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Жазылу мерзімі Қала Ауыл

6 айға 1747 теңге 1824 теңге

6 айға 5393   теңге 5470   теңге
12 айға 10786 теңге 10940 теңге

12 айға 3494 теңге 3648 теңге
64540

Жеке жазылушылар үшін

Индекс

14540
Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін

Газетке «Қазпошта»  АҚ-ның барлық бөлімшелеріне барып, жаздырып алуға болады.

«АРҚА АҚШАМЫ» ГАЗЕТІНЕ 2016 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР! 
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Өткен аптада облыс әкімінің міндетін 
атқарушы Асылбек Дүйсебаев Қарағанды 
қаласы әкімдігінің ведомстволық бағынысты 
ұйымына барып, барлық кәсіпорынның, оның 
ішінде қысқы кезеңге арнайы техниканың 
дайындығын тексерді.

Асылбек Дүйсебаев қазір ҚР Қаржы 
министрлігі 60 бірліктен астам техника 
сатып алу бойынша конкурстық рәсімдер 

жүргізіп жатқанын 
атап өтті. Оның ішінде 
тиегіш, автогрейдер, 
қыста жетіспейтін 
к ө п к о м б и н а ц и я л ы 
жолдың тракторы мен 
машиналары да бар.

Қайта сатып алынған 
техника жабдықтың 
10 жылға сұранысын 
жабатынын атап 
өткен жөн. Олар 
жекешелендірілмейді.

Жиын қорытындысында 
облыс әкімінің міндетін 
атқарушы А.Дүйсебаев 
осы жылдың қазан айына 

дейін техниканың қозғалысын көрсетіп 
беретін GPS навигаторлар, форма сатып 
алуды, арнайы техникадағы белгілерді 
ауыстыруды, «уатсап» мессенджерінде 
жолдардың қысқы жағдайы бойынша 
мәселелерді шешу үшін мүдделі, құзыретті 
тұлғалардың қатысуымен топ құруды 
тапсырды ■

Қарағандыда Спорт күні Рио-де-Жанейродағы 
Олимпиада ойындарының барлық 
қатысушысын құттықтау жоспарланып отыр. 
Дегенмен жерлесіміз Эльмира Сыздықоваға 
құрмет ерекше болмақ. Бұл туралы Облыстық 
дене шынықтыру және спорт басқармасының 
басшысы Наталья Сухорукова мәлімдеді.

«Олимпиада ойындарының ареналарында 
жауапты жарыс мінберіне көтеріліп, 
көк туымыз желбіреген кезде, барша 
Қазақстанның төбесі көкке жетеді. Бүгін 
Қазақстан қоржынына 17 медаль түсті. 
Жерлесіміз Эльмира Сыздықованы да қола 
медалімен құттықтаймыз», – деді Спорт 
күніне арналған брифингте Н.Сухорукова.

Оның айтуынша, 25 тамызға мерекелік 
үлкен бағдарлама әзірленуде. «Бұл – 
шоу-көрсетілім, Олимпиада ойындары 
қатысушыларын құттықтау. Ешкімді 
елеусіз қалдырмаймыз. Эльмираға бір 
бөлмелі пәтер тарту етеміз. Бұл – Қарағанды 
облысы күрес федерациясының сыйлығы», 
– деп атап өтті Спорт басқармасының 
басшысы.

Ол Риодағы Олимпиадаға 11 
қарағандылық қатысқанын тілге тиек 
етті. «Спорттың аты – спорт. Үнемі жеңіс 
тұғырынан көріну бола бермейді, жеңіліс 
те, ұтыс та болады», – деді Н. Сухорукова.

Эльмира Сыздықова – Ә.Молдағұлова 
атындағы дарынды балаларға арналған 
интернаттың тәрбиеленушісі. ҚР әйелдер 
күресі бойынша халықаралық сыныптағы 
спорт шебері. 2011 жылғы жастар 
арасындағы Әлем чемпионатының қола 

жүлдегері. 2012 жылғы жастар арасындағы 
Азия чемпионы, 2014 жылғы Азия 
чемпионатының қола жүлдегері, 2015 және 
2016 жылдардағы Азия чемпионатының 
күміс жүлдегері.

Жеке бапкері – Владислав Сутормин.
Қарағандыға Эльмира 10 жыл бұрын СҚО-

дан келген. Бұған олимпиадалық резервтің 
балалар-жасөспірімдер мектебінің 
басшысы, ағасы Райымбек Сыздықов 
ықпал етті.

Еске салсақ, Эльмира Сыздықова еркін 
күрестен мысырлық Энас Мұстафаны 7:4 
есебімен ұтып, Олимпиаданың үшінші 
орнын иеленді. 69 келіге дейінгі салмақ 
санатында бірінші орынды жапондық Сара 
Досо, екінші орынды ресейлік Наталья 
Воробьева иеленген болатын ■

Биыл облысымыздың 734,3 мың га аумағына 
дәнді дақылдар себілді. Өткен аптада облысымызда 
1,5 мың га дәнді дақыл жиналып, 1,2 мың тоннасы 
бастырылды.

«Қазгидромет» РМК болжамынша, Қазақстан 
орталығындағы ауа райы тамыз айының соңы 
мен қыркүйек айының басында жаппай астық 
жинау науқанын бастауға қолайлы болады. 

2016 жылдың күзгі дала жұмыстарын өткізу 
кестесіне сәйкес, тамыз айында Қарағанды 
облысының ауылшаруашылығы тауарын 
өндірушілеріне 9 мың тонна арзандатылған 
дизель жанармайын беру жоспарланған.

Республика бойынша 861 мың гектар дәнді 
дақыл жиналды, 1827 мың тоннасы бастырылды. 
Қазақстан бойынша орташа өнімділігі 21,2 ц/га ■

Қарағанды қаласының Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде зейнеткерлердің 
маңызды мәселелері бойынша кезекті кездесу өтті.

Кездесудің негізгі тақырыбы – қаланың 
медициналық мекемелерінде медициналық 
қызметтерді ұйымдастыру және төлеу мәселелері.

Кездесу қаланың ардагерлер ұйымдарының, 
депутаттық корпус, денсаулық сақтау, 
мемлекеттік және жекеменшік медициналық 
мекемелер мен БАҚ өкілдерінің қатысуымен өтті.

Кездесу әңгімелесу түрінде жүргізіліп, 
зейнеткерлер тарапынан емхана мен стационар 
жұмыстарына қатысты бірнеше сұрақ қойылды. 
Денсаулық сақтау саласының өкілдері 
зейнеткерлерге ұсынылатын көмекке қатысты 
ғана сұрақтарға жауап берумен шектелмей, 
жалпы денсаулық сақтау саласының жұмысымен 
тығыз байланысты әлеуметтік аспектілерге де 
тоқталды.

Кездесу қорытындысында ардагерлер 
ұйымдары жергілікті атқарушы және өкілетті 
органдарға зейнеткерлердің өмір сапасын 
арттыру бойынша нақты ұсыныстар жіберілетіні 
туралы шешімге келді ■

ҚЫСТЫҢ ҚАМЫН ЖАЗ ОЙЛА

СЫЗДЫҚОВАҒА СЫЙ БАР

ЕГІСТІКТЕ 
КЕМІСТІК ЖОҚ

ЗЕЙНЕТКЕРДІҢ 
БЕЙНЕТТЕРІ

365INFO.KZ «Үштілдік» деп 
ұстаздарды адастырып жүрген кім: 
министрлік пе, әлде сауатсыздық па?» 
– Биыл 1-сыныптан бастап Қазақстан 
мектептері үш тілде білім беруге көшеді 
деген бос сөз екен. Мұндай жаңсақ 
ақпараттың тарауына министрлік 
даярлаған реформаның мәнін дұрыс 
түсінбеген кейбір ұстаздардың өзі 
себеп көрінеді.

***
«Қазақстанға Ресей мен оның 

рублінен құтылу керек!» – экономист» 
– Мынадай масқара фактіні білесіз бе? 
Қазақстанның Ресейден тасымалдап 
жатқан басты тауары – инфляция.

AZATTYQ.ORG «Теңгенің бір 
жылда «жеткен жері» – Экономист 
Меруерт Махмұтова теңге бағамын 
«еркіне» жіберу туралы бір жыл 
бұрын қабылданған шешімді «кешікті» 
деп санайды. Сарапшы биліктің 
дер кезінде әрекет етпеуі кесірінен 
Қазақстан экономикасында «қайта 
қалпына келмейтін өзгерістер» болды 
деп санайды.

QAMSHY.KZ «Алматыдағы теракт: 
ПОЛИЦИЯ ӨЗ ІШІНДЕГІ «АШЫҚ 
АУЫЗДЫ» ІЗДЕУДЕ» – Алматыдағы 
Алмалы аудандық ІІБ мен ҰҚК 
департаментіне шабуыл жасалғалы 
да бір ай уақыт өтті. Қанды оқиғаға 

қатысты Р.Күлікбаев қолға түскенімен, 
аталған істің күмәнді һәм түсініксіз 
тұстары аз емес. Қала тұрғындары 
ғана емес, тұтастай республика 
жұртшылығы полицияның жалғыз 
қылмыскерге тиісті тойтарыс бере 
алмауын сан саққа жүгіртіп, өзінше 
жоруда. Ішкі істер органдары 
қызметкерлерінің кәсіби деңгейіне де 
сын айтқандар болды.

SERKE.ORG «Жер реформасы 
бойынша комиссияның шешімі» – 
Астанада ҚР Премьер-министрінің 
орынбасары, ҚР Ауылшаруашылығы 
министрі Асқар Мырзахметовтің 
төрағалығымен өткен Жер реформасы 

бойынша комиссияның кезекті 
отырысында осы бағыттағы бұған 
дейін атқарылған жұмыстардың 
қорытындылары тұжырымдалды. 
Елбасы тапсырмасына сәйкес, 
Комиссия мүшелерінің Астанадағы 
4 отырысы мен Ақмола, Алматы, 
Қызылорда және Атырау 
облыстарында жергілікті тұрғындармен 
өткізілген кездесулердің нәтижесі мен 
ұсыныстары ескеріліп, сондай-ақ жер 
реформасы бойынша бастамашыл 
азаматтармен талқылау жүргізуде 
сұрақтар мен ұсыныстардың 
қайталануы назарға алынып, 
төмендегідей шешімдер қабылданды ■

 -ДҮРБІ

akshamy@mail.ru2
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Соңғы бір айда азық-түлік бағасы 
қарқынды қымбаттаған қаланың бірі 
– Қарағанды. Қымбатшылық онсыз да 
«үнемдеу режиміне» көшкен халықты 
әбден абдыратты. Бұған дейін облыста 
65-70 теңгеден сатылып келген нанның 
бағасын айтпағанда, сұйық майдың 
өзі 500 теңгеден сатылатын болған. 
Тұрғындар «бағасы удай азыққа 
қалтамыздың қауқары жетпейді» деп 
ренжулі.

Дәл қазір қымбаттап жатқан азық-түлік 
бағасына көпшілік таңданудан қалды. 
Өйткені «көп тұтынатын тауарлардың 
құны күн санап шарықтайды» дейді 
тұрғындар. Әсіресе қарағандылықтар 
азық-түліктің шағын дүкендерде 
қолжетімсіз болып бара жатқанына 
өкпелі.

Халық сөзінің жаны бар. Расымен, ет 
өнімдерін сатып алып тұтыну Қарағанды 
тұрғындарына арман бола бастады. 
Өйткені сиыр етінің бір келісін қазір 1800 
теңгеден арзанға таба алмайсыз.

Сөйтіп, Қарағанды облысында еттің 
құны 1400-ден 1800 теңгеге көтерілсе, 
60 теңгелік нанның бағасы бес теңгеге 
қымбаттаған. Қанттың құны 260 теңгеден 

280-ге бір-ақ көтеріліпті. Ал 360 теңгенің 
сұйық майы қазір 500 теңге, сүттің 1 литрі 
260-тан 330 теңгеге өскен.

Ал сауда орындарына мониторинг 
жасайтын шенеуніктер кішігірім 
дүкендерде бағаның шарықтағанын бес 
саусақтай білетін болып шықты. Білсе 
де, білек түруге қауқарсыз. Өйткені баға 
тек әкімдікпен келісімшартқа отырған 
дүкендерде ғана қадағаланады екен. Қазір 
бақылауда сондай 700-ден астам сауда 
орны бар.

Ырысалы САРТБАЕВ, «Қарағанды 
қалалық кәсіпкерлік және 
ауылшаруашылығы бөлімі» ММ 
басшысының орынбасары:

– Бүгінгі күнде негізгі нанның бағасы 
60-62 теңге. Мүмкін, ол ұсақ-ұсақ 
дүкендерде шығар?!

Сондай-ақ Қарағанды өңірінде 
көкөніс құны да өскен. Шенеуніктер 
қымбатшылықты облыста жиі жауған 
жаңбырдан көреді. Сөздерінше, жауыннан 
өнім жинайтын техникалар батпаққа 
батып, қиындық туғызыпты. Сондықтан 
оңтүстіктен жеткізілетін тауарлардың 
құнын сатушылар екі есеге шарықтатуға 
мәжбүр ■

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі «Мәңгілік ел» 
жалпыұлттық патриоттық идеясының логотипін 
жасауға байқау жариялады.

Байқауға кез келген адам қатыса алады. 
«Мәңгілік ел» идеясын паш ететін логотипті 
таңдау бір айға созылмақ. Жұмыстар 2016 
жылдың 1 тамызы мен 1 қыркүйегі аралығында 
қабылданады, ең үздігіне 3000000 теңге сыйлық 
беріледі.

Байқау жеңімпазын анықтау жөніндегі шешім 
көпшіліктің даусымен анықталады. Дауыс 
тең түскен жағдайда, шешуші дауыс Байқау 
комиссиясы төрағасына тиесілі болады.

Ережемен Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және спорт министрлігінің www.mks.gov.kz 
сайтында танысуға болады.

Байқау материалдары me_logo@mail.ru 
электронды поштасына жолданады ■

Қарағандыдағы жабылып 
қалған «ҚазАвиаСпектр» 
ұшақ зауыты өтпей тұр. 
Электронды саудада 
кәсіпорынды ешкім сатып 
алмады.

Электронды сауда 
алаңы сайтының ақпаратына сүйенсек, оған, тіпті, 
бірде-бір адам қызығушылық танытпаған. Аталған 
сайтқа зауытты «ҚазАгроФинанс» АҚ қойған. 
Кәсіпорын мен оның жерін 1 млрд 40 млн теңгеге 
сатпақ болды. Сөйтіп, кезінде жоба үшін несиеге 
берген қаржысын қайтарып алмақ болды. Зауыт 
сатылымға қайта қойылуы мүмкін.

Ол ауылшаруашылық ұшақтарын шығаруы тиіс 
болған. 2011 жылы «ҚазАгроФинанстан» 1 млрд 
150 млн теңге несие алады. Ал 2014 жылға дейін 
қарыздың 124 млн теңгесін ғана жауып, қалған 
борышын қаржылық қиындықтарға байланысты 
өтей алмайтынын мәлімдеген.

Сондықтан «ҚазАгроФинанс» мемлекет 
қаржысын зауытты сату арқылы ғана өндіріп ала 
алады.

Еске салсақ, «ҚазАвиаСпектр» зауытының 
құрылысы 2010 жылы басталды. Жылына 
ауылшаруашылық 35 ұшақ шығару жоспарланған 
еді. Мемлекет бұл жобаға 700 млн теңге бөлген. 
Бірақ экспортқа өнім шығаруы тиіс өнеркәсіп бірде-
бір ұшақ құрастыра алмады ■

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» 
ҮШІН  ҮШ МИЛЛИОН

«ҚАЗАВИАСПЕКТР» 
НЕ ІСТЕП ТҰР?

ӘКІМДІК ӘЛСІЗ, БАҒА БАССЫЗ

– Үш ай бойғы жұмыстағы 
біздің бар нәтижеміз 
мораторийді созу ғана ма? Мұны 
елге айтудың өзі ұят секілді. 
Менің ұсынысым – екі-үш 
топты қалдырып, халыққа осы 
мәселені түсіндіретін бір құжат 
әзірлеу керек. Біз үш ай бойы 
осынша әңгіме айтып, халықпен 
жүздесіп, енді Елбасыға осындай 

ұсыныс айтуымыз – ұят. 
Сондықтан «мынадай мәселелер 
бойынша комиссия мәмілеге 
келді, мына мәселе бойынша 
бір тоқтамға келе алмады» деп 
басын ашып жазу керек. Тек дау 
туғызған жерді жекеменшікке 
сатуға бола ма, болмай ма 
деген мәселеге қатысты 
мораторийді созу туралы 

ұсынысты Елбасыға айтайық. 
Сонымен қатар комиссияның 
белсенді мүшелерін заң 
жобасын Парламентте қорғауға 
қатыстырайық, осында 
айтылған ұсыныстардың заңға 
енуін қамтамасыз етсін ■

Айдос САРЫМ,
саясаткер

Меніңше...

-шолу

TV

«31-АРНА»:
Қарағандыда белгісіз себептермен 

екпе салдырмаған ата-аналардың 
балалары өздерін нашар сезініп 
жатыр. 2014 жылдан бастап аймақта 
төрт бала туберкулез ауруына 
шалдыққан. Бұндай статистиканы 
Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы мәлімдеді. Екпеден бас 
тартқан ата-аналардың саны 220-ға 
дейін жеткен.

Он айлық Санжардың анасы, сәбиі 
дүние есігін ашқалы бері, бірде-
бір екпе салдыртпапты. Мақпал 
Шалқарбек бір жасқа дейін барлық 
вакцинадан бас тартқанын айтады. 
«Өйткені онсыз да иммунитеті әлсіз 
балам екпеден кейін аурушаң болып 
қала ма деп қорқам», – дейді.

«ХАБАР» АРНАСЫ:
ҚР Білім және ғылым министрлігі 

оқулықтардың жөнелтілуі мен 

жеткізілуіне күнделікті мониторинг 
жүргізуде. Бұл туралы «ҚазАқпарат» 
ХАА-ның ресми сауалына жауап 
берген ҚР Білім және ғылыми 
министрлігінің баспасөз хатшысы 
Әйгерім Әлібекова мәлім етті.

«24 KZ» АРНАСЫ:
Қарағанды облысында жең ұшынан 

жалғасқан жемқорлық әшкере 
болды. Ішкі істер департаменті жол-
патрульдік қызметінің үш бірдей 

полицейі 200000 теңге пара алу 
үстінде құрықталып, уақытша ұстау 
абақтысына тоғытылды. Ұйымдасқан 
топтың бұған дейін де жүк 
тасымалдаушы көліктерді тоқтатып, 
жүргізушіні бопсалау арқылы қыруар 
қаржы жымқырып келгені анықталды. 
Қазір бұл дерек бойынша сыбайлас-
жемқорлыққа қатысты қылмыстық іс 
қозғалды ■

Мәссаған! 
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Бетті әзірлеген: Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ 

Мәссаған!

Спорт 

Сұмдық!

Масқара!

Қоғам 

Облысымыз жең ұшынан 
жалғасқан жемқорлық тыйылмай 
тұр. Халықтың тыныштығын 
күзетіп, қарақшылардың жолын 
кесуі тиіс полицейлер халықтың 
қалтасына түсіп, пара алуда. Бірақ 
алысқа бармай қолға түсті.

Ішкі істер департаменті жол-
патрульдік қызметінде істейтін 
үш полицей 200000 теңге 
пара алу үстінде құрықталды. 
Тергеу амалдарын жүргізу 
барысында олардың бұған дейін 
де талай қылмысқа барғаны 
анықталды. Полицейлер осы 
уақытқа дейін жүк көліктерін 
тоқтатып, жүргізушіні 

бопсалау арқылы қыруар 
қаржы жымқырып келген. 
Қазір парақорлар уақытша 
ұстау абақтысына қамалды. 
Аталмыш дерек бойынша 
сыбайлас-жемқорлыққа қатысты 
қылмыстық іс қозғалды. Соталды 
тергеу амалдары жалғасуда ■

 «Ұлыбританиялық Крис Юбенктің 
айтуынша, әлі жеңіліп көрмеген 
Геннадий Головкин кіші Крис 
Юбенкпен жұдырықтасудан қашып, 
жартылай орта салмақтағы Келл 
Брукпен кездесуге келісіп, жеңіл 
жолды таңдаған», – деп хабарлайды 
Boxingnewsresults.com.

«Менің ойымша, ол бізден 
қорқып қашып жүр. Өзіңнен екі 
саты төмен боксшымен қалай 
жұдырықтасуға болады? Бұл – 
комикстер санатынан. Мұның 
шынайы болуы мүмкін емес. Оны 
әлемнің ең мықты боксшысы 
деп атайды. Кіші Юбенк – 
Ұлыбритания чемпионы, 
алайда олар өзінен 16 фунтқа 
жеңіл адамды тапты. Ол, сөзсіз, 
боксшылар арасында абыройын 
түсіріп алды. Ол өзіне әлсіз 
қарсыластарды таңдайды, бұл 
бокс әлемінде солай көрінеді», – 
деді үлкен Юбенк.

Еске салайық, Головкин және 
Юбенк жекпе-жегі болмауының 
себебі – ағылшынның промоутері 
кездесуді толық бақылауды 
талап еткен. Юбенкпен 
кездесудің орнына Хирн GGG 
командасына Брукпен кездесуге 
ұсыныс тастады. Енді 10 
қыркүйекте Головкин Брукпен 
жұдырықтасатын болады. 
Осындай келіспеушілік болмаса, 
Головкин Келлге «келсең кел» 
дейтіні анық ■

Қарағандыда екпе салынбаған 
балалар дертке шалдықты. Олар 
белгісіз себептермен дер кезінде 
екпе қабылдамаған. Соңғы екі 
жылда аймағымызда төрт сәби 
туберкулез ауруын жұқтырған екен. 
Әрі балаға екпе салдыруға қарсы 
болып отырған ата-аналардың да 
қарасы қалың екен. Облыс бойынша 
220 баланың туыстары екпе 
салдырудан бас тартқан. Мұндай 
мәліметті Облыстық денсаулық 
сақтау басқармасы хабарлады.

Ауыр дертке шалдыққандардың 
бірі – Санжар есімді он айлық 
бүлдіршін. Оның анасы Мақпал 
Шалқарбек баласының әлсіз 
болып туылғанын көрген соң, оған 
екпе салдыруға түбегейлі қарсы 
болған. Айтуынша, екпеден 
кейін баласы ауырып қалады 
деп қорықса керек. Бірақ бұл 
әрекеті оның үмітін ақтамады. 

Вирусқа қарсы иммунитеті жоқ 
бала ауруды жұқтырып алған. 
Мұндай мысалдардың көп болуы 
дәрігерлерді алаңдатып отыр. 
Статистика бойынша, облыста 
тек 12000 бала ғана екпе алған. 
Басқа балаларға ауруға қарсы 
емдеу шаралары жүргізілмеген. 
Салдарынан балалар ауруға 
көптеп шалдығуда ■

Жолдың жайы жауыр болған 
тақырыпқа айналды. Жыл сайын 
қазынадан бөлінген қыруар 
қаржыға жөнделетін жолдың сапасы 
сын көтермейді. Бұл – жылда 
қайталанатын жайт. Сондықтан осы 
жылы мұндай бассыздыққа жол 
бермеу үшін Қоғамдық кеңес мүшелері 
жөндеу жұмыстарын тексеруде.

Ағымдағы жылы 
шаһарымыздағы 27 көшеге жөндеу 
жұмыстарын жүргізу басталған 
болатын. Бұл мақсатқа бюджеттен 
3 млрд теңге бөлінді. Аз ақша емес. 
Бұл қаражатқа Ленин көшесі, 

Бейбітшілік бульвары 
және Республика 
даңғылы жөнделіп, 
жолға тас төселген 
және жол жиектеріне 
жарық бағаналары 
о р н а т ы л ғ а н . 
Басқа көшелерде 
де абаттандыру 
жұмыстары жалғасуда. 
Қазіргі таңда 14 
көшедегі жөндеу 
жұмыстары толығымен 
аяқталды. Ал 13 көшеде 
әлі жалғасып жатыр. 
Жөндеу жұмысының 

екінші кезеңі қыркүйек айында 
жүзеге асырылмақ. Қалалық 
қоғамдық кеңестің төрағасы 
Қабдығали Оспановтың айтуынша, 
жөндеу жұмыстарын жүргізудің 
арқасында көлік тұрақтары 
көбейген, жарық бағаналары 
орнатылған. Бірақ шешімін 
таппаған күрделі мәселелер де бар. 
Оның бірі – жауын суына арналған 
кәріз жүйелерінің аздығы. Алдағы 
таңда бұл мәселе Қоғамдық кеңес 
отырысында талқыға салынып, 
тиісті орындарға сұраныс 
жіберілмек ■

Көзі тірісінде марқұмдар тізіміне еніп 
кеткен семейлік  қария «қайта тірілді». 
Мемлекеттік қызметкерлерінің 
салғырттығы салдарынан, Семейде 
жүріп, Қарағандыда «өлген» Виктор 
Сидоркин зейнетақыдан қағылған 
болатын.

Осыдан бір апта бұрын «24.
kz» телеарнасында Зырян 
қаласының тұрғыны Виктор 
Сидоркиннің бір ай бойы өзінің 
тірі екенін дәлелдей алмай 
жүргендігі туралы бейнематериал 
көрсетілді. Қарияның айтуынша, 
ол кезекті зейнетақысын алуға 
барған кезде қайтыс болғанын 
естіпті. Әрі тұрғылықты жерінде 
емес, Қарағанды қаласында. 
Ол жақтың тәртіп сақшылары 
болса, зейнеткермен жеке 
бас мәліметі ұқсас бейтаныс 
қарияның қайтыс болғаны туралы 
мәлімет тіркелгенін айтқан. 

Бірақ мәселе оң шешімін тапты. 
Енді Виктор Сидоркинге өзінің 
көзі тірі екеннін дәлелдеу үшін 
Қарағандыға келудің қажеті жоқ. 
Өйткені қарияның «өлімі» туралы 
тіркелген актілік жазба өз күшін 
жойды. 

- Біздің Қазыбек би ауданы 
әкімдігіне ішкі істер органдары 
тарапынан Виктор Сидоркиннің 
«өлу туралы актілік тіркемесінің 
күшін жоюға» байланысты өтініш 
келіп түсті. Осыған сәйкес АХАЖ 
бөлімінің мамандары аталған 
актілік жазбаны жойды, бұл 
Виктор Сидоркин енді ары қарай 
зейнетақысын ешбір кедергісіз 
алып, барлық азаматтық 
мүмкіндіктерін пайдалана алады 
деген сөз, - дейді Қарағанды 
қаласы Қазыбек би ауданы әкімі 
аппаратының басшысы Рустам 
Байжанов ■

ПОЛИЦИЯ ҚАЛТА БАҚСА, БАСҚАНЫ ҚАЙДАМ...

«КЕЛСЕҢ КЕЛ» ДЕУ КЕРЕК

ЕКПЕ МЕН ӨКПЕ

ЖЫЛДАҒЫ ЖЫР: ЖӨНДЕУ МЕН ӨҢДЕУ

ҚАРАҒАНДЫДА «ӨЛГЕН» ҚАРИЯ ТІРІЛДІ
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Шын таланттар 
өмірге бейім емес

Таңертең таза ауамен тыныстап, 
ВДНХ-да серуендеп жүргем. Бұл 
– Мәскеудің саяхатшылар жиі 
келетін көрікті жерлерінің бірі. 
Халықаралық көрмелер осы жерде 
өтеді. Екі қолында ауыр сөмке бар 
бір қыз қисалаңдап, жиі тоқтап 
демалады.

– Қай жерге дейін барасыз? – десем, 
бойжеткен:

– Картинамды сатайын деп едім. 
Қай жерде адамдар көп серуендеп 
жүр? – деп өзіме қарсы сұрақ қойды.

– Біріншіден, бүгін – жұмыс күні. 
Мұнда таңертең емес, кешкісін көп 
адам серуендейді, – деп мұнда жиі 
келетін мен түгілі, логикасы дұрыс 
кез келген адам білетін нәрсені айтып 
жаттым.

ВДНХ-ның кіреберісінде 
полицейлер жиі жүреді. Орталық 
жағында қазірдің өзінде біраз адам 
серуендеп жүр, затын көтерісіп, 
субұрқақтың қасына әкелдім. Әрі 
өзіне демалып отыруға да осы жер 
ыңғайлы. Марий Элден келіпті. Бұл 
– Ресейдің қоластындағы кішкентай 
ел. Сонда көркемсурет училищесінің 
бірінші курсын жиырма алты 
жасында аяқтапты. Әке-шешесі 
суретші болуына қарсы болып, оқуға 
кеш түсіпті. Әлгінде ғана автобустан 
түскен беті екен. Бұл қалада күтіп 
алатын адамы да, баратын жері де 
жоқ. Мәскеуде картиналарын сатып, 
ақша тапқысы келеді. ВДНХ-да 
картиналарын сатуға рұқсат ете ме, 
жоқ па, хабары жоқ.

– Бұл жерде серуендеп жүріп, 
картинасын сатып тұрған суретшіні 
көрмедім. Сізге Арбат жаққа бару 
керек. Сонда картиналар сатылады, 
– дедім.

Арбатты өмірінде бірінші рет естіп 
тұрған секілді.

– Онда картина сатыла ма? Ол қай 
жақта? Қалай барам? – деп бетіме 
таңдана қарады. Училищеде тапсырма 
бойынша салған картиналарын маған 
көрсетіп жатыр. Натюрморт. Бірінші 
курс бітірген студент үшін кешірімді, 
бірақ «жақсы суретші шыға ма?» 
деген – басқа мәселе.

– Ұстаздарыңыздың 
тапсырмасынан бөлек, өз идеяңызбен 
салған картинаңыз бар ма? – деп 
сұрадым.

– Жоқ, – деп басын шайқады.
Менің түсінігімде өнерге, сурет 

өнеріне ғашық адам, шын талантты 
суретші, тіпті, жас болса да, өз идеясы 
үшін күреседі, өз бояуын іздейді. 
Егер осы бетінен қайтпаса, бұл қыз 
еңбекқорлығы мен өлермендігімен 
картиналарын сатып, өзін асырай 
алуы, тіпті, әжептәуір табыс табуы 
мүмкін. Бір танысы жоқ, бөтен 

қалаға жалғыз келіп, бірінші курста 
салған суреттерін сатып, ақша 
табам деуі – өзіне деген сенімділік. 
Мәскеуге өнерге деген құштарлық 
пен жоқшылық әкелген қызға «түнеп 
шық» деп хостелдердің мекенжайын 
беріп, сәттілік тілеп, кітапханаға 
қарай бет алдым.

«Күнде бұл сәтте ұйықтап жататын 
едім, кітапханаға өмірі түстен кейін, 
кешке барушы едім. Енді тағы да 
қанша жыл ұйықтап жүреді екем? 
Ұйықтап жүріп, қаншама уақытымды 
жоғалттым. Менің уақытымды 
өзімнен басқа ешкім ұрлаған емес» 
деп өзіме біраз ұрыстым.

Кітапханаға жеткенше, есімнен 
қаншалықты талантты болса, өмірге 
соншалықты бейімсіз Ван Гог кетпей 
қойды. Көзі тірісінде Ван Гогтың бір-
ақ картинасы сатылған. Оның туған 
бауыры Теодорус картина сатумен 
айналысқан, ірі кәсіпкер болған. Ван 
Гог та інісінен «картинам сатылды 
ма?» деп сұрамайтын. Себебі ол өзін, 
«менін» түсінетін адамдарды өз 
замандастары арасынан іздемейтін.

Шын таланттар мінезді болғанымен, 
олар өмірге бейім болмайды. Олар 
жоқшылықта өмір сүріп жатса да, 
өзге түгілі, «өзін» өзінен жасыра 
алады…

Ақиқатты іздеген 
жазушылар

Менің бір түсінгенім – әлемдегі 
жетістікке жеткен жазушылардың 
бәрі де шығармаларында 
Құдайды іздейді. Толстой, 
Гюгоның шығармалары мәңгілік 
сауалдарға жауап іздейді. Әлемнің 
әдебиеттанушылары Толстой мен 
Гюгоны «әдебиеттегі пайғамбарлар» 
деп атайды.

Толстойдың өзі: «Менің 
шығармаларымның бәрін оқудың 
қажеті жоқ. Тек ақиқаттың нұры 
тамып түскен шығармаларымды 
ғана оқыңыздар», – деді. Толстой 
ақиқатты таныды, танытты. Бірақ… 
көзі көргенмен – керең, құлағы 
естігенмен – соқыр қоғамға ақиқат 
ұнаған жоқ.

Рас, келісем, Толстой мен Гюгода 
мораль оқу басым. Ол кезде мораль 
тыңдайтын оқырман бар еді. 
Бір нәрсе анық: олар ақиқатты 
таныту мақсатында жұмыс істеді, 
олардың өмірлік миссиясы да 
сол еді. Достоевский де, Золя да 
шығармаларында ақиқатты іздейді. 
Маған Достоевский мен Золяның 
кейіпкерлерінің ішек-қарнын 
ақтарып көрсетуі ұнайды. Шамаң 
келсе, оқырманның ұйықтап жатқан 
санасын «сілкілегенге» не жетсін?! 
Меніңше, бүгінгі оқырманға мүлдем 
мораль оқуға болмайды. Бүгінгі 
оқырман өзін тану үшін, өзінің іс-

әрекетіне баға беру үшін шығармадан 
өзін, өзінің аласұрған жан дүниесін 
көруге тиіс. Бұрын оқырман кітап 
арқылы өзінің тұлғалық болмысын 
дамытқысы келсе, бүгін кітаптың 
бетін ашпайтын оқырман күнін көре 
алмай жылап жүрген жазушыдан 
өзін ақылды санайды. «Ақылды 
екенсің, неге кедейсің?». Әсіресе 
рухани құлдырауға ұшыраған біздің 
қоғамда жазушы болу – соншалықты 
мәртебе емес. Біздің қоғам – хаос. 
Бұл, әрине, ақын-жазушылардың 
ойлау қабілетіне де әсер етпей 
қоймайды. Өзін рухани құлдыраудан 
құтқара алмай жүрген олар қоғамын 
қалай құтқармақ? Мені соңғы кезде 
ылғи да осы сұрақ мазалайды.

Бір білерім – дәл қазір қазақ қоғамы 
ғана емес, әлем адам жанына ізгілік 
нәрін себетін, ізгілікке сендіретін 
жазушыға зәру-ақ.

Әдеби ортаның
«ойыны»

Ресейде «Москва-Пенне» атты 
әдеби сыйлық бар. Бұл сыйлықтың 
өзгешелігі – жеңімпазды оқырмандар 
таңдайды. Бұл сыйлықтың 
жеңімпазын анықтауда МГУ, РУДН, 
басқа да беделді университеттердің 
филология факультетінің 
студенттерінің даусы шешуші рөл 
ойнайды. РУДН-де оқып жүргенімде 
Татьяна Коренькова атты ұстазым: 
«Ая, тобыңның атынан сен 
қатысасың, сабақтан сені бір күнге 
босатамыз», – деген соң, барып, мен 
де өз даусымды бердім. Әлі есімде, 
сахнада финалға шыққан үш жазушы 
отырды. Олар – Ресейдің танымал 
жас жазушылары Ксения Букша, 
Сергей Шаргунов, Андрей Битов. 
Әр жазушының аға буыннан бір-
бір қорғаушысы шығып, олардың 
шығармашылықтары туралы жылы 
пікірін айтып, оларды жүлдеге 
«сүйреді». Сонда қасымда отырған 
орыс жігіт менен:

– Үшеуінен сыйлықты кім алады 
деп ойлайсыз? – деп сұрады. Мен 
ойланбастан:

– Сергей Шаргунов, – деп жауап 
бердім.

– Сізге оның шығармашылығы ұнай 
ма? – деп жас жігіт маған жаратпай 
қарады.

– Залға қараңызшы, бәрі де – жас 
студент қыздар. Ал Сергей Шаргунов 
– жас және әдемі жігіт. Қыздардың 
көпшілігі шығармашылықты 
ақылмен емес, сезіммен бағалайды, 
олар симпатиясын жасыра алмай, 
Шаргуновтың кескін-келбеті үшін 
өз дауыстарын береді. Қысқасы, бұл 
байқауда сезім жеңіске жетеді, – деп 
жауап бердім.

Мен, байқаудың қорытындысы 
ұзаққа созылып кеткендіктен, 
кетіп қалдым. Чеховтың музейі 
Әдебиетшілер үйінің қасында. 
Чеховтың үйін аралап болғасын, 
байқау қорытындысын білейін деп 
интернетке кірсем, шынында да, 
сыйлықты Сергей Шаргунов алыпты. 
Менің жеке пікірімше, бұл сыйлыққа 
Ксения Букша лайық еді. Ал бұл 
байқауда жүлдені кім алатынын 
студенттер шешті.

Ресейде байқағаным – құрамына 
белгілі ақын-жазушылар енген 
әдеби байқаулар біздің елмен 
салыстырғанда әлдеқайда әділ өтеді. 
Жасырып қайтеміз, біздің елде әдеби 

байқауда, тіпті, байқау қорытындысы 
шықпас бұрын кімдердің жүлде 
алатынын сезіп отырамыз ғой. Кімнің 
жүлдені қалай алғанын, кім арқылы 
алғанын, танысының кім екенін 
білеміз. Кез келген мүшәйрада, 
жалпы әдеби байқауларда қазылар 
алқасының белді мүшесі өзінің рулас 
інісін, не қарындасын жүлделі орынға 
тартып, сол үшін күреседі. Өзінің 
ары мен ұятын сатқан, саудалаған 
ақын, жазушыдан не күтуге болады? 
Ештеңе!

Рухани
аштықпен күресу

Кейбір шығармалар болады, әр 
оқырман оқуға тиіс әлемдік деңгейдегі 
көркем дүние болмаса да, ондағы 
бір ой санаңда сілкініс туғызады. 
Мысалы, менің есте сақтау қабілетім 
нашар, бірақ өзім сегіз жыл бұрын 
оқыған Буниннің «Деревнясындағы» 
(бұл – жазушының ең жақсы 
дүниелерінің бірі) ауру шалдың есі 
кіресілі-шығасылы боп жатса да, 
келініне: «Ажал келіп есік қақса, 
мені үйде жоқ деп айтшы», – деп 
өтінетіні жадымда.

Бұған дейін өмірден мән таппай 
қиналған кез келген адам ажалдың 
өзіне жақындағанын сезген сәтте 
өмір сүргісі келеді (өз өміріне 
«үкім» айтатындар туралы әңгіме 
басқа). Өлімнен қорқу адамды 
саналы һәм бейсаналы түрде өмірге 
жақындатады.

...Осы жерде өмірде болған бір 
оқиға есіме түсіп отыр. Өте кәрі, 
өлмелі кемпір көшеде аяғын ілбіп 
басып, сүйретіліп келе жатқанда, 
өзіне жақындаған қабаған итті 
көреді. Ит артына түскенде, кемпір 
таяғын тастай салып, кәдімгі 
жүгіруден жарысатын спортшы 
секілді жылдамдықпен жүгіріп, 
иттен құтылады. Жүгірмек 
түгілі, сүйретіліп әзер жүрген 
кемпірдің «рекорды» ғалымдарды 
таңғалдырады. «Ит мені өлтіреді» 
деген қатты қорқыныштан кемпір 
сол сәтте өзінің қалай желаяқ 
болып кеткенін байқамай да 
қалады. Қысқасы, адам жанының 
жалғыздығын керемет суреттеген 
И.Бунин адамзаттың өзі ешқашан 
жеңе алмайтын эгосын табиғи 
күйінде жеткізеді.

Бұрын өзім оқыған кітаптардағы 
әсер еткен сөйлемдерді дәптерге 
түртіп жүретінмін. Қалың үш 
дәптер болып еді. Қазір Мәскеуде 
тұрып жатырмын, сол себепті 
елдегі кітаптарымды «кітап оқиды» 
деген қыздарға сыйладым, ал көк 
дәптерлерімнің қайда қалғанын 
білмеймін...

Негізі, өзің оқыған кітаптардағы 
ойлы сөйлемдерді дәптерге ғана 
түртіп қойып, ондағы жақсы 
ойларды болмысыңа сіңірмесең, 
өзіңнің тұлғалық болмысыңды 
жетілдірмесең, бәрі бекер. Кітапты 
көп оқығанымен, өзіне тән пікірі жоқ, 
жаттанды біліммен ғана шектеліп 
қалған адамдарды білем. Бұл – әсіресе 
әдебиеттанушы үшін қасірет.

Адам кітапты уақыт жоғалту 
үшін емес, хаосқа ұшыраған қазақ 
қоғамының бүгінгі жағдайын 
пайдаланып жасанды «білімді 
адамның» тәжін кию үшін емес, өз 
ішіңдегі рухани аштықпен күресу 
үшін оқу керек ■
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Фарит Валеевтің сейфі 13 тамыз күні 
тоналған. Бірақ осы уақытқа дейін бұл 
жайт белгілі себептермен құпия сақталып 
келген. Полицейлер тергеу амалдарын 
жүргізгенімен, әзірге нәтиже шығара алмай 
отыр. Ақшаны кімнің ұрлағаны беймәлім. 
Сырттан адам келді деу ақылға сыймайды. 
Күндіз-түні күзетілетін мемлекеттік 
нысанға тападай тал түсте ұры түсті деген 
сұмдық емес пе? Бақылау камералары, 
күзет полицейлері қайда қарағанын кім 
білсін?

Бұған дейін теміртаулық депутаттардың 
көпшілігінде жеке кабинет болған. Ал 
ағымдағы жылы әкімдік басшысының 
үкімімен халық қалаулылары өз 
кабинеттерін қатардағы қызметкерлерге 
босатып береді. Осылайша Фарит Валеевтің 
сейфі жұмыскерлер бөлмесінде қалып қояды. 
Әкімдік қызметкерлерінің айтуынша, өткен 
сенбі күні жұмысқа келген депутат сейфтегі 
ақшасының жоғалғанын байқайды. 
Бірден шу көтеріп, 45 мың доллары қолды 
болғанын айтып, мекеме қызметкерлерінің 
екі аяғын бір етікке тыққан. Артынша 
полиция шақырып, арыз жазады. Бірақ, бір 
қызығы, арызға жоғалған ақшаның сомасын 
азайтып, бар болғаны 780 мың теңге деп 
көрсеткен. Осыдан соң полицейлер іздестіру 

шараларын қолға алып, қылмыскерлерді 
анықтауға кіріседі. Бірақ әлеуметтік 
желіде бұл оқиғаға қатысты тағы бір 
шулы мәселе көтерілді. Теміртау қалалық 
әкімдігінің заңгері Шолпан Темірбекова өз 
өмірі үшін қорқатынын, депутат мырзаның 
оған қоқан-лоқы көрсетіп отырғанын айтып 
WhatsApp мессенджері арқылы достары 
мен әріптестеріне Теміртау прокуроры мен 
ІІБ басшысының атына жазған шағымын 
таратып жібереді.

Шағымда заңгер әйел жоғалған ақшаны 
депутаттың өзінен көріп отырғанын 
жеткізген. Сондай-ақ егер өзіне немесе 
отбасына қатысты қайғылы жайт орын алса, 
бәріне депутат Фарит Валеевті кінәлауды 
сұрайды.

«Аяқасты мен немесе менің отбасымның 
бір мүшесі қайғылы жағдайға (кенеттен қаза 
болу, жарақат алу т.т.) душар болса, бәріне 
депутат Фарит Валеевті кінәлауларыңызды 
сұраймын», – деп жазады ол шағымында. 
Сондай-ақ басқа шенеуніктердің де үрейі 
ұшып, жандарын шүберекке түйіп жүргенін 
жеткізген. «Валеев бәле болды» деп отыр 
олар. Ал заңгерлер болса алаңдауға негіз 
жоқ екендігін ескертіп отыр. Себебі Фарит 
Валеев бірінші рет депутат болып отырған 
жоқ. Басқа білмесе де, заңды ол жақсы білуі 
керек емес пе?.. ■

Бүгінде баспанасыз жүрген 
келіншектің Ағадырда төрт 
бөлмелі пәтері болған. Бірақ олар 
тұрған екі қабатты үйдің іргетасы 
отырып, қабырғалары жарылып 
кетеді. Ал жергілікті билік 
өкілдері бұл мәселеге бас ауырта 
қоймайды. Осы тұста Жанна 
Жукова белсенділік танытып, 
қоғамның және шенеуніктердің 
назарын аталмыш үйге аударған. 
Арнайы тексеру комиссиясын 
ұйымдастыруға және үйдің 
сүріліп, тұрғындардың жаңа 
пәтерге ие болуына мұрындық 
болған. Бірақ өзі дымсыз қалыпты. 
Себебі осыдан төрт жыл бұрын әлгі 
үйдің тұрғындарын басқа пәтерге 
көшірген шенеуніктер мұны 
ұмытып кеткен... Десе де Жанна 
Жукова мұны қасақана жасалған 

әрекет деп санайды. Олай 
ойлайтын жөні де бар. Осыдан төрт 
жыл бұрын алғаш шу көтерген 
шағында оған бейтаныс адамдар 
келіп, пәтерін сатуды сұрайды. 
Саудадан түскен ақшаның үстіне 
тағы біраз қаражат қосып, басқа 
пәтер сатып алуға да болатынын 
айтып үгіттейді. Бірақ белсенді 
келіншек бұл ұсынысты 
қабылдамаған. Осыдан соң Шет 
ауданының әкімдігіне барады. 
Ол жақтағы шенеуніктер оған: 
«Пәтеріңді сатқың келмейді екен, 
біз ұсынған шартқа көнбесең, 
онда мүлде пәтер алмайсың», – 
деп жауап береді. Солай болды 
да. Қазір Жанна Жукованың 
қолында сүрілген үйде тұрады 
деген мекенжай анықтамасы ғана 
бар. Оның ойынша, бұған тиесілі 

пәтерді шенеуніктер басқа біреуге 
беріп жіберген. Оған апатты 
үйдің жайын айтып, белсенділік 
танытуы және шу шығармауы 
туралы ұсыныстан бас тартқаны 
себеп болуы мүмкін.

Десек те, Ағадыр ауылының 
әкімі Ағзам Сембаевтың бұл 
мәселеге қатысты ойы мүлде 
басқаша. Оның айтуынша, 
өтемақы беру және пәтер 
үлестіру барысында Жанна 
Жуковаға тиесілі пәтердің иелері 
табылмаған.

«Егер олар сол жерде өмір 
сүре бергенде, басқа тұрғындар 
сияқты пәтер алатын еді, ал енді 
оған жаңа пәтердің беріле қоюы 
екіталай», – дейді ауыл әкімі.

Қазіргі таңда жәбірленуші 
заңгердің көмегіне жүгініп отыр. 

Тығырықтан шығатын басқа жол 
да жоқ. Заңгерлердің айтуынша,  
ол әуелі жергілікті әкімдіктен 
пәтердің не себепті берілмейтіні 
жайлы қағаз жүзінде жауап алуы 
керек. Осыдан соң барып сотқа 
шағымдануына болады.

«Сотқа сүрілген үйдегі пәтердің 
орнына жаңа баспана беру туралы 
арыз жазамыз. Заңдық тұрғыдан 
алғанда, жеңіп шығарымыз 
анық. Мүмкіндігіміз де көп. Тек 
сот шешімінің орындалуына 
қатысты мәселе туындауы 
мүмкін. Жергілікті биліктің 
қолында бос тұрған пәтер болса 
ғана жәбірленуші жаңа баспанаға 
қол жеткізе алады. Ал керісінше 
жағдайда күте тұруына тура 
келеді», – дейді адвокат Алексей 
Кочкаров ■

Теміртау қалалық әкімдігінің 
қызметкерлері жергілікті мәслихат 
депутатынан қорқып отыр. Себебі 
бір апта бұрын депутат Фарит 
Валеевтің сейфінен ірі көлемде ақша 
ұрланған. Енді күдікке ілінген әкімдік 
қызметкерлері өз бастарының қамы 
үшін күйгелекке түсіп, ақшаның тезірек 
табылып, ұрының ұсталғанын тілеп 
отыр.

Шенеуніктердің ұмытшақтығы салдарынан қарағандылық келіншек үйсіз қалды. Жәбірленуші Жанна Жукованың 
пәтері орналасқан көпқабатты үй осыдан бірнеше жыл бұрын апатты жағдайда деп танылып, сүрілген болатын. 
Әлгі үйдегі пәтер иелерінің бәрі тиесілі өтемақы мен пәтерге ие болған. Тек Ж.Жукова ғана дымсыз қалыпты. 
Себебін сұрап жүгіргенде, шенеуніктердің ол туралы мүлде ұмытып (!) кеткенін естіп, жағасын ұстаған. Қазір 
уақыты өтіп кеткендіктен, оған енді ешқандай да өтемақы төленбейді.

«ВАЛЕЕВ БӘЛЕ БОЛДЫ»

БЕЛСЕНДІНІ «БЕЛДЕН БАСҚАН» КІМ?
Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ ■  nurlyhan93@mail.ru

akshamy@mail.ru
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Денсаулық сақтау 
қызметкерлері кәсіподағының 
Қарағанды филиалы жұмыс 
берушімен келісімге қол қойып, 
сол арқылы ең өзекті әлеуметтік 
кепілдікті сақтап қалуға 
қол жеткізді. Дәрігерлердің 
демалыс күндері жұмыс 
істегені үшін екі есе төлем 

төлеу де бір жолға қойылды. 
Бұл тәжірибені еліміздің 
өзге өңірлері де қолдануға 
қызығушылық танытып отыр. 
Сол үшін аймақтық кәсіподақ 
төрағалары Қарағандыға 
арнайы келді. Атқару комитеті 
Орталық кеңесінің көшпелі 
отырысында олар әлеуметтік 

әріптестік орнату жөніндегі 
пікірлерімен бөлісіп, ойларын 
ортаға салды. Он сегіз жыл 
бұрын денсаулық сақтау 
кәсіподағы медициналық 
колледж бен жоғары оқу 
орындарының студенттеріне 
ай сайынғы шәкіртақы 
тағайындаған болатын. 
Облыстағы үздіктерді таңдап, 
атқару комитетінде олардың 
есімі анықталды. Ақшалай 
грантқа ие болғандардың 
қатарында Қарағанды 
медицина университетінің 
екі студенті де бар. Сондай-
ақ отырыста жастар 

саясатының тұжырымдамасы 
қабылданды. «Денсаулық» 
с а у ы қ т ы р у - о ң а л т у 
орталығының жұмысы да 
бүгінгі кездесуде кеңінен 
талқыланды. Ол Алматы 
облысындағы Іле Алатауы 
ұлттық саябағында 
орналасқан. Онда он алты 
бағыттан тұратын емдеу 
курсынан өтуге болады. 
Нысан осыдан үш жыл бұрын 
жиналған жарна есебінен 
салынған. Ол кәсіподақ 
мүшелеріне қамқорлықтың 
бір көрінісі іспеттес ■

Қарағандының медицина мамандары 
тәжірибелерімен бөлісуде. Республиканың әр 
облысынан денсаулық сақтау кәсіподағының 
жетекшілері аймағымызға келіп, атқару 
комитетінің көшпелі отырысына қатысты. 
Олар келісім жасау мен ұжымдық келісімшарт 
тәжірибесімен танысты. Сонымен қатар осы 
саладағы өзге де өзекті мәселелер талқыланды.

Телеарнаның хабарлауынша, 
«Қазақстанның даму банкі» КАSЕ қорына 
облигациялар орналастыру арқылы шілде-
тамыз айларында зейнетақы қорынан 117,5 
млрд теңге алған. Белгілі болып отырғандай, 
оның 15 миллиарды Астанада «ЭКСПО 
– 2017» нысандары құрылысына, 17,5 
млрд теңгесі отандық өндірісті «Қазақстан 
даму банкі-Лизинг» АҚ арқылы лизингтік 
қаржыландыруға жұмсалмақшы. Қалған 
қаржы 2016-2017 жылдары экономикалық 
өсімді ынталандыру мен халықты жұмыспен 
қамту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске 
асыруға жеке кәсіпкерлік нысандарын 
қаржыландыруға беріледі.

Ал енді мына қызықты қараңыз. Сіздің 
жиған-тергеніңіз басқаның емес, Нұрлан 
Смағұлов есімді кәсіпкердің қалтасына 
түседі. Зейнетақы қорынан алынған ақша 
соның «Мегасын» тұрғызуға жұмсалады.

Естеріңізде болса, Астана қаласында 
Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен өткен 
жиында ол сауда үйін «НұрПлаза» деп 
атауды ұсынған болатын. Ал Елбасының: 
«Жағымпаздануды қайдан үйрендің?» – 
деген сауалына: «Өмір үйретті», – деп жауап 
берген болатын ■

Зейнетақы қорындағы ақшаға ойын-сауық орталығы салынады. Осыдан 
біраз уақыт бұрын үкімет халықтың тірнектеп жиған ақшасын басқа мақсатқа 
жұмсағысы келетінін хабарлаған болатын. Қаражаттың ЭКСПО құрылысына 
жұмсалатыны туралы да қауесет шықты. Бірақ биліктегілер бұл сөздің өтірік 
екені жайлы мәлімдеме жасап еді. Енді олардың мәлімдемесі жалған болып 
шықты. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы 15 млрд теңге көрме 
құрылысына жұмсалады. Бұл туралы «Астана» телеарнасы мәлімдеді.

ХАЛЫҚ ҚАЛТАСЫ «ХАЛЫҚБАНК» ЕМЕС

ТӘЖІРИБЕДЕ ТӘЛІМ БАР
akshamy@mail.ru
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ТӘУКЕ ХАН МЕН РУЗВЕЛЬТ

Күмәншіл жұрт «қазақтың Тәуке ханы 
мен Америка президенті Франклин 
Рузвельттің қандай ұқсастығы болуы 
мүмкін?» деп күдік келтіруі ықтимал. Ол 
үшін алдымен Тәуке кім болды, Рузвельт 
кім болды? Олар несімен және қандай 
ісімен тарихта қалды? Соған қысқаша 
тоқталып өтейік.

Салқам Жәңгірдің баласы Тәуке хан (1626-
1718) – Қазақ хандығының (мемлекетінің) 
тарихында айрықша рөл атқарған тұлғалардың 
бірі. Ол 1680 жылы таққа отырғаннан кейін 
бытыраңқылық пен алауыздығы асқынған 
жұрттың басын қосып, бір орталыққа бағынған 
хандық құрды. Елдің ішкі бірлігі мен сыртқы 
қорғанысын нығайтты. Хан кеңесі мен Билер 
кеңесін сайлады. Билер кеңесіне Ұлы жүзден 
Төле би, Орта жүзден Қазыбек би, Кіші 
жүзден Әйтеке би сияқты сөзге шешен, іске 
мығым, беделді адамдарды тартып, қалың 
бұқараның өкілдерін мемлекеттік басқару ісіне 
араластырды.

Отаншылдықты нығайту, ел ішіндегі 
дау-жанжал, барымтаны тыйып, тәртіп 
орнату мақсатында халықтың озық ойлы би-
шешендерін жинап, әйгілі «Жеті Жарғыны» 
жасаттырды. Сол үшін де орыстың белгілі 
тарихшысы А.И.Левшин Тәуке ханды көне 
Спартан мемлекетінің негізін қалаушы, заңгер 
Лекургқа теңеп, «Қазақ ордасының Лекургы» 
деп атады.

Хан Тәукенің ел билеушісі ғана емес, 
қаһарман қолбасшылығының арқасында 1711-
1712, 1714, 1717 жылдары қалмақ-жоңғар 
басқыншыларына мықты тойтарыс берілді.

Бір сөзбен айтқанда, қазақ жұрты Тәуке 
Жәңгірұлы хандық құрған 1680-1718 жылдары 
қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманды 
бастан кешті. Сондықтан оны басқалар сияқты 
тақтан тайдырған жоқ. Тәуке хан 1718 жылы 
92 жасында қартайып, қайтыс болды.

АҚШ-тың 32-президенті Франклин Делано 
Рузвельттің (1882-1945) де өз отанының 
тарихында алар орны ерекше. Кінәмшіл 
де кірпияз америкалықтар Ф.Рузвельтті 
қатарынан төрт рет (1932, 1936, 1940 және 
1944 жж.) президенттік қызметке сайлады. 
Мұндай сенім көрсету Американың арғы-бергі 
тарихында болған емес.

Оның үстіне, Франклин Рузвельт жұлын 
ауруының асқынуынан 1921 жылы 39 жасында 
екі аяғынан жүре алмай қалған-тын. Осындай 
мүмкіндігінің шектеулі екеніне қарамастан, 
ол мүгедектік арбада отырып-ақ, асқан 
таланты мен іскерлігінің арқасында 1933-
1945 жж. аралығында АҚШ-тай алып елді 
білгірлікпен басқара білді. Рузвельт президент 
болып сайланған тұста, Америка жұртын 
«Ұлы тоқырау» жайлаған болатын. Шұғыл 
«Жаңа бағыт» бағдарламасын қабылдап, банк 
жүйесін іске қосты. Аштыққа ұшырағандар 
мен жұмыссыздарға көмектесетін 

федералдық әкімшілік орындарын ашты. 
Ауылшаруашылығы мен өнеркәсіпті қалпына 
келтіру туралы заң қабылдатты. Қысқа мерзім 
ішінде елді ауыр дағдарыстан алып шықты.

1933 жылы КСРО-мен дипломатиялық 
қарым-қатынас орнаттырды. Көршілес Латын 
Америкасы елдеріне қатысты «Қайырымды 
көрші» саясатын жүргізуді қолға алды.

1943 жылғы 28 қараша мен 1 желтоқсан 
аралығында Иранда үш елдің мемлекет 
басшылары И.Сталин (КСРО), У.Черчилль 
(Англия) және Ф.Рузвельт (АҚШ) бас қосқан 
Тегеран конференциясында ағылшын 
премьерінің сырғақтатқан саясатына 
қосылмай, «екінші майдан ашуды» қолдады.

1945 жылғы 4-11 ақпандағы Ялта 
конференциясында да уақыттың талабына 
сай саясат ұстанды. Осы жиыннан қайтып 
келгеннен кейін де ол тынымсыз жұмыс істеді. 
Алда, 23 сәуірде, Сан-Францискода БҰҰ 
(Біріккен Ұлттар Ұйымын) құру жөніндегі 
алғашқы ұйымдастыру конференциясын өткізу 
міндеті тұрған еді. Түн қатып жұмыс істеген 
ауыртпалықты көтере алмаған денсаулығы сыр 
берді. Миына қан құйылуының салдарынан 
Франклин Рузвельт 1945 жылғы 12 сәуірде 
небәрі 63 жасында көз жұмды.

Қарап отырсаң, өмір-тіршілік деген қызық. 
Ел басқарған айтулы тұлғалардың өмірінде 
ойламаған ұқсастықтар кездесіп жатады.

Кейінгі кездері Тәуке ханның да хан тағында 
отырған тұсында, кезекті бір шайқаста қатты 
жараланып, екі аяғынан сал болып қалғаны 
туралы жазылып жүр (Бұл туралы 2015 жылы 
13 шілдеде «Абулхаир и Абылай – вечные 
жертвы политической конъюнктуры» деген 
тақырыппен танымал тарихшы И.Ерофееваның 
365іnfo.kz-ке берген сұхбатында айтылды).

Тарихшының айтуынша, Тәуке хан мұндай 
жағдайға елуден асқан шағында тап болған. 
Шамамен 1676-1677 жылдары. Сондықтан 
да ол хандықтың ордасы – Түркістаннан ұзап 
шықпайтын болған. Бірақ соған қарамастан 
билік тізгінін босаңсытпай, аттың үстінде 
отырып-ақ ел басқару ісін қызу жүргізіп 
отырған.

Қазақ хандығының тарихын зерттеп, 
бірқатар еңбек жазған жазушы-тарихшы 
Бейбіт Қойшыбай ағамыз «Тәуке ханның үш 
жүзге Жолбарыс, Қайып және Әбілқайырды 
кіші хан етіп белгілеуі солай жүріп-тұруының 
қиындығына байланысты болуы мүмкін» деген 
пікір айтады.

Қалай дегенмен де, сонау орта ғасырдың 
өзінде қазақ жұртының көлденең көк атты 
емес, ақыл-парасаты озық, ел ішінде зор 
беделге ие, сырттан жау төнгенде, қол бастай 
алатын батыр тұлғаны хан сайлағаны анық.

Басқаны айтпағанда, Тәуке ханның өмір 
жолы осыны айғақтайды.

Ә.МАХАНБЕТ

ЕҢ ҰЛЫ АҚЫН – ХАЛЫҚ

СЕРІК 
АҚСҰҢҚАРҰЛЫ

Поэзия деген – адам рухының маңдайдағы пешенені тәрк 
қылып, Алла Тағаланы бетке алып, атойлаған бір сәті! Қазақтың 
қара өлеңі қазақтың халық әніндей! Әлімсақтан осылай болған, 
осылай бола береді! Мұқағали дүниеден қайтқан бетте оның 
жырлары неге әнге айналып кетті?! Бұл оның жырларындағы 
халықтық, ұлттық қасиеттің молдығынан еді. Ең ұлы Ақын – 
Халық! Мына дүниедегі ұлыс, ұлт, халық атаулы бір-бірінен 
қалайша бөлек, ерек, біртуар болса, бір-біріне солайша етене, 
егіз қозыдай ұқсас келеді. Орыстың ұлы ақындары Пушкин, 
Есенин, Пастернак, Евтушенколардың өлеңдері әнге айналып 
кеткелі қашан? Оларды оқығанда, құлағыңа сыңсыған орыс 
орманының орасан шексіздігі мен запыран зар-мұңы, күңіренген 
күрсінісі келеді.

КЕМБАҒАЛ
Майя Плицеская: «Меня тошнит, когда человек другой 

национальности без акцента говорит на моём языке!» – депті 
бір сөзінде.

«Сенің ұлтың баспақ емес, басқа ел сенен асқақ емес! Өзгеден 
өзіңді кем көрсең, кембағал боларсың!» деген сөз ғой – бұл.

ҚАЙРАН, ТҰРСЫН ЖҰМАШ!
Аш-Шарид есімді бір сахаба жазған: «Бір күні мені Хазірет 

пайғамбар шақырып алып:
– Білетін болсаң, маған Уамайя бин Әбу-с-салттың бір жақсы 

жырын оқып берші, – деді.
– Мақұл, – дедім де, оқыдым.
– Оһ, не деген ғажап, тағы оқышы! – деді. Мен де оқи бердім, 

сөйте-сөйте жүз бәйітті айтып шықтым. Расулаллаһ (с.ғ.а.):
– Адамдардың арасында мұсылманға ең жақыны ақындар 

шығар, – деді. Кейін ол «Ақындардың жүрегі – Алланың қазинесі-
дүр» деген байлам жасады».

Ақтанберді мен Аяз Бекбаев қатарынан насихатталып жатқан 
заманда, ақынды өлеңшіден, талантты өлерменнен айыру 
қиындап барады. Отызында опат болып, өз ұлтының жырында 
болмыс-бітімімен қалған ақындар көп емес. Соның бірі – 
Тұрсын Жұмаш. Ол орыс жырындағы Лермонтовша бөлек бір 
құбылыс болмаса да, Есенинше «Парсы саздарын» жазбаса да, 
Төлегенше «Маңғыстау мұнараларындағындай» қазақ жырына 
өзгеше әуен, ырғақ әкелмесе де, ешкімге ұқсамай, өзінше келе 
жатқан өзгеше талант иесі еді. Әдеби ортаның тезінен өткен жоқ. 
Балқантауда жатып, төрткүл әлемге көз салды. Мәселе осында.

Қазақстан Жазушылар одағында жеті жүзге тарта 
профессионал ақын-жазушы бар. Бірақ солардың бәріне қазақ 
руханиятында жеті жүз орын дайын тұрған жоқ қой. Біреуінің 
орнын біреу тартып ала алмайды. Әркім өз орнына барады. 
Тұрсын да сондағы өз орнын бетке ұстап келе жатыр еді.

Абай өзінің бір соңғы өлеңінде адам баласына керекті 
қасиеттер жайлы «жол көрмек, жоба білмек, жиһан кезбек, бой 
жеңбек ер жігітке – ғақыл таппақ» дей келіп, «Көшелі өнер иесін 
жүрсе жақтап» дегенді айтады. Өнер – ұлттың айнасы. Кімнің 
кім екені сол айнадан көрініп тұрады. Ендеше Тұрсын Жұмашқа 
қандай құрмет жасасақ та, артық емес.

Биыл ол елуге толады...
2009
АМЕРИКА
«Біздің ауылдың азаматтарының қас жауы – АҚШ! Бірақ 

Америкада болған біреуі жоқ...». Ойланатын сөз екен...
ОЛЖАС
1986 жылы Брежнев алаңынан шыққан бір топ өрімдей жас 

Қазақстан Жазушылар одағы үйінің алдына келіп:
– Мағжан!
– Сәкен!
– Олжас! – деп айқай салыпты.
Олар сол кезде ұлтына сүйеу болар Алатаудай тұлға іздеді. 

Олжас жоқ!
Сол күні Олжас ағамыз қайда болды екен?! Ел-жұрты егіле 

іздегенде, есіл ер қайда отырды екен сол күні?! «Империя 
белгілі бір бодан ұлттың басына күн туғанда оның арыстан 
жүректі адуынды ұлдарының аузын алдын ала жауып тастайды 
екен!» – дейді бір білгіштер. Олжас жоқ! Қайда ол?!

...Алаш сол Олжасын әлі іздеп жүр... ■
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Ағымдағы жылы 
тамыздың 29-ы күні Семей 
полигонының жабылғанына 
25 жыл толады. Осыған 
орай, Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Бас хатшысы 
Пан Ги Мун арнайы үндеуді 
жасады. Аталған үндеудің 
мәтіні БҰҰ-ның ресми 
сайтында жарияланып 
отыр, деп хабарлайды  ҚР 
Сыртқы істер министрлігінің 
ресми.

2016 жылы тамыздың 29-ында кезекті рет Ядролық 
сынақтарға қарсы іс-қимылдың Халықаралық күні 
аталып өтпек. Осы дата Қазақстанның бастамасымен 
2009 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясының резоюциясымен 
қабылданған болатын. Бұл күн ұйымға мүше елдер, 
академиялық мекемелер, жастар ұйымдары мен 
бұқаралық ақпарат құралдарын белсенділік танытып, 
қауіпсіз әлемді қалыптастыру жолында ядролық 
сынақтарға тыйым салудың қажеттілігі жайында айтып, 
жан-жақты ақпарат таратуға үндейді.

«Тамыздың 29-ы күні барша әлем қауымдастығы 
Қазақстандағы Семей полигонының жабылғанына ширек 
ғасырдың толуын атап өтпек. Ол жерде 450 ядролық сынақ 
жасалды. 2010 жылы мен Семей жерінде болдым. Сол кезде 
уланған жерлерді көрдім. Полигонның құрбандарын да 
көріп, олардың өмірге деген құштарлығына, батылдығына 
тәнті болдым. Мен сол адамдардың ядролық қарудан ада 
әлемді қалыптастыру ұстанымына толық қосыламын. 
Барлық ядролық сынақтарға тыйым салу арқылы біз 
адам жиіркенетін мұрадан құтыла аламыз», - дейді БҰҰ 
Бас хатшысы.

Оның айтуынша, ядролық қарудан бас тарту бастамасы 
қарусыздандыру саласындағы басқа да шараларға 
өз септігін тигізе алады. Осы орайда Пан Ги Мун 
барлық мемлекеттерді осыдан 20 жыл бұрын БҰҰ Бас 
Ассамблеясы қабылдаған Ядролық сынақтарға жаппай 
тыйым салу туралы келісімге қосылуға үндеді. Аталған 
құжат әлі күнге дейін күшіне енген жоқ ■

Биылғы жылы 
талапкерлерді моральдық-
психологиялық тұрғыдан 
қолдап, олардың жоғары 
білім алу мүмкіндіктерін 
едәуір арттыратын икемді 
жағдайлар жасалғаны 
белгілі. ҰБТ және ТКТ 
нәтижелері бойынша ЖОО-
да білім алу мүмкіндігін 
беретін ең төменгі балл 
деңгейінен аса алмаған талапкерлерге тестілеуді 
ақылы негізде қайта тапсыруға рұқсат берілді. Бірақ ол 
айтарлықтай оң нәтиже бере алмады.

Екінші қайтара кешенді тестілеу республика деңгейінде 
37 ЖОО базасында өткізілді. Оған ҰБТ-дан төмен балл 
жинағандар, ҰБТ-ға қатыспағандар, ҰБТ және ТКТ 
барысында көрсетілген нәтижелері жойылған талапкерлер 
қатысқан болатын. Жалпы алғанда, 45025 адамнан өтініш 
келіп түскен, олардың 41801-і тестілеуге кірген. Әйтсе де 
бұл мүмкіндікті де мүлт жібергендердің қарасы қалың 
болды. Талапкерлердің жартысынан көбі (23778 адам) 
сынақтан сүрініп, төменгі межедегі балды жинай алмаған. 
Бірақ оларға министрлік тарапынан тағы бір мүмкіндік 
беріліп отыр. Яғни қайта тестілеу нәижесі бойынша ең 
төменгі балл деңгейінен аса алмаған талапкерлер ЖОО-
ға ақылы негізде, күндізгі оқу бөлімдеріне алғашқы 
академиялық кезеңнің аяғына дейін (1-курстың 
соңына дейін) қабылданады. Осындай шарт негізінде 
қабылданған азаматтар бірінші академиялық кезеңнен 
кейін қайта тестілеуден өтеді. Осы мүмкіндікті пайдалана 
алмағандар ЖОО-дан шығарылады. Керісінше, тестілеу 
қорытындысында жақсы нәтиже көрсеткендер (төменгі 
балл деңгейінен асатын көрсеткіштерге кол жеткізгендер) 
келесі курсқа өтіп, оқуларын жалғастырады ■

Астанада Ұлттық баспасөз 
клубының президенті Сейітқазы 
Матаев пен «КазТАГ» ақпараттық 
агенттігінің бас директоры Әсет 
Матаевтың ісі бойынша сот процесі 
басталды. Олар алаяқтық және 
салық төлеуден бас тартқаны үшін 
айыпталып отыр.

«2011 жылдың басында Сейітқазы 
Матаев «Ұлттық баспасөз клубы» 
ҚҰ-ның президенті бола тұра, заңсыз 
баю жолын ойластырған. Бәрін 
жан-жақты сараптап, қолда бар 
ақпаратты сәйкестендіріп алған соң, ол 
«Қазақтелеком» АҚ-ның қаражатын 
ұрлауға кіріседі. Бұл үшін ол беделін 
пайдаланып, өзінің бақылауындағы 
«НПК» ҚҰ-мен «Қазақтелеком» АҚ 
қызметін жарнамалау туралы келісім 
жасайды. Кейін «Қазақтелеком» АҚ 
мамандарын қасақана шатыстырып, 
заңсыз ақша алып отырған. Ұрланған 
қаражаттың жалпы көлемі 143 
миллион теңге», – деп мәлімдеді 
мемлекеттік айыптаушы Ержан 
Құрақбаев сот отырысында.

Әйтсе де Сейітқазы Матаев бұл 
айыппен келіспейтіндігін айтуда. 
Тіпті, мемлекеттік айыптаушының 
істі толық оқымағанын айтып кінәлап 
отыр.

«Түсініксіз, өйткені қылмыстық іс 
165 беттен тұрады, ал прокурор соның 
тек 46 бетін оқыды. Түсінбеймін, неге 
ол 2011 жылы болған «Қазақтелеком» 
АҚ-на қатысты қаржы жымқыру 
туралы айтады да, 2012 жылы не 
болғанын айтпайды? Байланыс 

комитеті бойынша 2010 жылды атап 
өттіңіз де, неге 2012, 2013, 2014, 
2015 жылдарды тастап кеттіңіз? Неге 
«секіріп» отырсыз? Мұнда адамдар, 
ана залда тілшілер отыр ғой», – деді 
Сейітқазы Матаев.

Ол материалды уақытты үнемдеу 
қажеттілігін сылтауратып қысқартпай, 
толық оқуды сұрады. Сонымен қатар 
Матаев айыптың барлығы ойдан 
құрастырылғанын, бірде-бір дәйектің 
жоқтығын мәлімдеді.

Естеріңізге салайық, 22 ақпанда 
Алматының жемқорлыққа қарсы күрес 
қызметі Ұлттық баспасөз клубының 
президенті Сейітқазы Матаевтың 
жемқорлыққа және экономикалық 
қылмысқа қатысы бар деген ақпарат 
таратты. Сол күні ол тұтқындалып, 
24 ақпан күні үйқамаққа алынды. 
Сейітқазы Матаев пен оның ұлы 
Әсет Матаевты тұтқындау әрекеті 
қоғамда үлкен дау тудырды. 
Оларды журналистер қауымы мен 
интеллигенция өкілдері жақтап отыр ■

Рио-де-Жанейрода өткен XXXI жазғы 
Олимпиада ойындарында еліміз 17 
медаль жеңіп алды. Қазақстан заңы 
бойынша, спортшыларға мемлекет 
тарапынан сыйақы тағайындалады. 
Сондықтан спортшыларымызға 
қазынадан 1,5 млрд теңгеден астам 
қаржы бөлінеді.

Қазақстан Олимпиада ойындарында 
алтын медаль алған спортшыға 250 
мың доллар, күміске 150 мың доллар, 
қола медаль алған спортшыға 75 мың 
доллар сыйақы тағайындады. Сонымен 
қатар Қазақстан Республикасының 
2014 жылғы 3 шілдедегі №228-V заңы 
бойынша, Олимпиада чемпиондары 
мен жүлдегерлеріне жергілікті әкімдік 
тарапынан пәтер беріледі. Чемпионға 

үш бөлмелі пәтер, күміс медальға екі 
бөлмелі, қола жүлдеге бір бөлмелі 
пәтер берілетінін атап өтті Спорт және 
дене шынықтыру істері комитеті 
төрағасының орынбасары Серік 
Жарасбаев.

Сонымен қатар 4, 5 және 6-орын алған 
спортшыларға да сыйақы беріледі. 
Мысалы, 4-орынға 30 мың, 5-орынға 10 
мың, 6-орынға 5 мың доллар беріледі. 
Спортшының жеке бапкері мен ұлттық 
құрама бапкері тағы бар.

Қазақстан Рио Олимпиадасында 
17 медаль жеңіп алды. Оның 3-еуі – 
алтын, 5-еуі – күміс, 9-ы – қола жүлде. 
Сондай-ақ 4-орын алған екі, 5-орынға 
ие болған алты спортшымыз бар.

Демек, спортшылар мен бапкерлерге 
4 млн 590 мың доллар (1 млрд 551 млн 
420 мың теңге) жұмсалатын болады.

Ақшалай сыйақы қазіргі доллар 
курсымен беріледі. Сондай-ақ спортшы 
қай облыстың атынан қатысса, сол 
аймақтың жергілікті басқарушы органы 
пәтер береді. Пәтерге тек Олимпиада 
ойындарының жеңімпаздары ғана 
емес, Паралимпиада, Сурдлимпиада 
ойындарының чемпиондары мен 
жүлдегерлері де қол жеткізе алады.

Айта кетейік, Қазақстан Олимпиада 
ойындарының жеңімпаздарына 
сыйақы беру мөлшерінің көлемі 
жағынан әлемде үшінші орында тұр. 
Біздің елдің алдында тек Әзірбайжан 
(510 мың доллар) мен Тайланд (314 
мың доллар) қана бар ■
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– Жақында бокстың сүйек 
майын шаққан шетелдік бір 
журналистің «Майк Тайсон – өз 
әлеуеті мен қабілетін 50%-ға ғана 
жүзеге асырған боксшы» деген 
пікірін оқыдым. Төрткүл дүниені 
дүрліктірген Темір Тайсон өз 
әлеуетін елу пайызға ғана жүзеге 
асырған болса, қазақтың күрзі 
жұдырығы Асылбек Қилымов 
өз мүмкіншілігін 30-40%-ға ғана 
жүзеге асырған сияқты. Неге?

– ...(біраз үнсіз отырып) 
Рахмет. Өте жақсы сұрақ. 
Шынымды айтсам, осы сұрақты 
өзіме-өзім де көп қойдым. 
Осы сұрақтың жетегінде ой 
дариясына сан рет шомдым. 
Нақты жауабын таба алған 
емеспін. Көп нәрсені күні 
бүгінге дейін түсіне алмай дал 
боламын...

Десек те, мұның тамыры 
тереңде сияқты. Бәріне спортпен 
қоян-қолтық қабаттасып 
жүретін саясат кінәлі секілді. 
КСРО тұсында азиялық 
боксшыларды көксетпеді ғой...

– Сонда өзіңізді 
«тоталитарлық жүйенің 
солақай саясатының 
құрбанымын» деп санайсыз 
ба?

– Бүгінде солай деп, өзімді 
тым жоғары бағалағым 
келмейді. Бірақ мен сізге бір-екі 
мысал келтірейін. 1979 жылы 
Молдавияда КСРО чемпионаты 
болды. Оған қатысу үшін қала, 
облыс, спорт қоғамы және 
бүкілодақтық кәсіподақ спорт 
қоғамының біріншіліктерін 
жеңіп алу керек. Мен олардың 
үшеуін оңай жеңіп шығып, 
жеңімпаз атандым.

Соңғысында ақтық бәсекеде 
жеңіп тұрсам да, прибалтикалық 
қарсыласымның қолын көтерді. 
Негізі, мұнда екінші орын 
алған боксшының өзін КСРО 

чемпионатына шақырулары 
керек болатын. Бірақ мені ешкім 
шақырмады. Бапкерім А.Драч 
бұрын Молдавияда қызмет 
еткен маман еді. Ол бірден өзінің 
бұрынғы таныстары арқылы 
мені Молдавия құрамасының 
арасына қосып жіберді. 
Өйткені ол кезде чемпионатты 
ұйымдастырушы республикаға 
өз командасын қоюға рұқсат 
берілетін.

Сөйтіп, мен Молдавия 
құрамасының сапында 
рингке шықпаймын ба? 
Қатысушылардың бәрі, 
әсіресе өз республикамыздан 
барғандар қазақтың қара 
домалақ баласы рингке жүгіріп 
шыққанда, күлкіге булықты. 
Әбден ашынсам керек, 
қарсыластарымды алғашқы 
раундтарда-ақ нокаутпен 
жеңе бастадым. Содан басқа 
бапкерлер төрешілер алқасына 
наразылық білдіріп, мені 
чемпионаттан шығарып 
тастауға ұсыныс жасады.

Бас қазы Олимпиада 
чемпионы, халықаралық 
дәрежедегі төреші Г.Шатков 
болатын. Ол кісі: «Бала 
талантты екен, сондықтан бағын 
байламайық. Тек ешқандай 
спорттық қоғамға (ведомствоға) 
ұпай қоспай, жеке өзі үшін 
өнер көрсетсін», – деп әділеттік 
танытып, чемпионаттың аяғына 
дейін қатысуыма мүмкіндік 
берді. Сол жолы барлық 
қарсыласымды түйреп шығып, 
чемпион атандым. Содан кейін 
ғана олар мені боксшы ретінде 
тани бастады.

Кейін КСРО құрамасының 
сапында өнер көрсете бастағанда 
да, бапкерлердің кейбір 
қылықтарын түсіне алмай-

ақ қойдым. Финляндияда 
өткен халықаралық 
турнирдегі бірінші жекпе-
жекте қарсыласымды бірінші 
раундта-ақ нокаутқа жібердім. 
Құраманың бас бапкері Артем 
Лавров маған ұрысты. Жерден 
алып, жерге салды. «Неге 
жұдырықтаспайсың?» – дейді.

Екінші қарсыласымды да 
нокаутқа түсірдім. Лавров тағы 
жер-жебіріме жетті. Үшінші 
жекпе-жегімде қашып-пысып 
жүріп алдым. Үзілісте Лавров 
мақтады. «Міне, осылай 
жұдырықтасу керек», – деп 
қояды. Соңғы раунд. Іштей 
сезіп жүрмін, ұпай санымен 
ұтылып жатырмын. Өйткені 
рингті айнала желгеннен 
басқа бітіргенім шамалы. 
Жеңісті қолдан беріп, ұтылғым 
келмейді.

Бір сәтте рингтің бұрышына 
келіп тығылдым. Оңтүстік 
кореялық қарсыласым 
жақындауға қорқып тұр екен. 
Қолдарымды төмен түсіріп, 
бетімді ашық қалдырдым. 
Бар пәрменімен жұдырығын 
сілтесін кеп. Маған да керегі 
сол еді. Бұғып қалып, лезде 
ту сыртына сытылып шығып 
кеттім. Ол арқанға асылып 
қалды. Айнала бұрылған бетте, 
қақ маңдайдан отырғыздым. 
Сылқ етіп құлады. Нокаут. 
Лавров тағы ұрысты.

Өзіңіз білесіз, Лавров – 48 

келі салмақ дәрежесіндегі 
Ш.Сабировтың бапкері. Ал 
ең жеңіл салмақтағылардың, 
оның ішінде Шамильдің қалай 
жұдырықтасатынын білесіз. 
Ал мен болсам, түсінбеймін. 
Неге мен өзімді қарсыласыма 
ұрғызып қоюым керек?!

– Кәсіпқой бокс болса, бір жөн 
деңіз. Көрермендер қызыққа 
бөгу үшін, промоутерлерге  
боксшылардың неғұрлым көп 
жұдырықтасқаны керек...

– Иә, бұл – әуесқой бокс. Мен 
рингке қарсыласымды жеңу 
үшін шықпаймын ба? Маған 
жеңіс керек! Ал Лавров...                  
Содан Лавров табан қолғабын 
(лапа) киіп алып, екі жыл мені 
«баулыды». Қалай ұру керек 
екенін «үйретті». Қазір ойласам, 
менің қуатты соққыларым сол 
жаттығулардан соң құрдымға 
кеткен сияқты.

Тағы бір түсінбейтінім – 
мені жаттығуларда ең ауыр 
салмақтағы боксшылармен 
спаррингке шығаратын. Мен 
75 келі салмақ дәрежесіндемін. 
Сонда мен өзімнің мықты 
екенімді 91 келіден 
жоғары салмақтағы, Әлем 
чемпионы болып табылатын 
боксшылармен дәлелдеуім 
керек пе? Неге?

Өзім де білмеймін неге екенін. 
Күні бүгінге дейін түсіне алар 
емеспін...

– Ең өкініштісі, халықаралық 

Отандық боксшыларымызға пәрменді соққысымен үлгі бола 
аларлықтай Асылбек Қилымовпен болған сұхбатты жариялағанды 
жөн көріп отырмыз. Рас, бұл сұхбат осыдан 10 жыл бұрын басылған. 
Әйтсе де тарихи құндылықтарын әлі де жоғалтқан жоқ. Себебі, 
Қилымов қарсыласын кескен теректей сұлатып салатын қазақтан 
шыққан тұңғыш нокаутер болатын. Әттеңі, КСРО кезінде мұндай 
боксшыларды құрметтемейтін. Бүгінгі күн болса Тайсондай даңқты 
боксшы болары сөзсіз. Қилымовтың қилы өмірінен бір үзік сыр.

«ЖАТТЫҒУЛАРДА СОҚҚЫМДЫ 
ТЕКСЕРГЕНДЕ, 724 КЕЛІНІ КӨРСЕТКЕН»

Сөйле, тілім,

Бүгінде солай 
деп, өзімді 
тым жоғары 
б а ғ а л а ғ ы м 
к е л м е й д і . 
Бірақ мен сізге 
бір-екі мысал 
келтірейін■

Кейін КСРО 
қ ұ р а м а с ы н ы ң 
сапында өнер 
көрсете бастағанда 
да, бапкерлердің 
кейбір қылықтарын 
түсіне алмай-ақ 
қойдым ■

Ұзын-қысқасы 15 
халықаралық турнирде 
жеңіс тұғырының ең биік 
сатысына шығып, сонша 
рет КСРО туын көкте 
желбіретіп, әнұранын 
құйқылжыттым. Мұны 
мақтаныш етемін. ■
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аренада елеулі жеңіске жете 
алмадыңыз. Оның да сыры 
бар ма?

– Ұзын-қысқасы 15 
халықаралық турнирде жеңіс 
тұғырының ең биік сатысына 
шығып, сонша рет КСРО туын 
көкте желбіретіп, әнұранын 
құйқылжыттым. Мұны 
мақтаныш етемін. Ал шаршы 
алаңдағы ең басты арманым 
Олимпиада чемпионы болу 
еді. Жүзеге аспай қалды. 
Оның да себебі бар. 1984 жылы 
Олимпиадаға баратын КСРО 
құрамасының сапына төрт 
қазақ іліндік. Төрт қазақ! 
К.Әбдірахманов, С.Нұрқазов, 
С.Қонақбаев және мен.

Бірақ Олимпиада қарсаңында 
бізге КСРО Лос-Анджелеске өз 
спортшыларын жібермейтіні 
туралы шешім қабылдағанын 
мәлімдеді. Өз басым жай 
соққандай, мең-зең болып 
қалдым. Осыдан кейін спортты 
саясат демей көр.

Ал сол Олимпиадада менен екі 
мәрте жеңілген Оңтүстік Корея 
боксшысы Шин Джун-Соп 
чемпион атанды. Мен оны 1982 
жылы 18 жасымда Финляндияда 
нокаутқа түсіргенмін. Оны 
жаңа айтып өттім ғой. Одан 
кейін 1983 жылы Тайландта 
таза жеңген болатынмын. Оның 
чемпион болғанын естігендегі 
жағдайымды сөзбен айтып 
жеткізе алмаймын.

– Сіз рингте ойнақ салып 
жүргенде, мен жастау 
едім. Боксты да көп түсіне 
бермейтінмін. Сонда есімде 
қалғаны – теледидардан 
репортаж жүргізушілер 
«Қилымов – соққысы тау 
құлатарлықтай тамаша 
боксшы, бірақ техникасы 
шорқақтау» дейтін.

– Түріме қараңызшы. 
Техникасы нашар болған 
боксшыға ұқсаймын ба? 
Қазір бұрын боксшы екенімді 
білмейтін таныстарым таң 
қалады: «Бетіңде ешқандай 
соққының ізі жоқ», – деп.

– Ал онда рингтегі кемшілігіңіз 
не еді, артықшылығыңызды 
білеміз?

– Көбінесе екі қолымды төмен 
түсіріп жүретінмін. «Мә, ұр» 
деген сияқты.

– Соққыңыздың қуатты 
болуы табиғи жаратылыстан 
ба, әлде жаттығулар арқылы 
қол жеткізген жетістігіңіз бе?

– Табиғи жаратылыстан, 
Тәңірдің берген сыйы шығар. 
Ауылда өстік. Үйде мал, бау-
бақша бар. Олардың бәріне 
су керек. Құдықтан қауғамен 
су тартатынмын. Екі шелекті 

иін ағашқа іліп, енді екеуін 
қолға ұстап таситынбыз. 
Қысқа отын дайындау үшін қол 
арамен аралап, балтамен ағаш 
жаратынмын. Мүмкін, осы 
жұмыстардың да септігі тиген 
шығар.

Жалпы, мен рингте 216 
жекпе-жек өткізіп, оның 82%-
ын соңына жеткізбей аяқтадым. 
Яғни нокаутпен немесе айқын 
басымдықпен жеңдім. КСРО 
құрамасының сапындағы 
жаттығуларда соққымды 
тексергенде, 724 келіні 
көрсеткен.

1982 жылы Германиядағы 
халықаралық турнирде, 
кейіннен Олимпиада (1988 
ж.), әлем (1989 ж.) және үш 
дүркін Еуропа (1985, 1987, 
1989 жж.) чемпионы болған 
неміс боксшысы Генри Маскені 
нокаутпен жеңдім. Осы 
жекпе-жектен кейін ағылшын 
промоутері 1,5 млн фунт 
стерлингке кәсіпқой боксқа 
ауысуға ұсыныс жасаған.

Бірақ ол кезде ондай ұсынысты 
қабылдамақ түгілі, ойлауға 
тыйым салынатын. 1989 жылы 
хоккейші Могильный НХЛ-
ға кетіп қалғанда, қандай 
шу болып еді? Оны «Отанын 
сатқан опасыз, дезертир» деп 
айыптаған жоқ па еді? Ал бұл 
одан жеті жыл бұрын болған 
оқиға еді.

– Бокстан неге тым ерте, 
23 жасыңызда, ең өкініштісі, 
Олимпиада ойындарына бір 
жыл қалғанда кеттіңіз?

– Жалықтым. Рингте өткізген 
10 жыл өмірімде әділеттік 
көрдім деп те айта алмаймын. 
Әрі Олимпиадаға баратын 
құраманың сапына мені 
алатындарына сенімді болған 
жоқпын. Сол себепті 1987 жылы 

қолғабымды тастадым.
– «Кетпе, қолғабыңды 

шешпе» деген тірі жан болған 
жоқ па? КСРО құрамасының 
сапында қазақстандық 
бапкерлер де жүруші еді ғой...

– Жоқ.
– Неге бапкер болмадыңыз? 

Мүмкін, өзіңіз жетпеген 
белестерге шәкірттеріңізді 
шығарар ма едіңіз?

– Жаттықтырушы болдым 
ғой. Басында мемлекеттік 
жаттықтырушы болдым. Содан 
кейін өзім де жас балаларды 
баптап көрдім. Бірақ бапкерлік 
менің табиғатыма келмейтін 
сияқты болып көрінді де, бұл 
кәсіптен де біржола қол үздім.

– Сөйтіп, біраз жылдар бокс, 
жалпы спорт әлемінен көрінбей 
кеттіңіз. Қазір қайдасыз, немен 
шұғылданасыз?

– Жобалық кешенді 
бағдарламаларымды іске 
асырумен айналысамын.

– Үлкен спортқа деген өкпеңіз 
қара қазандай ма деймін?

– Жоқ, өкпелі емеспін. Бірақ 
өз әлеуетімді толық жүзеге 
асыра алмағаныма қапаланатын 
шығармын. Соның табы шығар 
сырт көзге ұрынып тұрған?

– Әлбеттте, спортшылардың 
бәрі дерлік «спорт – менің 
өмірім, тіпті, бойымдағы 
қаным» деп үздігіп тұрады 
ғой. Сізден боксқа деген ондай 
сүйіспеншілік байқалмайды...

– Бокс, яғни спорт – менің 
өмірім емес, өмірім мен 
өмірбаянымның бір бөлігі ғана.

– Қазіргі боксшылардың 
өнерлерін қадағалап 
отырасыз ба?

– Әрине. Олардың 
жетістіктеріне, әсіресе 
Олимпиада ойындарындағы 
жеңістеріне мен де ерекше 

қуандым. Бұл жерде АІВА-ның 
бірінші вице-президенті Бекет 
Махмұтов ағамыздың да еңбегі 
телегей-теңіз екенін атап өткен 
жөн.

– Әттең, сіздердің 
кездеріңізде тап осы Бекет 
Махмұтовтай өзгелерге 
сес болар асқар таудай 
ағаларыңыз болмады ғой...

– Болған жоқ. Сол кезде Бекет 
Сапабекұлындай беделді ағамыз 
болғанда, қазақтан шыққан 
Олимпида чемпиондарының 
саны едәуір көп болар еді. Бір 
Серік Қонақбаевтың өзі-ақ біраз 
белесті бағындырар еді ғой.

– Бұрынғы спортшылардың 
кейбіреулері саясатпен де 
айналысып жүр. Сіз бұл 
салада өзіңізді тексеріп көрген 
жоқсыз ба?

– Жоқ, саясатпен айналысуға 
да зауқым жоқ. Өйткені менің 
оған икемім келмейді. Бірақ іс 
бабымен екі ірі шараның жүзеге 
асуына мұрындық болдым. 
2001 жылы Рим Папасының 
Қазақстанға келуіне тікелей 
қатысты екенімді мақтан 
тұтамын. Және 2003 жылы 
Астанада Әлемдік религиялар 
съезін өткізуге де етжақын 
араластым. Екеуі де – менің 
өмірімнің ең жарқын әрі елеулі 
сәттері.

– Ендеше осы істеріңізді 
мүшелеп, жіліктеп айтып 
берсеңіз етті...

– Жоқ. Осы миссияға қатысты 
болуым – Алланың маған берген 
тамаша мүмкіншілігі мен 
тағдырдың баға жетпес сыйы. 
Сондықтан оны қопсытқым 
келмейді ■

Нұрғазы САСАЕВ

тартынба!

Т а б и ғ и 
ж а р а т ы л ы с т а н , 
Тәңірдің берген сыйы 
шығар. Ауылда 
өстік. Үйде мал, бау-
бақша бар. Олардың 
бәріне су керек. 
Құдықтан қауғамен су 
тартатынмын ■

Бокс, яғни 
спорт – менің 
өмірім емес, 
өмірім мен 
өмірбаянымның 
бір бөлігі ғана ■

«Кетпе, қолғабыңды 
шешпе» деген тірі 
жан болған жоқ па? 
КСРО құрамасының 
сапында қазақстандық 
бапкерлер де жүруші 
еді ғой... ■

Жоқ. Осы миссияға 
қатысты болуым – 
Алланың маған берген 
тамаша мүмкіншілігі 
мен тағдырдың 
баға жетпес сыйы. 
Сондықтан оны 
қопсытқым келмейді ■
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Жансарай

Төрткүл дүние көз тіккен 
Рио-де-Жанейродағы ХХХІ 
жазғы Олимпиада ойындары да 
аяқталды. Елімізден аттанған 
104 спортшының 17-сі жүлделі 
орыннан көрініп, ел мерейін 
асырды.

Рио Олимпиадасы қазақ спорты 
үшін Лондондағыдай толағай 
табысқа толы болмаса да, ірі 
жетістіктерден кенде болған 
жоқ. Бәлкім, ел үміт артқан 
ауыр атлеттер толық құрамда 
қатысқанда, төрт жыл бұрынғы 
нәтижемізді де басып озар ма 
едік?.. Амал қанша? Бұйырғаны 
3 алтын 5 күміс 9 қола медаль 
болды. Мұны төмен көрсеткіш дей 
алмаймыз. Мұның өзі – жетістік. 
Олай болса, қазақ спортының 
Риодағы жетістіктеріне қысқаша 
тоқтала кетейік.

Олимпиада ойындарында 
күтпеген нәтижелер қатарына 
жүзгіш Дмитрий Баландиннің 
жетістігін бірінші болып қосуға 
болады. Отандасымыз 200 метрге 
брасс әдісімен жүзуде нағыз ерлік 
жасады. Әлем жұртшылығы 
қазақстандық спортшының 
жетістігіне сене алмай, таңдай 
қағысты. Тіпті, Дмитрийдің өзі де 
Олимпиада чемпионы атанғанына 
басында сенбегенін жасырған жоқ.

Дмитрий Баландин – қазақ 
спортының тарихында жүзу 
спортынан Олимпиада чемпионы 
атанған тұңғыш спортшы. 
Осыған дейін бұл спорт түрінен 
отандастарымыз жүлделі орыннан 
көрінбей келген еді. Дмитрий 
осының алғышартын жасады. 
Енді елімізде жүзу спортына 
мән беріліп, жасөспірімдердің де 
қызығушылығы артары сөзсіз.

Қазақстандық спортшы 
Риоға дейін де халықаралық 
жарыстардағы жүлделерден 
құралақан емес еді. 2014 
жылы Инчхонда өткен Азия 
ойындарында 50, 100 және 200 
метрге брасс әдісімен жүзуде 
алдына жан салмаған. 2015 жылы 
Кванджудағы Универсиадада 
50 метрге брасс әдісімен жүзуде 
алтын, 100 метрлікте қола алған 
болатын.

Қазақстан жүлделер саны 
бойынша рекорд орнатты. 
Қазақстан құрамасы 
Олимпиададағы жүлделер саны 
бойынша жоғары нәтижеге қол 

жеткізді. Барлығы 17 медаль 
жеңіп алды. Нәтижесінде осыған 
дейінгі жүлделер саны бойынша 
рекордын жаңартты. Сондай-ақ 
жүлделер саны бойынша түзілген 
рейтингте 22-орын алды.

О т а н д а с т а р ы м ы з 
төртжылдықтың басты додасына 
1996 жылдан бері қатысып келеді. 
Сол жылы Атлантада өткен 
Олимпиадада 11 медаль (3 алтын, 
4 күміс және 4 қола) иеленді. 2000 
жылы Сиднейде 7 медаль (3 алтын, 
4 күміс), 2004 жылы Афиныда 8 
медаль (1 алтын, 4 күміс, 3 қола), 
2008 жылы Бейжіңде 13 медаль 
(2 алтын, 4 күміс, 7 қола) жеңіп 
алған болатын. Ал 2012 жылы 
Лондонда өткен төртжылдықтың 
додасы қазақ спорты үшін табысты 
болған еді. Мұнда қазақстандық 
спортшылар 13 медаль (7 алтын, 
1 күміс, 5 қола) жеңіп алып, 
жалпыкомандалық есепте 
12-орынға тұрақтаған-ды.

Қазақ қыздары тұңғыш рет 
Олимпиадада жүлдегерлер 
қатарынан көрінді. Олимп шыңы 
осыған дейін қазақ қыздарына 
бұйырмай келген еді. Риода бұл 
бақыт бұйырды. Алғаш болып 
бұл жетістікті ауыр атлет Жазира 
Жаппарқұл бағындырды. 69 келіге 
дейінгі салмақта Олимпиаданың 
күміс жүлдесін жеңіп алды. 
Кейіннен балуан қыз Эльмира 
Сыздықова мен боксшы Дариға 
Шәкімова қола жүлдеге ие болды.

Соңғы екі Олимпиадада жүлде 
алған – төрт спортшы. Лондонда 
жүлде алған боксшылар Әділбек 
Ниязымбетов пен Иван Дычко өз 
жетістіктерін қайталады. Әділбек 
Олимпиаданың екі дүркін күміс 
жүлдегері атанса, Иван екі дүркін 
қола жүлдегері атанды.

Үш қарғып секіруден төрт жыл 
бұрын Олимпиада чемпионы 
атанған Ольга Рыпакова Риода 
қола медаль алды. Спортшының 
бұл нәтижесіне қазақстандық 
жанкүйерлер қуанбаса, реніш 
білдірген жоқ. Себебі Лондон 
Олимпиадасынан кейінгі аралықта 
дүниеге ұл бала әкеліп, спорттан 
біраз уақытқа қол үзген еді. 
Кейіннен қайта дайындығын 
бастап, Риода қола медальға қол 
жеткізудің өзі жеңіспен парапар.

Еркін күрестен Гюзель Манюрова 
Олимпиаданың алтынына 
таласты. Алайда шешуші сында 

отандасымызға сәттілік жетіспеді. 
Нәтижесінде қатарынан екі 
Олимпиадада ел қоржынына жүлде 
салды. Лондонда қола жүлдегер 
атанған болатын.

Алтынға бергісіз күміс те 
қоржынымызда. Риода даулы 
оқиғалардың бірі Василий Левит 
пен Евгений Тищенко арасындағы 
жекпе-жек болды. Қазақстандық 
спортшының басымдығын әлем 
жұртшылығы көрді. Көпшілігі 
әділетсіз деп бағалады. Төрешілер 
шешіміне теледидарға телмірген 
қазақстандық жанкүйерлердің 
разы болмағаны айдан анық. 
Боксты көріп отырған залдағы 
көрермендер де наразылығын 
білдіріп, айқайға басты. 
Марапаттау сәтінде де залдағылар 
«Қазақстан! Қазақстан!» деп 
ұрандатты. Мұны Василийдің 
жарқын жеңісінің бір көрінісі деп 
бағалауға болады. Жекпе-жекті 
қайта қараған AIBA төрешілердің 
дұрыс шешім қабылдағанын 
алға тартып отыр. Ал қазақ 
жанкүйерлері үшін Василий 
Левиттің күмісі алтынға бергісіз.

Риодағы Олимпиада 
ойындарында қазақ боксшылары 
төмен нәтиже көрсетті деп айта 
алмаймыз. Қайрат Ералиевтің 
алғашқы кездесуі әлем назарын 
аударды. Мұхаммед Әлидің 
стиліндегі өнерін танымал 
басылымдардың өзі жоғары 
бағалады. Бірақ өзбек боксшысы 
Муроджон Ахмадалиевке 
қарсы жекпе-жекте ширақ 
жұдырықтасқанымен, төрешілер 
жеңісті қарсыласына берді. Ал 
Олжас Сәттібаевтың әзірбайжан 
боксшысы Эльвин Мамишзадеге 
қарсы жекпе-жегі де төрешілер 
тарапынан күмәнді бағаланды.

69 келіге дейінгі салмақта 
соңғы үш Олимпиада бойы 
қазақ боксшылары топ жарып 
келеді. 2008 жылы Пекинде 
Бақыт Сәрсекбаев, 2012 жылы 

Серік Сәпиев, Риода Данияр 
Елеусінов жеңіс тұғырынан 
көрінді. Тіпті, бұл қатарға 2004 
жылы Афиныда өткен Олимпиада 
ойындарында чемпион атанған 
Бақтияр Артаевтың да жеңісін 
қоссақ болады. Бірақ ол кезде 
қазақстандық боксшы 67 келіге 
дейінгі салмақ дәрежесінде бақ 
сынаған еді. Бір сөзбен айтқанда, 
күрзі жұдырықты жігіттеріміз 
намысты қолдан берген жоқ.

Күрес түрлерінен әйелдер 
құрамасы ерледі. Ал ерлер 
құрамасына жүлде бұйырмады. 
Есесіне еркін күрестен әйелдер 
құрамасы жоғары жетістікке 
жетті. Төрт балуанымыздың үшеуі 
жүлделі орыннан көрінді. Қайрат 
Сағадиев жаттықтыратын қыздар 
жоғары дайындықпен барғандарын 
байқатты. Ә дегеннен тәжірибелі 
балуан Гюзель Манюрова финалға 
шықса, Эльмира Сыздықова 
мен Екатерина Ларионова 
қола жүлдегер атанды. Ал 
жүлдеге ілікпей қалған Жұлдыз 
Ешімованың өзі қолаға таласта 
қарсыласына жол беріп, бесінші 
орын алды. Нәтижесінде әйелдер 
құрамасы бұрын-соңды жетпеген 
жетістігін бағындырды.

Ниджат Рахимов әлем 
рекордын жаңартты. Қазақстан 
құрамасының қоржынына алғаш 
болып алтын медаль салған Ниджат 
Рахимов чемпион атанып қана 
қоймай, әлем рекордын жаңартты. 
77 келіге дейінгі салмақта бақ 
сынаған спортшы серпе көтеруде 
214 келіні басынан асырды. Бұл 
рекордтық көрсеткіш болатын.

Осылайша Риодағы 
жетістігімізді аз-кем саралап 
шықтық. Төрт жылдан кейін 
Токиода өтетін додада бұдан да 
жоғары жетістікке жетеді деген 
сенімдеміз. Көк туымыз биікте 
қалқып, әнұранымыз жеңісті 
күндерде шырқала берсін ■
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