыздың бұл сөзіне мән берген ешкім болмады. Қоғабай Сәрсекеев ауыр науқастан өмірден
өткенде ғана сол сөзі санамызда қайта жаңғырды.
Бұл редакторымыздың соңғы аманаты екен. Ал,
аманатқа қиянат жасауға болмайды. «Қазақтың»
Қоғабай Сәрсекеевсіз жарық көріп жатқанына
биыл алты жылға жуықтады...

Медеу аудандық полиция басқармасының басшысы Болат Тотыбаев алматыдағы атты патруль қала төңірегін дронмен бақылайтынын хабарлады
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Наполеон Луизиананы
АҚШ-қа неге сатты?
Ақ үй басшысы – 1801-1809 жылдардағы президент Томас
Джефферсон Франция иелігіндегі біршама жерлерді мемлекет
аумағына қосуды ойлады. Дегенмен, АҚШ конституциясында
шетелден жаңа аумақ сатып алу бабы қарастырылмағандықтан,
президентте қобалжу болды. Десе де, ол тәуекелге бел буды.
Себебі, Франция мен Испания Жаңа Орлеан порты арқылы
АҚШ-қа шетелмен сауда жасауға кедергі жасады. Экономикаға
зардабын тигізетін мәселені шешудің бірден-бір жолы – Жаңа
Орлеан портын сатып алу еді. Сөйтіп, 1802 жылы АҚШ-тың
3-ші президенті Луизиананың кейбір бөліктерін және Жаңа
Орлеан жерлерін сатып алу үшін келіссөз жүргізуді заңгерлер
Джеймс Монро мен Роберт Ливингстонға тапсырды. Ол уақытта
Францияның императоры – атағынан ат үркетін даңқты стратег
Наполеон Бонапарт болатын.
Наполеон Бонапарт шешім қабылдамас бұрын жағдайды
барынша саралады. АҚШ елшілері қолқа салып отырған жер
мұхит жағалауындағы аймақтарды басып алу үшін таптырмас
стратегиялық маңызы бар нүкте. Дәл сол уақытта Луизианаға
әскери форттар салып, дамытуға мүмкіндік болмады. Себебі,
Франция ұзақ уақытқа созылған соғыстардан қалжырай бастаған еді. Және сол тұста Англиядан Францияға соғыс қаупі туды.
Англиямен соғыс жүргізу үшін әскерді қамтамасыз етуге мол
қаржы керек. Оның үстіне Ұлыбританияда Луизиананы басып
алуға мүмкіндігі болды. Француз императоры Луизианадан
масқара жағдайда айырылғаннан гөрі оны сатып, қаржыны
Англиямен соғысуға жұмсауды тиімді деп шешті. Жаңа Орлеан
фортын 10 млн долларға сатып алуға келген елшілерге Наполеон Луизиананы тұтастай 15 млн долларға сатып алуды ұсынды.
Америка елшілеріне Наполеонның ұсынысы үлкен қуаныш
сыйлады. Өйткені, олар келіссөз нәтижесінде 2 100 000 шаршы
шақырым жерге қол жеткізді. Бұл дегеніңіз АҚШ-тың жалпы жер
көлемінің 23%-ын құрайды. Ал, қазіргі күнде бұл аумаққа 15
штат сыяды. Сонымен, француз императоры жердің әр гектарын
7 центке сатты.
Сауда жөніндегі келісімге 1803 жылы 30 сәуірде Парижде
Роберт Ливингстон, Джеймс Монро және Барбе-Марбуаның
қатысуымен қол қойылды. Президент Томас Джефферсон Америка азаматтарына келісімшартқа қол қойылғандығы туралы
1803 жылы 4 шілдеде жариялады. Құрама штаттар сенаты 20
қазанда келісімді заңдық күшіне енгізді. Францияның мемлекеттік мекемелері 1803 жылы желтоқсанның қарсаңында
Луизианадан кетті. 1804 жылы 10 наурызда Сент-Луис қаласында Луизиананың Франция иелігінен АҚШ иелігіне өтуінің құрметіне ресми түрде салтанатты жиын өтті. Осылайша, Луизиананы сатып алу – президент Томас Джефферсонның саясаттағы ең
үлкен жетістігі болды.
Фараби СӘЙКЕНОВ, «Qazaq»-тың шолушысы
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«Алматы-1» теміржол бекеті
«Алматы-2» теміржол бекеті
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ГАЗЕТ САТЫЛАТЫН ДҮҢГІРШЕКТЕР
«Караван», «Kok tengri» дүңгіршектері
ГАЗЕТКЕ ЖАЗЫЛУҒА БОЛАТЫН МЕКЕМЕЛЕР
«Қазпошта», «Евразия пресс», «Эврика пресс» бөлімшелері
ТАРАЛЫМЫ 30 000 ДАНА

Сіз ол үшін
І. Газеттің жауапты хатшысы Маржан Жамбайдың Kaspi
Gold [5169 4931 4731 3665] картасына қажетті ақшаны
[08 айға – 3 360 теңге] аударсаңыз;
ІІ. Kaspi Gold арқылы аударған қаржыны растайтын түбіртек көшірмесін және аты-жөніңізді, тұрғылықты мекенжайыңызды редакцияның WhatsApp [+7 777 797 77 88] нөміріне
жіберсеңіз жеткілікті.
Содан кейін
І. Сіз үшін редакция қызметкері «Қазпошта» бөлімшесіне
барып, аударған ақшаңызға газетке жаздыртады;
ІІ. Әр апта сайын тарихи газетті үйіңізге пошташы апарып
беретін болады;
ІІІ. Газетке бір құттықтау немесе еске алуыңызды тегін
жариялауыңызға мүмкіндік беріледі.

ТАПСЫРЫС № 407/ 093

Газет «Алматы-Болашақ» (Алматы, Мұқанов к-сі, 223 «В»)
және «Өмір-Нұр» (Талғар, Қонаев к-сі, 18) баспаханаларында басылды
Газет ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Ақпарат комитетінде
тіркеліп, есепке қою туралы № 17704-Г куәлігі 2019 жылдың 15 мамырында берілді.
Алғашқы есепке қою № 6897-Г куәлігі 2006 жылы 7 ақпанда алынды.
Газет 1913-1918 жылдары Алаш арыстары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов,
Міржақып Дулатовтың ұйытқы болуымен жарық көрді.
2006 жылы Қоғабай Сәрсекеевтің бастамасымен № 266 санынан қайта шықты.
Мақала авторларының пікірлері редакцияның көзқарасын білдірмейді, авторлардың
мақалалары қысқартылып, редакцияланады.
Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына/ тіліне жауап бермейді.
Газетте интернет сайттарының фотолары, inform.kz, baq.kz, baribаr.kz, tengrinews.kz
ақпараттық агенттіктерінің мақалалары мен деректері қолданылды.
Газет әр аптаның сейсенбі күндері жарық көріп, Қазақстан Республикасының барлық
аймақтарында жазылым, бөлшек сауда арқылы және тегін таралады.

«Qazaq» газеті әр аптаның сейсенбі күндері
Халықаралық Алматы әуежайында,
«Алматы-1», «Алматы-2» теміржол бекеттерінде, «Сайран» автобекетінде,
Алматы метрополитенінің барлық 9 бекетінде
тегін таратылады және «Караван»,
«Kok tengri» дүңгіршектерінде сатылады

ОҚЫРМАНДАР НАЗАРЫНА!
«Qazaq» газетіне PR мақала, құттықтау,
жарнама, көңіл айту, хабарландыру бергіңіз келсе,
редакцияға хабарласыңыз:
+7 (701) 505 48 48, +7 (777) 797 77 88

Таланттар түлеп
ұшқан әулетте
«Ағамыздың ортамызда қарайып
дүниеге келіп, тал
отырғанының өзі бізге күш беретін.
бесіктегі сәби кезінен
атағы айға жеткен
Мұның бәсекелестікке ешқандай
жарық жұлдыздардың
қатысы жоқ. Мен отбасындағы
арасында ғұмыр кешу рөлін айтып отырмын. Ол кісінің
– екінің біріне бұйыра
алдымызда жарқырап аман жүрбермейтін бақыт.
гендігі – бізге деген көмегі еді.
Тағдырдың мұндай
Ол шаңырағымыздың қорғаны
ерекше тартуы Жәмилә
болатын. Ештеңе істемесе де өзіСеркебаеваның
нің бар болмысымен бізге арқау
маңдайына жазылса
болды. Ол кісі өмірден өткенде
керек. Ол талантмаған ғана емес, бәрімізге ауыр
ты тұлғалардың
тиді. Отбасымыздағы рухани көштәрбиесін көріп,
басшымыздың орны үңірейіп бос
Серкебаевтарқалғаны қабырғамызды қайыстырып,
дың сүрлеуімен
жүрсе де, жанымызға қатты батты», – дейді текті
музыка әлемінде әулеттің текті қызы.
Жәмилә Серкебаева консерваторияда
өз қолтаңбасын
оқып жүріп, әкесінің оркестрінде жұмыс
қалдыра
білген өнерпаз.
істей бастайды. Алдымен концертмейсТөккен тер мен
тер болып, содан кейін скрипкада жеке
өнерге деген
ойнап жүреді. Серкебаева сахнаға
құштарлығының
тұңғыш рет Эдуард Богушевскийарқасында сан
дің биг-бэндімен шығады.
түрлі шығармашылық
«Сол кезде теле-радиоға
эксперименттер жасақарасты әкемнің Камералы
ды. Жаңашылдықты
оркестрі мен Эдуард Богужаны сүйетін Жәмилә
шевскийдің
эстрадалыққазақстандықтарға ғана
симфониялық
оркестрі
емес, шетелдіктерге де тың
болды.
Біздің
арамызда
дүниелерді «тудырудан»
шығармашылық байланыс
қорықпайтын өнер иесі екенін
орнады. Бір күні маған
дәлелдей білді. Ата-тегіне кір
ол кісі: «Биг-бэндпен
келтіргісі келмейтін музыкант әр
классикалық
туынды
туындысын байыппен таңдап,
емес,
джаз
жанрыншарықтау шегіне жеткізе орында бір дүниені орындап
дайды. «Qazaq» газеті бүгін
ҚР Еңбек сіңірген қайраткері,
көрсең», – деген ұсыныс
Нью-Йорктегі Джаз қауымайтты. Мен қуана келістім.
дастығының мүшесі, таныБұл менің үлкен сахнаға
мал скрипкашы Жәмилә
алғаш шығуым. Сонда бәрі
Серкебаеваның
эстрадалық-симфониялық орөнері мен өміріне
кестрінің сүйемелдеуімен скриптоқталады.
каның джазды да ойнайтынына таң

Махмұт Нәлібаев
Қали Қамбаров

ШЕФ РЕДАКТОР

Енді «Qazaq»
газетіне жазылу үшін
бұрынғыдай
кезектен көз ашпайтын
«Қазпошта»
бөлімшесіне барып,
уақыт жоғалтудың
қажеті жоқ. Сонымен...

«Мирас инфо» баспасы

Бас директор

бас редактордың орынбасары

редакция «Qazaq» газетіне
жазылудың ең оңай жолын ұсынады

Алатаудың баурайында әйгілі Серкебаевтардың династиясында
дүниеге келген Жәмилә Мұратқызы скрипкашы, дирижер, композитор, Қазақстанның Халық әртісі Мұрат Бекмұхамедұлының қызы.
Әкесі үйдің кішісі болғандықтан, Жәмилә ата-әжесінің қолында, яғни
қара шаңырақта өседі. Тәрбиенің тал бесіктен басталатынын бойына
сіңірген Серкебаеваның балалық шағы өнер адамдарының ортасында өтеді.
«Біздің үйде әрдайым қонақ үзілмейтін, менің әр күнім көңілді
өтті. Мұның бәрі ата-анамның арқасы. Кезінде ата-әжем әкем Мұрат
пен Ермек Серкебаев ағамды күрделі де әдемі аспап скрипкаға беріп,
олар өз өмірін толық музыкаға арнады. Екі күннің бірінде Ермек Серкебаев анасын көру үшін қара шаңыраққа келетін. Ол кісі пианинода отырып музыка шығаратын», – деген екен бір естелігінде Жәмилә
Серкебаева.
Болашақ скрипкашының өнер жолындағы алғашқы қадамы да әлі
күнге көз алдында. Ол туралы өнерпаз былай дейді:
«Менің кішкентай ғана скрипкам болатын. Бір күні ата-анам мен
қонақтар отырған төр бөлмеге мені Ермек аға (Серкебаев) шақырып:
«Екінші сыныптың оқушысы Жәмилә Серкебаева мына әнді орындайды» деп хабарлады. Сол кезде тізелерім дірілдей бастады. Сонда
да сол кісілердің алдына шығып, өзімнің шағын шығармамды орындап бердім. Қазір ойлап қарасам, сол менің үлкен сахна алдындағы
шағын дайындығым екен ғой».
Бұл опера әншісі Ермек Серкебаевтың кішкентай қыздың өнер жолына берген ақ батасы болса керек.
Скрипкада ойнауды басында қаламаған қыз 8 сыныпқа келгенде
Қазақстандағы скрипка мектебінің негізін салушылардың бірі – Вениамин Соломонович Хесстен сабақ алады. Мықты педагогтан екі
жыл білім алған ол скрипканың қыр-сырын меңгеріп шығады.
Опера әншісі Ермек, дирижер Мұрат, композитор Алмас сынды Серкебаевтар династиясының тегін алған кейінгі толқынға
өнер жолын таңдау оңай іс емес. Бұл әулетте тектің атын жамылып,
танымалдылыққа ұмтылуға жол жоқ. Бұл да Жәмилә Серкебаеваның
өмірлік ұстанымы.
«Біз – Байғали («А-Студио» тобының негізін қалаған Ермек
Серкебаевтың ұлы, – ред.) екеуіміз кейінгі толқынбыз. Біз бірбірімізбен ешқашан бәсекелеспейміз. Мамандығымыз бір музыкант
болса да, жұмыс жасап жатқан бағытымыз әртүрлі. Бір-бірімізге
көмектеспейтініміз де рас. Бұл – бәсекелестік емес, қазақы отбасы
ұстанатын еуропалық стиль. Әрине, бір-бірімізді жақсы көреміз, бірбірімізге қонаққа барамыз, сыйлық береміз, жақсы араласамыз, жеткен жетістігімізге қуанамыз. Бірақ, әркім өз жолымен жүреді. Маған
ағамның көмектескен кезі жоқ. Алайда, кезінде «Ағасының арқасында танымал болып жүр» деген қауесет сөздер де болды ел арасында. Мүмкін мен ол кісінің қолдауын қалаған болармын, бірақ
оның маған көмектескен кезі болған емес», – деп ашығын айтты
Жәмилә Серкебаева.
Бүгінде Жәмилә Серкебаева әкесі Мұрат Бекмұхамедұлына өнер
жолына берген бағыт-бағдары үшін перзенттік алғысын білдіреді:
«Әкеме менің музыкамен айналысуыма мүмкіндік беріп, консерваторияны аяқтағанша қолдау көрсеткені үшін алғысымды айтамын.
Біздің бір-бірімізге деген көмегіміздің көрінісі осындай».
Скрипкашы өз сөзінде ағасы Ермек Серкебаевтың отбасындағы
орны мен рөлінің ерекше болғанын айтады.

қалысты. Сол жерден менің жолым басталды», – дейді өткен күніне көз жүгірткен скрипкашы. Сол күннен
бастап Жәмилә Серкебаева қазақ пьесаларын өңдеп, рок орындай
бастайды.
Рас, кезінде Жәмилә Серкебаеваның британдық әнші, скрипкашы
Ванесса Мэйге еліктейтіні туралы ел арасында әңгіме тарады. Шынтуайтында кім-кімге еліктеді? Танымал таланттардың арасындағы
ұқсастық неде?
Бұл сұрақтарға Жәмилә Серкебаева былай деп жауап береді:
«Идея бір уақытта бірнеше адамға берілетіні айтылады ғой. Екеумізге
бір уақытта келген жаңашылдықты Ванесса тез қағып алды және
оның өнері жаһанға жылдам таралып кетті. Ал, мен артық қаржының
жоқтығынан кенжелеп қалдым. Егер ондай мүмкіндік болғанда,
мүмкін мен бірінші шығар ма едім?! Қазір енді салыстыруды қойды.
Ертеректе осы сұрақтарды қойғанда не деп жауап берерімді білмей,
арасында үйге келіп жылап та алатынмын. Расында, мен ешкімді
көшірген жоқпын. Кейіннен бұл сұрақтың жауабын таптым. Ванесса
Мэй мен мендегі айырмашылық – менің қазақ музыкасын орындай
алатындығымда екен. Ал, ол орындай алмайды. Мен классиканы
да ойнаймын. Бірақ, жаныма жақыны – қазақтың халық әндері мен
күйлерін джаз, рок немесе поп аранжировкасымен тыңдарманға
ұсыну. Бұл – менің фишкам».
Эстрадалық пен той әндері белең алған бұл заманда классикалық
өнерге ден қойып, музыка саласына терең мән берген жанды байқай
бермейтініміз рас.
Еліміздегі мәдениет пен классикалық өнер туралы Жәмилә Серкебаева: «Мәдениет тек музыка ғана емес, бұл – ғылым, білім,
көркем сурет, сөйлеу өнері, әдеп, этика. Мәдениет жоғарыласа,
басқалары да биіктей түседі. Өйткені, адамдар өсіп, жаңашылдыққа
ұмтыла бастайды. Ал, егер мәдениет төмендесе, онда өзгелері де
құлдырайды. Мәдениет бала кезден қалыптасады. Мен «Жастар
жаппай классика тыңдасын» деп тұрғаным жоқ. Дегенмен, мектептерде балаларды классикалық өнермен таныстыру қажет. Қазір бұл
нәрсе жоқ. Мәдениетке баулымайды, көрерменді тәрбиелемейді», –
деп өз ойымен бөлісті.
Елімізде мәдениет пен әдебиет саласының айналасында жүрген
жандар көбіне басқа елге қоныс аударуда. Солардың ішінде композитор Алмас Серкебаев та бар. Ағасының шетел асып жүрген сырын
скрипкашы былай деп түсіндірді: «Бізде қазір мәдениет ең жоғарғы
деңгейде еместігі рас. Басты мәселе осында. Сондай-ақ, мәдениет
саласын қаржыландыру да мәз емес. Мен тек өзіме жақын музыка
саласына тоқталсам, мәселен, жылдар бойы консерваторияда оқып,
таңнан қара кешке дейін оркестрде жұмыс істейтін өнерпаздар 70
мың теңге айлық алады. Ал, ешқандай музыкалық білімі жоқ, тек
караокеде жақсы ән салғаны үшін сахнаға шығуға бекінген «көшедегі көлденең көк аттылар» ақшаны күреп табады. Әрине, майталман
музыка мамандарына обал. Алмас осындай себептерге байланысты
шетел асты».
Иә, Жәмилә Серкебаеваның бұл уәждерімен келіспеске болмайды. Сахнадан сән, мәдениеттен мән кеткені де рас.
Қазақ мәдениетін әлемге танытып жүрген Жәмилә Серкебаева
жыл өткен сайын өзінің өнерін шыңдап келеді. Ал, қазақ күйлерін
скрипкада сан түрлі жанрмен құбылта білген 50 жастағы скрипкашы
классикалық музыка тыңдармандарын әлі талай тың туындыларымен
қуантары анық…
Жансая ШЫҢҒЫСХАНҚЫЗЫ,
«Qazaq» газетінің Нұр-Сұлтандағы меншікті тілшісі

