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2-бетте

Сіздерді мемлекеттік мереке 
– Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күнімен шын жүрек-
тен құттықтаймыз!   

Тәуелсіздік жылдарында Қа
зақ  стан даму мен қалыптасу-
дың жауапты жолынан өтті. 
Халқымыздың басты байлығы 
– бірлік. Тұрақты экономикалық 
даму, ішкі және сыртқы сая-
саттағы парасатты ұстаным, 
жаңа озық технологиялар мен 
заманауи инновацияларды енгізу 
елдің және жалпы қоғамның да-
муын қамтамасыз етуге мүмкін-
дік береді.  

Еліміз ұстанған көпвек-
торлы саясат пен халық бірлігі 
жаңа инвестициялар тартуға 
негіз бо лады. Осы жылдар ішінде 
Қазақстан шекараларын дели-
митациялады. Бүгінде еліміздің 

көр ші мемлекеттермен аумақ
тық дауы жоқ.

Дәстүр мен мәдениетті, бі
р егейлікті сақтай отырып, елі
міз атабабаларымыздың дамы
ған, болашаққа сеніммен қарай 
алатын, іргесі берік мемлекет 
туралы ұлы арманын жүзеге 
асыруда. Еліміздің өркендеуіне 
қа ра ғандылықтар да өз үлесін 
қосып келеді.                                      

Құрметті жерлестер!
Сіздерді осынау ұлық мереке – 

Тәуелсіздік күнімен құттықтай 
оты  рып, зор денсаулық, бақыт 
және амандық тілейміз! 

Е.БӨЛЕКПАЕВ, 
Қарағанды облысының 

әкімі
С.ӨТЕШОВ,

облыстық мәслихаттың 
хатшысы

«KamaTyresKZ» ЖШС – Қазақ
станРесей әріптестігінің жемісі. 
Яғни, татарстандық «Татнефть» пен 
қазақстандық «AllurTyres» компания
ларының ортақ алаңы. 

Жобаға 171 млрд. теңге инвести
ция тартылды. Былтыр сәуір айында 
зауыттың іргетасы қаланды. Небары 
16 ай ішінде бой көтерді. Мамандар 
рекордтық мерзімде тұрғызылғанын 
айтып, таңдай қағуда.

Алғашқы өнім алу салтанатына 
ПремьерМинистрдің бірінші орын
басары Роман Скляр, Татарстан Пре
зиденті Рустам Минниханов, облыс 
әкімі Ермағанбет Бөлекпаев, «Тат
нефть» ЖАҚ бас директоры Наиль 

Мемлекет басшысына өнер
кәсіп және ауыл шаруашылығы 
өндірісінің қарқыны туралы 
баян далды. Облыс әкімінің мәлі
метінше, өнеркәсіптің барлық 
саласында оң үрдіс байқалады. 
Атап айтқанда, бұл сала 6 пайыз
ға өскен.

Кездесу барысында аймақтың 
тұрғын үйкоммуналдық шару
ашылығының, оның ішінде жылу 
және сумен қамтамасыз ету жүй
есінің жағдайына айрықша назар 
аударылды.

Кездесу соңында ҚасымЖо
март Тоқаев облысты одан әрі да
мыту және халықтың әлауқатын 
арттыру жұмыстарын жалғасты
руды тапсырды.

akorda.kz

Президент Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекпаевты қабылдады. Ол Мемле-
кет басшысына аймақтың биылғы 11 айдағы негізгі әлеу меттік-экономикалық көрсеткіштері 
жөнінде есеп берді.

● ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРТУЫ

Нұрқанат ҚАНАПИЯ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Бір дәуірде Сарандағы рези-
на-техникалық бұйымдар зауыты 
дүрілдеп тұрды. Әйтсе де, балапан 
басына, тұрымтай тұсына кеткен 
тоқырауда бұл өндіріс те шашылып 
қалды. Тәуелсіздік игілігі дерміз, 
кейінгі жылдары ел билігі Саран-
ның сол даңқты дәуренін қайта-
руға білек сыбана кірісті. 

Индустриялық алаң құрылып, 
бірнеше кәсіпорынның қазығы 
қағылды. Қазір жұмысын бастап 
кеткендері де бар. Мәселен, екі 
жыл бұрын QazTehna машина 
жасау зауыты іске қосылды. Ал, 
KamaTyresKZ зауытының сейсенбі 
күні конвейерден түскен алғашқы 
шинасын береке-құттың қадасы 
деп таныдық. Өрге ұмтылған даму 
дөңгелегіне баладық.  

Кәсіпорын Қоян жылының жа-
зында толық қуатына шығуы тиіс. 
Жылына 3,5 миллион шина өндіру-
ге қауқарлы. 

Құрметті, Қарағанды облысының 
тұрғындары!

● ДЕНСАУЛЫҚ

 

Жансая ОМАРБЕК, 
«Ortalyq Qazaqstan»

14 жасар Милана Косибаева жүрек ақа-
уымен туған. Анасы Оксана Косибаеваның 
айтуынша, екі жасында алғашқы ота жаса-
лыпты. Алайда, соңғы бес жылда Милананың 
жағдайы күн санап нашарлай беріпті. Анасы 
қорықса да осы қиын операцияға келіседі. 

– Милана көз алдымызда семіп бара жатты. 100 
метр де жүре алмай, алқынып, дем жетпей қалатын. 
Тәбеті жоқ, судан басқа ештеңе ішпейді. Түрі көкпең
бек. Қазір ғой, міне, бетіне қан жүгіргені, – деген Ок
сана қызын құшағына тартты. – Әрине, қорқыныш 
болды. Операцияның оңай болмайтынын дәрігерлер 
бірден айтты. 

Қаладағы №2 көпбейінді ауруханасының бала
лар кардиологиясы бөлімінің меңгерушісі Жанат Бо
латбекұлы Милананың жүрегінде екі бөлек ауру, екі 
диаг ноз болғанын айтады. 

– Науқаста туа біткен жүрек ақауынан бөлек, 
атриовентрикулярлы септальді ақау мен тетрада 
Фалло болған. Жасалған Фонтен операциясы кезінде 
жүректің іс темей қалған бір бөлігін толығымен жа
уып, оған келетін қантамырды өкпе ар қылы өтетін
дей еттік. Мұндай ота түрі Астана мен Алматы қала
ларында  жасалады. Қарағандыда алғаш рет жасалып 
тұр. Медициналық сақтандыру аясында тегін екенін 
де айтқым келеді, – дейді Жанат Болатбекұлы. 

Оксана Косибаеваға да Астанада немесе осында 
ота жасау мүмкіндігі ұсынылыпты. Оның таңдауы қа
рағандылық дәрігерлерге түскен. 

–  Біз басында Жанат Болатбекұлына қабылдауға 
келдік. Ол барлығын түсіндірді. Тиісті сараптама
лардан кейін 9 қарашада  операция жасалды. Қызым 
қазір тәуір болып келеді. Дренажды алып тас тағаннан 
кейін үйге, Балқашқа қайтамыз, – дейді Милананың 
анасы.  

– Енді алаңдауға негіз жоқ, – дейді дәрігер. – Ми
лана мұнда түскенде сатурациясы 45% еді, қазір 100
ге жетті. Тәбеті ашылды.  Бірақ, аймақтарда мұндай 
науқастарға тиісті бақылау жасай алмайды. Сон
дықтан, ол біздің бақылауымызда болады.  

Отаның тағы бір ерекшелігі – оның жиі кездес
пейтіндігінде. Жанат Болатбек ұлының айтуынша, 
Фонтен операциясы бұрын Түркия, Ресей немесе Ко
рея сияқты шет елдерде жасалатын еді. Қазір оны жа
сау өзіміздің мамандардың да қолынан келеді. Жанат 
Болатбекұлы – балаларға осындай қиын операциялар 
жасай алатын облыстағы жалғыз маман.  Оның бол
жамы бойынша алдағы 56 жылда  Фонтен операция
сын қажет ететін тағы 56 бала болуы мүмкін. 

Милананың бүгінгі жағдайы жақсы. Дегенмен,  
болашақта жүрек ауыстыру қажет болады. Елімізде 
балалар трансплантациясы болмағандықтан, Ми
лананың 18 жасқа толғанын күтеді. Әзірге Милана 
сыныптастарын сағынғанын, сабағына қайта бара
тынын айтады. Ол болашақта судья болғысы келеді 
екен. 

Маганов және «Allur» компаниясы ди
ректорлар кеңесінің төрағасы Андрей 
Лаврентьев қатысты.

Роман Склярдың айтуынша, Са
рандағы зауытқа дейін де Татарстан
мен біріккен бірнеше жоба жолға 
қойылды. Және аталған өндірістер 
отандық автоөнеркәсіпке демеу бо
луымен қатар, өңірлердің әлеумет
тікэкономикалық ахуалына да оң 
ықпал етуде.

– Президент ҚасымЖомарт Тоқа
ев Татарстанмен ынтымақтастықты 
нығайтуға ерекше мән береді. Он 
жеті жыл бұрын Көкшетауда «Кам
АЗ» зауыты тұрғызылды. Қостанай
да автобөлшектер жасау кәсіпорны 
салынуда. Бүгін, міне, шина зауыты. 
Бұл жобалар өнеркәсіпті дамытуда 
да, моноқалаларды өркендетуде де 

маңызды. Саран қаласының мыңнан 
астам тұрғыны жұмыспен қамтыла
ды. Сонымен қатар, зауыт автомо
биль өнеркәсібінің де, тұрғындардың 
да сұранысын қанағаттандырады. 
Өнім көлік құрастыруда пайдаланы
лады. Нәтижесінде, отандық үлесті 
арттырамыз, – деді Роман Василье
вич. 

Еліміздің әр тарабында Президент 
тапсырмасы аясында қанат қаққан 
жобалар баршылық. Бұл тұрғыда ше
телдік инвестициялар маңызды роль
ге ие. Мемлекет басшысы инвести
ция есебінен жергілікті өнеркәсіпті 
аяғына қаз тұрғызып, импортты ал
мастыруды көздейді. Сайлау алды 
бағдарламасында да «Елдің өңдеу 
өнеркәсібінің өсу қарқыны күшей
еді. Ел ішінде тиімді индустриялық 

Ауыр атлетикадан Колумбия 
астанасы Боготада өтіп жатқан 
әлем чемпионатында жерлесіміз 
Артем Антропов жүлдемен 
оралды. 102 келіге дейінгі сал-
мақ дәрежесінде ерлер арасында 
сынға түскен спортшы жұлқа 
көтеру сайысы бойынша кіші 
алтын медальді жеңіп алды. 

тізбек құру жұмысы қолға алынады. 
Мұнда біртебірте неғұрлым терең 
өңделген өнімдер шығарылады» деп, 
нақты мақсатты көрсеткен еді. Өз 
сөзінде Рустам Нұрғалиұлы да Қа
зақстан билігінің қолдауын жоғары 
бағалады.

– Өздеріңіз көріп тұрғандай, қысқа 
мерзімде зауыт құрылысы тәмамдал
ды. Айтарым, зауыт – біздің бірле
се түзген жоспарымыздың алғашқы 
бөлігі ғана. Алдағы жоспарымызда 
инженерліктехникалық бұйымдар 
мен ірі габаритті шиналар кәсіпор
нын ашу ісі тұр. Бұл жетістікке Қа
зақстандағы қолайлы инвестициялық 
ахуалдың, Президент ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың жанжақты қолдауының 
арқасында қол жеткіздік, – деді Татар
стан Президенті. 

Аталмыш чемпионатта спортшы
лар ерлер арасында 102 келіге дейін 
және әйелдер арасында 76 келіге дей
інгі салмақ дәрежесінде бақ сынады. 

● СҮЙІНШІ! Жерлесіміз өз салмағында жұлқа кө
теруден 222 келіні көтеріп, чемпио
наттың кіші алтын жүлдесін иеленді. 
Алайда, ол серпе көтеруде тек 163 
келіні ғана бағындырды. Қоссайыс 
нәтижесі бойынша жерлесіміз VI 
орынға табан тіреді. 

Осы салмақ дәрежесінде Катар 
спортшысы қоссайыс нәтижесі бой
ынша 391 (174+217) келіні басынан 
асырып, Әлем чемпионы атанды. Ал, 
күміс жүлдені  390 (177+213) келіні 
көтерген Иран спортшысы Реза Дедар 
жеңіп алды. Қола жүлде 389 (175+214) 
келіні бағындырған армениялық Сам
вел Гаспарянға бұйырды. 

Өз тілшімізден
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Тимур Сұлтанғазиев сөз ба-
сында денсаулық сақтауды дамы-
тудың бірнеше басым бағыттарын 
атады. Атап айтқанда, алғашқы 
медициналық-санитариялық 
көмек,  ауылдық медицинаны да-
мыту, ана мен бала денсаулығын 
қорғау, дәрі-дәрмекпен қамтама-
сыз ету мәселелерін қозғады.   

– Соңғы екі жылда меди-
циналық көмек көрсету көлемі 
ұлғайды. Мәселен, консультаци-
ялық-диагностикалық қызметтер 
саны 1,5 есе, медициналық-про-
филактикалық тексерулер 2 есе, 
жоғары технологиялық медицина-
лық қызмет 2,2 есе, оңалту 1,5 есе 
артты. Медициналық сақтанды-
ру аясында қаржыландыру өсіп, 
осындай көрсеткіштерге жеттік, 
– деді Тимур Сламжанұлы.

Оның айтуынша, министрлік 
биыл ауыл тұрғындарын профи-

(Соңы. Басы 1-бетте)

Аймақ басшысы Ермағанбет 
Бөлекпаев жобаға мұрындық 
болып, атсалысқан инвесторлар 
мен құрылыс ұйымдарына, еңбек 
адамдарына ризашылығын біл-
дірді. 

Сондай-ақ, салтанатты рәсім-
де серіктес компаниялардың 
басшылары – Наиль Маганов 
пен Андрей Лаврентьев зауыт 
құрылысына қатысқан маман-
дарға Алғыс хаттар тапсырды.

Еңбегі еленіп, мерейі өскен-
дердің бірі – Дастан Темірбек. 
Жас жігіт – Саран қаласының 
тұрғыны. Алғашқы кірпіш қа-
ланған күннен осында жүр. 

– Зауыт құрылысы басталған-
нан-ақ келіп, тізімге жазылдым. 
Татарстанның Нижнекамск қа-
ласына оқуға жіберді. Бір жарым 
жыл вулканизатор мамандығын 
егжей-тегжейлі үйрендім. Әр 
кәсіптің өз қиындығы бар ғой. 
Бірақ, қиындықтан қорықпай-
мын. Еліміздің, өзіміздің өн-
дірістің өркендеуіне титтей де 
болса үлесімді қоссам деймін, – 
дейді Дастан. 

Былтырдан бері Нижнекам-
скіден Дастан сияқты 97 маман 
тың саланың қыр-сырын мең-
геріп оралды. Серіктестік ди-
ректоры Александр Смышляев 
қазір де жүзден астам адам оқуда 
екенін айтады. 

– Зауыт келесі жылдың ІІІ 
тоқсанында өндірістік қуатын 
еңсереді. Сол кезде мұнда 1125 
адам жұмыспен қамтылады. 
Әзірге, зауыттың өндірістік жаб-

● ВИЦЕ-МИНИСТРДІҢ ЖҰМЫС САПАРЫ

 

Келесі жылдан бастап ел көлемінде «Ауылдық денсаулық 
сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы іске қосылмақ. Қазір ауыл-
дарда 5 397 медициналық ұйым бар. Біздің аймақта олардың 
саны – 275. Оның  тең жартысының тозығы жеткен. Президент-
тің ауыл тұрғындарын сапалы медициналық көмекпен қамту 
туралы тапсырмасынан кейін әзірленген жоба аясында облыс 
ауылдарында 92 медициналық нысан ашылатын болады. Сон-
дай-ақ, Балқаш және Теміртау қалаларында жаңа аурухана бой 
көтереді. Мұның барлығын өңірге жұмыс сапарымен келген 
Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев 
халықпен кездесу барысында айтты. Жиынды облыс әкімінің 
орынбасары Ермек Алпысов жүргізді.

лығы маңызды. Сондықтан, бо-
сандыру ұйымдарын жабдықтау, 
кадрмен қамту назарда болады, – 
деді Т.Сұлтанғазиев. 

Жалпы медициналық маман-
дарға тапшылық облыс бойынша 52 
адам екен. Оның екеуі ауылға қажет. 

– Бүгінгі таңда Қарағанды об-
лысында 6,8 мың дәрігер бар. Жыл 
сайын медицина университетін 
бітіретін түлектер саны артып ке-
леді. Былтыр 60 түлек болса, биыл 
154 адам бітіреді. Мемлекеттік 
білім беру тапсырысы аясында 
өңірлер үшін 60 орын бөлінді. Жас 
мамандарды әлеуметтік қолдау 
мәселесі тұрақты назарда. Бұдан 
бөлек, «Резиденттер ауылға» пи-
лоттық жобасы іске асырылатын 
болады, – деді спикер.  

Кездесу барысында бірқатар 
сұрақ қойылды. Мысалға, Меру-
еш Башай қандас студенттер үшін 
медициналық тексеру МӘМС 
аясында жүзеге асырылса да, 
осыған қатысты түсініспеушілік-
тің болғанын айтты. Облыстық 
стоматологиялық емхана дирек-
торының орынбасары Елена Нам 
мүмкіндігі шектеулі балаларға 
қызмет көрсету кезінде қолданы-
латын препараттардың тарифін 
қарастыру мәселесін қозғады. Жи-
налғандардың бірі учаскелік дәрі-
герге кезектің көп екенін, бейіндік 
мамандарға кезекті одан да ұзақ 
күтуге мәжбүр екенін айтып, ме-
дициналық қызметті қолжетімді 
ету мәселесін ұсынды. Сонымен 
қатар, мүмкіндігі шектеулі бала 
асырап отырған қала тұрғыны 
Дюшен ауруына шалдыққан ба-
ласын тегін дәрімен қамтып оты-
рған облыстық денсаулық сақтау 
басқармасына алғыс айтты. 

Кездесуден кейін Тимур 
Сұлтан ғазиев азаматтарды жеке 
қабылдады. 

Бұдан кейін бірінші вице-ми-
нистр өңірлік коммуникациялар 
қызметінде баспасөз мәслихатын 
өткізіп, журналистердің сұрақта-
рына жауап берді. Көршілес ел-
дерден сатып алынатын импорт-
тық дәрі-дәрмектің тапшылығы, 
медициналық сақтандыру аясын-
да тегін жасалатын қымбат сарап-
тамаларға кезектің көптігі, ЭКҰ 
процедураларына арналған квота-
ларды көбейту мәселелері туралы 
сауал қойған журналистер тиісті 
жауап алды.

дықтармен жасақталуы 60 пайы-
здың маңайында. Шет елдерден 
қажет техниканың келуін күтіп 
отырмыз. Сондықтан, қазір 360 
адам еңбек етеді. Оның ішінде, 
155 қызметкер – Нижнекамскіде, – 
деді Александр Валентинович.

Үш жарым миллион шинаның 
үш миллионы – жеңіл көлікке, 500 
мыңы арнайы техника, жүк көлік-
тері мен автобустарға тиесілі. 
Жеңіл көлік шиналарының диаме-
трі 13-тен 20 дюймге дейін бара-
ды. Әзірлеу үшін көп уақыт қажет 
емес. Мәселен, 20 дюймдік дөңге-
лек 16 минутта дайын болады.

Бастапқыда шикізат Татар-
станнан тасылады. «Татнефть» 
қамтамасыз етеді. Дегенмен, 2025 

жылы ол өнімнен бас тартуға мүм-
кіндік бар. Александр Валентино-
вич Атырауда мұнай өңдеу зауы-
тының құрылысы жүріп жатқанын 
айтады. Екі жылдың мұғдарында 
аяқталмақ. Яғни, келешекте өн-
діріске керек синтетикалық каучук 
Атыраудан алынады. 

Директордың сөзіне сүйенсек, 
бастысы – зауыт ішкі нарықтың 
сұранысын толық қанағаттандыра-
ды. Сырттан импорттаудың қажеті 
жоқ. Тіпті, экспорт мәселесі де 
күн тәртібінде тұр. Екі-үш жылда 
отандық көлік өнеркәсібінің им-
портқа жаутаң күні келмеске кетуі 
тиіс. 

Суреттерді түсірген
Еркебұлан ХАДЫЛБЕКЖансая ОМАРБЕК,

«Ortalyq Qazaqstan»

Аймақта білім беру сапасын 
жақ сартуға, балаларға медицина-
лық қызмет көрсетуге, әлеуметтік 
тұрғыда қамтамасыз етуге, бос 
уақытын ұйымдастыруға бағыт-
талған бірқатар шаралар жүзеге 
асты. Оған бюджеттен 12 млрд. 
теңгеден астам қаражат жұсалған. 

– Қарағанды облысында баста-
уыш сыныптарда оқитын барлық 
оқушылар тегін тамақпен қамтыл-
ды. Президенттің тапсырмасы 
аясында бюджеттен 5 млрд. 6 
млн. теңге бөлініп, облыстағы 1-4 
сыныптарда оқитын 71 мыңнан 
аса оқушы тегін ыстық тамақпен 
қамтамасыз етілді, – деді Ербол 
Әліқұлов. 

Одан бөлек, облыстағы да-
рынды оқушыларға мемлекет 
тарапынан қолдау көрсетілді. 
Жалпы білім беретін пәндер бой-
ынша өткен республикалық және 
халықаралық олимпиадалардың 
79 жеңімпазына ақшалай сый-
лық берілді. Қосымша білім беру 
бойынша 2 млрд. теңге бөлініп, 
балалар шығармашылық және 
спорттық үйірмелермен тегін 
қамтамасыз етілді. 

Мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарында да оң өзгерістер 

лактикалық тексерулерден  өткізу 
тәсілдерін қайта қарады. Бұрын 
профилактикалық тексерулер 
жүрек-қантамыр жүйесі аурула-
рын, глаукоманы, қант диабетін, 
онкологиялық ауруларды, мі-
нез-құлық қауіп факторларын 
ерте анықтау үшін жүргізіліп 
келген. Енді, асқазан- ішек жол-
дарының, зәр шығару жүйесінің, 
егде жастағы тұрғындардың ты-
ныс алу органдары мен простата 
обыры ауруларын ерте анықтауға 
арналған тексерулер тізбесі кө-
бейді. Сонымен бірге, 18 жастан 
29 жасқа дейінгі адамдарды скри-
нингтен өткізетін болды. 

Ана мен бала денсаулығына 
тоқ салған бірінші вице-министр 
был тыр дан бері енгізілген «Аң-
саған сә би» бағдарламасы аясын-
да облыста 162 бала өмірге кел-
генін  жеткізді. 

– Жыл басталғаннан бері об-
лыста 16 156 сәби дүниеге келді. 
Әр бала мен анасының денсау-

 

Биыл – Балалар жылы. Елі міздің барлық өңірінде ба лаларға 
білім беру, денсау лығын жақсарту, әлеу меттік қолдау көрсету 
бойынша бір қатар шаралар атқарылды. Өңірлік коммуникаци-
ялар қыз метінде өткен брифингте облыс әкімінің орынбасары 
Ербол Әліқұлов Балалар жылын қорытындылап, аймақта атқа-
рылған жұмыс тар жайлы егжей-тегжейлі баяндап берді. 

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

орын алды. Мектеп жасына дейін 
балаларға арналған 2000-ға жуық 
жаңа орын ашылды. Яғни, екі 
жастан алты жасқа дейінгі бала-
ларға балабақшадағы орын 76%-
дан 79%-ға дейін өскен. 

Ербол Әліқұлов білім берудің 
барлық деңгейінде инклюзия-
ны дамыту бойынша атқарылған 
шараларды атап өтті. Биыл бір 
аутизммен ауыратын балаларды 
қолдау орталығы, Шахтинск қа-
ласында бір ПМКП, Қарағанды 
мектептерінде үш инклюзивті ка-
бинет ашылған. Мектептерде 167 
педагог-ассистент өз жұмысын 
бастады. 

– Білім беру ұйымдарында 
ин клюзияны сабақтан тыс уақыт-
тарда дамытуға ерекше көңіл 
бөлінуде. Бүгінгі таңда облыста 
2650 бала ерекше білім беруді қа-
жет етеді. Яғни, 56%-ы қосымша 
білім берумен қамтылды. 1328 
бала, яғни 87 пайызы арнайы мек-
теп-интернатында білім алуда, – 
деді ол. 

Ербол Әліқұловтың айтуын-
ша, биыл өңірде балалардың дене- 
шынықтыруына, спортпен шұғыл-
дануына ерекше жағдай жасалды. 
Балалар таэквондо, дойбы, шах-
мат, үстел теннисі, жүзу, хореогра-
фия спорттық секциялар бойынша 
үйірмелерге қатысады. Қарағанды 

қаласында балаларға арналған жа-
бық футбол алаңы, Шахтинскіде 
денешынықтыруға арналған бас-
сейн комплексі, Нұра ауданында 
екі океандық корт ашылған. Жал-
пы өңірде 8 океандық корт, 77 
ойын алаңы, Workout спорттық 
алаңы жұмыс істейді. 

Бұдан бөлек, Балқаш қаласын-
да және Қарқаралы ауданында 
жыл соңына дейін спорттық ны-
сандар ашылатынын айтты. 

Сондай-ақ, барлық білім беру 
ұйымдары дабыл түймелерімен, 
дыбыстық хабарлау жүйесімен, 
бейнебақылаумен қамтамасыз 
етілгендігін де айтып өтті.

565 білім беру ұйымында 
«Бала қорғау» QR коды енгізілген. 

Бұдан бөлек, облыс әкімінің 
орынбасары балаларға медицина-
лық көмек көрсету бойынша атқа-
рылған шараларды баяндады. 

Биыл «Шипагер», «Бала», 
«Үміт» реабилитациялық орта-
лық  та рында 2,5 мың бала тегін 
емделген. Жыл соңына дейін об-
лыстық балалар ауруханасы ашы-
латынын айтты. 

Балаларға қамқорлық жасау 
тек бұл жылмен шектеліп қалма-
уы тиіс. Ербол Әліқұлов балалар-
дың өмір сүру сапасы мен денсау-
лығын жақсарту шаралары келесі 
жылы да жалғасатынын айтты.

«Бұл жыл тарихи ауқымды 
оқиғаларға толы болды. Бүкілха-
лықтық референдум арқылы Кон-
ституциялық реформа, Қазақстан 
Республикасы Президентінің ке-
зектен тыс сайлауы өтті. 25 қазанда 
еліміз жаңа форматта Республика 
күнін атап өтті. Бұл мереке ұлттық 
дәрежеге көтерілді. Осындай тағ-
дыршешті істердің басы-қасында 
өңір тұрғындары белсенді үн қатты. 
Аталған еркін жүздесу де  ағымдағы 
оқиғалар қатарының заңды жалғасы. 
Мен үшін өңір қауымдастығымен 
жаңа лауазымда алғашқы кездесуім 
Тәуелсіздік күнінің қарсаңында өтіп 
жатқаны ерекше мәнге ие. Өздеріңіз-
бен қызықты әрі нәтижелі сұхбат 
құратыныма сенімдімін», – деді әкім 
мырза кіріспе сөзінде. 

Алғашқылардың бірі болып 
облыстық Қоғамдық кеңес мүше-
сі Ниқанбай Омарханов сөз алды. 
Ол Қоғамдық  кеңес атынан облыс 
әкімін тағайындалуымен құттықта-
ды. Облыстың қоғамдық кеңесінің 
қызметі туралы, «Әділетті Қазақс-
тан» идеясын ілгерілетудегі кеңестің 

● ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ ҚАРСАҢЫНДА

Кеше Достық үйінде Қазақстан Республикасының Тәуел-
сіздік күніне орайластырылған «Әділетті қоғамның негізі – 
ашықтық пен келісім» атты дөңгелек үстел өтті. Диалог алаңы-
на Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекпаев, зиялы 
қауым өкілдері, ғалымдар, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы, жастар ұйымдары, кәсіпкерлік, 
мемлекеттік қызмет, БАҚ өкілдері қатысты. Аталған шараны 
тізгіндеген облыс әкімі мемлекеттік мереке қарсаңында «Әділет-
ті Қазақстан» құрылысының идеясымен бөлісерлік түрлі шара-
лардың өтіп жатқандығын мәлімдеді.

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

ролі туралы қысқаша айтып, ауыл 
шаруашылығын дамытуға байланы-
сты мәселелерге тоқталды. Мемле-
кет басшысы ауыл шаруашылығын 
дамытуға – отандық экономиканың 
жаңа қозғалтқышына ерекше назар 
аударатынын атап өтті. «Біз ең ал-
дымен ауылдық жерлердегі жандар-
ды жаппай жұмыспен қамту үшін 
барлық жағдайларды ескере оты-
рып, жаңа технологияларды енгізу-
ге, ауыл тұрғындарының кез келген 
кәсіпкерлік бастамаларын қолдауға 
тиіспіз. Қажетті ұсыныстарымыз 
тиісті шешімін табары сөзсіз», – деп 
игі сенімін білдірді.

Жаңа технология демекші, «Пай-
далы кен орындарын қазып өндіру»  
кафедрасының меңгеруші Асқар 
Имашев өндіріске заманауи техно-
логияларды енгізу мәселесіне назар 
аудартты. Сөзінше Әбілқас Сағы-
нов атындағы Қарағанды техника-
лық университеті бұл бағытта түрлі 
ғылыми жобаларды қолға алған. 
Бастысы қолдау қажет. «Қараған-
ды қашанда ғылыми әзірлемелерді 
алға тарту орталығы болған. Болып 
та қала береді. Осында жоғары оқу 
орындарының ректорлары қатысып 
отыр. Өз тарапымыздан жергілік-

ті атқарушы органдармен бірлесіп, 
ғылым мен бизнестің өзара іс-қи-
мылына өрісті кеңейтетін боламыз. 
Алда ғылым өкілдерімен, ғалымда-
рымызбен кездесу жоспарладым», – 
деді Ермағанбет Қабдулаұлы. 

«Инфографикс кз» компания-
сының жетекшісі Тимур Ходжаев 
сандық технологияларды енгізудің 
маңызы мен артықшылығына мән 
берді. Қолға алған жобаларымен де 
таныстырды. Талбесік қоғамдық 
бірлестігінің өкілдері қайырым-
дылық шараларының өңірде қарқын 
алуына өз тараптарынан үн қатты. 
Мәселен, бұл ұйым ағымдағы жылы 
бес көпбалалы отбасыны баспана-
мен қамтуға ықпал еткен. «Қайы-
рымдылық ісі тасада қалмаса екен» 
деген игі ниетін жасырмады. Осы 
орайда байланысқа шыққан Осака-
ров ауданы журналисі аз қамтылған 
отбасыларға қатысты атқарылған 
жұмыстар легіне тоқталды. Бұл са-
лада Қазақстан халқы Ассамблеясы 
да қалыс қалмағандығын аңғартты. 
Әңгіме барысына «Saryarqa» теле-
арнасының тілшісі Жанбота Елуба-
ев пен «Бесінші арна» өкілі Ирина 
Вабищевич қосылды. Ұлтжандылық 
тақырыбын өзек еткен журналистер 
қиын жағдайда қалған жандарды 
құтқарған қаһармандар жайлы бей-
неролик көрсетті. 

Келелі мәселелерді көтерген 
жиыннан қалам иелері де қалыс 
қалмады. Аталған шарада жас ақын 
Нұрдәулет Бақытұлы Алаш арысы 
Мағжанның өлеңін көпшілік қа-
уымға паш етті. 

Қызу пікір алмасқан, көпшілік 
ту ындаған сауалдарына мардым-
ды жауап алды. Шара соңында Қа-
зақстан Республикасы Президен ті 
тағайындаған «Жомарт Жан» төс-
белгісімен Қазақстан халқы Ас-
самблеясының мүшесі Анвар Осин 
марапатталды. Облыс әкімі қиын 
жағ дайда қалған жандарға қол ұшын 
созған бейбіт күннің бүгінгі ал ты ба-
тырына Алғыс хат табыстады.

Сөз соңында Ермағанбет 
Бөлекпаев қатысушыларға ақжар-
ма алғысын білдіре отырып, есік 
қаққалы тұрған Тәуелсіздік күнімен 
құттықтады. «Біздің алдымызда биік 
белестер тұр. Бұл сыннан сүрінбей 
өткен жерлестеріміз Мемлекет бас-
шысының алға қойған міндеттерін 
орындауда бірлік пен ынтымақтың 
жарқын үлгісін көрсетеді деген 
сенімдемін», – деді өз сөзінде.

Суретті түсірген
Еркебұлан ХАДЫЛБЕК
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Биыл конкурсқа қатысуға 479 
ұйымнан сұраныс түскен, соның 
ішінде 301 субъект шағын және 
орта бизнестікі. «Үздік әлеуметтік 
жауапты кәсіпорын» номинация-
сына 238 сұраныс түскен.

Бұл номинацияда өз кадрларын 
қолдауға, мүгедектерді әлеуметтік 
бейімдеуге және бүкіл қоғамның 
әл-ауқатын арттыруға бағытталған 

әлеуметтік бағдарламаларды жү-
зеге асырушы ізденушілердің қыз-
меттері қарастырылады.

Конкурста Компанияның қа-
тысуымен жүзеге асырылған 
келесідей жобалар атап өтілді: 
«Мүмкіндігі шектеулі балаларды 
дамыту және әлеуметтік бейім-
деу орталығын» қаржыландыру, 
Балқаш қаласының орталық ауру-
ханасына ПТР зертханалар сатып 
алу және орнату, сондай-ақ жаңа 
Жедел медициналық жәрдем авто-
машинасын сыйға тарту.

Еске сала кетейік, «Медная 
компания Коунрад» ЖШС-і «Сары 

Казна» ЖШС-мен қатар «Коунрад» 
Корпоративтік Қоры арқылы қайы-
рымдылық көмекті жүзеге асыра-
ды. Бұл Қорды 2017 жылы аталған 
компаниялар Қоңырат шағын ау-
даны мен Балқаш қаласындағы 
қоғамның неғұрлым әлжуаз және 
мұқтаж өкілдеріне денсаулық 
сақтау және білім беру салаларын-
дағы қызметтерді қаржыландыру 

үшін құрды.
2017 жыл мен 2021 жылдар 

аралығында «Коунрад» Корпора-
тивтік Қоры қайырымдылық мақ-
сатындағы демеушілік қызметке 
барлығы 283 671 161,62 теңге жұм-
сады. 2022 жылы (желтоқсан айы-
на дейін) – 58 030 407,85 теңге.

2022 жылы келесідей қайы-
рымдылық көмектер көрсетілді:

– Қарағанды облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің «Қарағанды облысы 
Балқаш қаласының мүгедектігі бар 
балаларға арналған оңалту орта-

лығы» ҚММ-не 23 806 710 теңге 
сомасына жабдықтар сатып алуы-
на.

– Қоңырат шағын ауданында 1 
396 363 теңге сомасына екі аялда-
ма кешені абаттандырылды.

– Балқаш қаласынан 5 сту-
дент-медиктің оқуын қаржыланды-
ру жөніндегі облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының бастамасы-

на қолдау білдірді. Студенттер уни-
верситеттегі оқуларын аяқтағанша 
демеушілік жалғасады (6 жыл). 
Оқудың 1 жылы үшін 2 667 500 
теңге төленді. Бұл бастаманы келе-
сі жылда да қолдау жоспарлануда.

–  Қыркүйек айының ортасын-
да 5 адамнан тұратын аз қамтылған 
отбасының үйін абаттандыру жұ-
мыстары басталды. Қараша айы-
ның соңында жоба аяқталды, оған 
10 миллион теңгеден аса қаржы 
жұмсалды.

– Жыл бойы көпбалалы және 
аз қамтылған отбасыларға балала-
рын мектепке даярлау үшін көмек 

көрсетілді, зейнеткерлер мен арда-
герлерге азық-түлік жиынтықтары 
таратылды, жергілікті тұрғындар-
дың тексерілуіне және емделуіне 
қаржы бөлінді. Осы өтініштер бой-
ынша жұмсалған жалпы сома – 13 
314 709 теңге.

Бұлардан бөлек Корпоративтік 
Қор «Рухани жаңғыру» бағдарла-
масы аясында ірі жобаларды жүзе-
ге асырды:

– 2017 және 2018 жылдары қа-
ланың орталығында және Қоңы-
рат шағын ауданында балалардың 
спорттық ойын алаңдарын салды 
(53,5 млн. теңге).

– 2019 жылы мүмкіндігі шек-
теулі балаларға арналған «Үлкен 
жүрек» орталығының тұрғынжай-
ына реконструкция жасалып, жа-
рақтандырылды. 2019 жылы жазда 
орталықтың тәрбиеленушілеріне 
арналған мамандандырылған ба-
лалар ойын алаңы орнатылды (50 
млн. теңге).

– 2020 жылы өмірлік қиын 
жағдайға душар болған жандарға 
арналған «Шаңырақ» жанұя орта-
лығына реконструкция жасалып, 
толықтай жабдықтармен және тех-
никамен жарақтандырылды (дағда-
рыс орталығы, 30 млн. теңге).

– 2021 жылы Балқаш мүгедек-
тер қоғамының тұрғынжайына 
күрделі жөндеу жұмыстары жасал-
ды (10 млн. теңге).

– 2021 жылдың ішінде Балқаш 
қаласының Орталық ауруханасы-
на көмек көрсетілді: ПТР зертхана 
сатып алынып, орнатылды, дизелді 
генератор орнатылды, жедел жәр-
дем автомашинасы сатып алынды 
(барлығы 60 млн. теңге).

Келесі жылы Корпоративтік 
Қор медицина саласында абитури-
енттердің гранттарын қаржылан-
дыру бастамасын жалғастыруды, 
Балқаш пен Қоңырат шағын ауда-
нындағы денсаулық сақтау және 
білім беру деңгейін жақсартуға 
қаржы салуды жоспарлап отыр.

«Медная компания Коунрад» 
ЖШС баспасөз қызметі
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– Сәкен мырза. Тәуел-
сіздік сөзінің астарында тәуе-
кел, тауқымет, ерлік ұғымда-
рының тұнып тұрғаны ойлы 
жанды сөзге итермелейтіні 
кәдік...

– Тұспалыңыз дөп. Қасірет пен 
қасиеті астасқан тарихи күн екен-
дігін ел сезінеді. Бұл күнді атой-
лап, Республика күніндей сән-сал-
танатын келістіріп өткізу қиындау. 
Мәдениеттанушы ретінде айтып 
өтейін, өзге мемлекеттерде де мұн-
дай сипаттағы ұлт мерекелері бар. 
Мәселен, Израиль. Қай күн екені 
нақты есімде жоқ. Иом-Кипур күні 
ғой деймін. Жыл сайын олардың 
қоғамдық көліктері, ұшақтары 
тапжылмай тұратын қасиетті күн 
бар. Қаралы күн емес. Қасиетті күн 
дейді өздері. Теледидар экранын-
дағы сауық-сайранға толы бағдар-
ламаларын доғаратын тәртіптері 
бар. Музыка да, радио да ойнамай-
ды,  тоқтатады. Барлық дүкендер 
мен кәсіпорындар жабық күйінде 
қалады. Себебі олар қаһарманда-
рын еске алады. Тағзым етеді. Дана 
халқымызда «Өлі разы болмай, тірі 
байымайды» деген сөз бар. Шын-
дығына келгенде, ислам мәдени-
етіндегі «өліге тиетіні тек Құран 
және Құран» деп кеттік емес пе? 
Ал өркениетті, саналы халықтың 
бір міндеті қаһармандарын ешқа-
шан ұмытпау. Ұлықтау. Көрдіңіз 
бе?! 

– Демек, сөздің ләмі иде-
ологияға келіп тірелетін 
сыңайлы ғой... 

– Мемлекет бар жерде, идео-
логия бар. Бұл – аксиома. Идео-
логиясы жоқ мемлекет мазмұны 
жоқ қалып тәрізді. Философиялық 
тұрғыдан қарастырып көрсек. 
Желтоқсан тәуелсіздікке жасалған 
қадам деп жатамыз. Анығында 
«қазақты қазақ басқарсын» деген 
табиғи талап ол. Сол кездегі көктен 
түсірілген «десант» басшы Колбин-
ге қарсылық қой. Ашығына келсек. 
Ертең тарих бәрін қазіргіден артық 
айғақтай түседі. Сонда қайтпекпіз? 
Осындай олқылықтардың орнын 
әсте-әсте толықтырып жүргеніміз 
абзал. Ұрпақ сабақтастығы жедел 

● БІЗДІҢ СҰХБАТ

Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында егемен елдің ендігі бағдары 
қандай болған жөн? Зиялы азаматтар не дейді? Ой-аңсарлары қан-
дай? Біздің сауалдарымызға мәдениеттану ғылымдарының Phd 
докторы, философ Сәкен Меңдуллаұлы жауап берді. Таразы басын 
теңестірер салмақты ой-пікірлерін ой елегінен өткізіп көріңіз, оқы-
рман.  

жаңарып келеді. Ертең ендігі ұр-
пақтың да өз айтары бар. Күмәніңіз 
болмасын. Тәуелсіздік күні – біздің 
темірқазығымыз! Бұл мерекеге 
жанымызды мықтап байлауымыз 
қажет. Біреулер айтқандай аза күні 
емес, егемендігіміз һақындағы 
сандаған күрестеріміздің шегіне 
жеткен қасиетті мереке екендігін 
ұғындыратын мезгіл жеткендей. 
Өйтпесек, жан жарамыз басылмай-
тындай. Желтоқсан бар. Жаңаөзен 
бар. Қаңтарымыз бар... Сөйтіп 
жалғаса береді. Басалқы тоқтам 
қажет.

– Жастар деп кеттіңіз. 
Мазмұн деп кеттіңіз. Идеоло-
гия дедіңіз. Жіліктеп өтсек...

– Нақтырағы – мән мен мазмұн. 
Батыс мәдениетінде постмодер-
низм деген түсінік бар. Ол де-
геніміз құндылықтардың аласа-
пыранға түсуі. Адамның мәні тек 
өлген соң ашылады. Оған дейін 
өмір сүруге құқылы адам да, қоғам 
да құбылғыдай құбылып тұра 
береді. Енді құндылығымызды 
тұрақты ететін мықты саяси элита 
ауадай қажет. Біз кез келген нәрсе-
ден мазмұн шығарып үйренуіміз 
қажет. Түсіндіре алдым ба?! Біздің 
рухымыз бодан ел болып, шорт 
сынған елдердің санатындамыз 
ғой. Енді осы рухымызды оятып, 
селкеусіз сенім беру үшін қайта-
лап айтамын, мән мен мазмұн ке-
рек. Мен жоғары оқу орнында 
дәріс беремін. Жақында мынандай 
қарапайым сауалнама өткіздік. 

Тәлімгерлерімізден «Сіз үшін ең 
басты құндылық не?» деген сауа-
лымызға олардың 70%-ы не дегенін 
білесіз бе? «Отбасым. Әке-шешем». 
Болды. Бұл – қоғамымызда идеоло-
гияның әлсіздігінің көрсеткіші. Тәу-
елсіздік бізге қалай келді? Тәу етер 
қазынамыз екендігін ешбірі есіне де 
алмайды. Егемендік бірінші орында 
емес. Осындайда хәкім Абайдың 
«Еріксіз түскен ылдидан, еркімен 
шығар өр артық. Еріксіз сүрген 
өмірден, көсіліп жатқан көр артық» 
дегені еске түседі. Мемлекетіміз ер-
кіндіктің қадір-қасиетін сезіндіре 
алатындай қарышты қадамдарға 
баруы ләзім. Жақсы. Тереңірек 
толғайық. Қазір біз бір-бірімізге 
неге риясыз сене алмаймыз? Біз 
бір-бірімізге сенбейміз. Себебі – 
мемлекетке сенбейміз. Қараңызшы. 
Қандай гәп жатыр мұнда. Ақселе-
уше айтсақ та жетіп жатыр. «Біз 
жастарға білім беріп жатырмыз. 
Бірақ берген білімімізде де ешқан-
дай мазмұн жоқ». Байырғы бабала-
рымызға қайырылып қарасақ, олар 
берген бір уәдесімен ғана дүниенің 
түйінін шешіп кеткен ғой. Қазір ше-
неуніктеріміз уағда атаулысының 
күніне тұрмақ, сағатына мыңын 
жаудырады. Ақыр-соңы нөлге кеп 
тіреледі. Бұған таңқалмайтын да 
болдық. Әкесі баласына уәде бере 

алмайды. Кешегі бабаларымыздың 
жалғыз серті талайлардың тағды-
рын шешкен. Қазір серт бермейміз. 
Себебі – сенбейміз!

– Әлеумет біреуге қарап 
бой түзеуі қажет дейсіз ғой...

– Иә. Веберше айтсақ, идеалды 
типтеріміз қат. Мысалы, Жапония-
ның императорын алайық. Ол мем-
лекетін жарылқамауы мүмкін. Бірақ 
ол басынан бақайшағына дейін жа-
понның болмысын сақтауды мұрат 
етеді. Сонысымен еліне кепіл болып 
тұр. Кепіл – сенім. Қазіргі ақсақал-
дарымыз бен апаларымызға қа-
раңызшы. Ақсақалымыз бөрік киіп, 
аналарымыз кимешек кисе, баяғы 
үлкендердің болмысын берген бо-
лар еді ғой. Алайда, әзіргі ақсақал-
дан болмыс іздеу қиын. Ішкі мазмұн 
жоқ. Император сол өзіне жүктел-
ген болмысты сақтауға міндетті. 
Сақтайды да. Оның қызы қарадан 
шыққан жігітке тұрмысқа шығып 
көрсін. Ол императорлығынан 
ада-күде қоштасады. Міне, бостан-
дық та осы сынды сынбайтын мәң-
гілік мұра! Бабалар аманаты. Олар-
дың бүгінге жеткен рух демі!

– Енді қайтпек керек?

– Қазақы құндылықтар қағи-
датын берік орнату маңызды. 

Біз әлі үлкенді құрметтейміз, сый-
лаймыз. Ақсақалымыз ақылымен 
асып тұрмаса да, оның жасына қа-
рап ізет етеміз.

– Керемет. Жаңа Қа-
зақстанды құру үшін демек...

– Ғылым үстемдік құру 
керек. Кейбір ғалымдарымыз за-
манымыздан жүз жылға өте туған. 
Жаңа Қазақстанды ғылымсыз еле-
стету қиын. Еркіндіксіз ғылым 
тұл. Саясаты ашық елдің ғылымы 
да терең, көкжиегі де кең. Саясат 
демекші, бұл мәселені алғаш грек-
тер сөз еткен. Саясатпен айналы-
сатындарды олар «политикос» 
деп атаған. Ал, саясатпен шару-
асы жоқтарды олар «идиотикос» 
дей салған көрінеді. Саясатқа мән 
бермеген самарқаулар елі болмас 
үшін сергек жүрген пайдалы. Бұл 
– шешуші фактор. Дамыған мем-
лекеттің сегіз жасар баласы саяси 
көзқарасын еркін білдіре алады. 
Біз ше?! Не мақтаймыз, не дат-
таймыз. Фейсбуктегі қоғам екіге 
жарылды. Саналы сарабдал зиялы 
пікір жоқтың қасы. Зиялы қауым 
өзінің міндетін ұмытып кеткен-
дей көрінеді маған. Қазір бұқара 
халықты «тәрбиелеп» түрлі тре-
нингтер өткізіп кетті ғой. Диа-
гноз дұрыс емес. Еуропа билігі 
Маркстің «Капиталын» оқығанда 
қатты қаймыққан. Зиялылар ха-
лыққа емес билікке тренинг өткізу 
керек қой. Сонда олар елге де сый-
лы болады. Ел де ереді соңынан! 
Зиялылар билікті баласындай тәр-
биелеп, бақылауда ұстауы қажет. 
Сонда дүниенің түйіні де өздігі-
нен шешіле жатады. 

– Сөз соңында оқырман-
дарға жеткізер тілегіңіз.

– Қазір әлеуметтік желіде 
ақылшылар тым көбейіп кетті. 
Бірақ, көбісі шолақ ойларымен 
тығырыққа тіреліп қалатынына 
да куә болып жүрміз. Болғанымы-
здай көрініп, көрінгеніміздей бо-
лайық, ағайын! Тәуелсіздік күнінің 
қадір-қасиетіне жете білейік. Көп 
оқып, көп толғанайық! 

Сұхбаттасқан                                                                            
Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Астанада бизнестің әлеумет-
тік жауапкершілігі жөніндегі жыл 
сайынғы республикалық «Па-
рыз» байқауының жеңімпаздарын 
марапаттау рәсімі өтті. ЭКСПО 
Конгресс орталығында өткен ша-
раға Қазақстан Республикасы-
ның Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің депутаттары, ре-
спубликаның орталық мемлекеттік 
органдары мен кәсіпорындары-
ның басшылары қатысты. Байқау 
еліміздің тұңғыш Президентінің 
бастамасымен 2008 жылдан бері 
өткізіліп келеді. Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің 2008 
жылғы 23 қаңтардағы № 523 Жар-
лығымен «Парыз» бизнестің әле-
уметтік жауапкершілігі бойынша 
конкурс өткізу ережесі бекітілді. 
Ол халықтың әл-ауқатын одан әрі 
жақсарту мақсатында жеке кәсіп-
керлік субъектілерінің қоғам ал-
дындағы корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілігін қалыптастыруға 
және арттыруға бағытталған.

ҚР Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың қатысуымен болған 
салтанатты марапаттау рәсімін-
де «Медная компания Коунрад» 
ЖШС-і мен оның директоры Павел 
Тимофеевич Семенченкоға шағын 
және орта бизнес субъектілері ара-
сында «Парыз-2022» конкурсының 
«Үздік әлеуметтік жауапты кәсіпо-
рын» номинациясы бойынша І 
орын жүлдесі табысталды. Аталған 
номинация жүлдесін – Мемлекет 
басшысының қолы қойылған Ди-
плом мен «Парыз-2022» Алтын 
сувенир статуэткасын Павел Тимо-
феевичке салтанатты түрде табыс 
еткен ҚР Еңбек және халықты әле-
уметтік қорғау Министрі Тамара 
Дүйсенова.

Құлдық санадан ұлттық санаға 
көтерілу – мәңгілік тақырып. 
Желтоқсан дегенде мәңгүрттік-
тің қамытын кигендер тұғырынан 
қайта түлегендей күйді сезіндіру 
– мемлекеттің міндеті. Желтоқ-
сан дегенде көз алдымызға тө-
беден жауған марапат емес, рух 
салтанаты елес беру керек емес 
пе?! Салтанатты шаралар легінен 
көрі, осы күндері шынайы қасірет 
тартқандар ұлықталу қажет. Бірақ 
ұлықталғанда да тоғышарлар 
ғана емес. Кеше бір дерек көріп 
қалдым ғаламтордан. Желтоқ-
сан көтерілісінде қазақтың қы-
зын қорлап жатқан милиционерді 
ұрғаны үшін ұсталып, өлім жа-
засына кесілген екен. Бірақ тағ-
дырдың бұйрығымен аман қалып 
қазір ортамызда жүр екен. Пәтер-
сіз. Жағдайсыз жүр екен. Неге?! 
Сұрақ өте кеп. Әкесі баласы үшін, 
баласы да әкесі үшін жауап берер 
кез келгенде ғана біздің санамыз 
серпіледі.

– Тайбурылдың да 41 
күндік кемдігі бар. Жақ-
сылықты да айта отырсақ. 
Қоғам тұрғысында. Ар-
тықшылығымыз неде? Көз-
ге атап көрсетер неміз бар?

– Салыстырмалы түрде біз – 
ар-ұяттан ажырамаған елдердің 
біріміз. «Обал болады», «Ұят бо-
лады» дегенді әлеумет ұмытқан 
жоқ. Тағы бір қуанатын тұсымыз, 
аналарымыз балаға қамқор бо-
луды ұмытпады. Отбасы түсінігі 
санамызға мықтап енген. Баты-
ста бала деген сөз ұмытылғалы 
қашан. Потенциалымыз ересен. 
Азырақ жолға салса, болып тұр. 

Егемендік!
Тәуелсіздік – тірегім!
Азаттық деп толғанады 
                         жүрегім.
Қайрат, Ләззат, 
      Сәбира мен Ерболдың,
Ерлігімен келген бақ 

                 деп білемін!

Бостандықты мәңгі 
                 жырла дүр елім,
Көк туымды ұстап 
                   талсын білегің. 
Мамыражай бейбіт 
               ғұмыр сүргенім:
16 желтоқсан 
                        деп білемін! 

Әр қазағым қажыр беріп, 
                            тер төккен,
Теңдігімнің талбесігін 
                         тербеткен.
Ұлан-ғайыр даламыздай 
                                қастерлі,
Тәуелсіздік киелі едің 
                        сен неткен!..

Назгүл Бейсембекова,
Кеншоқы ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы 
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дыру – екінің бірі, егіздің сыңарының 
қолынан келмейтінін мойындау керек. 
Осындай істің екі тізгін, бір шылбы-
рын ұстаса да нәзіктік пен қазақ қызы-
на тән ұяңдығын жоғалтқан емес. 

Бағындырған белестер
«Ютария ltd»  ЖШС компания-

лар тобының даму жолы Қазақстанда 
кәсіпкерліктің қалыптасуымен өте 
тығыз байланысты. Елімізде өндірі-
стерді ұйымдастыру арқылы шағын 
және орта бизнесті дамыту нақты өн-
дірістік кешенді құруға ықпал етті.

Компания тобының тұңғышы – 
«Ютария ltd» ЖШС Өндірістік ин-
новациялық компаниясы 2002 жылы 
құрылған болатын. Алдымен шағын 
цехтан басталған бизнес бүгін мына-
дай алып өнеркәсіпке айналатынын ол 
уақытта ешкім білген жоқ.

Ал, уақыт өте келе, қажымай-тал-
май еңбектену мен ізденістің арқа-
сында кешегі шағын цех «Қазақмыс» 
корпорациясының кәсіпорындарына 
шикізат, маталар мен фурнитураны 
жеткізуші деңгейіне жетті. Бірақ бұл 
мақсаты айқын, қадамы нық ұйым 
үшін, шекара емес-ті. Біршамадан 
соң Жезқазған қаласындағы осынау 
бір тігін фабрикасы қала құраушы екі 

Жансая СӘРСЕНБАЙҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Қарағандыда былтыр ма мыр айында ашылған «Ютария 
ltd» ЖШС Тігін фабрикасының  ашылғанына көп болмаса да, 
компания бүгінде ісмер тігіншілерімен мақтанады. Тігіншілер 
таң ғы сағат 8-ден бастап, Әлихан Бөкейхан ауданындағы жұмыс 
орындарында қаз-қатар тізіле отырады. Әр тігіншінің үстіндегі 
үтіктелген қы зыл кеудеше мен  қалпақтан-ақ мұнда тәртіп пен 
ереже қатаң екенін бірден аңғаруға болады. 

«Ютария ltd» компаниялар тобының басшысы әрі құрыл-
тайшысы Сәуле Шәуенованың да күнделікті ұстанымы – осы 
жұмыс тәртібінің сақталуы. Осынау бірегей ерекшелік арқа-
сында еліміздің ірі кәсіпорындарының бірі «Қазақмыс» корпо-
рациясы» ЖШС-мен де байланыс тығыз. «Қазақмыстың» Қа-
рағанды филиалының қатардағы қарапайым жұмысшысынан 
бастап, шенді басшыларына дейін, арнайы киімді дәл осы жерде 
тігеді. Бұл – Ұлытау облысын қоспағандағы жұмысы. Тек қана, 
арнайы киім емес, лауазымды басшыларға кеңсе киімдері, яғни, 
түймелі ақ жейде, тоқылған бешпент пен классикалық үлгіде-
гі түймелі желеткелер де тігіледі екен. Бұл – астын сыза айтуға 
тұрар жаңалық. Талай кеншінің үстінде тігісі төзім берген ар-
найы киім жайын білмекке осынау тігін фабрикасына арнайы 
ат байладық. Бізге атқосшылық етіп, тігін ордасының тынысын 
«Ютария ltd » ЖШС Оқу орталығының басшысы Шолпан Әбіл-
дина түсіндірді. 

«ЕЛІМІЗДЕ ЕҢБЕКҚОР АДАМ, КӘСІБИ МАМАН ЕҢ СЫЙ-
ЛЫ АДАМ БОЛУҒА ТИІС.  ОСЫНДАЙ АЗАМАТТАР МЕМЛЕ-
КЕТІМІЗДІ ДАМЫТАДЫ. БІЗ ҚАРАПАЙЫМ ЕҢБЕК АДАМЫ-
НА ҚҰРМЕТ КӨРСЕТУІМІЗ КЕРЕК».

ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

СӘУЛЕ БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ ӘСІЛІНДЕ ЖАРНАМАҒА 
ЗӘРУ ЕМЕС. ЖОЛЫ ЖІҢІШКЕ ТАБИҒАТЫНА ҚАРА-
МАСТАН, КЕЗ КЕЛГЕН ЕР-АЗАМАТ ТӘУЕКЕЛ ЕТІП, 
ТАС ЖҰТА АЛМАЙТЫН ҮЛКЕН ІСТЕРДЕН ТОЛАЙЫМ 
ТАБЫСҚА КЕНЕЛУІ  – ОНЫҢ СӨЗГЕ ЕМЕС, ІСКЕ БЕ-
КЕМДІГІН КӨРСЕТСЕ КЕРЕК-ТІ. КЕЙДЕ ҚАЗАҚТЫҢ 
ОСЫНДАЙ ҚАЙСАР, ӨЖЕТ ҚЫЗДАРЫН КӨРГЕНДЕ, 
ЕЛГЕ ҰЙЫТҚЫ БОЛҒАН АНАЛАР ҚАРҚАБАТ, ДОМА-
ЛАҚ АНА, ЗЕРЕ, ҰЛЖАН, ҰЛПАНДАР ЕСКЕ ТҮСЕДІ.

кәсіпорынның біріне айналғанына қа-
лың ел куә болды. Бұдан кейін компа-
ния тобы құрылғанда, еңбектің бәрін 
жеңбек екеніне шүбәсіз сеніп, қол 
қойған-ды жұрт.

 
Бірінші белес

2012 жылы Жезқазғанда 350 
адамды жұмыспен қамтитын қазір-
гі заманға сай автоматтандырылған 
тігін фабрикасы салынды. Кәсіпо-
рынның жобалық қуаты жылына 1,8 
млн. дана өнім шығаруға жетіп артыл-
ды. Кәсіпорындармен ұзақ мерзімді 
келісімшарттар аясында жыл сайын 
шамамен 730 мың жиынтықтағы 
арнайы киімдер тігіледі мұнда. Екі 
ауысыммен жұмыс істесе де, үш ауы-
сым жасауға мүмкіншілік бар. Қазір-
гі таңда өндірістік аудан көлемі 4946 
шаршы метр, өндіріс тікелей пайда-
ланған аумақ 3800 шаршы метр ша-
масында. Өндірісті кеңейтуге де еш 
кедергі жоқ. Бүгінде өндірісте жобала-
удың автоматтандырылған шаблоны 

бар заманауи жүйелер қолданылады. 
Жаңа технологиялар мен білікті ка-
дрлар еңбек қауіпсіздігі мәселелерін 
кешенді шешу механизмін жүзеге 
асыруға ықпал етіп келеді.

Компания арнайы киімдер на-
рығында кешенді жұмыс жүйесін 
ұсынған алғашқы ұйым. Яғни, өн-
дірістен бастап, қызмет көрсетушіге 
дейінгі аралықтағы барлық қызметті 
қамтыды. Біле-білгенге, бұл қызмет-
тердің ауқымы кең. Арнайы киімдерді 
жуу, химиялық тазалау, жөндеу, марки-
ровкалау және тағы да басқа сіз бен біз 
сырын біле бермейтін тігін кәсібінің 
барлық қызметін меңгерген. Компания 
басшылығының айтуынша, мұндай 
тәсіл тиімділігін көрсеткен екен.

Екінші белес
«Қазақстанның индустриалды 

кар тасында» «Астана – жаңа қала» 
ар найы экономикалық аймағында 
«ASTANA Ютария Ltd» Өндірістік 
ин новациялық компаниясы» ЖШС 
пайда болды. Бүгінде 7500 шаршы 
метр аумақта орналасқан компания 
1500 атаулы өнім шығарады. Цехтар-
да жаңа, заманға сай автоматтанды-
рылған, өнеркәсіптік және арнайы 
тігін машиналары, компьютерлік 

бағдарламалармен толық қамтылған 
пішу және кестелеу құрал-жабдықта-
ры орнатылған.

 
Үшінші белес – 
Қарағандыда

Асылында, абыройы асқақ һәм 
беделі биік компания 2019 жылы 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
қолынан ірі кәсіпкерлік саласындағы 
«Үздік әлеуметтік жауапты кәсіпо-
рын» аталымы бойынша «Парыз» сый-
лығын алғаны барша бұқараға мәлім.

Ал, Қарағандыдағы «Ютария» 
жайлы бұрын естісек те, маманда-
рымен етене жақындасып, жүз жара-
стыра әңгімелесу бұйырмапты. Көптің 
көңілін күпті еткен басты сұрақ ол 
– аталмыш компания тіккен киімдер 
тұтынушы талабынан шыға ма екен?

– Әрине, көптің көңілінен шығу 
мүмкін емес. Десек те, біздің компани-
яның ең басты қағидасы ол тұтынушы 
денсаулығы һәм жұмысқа ыңғайлы 
ықшам киім тігу. Заманауи киім үл-
гілерінен де қалыс қалмақ емеспіз. 
«Тұтынушы денсаулығы» деп бақы-
лаушы маман бекер айтпаса керек. 
«Денсаулық» дегені ол тек киімнің 
жылылығы ғана емес. Сонымен қа-
тар, жылудан бұрын киім матасының 
адамға зияны тимейтіндей экологи-
ялық таза болуы, етек-жеңдерінің 
тым келте пішілмеуі де жұмыскерлер 
денсаулығын ойлаудан, – дейді Техни-
калық бақылау бөлімі маманы Гүлнар 
Қарақұнысова.

Мысалы, алыстан арнайы белгі бе-
рер жолақтары бар кеудешені алайық. 
Қарап тұрсаңыз мұнда тігілгендердің 
етегінің артқы бел жағы ұзындау. 
Неге? Өйткені, кеншілердің көбінің 
белі ауырады. Кеудеше белінің ұзын-
дау болуы сол суықты белге жеткізбеу, 
яғни, аурудың алдын алу. Сондай-ақ, 
белден жоғары болып келетін тарт-
палы шалбарларда бел мен жамбасты 
суықтан қорғау үшін арнайы тігілген. 
Мұндағы қыстық шалбардың бәрінің 
жамбасы екі-үш қабат синтепонмен 
сырылған. Ол іштегі жылуды сақтап, 
сырттың суығын өткізбейді.

Міне, қарапайым қағида қандай 
маңызды рөл атқарады. Тіпті, киімді 
тікпес бұрын, мата сапасына да қат-
ты көңіл бөлетін көрінеді. Компания-
ның басты тұтынушылары кеншілер 
болғандықтан, қауіпсіздік пен денса-
улық – басты орында. Сондықтан бо-
лар, мата сапасына жауап беретін тех-
нолог мамандар маталардың алдымен, 
отқа-суға сыналып, тексерілетінін ай-
тады. Осындай жіті қадағалаудан соң 
ғана барып, матаның жарамды-жарам-
сыздығы анықталады.

Арнайы киімдерді кен орындары-
ның өкілдері келіп, сынақтан өткізуге 
хақысы бар. Олар өз жұмыстарына 
керегін һәм өздеріне ұнаған киім топ-
тамасын таңдап, оны жалпы дауысқа 
салады.

– Әр кеншінің өзіне тән тіркеу 
номері бар. Сол номер арқылы оған 
қысқы және жазғы киімдер беріледі. 
Қысқы сырт киім екі жылда бір рет, 

ал жаздық киім жыл сайын табыста-
лады. Осындай жаңа тігілген киімді 
сол уақыты келген кеншінің бірі ала-
ды. Бұл – киімнің сынақ мерзімі. Егер 
аталмыш киім үлгісі жылылығымен, 
ыңғайлылығымен тұтынушы, яғни, 
кеншінің көңілінен шықса, онда ол 
киім сынақтан өтіп, сол кен орны-
ның барлығына үлестіріледі, – дейді 
«Ютария» компаниясының Қараған-
ды қаласы бойынша инженер маманы 
Индира Байбосынова.

Маманның айтуынша, сапалы әрі 
заманауи үлгіде киім тігу – компани-
яның тек бір қыры ғана. Бүған қоса 
кенші киімі жыртылса, не кірлеген 
жағдайда олар жұмыс уақытынан 
соң арнайы орынға киімдерін тапсы-
рады. Онда киімдер толық қаралып 
тексеріледі. Жыртығы болса жама-
лып, арнайы жуғыш ұнтақтар арқылы 
киімнің майы мен кірі кетіріліп, үтік-
теліп иесіне дайын тұрады. Жұмысқа 
таңертеңгісін келген кенші еш алаң-
сыз өзінің таза киімін киеді.

 
Сапа – басты критерий

Компанияның маңызды бағытта-
рының бірі – корпоративтік арнайы 
киім мен жеке қорғаныс құралдарын 
әзірлеу, дайындау, сату. Сондай-ақ, 
компания «ЭКСПО» халықаралық 
көрмесінде еріктілерге имидждік фор-
малар дайындағанын атап өткен жөн. 
Компания жаңа жобаларды – медици-
налық киімдерді, күш құрылымдары-
на арналған киім-кешектерді, қонақ 
үй, мейрамхана бизнесіне арналған 
өнімдерді, үй тоқыма бұйымдарын, 
әйелдер мен балалар киімдерін, соның 
ішінде мектеп формасын тігуге батыл 
шешім қабылдай отырып, өз қыз-
метінің аясын үнемі кеңейтіп келеді. 
Компания «Ең алдымен сапа» деген 
саясатты ұстанған.

Компанияның корпоративтік 
клиенттерінің тізімі ауқымды. Бұл – 
металлургия және мұнай-газ кешен-
дері, тау-кен өнеркәсібі, химия және 
құрылыс индустриясы, әскерилен-
дірілген күзет, тамақ өнеркәсібі, өрт 
сөндіру қызметі және басқа да сала-
лардың жетекші кәсіпорындары.

«Біздің өндірісте ішкі нарықты 
бәсекеге қабілетті бағамен жоғары 
сапалы тоқыма және тоқылған бұй-
ымдармен қамтамасыз ету үшін қа-
жеттінің бәрі бар. Біз Қазақстан на-
рығына ғана тән жеңіл өнеркәсіпті 
дамыту саласындағы жаңа техноло-
гияларды, әзірлемелер мен иннова-
цияларды пайдаланамыз. Жеңіл өнер-
кәсіп өнімдерінің отандық өндірісін 
ұлғайту, жаңа биіктерге шығу, бәсе-
кеге қабілеттілікті арттыру, өткізу на-
рықтарын кеңейту қажет.

Қазақстанда тігін және трико-
таж бұйымдары импортының үлесі 
әлі де көп, ал біздің кәсіпорындары-
мыз, әсіресе, шағын кәсіпорындар 
шетелдік жеткізушілермен бәсекеге 
түсе алмайды. Бұған сапалы отандық 
шикізаттың, маталардың, аксессуар-

лардың, кәсіби сәнгерлердің, дизай-
нерлердің кемдігі әсер етеді» дейді 
компания жетекшілері.

Бүгінгі таңда «Ютария» өндірі-
сте отандық шикізат пен фурнитура-
ны барынша пайдалануға тырысады. 
Бірақ, көбінесе қазақстандық нарықта 
қажетті техникалық сипаттамалары 
бар шикізат жоқтығы қолбайлау көрі-
неді. Я болмаса, өндірістің қажеттілік-
терін жабу үшін отандық өндірушілер 
ұсынатын көлем жеткіліксіз. Осыған 
байланысты Ресей Федерациясынан, 
Беларусь Республикасынан, Түркия-
дан, Өзбекстан тауар өндірушілері мен 
жеткізушілеріне жүгінуге мәжбүр.

Жұмыстың тиімді ұйымдасты-
рылуы, жоғары технологиялық жаб-
дықтар мен кәсіби қызметкерлер сапа-
лы киімдерді жылдам тігуге мүмкіндік 
береді. Дизайнерлер САПР TETRA 
CAD заманауи автоматтандырылған 
дизайн бағдарламасын қолдана оты-
рып жұмыс істейді. Компанияның өн-
дірістік қуатын өз ісінің білгірлері мен 
озық құрал-жабдықтар, тігін машина-
лары арттырып отырғаны да шындық.

 
Маман тапшылығын 
жоюға батыл қадам

Республикада жеңіл өнеркәсіп 
үшін кәсіби кадрлардың, оның ішін-
де жұмысшы ғана емес, сонымен 
қатар, технологтар, конструкторлар, 
инженерлер, дизайнерлер секілді ин-
женерлік-техникалық қызметкерлер 
тапшылығы бар. Осындай маман қат-
тығын шешу мақсатында компанияда 
дуальды оқыту жүйесі іске қосылған. 
«Ютария ltd» компаниялар тобының 
өнеркәсіптік объектілерінде «Еңбек» 
бағдарламасы және «Кәсіпкерлікті 
дамытудың 2021-2025 жылдарға ар-
налған ұлттық жобасы» жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік 

бағдарламасымен кадрларды қайта 
даярлау бойынша аккредиттелген оқу 
орталықтары бар.

Расында, «Ютария» атауын тек ті-
гінмен ғана байланыстыру қате. Сапа, 
денсаулық һәм оған жұмыспен қамту-
ды қосыңыз. Биылғы жылы ашылса 
да, қарағандылық тігін цехына бір-
неше түлек қабылданған. Оның екеуі 
қазір осында қызмет етіп әжептәуір 
табыс табуда.

– Мысалы, «Бірінші жұмыс орны» 
және «Жастар практикасы» бағдар-
ламасы бойынша бізде Ольга Венже-
новская мен Азиза Кәрімжонова жұ-
мыс істейді. Ольга – технология және 
сервис колледжінің, ал Азиза – сән 
колледжінің түлегі. Колледж студент-
тері ретінде екеуі де бізде өндірістік 
тәжірибеден өтіп, оқуды бітіргеннен 
кейін қалуға ниет білдірді, жұмысқа 
орналасты. Бізде тағдыры әртүрлі 
әйелдер жұмыс істейді. Отбасында 
жалғыз асыраушы көпбалалы, жалғыз-
басты аналар да бар. Көпбалалы ана 
Хафез Раушан нағыз еңбек торысы. Бес 
баланы тәрбиелеп отыр. Әйел болған 
соң, өзінің күнделікті күйбең тірлігі 

мен үй шаруашылығы бар. Күн сайын 
таңертең жұмыс алдында сиырын са-
уып, шаруашылығын дөңгелетіп келеді 
мұнда, – дейді  Шолпан Шәмшіқызы.

Қарап отырсақ, нағыз тағзым мен 
төрден түспес құрмет осы еңбек ада-
мына тән. Мемлекет басшысының да 
басты назарға ұсынғаны осы қатар-
дағы қарапайым жандар еңбегінің 
ескерілуі.

 – Қарағанды технология және 
сервис колледжінде оқып жүріп, 
осында іс-тәжірибеден өтуге келдім. 
Кейін жұмыспен қамту орталығы 
да оқуды тәмамдасымен мені осын-
да жіберді. Жұмысым өзіме ұнайды. 
Мұндағы әріптестерім білмегенімді 
көрсетіп, өзіме жақын туыстай болып 
кетті. Жалақысы да мардымды, – дей-
ді жас тігінші Ольга Венженовская.

Қарап отырсақ, қоғамға көмекті 
жасап жатқан қарапайым еңбек ада-
мы. Оның ішінде тігіншілер еңбегі 
зор. Табыс пен денсаулық кепілі де 
дәл осы тігіншілер тізгіндеген тігін 
машинасы болса керек.

«Ютария» компаниялар тобы әле-
уметтік жауапты жұмыс беруші қата-
рынан. Компания қызметкерлерін то-
лық әлеуметтік пакетпен қамтамасыз 
етіп отыр. Тиісті төлемдер уақытылы 
жасалады. Жұмысқа тасымалдау 
жолға қойылған. Тегін тамақтанды-
ру да бар. Сырттан келгендер үшін 
жатақхана жұмыс істеп тұр. Еңбек 
адамдарын ынталандыру үшін ақ-
шалай әрі ескерткіш сыйлықтармен 
көтермелеу ұдайы іске асады. Маман-
дардың біліктілігін үнемі жетілдіру де 
басты назарда.

 
«Біз мұнымен тоқтап

қалмаймыз»
Шағын бизнестен орта бизнеске, 

одан кейін ірі бизнеске айналуға мем-
лекеттік қолдау зор әсер еткенін жа-
сырмайды компания басшылығы.

– Мемлекеттік бағдарламалар-
дың арқасында «Даму» қоры арқылы 
тиімді қаржыландыруға қол жеткізу-
ге мүмкіндік бар. Осылайша дамуға 
даңғыл жол ашылады. Біз жылдар 
бойы осындай қолдауға сүйендік. Ең 
бастысы – қорықпау, жасқанбау қажет. 
Жолды жүріп өту үшін алғашқы қадам 
жасау керек дейді ғой. Дәл солай. Біз 
күн сайын нық қадам жасап келеміз. 
Әзірге іркілу ойымызда да жоқ. ҮИИД 
бағдарламасымен Индустрияланды-
ру картасына кірген екі жобаны іске 
асырдық. Екі жоба монақалада жүзеге 
асты. «Астана – жаңа қала» арнайы 
экономикалық аймағындағы жаңа өн-
діріс кешені де біздің жобамыз. 2012 
жылы «Бизнестің жол картасы – 2020» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
субсидиялау және кепілдендіру бой-
ынша Жезқазған қаласындағы «Юта-
рия ltd» ЖШС тігін өндірісін кеңейту 
және жаңғырту жүргізілді. Бұл жоба 
– елдің Индустрияландыру картасын-
дағы жобалардың қатарына енді.

Моноқалаларды дамыту бағдар-
ламасымен Сәтбаев қаласында жал-
пы ауданы 1800 шаршы метр болатын 
2-ші жоба – «Индустриялық қызметтер 
комбинаты» іске асырылды. Комбинат 
«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС қы-
зметкерлеріне тұрмыстық қызметтер 
көрсетеді. Жаңа жұмыс орындары 
құрылды, жаңа мамандықтар ашылды. 
Атап айтқанда, «Қызметтерді автомат-
тандырылған есепке алу операторы» 
және «Индустриялық технологиялық 
орталықтың операторы» мамандықта-
ры пайда болды. Біздің клиенттерге 
ұсынылатын тазалау және қызмет 
көрсету сервисінің өндірістік циклі 
автоматтандырылған. Индустриялық 
қызметтер жобасы сапалы қызмет көр-
сетіп, азаматтарымыздың тұрмысына 
ықпал ететіні сөзсіз, – дейді компания-
ның Жезқазған қаласындағы директо-
ры Тұрсынай Ибадатова.

Түйін 
«Ютария ltd» ЖШС-нің өткенін 

саралап, ертеңгі күнге межелеген 
жоба-жоспарларына үңілсеңіз, бұл 
кәсіпорынды келешегі кемел компа-
ния деп айтуға толық негіз бар.  Іл-
кімді жоба – іркіліссіз өндірістің 
кепілі десек, бұл кәсіпорында кен-
желеп қалған отандық жеңіл өнер-
кәсіптің жолын жеңілдетер бастама 
баршылық. Иә, елімізде тігін-тоқыма 
саласына қажетті шикізат қоры (жүн, 
түбіт, мақта) мол бола тұра, жеңіл 
өнеркәсіптің жолы ауыр болып тұрға-
ны жасырын емес. Еңбек адамына 
төр ұсынып, әр тігіншінің әлеуметтік 
жағдайына мән беретін «Ютария» 
секілді компаниялар тұрғанда, бұл 
олқылықтың орны толары даусыз. 

 Анасы тігінші болып істейтін 
баланың киімі бүтін болатыны си-
яқты, жеңіл өнеркәсібі дамыған елдің 
экономикасы еңселі болмақ. Тәуел-
сіз Қазақстан текстилінің алғашқы 
қарлығаштарының бірі «Ютария» 
осы мақсатқа ой жұмылдырып, ұлы 
мұратқа ұмтылған өндірістік желі 
ретінде көш бастап барады...

Қазақ қызының қайраты
Сәуле Бақытжанқызы әсілінде 

жарнамаға зәру емес. Жолы жіңіш-
ке табиғатына қарамастан, кез кел-
ген ер-азамат тәуекел етіп, тас жұта 
алмайтын үлкен істерден толайым 
табысқа кенелуі  – оның сөзге емес, 
іске бекемдігін көрсетсе керек-ті. 
Кейде қазақтың осындай қайсар, өжет 
қыздарын көргенде, елге ұйытқы 
болған аналар Қарқабат, Домалақ ана, 
Зере, Ұлжан, Ұлпандар еске түседі. 
Алғашқы мамандығы педагог болға-
нымен, кәсіпкерлік – Құдайдың өзі 
бере салған қабілет пен қарымы екен. 
Жасында тігіншілікті  армандаған 
бала арманы ақыры адастырмай осы 
салаға алып келді. Алып келіп қана 
қойған жоқ. Тасын одан әрі өрге до-
малатып, мерей-мансабын арттырды. 
Өйткені, шағын цехты шартарапқа 
танытып, танымал компанияға айнал-
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жастарға жатақхананың екінші қабатындағы 
терезелерден секіріп түскен бұлар қосылды да 
кетті.

Сол мызғымас топтың ішінде Марат та бар. 
Бұларды бір қазақ шырт еткізіп, фотоға түсіріп 
әкетті. Мына ұсынылып отырған сол көріністе-
гі сол жақтан үшінші болып жалаңбас тұрған 
мұртты бозбала – Марат Хамитовтің өзі. Бірақ 
бұл сурет мемлекеттік қауіпсіздік комитеті қы-
зметкерлеріне түспей, тек Тәуелсіздік алғаны-
мыздан бері ғана көп жерде жариялана бастады. 
Әйтпесе бұлардың басына да ақырзаман орнай-
тыны айдан анық-тын.

– Кейіннен естуімше, – дейді сол күн-
дерді еске алған Марат, – әлгі фотограф осы 
суретімізді марқұм Сағат Әшімбаевқа апарып 
көрсеткен ғой. Халқының жанашыры Сағат 
ағамыз оған «Сен бұл суреті бар пленкаңды 

 

– Мұхат Социалұлы, 1986 жылдың 
желтоқсанында Қазақстанда көтеріліс 
болғанын, жастардың алаңға шыққанын 
білдіңіздер ме? 

– Әрине, біздің ештемеден хабарымыз 
болған жоқ. Орысшаны да дұрыс түсіне бер-
мейміз ол кезде. Қазақстанның 7 облысынан 
сайдың тасындай іріктелген 300-ге жуық 
жігіт болған едік. Ешқайда жібермейді, қа-
рауылға да қоймайды. «Ленин бөлмесіне» 
қамады да тастады. Не болып, не қойға-
нынан бейхабармыз. Күнде келіп, жина-
лыс өткізеді. Айтатындары – «наркоманы, 
алкаши». Сол кезде «националист» деген 
сөзді алғаш рет естідім. 19 жасымда оның 
не мағына беретінін де білмеймін. Сөйтсем, 
ұлтын сүйгендерді солай дейді екен. Қазір 
өзімді «ұлтшылмын» деп мақтанышпен ай-
тамын. 

– Қамауда қанша күн отырдыңыздар? 
– Бізді «Ленин бөлмесінде» бір айға 

тақау ұстады. Кейіннен нарядқа түсетін сол-
дат болмай қалып, жаңа жылдан соң жай-
лап шығара бастады. Оның өзінде де жетісе 
қалғанымыз шамалы. Офицерлерден те-
перішті көріп бақтық. Әрі өткені бір тиісіп, 

бері өткені бір тиісіп, өзіміз білместен, өзге 
елде жүріп, «националистер» атандық. Кей-
іннен бір күні бөлмеге кішкентай бойлы бір 
офицер келіп, «Қазақстаннансыңдар ма?» 
деп сұрады. «Иә», дейміз. Қолымызды алып, 
«Нағыз ұлтжанды ұлт екенсіңдер, жарай-
сыңдар! Нағыз ер екенсіңдер!» деді. Сонда 
ғана елде не болғанын білдік.

Қамауда отырғанымыз өз алдына, әске-
ри борышымыздың уақыты өтсе де, кешік-
тіріп жіберді. 1987 жылдың 2 мамырында 
елге қайтуым керек болған еді. Бірақ, 26 
маусымда бірақ жіберді. Себебі, бізді алма-
стыратындар болған жоқ әрі Қазақстаннан 
солдат алуға қорықты. 

– Қазақстанда болып, желтоқсанның 
ызғарын нақ сезбесеңіз де, сол кезде Укра-
инада болған сіздің де шекеңіз шылқы-
маған екен ғой.. 

– Әрине, өзге елде жүрсек те, қазақ 
болғанымыз үшін қағажу көріп бақтық. Чер-
нобыльден келгеннен кейін мені 10 күнге де-
малысқа елге жіберді. Өзім Шет ауданынан-
мын. Үйге келіп, әке-шешемнің қасында 
аунап-қунап, демалып 1986 жылдың 19 қа-
рашасында қайтадан Украинаға кеттім. Елге 

● БІЗДІҢ СҰХБАТ

 

Өмірдің емес, қоғамның небір теперішін көрсе де мойымайтындар бар. Жа-
стықтың буымен өзі де сезбестен «қайтпас қайсар, қалайы солдаттай» қиын-
дыққа қарсы тұрып, оттың ортасынан аман шыққан Мұхат Социалұлының 
1986 жылдан көріп келе жатқан әр қиындығы үшін, талайына жазылған тағ-
дырын тәлкек қылғаны үшін келмеске кеткен Кеңес үкіметі жата қалып қан-
ша жыласа да, өтей алмайтыны анық. Оған өштім деп өкініп, жыласам жұбат 
деп, еңсесін түсіретін ол емес. Чернобыль атом электр станциясы жарылған 
түні Украинада әскери борышын өтеп жүрген жерінен тірідей өлімге айдалып, 
химик-барлаушы ретінде Припять қаласында болғаны жайлы жазғанбыз да. 
Бірақ, қауіпті аймақтан келгеннен кейін де кейіпкеріміздің ешкім басынан 
сипап, арқасынан қаққан жоқ. Іле-шала Қазақстанда Желтоқсан көтерілісі 
басталып, оттың ортасынан келген қазақ жігіттері бір ай қатарынан «Ленин 
бөлмесінде» қамауда отырды. Бір қарағанда, жанкештілік танытқан өрімдей 
жастарға қандай құрмет көрсетілсе де лайқты еді. Бірақ, олай болмады. Бар 
айыбы – қазақ екендігі... 

● БІР СУРЕТТІҢ СЫРЫ

Бұл 1986 жылдың 17 желтоқсаны еді. Осының алдында бір күн бұрын Қазақстан Компартиясы Орталық Коми-
тетінің кезектен тыс пленумы өтіп, оның бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Мәскеудің шешімімен сы-
рттан әкелінген Геннадий Колбин сайланған болатын. Небары 18 минутқа созылған пленумның шешімі барша қазақ 
баласының наразылығын тудырып, ертеңінде Алматы қаласындағы жастар ең бірінші болып алаңға атойлап шығып, 
талап қойды. Біздің кейіпкеріміз Марат Хамитов те сол күні шерушілердің алдыңғы қатарында жүрді. Қалың елінің 
қамын жеген кешегі Қалқаман батыр мен Бұқар жыраудың ұрпағы осындай сын сәтте қалай бой тасалап қалмақ?!

Ержан ИМАШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

● АҚТАҢДАҚ ПЕН АҚИҚАТ

Оқиғадан хабардар болған сол кездегі 
аудан прокуроры М.Ақсақов /марқұм/ АІІБ-
не айғай сала кірді: «Қандай хулиганство, 
қандай шествие, немедленно дайте опровер-
жение». «Қарқаралы шеруі» туралы ақпарат 
жайлы  облысқа «опровержение» беру тұр-
мақ, ол Алматыны қойғанда Москваға сол 
сәтінде жеткен.    

21 желтоқсан күні аудан прокуратурасы 
«шеруге» қатысушылардан толық көрсетім-
дер алып, олардың шын мәнінде «Қазақтар 
жасасын», «Колбин кетсін», «Қонаев жа-
сасын» – деп ұрандағандарын және кім-
дердің айтқанын нақты  анықтады. Солай 
бола тұра, аудан прокуроры М.Ақсақов – 22 
желтоқсан күні «Қарқаралы жастарының іс- 
әрекетінде ешқандай қылмыс құрамы жоқ» 
– деген шешім шығарып, қол қойды. Қау-
лыда жастардың аузынан шыққан бірде-бір 
саяси қарсылық ұран сөздері көрсетілмеді.

Заңға сейкес, мұндай процессуалдық 
құжат қандайда бір лауазымды тұлғаның 
атынан шығарылып, оны прокурор бекі-
тетін немесе өз пәрменімен шешімнің күшін 
жоятын. Бұл шешім олардан өзгерек еді – 
шешімді прокурор М.Ақсақов өзі шығарып, 
қол қойған - бекіткен.

«Жоғарғы» – деп аталатын жақ, жылы 

1986 жылдың 20 желтоқсанында сағат 23-тер шамасында көшеге қала 
жастары жинала бастады. Оның дені 16-17-лердегі қала басындағы ЗВТ 
мен СПТУ студенттері еді.  Мәдениет үйі алдына жиналып, қолдарында 
лозунгтер болмағанымен қазақ және орыс тілдерінде «Қазақтар жасасын», 
«Колбин кетсін», «Қонаев жасасын» –- деген мазмұнда дауыстап, учкомби-
натқа қарай жүріп өткен. 

қиып алып, ешкімге көрсетпей, тығып таста. 
Көкөрім жастардың обалына қалма» деп кеңес 
берген екен. Соның арқасында біз қудалау мен 
жазалаудан аман қалдық. Алаңға барғанымызды 
да ешкім сезбеді. Кешке қайтқанымызда, іште 
қалған достарымыз жоғарыға көтеріп алды.

Ертеңінде, 18 желтоқсанда таң атпай бұлар-
дың жатақханасына агрофактың деканы бастап 
келген оқытушылар іштен, сырттан кезекшілік 
жасап, адымын аштырмай тастады. Кешегі бей-
біт шерудің арты қанды қырғынға ұласқанына 
терезеден қарағаннан басқа амалдары қалма-
ды. Соққыға жығылып, сүйрелген, топырлай 
қашқан құрбы-құрдастарына қол ұшын бере 
алмай дал болды. «Іш қазандай қайнайды, күре-
серге дәрмен жоқтың» кері. Көздерінен жас ыр-
шып кетеді.

Міне, Желтоқсан оқиғасынан бері 36 жыл 
өтсе де, сондағы жантүршігерлік көріністер Ма-
раттың көз алдынан әлі де кетпейді. Тек Егемен-
дік алған соң ғана әділ бағасын алып, 16 желтоқ-
санның Тәуелсіздік күні болып жарияланғаны 
дәтке – қуат, көңілге – медеу. Қаншама адамның 
тағдырына балта шаба жаздаған жаңағы сурет 
Желтоқсан көтерілісінің куәлігіндей еліміздегі 
барлық басылымдарда жарық көріп, тіпті До-
линка кентіндегі Қарлагтың мұражайында да 

ілулі тұр. Оны айтасыз, оны күні бүгін фейс-
бук парақшасынан да көрдім. Өйткені ол жыр-
тылып, өшіріліп тастамайтын біздің қасіретті де 
қасиетті тарихымыздың қастерлі бір жәдігері.

...Сондағы жалындаған жас Марат 
Ысқақұлы Хамитов Алматыдағы оқуын ой-
дағыдай аяқтап, туған жері – Бұқар жырау ау-
данының шаруашылықтарында мамандығы 
бойынша еңбек етіп, қазірде «Республикалық 
фитосанитарлық диагностика және болжамдар 
орталығының Абай аудандық филиалының 
директоры. Жуырда ол Алматыда құрылған 
«Желтоқсан-Алматы» қоғамдық бірлестігінің 
шақыруымен Алматы қаласына барып, төраға-
сы С.Шандыбайдың қолы қойылған 258 санды 
куәлікті алып, кеудесіне Желтоқсан оқиғасы-
ның 35 жылдығына арнап шығарылған медальді 
тағып қайтты. Осы берілген куәлікте оның аты-
жөні мен «Желтоқсан көтерілісінің қаһарманы» 
деген сөздер жазылған. Олар да Маратты біз 
айтып отырған сурет арқылы іздестіріп, тауып 
алыпты. 

 1986 жылдың Желтоқсан күндерінде қа-
зағының намысы үшін шыбын жанын шүберек-
ке түйіп, алаңда атойлаған ұл-қыздарымыздың 
бәрін де  Қаһарман десек, артық болмас!

жіберер алдында бізді мемлекеттік награ-
даға ұсынып, қомақты өтемақы берілетіні 
жайлы айтқан болатын. Сол екі ортада Қа-
зақстанда Желтоқсан көтерілісі болып, өзге-
лері алғанымен, қазақтардың ешқайсысына 
ештеме берілген жоқ. Тіпті, награда жайлы 
жұмған ауыздарын ашпады десе де болады. 

– Бұл кездейсоқ па, әлде әдейі жа-
салған дүние ме? 

– Кездейсоқ па, білмедім, қауіпті ай-
маққа жіберілген солдаттардың 70 пайызы 
– қазақтар. Радиация мөлшерін анықтаған 
да, оны азайту үшін көліктерден бөлек, ғи-
мараттарды да жуып-шайған, орманның 
ортасында радиацияға ұшыраған көліктерді 
көметін қойманы қазғандардың дені – қа-
зақтың біз сияқты жас балалары. Қазір ой-
лаймын, егер Желтоқсан көтерілісі Черно-
быль апатынан бұрын болғанда, сол жерде 
болған қазақ жастарының бәрін радиация-
ның ортасына салар ма еді деп.

– Әңгімеңізге рахмет!

Р.S: Мұхат Социалұлы 35 жыл өткеннен 
кейін былтырғы желтоқсанда Чернобыль 
АЭС-індегі қауіпті жоюға қатысқаны үшін 
«Төтенше жағдай кезіндегі ерлігі үшін» 
медалімен наградталды. Әлбетте, бұл Тәу-
елсіздіктің жемісі. Кім біледі, Желтоқсан 
көтерілісіне қатыспаса да, болашақта лай-
ықты бағасын алар деген үміттеміз. Қалай 
дегенмен де, ызғарын сезгені анық.

Сұхбаттасқан 
Салтанат ІЛИЯШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

жабылған істі сол күйінде жатқыза алма-
ды. Себебі, олардың пікірінше, мемлекет-
тің жаңа тағайындалған саяси басшысына 
қарсылық, қуылған саяси басшысын демеу, 
мемлекет атымен аталатын ұлтты мадақтау 
туралы бой көтерген – саяси шешімге қар-
сылық көрсеткен жастар жазасыз қалмауы 
керек болатын. 

Бұл жолғы тапсырма үш бірдей қыл-
мыстық қудалау органдарына: аудан про-
куратурасына, АІІБ-не және мемлекеттік 
қа уіпсіздік комитетінің Талды аудандық бө-
лімшесіне берілді.

Талды аудандық мемлекеттік қауіпсіздік 
комитеті басшысы А.Дильдабаевтың 1987 
жылдың 19 наурызындағы «Қарқаралы 
оқи ғасы» бойынша аудан прокуратурасына 
жинақтап тапсырған 60 беттік құжаттары-
ның барлығы дерлік Қарқаралы АІІБ-ң жи-
нақталған құжаттарының қолдай жазылған 
көшірмелері болатын. Демек, аудандық 
КГБ бұл оқиғаның басын ашуға бел шешіп 
кіріспеген, бар дерекпен шектеліп, проку-
рор ұстанымын ұстанған.

Ауданнан күдерін үзген жоғарғы жақ, 
«созбалаңдыққа» салынған істі облыс про-
куратурасының құзырына берді. «Леп Мо-
сквадан еседі ғой» дегенімізбен өз ұлтымы-
здан шыққан әпербақандар да аз болған жоқ. 
Ол жасырын емес. Ақыры облыс прокурату-
расының тергеу басқармасы бастығы К.Сот-
никовтің бекітуімен аудан прокурорының 
1986 жылдың 22 желтоқсанындағы қаулы-
сының күші жойылып, «Қарқаралы оқиға-
сы» бойынша 1987 жылдың 16 сәуірінде 
ҚССР ҚК-ң 60 статьясымен – ұлттық және 
нәсілдік тең праволықты бұзу – мемлекет-
тік қылмыстар санатымен қылмыстық іс 
қозғалды және қылмыстық істің алдын ала 
тергеуін жүргізуді аудан прокуратурасының 
аға тергеушісіне тікелей міндеттеді. 

Бұл статьяның талабы бойынша оны 
жасаған адам алты айдан үш жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығынан айыруға неме-
се екі жылдан бес жылға дейінгі мерзімге 
жер аударуға жазаланады.  

Қылмыстық іс қозғау туралы қаулыда: 
«...По факту нарушений национального и 
рассового равноправия, разжигания наци-
ональной вражды и розни в гор. Каркара-
линске, проводилась проверка и принято 
необоснованное решение. ... из объяснений 
студентов КЗВТ и СПТУ-41 видно, что вы-
ступления организовались в течение 19 и 
20 декабря 1986 г. Однако в ходе проверки 
материалов никто не интересовался вопро-
сом, кто-же был организатором разжига-
ния национальной вражды и розни в гор. 
Каркаралинске» – деп атап көрсетіліп және 
зерделенбеген жайттар аталып, оларды жіті 
тексеру жүктелген.   

  Алайда, қанша қыспаққа алынғанымен 
ауыл азаматтарының арқасында «Қарқара-
лы оқиғасына» қатысты бірде-бір азамат 
қылмыстық, әкімшілік жауапкершілікке 

тартылмады – тәртіптік жауапкершілікке 
тартылумен шектелді. 

Шындығына келгенде, сол кездері нақты 
ізге түскен құқық қорғаушыға, айталық тер-
геушіге компартияның жоғарғы легі тара-
пынан үлкен қолдау көрсетіліп тұрғанда, 
оның «Қарқаралы оқиғасына» қатысушылар 
ішінен іріктеп, кем дегенде 4-5 жасты қыл-
мыстық жауапкершілікке тартуы түкке де 
тұрмайтын еді. 

Ал, аудан прокуратурасының сол кезде-
гі тергеушісі Ж. Құрымов істі 24 сәуірде өз 
өндірісіне алып, бір ай ішінде /заң талабына 
сәйкес тергеуге 2 ай мерзім беріледі/ 1987 
жылдың 29 мамырындағы қаулысымен қыл-
мыстық істі мүлдем қысқартты. 

Бір-ақ, «Қарқаралы оқиғасынан» көлең-
ке іздеушілер – белсенділер тыныш жата 
алмады. Соның салдарынан, көптеген ұстаз-
дар партиялық, тәртіптік жазаға тартылып, 
оқушыларға әртүрлі шаралар қолданылды. 
Мысалы: ЗВТ оқу орнының мекеме партко-
мы ұсынысы / үзінді – ...за вышеуказанные 
недостатки в работе, партбюро техникума 
поручило дирекции техникума наложить 
строгое административное взыскание зав. 
отд. и кл. руководителям.../ негізіндегі  бұй-
рығына сәйкес студент Б.Аширов оқудан 

шығарылса, Е.Искаков 1 жылға оқудан 
шеттетілген және өндіріске жұмысқа жі-
берілген, 8 студентке жеке карточкасына 
енгізу арқылы «қатаң сөгіс» жарияланған, 1 
студенттің оқу жылы аяғына дейін стипен-
диясы тоқтатылған, 5 ұстазға «қатаң сөгіс» 
жарияланған, 3 ұстазға партиялық жаза 
берілген, оның ішінде 2 класс жетекшісінің 
ұстаздық қызметте қалу-қалмауын педкеңе-
сте шешу қарастырылған. Мекеме басшыла-
рының өздеріне бағынысты қызметкерлерді, 
жұмысшыларды әкімшілік жауапкершілікке 
тартуға құзыры жоқ екенін ескерсек, ұсыны-
стың төркінінің өзі қате - заңсыз еді. 

Ал,  жатақхана тәрбиешісінің «сыбаға-
сы» тіптен бөлек, оны жұмыстан босату 
туралы кәсіподаққа келісім беру туралы 
талап қойылған. Оның себебі бұйрықта 
ашық айтылған: «...Уч-ся Аширов Б. до 20 
декабря обсуждая хулиганские действия в 
г.Алма-Ате подходил к воспитателю... с во-
просом, что будет, если и мы тоже выйдем. 
Воспитатель предупредила, что будет очень 
плохо. Но тем не менее он оказался в числе 
хулиганствующей молодежи».   

Сол кездері «қара тізімге» іліккен өзіміз 
білетін Қарқаралы қаласының азаматтары: 
Бейбіт Әбеуов, Бауыржан Аманбаев, Ерлан 
Жиенбаев, Ардақ Мадиев, Болатбек Кәрі-
мов, Асылбек Әбішев (марқұм), Арыслан 
Қалыбеков, Марғұлан Өтеевтердің  соңын-
да бүгінгі күні жаманат жоқ. Әрқайсысы 
отбасылы, үлгілі еңбек жолында жүрген –
дұрыс азаматтар (қатысушылардың басым 
көпшілігі ұсталмай бой тасалап үлгерген).

Сонымен қатар, «қара тізімге» ілінбе-
ген азаматтар да болды. Оны марқұм, ка-
питан Мәдениет Ақышев: «Сол күні көп 
жастармен бірге бір жұқа өңді, нәзік бала да 
жеткізілді. Техникумда оқиды екен. Семей 
жақтан болуы керек. Аты-жөнін де сұра-
маппын. Көзінен тамшылаған жасын көріп, 
қатты қиналдым. Аласапыран кезінде «ды-
бысыңды шығарма» – деп түпкі 3-ші каме-
раға тығып тастадым да, ел тараған соң таң 
ата шығарып жібердім. Бірақ өзім оны бо-
сатқанша, босатқаннан кейін де ұзақ уақыт 
қорқып жүрдім» – деп айтып отыратын.

Бұл деректерді жазуым – біреулерді ба-
тыр қылып көрсету, мақтау немесе даттау 
емес, жалпы өмірде ел мен мемлекеттің на-
зарынан тыс,  үстемдік саясаттың ағымына 
қарсы, уақытында жариялануға жатпайтын, 
жариялана қалса саяси тұрғыдан «сатқын-
дық» деген баға берілетін және батпандай 
зардабы болатынын ескерсе де, болжай тұр-
са да құқық қорғау саласында азаматтықтар-
дың жасалып жататынын елдің біліп жүруі 
тиіс, дегенім.  

Манарбек КӘРІМ,
Қарқаралы ауданы мемлекеттік 

архивінің басшысы, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Бұл кезеңде Марат Еңбек Қызыл Ту орденді 
Қазақ ауыл шаруашылық институты агрономия 
факультетінің 2-курсында оқитын. Бұған дей-
ін Кеңес армиясы қатарында борышын өтеп, 
пісіп-қатқан ол бұл қадамға саналы түрде бар-
ды. Намыс үшін жан пида деді.

Агрофактың Фурманов көшесіндегі жа-
тақханасы Брежнев алаңына (қазір Республи-
ка алаңы) қол созым жерде еді. Соған қарай 
жолмен ұрандатып, әндетіп өтіп бара жатқан 
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Ерлан Төлеутай. Өнерді түген-
деп, тарихын байытқан тұлға. Қа-
ламы жүйрік, жазары көп, себебі,  
алдында тау арқалаған Толағайлар 
ғана көтере алатын үлкен мақ-
сат-міндет тұр. 

Қаламы – қазақтың қаламы, 
алтын болған соң ғана емес, тоқта-
маған соң да, жарқырап тұрады. 
Тоқыраған автордың қаламы тот 
басқан жезге айналады, терең-
нен елдің інжу-маржанын терген 
қаламгердің жазар еңбегі – теле-
гей-теңіз.

Біртуар. Жоспары – жүзеге асы-
рған жобаларынан да  әлдеқайда 
көп. Білетін адам бейнетқор. Қа-
шан көрсең де, ой үстінде, уайым 
астында, жұмысқа жегіліп, шаруаға 
көміліп жүреді.

Ол қыр өмірін жетік біледі. Қала 
өркениетінен, шаһардың жайлы 
тіршілігінен шалғай жатқан ауыл 
тұрмысына қанық, ел іші – өнер 
кеніші екеніне бала кезінен куә боп 
өскен азамат, Алаш өнерінің жана-
шыры. 

Өмірі – кітап, ән. Ең бір оқы-
мыстылар, сұңғыла оқырмандар 
қыстау-жайлауда тұратын таңға-
жайып кез еді. Сөз жоқ, Ерлан 
Төлеутай – ондыққа тиген, сәтті ай-
тылған ақын-жазушының әр сөзін 
бүкіл ел болып талқылайтын, әде-
биет, көркемөнердің бағы, бақыты 
жанып, қуанышы тарқамаған, ру-
ханият сән-салтанат құрған, кітап 
төрге озып, таққа отырған ғажап 
дәуірдің төл перзенті. 

Сондықтан, өнердің мұңы 
– ғұмыры. Қазақтың қайғысы – 
зары. Бірақ, Ерланның тамыры 
тереңде жатыр. Көне сақ-ғұн, түр-
кі-қыпшақ, ноғай-қазақ заманы, 
кейінгі жүзжылдықтар ел үшін, 
жер үшін жағаласқан есіл ерлердің, 
қайран шеріктердің ерлік істері, 
жорықтары, күрестері – оның да 
жеке басының тарихы, ұлттық әрі 
тұлғалық сана-сезімінің жадынан 
өшпейтін биографиясы, рухани 
тәжірибесінің шежіресі. Тұмар 
ханымның да, Еділ батырдың да, 
Керей, Жәнібек, Қасым, Есім, Жәң-
гір, Тәуекел хандардың бар Алаш 
жұртына қатысындай, Ерлан Төле-
утайға да қатысы бар. Ерлан Төлеу-
тай – еңіреп өткен сол ерлердің бір 
бөлшегі.

Ол – ел тұтастығының жыршы-
сы. Арқа әндерін түпкілікті зерттеп, 
толық аяқтаған соң, Жетісу, Сыр, 
Түбек, Батыс дәстүріне көшпек-
ші. Ахмет Жұбановтардан кейін 
дәл Ерекеңдей қазақ музыкасын 
терең зерттеген ешкім жоқ, Ахаң 
(Ақселеу Сейдімбек) күй тақы-
рыбын көбірек қаузады, Таласбек 
Әсемқұлов та күй табиғатын та-
нуға ұмтылды. Қайран, уақыт, ал-
дымызда қарайып жол бастап келе 
жатқан екі данышпан еді. Екеуі де 
ерте құлады.

Ол – қаламы төселген кәнігі 
шебер жазушы. Көркем әңгіме де 
жазды, деректі романдарға да қа-
лам тартты. Жүсіпбек Елебековтен 
қалған асыл мұра, алтын қазынаны 
түбіне шейін қопарды. Үкілі Ыбы-
райды танытты. Баянауыл өнерпаз-
дары соңынан Кереку, Көкшетау, 
Қарқаралы, Жаңаарқа өңірлері 
алыптарын жазуы тиіс еді. Бірақ, 
киноға келіп, ізденісінен қол үзіп 
алды. Десек те, кинематографтан 
қазақтың иісін бұрқыратты. Кадр-
дан жусан, изен, тобылғы жұпары 
аңқыды. 

Қазақ хандығы туралы Рүстем 
Әбдірашевтің фильмдерінің ди-
алогтарын түгел Ерлан Төлеутай 
жазды. Қыз Жібек кинотуындысы-
на сөз жазған Асқар Сүлейменов 
сияқты. 

Еңбегін бұлдамайтын тұлға, 
бірақ, қоғам, мемлекет қорғауына, 
қамқорына алынатын ұлтжанды 
перзент.

Өзі – өнер. 
Өнердің кейпін, бейнесін, 

тұлғасын көргіңіз келсе, Ерлан 
Төлеутайды көріңіз.

Бір өзі – Алаш энциклопеди-
ясы. Шежіре тарату болсын, қа-
зақтың қордаланған қайғы-шері 
болсын, Ерланның дайындығы, 
білімпаздығы, ізденісі шындығын 
шертуге жетеді: әрбір рудың құра-
мын, тарихын, жүріп өткен жо-
лын, ауыс-түйіс кезеңін, салтын, 
жөн-жоралғысын, әдет-ғұрпын, 
сана-сезімін, ақыл-ойын жақ-
сы біледі.  Ұлт және ұлттық сана 

Дидар АМАНТАЙ,
жазушы

лық. Тілі жатық, сөз қоры мол, тілі 
құнарлы, ойы қуатты. 

Бұл шығарманы бірнеше жыл 
ешқандай газет, журнал баспай 
қойды. Жарыққа бір шығып қалар 
деген үмітпен талай басылымның 
тартпаларында шаң басып жатты. 
Бір жарияланғанында, «ықшамда-
лып, жал-құйрығы күзеліп жарық 
көрді». 

Әңгіме «отаршылдардан қор-
лық көрген Иманжүсіптің өзіндей 
талайсыз, бақсыз шығармаға» ай-
налды. 

«Тағдыры тура Иманжүсіптің 
Торыарғымағындай болды, – деп 
жазды автордың өзі, – баспадан 
шығарда пышаққа ілікті. Атағы 
Алатаудай ағаларыма іштей рен-
жідім де, қойдым. Бірақ ренжіген-
нен не пайда?»  

Бастысы, ұлт алдындағы өз па-
рызына адал. 

Ол – қазақ ұлты өнер-мәдени-
етінің қорғаны. Бірі де бірегейі. 
Қайда жүрсе де, дәстүрді қорғап 
шырылдап жүреді. Әдетте, теле-
арналарда жүріп жатқан бағдарла-
малардан шоу-бизнесті жақтаған 
көп дауысқа қарсы бір-ақ дауыс 
күркіреп естіледі: ол – Ерлан Төле-
утайдың қазақ үшін жан алысып, 
жан берісіп жатқан шақтағы жан 
дауысы. 

Әңгімесі – ұзақ. Ұмытпасам, 
отыз беттен асады. Бұл әңгіме – қа-
зақтың дәстүрлі әңгімесінің жастар 
үйренуі тиіс, еліктеуі тиіс, түп-
нұсқа тұрғысында тануы тиіс үздік 
үлгісі. 

Кіші жанрда жазылған үл-
кен туындыда асқан сабыр, бай-
салдылық, байыптылық бар. Кең 
сақара, бетпақ түз, сайын дала көз 
алдыңа келеді – дүбірі, сарыны, 
дыбысы жаңғырып тұрады.

Асығыс, ойланбай-толғанбай 
келтірілген сөз, сөйлем жоқ. Бәрі 
өз орнында, дәйекті, деректі. 

Өзі де, қаламы да – шыншыл. 
Кейде, Ерлан Төлеутай ақиқат-
ты сүйген, арқалап өрге сүйреген 
ақиық ақын-жыраулар, ақ семсер 
сал-серілер ғасырынан адасып, 
өтірікті шындай, шынды Құдай 
ұрғандай сөйлейтін жалтақ, жарам-
сақ дәуірге еніп кеткендей.

Бос сөз, бос сөйлем көрмейсіз. 
Әр жолы – көңіл бөліп қарап, зейін 
қойып тыңдап, зерде санаға оқып-
тоқыған ізденісінің, зерттеулерінің 
нәтижесі. Бейнеттің арқасы. Бей-
нетпен жазылған мәтіннің ғұмыры 
да ұзақ.

Ерлан ердің құнын, елдің баға-
сын біледі. Ән салғанда, әңгіме 
айтқанда бір фальш жібермейді, 
бүкіл әнді, бар әңгімені, әдетте, 
бір-ақ фальш құртады. Сондықтан, 
Ерлан сері – әрқашан сергек, сақ, 

тып, сүріндіріп, кекетіп-мұқатып, 
жарқырап, даурығып отырғанда, 
жас жігіт пен қария ақсақал Иман-
жүсіп тағдырын кешіп, дауыстары 
жарықшақтанып, тарғылданып, екі 
көзіне жас алады. 

Әңгіменің ұзын-ырғасы – осы. 
Жорғаның жүрісі тәрізді. Соңы-
на тез жетесің. Жалпы, Ерлан-
ның жазғандары модернистік 
әдіс-тәсілдерсіз-ақ жақсы оқыла-
ды. Жазуында мін жоқ, айтқанында 
кем жоқ.

Ол – табиғатынан жазушы. 
Тума талант. 

Менің ойымша, «Иманжүсіптің 
әні» – сөз жоқ, қазақ әдебиетінің 
табысы. Автордың Алаш өнеріне 
қосқан көп үлесінің бірі.   

Бұл әңгімені қазақтың класси-
калық әңгімесі тұрғысында баға-
лаймын: «Торыарғымақ бәйгеден 
қара үзіп келеді. Енді шамалы сәт-
те көмбеден ұрандап өтем. Апы-
рым-ай бағана сұрап алсамшы. 
Мәреден өтерде кім деп ұран-
даймын? Соған да бас ауыртып... 
«Иманжүсіп, Иманжүсіп батыр!» 
деп қиқулап өте шықпаймын ба? 
Сансыз ойлар жан-жақтан қаума-
лап, алуан-алуан сезімдер санамды 
шабақтаған сорлы басым арты-
ма бұрылып, соңымдағы аттарға 
ақырғы рет қарағым келіп кетті. 
Торыарғымақ самғай шауып келе 
жатты. Қарақшыға дейін бір-екі 
шақырымдай ғана жер қалып еді. 
Оң аяғымды таралғыға шірей, бір 
қолыммен ердің алдыңғы қасынан 
ұстап, ердің оң қапталына қарай 
сәл жантая, сол қолымды ердің 
артқы қасына тірей таяныш етіп, 
артыма бұрылып қарай бергенім 
сол еді. Жұлын үзердей жұлқып 
жіберген сұмдық соққы алдымен 
ердің алдыңғы қасына апарып 
ұрды да, ат үстінен тымақша ұшы-
рды. Сол ұшқаннан есік пен төр-
дей жерге барып бұрқ ете қалған 
басым әлденеше рет домалап кет-
тім. Жалма-жан атып тұрып, атқа 
қарай жүгірдім. Бірақ аяғы құрғыр 
еркіме бағынбай, бір аяғым екінші 
аяғыма шалынып, құлап түстім. 
Бір тұрып, бір құлап қайта ұмтыл-
дым. Зеңіп қалған басымды мың 
сан инелер шабақтап, қос құлағым 
зыңылдап, түк ести алар емеспін. 
Көз алдымды жапқан қызыл мұнар 
ештеңе көрсетер емес. Құлағымда 
Торыарғымақтың шыңғырған да-
уысы қалып қойғандай. Есім ауып 
қалғандықтан ба, ешнәрсе анық 
аңғара алар емеспін. Тәлтіректей 
жүгіріп келіп, Торыарғымақтың 
мойнынан құшақтай алғанымды 
білем. Жануар басын соғып жатыр 
екен. Алдыңғы оң аяғы жіліншік 
тұстан үзіліп кетіпті. Сәл кей-
інде аттың аяғы кіріп кеткен са-
рышұнақтың ескі іні опырайып 
жатыр. Болған сұмдыққа көзім 
жеткендіктен бе, бақырып жылап 
жібердім.

Қолдан келер басқа дәрмен жоқ 
аттың басын құшақтап алып, еңіреп 
жылай бердім. Сәлден кейін қалған 
аттар қасымыздан өте бастады. Тап 
мені табалағандай тура бұғалық та-
стар жерден қиқулап өте шығуда». 

Бәйге қазылар алқасында оты-
рған екі-үш сұңғыла бидің арқа-
сында Иманжүсіп атына беріледі.

Кейін, өнер туралы көп әң-
гіме айтылатын қонақтың бірін-
де, дастарқан басында мен Ерлан 
Төлеутайдан сұрадым:

– Бұл туынды қиялдан туған 
көркем шығармаға ұқсамайды, де-
тальдары тым анық, атмосферасы 
тым дәл, сол жас жігіт өзің емес 
пе?

– Өзім, – деді ол, – Иман-
жүсіптің рухына тағзым!

– Үстінен бір қарап, повеске ай-
налдырып көрсек қайтеді, сұранып 
тұр.

– Алдымда көп жұмыс бар, 
мойнымда міндет көп, басқа ары-
стар жайлы да жазуым керек, енді 
бұл тақырыпқа орала алмайтын си-
яқтымын, – деді автор.

ұғым-түсінігі бойынша қойылатын 
бар сауалға жауабы даяр. 

Ерлан бірде бір тамаша әңгіме 
жазды. Атауы да жақсы: «Иман-
жүсіптің әні». Классикалық сюжет, 
бастауы да, күрмеуі де – классика-

ұқыпты.
Шаруасына мығым, жүктеген 

міндетіне жауапкер.
Ерланның шырқап салған алып 

әнінде ғана емес, толғап жазған 
әңгімесінде де музыка бар. Ол – 

әннен, өнерден, дәстүрден жара-
тылған тұлға.

Әр сөзі өз орнын тауып, мәтін 
ішіндегі күллі сөйлемі бір-бірімен 
оңай, жеңіл қиысады, қисындаса-
ды, қабысады, астасады, жалғаса-
ды. Бір-біріне мінгесіп кетпейді, 
рет-ретімен, кезек-кезегімен тұра-
ды, өйткені, тәртіп дегеніміздің өзі 
– мәдениет.

Ол, егер, қазақтың Ерлан Төле-
утайы болып тумағанда, Алаштың 
Затаевичі болып туар еді. Бәрібір, 
қазақ өнеріне келер еді. 

Маңдайына жазғаны, пешенесі-
не бұйырғаны – киіз туырлықты 
қазаққа үздіксіз қызмет ету.

Әңгімеге оралайық. Сюжет 
желісі бойынша – Иманжүсіптің 
сәйгүлігімен бәйге шапқан, асарын 
асаған, жасарын жасаған әулие 
көкірек бір қарт аштық, кәмпеске, 
асырасілтеушілік, қуғын-сүргін, 
екінші дүниежүзілік қырғын, нәу-
бет, сойқандарға қарамай бір әнін 
жадында сақтап қалады. Қария 
өлім аузында жатып, бертінде ғана 
ұмытқан осы әнді ауылға кездейсоқ 
келе қалған бір елгезек, танымай-
тын, санасында саңылауы, көкіре-
гінде көзі бар жас жігітке тұтас 
жеткізуге тырысады. Бірақ, әл жоқ, 
есі кіресілі-шығасылы, талпынып, 
күш-қайратын жұмсап, есіне бір 
шумағын ғана  түсіреді. 

Бұл – Иманжүсіптің елден ауып 
бара жатқанда шығарған соңғы әні 
екен. Әңгіме өткен ғасырдың оты-
зыншы жылдары Иманжүсіптің 
елде бәйге шапқан думанды күн-
дерге қарай ойысады.   

Автор былай толғайды: «Иман-
жүсіп бізді оңаша алып шықты. 
Маған ұзақ сынай қарап тұр-
ды.  Бағанадан бері қалың жұрт-
шылықтың арасынан анықтап көре 
алмаған едім. Бажайлап қараудың 
сәті енді түскендей. Жас шамасы 
алпыстан мол асып, жетпісті қу-
сырып қалғанына қарамастан ба-
яғының батырындай еңселі, биік. 
Алып біткен сом тұлғасының 
бітімі ерекше. Аш арыстан кеу-
делі. Кең жазық маңдайлы. Қасқыр 
қабағының астына шүңіректене 
біткен көздері кісіге тік, шүйіле 
қарағанда өңменіңнен өтіп кетеді 
екен. Тік қыр мұрынды. Шалғы-
сы ширатылған мұртына ақ кіріп, 
ұзынша селдір сақалы буырыл тар-
та бастаған. Үстіне жеңіл шапан, 
тік жаға, зерлі ақ көйлек киіпті. 
Басында пұшпақ тақия. Беліне 
күміс кіселі жалпақ қайыс белбеу 
тартқан. Аяғында қисық табан 
әмірқан етік. Қолында сегіз тұтам 
сері қамшысы. Жанындағы бойы 
өзіне жетеқабыл жігіт баласы Дәу-
летхан болып шықты. Жасы оты-
здардың шамасында. Әкесіне қат-

ты ұқсағанымен өңі қара-қоңыр. 
Ештеңемен ісі жоқтай, томсарай-
ған күйі екі көзін бір нүктеден 
айырмай, шетте үн-түнсіз тұр. Әу 
бастан сөзге жоқ адам тәрізді.

 – Балаңыздың сүйегі тым ұсақ 

екен. Түріне қарасаң, тоғызға да 
толмаған сияқты. Ұзақ шабыста 
тақымы талып, құлап қалып жазым 
болып жүрмей ме, – деп қауіп біл-
діре сөйлеген Иманжүсіп – Бұрын 
бәйгеге шауып па ең? – деп маған 
жылыұшырай қарады.

– Иә, – деп басымды изегенше 
болған жоқ, жамағайын туысым 
жалма-жан:

– О не дегеніңіз, Имеке!? Осы 
өңірдегі өтіп жатқан талай бәй-
генің алдын бермей жүрген бала 
бұл. Келісті ат болса болды, Име-
ке. Бабы келіскен талай жүйріктің 
бағын жандырды бұ жігіт. Қарал-
дысы кішкентай енді. Көзін ашқа-
лы көріп келе жатқаны жетімдік 
болған соң, қайтсін енді, көкке 
жарымаған көпей қозыдай қортық 
боп қалды. Ештеңе етпейді. Қайта 
қысылып өскендерден ер жете келе 
мықты жігіт шығады деуші еді, 
үлкендер. Әйтпесе, жасы биыл он 
төртке шығады. Менен басқа еш-
кімі жоқ бейшара баланың. Осы-
лай ала жаздай ас пен тойға алып 
жүріп бәйгеге шаптырам. Сөйтіп, 
несібесін айыртамын елден. Басқа 
амалым жоқ. Қой бақтырып, көтен 
жегізетін байлардың жайын өзіңіз 
білесіз... Не болғанын... Ал енді, 
тақымы талады деп қорықпаңыз. 
Нағыз жел тақым, сірі сирақтың 
өзі. Тек таралғысын шақтап тартып 
берсеңіз болды, Имеке.

 Құйма құлақ асыл әуенге жете 
алмаса да, қайран Иманжүсіптің 
мұң-зарын жадына тоқып, санасы-
на құйып алады. 

Ел қазынасын жүрегінде сақтап 
келген қайран баба екі-үш апта-
дан соң, елең-алаң мезгіл, таң ата, 
дәм-тұзы таусылып, жұртымен 
қош айтысып, дүние салған екен. 

Ол аса мағыналы өмір кешті. 
Ұлы Иманжүсіптің Абылай хан-
ды жоқтап, Кенекемді іздеген, бо-
дандағы халқының бостандығын 
аңсаған асыл әндерінің бірін ұр-
пағына аман-есен тапсыра алмаса 
да, асылдың соңғы күндері туралы 
баға жетпес естелік айтып кетті.

Ел аманатына деген бұдан 
асқан адалдық, ұлт келешегін ой-
лаған тұлға үшін одан артық басқа 
қандай арман-мұрат бар. Кешкі 
алагеуімнен басталып, түн жалға-
сып, таңғы алагеуімде аяқталған, 
жер мойны қашық ауылдағы, қыр 
астында дүркіреп өткен дүбірлі 
той да, қызық-думан да өз мәресіне 
жетті. 

Аяқастынан, кездейсоқ асыл 
қазына үстінен түскен автор кө-
некөз қариямен жолыққан сәтін, 
мәнді сұхбатын, тамаша әңгімесін 
қалай тыңдағанын шебер бейне-
лейді. Сауықшыл жұрт тойда күл-
кі-қалжың айтып, бір-бірін қағы-

Жазушы  Ғабиден Мұста-
финнің шығармасын жас ұр-
паққа насихаттау мақсатын-
да Достық үйі арнайы «Дала 
классигі – Ғабиден Мұста-
фин» атты кеш өткізді.

Жансая СӘРСЕНБАЙҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

● КЕШ

Аталмыш басқосудың ерек-
шелігі Бұқар жырау аудандық 
тарихи-өлкетану мұражайы дай-
ындаған көрме. Көрмеге  Ғабиден 
Мұстафин атындағы  кітапханада 
ашылған жазушы залынан әкелін-
ген өзі қолданған  жеке заттары 
мен кітаптар топтастырылды. 

Кеш қонақтары  Е.Бөкетов 
атындағы Қарағанды универси-
тетінің профессорлары Жансая 
Жарылғапов пен Айтбай Жұ-
мағұлов Ғабиден Мұстафиннің 
шығармаларындағы «Заман бей-
несі» – деген тақырыпта ойларын 
ортаға салды.  Олар жас буынға 
Ғабиден Мұстафин мұрасынан 
біршама мысал келтіре отырып, 
жазушының өмірлік позициясын 
түсіндірді. 

Ал, Ғабиден Мұстафин атын-
дағы №83 мектеп  оқушылары 
жазушының «Шығанақ» рома-
нынан көрініс көрсетті. Сонымен 
қатар, әл-Фараби атындағы №102 
мектеп-гимназиясында білім 
алып жүрген өзге де ұлт өкіл-
дерінің балалары Ғабиден Мұста-
финнің қанатты сөздерін қазақ 
тілінде айтты.

Азаттықтың әрбір атқан таңы – 
ғасырлар бойы күткен Алаш жұр-
тының төгілген қаны мен аққан 
көз жасының, маңдай терінің 
өтеуі десек те, артық айтқандық 
емес. Тәуелсіздік жолында қан-
шама сұрапыл соғыстар, кек кер-
неген көтерілістер, шерлі шерулер 
болғандығы тарих тақтасында тұр. 
Өткен толқынның өлшеусіз еңбе-
гінің нәтижесінде Тәуелсіздікке 
қол жеткіздік.

1991 жыл – Тәуелсіз ел болған 
жыл. 30 жылдық мерзім ішінде 
тәуелсіз қазақ елі өзінің заманауи 
кескін-келбетін айқындап, ішкі 
мән-мазмұнын толықтыру жолын-
да біршама жетістіктерге жетті. Ең 
бастысы – мемлекет ретінде аяққа 
нық тұрды. Саясат пен экономи-
каны, білім мен өнерді, медицина 
мен әлеуметтік салаларды әлемдік 
стандарттарға бейімдеуге күш 
салдық. Әлемдік өркениетке қол 
созып, дамыған елдердің үлгі-ө-
негесін алуға тырыстық. Нәтиже-
сі де жаман емес. Ата Заңымызға 
өзгерістер енгізіп, жаңа Президент 
сайланды. «Жаңа Қазақстан», 
«Әділетті Қазақстан» дейтін 
ұғымдар қалыптасты. Бұл – үлкен 
өзгеріске негіз болады. Жаңару 
болған жерде, әділдік салтанат 
құрған кезде мықты мемлекетке 
айналатынымыз сөзсіз.

Біздің қоғам да осы жолды 
таңдап, бағыт-бағдарын түзеу-
ге бет алды. Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
өзінің Президенттік ант қабылда-
уында: «Мен бүгін көк Туды сүй-
іп, дана халқымның алдында бас 
идім. Азаттық жолында құрбан 
болған бабалар рухына тағзым 
еттім. Елімнің арман-мұратына 
өмір-бақи адал болуға серт бердім. 
Ешқашан адалдықтан аттамауға 
және ел мүддесіне қиянат жасама-
уға ант еттім. Ата Заңға қолымды 
қойып, оның әр сөзін мүлтіксіз 
орындаймын. Халқымның алдын-
дағы осы антым алдағы қызметім-
де Мен үшін айнымас темірқазық 
болады», – деп ағынан жарылды.

Бұл – жаңа қоғамның үні. Жаңа 
Қазақстанның дауысы. Үкілі үміт-
тің алдағы уақыттарда биіктерді 
бағындырар қанатты талпынысы. 

Ендеше, Мемлекет басшы-
сымен бірге Жаңа Қазақстан 
құруға атсалысайық. 

Жанбы КАДИНА,    
Е.Бөкетов атындағы 

Қарағанды университетінің 
қауымдастырылған 

профессоры

● ЫҚЫЛАС
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тел. 8 707 80 35 800

Еске алу
Құрылған күні: 1934 жыл
Аумағы: 497,8 шаршы км
Халқы: 514 990 адам (01.11.2022 жылға)
Этникалық құрамы: қазақтар – 47,6%, орыстар – 38,5%, басқалары 

– 13,9%
Жұмыссыздар саны: 1451
Нысандар саны: білім беру – 197, Денсаулық сақтау – 90, мәдениет – 86.

Көрсеткіштер өлш.бірлігі қаңтар-қазан
2021 ж. 2022 ж. 2021 жылға 

қарай, %
ӨНЕРКӘСІП

Қолданыстағы бағамен 
өнеркәсіп өнімінің (жұмыс, 
көрсетілетін қызметтер) 
көлемі

млн. теңге 495 816,2 603 092,5 100,7 (НКИ)

тау-кен өнеркәсібі және 
карьерлерді қазу

млн. теңге 9 317,0 62 354,2 130,5 (НКИ)

Көмір өндіру млн. теңге 4 812,9 55 166,7 137,5
Тау-кен өндіру қызмет 
көрсету өнеркәсіп

млн. теңге 3 829,2 6 491,2 119,5

өңдеу өнеркәсібі, 
оның ішінде:

млн. теңге 377 635,1 429 201,0 97,8 (НКИ)

– азық-түлік өндірісі млн. теңге 83 052,5 104 070,4 99,4
– сүт өнімдерін өндіру млн. теңге 5 100,3 6 368,0 102,2
– нан-тоқаш және ұн өнім-
дерін өндіру

млн. теңге 9 386,9 10 601,0 99,0

– сусындар өндірісі млн. теңге 21 166,3 25 239,5 98,6
– жеңіл өнеркәсіп, 
оның ішінде:

млн. теңге 1 635,7 2 035,6 100,4

– тоқыма бұйымдарын 
өндіру

млн. теңге 291,7 320,1 101,8

– киім өндірісі млн. теңге 897,3 1 139,0 98,0
– химия өнеркәсібі өнім-
дерін өндіру

млн. теңге 9 369,8 12 008,4 100,4

Металлургия өнеркәсібі, 
оның ішінде:

млн. теңге 66 583,2 138 955,7 149,1

– негізгі асыл және түсті 
металдар

млн. теңге 780,1 1 805,6 160,5

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Ауыл, орман және балық 
шаруашылығының жалпы 
өнімі

млн. теңге 13 326,6 15 516,3 100,2 (НКИ)

Өсімдік шаруашылығы млн. теңге 11 629,9 13 657,9 100 (НКИ)
Мал шаруашылығы, 
оның ішінде:

млн. теңге 1 652,1 1 812,3 101,2 (НКИ)

Мал шаруашылығы өнімдері
Тірі салмақтағы мал мен 
құс

тонн 837,3 839,0 100,2

Сүт тонн 2 717,8 2 805,0 103,2
Жұмыртқа мың дана 2 282,8 2 364,8 103,6

Мал және құс басы
Ірі қара басы 3 120 2 240 71,8
қой мен ешкі басы 3 830 2 180 56,9
жылқылар басы 995 403 40,5
құс басы 29 808 29 905 100

ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Негізгі капиталға инвести-
циялар

млн. теңге 153 872,9 148 965,7 94,9 (НКИ)

ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІК
Жұмыс істеп тұрған ШОК 
субъектілерінің саны, 
барлығы

бірлік 44 235 50 734 114,7

ҚҰРЫЛЫС
Құрылыс жұмыстарының 
көлемі

млн. теңге 116 915,6 84 383,1 73 (НКИ)

Тұрғын үйді енгізу мың ш. м. 264,6 324,6 122,7
ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

Жергілікті бюджетке 
салықтар мен басқа да мін-
детті төлемдердің түсуі

млн. теңге 48 295,1 63 499,8 131,5

жоспарға орындау %   101,8
ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ

Жұмыссыздар саны адам 1 092 1 451 132,9
Жұмысқа орналастырылды адам 6 150 5 825 94,7
Қоғамдық жұмыстарға 
бағытталған

адам 543 644 118,6

Кедейлік шегінен төмен 
тұратын аз қамтылғандар 
саны

адам 5 355 4 631 86,5

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
туу коэффициенті 
(қаңтар-қыркүйек 2022)

1000 
адамға 
шаққан-
дағы 
жағдайы

17,46 14,74 84,4

өлім-жітім коэффициенті 
(2022 ж. қаңтар-қыркүйек)

1000 
адамға 
шаққан-
дағы 
жағдайы

13,32 9,60 72,1

нәресте өлімінің коэффи-
циенті (2022 ж. қаңтар-
қыркүйек)

1000 тірі 
туылған-
дар 
шаққан 
жағдайы

10,98 9,53 86,8

БІЛІМ
Мектеп жасына дейінгі 
балалардың жалпы саны 
(2 жастан 6 жасқа дейін)

адам 22 376 25 089 112,1

Мектепке дейінгі мекеме-
лермен қамтылған мектеп 
жасына дейінгі балалардың 
саны (2 жастан 6 жасқа 
дейін)

адам 19 515 19 231 98,5

қамту % % 87,2 76,7
мектептердегі оқушылар 
саны

адам 69 483 73 055 105,1

барлық компьютерлер бірлік 14 615 18 844 128,9
1 компьютерге есептегенде 
оқушылар саны

адам 4,8 3,9

ҚЫЛМЫС
Барлық қылмыстар бірлік 5 412 5 056 93,4
оның ішінде ауыр және аса 
ауыр қылмыстар

бірлік 1 271 1 325 104,2

Ауыр қылмыстардың 
ашылуы

% 58,2 56,6

Аса ауыр қылмыстардың 
ашылуы

% 92,6 80,4

Қала халқының саны 2022 
жылғы 1 қазандағы жағдай бойын-
ша 514,5 мың адамды құрады.

2022 жылғы қаңтар-қыркүйекте-
гі орташа айлық жалақы – 250 989 
теңге, бұл 2021 жылдың көрсеткіші-
нен 19,4% артық.

2022 жылғы қаңтар-қазандағы 
жалпы қаржылық емес сектор бой-
ынша шығарылған өнеркәсіп өнім 
көлемі 603 092,5 млн.теңге немесе 
2021 жылғы көрсеткішке қарағанда 
121,6% құрады. НКИ – 100,7%.

Оң серпін келесі салаларда бай-
қалады:

– тау-кен өндірісі – 62 354,2 
млн. теңге немесе 2021 жылғы көр-
сеткішке қарағанда 6,7 есе артты;

– өңдеу өнеркәсібі – 429 201 
млн. теңге немесе 2021 жылғы көр-
сеткішке қарағанда 113,7%;

– металлургиялық өнеркәсіп 
– 138 955,7 млн. теңге немесе 2021 
жылғы көрсеткішке қарағанда 
149,1%.

Негізгі капиталға 148 965,7 млн.

Атауы  2021 
жылғы 
орында-
луы

 2022 жыл Болжам
Нақты-
ланған 
жоспар

2022 
жылғы 
01.12 
орында-
луы 

2023 
жыл

2024  
жыл

2025  
жыл

1 2 3 4 5 6 7
Барлық түсім-
дер

86 834,5 107 838 92 907,7 79 324,2 87 115,3 93 984,4

Салықтық түсім-
дер 

54 564,0 67 999,8 64 050,9 77 105 84 466,4 91 004,5

Салықтық емес 
түсімдер

600,8 776,9 690,3 627 657 688,2

Негізгі капиталды 
сатудан түсетін 
түсімдер 

4 228,2 5 141,9 4 970,3 986,2 1 029,2 1 077,5

Трансферттер 27 965,9 23 084,4 21 222,1    
Бюджеттік кре-
диттерді өтеу

293,1 306,2 306,1 606 962,7 1214,2

Қарыздар түсімі 965,9 6 000,0 5 671,7    
Барлық шығын-
дар

86 834,5 107 838 92 907,7 79 324,2 87 115,3 93 984,4

Жалпы сипаттағы 
мемлекеттiк 
қызметтер 

1 652,4 1 973 1 610,9 2 601,5 1 874 1 927,6

Қорғаныс 126,5 142,4 127 166,9 176,4 186,3
Қоғамдық тәртіп, 
қауіпсіздік, 
құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқа-
ру қызметі

520,5 1 003,3 843,9 1 067,2 1 157,9 1 256,3

Әлеуметтiк көмек 
және әлеуметтiк 
қамсыздандыру

6 273,1 7 780,9 6 359,7 9 255,9 9 454,9 9 707,1

Тұрғын үй-ком-
муналдық шару-
ашылық

13 400,4 21 224,8 17 745,5 25 739,4 16 126,1 16 938,9

Мәдениет, спорт, 
туризм және 
ақпараттық 
кеңістiк

2 929,0 5 168,8 4 335,6 7 152,4 4 479,9 4 820,1

Отын-энергети-
ка кешенi және 
жер қойнауын 
пайдалану

3 215,2 3 614,4 1 813,2  2 500 2 500,0

Ауыл, су, орман, 
балық шару-
ашылығы, ерекше 
қорғалатын 
табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны 
және жануарлар 
дүниесін қорғау, 
жер қатынастары

85,9 104 75,7 113,9 117,7 115,8

Өнеркәсіп, сәу-
лет, қала құрылы-
сы және құрылыс 
қызметі

214,4 304,7 484,7 308,9 261,3 217,0

Көлiк және ком-
муникация

17 229,4 14 424,9 12 285,2 17 592,5 8 704,4 6 753,2

Басқалар 4 725,6 10 815,6 9 636,8 1 400 26 653 32243,6
Борышқа  қызмет 
көрсету

1 450 1 329,8 1 326,8 1 273,1 1 273,1 1 272,9

Трансферттер 31 486,8 33 604,2 30 302,6 10 080 11973,9 14 346,6
Қарыздарды өтеу 3 525,8 6 347,3 5 960,1 2 572,5 2 362,7 1 699

Қарағанды қаласының бюджеті
               млн.теңге

теңге инвестиция салынды.
Ауыл, орман және балық 

шаруашылығы өнімінің жалпы 
көлемі – 15 516,3 млн.теңге неме-
се 2021 жылға қарағанда 116,4%. 
НКИ – 100,2%. 

Соның ішінде:
– өсімдік шаруашылығы – 13 

657,9 млн. теңге. НКИ – 100%;
– мал шаруашылығы – 1 812,3 

млн.теңге. НКИ – 101,2%.
324,6 мың ш.м. тұрғын үй 

пайдалануға берілді немесе 2021 
жылдың көрсеткішіне қарағанда 
122,7%.

Құрылыс жұмыстарының 
көлемі 84 383,1 млн.теңгені құра-
ды.

Бөлшек сауда тауарларының 
айналымы 853 715,2 млн.теңгені 
немесе 2021 жылдың көрсеткішіне 
қарағанда 118,5% құрады. НКИ – 
103,8%.

Жұмыс істеп тұрған ШОБ 
субъектілерінің саны 50 734 бір-
лікті немесе 2021 жылға қарағанда 
114,7% құрады.

Экономиканың нақты секто-
рында 480 жұмыс орны құрыл-
ды немесе өткен жылға қарағанда 
103,2%.

Тұрақты және уақытша жұ-
мыспен 5 825 адам қамтылды. 

Түсімдердің үш санаты бой-
ынша болжамның орындалуы – 
63 499,8 млн. теңге немесе 2021 
жылға қарағанда 131,5%.

Атаулы әлеуметтік көмек 248 
791,7 мың теңге көлемінде 1011 от-
басына/4444 адамға төленді.

Тұрғын үй көмегі 15 222,95 
мың теңге сомасында 911 отба-
сы/1109 адамға төленді.

Өткен жылдың сәйкес ке-
зеңімен салыстырғанда жалпы 
өлім көрсеткіші 27,9%, балалар 
өлімі 13,2% төмендеген.

Қылмыстылық деңгейі 2021 
жылмен салыстырғанда 8,5% 
төмендеді.

6 334 мәдени-көпшілік және 
214 бұқаралық спорт шаралары 
өткізілді. Іс-шаралармен 597 мың 
адам қамтылған.

Көрсеткіштер 2021 ж. 2022 ж. 2023 ж. 2024 ж. 2025 ж.
 болжам

Әлеуметтік сала көрсеткіштері
Тұрғындар 
саны, мың адам

503 514,5 517 519,6 522,2

Ең төменгі 
күнкөріс дең-
гейі, теңге

35 042 37 389 40 567 42 393 43 877

Айлық есептік 
көрсеткіш, 
теңге

2 917 3 180 3 450 3 605 3 731

Ең төменгі жа-
лақы мөлшері, 
теңге

42 500 60 000 70 000 70 000 70 000

Орташа айлық 
атаулы жалақы 
мөлшері, теңге

218 065 287 070 307 165 328 666 351 672

Ең төменгі 
зейнетақы мөл-
шері, теңге

43 272 48 032 53 076 56 526 59 635

Ең төменгі 
базалық зейне-
тақы төлемінің 
мөлшері, теңге

18 524 20 191 21 907 22 893 23 694

Жұмыссыздық 
деңгейі, %

5,1 5 5 4,9 4,8

Д

Қарағанды облысы, Қарқаралы ау-
даны, Аппаз ауылының тұрғыны мәуелі 
бәйтерегіміз, әулетіміздің тірегі, қамқор-
лығы таудан биік қадірлі әкеміз Қапыш              
НҰРХАЙДАРҰЛЫНЫҢ бұл фәниден 
мәңгілік мекеніне  қайтқанына 40 күннің 
жүзі болды. 

Анамызбен 65 жыл отасып, әр пер-
зентінің қанаты қатайып, бұғанасы бекі-
генше аялап, мәпелеп өсірді, жарғақ 
құлағы жастыққа тимей оқытты, адал-
дыққа, адамдыққа тәрбиеледі, соның 
арқасында әр баласы түрлі саланың 
маманы атанып, бір-бір үйдің түтінін түтетіп отырмыз.  Әкеміз не-
мерелерінің де болашағына, олардың  білім алып, қалаған кәсіптерін  
игеруіне  алаңдап, жан-жақты көмегін көрсеткен, бар мейірімін төк-
кен  қадірлі ата. Туыс-туғанды, досты ерекше қадірлеп, қиындыққа 
тап болған әр адамға көмек қолын созуды міндетім деп санайтын кең 
жүрегі ізгілікке толы,  дарқан пейілді ардақты әкеміз, ұрпағына ізгі 
жол көрсеткен адал жан.

Ақ батасын  беріп, тілеуімізді тілеген,  төріміздің сәні болған ар-
дақты әкемізді сағынышпен еске аламыз. 

Тұлғаң биік біз үшін дара жансың, 
Тілеуқорым, әкешім асқар таусың.
Санамызға  сіңірген ұлағатың,
Ұрпағыңа өмірлік үлгі болсын!
Аяулы әкемізді Алла панасына алсын, жатқан жері жарық, топы-

рағы мамық, иманы жолдас болсын деп дұға бағыштаймыз.
Әкеміздің 40 күндік асы  23 желтоқсан күні  сағат 12.00-де  ауыл 

азаматтарына, 15.00-де көршілес мекендерден келушілерге Аппаз 
ауылында өз шаңырағында беріледі. 25 желтоқсанда  сағат 16.00-де 
Қарағанды қаласы Әнет баба мешітінде өткізілетінін хабарлаймыз.

Еске алушылар:  Нұрхайдаровтар әулеті.
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Еске алу
Бақұл бол, бауырым... 

Өмір – өзен. Ағады да кетеді. 
Кеше ғана жанымызда жүрген, кезде-
скенде сағынышпен қауышып, аман-
дық сұрасып тұратын бауырым Секен 
– Серікбай Смағұлұлының да бақи-
лық болғанына 40 күн. 

Суық хабарды естігенде басым-
нан қара таспен соққандай болған 
еді... Бәрімізді есеңгіретіп жіберген-
дей... 

Секен жаратылысынан біртоға, 
салмақты, бойы мен ойы жарасқан, 
батыр тұлғалы, ер жүректі, сұлу да сыпайы еді. Ісі мен сөзі қабысатын. 
Әр әрекетінен, ақыл-ойынан тектілігі көрініп тұратын. Артық ауыз 
сөзі жоқ, дау-дамайға бармайтын, ешқашан ренжіспейтін, жайсаң да 
жайдары, бауырмал  еді. Жақынына жанын беріп, қолынан келген 
көмегін аямайтын. Жаны ауырғандардың жанында, көңілі құлазыған-
дардың қасынан табыла білетін. 

Алыс-жақынның, көрші-қолаңның, ауыл-аймақтың, исі қазақтың 
арманын, тілеуін бірге тілеп, жоғын жоқтап, ар-намысын биіктен 
қорғап отырушы еді.

Бала, жас, кәрі бәрі бірдей Секеннің мінезіне, ақкөңіл ниетіне, 
болмысына қарай «Ақке» деуші еді. Кішіпейіл, адал, бауырмал Ақкені 
мен де ерекше жақсы көруші едім... Қатерлі дертке душар болғанын 
естігенде Алладан амандығын тіледім. Өмірін ұзартуын тіледім. Ба-
лалардың, немерелердің қызығын қосағымен бірге көріп шаттыққа 
бөленсін деп, өзі туып-өскен ортасының еңбек еткен елінің, туған то-
пырағының көркейіп  жері егінге, қорасы малға толғанын көрсе екен 
деп тіледім. Тағылы мен Бұғылының етегі нуға, шыңы аңға толғанын 
көріп бақытқа бөленгенін тіледім. Маған топырақ салса екен деп ті-
леген едім...

Секен ағайын арасында ынтымақ, бірлік, бауырмалдылыққа ерек-
ше көңіл бөлетін. Елмен аралас-құраластықтың озық үлгісін көрсе-
тетін. Арманы да сол – ағайын-туыстар арасындағы сыйластық пен 
жарасымдылықтың беріктігі.

Секен, бауырым, маған сен туралы өткен шақта жазу өте қиын бо-
лып отыр. 

Шыр етіп дүние есігін ашқаннан мәңгілік сапарға кеткеніңше, 
қолыңнан келген жәрдеміңді, ақ көңіл адал ниетіңді, елгезектігіңді, 
елің мен халқың жоғары бағалады. Құрметтеді. Сыйлады. Ардақтады. 
Жақсы тілектерімен алғысқа бөледі. О дүниеде де Алланың рахымы-
на бөлен. Жаның жәннатта, тәнің  рахатта болсын, бауырым. Алдың 
пейіш, артың кеніш болсын. Ұрпағыңа Жаратқан ием ұзақ та бақытты 
өмір берсін. Артыңда қалған жұртың, бауырларың, Ақкелерін мәңгі 
есіне сақтайды. Алла рухыңды жәннаттың төріне шығарсын. Жатқан 
жерің жарық, топырағың торқа болсын. Халқыңның тілек-дұғалары 
қабыл болсын. 

Туыс-бауырлары атынан апасы Дәния Омашқызы.
Марқұмның 40 күндік асы 16 желтоқсан күні сағат 12:00-де 

Қарағанды қаласы, Сатыбалдин к-сі 28/2 мекенжайындағы «Ка-
мила» мейрамханасында өтеді. 
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АЛТЫН ТҰҒЫР

№140 тапсырыс. Индекс 65484
Офсеттік басылым. Көлемі 4 баспа табақ.

● Редакция 3 компьютерлік бет  тен асатын көлемдегі қолжаз баларды 
қа ра майды. 
● Жарияланған мақала ав  тор ларының пікірлері ре    дакция 
көзқарасын біл дір мейді. 
● Жарнамалар мен хабар лан дырулардың маз  мұнына жарнама 
беруші жауап береді.
● Газетте жарияланған материал дарды сілтемесіз көшіріп басуға 
болмайды. 
● Суреттер интернеттен,  редакция архивінен алынды. 
● Материалдың жа риялану ақысы төленген.
● Қолжазба мен фотосуреттер  қай тарыл майды.
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Бағасы келісім бойынша

«Типография Арко» ЖШС 
баспаханасында басылды.

Қарағанды қ., Сәтбаев к., 15.

Газеттің компьютерлік
орталығында теріліп, беттелген.

Кезекші редактор
Сағыныш ӘБІЛ

«БанкЦентрКредит» АҚ ҚФ
Есеп-шот: kz50826M0KZTD2003131,
БИК KCJBKZKX  БИН 000840001412

8 15 желтоқсан,  2022 жыл

Жарнама, факс: 43-21-55; бух галтерия: 43-49-74; 
Компьютер орталығы: 43-58-08. 

Меншікті тілшілер: 
Ақтоғай, Шет, Балқаш, 
Приозерск: 8-702-293-13-70 
Қарқаралы, Нұра, Осакаров: 8-777-073-71-13
Теміртау, Саран, Шахтинск, Абай, 
Бұқар жырау:  8-775-189-33-19

Газетжеткізілмесе41-26-82,43-57-88
телефонынахабарласыңыздар.

Телефондар: 
Бас редактордың қабылдау бөл месі: 43-38-53
Бас редак тордың орынбасары: 43-57-76
Интернет-редакция редакторы: 43-38-33
Жауапты хатшы: 43-49-72
Экономика бөлімі: 43-31-77
Саясат және құқық бөлімі: 43-30-88
Білім, ақпарат және спорт бөлімі: 43-49-72
Әлеумет бөлімі: 43-49-72
Мәдениет, руханият, әдебиет бөлімі: 43-22-92 
Интернет редакция бөлімі: 43-31-77

● ТӘУЕЛСІЗДІККЕТАҒЗЫМ

Құрылтайшысы: облыс әкімдігі
МЕНШІК ИЕСІ: 

«Saryarqa aqparat»  жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директор Қ.Ж. ӘБІЛДА

Директордың орынбасары – 
«Индустриальная Караганда» газетінің бас редакторы

О.В. МЯГКИХ
Директордың орынбасары
Г.Ш. ЖҰМАДІЛДИНОВА

Бас редактор
Е.К. МҰСАБЕК

Бас редактордың орынбасары
Н.С. ДҮТБАЙ

Интернет-редакция редакторы
І.Д. МҰҚАЙ

Жауапты хатшы
Қ.Б. ҒАЛЫМ

Газеттің келесі саны сейсенбі, 
20 желтоқсанда шығады

«Ей, тәкаппар дүние,
Маған да бір қарашы
Танисың ба, сен мені, 
Мен – қазақтың баласы!»  
Қазақтың дауылпаз ақыны 

Қасым Аманжоловтың осы өлең 
жолы «Қазақфильмнің» әйгілі 
картинасы – «Транссібір экспре
сіндегі» Қасымхан Шадияровтың 
айтуымен ел ішіне кең тарады. 
Прототипі Қасымхан Чалышев 
– өмірде болған адам. Жаркент 
милициясының бастығы болып 
жұмыс істеген. Байдың баласы 
болғаны үшін қудалауға ұшырап, 
Кеңес өкіметінің алдында ақта
луды ойлап, күрделі операцияны 

Назым ДҮТБАЙ, 
«Ortalyq Qazaqstan»

● ТӘУЕЛСІЗДІКЖЕТІСТІГІ

Тарихтан тамыр тартсақ, 
елі міздің дарынды жастарына 
әлемнің ең үздік университет
терінде білім алуға мүмкіндік 
беретін «Болашақ» халықаралық 
стипендиясы 1993 жылы 5 қара
шада қабылданды. 1994 жылдан 
бері «Болашақ» бағдарламасы ая
сында жыл сайын қазақстандық 
жастар шетелдің ең озық жоғары 
оқу орындарында білімін шыңда
уға жіберіледі. 

«Болашақ» бағдарламасы 
қолға алынғалы бері 11474 маман 
дайындалып, 8279 түлек еңбек 
өтілімі бойынша міндеттемесін 
орындаған. Бүгінде 1019 жас ше
телде оқып жатыр. Олардың ара
сында қарағандылықтар да бар. 

Мәселен, былтырғы дерек 
бойынша, Қарағанды облысында 
«Болашақтың» 58 түлегі өз сала
сында жұмыс істеп жатыр. Олар
дың 25і мемлекеттік органдар 
мен оған қарасты мекемелерде, 
29ы жеке компанияларда, 3еуі 
шетелдік компанияларда, ал 1еуі 
қоғамдық ұйымда қызмет етуде.

Айта кету керек, Олимпиада 
чемпионы (London, 2012) және 
Әлем чемпионы (2005 және 2007) 
атанған қарағандылық боксшы 
Серік Сәпиев те «Болашақ» бағ
дарламасының түлегі. Ол 2014 
жылы Ұлыбританияның Брунель 
университетінде білім алған. 

«Болашақ» бағдарламасымен 

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Кешегісіз бүгін жоқ. Бүгінсіз ер
тең тағы жоқ. Қарағандының кейінгі 
жылдары өрлеген экономикасын, 
тіктелген рухын жалаң сөзбен айтып 
ауызды ауырту – артық. Тек қана 
қоғамның жамандығын жинаптеріп 
үйренген басымыз жақсылықтарды 
саусақ арасынан сығалап та қарағы
мыз жоқ. Ендеше, деректер сөй
лесін. 

Қарағанды облысының эконо
микасы өскеніне дәлел жетерлік. 
Әлеуметінің әлеуеті жақсарғанына 
мысал көп. Соның бір дәлелі – жыл 
сайын бекітілетін бюджет.  Мәселен, 
Қарағанды облысының тура осыдан 
22 жыл бұрынғы бюджеті биылғы 
бюджеттен 100 есеге  кем еді десек, 
сенесіз бе? Дәл солай, кем еді. 

2000 жылы облыстық мәслихат 
бекіткен бюджеттің көлемі 13 млрд. 
205 млн. 603 мың теңге.  Бұл 1999 
жылы 23 желтоқсандағы Қараған
ды облыстық мәслихатының  ІІ сес
сиясында бекітілген бюджет (2000 
жылға арналған облыстық бюджет 
туралы Қарағанды облыстық мәсли
хатының II сессиясының 1999 жылғы 
23 желтоқсандағы №2 шешімі. Қа
рағанды облысының Әділет басқар
масында 2000 жылғы 26 қаңтарда 
№53 тіркелді). 

Бұл шешімнің 1 тармағында бы
лай деп жазылған. «1. 2000 жылға 
арналған облыстық бюджет кірістері 
бойынша 13 205 603 мың теңге со
масында, ресми алынған трансферт
тер бойынша – 3 278 372 мың тең
ге, өтеулер бойынша – 832 967 мың 
теңге, шығыстар және кредиттеулер 
бойынша – 16 986 527 мың теңге. 
Бюджет профициті – 662 700 мың 
теңге, бюджет профицитін пайдала
ну (негізгі қарызды өтеу) – 130 415 
мың теңге.

 Қаржы жыл басындағы бюджет 
қаражатының еркін қалдықтарын 
пайдалану – 232 285 мың теңге».

Бұл – тоқыраудан кейінгі, инфля
цияның бірнеше атасын көргеннен 
кейінгі ахуал. Содан бері не өзгерді 
дегенге келейік енді. Жоғарыда айт
қанымыздай, жылдық  бюджеттің 
көлемі 100 есеге артыпты. Көрсет
кіш пе? Көрсеткіш. Айғақ па? Ай

ғақ. Мұның өзі бұл күнгі  жағдай
дың қандай деңгейде екенінен хабар 
береді. 

Дәлірек айтсақ, былтырғы об
лыстың бюджеті  жаңылмасақ, 134 
млрд.теңге көлемінде еді. Сонда 
20222025 жылдарға арналған үш 
жылдық бюджет 365 млрд. теңгені 
құрағаны ашық ресурстардағы де
ректерден мәлім. Ал, алдағы 2023
2026 жылға қарастырылған бюджет 
400 млрд. теңге шамасында. Сонда 
өзіңіз өсімді есептей беруіңізге бо
лады. 

«Облыстық бюджетке түсім
дер 430,4 млрд. теңге сомасында 
жоспарланған. Экономиканың нақты 
секторының сапалы және орнықты 
дамуын қамтамасыз етуді қолдауға, 
сондайақ бюджеттік инвестиция
лық жобаларды іске асыруға ар
налған қаражат шығыстардың жал
пы көлемінің 21,8%ын құрайды. 
Атап айтқанда, бұл агроөнеркәсіптік 
кешенді дамыту және арттыру, 
кәсіпкерлікті, шағын және орта биз
несті қолдау, тұрғын үйкоммунал
дық шаруашылықты дамыту, өңірлік 
көлік инфрақұрылымын жаңғырту 
және цифрландыруды технологи
ялық жаңғырту үшін жағдай жасау», 
– деп атап өтті облыстық қаржы 
басқармасының басшысы Людмила 
Башарина  («Орталық Қазақстан». 
10 желтоқсан 2022 жыл).

Осыдан соң, 22 жылға кейін ше
гініп, өткен мен бүгіннің таразы та
сын салыстырғанда, осы күніміз та
разы табағын төңкеріп тастайтыны 
анық. Бюджеттің неден құралаты
нын бұл арада ежіктеп жату – артық 
шығар. Оның басым үлесін  – өңір
дегі өндіріс, кәсіпорындардың са
лығы түзетінін жұртшылық  жақсы 
біледі. Ал, мұның бәрі азаттықтың  
арқасы емес деуге кімнің дәті бара
ды?! 

Тәубесін ұмытпас үшін Аяз би 
шапанын төрге іліп қойса, біз 22 
жыл бұрынғы бюджеттің дерегін 
алып шыққан жайымыз бар. Аяз би 
болмасақ та, әлімізді біліп, ойлана 
жүру үшін. Бюджеттің өскені – бақу
аттылық белгісі, біздіңше... 

● ТӘУЕЛСІЗДІКЖЕМІСІ

Қызғалдақ АСҚАРҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

 

Эволюцияға зейіннен  гөрі революцияға бейім адамның 
жаратылысы – қызық. Аштықта жеген құйқаның дәмін ұмыт-
пайтын елдің ұрпағы тоқтықта тәубесін тарс естен шығаратын 
боп жүр. Кешегіні күстәналау – тарихта ежелден бар. Бірақ бір 
қызығы уақыт деген төре ерте ме, кеш пе, оның бәрін өзі рет-
тейді. Ағын ақ деп, қарасын қара деп алып шығатыны тағы 
бар оның. Оған дейін қанша ғұмыр, өмірдің нешеме жылы ке-
рек? Ол жағы бізге беймәлім. Десек те, хомо сапиенс аталған 
соң дерек пен дәйекті таразыға тарта білу де парыз. Ақиқаттың 
қандай екенін айқын көру үшін. Жылына бір келетін Тәуел-
сіздік күні қарсаңында жыл сайын «Біз осы не тындырдық?» 
деген сұраққа жауап іздеп, шақшадай басты шарадай қыламыз. 
Әрненің етегіне, әр заттың шаужайына жармасып, тәуелсіздік-
тің шеңберіне әкеліп тыққымыз келіп тұрады. Әрине, бәрі де 
тәуелсіздіктің арқасы. Бүгін Қарағандыда автобуста  қазақша 
еркін сөйлеп, қазақша күле алатынымыз да, тыныш ұйықтап, 
жұмысқа еріншектікпен еркелеп, әрең келетініміз де Тәңір бер-
ген тәуелсіздіктің арқасы. Айтылуы керек, әлбетте. Оның бәрі 
тырп еткізбейтін дерекпен шегелеп  айтылса, тіпті, құба-құп.

мойнына алыпты. Кейіпкердің 
қабілетін дәлелдеу жолындағы 
азаматтық көзқарасынан хабар 
беретін екі ауыз сөз сол кезең
де исі қазақтың сана түпкірінде 
жатқан азаттыққа деген ұмтылыс
тың үніндей еді. Сондықтан да 
бұл сөз фильмнің ерекше деталі 
ретінде халық жадында мықтап 
сақталды. 

КСРО кезінде қазақтың азат
тық аңсаған үні осы бір деталь 
мысалындай    әр тұстан ақырын 
ғана естілсе, тәуелсіздік алған
да атойлап, анық шыға бастады. 
Ұлттық сана жаңғырып, жаңар
ды, отарсыздану процесі де жүріп 
жатты. Отыз жылда еліміз көпте
ген саясиәлеуметтік, экономика
лық, мәдени жетістіктерге жетті. 

Ілгері басқан қадамның ылдиға 
түсіп, шатқаяқтаған сәті болған 
жоқ деп айтсақ әбестік болар. 
Ондай қилы кезеңнен ел бірлігі 
арқасында өтіп келе жатқанымыз 
да өзімізге аян.  

Әлемдік гуманитарлық ғы
лымда «ұлт» деген ұғымның екі 
түрлі түсіндірмесі бар екен. Бі
рін шісі тарихтағы этностың бір
шама кемелденген шағында эво
люциялық жолмен ұлтқа айналу 
үрдісі деп түсіндірілсе, екіншісі 
– ұлттың азаматтық мағынадағы 
түсіндірмесі. Ол негізінен бел
гілі бір мемлекет азаматтары
ның саясиәлеуметтік топтасуы, 
қауымдастықтың негізгі құн
дылықтар төңірегінде біртұтас 
болуы екен. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жыл
дарындағыдай емес, ел тұрғын
дарының санасында екінші 
тү сін дірмедегі құндылықтар қа
лыптасып, руына, нәсіліне, ұлты
на қарамай «бұл – біздің еліміз» 
деген мемлекетшіл сана көкжи
ектен баяу көтеріліп келе жатқан 
күн сәулесіндей себезгі тартады. 
Ендігі тілек – сол сәуле шуаққа 
айналып, азаттық үні ақырын 
ғана емес, «Танисың ба, сен мені, 
мен – қазақтың баласы!» деп ба
тыл әрі нық естілгей!

Тәуелсіздік күнінде әр азамат 
елдің егемендігін бағалап, кеше
гісіне салауат, бүгінгісіне шүкір 
айтып, ертеңіне барын салып 
қам данса, тәуелсіздікке тәу етке
німіз сол болмақ!

Қазақстанның тәуелсіздік шежіресінде «Болашақ» бағдар-
ламасының алар орны ерекше. Егемендік алған жылдардың 
елең-алаңында «Болашақ» бағдарламасы қолға алынды. 29 
жыл ішінде қаншама жас мұхит асып, шетелде білім алды. 
«Болашақтың» әлі де болашағы зор. Бүгінде бағдарлама арқа-
сында 11 мыңнан аса қазақстандық білім алды. Оның ішінде 
қарағандылықтар да бар. 

санаулылардың бірі, – дейді ана
сы Алмагүл Ақжолтайқызы. 

– Рамиз – тәуелсіздікпен түй
дей құрдас. Оқу бітірген соң, 
«Қазақстанға келіп жұмыс істей
мін, еліміздің ғылым саласын 
дамытуға өз үлесімді қосамын» 
дейді. «Болашақ» бағдарламасы 
жастардың шетелде білім алуы
на, тәжірибе жинауына үлкен 
мүмкіндік береді. Осындай мүм
кіндікті пайдалану әр адамның 
өзінің қарымқабілетіне байла
нысты. Мен өзім химиядан сабақ 
беремін. Балаларымды бұл пән
нен өзім оқыттым. Рамиз «сіздің 
арқаңызда химияны жақсы мең
гердім» дейді. Ана ретінде балам
ның, мұғалім ретінде шәкіртімнің 
жеткен жетістігі – мен үшін зор 
мәртебе, – деп ағынан жарылды 
ана. 

«Болашақ» бағдарламасы 
осы лайша қаншама жастың шы
рағын жақты. Қазақстандық 
жастарға берілген мүмкіндіктің 
арқасында «Болашақ» түлектері 
елге келіп қызмет атқаруда. Қазір 
Қазақстанға ең қажетті инженер
ліктехникалық және медицина
лық мамандықтарға баса көңіл 
бөлінуде. Бір білеріміз, тәуелсіз 
елдің болашағы – білімді жастар 
қолында.

білім алып жатқан қарағандылық 
Рамиз Зұлхарнай 2018 жылы Ан
глияның Бристоль университеті
не оқуға түсіп, докторантурада 
білім алуда. 

Рамиздің өзімен хабарласу 
мүмкіндігі болмаған соң, Қарқа
ралы ауданында тұратын ана
сымен тілдескен едік. 

– Алақандай ауылдан шығып, 
әлемнің беделді университетте
ріне оқуға түскендер аз. Рамиз 
– ауыл мектебінің түлегі. Қарқа
ралы ауданы Жарлы ауылындағы 

№9 жалпы білім беретін мек
тебінде білім алды. Кейін Л.Гу
милев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінде бакалавриат 
және магистратура оқыды. 2018 
жылы «Болашақ» бағдарлама
сымен Англияның Бристоль уни
верситетіне физикалық химия 
мамандығы бойынша оқуға түсіп, 
докторантурада білім алып жа
тыр.

Химия саласы бойынша ше
телге оқуға түсетін қазақстан
дықтар некенсаяқ. Ал, Рамиз сол 
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