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ДЕМОКРАТИЯ — САҒЫМ ЕМЕС

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 
ӨЛШЕМІ МЕКТЕПТЕН 

БАСТАЛАДЫ

ПАЙЫМ

Дос КӨШІМ, саясаттанушы:
– Тілге деген қажеттілікті туындата алсақ, 

аралас мектептер бір жылға жетпей жоқ болып 
кетер еді. Біз қазақ тіліне қажеттілікті тудыра ал-
мадық. Сондықтан қазақ тілі қажетті тілге айнала 
алмай отыр. Ал қоғамда орыс мектептері мен орыс 
сыныптарына баратын балалардың саны артып 
бара жатыр. Сондықтан бұған қандай да бір шара 
қолдану керек. 

Ұлжалғас ЕСНАЗАРОВА, география ғылымының 
докторы, профессор:

– Аралас мектептерді біртіндеп қазақ мектеп-
теріне айналдыру туралы ұсыныстың қоғамымызда 
айтылғанына қаншама жыл өтсе де, іс жүзінде аралас 
мектептердің «мұрты бұзылар» емес. Негізі ниет бол-
са, бәріне қол жеткізуге болар еді. Мәселен қазақ мек-
тептерінде баланың көптігі соншалық, үш ауысымда 
оқып жатыр. Сондықтан аралас мектептер есебінен 
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АРАЛАС МЕКТЕПТЕР САНЫН АЗАЙТУ КЕРЕК ПЕ?

қазақ мектептерінің санын көбейтуге болар еді. Ал бізде, керісінше, аралас 
мектептер артуда. Аралас мектепті бітірген баланың санасы да, ойы да, 
тілі де орыс тілді болады. Демек аралас мектептегі бала да орыс тілді, 
орыс мектебіндегі бала да орыс тілді. Нәтижесінде қоғамда орыс тілділер 
көбейіп тұр. Бұлай жалғаса берсе ешқашан қазақ тілінің жағдайы жақсар-
майды. 

Елімізде аралас мектептердің 
саны жыл өткен сайын кө-

бейіп бара жатыр. Тіпті он-
дағы білім алатын балалардың 
саны да өсу үстінде. Аралас 
мектептер санын азайтудың 
жолы бар ма?

О
Й
Т
А
Л
Қ
Ы

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

(Соңы 5-бетте)

Ең қарапайым мысал, қазір билік басына қазақ тілін мүлдем білмейтін 
шенеуніктер көп келуде. Соның кесірінен қоғамда қазақ тілін білмесең де 
болады, ал орыс тілін білетіндердің орны биікте деген түсінік қалып
тасқан. Нәтижесінде қазақ сыныптарынан гөрі, орыс сыныптарын жаға-
лайтын атааналардың саны артып барады. Әркез қазақ тілін білмейтін 
шенеунік енді билік басына келе алмайды деп айтылады. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Былтыр 
Сенат депутаты 
Динар Нүкетае
ва «еліміздегі 
аралас тілді 
мектептердің 
санын азай-
ту керек» деп 
дабыл қағып, 
Үкіметке ар-
найы депу-
таттық сауал 
да жолдаған 
болатын. Қос 
тілді қатар 
алып жүрген 
мектептерде 
патриоттық 
тәрбие берудің 
ақсайтынына 
алаңдаған сена-
тор «бұл мәсе-
ле қазақ тілінің 
дамуына да 
үлкен кедергі 
келтіріп отыр» 
деген еді. Алай-
да жыл өткен 
сайын азаю 
орнына аралас 
мектептер саны 
артып барады. 

Өзінің ұлттық ерекшелігін жоғалтқан не оны 
жетік білмейтін кейбір адамдар мен жекелеген топ-
тар  шетелден көргені мен  естігенінің бәрін дұрыс 
деп санайтын болды. Бұл туралы Қазақстандағы 
демократиялық қозғалыстың көшбасында жүрген 
белгілі қоғам белсендісі Дос Көшім: «Демокра-
тияның батыстық, шығыстық түрі деген жоқ. Ол 
– халықтың мемлекетті басқару жолы, әдіс-тәсілі. 

Әрбір ұлттың өзінің демократиялық жолы бар. Мы-
салы, қазақ «бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» 
дейді. Бұл нағыз сөз бостандығының, ой еркінді-
гінің көрінісі деуге болады. Жалпы, демократияға 
қатысты түйткілді мәселелерді үшке бөліп қарас-
тырса болады.  Біріншісі, оның үлгісіне қатысты. 
Екіншісі, ол коммунизм сияқты абстрактілі нәрсе 
емес. Демократияны көзбен көріп, қолмен ұстауға 

МАС ЖҮРГІЗУШІ – 
МАҢАЙЫНА ҚАТЕР

4-бет
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(Соңы 4-бетте)

Әділ АХМЕТОВ, академик,
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері:

«ДІНАРАЛЫҚ 
ДИАЛОГ – 

ЖАҺАНДЫҚ МӘНІ 
БАР МАҢЫЗДЫ 

ШАРА»
– Әділ Құрманжанұлы, елімізде 

әлемдік дәстүрлі діндер көшбасшы-
ларының кезекті VII съезі өтпек. Қа-
лыптасқан дәстүрге сай, бұл алқалы 
жиын биыл өтуі тиіс еді. Панде-
мияға байланысты келесі жылға 
ауыстырылғанын білдік. Жалпы, 
Қазақстанның осы бастамасының 
маңызын қалай түсіндірген болар 
едіңіз? 

– XXI ғасырдың басында күллі 
әлемдегі халықаралық қарым-қаты-
настар ғана емес, жаһандық конфес-
сияаралық қатынастар да шектен тыс 
шиеленісіп кеткен-ді. Өкінішке орай, 
бұл үрдіс, әсіресе, 2001 жылғы 11 
қыркүйекте орын алған Нью-Йорктегі 
Бүкіләлемдік сауда ұйымының қос 
ғимаратының жарылуына орай ушыға 
түсті. Артынша батыс ақпарат құрал-
дарында ислам әлемін артта қалған, 
кертартпа, білімнен жұрдай, надан, 
ғылым мен техникадан мүлде аулақ, 
діни фанатизм, экстремизм және фунда-
ментализм ошағына айналған құбыжық 
өркениет етіп көрсету белең алып кетті.

Білім мен ғылымға мемлекеттік деңгейде ден қоюдың арқасында өн-
дірістік, технологиялық тұрғыдан алға озып шыққан АҚШ пен Еуро-

паның бірқатар мемлекеттері өзгелерді дамушы және артта қалған деп 
екі топқа бөліп тастаған болатын. Өздерінің өмір сүру салты мен мәдени 
дәстүрін өзгелерге үлгі ретінде ұсынып жүрген олардың белсенді іс-қи-
мылының нәтижесінде өткен ғасырдың соңғы ширегінен бастап әлемде 
қоғамның ең жоғары өлшемі саналатын демократияға қатысты түсінікке 
өзгерістер ене бастады. 

болады. Ол – көп партиялық жүйе, жергілікті өзін-
өзі басқару принципі, әділетті сайлау қағидасы де-
ген сияқты институттар.  Егер олар жұмыс істесе, 
сол елді демократиялық деуге болады. Оны өздері 
бар деп айта ма, айтпай ма, бұл Конституциясында 
бар ма, жоқ па дегенге қарамайды. Үшіншісі, адам 
құқы мен еркіндігі бар елде ғана демократия ин-
ституттары орнайды. Мысалы, әділетті сайлау, сөз 
еркіндігі болмаса, қалай болады? Жалпы, әрбір ин-
ституттың жұмыс істеуі үшін адам құқығы толық 
сақталуы керек», – дейді.

Әділет министрлігінің сайтындағы мәліметке 
қарағанда,  2020 жылғы сәуірдегі жағдай бойынша, 
елімізде тіркелген ҮЕҰ саны – 22 344. Соның ішінде 
әрекетсіз деп танылғаны – 810, таратылу сатысын-
дағысы – 678, қызметін тоқтата тұрғандары – 2096, 
әрекет ететіні – 16 426.  

«ЖАРЫЛҚАУДЫҢ» 
ЖАҢА ТҮРІ
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ЕҢБЕК ТӘРТІБІ

АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ АЛҚА 
ҚЫЗМЕТКЕРДІ АҚТАДЫ 

ДАУ ШЕШУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ –
ТАТУЛАСТЫРУ
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дарды шешуде қолданылады. Өздеріңіз білетіндей, азаматтық 
істерді қарау көп уақытты, материалдық ресурстарды қажет 
етеді. Татуластыру рәсімдерін енгізу даудың теріс аспектісі 
сияқты маңызды факторды алып тастауға мүмкіндік береді.
Талқылау, келіссөздер барысында медиация мен партисипативтік 
рәсімдерді қолдана отырып, туындаған жанжалды шешу үшін 
дауласушы тараптарға берілетін мүмкіндік іскерлік немесе адами 
қарым-қатынастарды сақтай отырып, тез татуласуға әкеледі. 
Осы рәсімдер екі тарап үшін де тиімді. Татуластыру рәсімінің 
белгілері: оны жүргізудің белгілі бір тәртібі; келіспеушіліктерді 
реттеу ретінде айқындалатын мақсат; тараптардың белсенді 
қатысуы болып табылады.

Тәжірибе татуластыру рәсімдерін қолданудың үлкен пайда-
сын көрсетеді, атап айтқанда, бұл іскерлік беделді сақтау, ой-
ластырылған шешім қабылдауға, уақытты үнемдеуге және істі 
қысқа мерзімде шешуге, сондай-ақ айтарлықтай ақша үнемдеуге 
(мемлекеттік баж, сот шығындары, жол шығындары және т.б.), 
достық қарым-қатынасты сақтауға мүмкіндік береді. Сотқа 
дейінгі реттеуде мемлекеттік бажды төлеудің қажеттілігі жоқ. 

Сонымен қатар, дауды сотқа дейін шешуге кететін уақыт сотқа 
жүгінуден әлдеқайда аз болады.

Қорытындылай келе, Қазақстан  заңнамасында белгіленген 
татуласу институттары сот жүйесіне органикалық қосымша 
болып табылатынын және қоғамдық қатынастарды жетіл-
діруге, қоғамның құқық институтына деген сенімін арттыруға 
ықпал етуге шақырылғанын атап өткім келеді. Бүгінгі күні сот 
жүйесінде татуластыру рәсімдерін дамыту және насихаттау 
жұмыстары қарқынды түрде жүргізілді. Ағайынның арасын-
дағы жанжалды, азаматтық дауларды кәсіби және қоғамдық 
медиаторлардың көмегімен шешу жолға қойылды. Сондай-ақ, 
бітістіруші судьялар сотқа түскен талап арызын қабылда-
мастан бұрын істің бітімгершілікпен шешілуіне көмектеседі. 

Дауды татуластыру рәсімдерімен реттеудің кеңінен қолда-
нылуы іргелі жетістіктердің бірі болып табылады. Бұл әдіс дау 
шешудің тиімді де төте жолы екенін көрсетті. 

Самал ОРАЗҒАЛИЕВА,
Казталов аудандық №2 сотының судьясы

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Татуластыру рәсімдерін дамыту – дауларды реттеудің және 
азаматтар мен заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарын 
қорғау дың басым бағыттарының бірі.

Татуластыру рәсімдерінің қазіргі заманғы дамуы бұрын 
Азаматтық іс жүргізу кодексінде болған татуласу келісімін 
ескере отырып, 2011 жылы «Медиация туралы»заңды қабылдау 
жолымен басталды. Бұл заң Қазақстанда медиацияны ұйымдас-
тыру үшін құқықтық негіз болды, ол медиация қағидаттарын 
айқындайды, медиация рәсімдерін реттейді, медиаторлардың 
және медиацияны жүргізуді қамтамасыз ететін ұйымдардың 
құқықтық жағдайын ашады. 

Дауларды соттан тыс шешудің жаңа тәсілдері құқықтық 
өрісті азаматтық сот ісін жүргізудің тиімді құралдарымен 
кеңейтеді. Тәжірибе көрсеткендей, олар тұрмыстық, кәсіби, 
еңбек, шарттық, отбасылық және басқа салалардағы жанжал-

ТІЛ – ЖҮРЕКТІҢ 
ЕЛШІСІ 

Тіл – ұлттың жаны, рухы, оның бет-бейнесі. Ана тілін халық  
ұлттың рухына, қазына байлығына балайды. Тіл – ұлттың негізгі 
белгісі ретінде халықтың болмыс-бітімінің сақталуында шешуші 
рөл атқарады, оның рухани мәдениетінің бір бөлігі, сондықтан 
да тіл өзіне деген құрметті талап етеді. Ұлт болған жерде тіл, тіл 
болған жерде оның мәселесі де болады. Қазақ тілінің мәселесі өткен 
ғасырдың басынан бері қозғалып келеді.Өз ұлтын, өз тілін сүйме-
ген, өз ұлтын қадірлемеген адам басқаны да қадірлеп жарытпайды.
Адамды мұратқа жеткізетін – ана тілі мен ата дәстүрі.  Басқа тілдің 
көбін білсек те, ана тіліміз олардан биік, жоғары тұруы тиіс. Тіл 
мәселесін шешетін уақыт болды. Оның кілті өз қолымызда. 

Мемлекеттік тіл – қазақ тілі. «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 
құрметте», – дейді Қадыр ақын. Қазіргі қоғам басқа тілді үйренуге 
еш шек қоймайды. Дегенмен, қазақ тілін мемлекеттік тіл дәре-
жесіне көтеруге әр қазақтың үлесі болса екен деймін. Демек, тіл 
тазалығы өте маңызды. Конституцияда көрсетілгендей, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі. Бұл жерде ешқан-
дай да орыс тілі немесе ағылшын тілі деп жазылмаған. Әр мемлекет 
өз тілінде сөйлейді, ендеше біз де солай істеуге тиіспіз.

Қазақ халқының асыл да дана перзенті, ана тіліміздің жана-
шыры Ахмет Байтұрсынов айтқандай, туған тіліміз – тұғырымыз 
екенін әсте ұмытпайық, ағайын. Ана тілі – қазақ тілі, бай мұрасын 
саф алтындай сақтап, аса қадір тұтып бізге мұра етті. Тіл – ұлт 
рухы. Халқымыз «Тіл – жүректің елшісі, жүректен шыққан сөз 
жүректерге жол табады», – деп жатады.

Т.КАФЕЗОВ,
БҚО қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған

ауданаралық сотының сот приставы 

АМАНАТҚА ҚИЯНАТ 
ЖАСАМАЙЫҚ

Тіл туралы жазу, ол туралы айтудан қашпау да, жалықпау да 
керек. Себебі тіл – бүкіл бір халықтың жүрегі. Оның бойында ұлт-
тық болмыс, ұлттық рух, дәстүр мен салт жатыр. Тіл – мемлекет-
тің тұғырлы тірегі, халықтың рухани байлығы мен болашағының 
айқын көрінісі. ҚР Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
2012 жылдың 14 желтоқсанындағы «Қазақстан-2050» стратегиясы 
– қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: 
«Тілге деген көзқарас, шындап келгенде елге деген көзқарас екені 
даусыз. Бағдарламаның басты мақсаты – Қазақстанда тұратын 
барлық этностардың тілдерін сақтай отырып, қазақстандық бір-
тектілік пен бірлікті нығайтудың аса маңызды факторы ретінде 
мемлекеттік тілдің кең ауқымды қолданысын қамтамасыз ететін 
үйлесімді тіл саясаты. Мұндай бағдарламалар қазақ тілінің ауызекі 
сөйлеу деңгейіне де, әдеби және мәдени сапасының тиімділігіне де 
оң әсерін тигізері сөзсіз. Олай болса, туған тілімізді шұбарламай, 
қазақ тілінің мәртебесін көтеруге атсалысу – біздің басты мін-
детіміз болуы тиіс» деді. Мемлекеттік тілдің мәртебесін  көтеруде 
мемлекеттік қызметшілерге жүктеліп отырған міндет зор. Сон-
дықтан назар аударатын мәселе, ендігі  жерде саны ұлғайған қазақ 
мектептерінің беделі мен бәсекеге  қабілеттілігін арттыру мәсе-
лесі. Мемлекеттік тілді лайықты деңгейде оқытып-үйретуді басқа 
мектептерден де талап ету керек. Өзге ұлт мектептерінде оқитын 
балалар мектеп бітіргенде қазақ тілін игеріп шығатын жағдайға қол 
жеткізу керек. Жоғары оқу орындарында да қазақ тілін оқытудағы 
мақсат осындай болуға тиіс. Қазір елімізде жүргізіліп отырған 
салиқалы тіл саясатының нәтижесінде төзімді, толеранттық тілдік 
орта қалыптасқаны – айқын ақиқат қана емес, маңызды саяси-әлеу-
меттік құндылықтардың бірі де. Ал проблемаларын жүйелі түрде 
шешу үшін Елбасы Тілдердің қолданылуы мен дамытудың жаңа 
мемлекеттік бағдарламасын әзірлеуге тапсырма берді. Он жыл 
мерзімге арналған бұл бағдарламаны жасау кезінде мемлекеттік 
тілдің өрісін бұдан да кеңейтіп, оның конституциялық мәртебесін 
бұдан да көтере түсуге мүмкіндік беретін бірнеше басым бағыттар  
ерекше назарда ұсталуы керек. Тілдің мәселесі – ұлттың мәселе-
сі. Тіліміздің мерейін асыратын да, құтын қашыратын да өзіміз. 
Қазақ тілі – Қазақстанда тұратын, оны Отаным деп қабылдайтын, 
өзін Қазақстанның патриотымын деп санайтын азаматтардың тілі. 
Сондықтан сіз қай ұлттың өкілі болсаңыз да, тіл үшін күресуге 
міндеттісіз. Сол тілде сөйлейтін соңғы адам болсаңыз да, тіліңіз 
жайында аманат қалдыруға, мұра қалдыруға тырысуыңыз керек. 
Себебі сіздің тілде жазылған құнды тарихи деректер, кейінгі ұрпақ 
үшін үлкен рөл ойнауы мүмкін.

И.НУРГАЛИЕВА,
Батыс Қазақстан облысының қылмыстық

 істер жөніндегі мамандандырылған  ауданаралық 
сотының бас маман-сот отырысының хатшысы 

ҚР ІІМ ТЖ комитетінің «Апаттар меди-
цинасы орталығы» мемлекеттiк мекемесінің 
Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы-
ның құтқарушы-санитары (жүргізушісі) өзіне 
тиісті еңбек міндеттерін тиісінше орындама-
ды деп айыпталып, жұмыстан шығарылған.

Сот отырысында жауапкер өкілі С. талап-
кердің өзіне тиесілі міндеттерін орындамаға-
нын, яғни дөңгелектерді ауыстыру кезінде 
ескі жарамсыз болған камераларды қайта 
салғанын, осының салдарынан апат болған 
орынға бару жолында көліктің дөңгелегі жа-
рылып, мекемеге материалдық залал келді, 
сонымен қатар мекеме басшысының тапсыр-
масын орындаудан бас тартқаны салдарынан 
жұмыстан босатылғанын айтты.

Бірінші сатыдағы сотта зерттелген дәлел-
делерге сай, Ж., сөгіс түріндегі тәртіптік 
жазасы бола тұра, қайталап еңбек міндеттерін 
тиісінше орындамай, яғни мемлекеттік ме-
кеменің көлік жүргізушісі бола тұра, құжат-
тарды көлікпен алып барудан бас тартқан. 
Сондай-ақ, сот автокөліктің дөңгелектерін 
тиісінше ауыстырмағандықтан, материалдық 
шығын келтіргеннен бөлек автокөліктегі 
адамдардың, сонымен қатар жедел көмекке 
мұқтаж болған адамдардың өміріне қауіп 
төндірген деген тұжырымға келеді.

Сөйтіп, талапкердің бұрынғы қызметіне 
қайта орналастырып, амалсыздан жұмыссыз 
жүрген уақытына еңбекақысын өндіру және 
моральдық зиянды өндіру туралы талап қою 
арызын қанағаттандырудан бас тартқан.

Апелляция бірінші сатыдағы соттың 
тұжырымдарымен келіспей, бірінші саты-
дағы сотпен іс бойынша аталған құқық бұ-
зылушылықтар орын алды деп есептейді.

ҚР Еңбек кодексінің 64-бабының талапта-
рына сай жұмыскердің тәртіптік теріс қылық 

Мемлекеттік органмен, оның функционал-
дық өкілеттілігімен байланысатын жеке және 
заңды тұлғаның арасында туындайтын жа-
рия-құқықтық қатынастарды реттеуге бағыт-
талған ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексі шілде айынан бері қолданыста. Яғни 
жаңадан қабылданған кодекстің нормалары 
мен мемлекеттік органдардың ішкі әкімшілік 
рәсімдері, азаматтардың өтініштерін қарау 
тәртібін, сондай-ақ қоғамдық құқықтық қаты-
настар саласындағы дауларды шешу тәртібін 
регламентейтін заңнамалық акті болып та-
былады. 

Кодекс азаматтардың өтініштерін қарау 
кезінде мемлекеттік органдардың жауапкер-
шілігін арттыруға бағытталады.  

Ол күшіне енгеннен кейін бұған дейінгі 
«Әкімшілік рәсімдер туралы» және «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі 
туралы» заңдары өз күшін жойып, заңдармен 
реттелген қатынастар Әкімшілік рәсімдік-про-
цестік кодексімен қаралып, өтініштермен жұ-
мыс істеу идеологиясы өзгерді.

Кодексте адамдарға қолайлы болу үшін 
жоғары тұрған органға шағымды төменгі 
тұрған орган арқылы берудің жеңілдетілген 
тәртібі енгізілген. Әкімшілік орган шағым 
түскен күннен бастап 3 күн мерзім ішінде 
өзінің қателігін жөндеп, істі жоғары тұрған 
органға жолдамай-ақ әкімшілік рәсімге қаты-
сушы үшін қолайлы акті қабылдауға құқылы. 
Бұл адамдардың бұзылған құқығын жылдам 
қалпына келтіріп, уақытын үнемдейді. 

Екі бөліктен тұратын кодекстің алғашқы-
сы әкімшілік рәсімдер болса, екіншісі сот 
үдерісін қадағалап жүргізуді көздейді.

Жаңа әкімшілік соттар құрылып, сот ор-
гандарының рөлі түбегейлі өзгерді. Азамат-
тардың өз құқықтарын іске асыруына байла-
нысты кез келген өтініші сот талқылауының 

тақырыбы бола алады. 
Арыз иесіне оның заңды талаптарынан бас 

тартылған жағдайда (немесе толық қанағат-
тандырылмаған жағдайда) ол мемлекеттік 
органның мұндай шешіміне жоғары тұрған са-
тыға шағымдана алады, содан кейін мемлекет-
тік органның шешімімен келіспеген азаматтар 
осы сотқа талап арызбен жүгіне алады.

Әкімшілік сот ісін жүргізудің мақсаты –
жария-құқықтық қатынастардағы жеке тұлға-
лардың бұзылған немесе даулы құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін, заңды 
тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдде-
лерін тиімді қорғау және қалпына келтіру.

Ұйымды әкімшілік орган деп танудың бас-
ты өлшемі – бұл әкімшілік актіні қабылдауға 
берілген өкілеттік.

Мемлекеттік орган, егер мәселе жеке не-
месе заңды тұлғалардың құқықтарын немесе 
міндеттерін іске асыруға бағытталған қызмет-
ке қатысты болған жағдайда ғана, әкімшілік 
орган болады. Қалған жағдайларда мемлекет-
тік орган әкімшілік орган болып табылмайды.

Әкімшілік рәсімдер – әкімшілік органның, 
лауазымды адамның әкімшілік істі қарау, 
ол бойынша шешім қабылдау және орын-
дау жөніндегі қызметі (жолданым негізінде 
немесе өз бастамасы бойынша жасалады), 
сондай-ақ оңайлатылған әкімшілік рәсім 
тәртібімен жүзеге асырылатын қызмет;

Әкімшілік іс – әкімшілік рәсімді жүзеге 
асыру барысы мен нәтижелерін және сотта 
жария-құқықтық даудың қаралуын тір-
кеп-бекітетін материалдар;

Әкімшілік орган – Қазақстан Республи-
касының заңдарына сәйкес әкімшілік актіні 
қабылдау, әкімшілік әрекет жасау (әрекетсіздік 
таныту) жөнінде өкілеттіктер берілген мемле-
кеттік орган, жергілікті өзін-өзі басқару органы, 
мемлекеттік заңды тұлға, сондай-ақ өзге ұйым.

Әкімшілік акт – жария-құқықтық қаты-
настарда әкімшілік орган, лауазымды адам 
қабылдайтын, белгілі бір тұлғаның немесе 
жеке-дара айқындалған тұлғалар тобының 
Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген құқықтары мен міндеттерін іске 
асыратын шешім;

Істі қарау кезінде әкімшілік орган нақты 
мән-жайларды жан-жақты, толық және 
объективті зерттеу үшін барлық шараларды 
қабылдайды.

Әкімшілік орган азаматқа немесе ұйым-
ға қатысты шешім қабылдаудан бұрын ол 
азаматтың немесе ұйымның қабылданатын 
шешім туралы ұстанымын алдын ала білдіру-
ге мүмкіндік беруге міндетті.

Оңайлатылған әкімшілік рәсім хабарлама-
лар, ұсыныстар, сұрау салулар мен үн қосулар 
оңайлатылған әкімшілік рәсім тәртібімен 
қаралады. Хабарламаларды, ұсыныстарды, 
сұрау салулар мен үн қосуларды қарау кезінде 
өтініштерді қараудың қолданыстағы тәртібі 
сақталады, яғни тыңдау рәсімі жүргізілмейді, 
ал өтінішті қарау қорытындылары бойынша 
өтініш берушіге әкімшілік акт қабылданбай, 
мәселенің мәні бойынша жазбаша жауап 
жіберіледі.

Шағымды қарайтын орган – шағым жа-
салатын әкімшілік органның, лауазымды 
адамның, әкімшілік рәсімге қатысушының 
дәлелдерімен, шағымда баяндалған талап-
тармен байланысты емес және әкімшілік істі 
толық көлемде тексереді. Шағымды дұрыс 
қарау үшін маңызы бар нақты мән-жайларды 
жан-жақты, толық және объективті зерттеу 
үшін шаралар қабылдауға міндетті.

З.ЕРЖАНОВА,
Қызылорда облысы Әділет 

департаментінің бөлім басшысы

КИЕ 

жасағаны үшін жұмыс беруші ескерту, сөгіс, 
қатаң сөгіс және еңбек шартын жұмыс бе-
рушінің бастамасы бойынша бұзу түріндегі 
тәртіптік жаза қолдануға құқылы.

Бірінші саты сотының талап қоюшы 
тәртіптік жазасы бар жұмыскер еңбек міндет-
терін дәлелді себепсіз қайталап орындамаған 
немесе қайталап тиісінше орындамағандығы 
жөніндегі тұжырымын алқа негізсіз деп 
санайды. Себебі аталған жағдай тәртіптік 
жаза қолдану туралы бұйрықта, не актілер-
де көрсетілмеген, яғни, өз дәлелін таппады. 
Еңбек заңнамасының нақты бұзушылықтары 
көрсетілмеген.

Тәртіптік жауапкершілікке тарту жөнін-
дегі бұйрықтарда талап қоюшыны жұмыстан 
шығарудың негіздері көрсетілмеген, тәртіптік 
қылықты қайталап жасау орын алған жоқ, 
сол себептен аталған бұйрықтарды заңды деп 
тануға болмайды. Демек тәртіптік жауапкер-
шілікке тартудың қандай да бір құқықтық 
негіздері жоқ.

Бірінші саты «еңбек шартын бұзу» түрін-

дегі тәртіптік жаза қолдану туралы бұйрық 
негіздерін зерттемеген. Жұмыс берушінің 
ММ-нің жүргізушісі бола тұра, құжаттарды 
алып барудан бас тартқан уәждері негізсіз 
болып табылады, себебі оның қызметтік мін-
деттеріне аталған тапсырмаларды орындау 
кірмейді, себебі ол көлік жүргізушісі-санитар 
лауазымында жұмыс атқарады.

Сол себепті, алқа «еңбек шартын бұзу ту-
ралы» бұйрықты заңсыз деп тану қажет деген 
тұжырымға келді. Осыған байланысты, бірін-
ші саты соты актісінің күші жойылып, талап 
қоюшының талаптары қанағаттандырылды.

Ж-ны жұмыстан босату туралы бұй-
рықтың күшін жоюына байланысты, талап 
қоюшы бұрынғы лауазымына қайта орналас-
тырылды және оның пайдасына мәжбүрлі 
түрде жұмыста болмаған уақытына 204 601 
теңге және моральдық зиян 20 000 теңге 
көлемінде өндірілді.

Батыс Қазақстан облыстық 
сотының баспасөз қызметі

ПІКІР

КОДЕКСТІҢ ИГІЛІКТІ ТҰСТАРЫ КӨП



3№74 (3399) 
17 қыркүйек 2021

zangazet@mail.ru

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ, «Заң газеті»

(С
оң

ы
. Б

ас
ы

 1
-б

ет
т

е)О
Й
Т
А
Л
Қ
Ы

АРАЛАС МЕКТЕПТЕР САНЫН АЗАЙТУ КЕРЕК ПЕ?

ҚОҒАМ

Дос КӨШІМ, саясаттанушы: 
– Бірақ артынша қазақ тілінде бір сөз білмейтін біреу лауазымды орынға 

жайғасады. Ісіміз бен сөзіміз қабыспайды. Жақында Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігі тағы да «Қазақстанда мемлекеттік қызметке орналасу үшін 
мемлекеттік тілді білу міндетті болмақ» деп мәлімдеді. Бұл Қазақстан Респуб
ликасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы «Қазақстан Республи
касы Заң жобасының нормативтікқұқықтық кеңесші» құжатында жарияла
натыны айтылды. Құжатта «Мемлекеттік органдарда қазақ тілінің қолда
нылуын кеңейту үшін біз мемлекеттік қызметке үміткерлерді мемлекеттік 
тілді білуге   міндеттеу қажет деп есептейміз», – делінген. Бұл құжаттың да 

орындалуын уақыт көрсетеді. Бірақ бірнеше рет осыған дейін де айтылғаннан кейін қадірі қашқан сөз болып 
отыр. 

Қоғам осыны көргеннен кейін, балаларын орыс сыныптарына беріп, қазақ тіліне мойын бұрмай отыр. 
Отыз жылда қазақ тілінің жағдайы жақсармағандығынанақ көп нәрсені ұғуға болады. Мемлекеттік тілдің 
жағдайын жақсарту сөз жүзінде қалып келе жатқандықтан, аралас мектеп секілді мәселелер ушыға береді. 

Ұлжалғас ЕСНАЗАРОВА, география ғылымының 
докторы, профессор: 

– Қазір НұрСұлтан қаласында жалпы 91 мемле
кеттік мектеп бар екен, оның 34і қазақ мектебі, 
8і орыс мектебі, 49ы аралас тілді. Аралас тілді 
мектептегі баланың да орыс тіліне көп бейім екенін 
ескерсек, қалада орыс тілді мектептер санының 
қазақ тілді мектеп санын екі орайтынын байқай
мыз. Бас қаламызда жағдай осындай болғанда басқа 
өңірлерге реніш те жоқ.

Өз басым ана тіліміздің өрісінің кеңеюіне кедергі 
келтіріп тұрған тосқауыл – осы аралас мектептер деп толық айта аламын. 
Сондықтан бұл мәселеге дұрыс көзқарас керек. Отыз жыл бойына қазақ тілінің 
қолданыс аясын кеңейтеміз деп мемлекеттік тілдің дамуына миллиардтар 
бөліп отырып, сол үміттің ақталмағаны өкінішті.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Соңғы бес жылда аралас тілді мек-
тептерде білім алатындардың саны 200 
мыңға дейін көбейген екен. Сенатор 
«Елімізде күндізгі жалпы білім беретін 
мектептердің саны – 6973. Оқушылар-
дың саны – 3 млн 250 мың. Оның ішінде 
қазақ тілінде оқытатын 3726 мектеп, 
орыс тілінде оқытатын 1181 мектеп, 
аралас тілде оқытатын 2043 мектеп 
бар. Басқа тілде оқытатын 23 мектеп 
бар: оның ішінде, 12 мектеп өзбек 
тілінде, 11 мектеп ұйғыр тілінде. Яғни, 
аралас тілді мектептер жалпы мектеп 
санының 30%-ға жуығын құрап отыр. 
Бұл әлемде ешбір елде кездеспейтін, 
тек қана Қазақстанда бар жағдай. Бұл 
үрдіс одан ары да жалғаса беретін бол-
са, одан кейін қазақ тілінің тағдыры, 
ел тағдыры қалай болатынын ешкім 
болжап айта алмайды. Еліміздегі аралас 
тілді мектептердің соңғы 5 жылдағы 
жағдайына қарасақ, 2016 жылы – 2045 
мектеп, 2017 жылы – 2037 мектеп, 2018 
жылы – 2046 мектеп, 2019 жылы – 2054 
мектеп болған. Ал, 2020 жылы аралас 
тілді 2043 мектеп жұмыс істеп, онда 

1 393 727 оқушы білім алып жатыр. 
Демек, 2016 жылмен салыстырғанда, 
осындай мектептерде оқитындардың 
өсу тенденциясы жыл сайын үдей түсіп, 
олардың саны 196 715 оқушыға дейін 
артқан», – деген болатын. Биыл аралас 
мектептердің саны 2319-ға дейін өскен. 
Ұлттық мүдде тұрғысынан қарасақ, 
жыл өткен сайын аралас мектептер 
саны азайып, түбі бәрі қазақ тілді мек-
тептерге айналуы тиіс болатын. Бірақ 
статистикада керісінше. 

Белгілі ғалым Мекемтас Мырзах-
метұлының зерттеуінше, 1937-1938 
жылдардың өзінде елімізде 478 ара-
лас мектеп болған екен. 1937 жылмен 
салыстырғанда тәуелсіз Қазақстанда-
ғы аралас мектептердің саны 4 есеге 
дейін  өскен. Шыны керек, олардың 
аралас деген аты ғана. Әйтпесе, ара-
лас мектептердегі  мәдени шаралар 
мен ата-аналар жиналысының бар-
лығы орыс тілінде өткізіледі. Аралас 
мектептердегі қазақ тілінде білім 
алатын оқушылар да сабақ үстінде 
қазақша сөйлегенімен үзілісте өзара 
орыс тілінде тілдесетіні анық. Тіпті 
бұл бетімізбен қазақ тілінің дамуын 

ендігі отыз жылда да жақсарта алмай-
тынымыз айтпаса да түсінікті. 

Тіл саясаты комитетінің төрағасы 
Әділбек Қаба «Қазір өзге ұлттың өкіл-
дері қазақ тілін үйренуге ерекше құл-
шыныс танытуда. Керісінше, қазақтар 
балаларын орыс сыныптарына беріп, 
орыс тіліне қарай ұмтылады. Өзінің 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 
ӨЛШЕМІ МЕКТЕПТЕН 

БАСТАЛАДЫ
(Соңы. Басы 1-бетте)

Қазіргі  таңда Түркістан облысы 
бо  йынша Қылмыстық-атқару жүйесі 
де партаментіне қарасты Шардара аудан-
дық пробация қызметі бөлімінің есебін-
де 78 сотталған есепте тұрады. 

Солардың бірі Жамал 2020 жылы бө-
теннің мүлкін жымқырды деген айыппен 
Шардара аудандық сотының үкімімен үш 
жыл мерзімге бас бостандығынан айы-
рылған болатын. Ол өзінің істеген ісіне 
өкінетінін де жасырмады. Жамал – 1980 
жылы Шардара ауданында дүниеге кел-
ген, отбасын құрып, төрт бала тәрбиелеп 
отырған ананың бірі. Күйеуі дүниеден 
өткеннен кейін, үйде қарап отырмай ақша 
тауып, отбасын асырайын деген оймен өзге 
адамдардың 5-6 сиырын алып бағады. Ірі 
қарасын қарауға берген адамдар ай сайын 
ақысын да беріп тұрады. Бірақ, ол өзінің 
бас пайдасы үшін өзгенің сеніп тапсырған 
ірі қарасын сатып жібереді. Ал, сиырдың 
иелері сұрағанда Жамалда мал да, ақша да 
болмады. 

– Бұл азаматша Шардара аудандық 
пробация қызметінің есебіне алынған 
жалғыз әйел. Мал бағушы әйелдің 5-6 
сиырды иесінің рұқсатынсыз иемденіп, 
жеке мақсатына пайдаланғаны анықтал-
ды. Қазіргі таңда өзінің жазасын өтеп 
келеді. Заң бәріне бірдей. Әйел немесе ер 
адам деп бөлмейді. Қазіргі күні әйелдерді 
қылмысқа итермелейтін жағдайлардың 
алдын алу шаралары қолға алынып жа-
тыр. Солардың бірі, яғни әйелдердің 
құқықтары мәселелерімен Президент 
жанындағы әйелдер істері және отба-
сылық-демографиялық саясат жөніндегі 
ұлттық комиссия он үш жылдан бері 
айналысып келеді. Ендеше, әйелдердің 
қылмыс жасауының алдын алу, оларды 

болдырмау шаралары жас мемлекетімізде 
өсіп келе жатқан ұрпақты имандылық пен 
адамгершілік рухында тәрбиелеп, еліміз 
бен қоғамымыз да тәртіп пен заңдылықтың 
нық орнауына негіз болатыны даусыз. 
Олардың біреулерінің артында нәресте, 
екіншілерінің артында жасөспірім ұл 
мен қызы бар. Әдетте сотталған әйел-
дердің тең жартысына жуығында жасы 
кәмелетке толмаған балалары болады. 
Адамзаттың анасы, жаратылысынан нәзік 
жандар қандай себептермен қылмыс жа-
сауға барады? Бұл құбылысты гендерлік 
тұрғыдан да қарастыру керек. Әйелдер 
қылмыстарының етек алған түрлері ұрлық 
немесе сенімге қиянат жасау жолымен 
мүлікке залал келтіру, тұтынушыларды 
алдау, сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін 
иеленіп алу немесе ысырап ету секілді 
болып отыр. Пробация қызметі бөлім-
дері есебінде тұрған кәмелетке  толмаған 
жасөспірімдер жастайынан қылмыс жа-
сап, өмірлерін өкінішке толтырып жүр. 
Әйел – ең алдымен отбасының ұйытқысы, 
өмірге ұрпақ әкелетін, бала тәрбиелейтін 
ана екенін ұмытпауға тиіс. Қазақ әйелдері 
ұлтқа тән ибалы мінезімен ерінің абы-
ройын асырып, мейірімді, қайырымды, 
саналы ұрпақ тәрбиелеумен де өзгелерге 
үлгі-өнеге болуы тиіс. «Әйел бір қолымен 
бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді 
тербетеді» деп тегін айтылмаған. Сон-
дықтан да, жас бойжеткендеріміз дұрыс 
тәрбие алып, осындай қателіктерге бой 
алдырмаса екен, – деді Шардара аудандық 
пробация қызметінің аға инспекторы, 
әділет майоры Р.Зияханов.

        

Раушан НАРБЕК

ПРОБАЦИЯ

ӘЙЕЛІ АЗҒАН ЕЛДІҢ 
ЕРТЕҢІ ЖОҚ

Ғалия ҚАЙДАУЫЛҚЫЗЫ, ҚР Білім беру ісінің үздігі:
– Бұл, ең алдымен, біздегі идеологияның әлсіз екенін бай-

қатады. Егер де мемлекетіміз болашағын тек қазақ тілімен 
байланыстырып, мемлекеттік тілдің көкжиегін кеңейтуді 
ойласа, басқа диаспора өкілдері қазақ тілін оқудан бас 
тартпас еді. Алайда, қазір қазақтың қара домалақтарының 
өзі өзге тілде білім алуға құштар. Демек, олар және ата-а-
налары қоғамда қазақ тілінің қажеттілігін сезініп отырған 
жоқ. Екіншіден, біздің еліміздегі шенеуніктер, білім беру 
мекемелерінің басшылары халықпен жұмыс істемейді. 
Халықты мемлекеттік тілді білуге, құрметтеуге, үйренуге 
шақыра алмайды.Үшіншіден, еліміздегі қазақ мектептерінің 
көбінде оқушы саны қалыпты деңгейден артық. Оқушы 
санының көптігіне байланысты балаларды үш ауысыммен 
оқытып жатқан қазақ мектептері де баршылық. Оқушы 

көп жерде білім сапасының төмендейтінінен қорыққан 
ата-аналар да балаларын орыс сыныптарына ала қашады. 
Көп жағдайда біздің сөзіміз бен ісіміз қабыспай жатады. 
Қоғамда мемлекеттік тілге басымдық беру мәселесі жиі 
айтылғанымен, іс жүзінде бәрі керісінше. Мәселен, тілді 
игеру балабақша мен мектеп жасында тез жүзеге асатын 
процесс. Сондықтан, еліміздегі балабақшалар мен мектеп-
терді қазақыландыруды қолға алу арқылы бұл мәселенің 
тез шешімін табуына ықпал етер едік. Атап өтер жайт, 
латынға көшсек, тағы талай ата-ана балаларын орыс сы-
ныптарына береді. Себебі латын әліппесіне тек қазақ тілі 
көшеді, ал орыс тілі кирилицамен қалады. Сонда көпшілігі 
«Балам қиналғанша, орыс сыныптарындағы кирилицамен 
жүре берсін» деп шешім шығарады. Сондықтан қазақ тілін 
дамытамыз десек, осының барлығын ескеру керек. 

тілін құрметтемейтін қазақтардың саны 
өсіп келеді. Өзге ұлт өкілдеріне ренжи 
алмаймыз. Олардың балаларын қазақ 
мектебіне апаруға деген ниеті түзу. 
Бірақ қалалық қазақтар балаларын орыс 
мектептеріне береді. Оған мектеп алыс, 
білім сапасы нашар деген әртүрлі сылтау 
табады. Шын мәнінде, қазақ мектеп-
терінің оқыту деңгейі өте жоғары. Мек-
тепті қазақша бітірген көптеген түлек 
шетелдік оқу орындарына жолдама 
алып жатыр. Кейбір ата-аналарда мем-
лекеттік тілді меңгермегендіктен, жаңа 
оқу бағдарламасымен балаларымыздың 
тапсырмаларына көмектесе алмаймыз 
деген ішкі қорқыныштары басым. Осын-
дай ата-аналар балаларының болаша-
ғына немқұрайлы қарап отыр. Өйткені  
1 сыныпқа баратын балада мектеп таң-
дау құқығы жоқ. Ал ертең мемлекеттік 
тілге деген сұраныс артқан кезде, сол 
балалар санын соғып қалатын болады» 

дейді. Жан ауыртар сөз болғанымен, 
шындығы осы болып тұр. Балаларын 
орыс тілді мектепке беретіндер қатары-
ның артуымен көбейіп отырған аралас 
мектептер қазақ тілінің дамуына үлкен 
кедергі. Жаңадан ашылған мектептердің 
көбі қазақ мектебі болып жұмыс бастаға-
нымен кейін аралас мектепке айналып 
кеткен. Ата-аналар шулап жүріп қазақ 
мектептерінен орыс сыныптарын ашқы-
зып алып, нәтижесінде аралас мектеп-
тердің санын көбейтіп алып отырмыз. 
2012 жылғы Жолдауында Елбасы: «2020 
жылға қарай мемлекеттік тілді мең-
гергендердің қатары 95 пайызға дейін 
жететін болады», – деген меже қойған 
болатын. Қазір 2021 жылдың аяғына 
жетіп қалдық. Алайда 95 пайыздық 
меженің ауылы алыс секілді. Аралас 
мектептердің мына көбею қарқынымен  
95 пайызға ешқашан жетпейтін де секіл-
ді. Ең өкініштісі де осы болып тұр. 

Сіз не дейсіз?

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ, 
«Заң газеті»

тіркелген). Бұл көрсеткіш бойынша 
Батыс Қазақстан облысы екінші 
орында. Мұнда тұрғындардың 24,7% 
бүгінге дейін санақтан онлайн ре-
жимде өткен (1 тамыздағы жағдай 
бойынша өңірде 749754 адам тіркел-
ген)», деді. Сонымен қатар Олжас 
Сайлаубекұлы санақ парағындағы 
көпшілікке түсініксіздеу болып отыр-
ған сұрақтар жайлы да айтты. 

Ресми өкіл бізбен әңгімесінде : 
«Адамдар тұрғын үй жағдайы тура-
лы сұрақ не үшін қажет деп сұрауда. 
Оның ішінде үйдің қабырғалары 
неден тұрғызылған деген сұрақ та 
бар. Жалпы, БҰҰ-мен жарияланған 
раундтың «Халық және тұрғын үй 
қоры санағы» деп аталатындығынан 
бастайық. Аталмыш санақтың аясын-
да нақты елді-мекен, аудан, облыс-
тың, жалпы елдің тұрғын үй қорына 
ары қарай сараптама жүргізу үшін 
толыққанды ақпарат алу көзделіп 
отыр. Сондай-ақ, «Тұрғын үй қоры-
ның статистикалық тізілімі» АЖ-гі 
мәліметтердің өзектілігі мен дұрыс-
тығын талдауға мүмкіндік береді. 
Яғни, тұрғын үй нысандары және 
оларда тұру жағдайлары, «Жылжы-
майтын мүлік тіркелімі» МДҚ-да 
тіркелмеген нысандар, бос немесе 
иесіз үйлер, физикалық тұрғыда істен 
шыққан, бірақ заңды тіркеу мәлімет-
тері бар үйлер анықталады. Ал тірі 
туылған балалардың саны туралы 
сұрақ, бала туу туралы маңызды де-
ректерді қамтамасыз етеді. Оларды 
кей жағдайда қандай да бір басқа көз-
дерден, оның ішінде азаматтық хал 
актілерін тіркеудің толық дамыған 
жүйесінің өзінен алу мүмкін емес. 
Бұл сұраққа берілген жауаптар бала 

туу туралы неғұрлым толық ақпарат-
ты ашады, ал санақтан өту сәтіндегі 
бар балалары туралы сұрақ, нәресте 
мен бала өлімі туралы маңызды ақпа-
рат береді. Жалпы мұндай сұрақтар 
алдыңғы халық санақтары кезінде де 
қойылған», – деді.

«Ұлттық халық санағының нәти-
жесінде алынған ақпарат тұрғын-
дардың әлеуметтік жағдайын қан-
шалықты шынайы бағалай алады?» 
– деген сауалымызға да маман былай 
жауап берді: «Санақ нәтижесі эко-
номикалық және бюджеттік бағдар-
ламаларды жоспарлау және дамыту 
үшін қажет, яғни құрылыс және 
баспаналарды бөлу, демографиялық 
және көші-қон процестері, білім, 
денсаулық сақтау салаларында және 
жұмыс орындарын құру бағдарлама-
ларын дамытуға көмектеседі. Халық 
санағы жұмыс орындары туралы, ал 
бизнес үшін маңызды және нақты 
соңғы тұтынушы туралы толық си-
паттама береді. Халық санағына 
қатысқан әрбір тұрғын мемлекеттік 
әлеуметтік бағдарламаларын жоспар-
лауға және әзірлеуге салмақты үлес 
қосады. Сонымен қатар, халық са-
нағы аясында халықты жұмыспен 
қамту туралы мәліметтерді жинақтау 
адамдар мен үй шаруашылықта-
рының әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын бағалау, сондай-ақ жұмыс 
орындарын ашуға, жұмысқа орнала-
суға, жұмыссыздыққа байланысты 
көптеген экономикалық және әле-
уметтік мәселелер бойынша саясат 
пен бағдарламаларды жоспарлау 
үшін өте маңызды».

 Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

ХАЛЫҚ САНАҒЫ-2021

«3 МИЛЛИОНҒА ЖУЫҚ 
АЗАМАТ САНАҚТАН 

ОНЛАЙН РЕЖИМДЕ ӨТТІ»Бүгінде қоғамды  қылмыстардың саны емес, қылмысқа 
барған әйелдердің қатігездігі алаңдатып отыр.  

Биыл елімізде 10 жылда бір рет 
өткізілетін ұлттық халық сана
ғы ның бірінші кезеңі аяқталып,  
қыр күйектің 1і мен қазанның 15і 
аралығында онлайн форматта өте
тін негізгі екінші кезеңі басталды. 
Осыған байланысты «Ұлттық ха
лық санағы2021» шарасының рес
ми өкілі Олжас САЙЛАУБЕКҰЛЫ 
пікірін білдірген еді. 

Ресми өкіл қазірге дейін неше 
адам өткені, халықтың белсенділігі 
жайлы: «15 қыркүйек сағат 14:00-дегі 
жағдай бойынша 3024216 респон-
дент онлайн санақтан өтті. Олардың 
2607643-і sanaq.gov.kz сайтында, 
297546 адам Egov порталында тірке-
лу арқылы жауап берсе, 119027 адам 
санаққа Аitu қосымшасы арқылы 
қатысты. Қазіргі уақытта Алматы об-
лысы алда келе жатыр. Мұнда 313919 
тұрғын санақтан өткені жайлы хабар-
лама алған. Онлайн санақтан өткен 
тағы 278432 адам Алматы қаласында 
тіркелген. Үздік үштікті Түркістан 
облысы түйіндеді. Мұнда 247175 
адам санақ сауалдарына жауап берді. 
Бұл көрсеткіш бойынша әзірге соңғы 
екі орынды Атырау және Маңғыстау 
облыстары еншілеп тұр. Бұл өңір-
лерде сәйкесінше 79881 және 71886 
адам санақтан өтіпті. Ал, халықты 
жергілікті халық санына шаққан-
дағы санақтан өткендердің үлесі 
бойынша Қызылорда облысы алда 
тұр. Мұнда азаматтардың 28,6% са-
уалдарға жауап берген (1 тамыздағы 
жағдай бойынша өңірде 823052 адам 
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ТҰЛҒА

Әлі есімде, сол кездегі Атырау қа-
лалық сотының судьясы Г.Нұржігітова 
екеуміз аталмыш конкурсқа қатысып, 
бақ сынауға ниет білдірдік. Іріктеудің 
бірнеше кезеңінен өткеннен кейін, 
екеумізді Б.Жұмағұлов өз кабинетіне 
шақырды. Ол кезде біз әлі таныс емес 
едік. Әңгіме барысында Б.Жұмағұлов 
өзінің облыстағы мамандандырылған 
экономикалық сотқа төраға болып 
тағайындалғанын, Г.Нұржігітова екеу
міздің конкурстан өткенімізді, сөйтіп, 
жаңадан құрылған сотқа судья болып 
тағайындалғанымызды жеткізді. Жаңа 
төрағамен таныстығымыз осылай 
басталды.

Осылайша жаңа соттың төрағасы 
Б.Жұмағұлов, судьялары Г.Нұржігіто-
ва, А.Кенжалиева және мен болып жұ-
мысты бастап кеттік. Судьялар құрамы 
кәсіби білікті, өмірлік тәжірибесі мол 
заңгерлерден іріктелгенін атап өту 
керек. Сотқа жүгінушілермен тең 
дәрежеде сөйлесіп, белгіленген заң ая-
сында келісті қисын, бұлтартпас шын-
дыққа жүгіне отырып шешім шығару-
дың арқасында облыс тұрғындарының 
сотқа деген сенімі нығая түсті. Ал 
басшымыз Бауыржан Тұрсынұлының 
іскерлігі, сот жұмысын ұйымдастыру-
дағы шеберлігі, өзіне де, өзгелерге де 
қатаң талап қоя білуі біздің өз ісімізге 
деген сенімізді нығайта түсті.

Нәтиже көп күттірген жоқ. Бір 
жеңнен қол, бір жағадан бас шығара 
жұмыс жасаудың арқасында респуб
лика бойынша үздіктердің қатарынан 

ПӘРМЕН

Қазақстанда жол апатын азайтуға, адам өліміне жол 
бермеу мақсатында көптеген шаралар жүзеге асы-

рылуда. Жүргізушілердің жауаптылығын көтеру үшін заңна-
малар қатайтылып, айыппұлдар көбейді. Мас жүргізушінің 
қоғамға үлкен қатер төндіретінін бұқаралық ақпарат құрал-
дары арқылы түсіндіріп, әлеуметтік желілерде ел назары-
на ұсынып келеміз. Алайда жазаның күшейтіліп, айыппұл 
көлемінің артуы да азаматтарға ой салмай отырған сияқты. 
Оны соңғы статистикалық мәліметтерден байқау қиын 
емес.

МАС ЖҮРГІЗУШІ — 
МАҢАЙЫНА ҚАТЕР

ПАЙЫМ

ДЕМОКРАТИЯ - 
САҒЫМ ЕМЕС

Ал әрекет ететін ҮЕҰ қызметінің бағыттары: халықтың 
әлеуметтік осал топтарын қолдау (14,65%); дене шынықты-
ру және спорт (12,78%); азаматтардың, ұйымдардың заңды 
мүдделерін мен құқықтарын қорғау (11,35%); жастар сая-
сатын қолдау және балаларды қорғау (8,66%); білім және 
ғылым (7,09%); қоғамдық келісімді және жалпыұлттық 
бірлікті нығайту (5,03%); салауатты өмір салтын насихаттау, 
денсаулықты сақтау (4,43%); мәдениетті және өнерді дамы-
ту (3,94%); қоршаған ортаны қорғау (3,30%); өмірлік қиын 
жағдайда жүрген адамға (отбасына) көмек көрсету (2,13%); 
азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес 
ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу 
(2,13%); тарихимәдени мұраны қорғау (1,88%); отба-
сылықдемографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге 
жәрдемдесу (1,86%); көп балалы, толық емес отбасыларға 
және жетім балаларға көмек (1,72%); ақпарат саласы 
(1,69%); мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қоғамдық 
мониторинг жүргізу (0,54%); халықты жұмыспен қамту-
ды қамтамасыз етуге жәрдемдесу (0,50%); есепте тұрған 
адамдарға әлеуметтікқұқықтық көмек көрсету кезінде 
пробация қызметтеріне жәрдемдесу (0,25%).

Олардың жұмысы белгілі бір деңгейде жүйеге түсіп, 
заңнамалық тұрғыдан қорғалған. Әйтсе де, жұртшылық 
арасында жұмыс тиімділігіне қатысты сынпікір аз емес. 
Кейбір адамдар халықаралық ұйымдар тарапынан жасалып, 
жарияланатын түрлі рейтингтердің негізінде елдегі демо-
кратияға баға беруге тырысып жүр. Бір қарағанда, олардың 
сөзі негізсіз емес сияқты боп көрінуі де мүмкін. Алайда, 
сарапшылардың айтуынша, бұл рейтингтер елдегі ахуалды 
толық көрсете алмайды. Оған рейтингті жасаған ұйымдар 
да ешқашан кепілдік бермейді. Бұл тек оны жасаған автор-
лардың субьективті бағасы деп қабылдаған жөн. 

Мәселен, британиялық Economist журналының талдау 
бөлімі болып табылатын Economist Intelligence Unit зерттеу 
орталығының 2021 жылдың ақпанында жарияланған Әлем 
елдерінің демократиялық индексінде Қазақстан 167 елдің 
арасында 128орыннан көрінді. Алғашқы бестікте Норве-
гия, Исландия, Швеция, Жаңа Зеландия, Канада тұр. Ал 
көршілес Түрікменстан – 162, Өзбекстан – 159, Иран – 152, 
Қытай – 151,  Әзірбайжан – 146, Ресей – 124, Қырғызстан  
–  107 орында тұр. Бұл индексте мемлекет ішіндегі демо-
кратия деңгейі 60 негізгі көрсеткіш арқылы 5 категория 
бойынша жіктелген. Олар: сайлау процесі және плюрализм; 
үкімет қызметі; саяси қатысу; саяси мәдениет; азаматтық 
белсенділік.  Оның қорытындысына сәйкес, барлық ел билік 

жүйесі  бойынша толық демократия; жеткіліксіз демокра-
тия; гибридтік жүйе; авторитарлы жүйе деген категорияға 
бөлінген. Қазақстан он жыл бұрынғы, яғни 2011 жыл жария
ланған индексте 137орын алған болатын. 

Ал Freedom House халықаралық үкіметтік емес ұйымы-
ның биылғы жариялаған Саяси және азаматтық еркіндік 
бойынша әлем елдері рейтингінде 209 елдің ішінде Қа-
зақстан 167орын алыпты. Онда көршілес Қырғызстан 159, 
Ресей 172, Иран 182, Өзбекстан 189, Қытай 194орыннан 
көрініп отыр. Яғни Қазақстанның көрсеткіші көршілерден 
біршама тәуір болғанмен, әлемдік деңгейде алып қараған-
да көңіл қуантпайды. «Сананы тұрмыс билейді» деген 
қағидаға жүгінсек, Қазақстан халқының әлеуметтіктұр-
мыстық жағдайының жақсаруы да белгілі бір деңгейде 
демократиямен тығыз астасып жатқанын байқау қиын емес. 
Сондықтан Үкімет еліміздің тәуелсіздік жылдары жеткен 
жетістігін бағалаған кезде жалаң цифрлармен шектеліп 
қалмай, сөз еркіндігі, жергілікті өзінөзі басқару, сайлау 
жүйесі сияқты көрсеткіштерді  іс жүзінде де қарқынды түр-
де жақсарту үшін әлі көп шаруа тындыруы қажет боп тұр. 

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?

Жомарт ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ, 
Абай атындағы Қазақ ҰПУ Тарих және құқық 
институтының кафедра меңгерушісі, 
саяси ғылымдардың докторы:  

– Әлем елдерінің демократиялық индексінде Қа-
зақстанның 167 елдің арасында 128-орыннан көрінуі, 
әрине, аса көңіл көншіте қоймайды. Сыни көзқарас 
болмайынша, оны жақсарту бізге оңайға түспейді. 
Егер индекс шындығында ақиқат көрсеткіш болса, 
Қазақстанның алдында демократияны жанданды-
руда үлкен істер тұрғаны белгілі нәрсе. Әрі барлық 
көрсеткіш жағынан әлемнің жетекші елдерінен 
қатты артта қалдық деп айту да өте қиын. Жалпы, 
бізде демократияның керемет бір дамыған тұсы, өз 
көзқарасым бойынша, 1990 жылдары тәуелсіздік 
алған кезеңде болды. Кейін оның әрі қарай қарқынды 
түрде дамымай, көрсеткішіміздің осындай деңгейде 
қалып қойғаны, негізінен, бюрократиялық аппарат-
тың нәтижесі болуы да мүмкін. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

Мәселен, 2021 жылдың алғашқы 
бес айында Қазақстанда 4,7 мың жол 
көлік апаты тіркелген. Бұл алдыңғы 
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
12,2 пайызға жоғары. Яғни, өзінің ғана 
емес, жақындарының, айналасындағы 
адамдардың қауіпсіздігін ойламайтын 
жандар әлі де жеткілікті. Ең қиыны, 
осындай апаттардан жазықсыз жандар 
жапа шегеді. Өткен жылмен салыстыр
ғанда, биылғы жылдың алғашқы үш 
айында көлік апатының салдарынан 
орын алатын адам өлімі 12 пайызға 
артқан. Осы есепті мерзімде 363 адам 
көз жұмыпты. Бүгінгідей бейбіт за-
манда азаматтардың жол апатынан 
мүгедек болып қалуы, мезгілсіз қаза 
табуы – жақсылықтың нышаны емес. 
Бұл ойланатын, нақты шараларды қа-
былдауды қажет ететін түйткіл. Қара 
жолда орын алатын қайғыны азайту 
мақсатында кезінде заңнамаларға өз-
геріс енгізілген болатын. Осы өзгерісті 
әлі де болса халыққа таныстырып, 
түсіндіру маңызды.

Бұрын жолкөлік апатынан азамат-
тар зардап шегіп, адам өлімі орын алса 
кінәлі мен жәбірленуші тарап істі өзара 
келісіммен бітіріп жататын. Алайда 
мұндай жеңіл жаза жүргізушілерге 
сабақ болмайтынын тәжірибе көр-
сетті. Соған орай заңнамаға өзгеріс 
енгізіліп, мас күйде адам өліміне 
себеп болған жол апатын жасау ауыр 
қылмыс санатына ауыстырылды. Осы-

2002 жылы Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің Жарлығымен барлық облыстарда 

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттар 
құрыла бастады. Мемлекет басшысының тапсырмасына 
сәйкес, судьялық корпустар жасақталып, оған лайықты 
судьяларды іріктеу үшін конкурс жарияланды. 

берік орын алдық. Осы жылдар ішінде 
шығарылған сот актілерінің бір де 
біреуінің жоғарғы сатыда бұзылмауы 
не өзгертілмеуі көп жайтты аңғартса 
керек. Мұны әр судьяның өз ісіне 
асқан жауапкершілікпен қарауының, 
төрағаның әрбір іс бойынша әділ 
шешім шығарылуын қатаң қадағала-
уының жемісі деп бағалаған дұрыс.

Содан бері біршама жыл өтті. Ба-
уыржан Тұрсынұлы ел Президентінің 
Жарлығымен Астана қалалық соты-
ның  азаматтық істер жөніндегі алқа-
сының төрағасы, Қарағанды облыстық 
сотының апелляциялық сот алқасы-

ның төрағасы, Жоғарғы Сот жанын-
дағы Соттардың қызметін қамтамасыз 
ету департаментінің басшысы, ҚР 
Парламент Сенатының қаулысымен 
Жоғарғы Сот судьясы болып абырой-
мен қызмет атқарды.

ҚР Президентінің Жарлығымен 
Жоғарғы Сот судьясы Бауыржан Жұ-
мағұлов  2020 жылдың 13 сәуірінде 
Атырау облыстық сотының төраға-
сы лауазымына тағайындалды. Қыз-
мет бабындағы өзгерістер Бауыржан 
Тұрсынұлы мен ұжым арасындағы 
байланысты алшақтатқан жоқ. Қайта 
нығайта түсті. Жоғарғы Сотта, өзге 
облыстарда өтетін түрлі семинар мен 
қызметтік бас қосуларда кездесіп, 
тә жірибе алмасып, бірбіріміздің 
амандығымызды біліп тұрдық. Түрлі 
мерекелерде құттықтау жолдап, мүм-
кіндігіне қарай жанұялық басқосулар-
да да жиі кездесіп жүрдік.

Міне, араға бірнеше жыл салып 
Бауыржан Тұрсынұлы Атырауға қай-
тадан оралды. Бұл жолы облыстық 
соттың төрағасы ретінде мұнайлы 
өлкенің соттарына басшылық жасауда. 
«Атқарылған істер көп, алдағы істер 
одан да ауқымды болады», – деп жігер-
лендіреді бізді Бауыржан Тұрсынұлы.

Білікті басшы, шебер ұйымдасты-
рушы, дарабоз заңгер Б.Жұмағұлов 
жақында мерейлі 60 жасқа аяқ ба-
сады. Айналасына мейірім шуағын 
төгіп, қарауындағыларды ізгілікке, 
жақсылыққа, адамгершілікке баулуда 
тынымсыз еңбек етіп келе жатқан 
Бауыржан Тұрсынұлының алда талай 
биіктерді бағындырарына сенімдіміз.

Анаргүл САЛИХОВА,
Атырау облыстық сотының 

Әкімшілік істер жөніндегі 
сот алқасының төрағасы

(Соңы. Басы 1-бетте)

лайша мас күйде автокөлік құралдарын 
басқарғандардың жазасы айтарлықтай 
қатайтылды. Қылмыстық кодекстегі 
өзгерістерге сәйкес, енді кінәлі аза-
мат жәбірленуші жақпен татуласқан 
жағдайда, іс бұрынғыдай тоқтамайды. 
Адам өлімі орын алған жағдайда, енді 
татуласу мүмкін емес. 

Жалпы, Қылмыстық кодекстің 
345бабында көлiк құралдарын басқа-
ратын адамдардың жол жүру немесе 
көлiк құралдарын пайдалану қағида-
ларын бұзуына орай жауапкершілік 
белгіленген. Осы баптың 1бөлімінде 
автомобильдi, троллейбусты, трамвай-
ды не басқа да механикалық көлiкті 
басқарған адамның жол жүру немесе 
көлiк құралдарын пайдалану қағи-
дасын бұзып, оның соңы абайсызда 
адамның денсаулығына ауырлығы 
орташа зиян келтiруге әкеп соққан 
жағдайдағы жауаптылық нақтыланған. 
Мұндай заңсыздыққа жол бергендерге 
белгiлi бiр лауазымдарды атқару не-
месе белгiлi бiр қызметпен айналысу 
құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге 

айырып, 160 АЕКке дейiнгi мөлшерде 
айыппұл салу не сол мөлшерде түзеу 
жұмыстарына не 160 сағатқа дейiнгi 
мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тарту 
не 40 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа 
алу жазасы белгіленген. 

Ал жол ережесін бұзудың соңы 
абайсызда адамның денсаулығына ауыр 
зиян келтiруге әкеп соққан жағдайда, 
жаза қатаңдай түседі. Өйткені денсау-
лығына ауыр зиян келгендер ұзақ уақыт 
қалыпты өмірге орала алмайтыны, 
денсаулығын қалпына келтіру үшін көп 
уақыт кететіні түсінікті. Соған орай 
мұндай заңсыздыққа жол бергендер, ҚК 
345бабының 2бөліміне сәйкес, белгілi 
бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi 
бiр қызметпен айналысу құқығынан үш 
жылға дейiнгi мерзiмге айырыла оты-
рып, 2 мың АЕКке дейінгі мөлшерде 
айыппұл төлеуге не сол мөлшерде түзеу 
жұмыстарына не 600 сағатқа дейінгі 
мерзімге қоғамдық жұмыстар істеуге 
не екі жылға дейінгі мерзімге бас бос
тандығын шектеуге не сол мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазалануы 
мүмкін.

Сөзіміздің басында айтқандай, жаза 
қатаң болғанымен, биылғы жылы көлік 
апаттарының салдарынан орын алатын 
адам өлімі көбейген. Ал абайсызда 
адам өліміне әкеп соққан ісәрекет 
үшін белгілi бiр лауазымдарды атқару 
немесе белгiлi бiр қызметпен айна-
лысу құқығынан бес жылға дейiнгi 

мерзiмге айыра отырып, бес жылға 
де йінгі мерзімге бас бостандығынан 
айыру жазасы қарастырылған. 

Абайсызда екi немесе одан да көп 
адамның өлiмiне себепші болатын 
жүргізушілер де бар. Қылмыстық 
кодекске сәйкес, мұндай қылмыс жа-
сағандар белгілi бiр лауазымдарды 
атқару немесе белгiлi бiр қызметпен 
айналысу құқығынан жеті жылға дей-
iнгi мерзiмге айырыла отырып, бес 
жылдан он жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығынан айыру жазасына 
кесіледі. 

Көріп отырғанымыздай, жолкөлік 
апатына себепші болғандарға жау-
аптылық жоғары, жаза қатаң. Бірақ, 
көлікке ішімдік ішіп, наша шегіп оты-
ратындар өз өміріне ғана қауіп төндіріп 
қоймай, ортаға да залалын тигізетінін 
ескере бермейді. 

А.ТІЛЕПОВА,
Жетісу аудандық 
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өнімдерінің түр-түрімен алғаш таны-
стырған да мұсылман әлемі. Мәселен, 
VІІІ ғасырда Испанияда күрішті, гранат 
ағашын, жидек пальмасын, жібек құр-
тын және мақтаны өсірген де мұсыл-
мандар болатын. Суармалы жерге егін 
егіп, канал тартуды да алғаш қолға алған 
арабтар. Қағазды бірінші болып пайда-
ланып, астрономиялық обсерваториялар 
мен алғашқы кітапханаларды ашқан да 
солар.

– Халықаралық ұйымдар кемсіту 
мен жеккөрушілікке жол беріп,  мұ-
сылмандар құқығының  бұзылуына 
қалай жол беріп отыр? 

– Олар қол қусырып отырған жоқ. 
Мәселен, Варшавада орналасқан ЕҚЫҰ-
ның Демократиялық институттар мен 
адам құқықтары жөніндегі бюросы, 
АҚШ-тағы Хельсинки комиссиясы неме-
се Human Rights First сияқты институт-
тар барлық дін өкілдерінің сенімін, бос-
тандығын қорғауға әрдайым атсалысып 
келеді. Мұндай институттар БҰҰ аясын-
да да жұмыс істейді. Аталмыш институт-
тар тек мұсылмандардың ғана құқығын 
қорғамайды, олар сонымен қатар антисе-
митизммен де күрес жүргізіп, христиан 
немесе басқа діндегілердің де құқықта-
рының бұзылмауын қоса қадағалайды. 
Солай бола тұрғанмен, мұсылмандарды 
шеттету мен кемсітушілікті немесе ксе-
нофобияны толық ауыздықтау ға немесе 
тоқтатуға жоғарыда аталған институт-
тардың шамасы жете бермейді. Осы 
ретте Қазақстанның алғаш рет зайырлы 
мемлекет әрі халық аралық құқық субъ-
ектілерінің бірі  ретінде іргелі бастама 
көтеріп, жаһандық және дәстүрлі діндер 
көшбасшылары арасында үнқатысу мен 
бейбіт пікіралмасуды нығайту, сондай-ақ 
өркениетаралық қарым-қатынастар мен 
өзара түсіністікті жолға қоюға бағыт-
талған аса жауапты миссияны іске асы-
руға белсене  кірісуі дер кезінде қабыл-
данған сарабдал шешім болды. Өйткені 

соғыс ашып, оларды басып алу немесе 
оларға қисынсыз тиісу жиіледі. ЕҚЫҰ-
ға мүше елдердің кейбірінде мешіт 
салуға рұқсат берілсе де, мұнара тұрғы-
зуға тыйым салу, мұсылман әйелдерінің 
дәстүрге сәйкес киінуіне, білім алуына, 
жұмысқа тұруына, баспана алуына, тіпті 
балаларын балабақшаларға орналасты-
руына да шектеу қою  жиі бой көрсетті. 

– Мұсылман дініне қатысты мұн-
дай көзқарастың туындауы әділет-
сіздік қой...

– Әрине, ислам мен мұсылман 
әлемінің ұстанымы терроризммен де, 
экстремизммен де, фундаментализммен 
де үш қайнаса сорпасы қосылмайды. 
Мұсылмандардың киелі кітабы Құранда 
жамандықты уағыздайтын сүре немесе 
аят атымен кездеспейді. Керісінше, 
Мұхаммед пайғамбар арқылы Алладан 
жеткен әділеттікке шақыратын төмен-
дегідей нақылдар бүкіл адамзатқа ортақ 
құндылық екені күмән тудырмайды. 
Мысалы, «Басқаларды мүсіркемеген 
адамды Құдай мүсіркемейді», «Өзі тоя 
ішіп-жеп, көршісі аш жүрген пенде 
Құдайдың құлы емес», «Басқаны ұрып 
жыққан мықты емес, ашуын ақылы-
на жеңдірген адам мықты» немесе 
Құранның 60-сүресінің 8-аятындағы: 
«Алла дініңе қарсы соғыс ашпаған, 
баспанаңнан айырмаған адамдарға қай-
ырымды болуға тыйым салмайды. Алла 
әділетті пенделерді сүйеді» деген мәнді 
сөздер – ислам дінінің нағыз толерант-
ты дін екенінің нақты дәлелі. Құранда 
Иса пайғамбарға да үлкен құрмет көр-
сетілген. Сосын Мұхаммед пайғамбар 
өзінен бұрынғы пайғамбарлардың бәрін 
де сыйлаған, олар туралы ғайбат сөз 
айтпаған. Ең бас тысы, Алладан Құран 
түскеннен бері он төрт ғасырдан астам 
уақыт өтсе де, киелі кітаптағы 114 сүре 
мен 6346 аяттың бір әрпі де өзгеріске 
ұшыраған емес. Олар еш уақытта бұр-
маланбаған.  

дылықтарды дәріптеуге шақырады. 
Бұл тұрғыда көзі тірісінде Қазақстанға 
келген Ватиканның бұрынғы басшысы 
Иоанн Павел екіншінің: «Діндердің 
арасындағы айырмашылықтарға таң 
қалудың орнына олардың арасындағы 
ортақ ұқсастықтар мен құн дылық тарға 
таң данған жөн», – деген сөзі еске түседі.

Бірінші съезге Еуропа, Азия, Таяу 
Шығыс және Америкадан жаһандық 
діндер атынан 17 делегация қатысып, 
бір үстелдің басында бас қосты және 
бұл жиын адамзат тари хында бұ рын-
соңды болмаған елеулі оқиға болатын. 
Оның үстіне жаһандық және дәстүрлі 
діндер көбасшыларының арасында көп-
тен бері қордаланып қалған белгілі бір 
діни немесе саяси қарама-қайшылықтар 
салдарынан мұндай басқосуды мүлде 
қаламайтын тұлғалар да ұшырасты.

– Бұрын бір-бірін көрсе теріс ай-
налатын дін өкілдері арасында ортақ 
мәселені біріге талқылауға деген ынта, 
әртүрлі сенім мен дәстүрге құрмет 
оңай қалыптаспағаны анық. Бұл мо-
ральдық-материалдық тұрғыдағы үл-
кен дайындықты қажет еткен болар...

– Иә, астанада 2003 жылдан бері 
өткен алты съезге қатысқан делегация 
мүшелерінің жоғарыда аталған кейбір 
діни немесе саяси қайшылықтардың бо-
луына қарамастан, дінаралық диалогтың 
жаһандық мәні бар әрі өркениеттерді 
бір-бірімен жақындастыратын өте қажет 
шара екеніне көзі жетті. Діндер көшбас-
шыларының бір-біріне деген түсіністігі 
мен сыйластығы жылдан-жылға нығая 
түсіп, бұл үрдіс тұрақты дәстүрге ай-
налды. Осы орайда жылдар бойы Се-
наттың бұрынғы төрағасы әрі аталмыш 
Съезд Хатшылығының жетекшісі қы-
зметін атқарған Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың журналис-
терге берген бір сұхбатында: «Съезді 
бос жиналыс немесе БАҚ-қа арналған 
қарапайым шара деп санау үлкен қателік 

Әділ АХМЕТОВ, академик,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері:

«ДІНАРАЛЫҚ ДИАЛОГ — ЖАҺАНДЫҚ 
МӘНІ БАР МАҢЫЗДЫ ШАРА»

сыйластық дәстүрінің қалыптасуы-
на Съезд Хатшылығының үлкен рөл 
атқарғанын ерекше атап өту парыз. 
Өйткені, Хатшылық – әр үш жыл сайын 
Қазақстан ас танасында ұйымдасты-
рылатын жаһандық және дәстүрлі дін 
көшбасшылары съезінің жұмысшы ор-
ганы ғана емес. Сонымен қатар съездер 
арасындағы кезеңдерде өтетін барлық 
іс-шараның да негізгі ұйтқысы. Хат-
шылық әр жыл сайын тұрақты жиын өт-
кізіп, кезекті съездің күн тәртібін алдын 
ала айқындайды.  

– Әлемдік және дәстүрлі діндер 
көш басшыларының VI съезінде Елбасы 
атындағы конфессияаралық және өр-
кениетаралық диалог орталығын құру 
туралы бастама қабылданған еді. Бұл 
құрылымның маңызы неде? 

– Иә, съездің, съезд Хатшылығының, 
сол сияқты жоғарыда аталған Елба-
сы орталығының мақсат-мүддесі мен 
көздейтін нысанасы ортақ және олар-
дың бірін-бірі өте үйлесімді толықты-
рып тұрғаны күмән тудырмайды. 2019 
жылы 25 сәуірде Қазақстан Үкіметінің 
шешімімен құрылған бұл ұйым құ-
зырындағы жұмыстардың кейбіріне 
тоқталсақ, олар – күллі діндер арасында 
өзара сыйластық атмосферасын қа-
лыптастырып, бейбіт келісім орнатуға 
атсалысу, тұрақты негізде отандық және 
шетелдік діни бірлестіктер мен олардың 
лидерлерінің арасында өзара ықпалдас-
тық орнатуды қамтамасыз ету, халықара-
лық құрылымдармен (ұйымдармен, 
орталықтармен т.с.с.) дінаралық және 
мәдениетаралық қарым-қатынастар  ор-
нату, дінаралық және мәдениетаралық 
диалогтарды нығайтуға бағытталған 
халықаралық, республикалық және ай-
мақтық конференция, дөңгелек үстел, 
семинар, акция мен конкурстарды ұй-
ымдастыру және оларға қатысуға бағыт-
талған іс-шараларды іске асыру секілді 
маңызды шаралар. Тұтастай алғанда, 

аталмыш орталықтың миссиясы кейбір 
халықаралық институттардың, атап айт-
қанда, Варшавада орналасқан ЕҚЫҰ-
ның Демократиялық институттар мен 
адам құқықтары жөніндегі бюросы, 
АҚШ-тағы Хельсинки комиссиясы 
немесе Human Rights First сияқты адам 
құқығын қорғайтын халықаралық инс-
титуттардың мақсат-мүддесімен де 
үндеседі. Сосын, мұндай институттар 
БҰҰ-мен қатар Еуропа Кеңесінің аясын-
да да жұмыс істейді.

– Қазақстандағы діни ахуалға өзге 
елдердің көзқарасы қандай?

– ЕҚЫҰ-ның 2010 жылы төрағасы 
болған Қазақстанның аталмыш ұй-
ымға мүше мемлекеттерге көрсеткен 
үлгісі мол болды. Бұған «Сырт көз 
сыншы» демекші, аталмыш ұйымның 
іс басындағы төрағасының жеке өкілі 
ретінде АҚШ-тағы мұсылман қауы-
мының жағдайымен танысып, сондағы 
үкіметтік емес мұсылман ұйымдарының 
уәжін АҚШ Конгресінің ғимаратында 
отырған Хельсинки комиссиясының мү-
шелеріне баяндағанда көзім анық жетті. 
Әлгі елде орын алып отырған мұсыл-
мандарды кемсіту мен шеттетудің нақты 
мысалдарын моншаққа тізіп, ағылшын 
тілінде баяндап едім, құрамының басым 
көпшілігі конгресмендерден тұратын 
әлгі комиссияның мүшелері құлақ түріп 
тыңдады. Жарыссөз соңында комиссия 
мүшелері сұрақ қойып, біздің елдегі мұ-
сылман және басқа діндегілер құқықта-
рының сақталу дәрежесін білгісі келді. 
Мен көп этносты және көп конфессиялы 
Қазақстандағы  ауызбіршілік пен тату-
лықтың орнықтылығын, адамды кемсіту 
мен шеттетудің біздің елге жат екенін 
және олай етуге Конституцияның жол 
бермейтінін көлденең тарттым. 

Кездесу соңында Хельсики комиссия-
сының төрағасы, АҚШ сенаторы Бен-
джамин Карден ризашылығын білдіріп, 
Қазастандағы этносаралық және конфес-
сияаралық татулықтың жоғары деңгейде 
екенін жақсы білетінін және бұл тұрғыда 
Қазақстанның өзге мемлекеттерге үлгі 
екенін  ашық айтты. АҚШ-тың ақпарат 
құралдарының өкілдері әлгі ресми пікірді 
лезде бүкіл әлемге таратты. 

«Жақсының жақсылығын айт, нұры 
тасысын» деген осы болар.  Вашингтон-
дағы АҚШ Конгресінің күмбезді ғимара-
тынан Қазақ елінің атына айтылған әлгі 
әділетті бағаны өз құлағыммен естіп, қу-
ана-қуана шыққанымды жасырмаймын.

– Алдағы өтетін әлемдік діндер 
көшбасшыларының VII съезінде қан-
дай мәселелер қозғалуы мүмкін? 

– Әрине, бұған дейінгі қаралған 
мәселелер уақыт талабына сай жаңа 
қырынан зерделеніп, талқыланады. 
Атап айтқанда, әлемдік және дәстүрлі 
діндердің формаларынан жалпы адам-
затқа пайдалы бағыт-бағдар іздеу, бейбіт 
өмір, келісім және шыдам мен сабыр 
секілді құндылықтарды күллі адамзат-
тың мызғымас қағидасына айналды-
ру, дінаралық диалог пен жан-жақты 
келісілген шешімдер қабылдай алатын 
халықаралық және конфессияаралық 
тұрақты институттың қызметін нығайту, 
дінаралық және конфессияаралық диа-
логты нығайтуға бағытталған съездерді 
дәстүрлі құрал ретінде күшейте түсу 
сынды мақсаттар алдағы алқалы жиын-
ның басты басымдығына айналары сөз-
сіз. Бүгінгі заманның сұранысы осы. Бұл 
съезд көптеген ұлт пен ұлыстан құралып 
отырған еліміз үшін өте қажет шара. 
Сондықтан шараны сындарлы кезеңнің 
күрделілігіне қарамастан, талапқа сай 
өткізудің маңызы зор. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

Соның салдарынан мұсылман емес 
күллі әлемнің қоғамдық санасында 
мұсылмандарға деген көзқарас күрт 
өзгеріп, оларды шеттету мен кемсіту, 
олардың мектептері мен мешіттерін 
өртеу немесе қирату, мұсылмандарды са-
бау немесе атып кету, мұсылмандардың 
діни бостандығына шек қою, сол сияқты 
мұсылман бейіттерін бүлдіру секілді 
вандализм жиілей бастады. Мұндай 
қылмыстар ЕҚЫҰ-ына мүше елдерде де 
орын алды. 

Мәселен, мұсылман діні әлемнің 
ең іргелі діндерінің бірі екенін мүлде 
мойындамай, оны аса қатерлі идеология 
деген теріс пікір қалыптастырылып, 
Еуропаның кейбір елдерінде Мұхаммед 
пайғамбарды келемеждейтін карика-
туралар шығарылып, оларды ақпарат 
құралдары арқылы жаппай тарату белең 
алды. Кейбір мұсылман мемлекеттеріне 
Аль-Каидамен байланысы бар деген 
желеумен экономикалық қысым көрсету,  

– Негізі ғылымның көп саласы ис-
лам өркениетіне қарыз емес пе?

– Бұл шындық! Қазіргі ғылым мен 
технологияның тез дамып келе жатқа-
нының ең негізгі себебін ислам өр-
кениетінен табарыңыз сөзсіз. Себебі 
ислам өркениеті о бастан-ақ ғылымның 
көптеген бағыттарының дамуына ықпал 
еткен. Сосын әлемге небір айтулы ға-
лымдарды сыйлаған да осы өркениет. 
Мәселен, аэронавтика саласының тех-
никалық сөздігіне көз жүгірткендер онда 
сипатталған жұлдыз атауларының 60 
пайызының араб тіліне тән екенін бірден 
аңғарады. Орта ғасыр түнегінен арылып, 
қайта жаңғыруға серпін алған Еуропа, 
ең алдымен, мұсылман ғылымы мен 
өнеріне және әдебиетіне қарыздар. Оның 
үстіне Үнді, Қытай және  ежелгі Түр-
кия ғалымдарының ғылыми еңбектерін 
зерттеп, оларды тәржімалап, бір жүйеге 
түсірген де мұсылман ғалымдары. Сон-
дықтан да көп ғылымды Шығыс Еуропа 
мұсылман өркениеті арқылы қабылдаған 
болатын. Еуропаны ауылшаруашылық 

Биыл күздің алғашқы айында ұлттық мұраны 
ұлықтау бағытында тек еліміз үшін ғана емес, ха-
лықаралық және әлемдік деңгейдегі бір үлкен оқиға 
болды. Қызылордадағы ардагерлер арасында өткен 
жарысқа қатысушылар мен жаттықтырушылар 
Дүниежүзілік тоғыз құмалақ федерациясы және ҚР 
Тоғызқұмалақ спорты федерациясының төрағасы 
Ә.Бәйменовтің атына «9 қыркүйек – Тоғызқұмалақ 
күні» деп жариялауға федерация тарапынан шешім 
қабылдап, Президент әкімшілігіне ұсынысхат 
жолдауын сұраған хат жолдады. Онда Домбыра 
күні сияқты  Тоғызқұмалақ күнінің белгіленуі тек 
елімізде ғана емес, бүкіл әлемде зияткерлік қозға-
лыстың басталуына, рухани ойынымыздың жаңа 
қарқынмен жандануына, бұқаралық сипатының ар-
туына септігін тигізетіні айтылған. Соның негізінде 
9 қыркүйек күні елордада федерация басшылығы 
арнайы жиын өткізіп, бұл мәселені өзге де спорт 
жанашырларының талқысына ұсынып, олар да ар-
дагерлер ұсынысына қолдау білдірді. 

Көпшіліктің талабы бойынша, ҚР Премьер- 
Министрі Асқар Маминге жолдаған ұсынысхатта 
Ә.Бәйменов: «Өзіңіз білетіндей, тоғызқұмалақ 
– ұлтымыздың адамзат мәдени мұрасына қосқан 
үлесінің жарқын үлгісі. Ғасырлар бойы тоғызқұма-
лақ ойшылдар күш сынасатын зияткерлік ойын да, 
зерде, зейін, қисынды ойлауды жетілдіретін тәрбие 
құралы да болып келді. Ұлы Абайдың тек өзі ойнап 
қоймай, маңайында мектеп қалыптастырып, жарыс-

БАСТАМА КҮНТІЗБЕ «ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ КҮНІМЕН» 
ТОЛЫҒУЫ МҮМКІН

тар ұйымдастыруы соның бір айғағы болса керек. 
Кеңестік унификация салдарынан мыңжылдық 
тарихы бар зияткерлік ойынымыз жоғалуға жақын 
қалған 1940-50 жылдары оны қайта жандандырып, 
алғашқы жарыстарды ұйымдастырудың басында 
Мұхтар Әуезов, Сәрсен Аманжолов, Мәулен Ба-
лақаев, Қалибек Қуанышбаевтардың тұруы да тегін 
емес еді. Бірте-бірте шебер ойыншылар анықталып, 
республика біріншіліктері, қырғыз ағайындар-
мен ойындар өткізіле бастады. Дегенмен, белгілі 
себептермен ұлттық ойынымыз кеңес дәуірінде 
бұқаралық сипат алған жоқ. Тәуелсіздік арқасында 
ғана саяси идеологиялық тұрғыда тоғызқұмалақ 
дамуына оңтайлы ахуал қалыптасты. 2000-шы 
жылдардан бастап ұлттық ойынды тек Қазақстанда 
ғана емес, шет елдерде де насихаттап, таратуға 
назар аударылды. 2006 жылдан бастап тоғызқұ-
малақ Әлемдік зияткерлік ойындар олимпиадасы 
бағдарламасына енді. 2008 жылы 2 маусымда Орал 
қаласында Дүниежүзілік тоғызқұмалақ федераци-
ясының құрылтайы өткізілді. Осы күнге дейін 5 
Әлем, 4 Азия, 4 Еуропа чемпионаттары өтіп, оларға 
отыздан астам мемлекет өкілдері қатысты. Қазір 
200 мыңнан астам адам 3 мыңдай жаттықтырушы 
көмегімен тоғызқұмалақпен айналысса, 10 мыңнан 
астам адам кәсіби деңгейде ойнайды. 2020 жылы 19 

желтоқсан күні халықаралық ЮНЕСКО тоғызқұма-
лақты адамзаттың мәдени мұралары тізіміне қосты. 
Білім және ғылым, Мәдениет және спорт министр-
ліктері қолдауымен қазір барлық дене шынықтыру 
мұғалімдеріне тоғызқұмалақ үйретіліп, мектеп 
бағдарламасына енгізуге дайындық жүруде. Осы-
ның барлығы тоғызқұмалақ ардагерлері, жаттықты-
рушы, төреші, ойыншылардың күнделікті еңбегі, 
Үкімет пен облыс, аудан, қала басшыларының оң 
көзқарасы, жанашыр азаматтардың демеуі, ақпарат 
таратып, насихаттап жүрген жорналшылардың қол-
дауы, облыстық және шетелдік федерациялар бас-
шыларының қайраткерлігі арқасында мүмкін бол-
ды. Таяуда менің атыма тоғызқұмалақ ардагерлері 
мен жаттықтырушыларынан тоғызыншы айдың 
тоғызыншы күнін, яғни 9 қыркүйекті «Тоғызқұма-
лақ күні» деп белгілеу туралы ұсыныс түсті. Бұл 
күннің тағайындалуы біздің мәдени мұрамыздың 
мыңдаған жыл тарихы бар екенін, тереңнен тамыр 
алатын және ол мәдени мұраның ішінде ерекше 
күрделі интеллектуалды ойынның бар екенін паш 
ететін күн болатыны сөзсіз. Соңғы жылдары кө-
шеде тоғызқұмалақты ойнауға арналған арнайы 
тақталар қойылуда. Осының барлығын пайдаланып, 
тоғызыншы айдың тоғызыншы күнінде бүкіл ре-
спубликаның қалаларында тоғызқұмалақ ойналып 

жатса, ол біздің ұлттық рухымыздың жаңғыруына 
да серпін берер еді. Осыған байланысты, жоғарыда 
аталған ұсынысты қолдай отырып, 9 қыркүйекті 
«Тоғызқұмалақ күні» деп белгілеу туралы Үкімет 
шешімін қабылдауыңызды сұраймын» деп жазды. 

Дәл осындай хатты бір топ халық қалаулысы ҚР 
Премьер-Министрінің орынбасары Ералы Тоғжа-
новтың атына депутаттық сауал ретінде жолдады. 
Біздің пайымдауымызша, бұл ҚР Президентінің 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет құру» тұжы-
рымдасына да дөп келеді. Өйткені Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – 
ел өркендеуінің берік негізі» деп аталатын биылғы 
Жолдауында да: «Қоғамды ұйыстыру, ұлттық біре-
гейлікті нығайту ісінде еліміздің тарихи мұрасын 
және мәдени әлеуетін тиімді пайдалануына баса 
мән беріледі.  Бұл орайда Қазақстанның мүмкіндік-
тері зор, соның ішінде өзін халықаралық аренада 
тиімді таныта алады», – деген болатын. Егер алдағы 
жылы ұлттық күнтізбеде «Тоғызқұмалақ күні» 
пайда болып жатса, бұл Тәуелсіздіктің 30 жылдық 
мерейтойы аясында жүзеге асқан  іс-шаралардың 
ішінде ең бір есте қалған ерекше оқиға боп тарихта 
қалары күмәнсіз. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті» 

ондай форумдар мінберіне 
көтерілетін шешендердің 
бәрі дерлік халықаралық 
аренадағы абырой-атағы 
биік, қоғам, дін және мем-
лекет қайраткерлері. Олар 
дінаралық, мәдениетаралық 
және өркениетаралық диалог-
қа, ксенофобия мен адам 
баласын шеттету 
мен кемсітуге 
қарсы кү-
ресті  кү-
шейтуге, 
нәсілшіл-
дікті жо-
юға, дін-
аралық 
о р т а қ 
қ ұ н -

болар еді. Өйткені дін 
көшбасшыларын аста-
нада бір үстел басы-
на жиналуға көндіру 
үшін елеулі дипло-
матиялық күш-жігер 

қажет болды», – деген 
сөзі еске түседі. Дәл осы 

тұста осындай 
түсіністік 

п е н 

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ
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Банктің базалық мөлшерлемесі тура-
лы шешім неге негізделген?

– Шешім болжамдарды жаңартуға, 
ішкі және әлемдік экономикадағы 
ағымдағы үрдістерді ескеруге мүмкін-
дік берген «тамыз-қыркүйек» болжамды 
раундының қорытындысы бойынша 
қабылданды.

Біздің талдауларымызға сүйенсек, 
азық-түлік пен шикізат бағасының ре-
кордтық өсуіне негізделген айтарлықтай 
сыртқы проинфляциялық аяны көруге 
болады. Бұған – осы жылғы тамызда 
ФАО азық-түлік бағалары индексінің 
жылдық 32,9%-ға өсуі дәлел.

Жеткізілім тізбегінің істен шығуынан 
және фискалдық ынталандырудың 
бұрын-соңды болмаған шараларына бай-
ланысты жаһандық сұраныстың жедел-
деуінен жағдай күрделене түседі. Нәти-
жесінде әлемдегі инфляцияның жалпы 
деңгейі монетарлық биліктің нысаналы 
бағдарларынан асып, өсуін жалғасты-
руда. АҚШ-тағы инфляция шілдеде 13 
жыл ішіндегі ең жоғары мән – 5,4%-ға, 
Еуроаймақта – тамызда 10 жыл ішіндегі 
ең жоғары мән – 3%-ға, Ресейде – та-
мыздың қорытындысы бойынша 5 жыл 
ішіндегі ең жоғары мән – 6,7%-ға жетті.

Ішкі факторлар инфляциялық көр-
сеткіштерді де нашарлатады. Оларға 
маусымаралық кезеңде жеміс-көкөніс 
өнімдері бағасының рекордтық өсуі, фи-
скалдық ынталандырудың жоғары дең-
гейі кезінде ішкі сұраныстың жеделдеуі, 
электр энергиясына, ЖЖМ мен газға 
бағалардың өсуі жатады. Бұл факторлар 
жиынтығында 2021 жылғы тамызда ин-
фляцияның 8,7%-ға дейін жеделдеуіне 
ықпал етті. Осылайша, біздің базалық 
мөлшерлеме жөніндегі шешіміміз – іске 
асырылатын тәуекелдерге логикалық жа-
уап. Ол инфляцияны 2022 жылы 4-6%-ға 
төмендетуге бағытталған.

– Шілдеде базалық мөлшерлемені 
көтеру салдары қандай болды?

– Қазіргі шешім мен алдыңғы қа-
былданған шешім – бұл инфляциялық 
таргеттеу саясатын іске асыру жөніндегі 
қадамдар. Инфляциялық таргеттеудің 
мәні негізгі құрал – базалық мөлшер-
лемені пайдалана отырып, инфляцияны 
нысаналы деңгейде тұрақтандыру болып 
табылады. Егер инфляцияның мақсат-
тан жоғары қарай ауытқудың орнықты 
тәуекелдері туындайтын болса, онда 
монетарлық талаптардың бағыты біртін-
деп өзгереді, яғни базалық мөлшерлеме 
көтеріледі.

Осылайша, біздің іс-әрекеттеріміз 
бір тізбектің буындары сияқты, бірінші 
кезекте инфляцияны тұрақтандыруға 
бағытталған. Бірақ мөлшерлемені кө-
теру бағаның деңгейіне бірден әсер ет-
пейтінін ұмытпаған жөн. Ол белгілі бір 
уақытты қажет етеді.

Алайда, кейде қысқа мерзімді әсер 
ету де орын алады. Мысалы, базалық 
мөлшерлеменің өсуі теңге мен теңгедегі 
активтер тартымдылығының сақталуы 
есебінен ішкі валюта нарығының тең-
герімді болуына ықпал етті. Теңгедегі 
активтер бойынша барынша тартымды 
мөлшерлеме ақша және валюта нарықта-
рындағы қолайсыз тепе-теңдіктің алдын 
алады және салымдарды долларсыздан-
дыру бойынша ішкі үрдісті қолдайды.

Биылғы шілдеде заңды тұлғалардың 
депозиттерін долларландыру 37,4%-ға 
дейін төмендеді. Жеке тұлғалар депозит-
терінің долларлануы төмендеп, соңғы 13 
жылдағы рекордтық төмен мән – 34,5%-
ға жетті. Нәтижесінде шілдеде жал-
пы долларлану 37%-дан 36%-ға дейін 
төмендеді.

– Бағаны көтеретін негізгі фактор-
лар қандай?

– Біз айырбастау бағамының инфля-
циялық процестерге айқын әсері болған 
алдыңғы дағдарыстардан үлкен айыр-
машылықтарды байқап отырмыз. Жыл 
басынан бастап теңге бағамы 1,4%-ға 
ғана әлсіреді, бұл ретте сыртқы бағалар 
көп жылдық рекордтарға жетті.

Бүгінгі күні инфляциялық қысымның 

басты факторлары монетарлық емес 
қысым жағына қарай – тамыздың қоры-
тындысы бойынша жылдық көрсетуде 
11,4%-ға өскен азық-түлік тауарлары-
ның бағасына, жанар-жағар май мен 
электр энергиясының күрт қымбаттауы-
на шоғырланған.

Маусым-шілдеде ФАО азық-түлік 
бағаларының индексі аздап төмендеуіне 
қарамастан, ағымдағы жылғы тамызда 
оның өсуі жалғасты. Бұл бүкіл әлемде 
пандемия басталғаннан бері азық-түлік 
бағасының жоғары өсуінің сақталып 
отырғанын білдіреді.

Бізде бұл үрдіс маусымаралық күтпе-
ген өзгерістермен және жалпы алғанда 
ұсыныстың мерзімді теңгерімсіздігімен 
ушығып отыр. Осы аяда соңғы жылдары 
көкөністер бағасы маусымаралық ре-
кордтық деңгейде өскені, еттің, өсімдік 
майларының, қант пен жұмыртқаның 
қымбаттағаны байқалуда.

Азық-түлік бағасының өсуі де өн-
дірушілер бағасының өсуіне, өткен 
жылғы астық қорларының сарқылуынан 
ұсыныстың төмендеуіне және әлемдік 
азық-түлік бағасының өсуіне байланыс-
ты болып отыр. Өкінішке орай, осыны 
ескере отырып, біз көкөніс бағасының 
маусымдық төмендеуінің көп бөлігінде 
де-факто жіберіп алдық – әдетте жаздың 
соңында ай сайынғы төмен азық-түлік 
инфляциясы немесе тіпті дезинфляция 
байқалады. Яғни, қазір жаз айларында 
байқалып отырған азық-түлік инфляция-
сы – оларға тән емес.

Азық-түлікке жатпайтын инфляция, 
жылдық көрсеткіш бойынша, бензин, 
киім-кешек және аяқ киім бағасының 
өсуі нәтижесінде 7,3%-ға дейін үдеді. 
ЖЖМ құны өзіндік құнның өсуі және 
елде іскерлік белсенділіктің қалпына 
келуі аясында 13,1%-ға өсті. Киім-ке-
шек пен аяқ киім 6,5%-ға қымбаттады, 
импорттың қымбаттауы оған ықпал етті. 
Азық-түлікке жатпайтын инфляцияның 
өсу үрдісі тұтынушылық белсенділік 
пен кредиттеудің серпінді қалпына ке-
луі аясында кейінге қалдырылған сұра-
ныс ықпалының жүзеге асырылуымен 
нығаюда. Бұл 2021 жылғы бірінші жар-
тыжылдықта 27,3%-ға өскен тұты-
нушылық тауарлар импортының көр-
сеткішімен расталады және бұл базаның 
нәтижесіне жатпайды. 

Ақылы көрсетілетін қызмет ин-

фляциясы да жеделдеуде, ол электр 
энергиясы бағасының 10,1%-ға жылдық 
өсуі аясында тамыздың қорытындысы 
бойынша 6,6% болды. Бұл коммуналдық 
қызмет тарифтерінің 6,3%-ға қымбат-
тауына алып келді. Электр энергиясы 
– бұл желілік әсері жағынан көбінесе 
ЖЖМ-мен инфляцияға ұқсас позиция.

– Президенттің Жолдауда ай-
тылған тапсырмасынан кейін Үкімет 
Ұлттық Банктің қатысуымен инфля-
цияға қарсы ден қою шараларының 
кешенін әзірлеп, қабылдады. Құжатта 
көрсетілген шаралар қаншалықты 
тиімді және 2021-2022 жылдары қан-
дай жаңалықтар күтуге болады?

– Мемлекет басшысы 2021 жылғы 
1 қыркүйектегі Қазақстан халқына 
Жолдауында Ұлттық Банк пен Үкіметке 
өсіп келе жатқан инфляцияның монетар-
лыққа жатпайтын сипатына ерекше на-
зар аудара отырып, инфляцияны төмен-
детуді, оны 2022 жылы 4-6% дәлізге 
қайтаруды тапсырды.

Сондықтан осы шаралар топтамасы-
ның негізгі мақсаты – инфляцияның мо-
нетарлық емес факторларын тұрақтан-
дыру. Үкіметтің бағалауы бойынша 
шараларды тиімді іске асыру биылғы 
жылдың соңына дейін азық-түлік ин-
фляциясын 8%-ға және келесі жылы 
6%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік 
береді. Азық-түлікке жатпайтын ин-
фляция және көрсетілетін қызметтер 
инфляциясы бойынша Үкіметтің 2022 
жылға арналған мақсаты тиісінше 5%-
ды және 4%-ды құрайды. Тапсырма өте 
күрделі, бірақ орындау қолдан келеді. 
Егер Үкімет оны шешсе, онда ұсыныс 
тарапынан инфляцияны тұрақтандыру 
және оның 2022 жылы 4-6% нысаналы 
дәлізге кіруі үшін қажетті жағдайлар-
ды қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде 
ақша-кредит саясатын жеңілдету үшін 
алғышарттар жасай алады.

– Ағымдағы үрдістер мен инфля-
цияны тежеу бойынша қабылданған 
жоспарларды ескере отырып, Сіздің 
болжамдарыңыз қалай өзгерді? 

– Тамыз-қыркүйек аралығындағы 
болжамды раундтағы ең маңызды жаңар-
ту – инфляция дәлізін қайта қарау. Біз 
бұрын атап өткен инфляцияның негізгі 
факторларын ескере отырып, инфляция 

түрде қалпына келуде. Биылғы 7 айдың 
қорытындысы бойынша, ІЖӨ өсімі 
2,7% болды. Бұл мұнай бағасы 2022 
жылдың соңына дейін бір баррель үшін 
60 доллар деңгейінде айқындалған, 
жаңартылған базалық сценарий болжа-
мының серпініне сәйкес келеді. 2021 
жылы ІЖӨ өсімінің болжамы шамалы 
төмендеу жағына қарай қайта қаралды. 
2021 жылы ІЖӨ 3,5-3,8% өседі. Со-
нымен қатар, 2022 жылы ІЖӨ-нің өсу 
қарқыны 4,1-4,4%-ге дейін жеделдейді 
деп күтілуде. 

Тұтынушылық сұраныс пен экс-
порттың ұлғаюы Қазақстан экономика-
сының өсуіндегі негізгі қозғушы күш 
болып табылады. Тұтынушылық сұра-
нысқа халықтың нақты табысының, 
жалақылар мен тұтынушылық кредит-
теудің оң серпіні қолдау болып отыр. Өз 
кезегінде, экспорттың ұлғаюы ОПЕК+ 
мұнай өндіру бойынша шектеулерді 
жеңілдетуімен және сауда әріптестері 
болып табылатын елдер тарапынан 
Қазақстанның өніміне сұраныстың 
өсуімен қамтамасыз етілетін болады. 
Бұл төлем балансының жақсаруына да 
әсерін тигізеді. 

Халықтың ішкі тұтыну белсенділігін 
қалпына келтіру және экономиканың 
негізгі секторларындағы инвестициялар-
дың бірқалыпты өсуі ІЖӨ-нің ұлғаюын 
тежейтін импорт өсімінің барынша елеу-
лі факторларына айналады. 

– Сіз төлем балансы туралы айт-
тыңыз. Ол қалай қалыптасады, бола-
шақта нені күтуге болады? 

– Елдің төлем балансының дерек-
тері мұнай бағасының өсуінен кейін 
ағымдағы шот сальдосының біртіндеп 
жақсарғанын көрсетеді. Біз ағымдағы 
шотқа ықпал етудің оң нәтижесін тек 
екінші жартыжылдықта ғана толық 
көретін боламыз. Бұл Қазақстанның ха-
лықаралық саудасының ресми статисти-
касында мұнайдың әлемдік бағасының 
өзгеруін кешіктіріп көрсетуге байланыс-
ты болып отыр. 

Биылғы жылдың қорытындысы бой-
ынша Ұлттық Банк төлем балансының 
ағымдағы шоты тапшылығының жыл 
соңына дейін екі есеге жуық, яғни мұнай 
бағасы бір баррель үшін 60 АҚШ долла-
ры болған кезде 3,2 млрд АҚШ долла-
рына дейін төмендейтінін күтеді. Был-

– Әлемдік экономикадағы аху-
ал эпидемиологиялық жағдайға әрі 
геосаяси тәуекелдерге байланысты 
тұрақсыз болып тұр. Жағдайдың бұ-
дан әрі дамуына қатысты не күтуге 
болады және ол Қазақстан экономика-
сына қалай әсер етуі мүмкін?

– Қазіргі кезде біздің экономикамыз 
үшін басты тәуекелдер – бұл коронави-
рустың жаңа штамдары және әлемдік 
вакцинацияның әркелкі болуы. Бұл тәу-
екелдер жаһандық сұранысты қалпына 
келтірудің неғұрлым төмен қарқынына 
және нәтижесінде мұнай бағасының 
неғұрлым төмен бағытына әсер етуі 
мүмкін.

Бұл ретте халықаралық ұйымдардың 
әлемдік экономиканың одан әрі дамуына 
қатысты болжамдары көбінесе дамыған, 
сол сияқты дамушы елдердің елеулі фис-
калдық және монетарлық ынталандыру-
ларының арқасында оң күйінде қалып 
отыр. ХВҚ бағалауы бойынша әлемдік 
экономика 2021 жылы 6%-ға өседі және 
2022 жылы 4,9%-ға дейін аздап баяулай-
ды. Бұл сценарийде мұнайдың қолайлы 
бағалары арқылы орнықты әлемдік 
сұраныс біздің экономикамызға оң әсер 
етеді. Бұл ретте экономикалық өсу бой-
ынша оң нәтиже біздің экономикамыз 
үшін тағы бір ірі тәуекел тудыратын 
инфляциялық процестердің жаһандық 
үдеуіне әсер ететінін түсінген жөн. 
Осыған байланысты, ішкі және жаһан-
дық сын-қатерлерді ескере отырып, 
қазіргі шынайы болмыста монетарлық 
шаралар шеңберінде ғана күш жұмсау 
жеткіліксіз болып табылады. Инфля-
цияға қарсы саясат бойынша үйлесімді 
үйлестіру қажет. Ақша-кредит саясаты-
ның құралдары ғана емес, атап айтқанда 
Ұлттық Банктің Үкіметпен бірлескен 
шаралары инфляцияны тұрақтандыруға 
шешуші әсер етеді.

Біздің бұдан былайғы әрекеттеріміз 
нақты және күтілетін инфляцияның 
серпініне тәуелді болады және шын 
мәнінде монетарлық емес факторлар-
дың әсерін төмендетуге бағытталған 
Үкіметтің инфляцияға қарсы шарала-
рын іске асырудың тиімділігімен ай-
қындалады. Ұлттық Банк тұрақты 
негізде инфляциялық процестерге мо-
ниторинг жүргізетін болады.

– Сұхбатыңызға рахмет!

Ақылжан БАЙМАҒАМБЕТОВ, ҚР ҰБ Төрағасының орынбасары:

«ИНФЛЯЦИЯНЫ ТҰРАҚТАНДЫРУ 
ҚОЛЫМЫЗДАН КЕЛЕДІ»

тырғы жылы тапшылық 6,3 млрд АҚШ 
долларын құрады. Соған қарамастан, 
ағымдағы шоттың жақсаруы бірінші 
жартыжылдықта 9,2%-ға өсіп, 17,5 млрд 
АҚШ долларын құраған импорттың 
өсуін тежеуде. 5,8 млрд АҚШ долларына 
дейін 27,3%-ға өскен тұтыну тауарлары-
ның импорты негізгі үлес қосуда.

Егер өткен жылдары инвестициялық 
және аралық тауарлар негізгі қозғаушы 
күш болса, биылғы жылғы бірінші 
жартыжылдықта тұтыну тауарлары ба-
рынша өскенін көрсетті. Өзіңіз ойлап 
қарасаңыз, жарты жыл ішінде тек қана 
автомобильдер импорты 2020 жылғы 
1 жартыжылдықпен салыстырғанда 2 
есе өсіп, 683 миллион АҚШ долларына 
жетті. Оның үстіне, бұл көрсеткіш тіпті 
ковидке дейінгі 2019 жылмен салыстыр-
ғанда 75%-ға немесе 292 млн АҚШ дол-
ларына едәуір өсті.

Осының барлығы – кейінге қалды-
рылған сұранысты іске асырудың және 
экономикалық белсенділікті қалпына 
келтірудің жанама белгісі. Бұған қара-
мастан, біз 2021 және 2022 жылдары 
төлем балансының едәуір жақсаратынын 
күтеміз.

биылғы жылдың соңына қарай жылдық 
мәнде 7,5-8,5%  аралығындағы дәлізде 
болады деп күтілуде. 

Біздің базалық сценарийімізге сәй-
кес инфляциялық процестер жыл соңы-
на дейін ағымдағы серпінді сақтайды 
және 2021 жылы инфляция болжамды 
көрсеткіш аралығындағы жоғарғы 
шекке жақын болып қалыптасады. Біз 
осындай дәлізді жылдың соңғы айла-
рындағы инфляцияның тарихи сер-
пініне сүйене отырып қалдырдық. Бұл 
ретте, егер Үкіметтің инфляцияға қарсы 
ден қою кешенін іске асыру шеңберін-
дегі шаралары тиімді болса, азық-түлік 
инфляциясы жыл соңына қарай 8%-ға 
дейін төмендейді, яғни жалпы инфля-
ция дәлізінің төменгі шегі – 7,5% болып 
қалыптасады.

ІЖӨ болжамына келетін болсақ, 
қазіргі кезде пандемияның Қазақстан 
экономикасына теріс әсері біртіндеп 
әлсіреп келеді. Эпидемиологиялық аху-
алдың жақсарғаны және карантиндік 
шаралардың жеңілдегені байқалады. 

Осыған орай тауар өндіру саласын-
да, сол сияқты қызмет көрсету саласын-
да да іскерлік белсенділік қарқынды 

ЖИРЕН ЖАМАН ӘДЕТТЕН!

К
ЕС
ЕЛ

өсіп келе жатқан жастарды жаман әдеттен жиреніп, жақсы 
істерге қарай ұмтылуға үндеген. Десек те, бүгінгі таңда еліміз 
бойынша түрлі себептермен қылмыс деңгейі өршіп тұрғандығы 
жасырын емес. Ойнап жүріп от басқандар түптің түбінде жа-
засын алады. Осындайда оқырманға бір болған жағдайды ұсына 
отырып, мұндай олқылықтарға бой алдырмауды ескертеміз.

2021 жылдың шілде айының 9 күні сағат 00-00 мен 01-00 
шамасында Е. және Р. есімді азаматтар алдын-ала сөз байла-
сып Кенесары көшесіндегі 13-үйге ұрлық жасаған. Олар ауладан  
пайдакүнемдік мақсатта жәбірленушіге тиесілі әрқайсысы 
құны 330 мың теңге тұратын екі дана мотокөлікті қолды етіп, 
жәбірленушіге елеулі материалдық залал келтірген. 

Осы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып, жәбірле-
нуші Е.Алтынбек және қорғаушының қатысуымен «WhatsApp» 
жүйесіндегі мобильді байланыс құралы арқылы ашық сот оты-
рысы өтті. Сотта іс қысқартылған тәртіппен қаралды. Нәти-
жесінде  айыпталушы өзіне тағылған айыпты толық мойындап, 
сотқа қатысушы адамдардан кешірім сұрайтынын, келешекте 

ұрлық, басқа да қылмыстарды жасамайтындығын айтты. 
Күршім аудандық №2 сотының үкімімен Е. ҚР ҚК-нің 188-

бабы, 3-бөлігі, 3-тармағы бойынша кінәлі деп танылып 2 жылға 
бас бостандығын шектеу жазасына сотталып, жылына 100 
сағаттан аспайтын мәжбүрлі еңбек тағайындалды. Сондай-ақ  
Күршім аудандық №2 пробация қызметінің есебіне қойылды. 
Оған жазаны өтеу тәртібі мен міндеттері толығымен түсін-
діріліп, қылмысты қайталамауы туралы ескертілді. 

Өздеріңіз көріп отырғандай, ешқандай қылмыс және оны 
жасаған адам жазасыз қалмайды. Оңай жолмен олжа тауып, 
баимын деген жандар әсте қателеседі. Одан гөрі білім алып, 
мамандық бойынша еңбек ету, ризықты – жерге дән себу, мал 
бағып, өсіру де табыс көзі болып табылады. «Маңдай термен 
тапқан нан қашанда тәтті болады» деген нақыл кейбір жан-
дарға ақыл болса екен деймін.

Б.ҚҰМАРБЕКОВ, 
Шығыс Қазақстан облысы  Күршім аудандық №2 

пробация қызметінің аға инспекторы 

Халқымыздағы қалыптасқан қағидаға сай қылмыс жасау – 
тәрбиесіздіктің белгісі. Ұлтымыз үшін ұрлық істеу тіпті ұят 
нәрсе. Сол себепті де қазақ халқы «Ұрлық түбі – қорлық» деп, 
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Пав-
лодар қаласы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы 
даңғылы, 55, Пушкин көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 
4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарландыру-
ды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева»,  Газеттерге, журнал-
дарға және сайттарға хабарландыру қабылдау 
агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,  
8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.

қиылысы, 208 кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

«GoldKapital» ЖК Нұр-Сұлтан қаласы Абай кө-
шесі, 78, 105-кеңсе.Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖК «TRade and service», 
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.

ЖК «Gold Capital»  Нұр-Сұлтан қ., Абай 
көше сі, 78, 105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 

8(702)839-90-86.

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов 
көшесі, 107-а, 2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24,  
8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков 
көшесі, 129. Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай кө-
шесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө шесі, 11. 
Тел.: 8 (7112) 42-00-71.

Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Пе-
тропавл қ., К.Сүтішов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат. 
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777) 572-29-91, 
8 (701) 315-54-59.

ЖК «Бакирова Г.», 
Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет Де-

партаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос-
танай қ., Гоголь көшесі, 110, ВП 67 (Чехов- Гоголь 
көш. қиылысы), Тел.: 8-714-2-50-97-07, ұялы тел.: 
8-7758847211, 8-7053506918. 

«Озат-1» ЖШС, Ақтөбе қ., Алтынсарин көше сі 
31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы тел.: 87774348344 
және Ақтау қаласы.

ЖК «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.: 
87781063779, e-maіl:zan-at@maіl.ru. 

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), дирек-
торы Кривилова Татьяна Ивановна. Шымкент қ., 
Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер денов к. бұрышы) RBK 
банктің жанында, Тел.: 8 (7252) 53-40-48. WhatsApp : 
+7-705-705-31-31. E-maіl: nazar.reklama@gmaіl.com

«Юридическая фирма «Консультант» ЖШС Орал 
қ., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 8 (7112) 50-88-05.

«Реклама» ЖШС, Орал қ., Достық-Дружба 
даңғылы, 182. Тел.: 8 (7112) 50-47-34.

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, 
 Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. ardawka_94@
maіl.ru, Тел: 87058762218.

«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., ш/а, 
Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 24-29-66, 
87058147221.

ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. әл-Фараби 
119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс: 8 (7142) 53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н.Қызыл-
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді кө-
шесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 
87054422939.

ЖК Новоселова Лилия, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. Тел.: 
(87152) 46-74-77, 8-777-228-64-13.

ЖК «Reklam Servise», Тараз қаласы, Төле би 
көшесі, 73 (ауладан кіру). Тел.: 8(7262)502222, ұялы 
тел: 87019457336 Татьяна.

ЖК «Выдай», Өскемен қаласы, 60. Тел.: 8(7232) 
578414, ұялы тел.: 87772256506.

ЖАРНАМА

МЕЖЕ

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА
«Заң газеті» және «Юридическая газета» 

басылымдары енді «Караван-Престің» Алматы 
қаласындағы 64 дүңгіршегінде сатылымда болады. 
Дүңгіршектердің мекенжайларын ғаламтордан табуға 
болады. 

Нұр-Сұлтан қаласында газеттерді «Алты Алаш» 
сауда нүктелерінен таба аласыз. Тел.: 87015728847.

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА хабарламаларды енді 
біздің zanreklama.kz сайтымыз арқылы беруге болады. 

Қазақстанның кез келген түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 

Барлық сұрақтар бойынша: 
87089299874 (Аян) 

БАЙҚАУҒА ҚАТЫСЫҢЫЗ! 
Әр байқаудың мақсаты, межесі бар. Қазіргі шырқалып 

жүрген патриоттық әннің, алдаспан жырдың, көркем 
шығарманың біразы сол байқауларда дүниеге келген. 

Байқау – ой қозғаушы, шабытты қамшылаушы. Сон-
дықтан мұндай шығармашылық додаларды өткізіп, 
сынақты түрлендіріп, жандандырып отырудың маңы-
зы зор. Биылғы детектив шығармалар байқауының да 
шартына біраз өзгеріс енгізуіміздің себебі осы. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тұс па-тұс келген бай-
қау жүлдегерлерін бұл жолы қасиетті Түркістанда 
анықтамақпыз. Әрі биылғы додаға Түркістан облыстық 
соты қолдау көрсетіп отыр. Соған орай түркістандық 
судьялардың еңбегін шығармаларға өзек етсек, деректі 
детективті дамытуға қадам жасасақ дегенбіз. Байқау-
дың өн бойына қан жүгіртсек әрі осы өңірдің шытыр-
ман шығарма шеберлерін ынталандырсақ деген де ой-
ымыз болды. 

Мұндай қадамға баруымыздың тағы бір себебі: 
Біріншіден, кейбір үміткерлер бұрын жазған дүние-

лерін қайталап жібереді. Тіпті, биыл жүлде алмаған 
шығармасын келесі жылы бәйгеге қайта қосқан-
дар да болды. 

Екіншіден, қырық жыл бұрын 
жаз ған кітабынан үзінді ұсын-
ғандарды да көрдік. 

Үшіншіден, біреудің шығарма-
сын сәл өзгертіп жолдағандар да 
бар.

Ал мына шарт – байқауға жаңа туындылар жазды-
руға таптыр мас мүмкіндік. Әрі ол үшін арнайы жүлде 
де қарастырылған. Сондықтан, қаламдарыңызды сай-
лап, шабыттарыңызды шақыра беріңіздер!

Ескерте кетейік, БҰЛ БАСҚА ШЫҒАРМАЛАР БАЙ-
ҚАУҒА ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ ДЕГЕН СӨЗ ЕМЕС!!!

Біздің байқау үшін жазылған, ең мықты, ең шебер, ең 
көркем шығарма иесі – ЖҮЛДЕГЕР болады!

Шығармаларыңызды «Байқауға!» деген белгімен 
zangazet@mail.ru поштасына жолдаңыздар.

Құлаққағыс!

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 708 929 9874

ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ
«ЗАҢ» Медиа-корпора циясының 
жарнама бөлiмiне хабарласыңыз 

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ – ЕЛ АЙНАСЫ

5. «УралКомплектСтрой» ЖШС, БСН 191040031762, өзінің тара-
тыла  тыны туралы хабарлайды.  Талап-шағымдар осы хабар ландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: ҚР, БҚО, Орал қаласы, У.Громова көшесі, 27/1 үй. 

9. «NAP INVEST GROUP» ЖШС, БСН 150740005808, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 
Түрксіб ауданы, Сүйінбай даңғылы, 211, пошта индексі А35В9Ү8. 
Тел.: 87012888521.

10. «Diksi Systems» ЖШС, БСН 130740023109 (ҚР, 050024, Алматы 
қаласы, Алатау ауданы, «Өжет» ықшамауданы, Өтемісов көшесі, 
10), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды.  Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: ҚР, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, 
Алматы көшесі, 39 үй, 72 пәтер. Тел.: 87071500030.

11. «Ақтөбе» селолық тұтыну кооперативі, БСН 000140002217, өз 
қызметін тоқтатқандығын хабарлайды. Барлық сұрақтар бойынша 
Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Нұртай көшесі, №8 үй мекенжайына 
немесе  8 705 965 14 34 нөміріне хабарласуларыңызды сұраймын.

13. «Жарық жылдамдығы» ЖШС, БСН 150740000381, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан 
облысы, Орал қаласы, Жамбыл көшесі, 219 үй, 34 пәтер. Тел.: 
87783166528.

14. «Жания и Ко» ЖШС, БСН 170240009281 (Алматы қ, Клочков 
көшесі, 21 үй, 53 пәтер) өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. 
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Төле би 
көшесі, 181 үй, 4 пәтер, тел.: +77479791097.

16. «Арал аудандық ветеринария бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі, БСН 100340001861, өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал 
қаласы, Астана көшесі, 33 үй.

15. Батыс  Қазақстан облысының  Бөрлі аудандық сотында БҚО, Бөрлі ауданы, 
, Ақсай қаласы, Джамбульская көшесі, 69 үй мекенжайында тұратын Дмитриева 
Диана Анатольевнаның арызы бойынша 15.04.1937 жылы туылған Дмитриев 
Виктор Петровичтің (соңғы тұрған мекенжайы: Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, 
Еңбек көшесі, 2 үй, жұмыс орны, туған жері көрсетілсін, оқу орны) қайтыс 
болғанын хабарлау туралы азаматтық іс қозғалды. Барлық тұлғалардан осы 
азаматтың келген жері туралы мәліметтер болса, осы хабарлама жарияланған 
күннен бастап үш ай көлемінде: БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, әл-Фараби 
көшесі,72 мекенжайында орналасқан Батыс Қазақстан облысының Бөрлі 
аудандық сотына тел: (8-711-33)2-08-77, судья Г.Е. Кожабековаға,хатшы А. 
Байжазыковаға хабарлауыңызды сұраймыз.

6. 24.08.2021 ж. қайтыс болған Усенбаева Сапураның артынан 
мұралық іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан қаласы, С. Ерубаев 
көшесі, 199 «Л» мекенжайы бойынша нотариус П.А. Айдарбековаға 
келуі қажет. Тел.: 87011721304. 

8. 27.06.2021 ж. қайтыс болған Мырзабеков Дуйсенбай 
Шайыковичтің артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан 
қаласы, С.Ерубаев көшесі, 199 «Л» мекенжайы бойынша нотариус 
П.А. Айдарбековаға келуі қажет. Тел.: 87011721304. 

4. Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 06.09.2021 ж. ұйғарымымен «КМС Технологиясы» ЖШС-
нің, БСН 040140002738, банкроттығы туралы іс қозғалды. 

2. «Спорттық-мәдени кешен» жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігі, БСН 041040002898, жарғылық капиталын азайту туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 1 (бір) айдың ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
ҚР, Алматы қ., Абай даңғ., 44, 3-қабат, қабылдау бөлмесі, .

3. «Lancaster Invest» акционерлік қоғамы, БСН 060740002051, 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып қайта құрылуы арқылы 
қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы 
050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 
77/8 үй, н.п.7, 3-қабат. 

7. 2021 жылдың тамыз айында Орал қаласының №2 сотына 
06.08.1976 ж.т., БҚО тумасы Ластовецкий Владислав Владимировичті 
қайтыс болды деп тану туралы өтініш келіп түсті. Өтініш иесі – Орал 
қаласы, Зашаган кенті, Ипподромная көшесі, 6 үй мекенжайында 
тұратын Ластовецкий Дмитрий Владимирович. Ластовецкий 
Владислав Владимировичтің қайда жүргенін білетін адамдардың 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 3 ай мерзім ішінде 
Ластовецкий Дмитрий Владимировичке Орал қаласы, Зашаган 
кенті, Ипподромная көшесі, 6 үй мекенжайы немесе 87081855361 
телефоны бойынша хабарласуларын сұраймыз.

12. Павлодар қалалық соты Храмцова Анна Сергеевнаның арызы 
бойынша 19.02.1959 ж.т. Чернышов Сергей Николаевичті қайтыс 
болды деп тану туралы істі өндіріске алды. С.Н.Чернышовтың 
қайда жүргенін білетін адамдардың осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 3 ай мерзім ішінде Павлодар қаласы, Дюсенов көшесі, 
80 мекенжайы бойынша Павлодар қалалық сотына хабарласуларын 
сұраймыз. 

Қоғамдық жұмысқа тарту жазасын қол-
данған кезде сотталған адам  жергілікті атқа-
рушы органдар ұйымдастыратын, белгілі бір 
біліктілікті талап етпейтін тегiн жұмыстарға 
тартылады. Мұндай жаза заңды күшіне енген 
сот үкімінің көшірмесімен бірге сот өкімі про-
бация қызметіне келіп түскен күннен бастап он 
күннен кешіктірілмей орындалады. 

Сотталғандардың қоғамдық жұмыстарды 
орындауын бақылауды пробация қызметі жү-
зеге асырады. Сотталған адамға негізгі жұмыс 
орнынан кезекті демалыстың берілуі қоғамдық 
жұмыстарды орындауды тоқтатуға кедергі бола 
алмайды. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық ко-
дексінің 43-бабына сай, қоғамдық жұмыстар 
қылмыстық теріс қылықтар үшін – жиырма-

дан екі жүз сағатқа дейiнгі мерзімге, онша 
ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыс-
тар үшін екі жүзден бір мың екі жүз сағатқа 
дейінгі мерзімге белгіленеді. Қоғамдық 
жұмыс тардан жалтарған жағдайда, олар: 
1) қыл мыстық теріс қылық үшін сотталған-
дарға – қоғамдық жұмыстардың орындал-
маған төрт сағаты үшін қамаққа алудың бір 
тәулігі есебімен қамаққа алуға; 2) қылмыс 
үшін сотталғандарға қоғамдық жұмыстардың 
орындалмаған төрт сағаты үшін бас бостан-
дығын шектеудің немесе бас бостандығынан 
айырудың бір күні есебімен бас бостандығын 
шектеуге не бас бостандығынан айыруға 
ауыстырылады.  

Ағымдағы жылы Жаңақала аудандық соты-
ның өндірісінде әртүрлі санаттағы қылмысы 

үшін 5 сотталушы қоғамдық жұмысқа тар-
тылған болатын. Оларға теріс қылық жасағаны 
үшін 80 сағаттан 120 сағат көлемінде қоғамдық 
жұмыстарға тарту түрінде жаза тағайындал-
ды. Мұндай жаза жүктi әйелдерге, үш жасқа 
дейiнгi жас балалары бар әйелдерге, үш жасқа 
дейiнгi жас балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп 
отырған еркектерге, елу сегіз жастағы және 
ол жастан асқан әйелдерге, алпыс үш жастағы 
және ол жастан асқан еркектерге, І немесе ІІ 
топтағы мүгедектерге, әскери қызметшілерге 
тағайындалмайды.

Г.ӘБДІҒАЛИҚЫЗЫ, 
Жаңақала аудандық сотының 

бас маманы, сот мәжілісінің хатшысы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Мемлекеттік қызметші болу – үлкен абы-
рой мен міндет. Ол билік пен халық арасын 
байланыстырушы буын болып табылады. Сон-
дықтан да әр саланың сапалы жұмыс істеуі, 
жетістікке жетуі мамандардың біліміне, білік-
тілігіне тікелей байланысты. 

Мемлекеттік қызметкер – билік пен қара-
пайым халық арасындағы дәнекер. Мемле-
кеттің атынан жұмысын атқарып, мемлекет 
мүддесін қорғайтын қызметкерлердің өзін-өзі 
ұстауына, адамдармен қарым-қатынасына, 
сөйлеу мәнеріне, шеберлігіне, сауаттылығына 
қарап, азаматтардың да билікке деген сенімі 
нығаяды. Бір мемлекеттік қызметкердің оғаш 
ісі бүкіл бір құрылымның беделіне нұқсан кел-
тіріп, сеніміне селкеу түсіруі мүмкін. Осыған 
орай, бүгінде мемлекеттік құрылымдарға жұ-
мыс істеуге үмітті жандарға талап қатал. 

Судьяларға ғана емес, қазір сот мамандары-
на, кеңсе қызметкерлеріне де қойылатын талап 
жоғарылаған. Өйткені, азаматтар сот билігінің 
әділдігін, төреліктің тура шығарылғанын та-
разыламай тұрып, кеңсе қызметкерлері мен 
сот мамандарының қызмет көрсету сапасына 
ғана баға береді. Олардың ізетпен қабыл-
дап, білмеген сұраққа түсініктік танытуына, 
құқықтық кеңес беруіне қарап, азаматтардың 
сот жұмысына деген сенімі нығаяды. Мұны сот 
табалдырығынан аттаған кез келген азаматтың 
лебізінен, пікірінен аңғаруға болады. Сон-
дықтан да судьялар мен мамандардың білімін 
жетілдіріп, біліктілігін арттыруға, тәжірибесін 
шыңдауға ерекше көңіл бөлінеді. Мемлекеттік 
қызметтегі әрбір адам өз жұмысының маңыз-
дылығын сезіне білуі тиіс. 

Мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мем-

лекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып 
табылады. Мемлекеттік қызметшілер сыбай-
лас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруы, 
жемқорлыққа жағдай туғызатын әрекеттерге 
жол бермеуі тиіс.

Азаматтарға сапалы қызмет ету – мәртебелі 
міндет. Өз тағдырын сеніп тапсырып, кәсіби 
шеберлік пен біліктілігімізге сенім артқан 
жандардың көңілінен шығу қашан да қиын. 
Соған орай қазіргі жаһанданудың өрелі биігіне 
қол созған кезде, Тәуелсіз елімізді өркендету 
жолында еселі еңбек ету – басты мақсатымыз.

Н.МАЖИТОВА,
Батыс Қазақстан облысы 

қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының жетекші маманы

ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА

ҚОҒАМДЫҚ ЖҰМЫСҚА ТАРТУ – ТҮЗЕУДІҢ БІР ТҮРІ
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(Жалғасы бар)

ШЫТЫРМАН
БАЙҚАУҒА!

Көрші ауданда тұратын Сабыр
дың әпкесі Шәрбат бауырының 
үйіне көктен түскен найзағай

дай ойдажоқта сап етті. Сабыр атына 
сай сабыр сақтап, суыт жүрген туысының 
бетжүзін зерттей қарады. Қалай дегенмен, 
адамды бір басқаннан танитын дәрежеге 
жеткен, заң маңында қызмет жасайтын ад
вокат емес пе... Жүрісі суыт болғанымен, 
әпкесінің райкескіні жайбарақат, тіпті 
шырайлы көрінді. Демек, жаман хабардан 
аулақ, «бауырын сағынып ұшып келген 
түрі болар» деп, сол ойына өзін сендіруге 
тырысып, пайым жасады.

Балашағаның бетінен сүйіп, хал
жағдай сұрасқан соң, Шәрбат бауырын 
жеке сөйлесуге икемдеп, басқа бөлмеге 
алып барды. Сабырдың бүйірі бүлк ете 
қалды. «Тағы да ақша сұрап келді ме?» 
Шәрбат бауырының қасқабағын айтқыз
бай аңдады:

– Анау жылы істі болып жүргенде, 
маған жасаған жақсылығыңды қайтаруға 
келдім. Сенің арқаңда шартты жаза алдым 
ғой, – деді Шәрбат екі беті балбұл жанып. 
– Әрине, өзіңнен сәлпәл көмек те  керек... 
жожоқ, ақша сұрамаймын, заң төңірегінен 
алшақ емес! Алдын ала айтып қояйын, 
қандай жағдай болса да, сен ештеңеге жа
уап бермейсің... бәрін өзім атқарам... 

– Әпке, не деп жұмбақтап кеттіңіз? Тоқ 
етерін айтсаңызшы! Әлде тағы бірдеме 
бүлдіріп, «шартты жаза» дәметіп отыр
сыз ба? – деп Сабыр оған күмәндана көз 
тас тап, дәйекті ештеңе күтпеген сыңайда 
бір жаққа асыққан адамдай қол сағатына 
қарады. 

– «Шартты жазасы» несі, атама ондай
ды! Мен төркінімді жарылқауға келдім! 
Алдымен сені!

– Апырай, менің не жазығым бар еді!? 
– деген Сабыр әзілшыны аралас, екіұдай 
күйде қалды. 

– Ресейлік бір мықты азаматтармен 
бірігіп, осы төңіректе «Gold Кomраnу 
LTD» ЖШСнің филиалын ашпақпыз. 
Олар мені жергілікті мекеменің маркетоло
гы етіп тағайындады. Өзің білесің, жоғары 
экономикалық білімім бар, инвестицияны 
қалай тарту жолын білем, елдің тілін де 
таба аламын...

Әпке, кірістер басқармасында жүр
генде аузыңыз бір күйіп еді, – деп Сабыр 
қабағы салбырап, Шәрбаттың сөзін бөлді. 

Тегі, Сабыр арұятты алға қойған, 
қызмет бабымен небір сойқансұмдықтар
мен араласса да, бойына кір жұқтырмаған 
азамат еді. Туысының бұдан арғы сөзін 
тыңдауға құлық танытпай, маңдайы құры
сып, бетәлпеті шытынай бастады. Шәрбат 
та осыны тосып тұрған сыңайлы, дауысын 
өктемдеу етіп, саңқылдай сөйледі.

– Айтпады деме, жұмыс басталған соң, 
үш күннен кейін астыңа су жаңа «джип» 
мінгізбесем, Шәрбат атым өшсін! 

Сабыр тумысынан қанша сабырлы 
болса да, мынау уәде қақ төбесіне тиген 
ауыр тоқпақтай, басын зың еткізіп, көзін 
бұлдыратып жіберді. Енді ғана бүрлене 
бастаған күдігінің құлақтары адырайды. 

– Әпке, маған ештеңе де қажет емес... 
егер істі болып жатсаңыз, тек заң аясында 
ғана қорғаймын. Онда да туысқандығыма 
бола емес, кәсібіме орай...

* * *
Аудандық кітапхананың оқу залын

да сығылысқан халықтан ине шаншар 
жер жоқ. Төрдегі көлденең үстелде үлде 
мен бүлдеге оранған оншақты бекзада 
жайғасқан. Қымқуыт елдің көзі соларды 
тесіп, құлақ пен ми жайына қалып, ауыз
дарымен әр сөзін қағып алып, шайнамай 
жұтып жатыр. Шәрбат осы елді мекенде 
туыпөскен, бұларға бөтен емес, өз қызда
ры. Расау, ана бір жылы сотқа тартылды 
деген жаманатты сөз шыққанды. Тәйірі, 
кім істі болып, кім сотталмай жатыр?.. 
Бұл да сол көреалмастардың «подстава
сына» ұрынған шығар?.. «Аққа Құдай 
жақ!» деген осы, енді міне нөпір жұрттың 
алдында: «Мен төркінімді жарылқауға 
келдім!» деп  жарқылдап тұр. Шәрбат 
ауа жетпей, тұншығуға айналса да, сыр 
бермей, оңай олжаға көзсіз сенген, мына 
жұрттың осынша өлермендігіне өзі де таң. 
Маңдайынан сорғалаған терді алақанының 
қырымен сылып тастап, жалынды сөзін 
жалғастырды:

– Күні кеше менің осы игі шарама біраз 
жұрт күдіккүмән келтіріп, сыртымнан 
бірталай ғайбат сөз де айтқан болатын. Сол 
«сыншылардың» бірі бүгін төрде құрметті 

қонақ болып отыр. Сәлима апа мен Асан 
аға, орындарыңыздан тұрыңыздаршы... 
Жұрт көрсін, мінеки, микрофон, жасыр
май ойларыңызды ашық айтыңыздар. Ел 
естісін, дақпырт сөзге сеніп, ақиқаттан 
безіп жүрген жұрттың көзі ашылсын!..

– Әкел бері, мен айтайын! – деп ет
женділеу келген, орта жастағы Сәлима апа 
қолын созып, тамағын бірекі рет қырнап 
алды. – Шәрбатжанның айтып тұрғаны 
рас! Не қилы алыпқашпа әңгімені елден 
де, теледидар мен тілипоннан да естіп 
жатырмыз... Сенбедім, иә, күні кешеге 
дейін сенбедім! Мен де есептен қара жаяу 
адам емеспін, кезінде бір мекеменің бас 
бұғалтыры болғам. «Ең төменгі салым  үш 
жүз мың теңге ақша салып, бір айда 33,3 % 
көбейтіп береміз» дегендерін сандырақ деп 
айтқанымды мойындаймын! Иә, сол күні 
кеше ғана бір миллион екі жүз мың салып, 
қолмақол алты жүз мыңын дивиденд ретін
де өзіме қайтарып бергенде, бүкіл күмәнім 
сейілді! Бұл қыздың бас компаниясы Аф
рикадан алтын кен орнын сатып алған. 
Өздеріңіз білесіздер, біздің мемлекеттің 
саясаты да сырттан инвестиция тартуға 
мүдделі. Сондықтан тасы өрге домалаған 
осындай кәсіпті халық болып қолдасақ қана 
жүйкені жеген жетіспеушіліктен біржо
ла құтыламыз. Мен бүгін сол алты жүз 
мыңымды қомпания қорына қайта сала
мын деп шештім. Халқым менің, аспаннан 
алтын жауды деген осы болар! Мен сенген 
жерге сіздер де сенім артып, жалтақтамай 
қатарға қосылыңыздар! Керек болса, өзім
ақ кепіл болайын!..

Зал тымтырыс. Шыбынның ызыңы 
естіледі. Сәлима апай микрофонды сері
гіне ұсынды. Ол тілі күрмеліп қалған 
адамша басын шайқады. Мынадай ар 
жағы немен тынатыны беймәлім, қауіпті 
тыныштықты Шәрбаттың өзі бұзды.    

Ал енді халқымыздың салтына орай, 
біздің салымшыларымызға қыруар адам 
тартып, керемет белсенділік танытқан 
Сәлима апайымызға компания басшылығы 
бірауыздан бриллиант жүзікті тарту етіп, 
«Гауһар дәрежелі» мүше етіп тағайында
ды! – деп Шәрбат Сәлима апайға сыйын 
ұсынып, өзі сұқ саусағына кигізді. – Біздің 
бүгінгі сыйымыз бұнымен сарқылған жоқ. 
Осындай жанкешті еңбегі үшін Асан аға 
да соңғы үлгідегі «Айфон» қалта телефо
нымен марапатталады! Қошамет! Ду қол 
шапалақ!.. 

Мана іштен тынған зал іші біртебірте 
күңгірлеп, сұрапыл дауыл енді жеткендей, 
сартсұрт алақан соғысы құлақ тұндырды. 
Жұрттың бәрі мәзмәйрам, сыйтартуға 
өздері қарқ болып жатқандай жетіскен 
кейіпке енген. Абырдұбырдан сілкінісіп, 
әрқайсысы бойларынан өмірге деген құл
шынысты аңғарды. Өкімет жасай алмаған 
жақсылықты қазақтың қаршадай қызы 

жасап беріп отырғанына қалай сүйсінбес
сің! Егер ол өзіңнің жерлесің болса, тіпті 
күні кеше бірге жүрген құрбың, көршің, 
қуалай келсең туысың да! Ештеңені бү
гіпбүркемелеп отырған жоқ. Барды бар, 
жоқты жоқ деп ақиқатын айтып отыр! 
Неше мәрте қаржылық сауат ашу дәрісін де 
өткізді. Осындай ізгі іске көлеңке түсіріп, 
қылмысқа барып жүрген алаяқтар туралы 
да ашық айтты. «Халқым, баюдың жеңіл 
жолын ұсынатын небір қусұмдар өріп 
жүр! Екі шоқып, бір қарайтын заман қазір, 
алдапарбауға түсіп қалмаңыздар!» деп 
Шәрбат ханымның өзі әр кездесуде жұртты 
жаңылмасын деп талмай ескертуде...

жаланған өз туыстарымен қатар көз қылып 
жергілікті жұрттан да қызметке кісі тартты. 
Ресейлік ЖШС басшысы Чернов дегеннің 
атынан жасалған екіжақты келісімшарт, 
оған тайға таңба қандай етіп қойылған 
мөртаңба мен табанмөрдің суреті ешқандай 
күдікке жол қалдырмағанды. Осындайды 
көрген жай жұрт түгілі, қылмыспен күре
суге тиісті кейбір тұлғалардың өзі екіұдай 
болып, «сенем, сенбеймін» деп түймедақ 
гүлінің жапырағын жұлғандай күйге түсіп 
жатты...     

      * * *   
 Мақтаарал аудандық сотының төраға

сы Құнанбай Мұсаев бүгін жұмысына 

ұйғарды. Егер мына меңдуана жегендей 
ақылесінен адасып жүрген жұрттың ал
дына баратын болса, аузында дәлелі берік, 
санаға сәуле түсіретін жүйелі сөзі болуы 
керек деп тұжырымдады.

Әрі бармайақ, өз елімізде осы алаяқ
тық кәсіп жауыннан кейінгі саңырау
құлақтай дүркіреп кетіпті. Бұлар жиырма 
мен алпыс жас аралығындағы өз азаматта
рымыз көрінеді. Қылмыс жасаған мезгілін
де олардың көбісі жұмыссыз болыпты, 
білімі де айтарлықтай емес. Солардың он 
төртінің ғана жоғары білімі болса, қалған
дарынікі – арнайы орта. Бұларды екі топқа 
бөлсе де болады екен: біріншісі – өздігінен 
білім алған кәсіпкерлер, олардың жоғары 
білімі бар, бұрындары заңға қайшы келетін 
амаліс жасамаған, адамның көзін байлап, 
айлашарғысына сендіре алады, арұяттан 
жұрдай, психологиялық тәсілдерді шебер 
қолданады. Ұйыған отбасы бар, тұрмысы 
да байбақуатты болып келеді. Бірнеше 
қаланы қамтыған үлкен жоба жасап, оған 
мыңдаған салымшыны тартады. Жарнама 
мен маркетингке қаржыны аямайды. Ин
вестициялық саясаты жергілікті биліктен 
қолдау тауып отыр деп иландырып, өзге 
де елдерден қазба кен орындарын сатып 
алғаны туралы жалған ақпарат таратады.

Тегі, «Қаржылық пирамида» дегеніміз 
– ол да кәсіпкерліктің бір түрі, тек заңсыз
дығы болмаса. Оны ұйымдастырушылар 
елдің сеніміне кіру үшін небір қулыққа 
барады: қаржылық сауат ашу бойынша 
семинарлар өткізіп, алаяқтарға жем болмау 
жолдарын айтып, жанашырлық танытады. 
Осының бәрі құрбанын жалған әңгімемен 
әлдилеп отырып, ақыр соңында қалтасын 
қағуды ғана көздейді.       

Ал «мммшілердің» екінші тобына 
аса күрделі емес, бір деңгейлі және тез 
күйрейтін пирамидашылар жатады екен. 
Олар көбіне жұмыссыз әйелдер мен ерлер. 
Айырықша мысал ретінде Е.К дегенді 
келтіруге болады. Ол «Бизнесті дамыту
дың 40 бағыты» атты жоба жасап, 1,5 мың 
қазақстандықтың 3,03 млрд теңгесін тарта 
алды. Апталық пайданы 14% көлемінде 
төлеп тұруға уәде береді. Осы қыруар 
қаржыны EXPOға салып жатырмын деп 
сендіріп, ақыр аяғында онысы залалды 
шаруаға айналып, талай елдің көзі боталап, 
аяусыз алданды. Егер тере берсе, салпы
етек жаман қатын да «жарылқаймын» деп 
бір ауыз сөз айтса болды, мені алда деп 
шыбынша үймелейтін жұрттың қайдан 
қаптап кететініне амалсыз таң қаласың!..

Осы жуырда ғана Алматы қаласында 
күллі республиканы дүр сілкіндірген 
алаяқтықтың ыстықсуығы әлі басылып 
та үлгерген жоқ. Осы орайда Президент 
КасымЖомарт Тоқаев: «Бұндай жағдайды 
түптамырымен құрту керек», –  деп айтты 
да. Ал әлгі зардап шеккендер әділет іздеп, 
айырылып қалған ақшаларын Мемлекет 
басшысы арқылы өндірмек болып, жарыса 
хат жазысуда. Сондайда амалсыз: «Ақшаң
ды күдікті шаруаға салар алдында заңды 
қадағалаушы органмен ақылдастың ба?» 
– деп сұрағың келеді екен.

Психологтардың пікірінше, осындай 
сабақ болатын мысалдар мына елжұртқа 
мүлдем әсер етпейтін тәрізді. Ақшаны 
жеңіл жолмен табуға көмектесемін деген 
уәде олардың ойсанасын тұмандандырып, 
ақылестен жұрдай қылатын көрінеді. 
Оның бір себебі қаржылық сауатсыз
дықтан да болар. Көңілдерін тырп еткізбей 
тап басатын, интернеттегі жарнамаларға 
қатты алданады. «Қиналмай ақша тап», 
«Біз сізге көмек қолын ұсынамыз» де
ген сынды жазулар кей адамды опоңай 
қақпанға түсіреді...  

Құнанбай Мұсаев компьютерін сөн
діріп, терезеден сыртқа көз тастады. 
Төңірек сол байырғы қалпынша, кейбіреу
лер жаңа күннің парағын ашуға жұмы
сына асықса, енді бірі баласын жетектеп 
балабақшаға беттеген. Автокөліктер де 
арыбері ағыла бастапты. Тек, Мақтаарал 
аудандық сотының төрағасы Құнанбай Мұ
саев қана айырықша алаңдаулы еді. Себебі 
енді біраздан соң халықпен жүздеспек… 
Ол оқуда жүрген кезінде, мемлекеттік 
емтихан алдында да мұндай қобалжуды 
сезінбеп еді. Прокуратура жігіттерінің 
сөзі есіне түсті. Жүрегі шым етіп, бетіне 
ыстық қан тепті. Ол өстіп алаяқтардың 
алдында ұятқа күйгендей болып, қызарам 
деп еш ойламағанды. Не де болса барып, 
жаңылған жұртты жолға салуым керек деп 
түйді.

Заман ТӨЛЕУОВ

«ЖАРЫЛҚАУДЫҢ» 
ЖАҢА ТҮРІ

Бірінші қадам – оның жанды жерін табу. 
Ал қазіргі қоғамға ортақ бір ғана пробле
ма – тұрмыстың төмендігі. Адал еңбекпен 
байып, шекесі шылқып жүрген біреуді 
айта аласың ба? Адал еңбек деп біз таңның 
атысы, күннің батысы бел жазбайтын қара 
жұмысты ғана айтамыз. Оның жемісін 
жедім деген кім бар? Керісінше, жасына 
жетпей зорығып өліп жатқаны жайлы 
жұрт көбірек біледі. Ал білім мен өнерін 
саудалап ақша табу – қиынның қиыны! 
Оған екінің бірінің өресі де, шамасы да 
жете бермейді. Сонымен ақыр аяғында не 
қалды? Баяғыда бір аталарымыз бір уыс 
бидайды жерге шашып, «аспаннан жау
дыр, жерден өндір» деп күзге дейін қош 
айтысып, кете баратын көрінеді. Бұйыртса 
өзіақ шығады... Бұйыртса, портышкеден 
де бере салады...  

«Бұл не деген батпан құйрық, айдалада 
жатқан құйрық» болып, мынадай инвест
компания аудан орталығының қақ төрін
дегі әкімдік, прокуратура, сот органдары 
орналасқан ғимараттан үш бөлмелі жайды 
жалдап, ішін заманауи құралжабдықтарға 
толтырып қойды. Шәрбат кілең әлекедей 

  * * *
«Қуды қу табады, шұқанақты су та

бады» демекші, жылмаңдаған үштөрт  
ресейлік алаяқ қалайда Шәрбатты тауып 
тынды. Қазақорыс тіліне жетік, білім 
десе білім, тіпті заңды тізеден басып, істі 
болған жайы бар, қай жерден қағып кет
сем деп, іштей аңсап жүрген, ешнәрседен 
қаймықпайтын, тәуекелшіл Шәрбат осы 
кәсіпке туабітті жаралғандай әзір еді... 
Ырымқырымнан өткен, ар мен ұят, жана
шырлық деген адами қасиеттен жұрдай, 
туған анасын да саудаға салып жіберуден 
тайсалмайтын, боқ дүние үшін ұяласын ба
уыздауға баратын, ақ жағалы, ашық жүзді, 
бекзада кейіптегі қараниеттің дәні әбден 
пісіпжетілген құнарлы «топыраққа» топ 
ете қалды... 

Бұндағы басты ұстаным: алдымен өз 
өтірігіңе өзің сенуің керек, сонда ғана 
сенің көксеген мұратыңа даңғыл жол 
өзіненөзі ашылып сала береді. Әр сөзің 
көздеген мақсатқа дөп тиюі тиіс. Адам 
психологиясы, соның ішіндегі қара тобы
рды алатын болсақ, онша күрделі де емес. 

әдеттегіден ертерек келді. Соңғы күндері 
ойын сансаққа бөліп, тіпті ұйықтаса, түсіне 
кіре бастаған бір жайсыздықтың күрмеуін 
дәл бүгін шешпесе, қызметімен қоса азамат 
деген атына кір келетіндей абыржулы еді. 
Осының алдында прокуратурадағы жігіт
термен хабарласып: «Айдың күннің ама
нында, қақ төріміздегі бұл не жынойнақ?» 
деп сұрағанды. «Көзімізді тарс жұмып 
отырған жоқпыз... бардық, сол жердегі әйел 
жолдастар ит терімізді басымызға қаптап, 
масқарамыз ды шығарды! «Кәсіпкерлікке 
кедергі келтіріп отырсыңдар, шағын бизнесті 
тексеруге мораторий жарияланған, ал сендер 
бірдеңені сындыру үшін ғана жалаңдап жү
гіресіңдер. Біреу өссін, өркендесін деген ой 
көкейлеріңе келмейді. Өздеріңнің үстіңнен 
арыз жазамыз!» деп жанжақтан жабылды». 

Құнанбай Мұсаев жұмыс компьютерін 
ашып, сонау тоқсаныншы жылдары Ресей
де алғаш бас көтеріп, тамырын бұрынғы 
кеңестік бауырлас елдерге кең жайған, 
атақты «МММнен» бастап, рес публика 
көлемінде орын алған осындай алаяқтық 
іс туралы ақпараттарды шолып шығуды 

Өмірдерек
Осы істі қараған Құнанбай Мұсаев  

бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облысының 
Киров ауданында туған. 1994 жылы ҚазҰУ-
ін заңгер мамандығы бойынша бітіріп, 
құқық қорғау саласындағы алғашқы еңбек 
жолын Тарбағатай аудандық прокуратура-
сында тәлімгер боп бастаған. Бұдан кейін 
Тарбағатай аудандық прокуратурасының 
аға тергеушісі, аудандық прокурор көмек-
шісі қызметін атқарды. 1997 жылдан бері 
сот саласында. Алдымен Шығыс Қазақстан 
облысының Тарбағатай аудандық сотында, 

Лениногорск қалалық сотында, Зайсан аудандық сотында судьялық ет-
кен. 2006-2009 жылдар аралығында Көкпекті аудандық сотының төраға-
сы қызметін атқарды. Одан кейін Мақтаарал аудандық №2 сотының 
судьясы, 2009-2014 жылдар аралығында осы соттың төрағасы қызметін 
атқарды. 2014-2018 жылдары Ордабасы аудандық соты төрағасы болды. 
Ал 2018 жылдың қазан айынан бері Түркістан облысы Мақтаарал аудан-
дық сотының төрағасы қызметін атқарып келеді.


