
бейсенбі, 15 шілде, 2021 жыл 3қоғам

9 шілдеде Парламент Сенатының депутаты Рысқали ӘБДІКЕ-
РОВ Шет, Ақтоғай аудандарына іссапарымен келіп қайты. Кезін-
де әкім болған сенатор үшін қос ауданның тыныс-тірлігі – жақсы 
таныс.

Мүсіркеп СЕЙДАХМЕТ,

Сенатор Шет, Ақтоғай аудандары-
ның «Ауыл – Ел бесігі» бағдарламасы 
аясында атқарылған жұмыстарымен 
танысты. Жұмыс сапарын Шет ауда-
нынан бастаған Р.Әбдікеров әуелі өт-
кен жылы күрделі жөндеуден өткен 
аудандық ауруханаға ат басын тіреп, 
бірқатар әлеуметтік маңызы бар ны-
сандарға соқты.

Сенат депутаты Ақтоғай ауда-
нында «Береке» сауда орталығы мен 
«Мизам» жиһаз дүкеніне бас сұғып, 
кірпіш құйып, аудан тұрғындарын құ-
рылыс материалдары және көмірмен 
қамтамасыз етіп отырған «Бақтияр» 
шаруа қожалығына барды. Қожалық 
жетекшісі Е.Нұртазин шаруашылы-
ғындағы қолға алынған жұмыстарды 
көрсетіп, модульді мал сою пунктін, 
«Айтуған» коммуналдық базарын 
аралатты. Е.Нұртазин сондай-ақ, се-

наторды таяу арада тақтай шығара-
тын шағын цехті іске қосатындығы 
туралы да хабардар етті.  

Сенат депутаты екі ауданның по-
лиция бөлімдерінің ұжымы, мәсли-
хат депутаттарымен кездесіп, алдағы 
ауыл, кент әкімдері сайлауының өз-
герістері мен енгізілген жаңа пунктері 
жайлы, конституциялық заңнама, сот 
жүйесі және құқық қорғау органда-
ры комитетінің жұмысына тоқталып, 
кейбір заң өзгерістерін тілге тиек етті.

Ардагерлер ұйымы мүшелері-
мен жүздесіп, елдің мұң-мұқтажын 
қаузап, толғағы тоқсан мәселелердің 
шешу жолдарын көлденең тартты.

Сенат депутаты жұмыс сапарын 
Шет, Ақтоғай аудандарында  актив 
жиынымен түйіндеді.

АҚтоғАй ауданы.

Парламент Мәжілісінің де-
путаты, Nur Otan партиясы 
фракциясының мүшесі Берік 
ӘБДІҒАЛИҰЛЫ Қарағанды об-
лыстық дін істері басқармасы-
ның ақпараттық-түсіндіру топ 
мүшелерімен кездесті. Оған ай-
мақтың қала мен аудандары, 
облыстық басқармалар мен 
жоғары және орта арнаулы 
оқу орындары өкілдері онлайн 
форматта қатысты. Жиында 
еліміздегі діни тұрақтылық пен 
Рухани жаңғыруды ілгеріле-
тетін бағдарламалар жөнінде 
әңгіме өрбіді. 

Жиынды облыстық дін істері 
жөніндегі басқарма басшысы Дулат 
Халел тізгіндеп, жұртшылықты алдағы 
Құрбан айтпен құттықтады. 

– Аймағымыз ел бойынша діни 
ахуалы күрделі аймақтар қатарында. 
Бұған себеп – діни ахуалдың ушығуы-
на ешбір алғышарттар болмаса да, 
облыста радикалды діни идеология 
ықпалындағы азаматтардың әлі күнге 
барлығы. Қазір кейбір азаматтардың 
діни қағидаларды заңдар мен зайыр-
лылық ғибраттарынан жоғары қоюы 
– отбасындағы һәм жалпы мемлекет-
тегі күрделі сын-қатер мен шиеленіс 
көзіне айналып отыр. осыған орай, 
халық арасында ақпараттық-түсінді-
ру жұмыстарын жүйелеп, қоғам қа-
жеттілігіне сай үйлестіріп келеміз. Бұл 
шара – сол игі істің жалғасы, – деді Ду-
лат Қанышұлы.  

Берік Әбдіғалиұлы осы бағытта-
ғы түрлі шараларға тоқталды. Дін мен 
тарихтың, салт-дәстүрдің іштей қабы-
сып жатқанын жеткізді. «Қазақстанның 
киелі жерлері», «туған жер» сынды 
еліміздегі бейбіт өмірді нығайтуға өл-
шеусіз үлес қосып келе жатқан бағдар-
ламалар жайлы айтты. тарихтан сыр 
шертіп, дін мен дәстүрдің өзара бай-
ланысына, өскелең ұрпақты патриот-
тыққа тәрбиелеуде осы дүниелердің 

дұрыс насихатталуының аса маңызды 
екенін алға тартты.

– Бірде еліміздің оңтүстік айма-
ғында өткен үлкен жиында бір ағамыз: 
«Егер қаншама ұлтқа зиянын тигізген 
КСРо құламаса, онда Құдай жоқ!» деп 
қатты айтты. ол КСРо тарқамаған кез 
еді. Қазір, Құдайға шүкір, тәуелсіздік 
алдық. ойымызды еркін, ашық ай-
тып жүрміз. Бұдан бөлек, 1936-1938 
жылдардағы ашаршылық пен қуғын-
сүргіннің астарында да осы дін мәсе-
лесі жатыр. Бұл өкінішке қарай, көп 
айтылмайды. Сондықтан, дін – нәзік 
әлем. Бұған өте ұқыпты болу керек. 
Дінге ғылым деп қарасақ, адаспаймыз. 
Дін ол – Алланы тану, әр ұлттың киелі 
ұғымдарын қастерлеу, үлкенді сыйлау, 
өтірік айтпау, адал еңбек ету, біреудің 
ақысын жемеу, салт-дәстүрді ардақтау 
және тағы басқа құндылықтар. осы-
ларды білген ұрпақ адаспасы анық, – 
деді Берік Әбдіғалиұлы.  

Жиын барысында көптеген тың 
мәлімет ортаға салынды. Қатысушы-
лар тарапынан түрлі сұрақтар қойы-
лып, жауап алынды, ұсыныс-пікірлер 
айтылды. Киелі жерлерді насихаттауда 
оларды күтіп ұстау, экологиялық мәде-
ниеттілік, Ақтоғай ауданы, Шабанбай 
би ауылындағы «Әулиетау» мен «Әу-
лиебұлақ» сынды киелі орындарды 
«Қазақстанның қасиетті жерлері» кар-
тасына қосу, теріс ағым жетегінде кет-
кен азаматтарға тура жол көрсету сын-
ды өзекті мәселелер тілге тиек етілді.

Сонымен қатар, жапондықтар үшін 
күріш өндірісі қаншалықты маңыз-
ды болса, біздің болашағымыз үшін 
ауылды және қасиетті мекендерді сақ-
тау, мал шаруашылығын дамыту – өте 
өзекті екені де айтылды. Өйткені, әр 
ұлттың болмысын сақтауда қастерлі 
дүниелер бар.

«тіл мәселесіне өте қырағы қарау 
керек. Себебі, біз көпұлтты мемле-
кетпіз. Бір жақты көзқарас ұлтаралық 
қақтығыс пен тұрақсыздық туындатуы 
мүмкін. Сол үшін әр қазақстандық бұл 
мәселеге өте ұқыпты болуы қажет», – 
деді Берік Әбдіғалиұлы.

Кездесу

Жәлел ШАЛҚАР,
– Биылғы жылы 2,5 мыңнан 

астам кәсіпкерге қаржылық қол-
дау көрсету жоспарланды. Әзірге, 
жалпы сомасы 68,4 млрд. теңгеге 1 
420 жоба қолдау тапты. Сонымен 
қатар, биыл кәсіпкерлерді қолдауға 
арналған  «Бизнестің жол картасы 
–  2025» бағдарламасына 7 млрд. 
теңге бөлінеді. Бұл көрсеткіш өткен 
жылмен салыстырғанда 2,5 есе көп. 
Бұл шаралар өздерінің тиімділігін 
қазірдің өзінде дәлелдеді, – дейді 
татьяна Аблаева.

Ал, «Еңбек» жаппай кәсіпкерлікті 
қолдау бағдарламасы бойынша 
6%-бен шағын несие беру бастал-
ды. Бағдарлама 2017 жылы бастау 
алып, биыл аяқталады. Бизнестің 
жеңілдікпен кредиттеуге деген үлкен 
қажеттілігін ескере отырып, екінші 
жартыжылдықтан бастап микрок-
редиттер «Жұмыспен қамту жол 
картасы» бағдарламасы шеңберін-
де «Бастау Бизнес» түлектеріне 
«Атамекен Қарағанды» микроқаржы 
ұйымы  арқылы берілетін болады. 
Барлығы 3,8 млрд. теңгеге 1 мыңға 
жуық шағын несие беруді жоспарлап 
отырмыз.

Басқарма басшысы 2019 жылдан 
бастап, жергілікті өндірісті дамыту-
ға бағытталған «Қарапайым заттар 
экономикасы» бағдарламасы жұмыс 
істейтінін айтып өтті. Қарағанды 
облысы бойынша бағдарлама шең-
берінде іске асырылған неғұрлым 
ірі жобалар – «Евразиан Фудс» АҚ 
маргарин өндіру желісін кеңейту, 
«Альфарух» ЖШС көтерме-тарату 
орталығының құрылысы, «Жаке» ШҚ 
бордақылау алаңы.

Басқарма басшысы: «2020 жылы 
бағдарлама бойынша гранттарға 
конкурс өткізген аймақтардың бірі 
болдық. Биыл бұл жұмыс сол фор-
матта жалғасады. 

Бүгінгі таңда жаңа бизнес 
идеяларды жүзеге асыруға 292 
грант берілді, бұл ақшалай түрде 
583,4 мың теңгені құрайды. Грант-
тық қаржыландыру арқылы жастар 
кәсіпкерлігін дамытуға 200 млн. 
астам теңге бөлінеді. Бұл – 100 млн. 
теңгеге облыс әкімінің 100 гранты 

Брифинг

Экономиканы қозғайтын күш – кәсіпкер-
лер. Оларға мемлекеттен көмек беру  толас-
таған емес. Жақында Мемлекет басшысы-
ның тапсырмасымен жүзеге асып жатқан 
«Бизнестің жол картасы  – 2025» бағдарла-
масы аясындағы жұмыстар туралы Қараған-

ды облыстық кәсіпкерлік басқармасының 
басшысы Татьяна АБЛАЕВА мен Қарағанды 
облыстық кәсіпкерлер палатасының дирек-
торы Ернар КҮЛПЕЙІСОВ Өңірлік коммуни-
кациялар қызметінің алаңында айтып берді. 

Әдебиет БЕЛГІБАЙҰЛЫ,

және 105,6 млн. теңгеге қалалар мен 
аудандар әкімдерінің 150 гранты», – 
дейді. 

Сонымен қатар, басқарма 
басшысы жыл басынан бері 69,2 
миллиард теңге инвестиция сома-
сына 1 601 жоба іске асырылға-
нын тілге тиек етті. Атап айтқанда, 
«Бизнестің жол картасы – 2025» 
бағдарламасы бойынша биыл 58,6 
миллиард теңге инвестиция сомасы-
на 963 жоба мақұлданған. «Пайыз-
дық мөлшерлемелерді субсидиялау 
құралы бойынша инвестициялардың 
жалпы сомасы 32,9 миллиард теңгені 
құрайтын 487 жоба мақұлданды. 
Өтініш білдірген және қолдау алған 
кәсіпкерлер саны 5 еседен астам 
өсті. Инвестиция көлемі 10 есе артты. 
Мысалы, қарағандылық «тэгам» 
ЖШС (шұлық-ұйық бұйымдары), 
Jakko (резеңке және пластмасса 
бұйымдарын өндіруші), «Ақжайық» – 

ұн тарту-жарма бұйымдарын өндіру 
және тағы басқа жобаларға  қолдау 
көрсетілді», – деді ол.

татьяна Юрьевна «Бастау биз-
нес» жобасы бойынша тренингтер 
өтіп жатқанын айтты. «Биыл 1 250 
адамды оқыту жоспарланып отыр, 
оның 472 адам қамтылды. Коронави-
рус инфекциясының Ashyq кәсіп-
керлік субъектілерінде таралу қаупін 
азайту жобасы өте танымал болып 
келеді. Бүгінгі күні оған 731 бизнес 
нысаны қатысуда, тағы 89 қатысушы 
тестілік режимде жұмыс істейді»,  – 
дейді ол.

Қарағанды облысының кәсіпкер-
лер палатасында Қолдау орталы-
ғының өткен жылғы және биылғы 
бірінші жарты жылдықтың жұмы-
сының қорытындысы шығарылды. 
Аталған кезеңде орталық кәсіпкер-
лерге офлайн және онлайн режимде 
3 400-ден астам қызмет көрсеткен.

Депутат және халық

Кәсіпкерлікке қызмет көрсе-
тудің 19  орталығы 2015 жылдан 
бастап облысқа қарасты  қалалар 
мен аудан орталықтарында жұмыс 
істейді. олар ақпараттық және 
консультациялық қызметтерді ғана 
емес, сонымен қатар бизнес-жос-
парлар құруды, бухгалтерлік есеп 
жүргізуді, мемлекеттік сатып алу-
ларға және ұлттық компаниялар 
мен жер қойнауын пайдаланушы-
лардың сатып алуларына қатысу 
ережелерін үйретеді.

– Біздің мамандарымыз 
бухгалтерлік және салықтық есеп 
жүргізуге көмектеседі, сондай-ақ, 
барлық шағын және орта кәсіп-
керлік субъектілері үшін марке-
тинг, заң қызметтері мәселелері 
бойынша, статистикалық есеп 
беру сынды және басқа да қызмет 
түрлерін көрсетеді, – деп атап өтті 
облыстық кәсіпкерлер палатасы-
ның директоры Ернар Күлпейісов.

Кәсіпкерлерге арналған 
барлық сервистік қызметтер тегін. 
оларды дербес орталықтарға 
немесе онлайн (services.atameken.
kz порталы арқылы) хабарласу 
арқылы алуға болады. Өткен жылы 
Қарағанды облысы бойынша 
«Бизнестің жол картасы – 2025» 
бағдарламасымен орталықтың 
бизнес мектептерінде 846 адам 
оқытудан өтті.

«облыс кәсіпкерлерін қолдау 
орталықтарының көмегімен эко-
номиканың түрлі секторларында 
жалпы сомасы 4,2 млрд. теңгеге 
747 жоба сүйемелденді және іске 
асырылды. 1 200 жұмыс орны құ-
рылды»,  – деді Ернар Күлпейісов.

Тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар ӘУБӘКІРОВ – 75 жаста

Жалпы, тоқтар ағаның ғарышқа сапары жай-
лы ой толғасақ, талай құндылықтарымыздың 
құдіретіне үңіліп, тарихи мүмкіндіктерімізге жол 
ашқан 2 қазанды ұлт тарихына алтын қаріппен 
қашап жазатын мезгіл жеткенін бағамдар едік...

тоқтар аға туралы толымды еңбек жазу Арқа 
баспасөзінің ардағы болған Мағаш ағамның (Ма-
ғауия Сембай) арманы еді. Зейнет демалысына 
шыққанында: «Енді газеттің қара жұмысынан қол 
босады. тоқтар ағам туралы деректі повесть жа-
зуым керек» деп еді. Сол арманы бізге аманат бо-
лып қалғандай. Батыр ағасының 70 жасқа толған 
мерейтойында өз идеясымен, өз қаражатымен 
бастырған «Наркескен» жинағын толықтырып, 
ұстазымның арманын аялап, аманатымен астас-
тырып, қайта бастыру ойымда жүр.

Сонымен, Қазақ Қыранының ғарыш жолы 
мен намыс жолынан қандай ізгілік таныдық? 
Негізі, біздің «орталық» тоқтар ағаның Ұлт тағ-
дырымен егіз ұғымға айналып кеткен тағылы-
мы, ерлігі жайлы аз жазып жатқан жоқ. Қыран 
қанатының қасиетін дәріптеп бақты «орталық». 
Дәріптей береді де. 

Жалпы, тоқтар ағаның тағдыр жолы – соқ-
тықпалы сонарға толы. Соның барлығында то-
қаңа демеу болып, әр қадамын қалт жібермей, 
қыран ұлдың тағылымы мен тағдырын талмай 
жазған «орталық» сұңқар қанатының сыңарына 
айналды. Марқасқаның маңдайына көлеңке түс-
кен кезде де қаймықпай жазды. Сау басы саудаға 
түскен Батырекең сауға сұрайтындар қатарынан 
болмаса да, өзінің сүйікті «орталығы» Қыранның 
қанатына су бүрікті. 

Енді, бір сәт құс жолындағы құбылысқа ай-
налған Қыран Қазақтың ұлт намысымен ұштасқан 
ғарыш жолына үңіле кетелік...

Қандай өкінішті, «Байқоңыр» ғарыш айлағы 

өзімізде тұрып, қазақ ғарышкерінің ұшуын 30 
жыл армандаған екенбіз. Алаш жұртының бұл 
арманы СССР-дің шаңырағы шайқалып, уығы 
сықырлап тұрған алаң-елең уақытта орындал-
ды. Иә, осыдан тура 30 жыл бұрын мұқым Алаш 
жұртының назары Құс жолына ауған. Алаштың 
аманаты Аллаға жеткелі тұр! ол аманатта қазақ 
халқының ғасырлар бойы аңсаған арманы мен 
мұң-шері бар еді. Сөз жоқ, Азаттық – Алаштың 
арманы! Сол аяулы арманды құндақтаған ама-
натты көктегі тәңірге тұңғыш жеткізген – қазақ-
тың һас батыры тоқтар Әубәкіров!

«Ақсарбас!» айтқан Алаш жұртын түбі бір 
түр кінің жұрағаты мен құ быласы бір исі мұсыл-
ман баласы құттықтап жатты. Өйткені, ортақ тұң-
ғышымыз – тоқаң!

Ақиқаты сол, тоқаң – тұғыры биік һәм берік 
тұлға. Алмаған марапаты бар шығар, алмаған 
биігі қалмады. Ең бастысы, халқының жүрегіндегі 
орны. Алмаған марапаты демекші, сынақшы-ұш-
қыш тоқтар Әубәкіров Совет одағының Батыры 
атағына 1986 жылы ұсынылып, ала алмаған. Мәс-
кеудің бас ұстап, бата беріп тұрған кезі ғой, Жел-
тоқсан көтерілісінен кейінгі сыпайы сырғытудың 
құрбаны болған. Сонда біздің тоқаң екі мәрте 
Совет одағының Батыры атанар еді. Кремльдің 
керауыздары болмағанда... тоқтар ағаны 1986 
жылы Совет одағының Батыры атағына ұсынушы 
А.М.Микоян атындағы конструкторлық бюроның 
Бас конструкторы Ростислав Беляков ең жоғар-
ғы атаққа әбден лайық деген қазақ батырына 
берілген ұсыныстың жолы кесілген соң екі жылға 
дейін ешкімді геройлыққа ұсынбай қойған екен. 
«Неге?» деп сұрағандарға: «Әубәкіров алмай, 
ешкімге геройлық жоқ!» деп жауап беріпті. Міне, 
мәрттік! Міне, шынайы баға! 

...Не керек, биыл қазақ батырының басында 

– қос мерейтой. Өзінің 70 жасы мен ғарыш са-
парының 25 жылдығы. тоқаң құрмет пен мара-
патқа зәру емес. Қызықпайды да. ғарыш тұрмақ, 
кеңседен шықпай-ақ, омырауын орден-медальға 
толтырған кейбір «шынжыр балақ, шұбартөс» 
ағаларымыздай емес – тоқаң! Десек те, қыран 
қанатында қасиет барын ескеретін жыл – биыл. 
Қадірлеп, қастерлеу – елдігімізге сын.

...Айналасы алты айда ғарыш сапарына да-
йын болған текті қыран Айды айналып апта жүрді 
де, Алаштың азаттығына Алланың мөрін басып 
оралды. тұранның тұғырына Қыдыр, Қыранның 
балдағына бақ дарыды! Жер-Ана жеті қат көк-
тен қазақ батырының көзіне сонша нәзік, сонша 
қорғансыз болып көрінген. Алайда, сол нәзік ға-
ламшарда ғасырлар бойы теңдік сұрап, азаттық 
аңсаған қазақ еліне ғарыштан Рух келді. Құс жо-
лындағы құдірет тоқаңдай қыранның қанатымен 
бақ болып келген Еліме!

тоқаңның самғауы – тәуелсіздіктің толғауы! 
туған елінің Батырға деген махаббатының өзі 
жеке дара ғаламшарға айналды. Бірақ, ол орби-
таны кезіп жүрген жоқ. ол әр қазақтың жүрегіне 
Қыран ұлға деген ыстық махаббат болып оранды 
да, әрқайсымыздың тамырымызда айналып жүр.

…1991 жылдың 2 қазанында көкке көтерілген 
ғарыш кемесі бұрын ұшқан жүздеген кемеден әл-
деқайда салмақты да, ардақты еді. 10 қазан күні 
Құс жолындағы құдіретке айналып, Жер-Ананың 
құшағына оралды. Содан тура 2 ай 6 күннен кейін 
Алаш жұртының көкке созған екі қолы Азаттық 
тізгінін ұстады!

Не керек, тоқаң – ғасырлар бойы көз жазып 
қалған рухымызды көктен жерге жеткізген құді-
рет! Құс жолындағы құдірет!

тоқаңның ғұмыры – тәуелсіздіктің тұғыры!

Ерсін МҰСАБЕК,

Болашағын ғарышпен байланыстырған Қазақстан үшін  биыл – 
мерейтойлы жыл. Тәу етер Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Қазақ 
қыраны Тоқтар ӘУБӘКІРОВТІҢ ғарышқа самғағанына – 30 жыл, 
өзі 27 шілде күні 75 жасқа толады. Ұлт батырының ұлықталатын 
күні жақын, ендеше. Ас пен тойды қанағат тұтатын сауықшыл ел 
болсақ та, соңғы уақытта мереке мен мейрамның маңыздысына 
ғана мән беруге бейімделіп келеміз. Батыр өміріндегі қос мерей-
той – сөз жоқ, шоқтығы биік мерейтой!
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