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ЧЕСТНОСТЬ И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Новый год начался 
с подписания 3 ян-
варя главой госу-
дарства Касым-Жо-
мартом Токаевым 
Закона Республи-
ки Казахстан «О 
внесении измене-
ний и дополнений 
в некоторые зако-
нодательные акты 
Республики Ка-
захстан по вопро-
сам противодей-
ствия коррупции и 
обеспечения без-
опасности лиц, под-
лежащих государ-
ственной защите».

Для нас этот 2023 год 
является юбилейным. 10 
лет назад, 3 декабря 2013 
года было создано Респу-
бликанское обществен-
ное объединение обще-
национального движе-
ния против коррупции 
«ЖАҢАРУ», реализующее 
крупные проекты, поддер-
живающие политику Пре-
зидента РК в борьбе с кор-
рупцией. Его основатель 
государственный и обще-
ственный деятель Абды-
каримов Оралбай Абды-
каримович. За эти годы 
он сделал очень для пре-
дотвращения и действен-
ной борьбы с коррупцией, 
которая бушует в нашем 
обществе для нужд насе-
ления.Общественное объ-
единение с тех пор и по 
сегодняшний день ведет 
активную борьбу на благо 

народа, сотрудничая с 
государственными учре-
ждениями, организаци-
ями, правоохранитель-
ными органами в целях 
противодействия кор-
рупции-тема, которая не 
решается, стала серьезной 
эпидемией для общества. 
К сожалению, ни для кого 
не секрет, что этот недуг 
охватил все сферы государ-
ственной службы. В ходе 
большой работы по консо-
лидированным вопросам 
и нерешенным пробле-
мам, связанным с корруп-
цией, наша задача прежде 
всего-помогать населе-
нию в духовно-нравствен-
ном направлении, вести 
просветительскую работу, 
проводить разъяснитель-
ную работу между населе-

нием и властями, а также 
общественными организа-
циями и негосударствен-
ными организациями.

Мы провели много 
мероприятий в рамках 
социального проекта «про-
ведение комплекса меро-
приятий по формирова-
нию антикоррупцион-
ного сознания у моло-
дежи», сопоставляя с 
национальными ценно-
стями, передаваемыми 
молодежи. Нами нала-
жено взаимодействие с 
государственными орга-
нами и другими институ-
тами гражданского обще-
ства, что предусмотрено 
положениями Антикор-
рупционной стратегии.

В предстоящем и сле-
дующем году мы прове-

дем комплекс мероприя-
тий по повышению пра-
вовой грамотности моло-
дежи и уровня доверия 
к правоохранительным 
органам. Целевыми груп-
пами данного проекта 
будут учащаяся, работаю-
щая и безработная моло-
дежь в возрасте до 35 лет. 
Военнослужащие, сотруд-
ники МВД РК, прокура-
туры и других органов пра-
вопорядка. Государствен-
ные служащие, депутаты.

Для успешной реа-
лизации данного про-
екта имеются все интел-
лектуальные ресурсы 
и немалый опыт.

Проведенное в 2022 
году РОО «ЖАҢАРУ» соци-
ологическое исследова-
ние, выявило недостаточ-
ную степень информаци-
онной открытости госу-
дарственных органов по 
критериям полноты, акту-
альности и доступности 
размещенной информа-
ции в СМИ, на веб-сайтах 
госорганов, а также уро-
вень устойчивости анти-
коррупционных ценно-
стей в молодежной среде 
(готовность внести лич-
ный вклад в снижение 
коррупции, предлагае-
мые меры по профилак-
тике коррупции и форми-
рованию антикоррупци-
онной культуры в обще-
стве). Главной проблемой 
снижения уровня дове-
рия молодежи к государст-
венным органам является 
коррупция и закрытость 

Біздің  «Жаңару» 
«Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы жалпыұлт-
тық қозғалыс» Респуб-
ликалық қоғамдық 
бірлестігінің беделді 
мүшелері Мәжіліс пен 
маслихаттарда депу-
таттық орындарына 
үміткер болып отыр.

Өзбасым үміткер-
лер Ернур Азимбаев, 
Қабдолла Әлиев, Әліби 
Баяхов, Дайрабай Үсіп-
баев, Плюснин Игорьге 
батамды беріп, Сіз-
дерді осы коррупция-
мен күресіп келе жат-
қан жігіттерге дауыс 
беруге шақырамын.

Бәріміз қоғамы-
мызды тазартып, жаңар-
тып Жаңа Қазақстанды 
құру үшін күресейік!

Оралбай  
АБДЫКАРИМОВ
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ

СОГЛАШЕНИЕ 
О взаимном сотрудничестве между Республиканским 

общественным объединением «Общенациональное движение 
против коррупции «Жаңару» и Республиканским общественным 

объединением «Совет генералов»

Республикан-
ское обществен-
ное объединение 
«Общенациональ-
ное движение про-
тив коррупции 
«Жаңару» в лице 
Председателя Сем-
галиева Мэлса Зай-
нуллиновича, дей-
ствующего на 
основании Устава 
и Республиканское 
общественное объе-
динение «Совет ге-
нералов», в лице 
Председателя Пре-
зидиума Телегусова 
Махмута Утегено-
вича, действующего 
на основании Уста-
ва, далее именуе-
мые «Стороны»:

— Всесторонне поддер-
живая инициативы Прези-
дента Республики Казахс-
тан по бескомпромиссной 
борьбе со всеми формами 
проявления коррупции;

— Будучи обеспоко-
ены коррупционными 
вызовами, которые несут 
серьезные угрозы эффек-
тивному социально-
экономическому раз-
витию государства;

— Позитивно оце-
нивая системные меры, 
принимаемые Казахс-
таном по противодей-
ствию коррупции;

— Учитывая, что прео-
доление глобальных кор-

рупционных угроз воз-
можно при активизации 
участия в этом институ-
тов гражданского обще-
ства и населения;

— Будучи готовы 
активно содействовать 
формированию целост-
ной системы правовых, 
общественно-политиче-
ских, социально-экономи-
ческих мер, направленных 
на укрепление и развитие 
демократических инсти-
тутов, устраняющих усло-
вия и причины образова-
ния коррупции, заклю-
чили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем.

Статья 1
Целями настоящего 

Соглашения являются:
а) объединение общих 

усилий в вопросах проти-
водействия коррупции;

б) повышение у гра-
ждан чувства сопричаст-
ности к проводимым в 
стране мероприятиям по 
борьбе со всеми формами 
проявления коррупции;

в) усиление взаимо-
действия, осуществление 
тесного партнерства в фор-
мировании антикорруп-
ционной культуры казах-
станского общества.

Статья 2
Стороны, исходя из 

своих целей и задач:
— принимают учас-

тие в проведении единой 
государственной антикор-
рупционной политики;

— содействуют в опе-
ративном обмене инфор-
мацией, представляю-
щей взаимный интерес 
в борьбе с коррупцией;

— способствуют утвер-

ждению социальной 
справедливости в обще-
стве, снятию не предус-
мотренных законодатель-
ством Республики Казах-
стан барьеров или огра-
ничений прав граждан, 
юридических лиц;

— проводят целена-
правленную информа-
ционно-агитационную 
работу, раскрывающую 
суть антикоррупционной 
политики государства;

— проводят меро-
приятия, способствую-
щие созданию атмос-
феры нетерпимости ко 
всем проявлениям кор-
рупции и другим антиоб-
щественным явлениям;

— принимают участие 
в формировании активной 
гражданской позиции;

— вырабатывают дру-
гие консолидированные 
формы и методы работы.

Статья 3
В целях реализации 

настоящего Соглаше-
ния Сторон намерены:

— проводить акции 
и другие мероприятия, 
направленные на вос-
питание подрастаю-
щего поколения страны 
в духе уважения к Кон-
ституции Республики 
Казахстан и законам 
нашего государства;

— разрабаты-
вать совместные про-
граммы, создавать рабо-
чие группы, с целью 
выполнения задач, воз-
ложенных на Стороны;

— принимать участие в 
различных мероприятия, 
акциях, конференциях, 
исследованиях и других 

формах работы каждой 
из сторон Соглашения;

— активно содейст-
вовать формированию и 
продвижению инициатив, 
направленных на иско-
ренение коррупции как 
социального явления;

— реализовывать 
проекты с примене-
нием современных тех-
нологий и инноваций;

— обмениваться 
информацией, вытека-
ющей из целей и задач 
настоящего Соглашения.

Статья 4
1. Соглашение всту-

пает в силу со дня 
его подписания.

2. Изменения и допол-
нения в настоящее Согла-
шение могут быть вне-
сены только с письмен-
ного согласия Сторон.

3. Сторона может 
выйти из Соглашения 
путем направления пись-
менного уведомления дру-
гой Стороне и считается 
выбывшей по истечении 
30 (тридцати) календар-
ных дней со дня отправ-
ления такого уведомле-
ния другой Стороне.

4. Настоящее Согла-
шение составлено в двух 
экземплярах, на казах-
ском и русском языках, 
по одному экземпляру 
для каждой Стороны.

Председатель 
РОО «Общенациональное 

движение против корруп-
ции «Жаңару» 

М.СЕМГАЛИЕВ 
Председатель Президиума 

РОО «Совет генералов» 
М. ТЕЛЕГУСОВ
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ЧЕСТНОСТЬ И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

госаппарата от общест-
венного контроля. Подав-
ляющее большинство 
молодежи (73,5%) осоз-
нает издержки корруп-
ции для каждого казахс-
танца и страны в целом. 
Но, при высоком осужде-
нии коррупционных пре-
ступлений и признании в 
качестве наиболее эффек-
тивной меры ужесточе-
ние законодательства по 
борьбе с коррупцией (72%) 
опрошенные молодые 
люди отметили, что пра-
ктически не готовы участ-
вовать в профилактике и 
борьбе с ней (71,5%). Сом-
нения молодых людей 
(53%) связаны с мнением, 
что государство мало 
делает для противодейст-
вия коррупции. Эти сом-
нения во многом обуслов-
лены неосведомленно-
стью молодежи (88%) о 
мерах, предпринимаемых 
государственными орга-
нами по противодействию 
коррупции. По результа-
там оценки эффективно-
сти деятельности государ-
ственных органов, в соот-
ветствии с пунктом 52 
Указа Президента РК от 
19 марта 2010 года № 954 
«О Системе ежегодной 
оценки эффективности 
деятельности централь-
ных государственных и 
местных исполнительных 
органов областей, городов 
республиканского значе-
ния, столицы» показатель 
«Взаимодействие с физи-
ческими и юридическими 
лицами» составил: МВД РК 
69,63; МО РК 65,71; МЧС 
75,44; Генеральная Про-
куратура РК 92.29; Вер-
ховный Суд РК 85,56. При 
этом значение ниже 70 
считается низким показа-
телем. Согласно исследо-
ванию «Молодежь Казах-
стана» за 2022 год, послед-
ствия январских собы-
тий оцениваются большей 
частью молодежи нега-
тивно. Больше половины 
представителей молодого 
поколения испытало чув-
ства тревоги и незащи-
щенности (53,0%). Это 
подтверждается право-
вой статистикой. По ито-
гам январских событий 
было возбуждено 309 уго-
ловных дел против пред-
ставителей правоохра-
нительных органов. Из 

них 281 пытки (статья 146 
УК РК) и 28 превышение 
власти (статья 362 УК РК). 
Как результат порядка 41% 
и 39% респондентов отме-
тили снижение уровня их 
доверия к государствен-
ным органам власти, пра-
воохранительным орга-
нам и армии соответст-
венно. Опрошенные доста-
точно критично относятся 
к роли государственных и 
местных органов власти и 
управления в противодей-
ствии коррупции по при-
чинам их коррумпиро-
ванности, информацион-
ной закрытости, низкой 
эффективности и неэф-
фективности предприни-
маемых ими антикорруп-
ционных мер. 43% респон-
дентов в большей или 
меньшей степени при-
знают наличие у государ-
ства стремления решить 
проблему коррупции. Им 
диссонирует 55% считаю-
щих, что у государства нет 
ни стремления, ни дей-
ствий, чтобы решить эту 
проблему, а есть лишь 
видимость и имитация 
борьбы с коррупцией. 
Обращает на себя вни-
мание слабая актуализа-
ция личной ответствен-
ности в борьбе с корруп-
цией. Лишь 39,5% готовы 
внести в нее свой вклад. 
Опрошенная молодежь 
смещает акценты в обще-
ственную сферу, перекла-
дывая ответственность в 
противодействии корруп-
ции прежде всего на обще-
ство (68,5%). Данное обсто-
ятельство представляет 
собой серьезный вызов 
для общества и требует 
проведения целевого воз-
действия для укрепления 
положительных образов 
представителей вооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов в моло-
дежной среде. Накоплен-
ный РОО «ЖАҢАРУ» опыт 
по итогам встреч, круглых 
столов, многочисленных 
обращений в адрес движе-
ния, позволяет констати-
ровать недостатки в пра-
вовом просвещении не 
только населения и моло-
дежи в первую очередь, 
но и наличие правового 
нигилизма в среде госу-
дарственных служащих.

Продолжим работу  
над повышением уровня 
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ЖАСТАР АРАСЫНДА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Сыбайлас жемқор-
лықпен күрес мәселе-
лері- кез-келген мемлекет 
үшін өзекті проблемалар-
дың бірі.Олар мемлекет-
тің бәсекеге қабілеттілі-
гін  едәуір төмендететіні, 
қоғамда демократиялық 
қайта құруларды жүзеге 
асыруды тежейтіні, елдің 
халықаралық беделіне 
көлеңке түсіретіні белгілі.

Қазіргі таңда мемле-
кет тарапынан бұл күресте 
ауқымды жұмыстар жүр-
гізілуде. «Сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» заң қабылданып, 
заң арқылы негізгі прин-
циптерін анықтап, құқық 
бұзушылықтардың және 
оған байланысты жауап-
кершіліктің артылуы-
ның түрлері анықталды

Қазіргі уақытта індет 
әлеуметтік құбылыс 
ретінде әлемнің барлық 
елдерінде, оның ішінде 
елімізде де тамырын 
жайып отыр, әлеуметтік 
экономикалық даму үрді-
сіне, рыноктық эконо-
миканың құрылысына, 
инвестицияларды тар-
туға залалын келтіруде.

Демократиялық мем-
лекеттің саяси және 
қоғамдық институтта-
рына да кері әсерін тигі-
зуде, болашақтағы еліміз-
дің дамуына үлкен қатер 
төндіруде. Ең бастысы, 
адамдардың қоғамның 
демократиялық негізіне 
деген, заң мен әділдікке 
деген, түптеп келгенде, 
билікке деген сеніміне 
кері әсер ететіні белгілі.

Жас буынға жемқор-
лықтың орасан зор сал-
дары туралы ақпаратты 
дұрыс жеткізу, ағарту 
шараларын қолға алу жас-
тардың сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениетінің 
қалыптасуына, олардың өз 
құқықтары мен міндетте-
рін терең ұғынуына және 
орындауына көмектесуі-
міз керек. Бүгінгі заманда 
жастар арасында сыбай-
лас жемқорлықтың тара-
луына:  жастардың жұмыс-
сыздығы,  баспана мәсе-
лесі, елдегі әлеуметтік 
ахуалдың әлі де төмен-
дігі,  билік құрылымдары-
ның жауапсыз іс-әрекет-
тері,  осы саладағы тиісті 
заңнаманың өз деңгейінде 
орындалмауы,  жастардың 
құқықтық санасы мен білі-
мінің төмен болуы,  жас-
тардың өз-өзіне сенбеу-
шілігі,  жастардың сана-
сына сыбайлас жемқор-
лық ұғымының дендеуі, 
қоғамда демократия-
лық дәстүрлердің сақтал-
мауы, сот жүйесіндегі әді-
летсіздіктер және тағы сол 
сияқты көптеген себептер 
әсер етеді. Әсіресе, жастар-
дың сыбайлас жемқорлық 
көріністеріне көз жұмып 

қарауымен пара беруші-
лікке бой алдыруы үрдіске 
айналғаны рас. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
күрес баршамыздың ортақ 
борышымыз болып табы-
лады.Пәрменді күресу 
үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, 
құқықты түсіндіру жұмы-
сының деңгейі мен сапа-
сын арттыру керектігінің 
маңызы зор. Халық өзде-
рінің құқықтарын, өзде-
ріне қарсы қандай да бір 
құқыққа қайшы іс-әрекет 
жасалған жағдайда қандай 
іс-қимыл қолдану керек-
тігінің нақты жолдарын 
толық білулері қажет. 

Азаматтық қоғамның 
барлық институттары-
ның күш-жігерін бірік-
тіру, осы дерттің одан 
әрі ушықпауы үшін оны 
тоқтатудың халықара-
лық тәжірибесі мен бар-
лық амалдарын қолдану 
арқылы ғана бұл құбы-
лысқа тиімді түрде қарсы 
тұруға болады. Қазақта 
«дәніккен қарсақ құлағы-
мен ін қазады», «дәніккен-
нен – құныққан жаман» - 
деген аталы сөз бар. Сон-
дықтан бұл қауіпті кесел 
екенін естен шығармайық!

   Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениеті 
қалыптасқан адам жем-
қорлықтың қоғам мен 
мемлекет, әрбір адам үшін 
қаншалықты қауіпті еке-
нін сезініп, жемқорлық 
құбылысына қарсы тұра-
тын болады, яғни осындай 
келеңсіз көріністерге мүл-
дем төзе алмайды. Сөй-
тіп, осы дерттің жойы-
луына үлес қосуына алып 
келеді. Мұның өзі сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
мәдениеттің азаматтар-
дың саяси белсенділі-
гін көтеруге ықпал ете-
тінін көрсетеді. Жастар-
дың бойында осы мәде-
ниеттің толық қалыптасуы 
үшін бірқатар шарттар 
керек екендігі сөзсіз. Ол 
үшін, ең алдымен, жастар: 
сыбайлас жемқорлықты 
елдің дамуын тежейтін аса 

қауіпті қоғамдық дерт деп 
тану, жемқорлық көрініс-
терін анық ажырата білу, 
мемлекеттің түрлі сала-
ларында жемқорлық-
тың алдын - алу, әр адам-
ның пара беру және пара 
алуға қарсылығы, заңдар-
дың орындалуына үлес 
қосуы қажет. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәде-
ниеттің болуы әр адам-
ның құқықтық сауатты-
лығына да байланысты, 
бұл біреуде төмен, біреуде 
жоғары болуы мүмкін. 

Мемлекеттегі заңнама-
ларды жақсы білу әр адам-
ның өз іс-әрекетіне деген 
сенімділігін нығайтады, 
сөйтіп ол сыбайлас жем-
қорлыққа қатысты кез- 
келген құқық бұзушы-
лыққа тойтарыс бере ала-
тын дәрежеге жетеді. Бұл 
әрине, әрбір адамның аза-
маттық ұстанымына, өмір-
лік қағидаларына, тұлға 
ретіндегі қасиеттеріне бай-
ланысты қалыптастады. 
Мұнда өскелең ұрпақ-

тың жастайынан құқық-
тық санасы мен мәдение-
тін қалыптастыру, отан-
сүйгіштік бағыттағы 
құндылықтар негізінде 
тәрбиелеу міндеті қойы-
лып отыр. Өйткені, аза-
маттардың өз құқықтарын 
жақсы білуі қоғамдағы 
сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениет-
тің қалыптасуына бірден-
бір ықпал ететін фактор.

 Еліміздің әрбір аза-
маты қандай да бір заң-
наманы сәйкесінше қол-
дана білсе, мемлекеттік 
қызметкердің өз лауазы-
мын заңсыз қолдануына 
жол бермесе, яғни заңды 
құқықтары мен мүдде-
лерін қорғау үшін тиімді 
қолданса еліміз дерт-
тен арылып, әлемдегі 
дамыған елдер қатары-
нан орын алуына үлкен 
үлес қосылар еді. Осы-
ған орай, қазақстандық 
әрбір жас: ең алдымен, 
құқықтық сауатты мәде-
ниетті, жемқорлық көрі-

ністерін ажырата біле-
тін, «нөлдік» төзімділігі 
қалыптасқан, білімді, бәсе-
кеге қабілетті болу керек 
азаматтық ұстанымы 
айқын тұлға болуы тиіс.

Күрмеуі шешіл-
мей жатқан мәселелер 
бойынша жағдайды зерт-
теп, баспасөз конферен-
цияларын, брифинг-
тер ұйымдастыру, оны 
БАҚ-та жариялау, теле-
дидар мен әлеуметтік 
желілерге  шығару басты 
назарда болып келеді. 
2022 жылдың  сәуірі-
нен   бүгінгі таңға дейін 
жоба аясында 6 шебер-
лік класы, 14 жергілікті 
атқару органдарымен кез-
десу шаралары, 2 пікірта-
лас алаңы ұйымдастыры-
лып, аймақтарда 13 дәріс, 
9 семинар-тренинг, 2 дөң-
гелек үстел, 3 бейнеролик, 
2 әлеуметтік ролик өткізі-
ліп, «ЖАҢАРУ» РҚБ-і сай-
тында атқарылған іс-ша-
ралар бойынша Фейсбук, 
Ютуб, ВК, Инстаграм, Тик-
ток желілерінде тұрақты 
түрде жарияланып келеді. 

 Сондай-ақ, студент-
тік жатақханалардың жағ-
дайларымен және спорт 
нысандарының  жұмы-

сымен танысып, жастар-
дың әлеуметтік жағдайын 
жақсарту мақсатында нақ-
тылы жұмыстар жасалуда. 

Алдағы уақытта да осы 
жұмыстар өңір филиалда-
рымен, халықпен тығыз 
қарым-қатынас жасау 
жолында тың ізденістер 
жасайтын болады».  Ол  
өздеріңізге мәлім  Білім 
және ғылым министрлігі 
арасында Меморандумға 
қол қойылды. ЖОО-да 
коррупцияға қарсы комп-
лаенс-службалар ашылып,  
олар студенттер арасында 
құқық мәдениетің қалып-
тастыруда. Сонымен бірге 
осы жұмысты тек оқу 
орындарында емес, бар-
лық  жастар арасында 
кенінен өткізу керек деп 
ойлаймыз. Өйткені кор-
рупцияны жүйелі жұмыс-
пен және ғылыми мето-
дологиялық негізі бар сая-
сатпен ғана шектеуге, тос-
қауыл қоюға болады.

Қабдолла ӘЛИЕВ,  
«ЖАҢАРУ» сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 
жалпыұлттық қозғалыс» 

республикалық қоғамдық 
бірлестігінің аппарат бас-

шысы
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 СӨЗІМЕ – АРЫМ,  
УӘДЕМЕ – ЖАНЫМ КЕПІЛ

Мен еңбек жолымды 
Абай облысы Абай ауданы  
Тоқтамыс ауылында Отан 
соғысының батыры Жан-
ғазы Молдағалиев атын-
дағы Орта мектепті бітір-
ген соң, бір жылға сол кез-
дегі заман  талабына сай ком-
сомол-жастар бригадасында 
өзімнің сыныптастарым-
мен бірге қой шаруашылы-
ғында жұмыс істеуден бас-
тадым.  Содан, келесі жылы 
1983-1985 екі жыл Бело-
руссияның Гомель қала-
сындағы  әскери бөлімде 6 
айлық  кәсіптік жылу жүйе-
лері мен электр тоғын тасы-
малдау мамандығын оқып 
меңгердім де, қалған бір 
жарым жылымды Ресейдің 
Томск аймағындағы Итатко 
станцасының маңындағы 
қалың орман,  тайгада жасы-
рын  орналасқан артилле-
рия әскери бөлімінде қала-
ның жылыту жүйесінде 
жұмыс атқардым. Әскер-
ден келген сон көп ұзамай 
Абай ауданы Қарауыл село-
сында қатардағы милицио-
нер болып жұмысқа тұрдым.

Біздің  совхозда 60 
мыңнан астам қой болды, 
жұмысшылар жетіспейтін, 
сол үшін бізді  бала кезіміз-
ден жаз айларында қой қыр-
қу,мшөп шауып, жинап мая-
лау, қойлардың бауырын 
селеуден тазарту, қи ою , кір-
піш құю сияқты көптеген 
жұмыстарға ақылы-ақысыз  
жұмыс істететін. Содан тап-
қан лапақамызға шешеле-
ріміз мектепке киетін киім-
дерімізді сатып алып бере-
тін. Ал, енді мектеп бітір-
генде бір жыл қой бағу, яғни 
алдымызда бітірген бір жасы 
ілгері  оқыған сыныптастар-
дан шопан ата таяғын қабыл-
дап алу міндеті тұратын. Мен 
“Еңбек -76 “ комсомол жас-
тар бригадасында сынып-
тастарым Мағжан, Асқар 
марқұм, Мұратбек, қыздар-
дан Дана болдық. Төрт мың 
қозыны бағып бордақыла-
дық,еңбегіміз жанғаны сон-
дай Қазақстан бойынша тоқ-
тының  салмағын Ет ком-
бинатына  56 килодан тап-
сырып 2 жүлделі орынға 
ие болып, әк қайсымыз 2 
мың сомнан сияқы алған-
быз. Жетекшіміз Ыбра-
йым аға жұбайы Сауле апа-
йымыз өте еңбекқор   Және 
бізге қамкоршы адамдар еді, 
тракторист Қыдырбай аға-
мыз көңіл күйімізді әрқашан 
жоғары ұстайтын. Совхоз-
дың директоры Әбдіғалым 
аға, Абай ауданының бірінші 
хатшысы Хафиз  Матаев 
мен Семей облыстық Пар-
тия комитетінің бірінші хат-
шысы Қүбашевты  жетісті-
гімізді көру үшін бригадаға 
алып келген болатын. Казіргі 
уақытта сонын бірі қалмады 
деп айтуға болады, ауылға 
барсан бұрынғыдай қай-
нап жатқан тіршілікті бай-
қай алмайсын. Мектепте ол 
кезде 500- дің үстінде бала 
оқитын, мәдениет үйінде 
кино, концерт, би  әйтеуір 
өте көңілді болатын еді.

Ал әскери өмірді алсақ, 
жиі кесепаттар ол кезде 
де болатын еді. “Дедов-
щина” ұлтқа бөлініп біріне 

бірі әлімжеттілік, жершіл-
дік ол кезде де қатты болды. 
Кеңес заманы келмеске кет-
кенмен біздің тәуелсіз мем-
лекетіміздің әскери бөлім-
дерінде  ондай жағдай өкі-
нішке орай жиі  кездесіп 
жатқанына қарағанда сол 
кездегі әскери қарым -қаты-
нас жалғасын тауып жат-
қан іспетті. Әрнәрсенің жақ-
сылығын алмай, неге жама-
нын сақтап қаламыз деген 
ой мені де мазалайды.

Осы жасқа келіп, алдым-
нан шыққан талай асу-
лардан сүрiнбей өтсем, ол 
тек ұлы адамдардың кін-
дік қаны тамған қасиетті 
топырағым мен анамның 
ақ сүтінің құдіреті және де 
жанымды аямай еңбек етіп, 
алдынғы қатарлы әріптесте-
рімнен дәріс алып, үйренуге 
лайықты бастықтарды пiр 
тұтып өнеге алуымнан деп 
бiлемiн. Әр адамның өмірге 
жол сiлтер, бағыт берер, қам-
қоршы болар ұстазы болары 
анық, ал сол ұлағатты адам-
дарға бас ие отырып, алғы-
сымды айтып өту сыйлас-
тықтың да, адамгершілік-
тің де зор белгiсi. Мен, өзiмдi 
осындай дәрежеге жет-
кізген көптеген ұстазда-
рымның атын атап алғы-
сымды жолдағым келеді.

Басынан бастасақ, ең 
алғаш өз-өзiм болып мили-
ция табалдырығын аттап, 
азаматтық өмірімді мили-
циялық мектепке ауыс-
тырғанда, дұрыс жол көрсе-
тіп тәрбиелік ықпал жаса-
ған Тампишев Батай Өтеш-
қалиұлы ағамыз болмағанда, 
мүмкін мен милицияға 
қалай келдім солай кетіп 
қалар ма едiм. Өйткені жан-
жағын туған-туыс қорша-
ған өз ауылында милиция 
қызметкері болу, жаңа ғана 
милицияға орналасқан 20 
жастағы жiгiт үшiн үлкен 
сын еді. Мен үшiн осын-
дай күрделi шақта мили-
циялық өмірдің алдыңғы 
қадамдарын үйреткен, пара-
саттылығына ақылы сай 
ұстамды мінезді ағамнан 
тәрбие алып, 1986 жылы 
Қарағанды жоғарғы мили-
ция мектебінің күндiзгi оқу 
бөлiмiне оқуға түстім. Екі 
жыл әскер қатарында, бiр 
жыл милицияда және қай-
тадан әскери өмiрге, яғни 
казарманың тәртібіне түстім. 
Бұл жерде марқұм болған 
курс жетекшiсi Сәрсенбаев 
Есенәлі Есенбайұлы ағамыз 
бiздi өз тәрбиесіне алып, аза-
маттығың мен адалдығың  
таразыға түсер сын сағат-
тарда, сыннан сүрiнбей өте-

тін «азаматтықтың зор мек-
тебін» үйретіп, соны бола-
шақ өмірінде кәдеге асыра 
алатындай етіп дайындады.

  Үміткер: Кеңес 
үкіметi әлсіреп, дағда-
рысқа түсіп, одақ ыды-
рауға бет алған кезде, яғни, 
1989 жылы бiздiң үшiншi 
курс, сегiз ай оқу орнына 
қатерлі жерлерде болуға тура 
келдi. Танкі тасымалдайтын 
әскери ұшақпен бiздi Арме-
ниядағы «Карабах» оқиға-
сына, одан кейін Өзбекс-
тандағы «Ферғана» оқиға-
сына, одан кейін Маңғыстау-
дағы «Жаңа өзен» оқиғасына 
қатыстырды, бұл жолдарда 
мен өз елiмнiң Кеңес Одағы 
үшiн қандай дәрежеде тұрға-
нын, Мәскеудің бiзге деген 
көз-қарасын әбден зерттеп 
зерделедiм. Осындай оппо-
зициялық ойымды курс-
тас жолдастарыма айтқанда 
зәрелерi ұшатын едi. Сөйте 
тұра мен компартияда төрт 
жылдық өтiлiм бар мүше 
едiм. Бірақ, бiздiң қазақ хал-
қына деген Мәскеудің көз-
қарасы менің қанымды қай-
нататын. Ол көз-қарас Арме-
ниядағы «Карабах» оқи-
ғасы мен Өзбекстандағы 
«Ферғана» оқиғасы кезе-
ңінде келген Мәскеулік нұс-
қаулар мен қимыл әрекет-
терді, «Жаңа өзен» оқиға-
сындағы бiзге берiлген нұс-
қаулар мен көтерiлiстi басу 
айла тәсiлдерiнiң айыр-
машылықтарын салыс-
тыру арқылы пайда болды. 
Менің бұл ойымды бүкiл 
қазақ балалары бөлiсiп курс 
екі жікке бөлiне бастағанда, 
бiздi жедел Жаңа өзен-
нен алып кеткен болатын. 
Осы кезең мен үшiн өзім-

нің қазағыма деген жана-
шырлық тудырып, өмiрлiк 
ұстаныма айналып кетті.

Бұл орайда сөзге тиек 
етіп, Армениядағы «Кара-
бах» оқиғасын айтуға 
болады. Бiрде, өзiмдi қос-
қанда төрт курсант, бiр 
жергiлiктi милиция қыз-
меткері және автоматпен 
қаруланған екі сарбазы бар 
бiр офицер Ереван қаласы-
ның Массис кентіндегі көше 
қиылысында комендант-
тық сағатты орнатып тұр-
ған болатынбыз. Түнгi сағат 
02-03 шамасында, сол кез-
дегі әдет бойынша мемле-
кеттік нөмірі 00-01, 00-02 
екі қара волга-24 , яғни 
оньң бiреуi партия ұйымы-
ның бiрiншi хатшысының, 
келесiсi екiншi хатшысы-
ның машинасы едi, көше-
нің арғы бетiнен бiр, бергi 
бетiнен бiр шығып жүр-
генiн байқап тоқтаттық. 
Өйткені «Коменданттық 
сағат» болғандықтан аза-
маттарға жергiлiктi уақыт 
бойынша кешкі 22:00- ден 
тангы 04:00-ге дейiн көшеге 
шығуға шектеу қойылатын. 
Тоқтатып, бiрiншi қара вол-
ганың жанына барғанда вол-
ганың iшiнде бір бойжеткен 
қызбен қыдырып жүрген, 
мас коменданттың өзi отыр 
екен (Украинаның танкі 
дивизиясының командирі). 
Мен, ескерту жасап, комен-
данттың өзi болғаннан кейін 
босатып жiбердiм. Бірақ, бiр 
сағат өтпей жанағы екі қара 
волга тағы да «коменданттық 
сағат» тәртiбiн бұзып, көше 
кезіп, әрi-берi жүре бердi. 
Бiз оларды қайта тоқтат-
қанда, жүргізушілері  дауыс 
көтерiп, «Бiз коменданттың 

тапсырмасымен жүрмiз, сен 
не қылған адамсың!»-деп 
наразыланды. Мен оларды 
әкімшілік жазаға тарту 
мақсатында, кұжаттарын 
қолыма түсiрiп алу ойым-
мен алдаусыратып, «Сiз-
дер шыныменен жүргiзушi 
болсаңыздар құжаттары-
ңызды көрсетіңіздер» дедiм. 
Олар маған кұжаттарын 
берiп, құжат қолыма түскен 
кезде, қала комендантының 
кезекші бөлiмiне жүруiн 
сұрадым. Бірақ олар менің 
қойған талабыма қарамас-
тан, мені және машинаны 
қоршап тұрған жiгiттердi 
таптап кете жаздап, жүрiп 
кетті. Бiз, сегiзiмiз түгел бая-
нат жазып, материал жинақ-
тап, кезекші комендантқа 
берген кезде ол жаңағы екі 
жүргiзушiнi үш тәулікке 
қамауға алуға шешiм қабыл-
дады. Осыдан кейiн бiз екі 
жүргізушіні ұстап, қамауға 
алу үшiн, бағдар (ориенти-
ровка) бердiк. Жарты сағат 
өтпей оларды тауып, комен-
данттың кезекші бөлiмiне 
апармақшы болған кезде, 
олар «Бiз коменданттың 
жасырын тапсырмасымен 
жүрмiз» , «Алдымен комен-
дантқа барайық, содан кейін 
еріктерің білсін - деп бол-
май қойған соң, автоматпен 
қаруланған екі сарбазы бар 
офицерді ертіп курстасым 
Қайрат Рахимбаев марқұм 
екеуіміз екі қара волгамен 
комендант жатқан қонақ 
үйге келдік. Бірақ, бiздi 
онын әскери күзеті кiргiз-
бей, тек бір жүргуші ішке 
кіріп кетті. Бiр уақытта, екі 
жағында ағаш жәшік көтер-
ген екі жігітпен мас күйінде 
комендант келдi де, жаңағы 

екі ағаш жәшікке салынған 
“ Миша косалапи” сияқты 
қымбат кәмпитерді берiп 
жатып, осыған риза болың-
дар да орындарыңа барың-
дар, бұларга тиіспендер дедi. 
Менің, «Сiздiң бұл қылығы-
ңыз партия мүшесiнiң ic-ә-
рекетіне жат!» - деп, комму-
нист ретiнде ескерту жаса-
дым, Кеңес Одағы кезінде 
қызмет бабында бағынысты 
болсаңда коммунистік тәр-
тіпке сай партия мүшелерi 
бiр-бiрiмен тең құқылы сөй-
лесуге кұқылы болатын. 

Мен 20 жасымда Кеңес 
Әскерінің қатарында жүріп 
коммунистік партия мүшесi 
болып алғанмын. Ол дау-
рыға бастағанда, сабасына 
түсіру үшiн, сол кезден атағы 
дүрiлдеп тұрган Кеңес Ода-
ғының Орталық Комунистік 
Партиясының Бас хатшысы 
М.С. Горбачевқа шағымда-
нам деп қоркыттым. Бұл 
екі арада екі армян жігіттері 
«Сен комендантқа қарсы 
шығатын кiмсiң, өлгеніңді 
бiлмей қалатын боларсың-
деп мені неше түрлi сөздер-
мен қоркытып, жағамнан 
ала бастады. Мен қолымдағы 
резеңке сойылмен (дубинка) 
біреуін ұрып жiбердiм де, 
екіншісін итеріп тастадым, 
осы кезде бiзбен келген сар-
баздар қолындағы автомат-
тарымен армяндарды ата-
тын секiлдi оқтықтарын тар-
тып-тартып кездеп тұра 
қалды. Бұны көрген комен-
данттың зәресі ұшып, мас-
тығынан айығып кеттi. 
Сөйтiп қарсыласқан топтың 
буын басып, бәрiн маши-
наға отырғызып, бiрiншi 
машинаның рөлiне өзiм 
отырдым да, екiншi маши-

«Мұзарт тау алыстаған сайын биіктейді» деген қазақ халқының даналы сөзi бар. 
Жасына жас қосылып, уақыт атты асаудың жалынан тартып мінген ағаларымыздың 
аясында жүрiп, кейде биiктiгiн байқамай қалып, күнін кеш бағалап жатамыз. Ең өкiнiштiсi 
де сол. Осы себепті, коғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз етудегi жауапты міндетті арқа-
лаған азаматтардың арасында, өткен күн мен бүгiнгi күннің аражiгiн ажыратып, аға буын 
өкiлi ретінде салиқалы ой айтар, салмақты ерлерiмiздiң бiрi, асқар таудай арамызда жүрiп, 

қуат берiп, сол куат-күшін,  кұдіретін бойымызға дарытып, тыныштық күзетiнде, жем-
қорлық пен қаржы саласында өмір бойы қызмет етіп келе жатқан Абай облысы бойынша 
Тексеру комиссиясының мүшесі Ернұр Мұсабайұлы Әзімбаев, не айтса да қалт айтпай-
тын дана халқымның «Малым жанымның садақасы, жаным арымның  садақасы» - деген 
ер намысын қайрайтын  жігерлі сөзін байрақ етіп, елі үшін қызмет  атқарып келеді. 

Еліне адал ерен үшін «Құрмет» орденімен марапатталған.  
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БАСТЫ МАҚСАТЫМ – 
САЙЛАУШЫЛАРЫМНЫҢ 

СЕНІМІН АҚТАУ!

 СӨЗІМЕ – АРЫМ,  
УӘДЕМЕ – ЖАНЫМ КЕПІЛ

Батыс Қазақстан облысы 
Орал қаласы Зашаған кенті 
8 сайлау округі бойынша 
бір мандатты Батыс Қазақ-
стан облыстық маслиха-
тына үміткер Әліби Науха-
нұлы Баяховпен сұхбат

       "Жаңару" сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жал-
пыұлттық қозғалысы" РҚБ 
Батыс Қазақстан филиалы 
басшысының орынбасары 
Баяхов Әліби Науханұлы, 
1965 жылы 19 мамырда 
Батыс Қазақстан облысы 
Тайпақ ауданы Қалмыково 
ауылында дүниеге келген.  
 Жәңгір хан атын-
дағы Батыс Қазақстан аграр-
лық-техникалық универси-
тетінің түлегі, мамандығы 
зооинженер және заңгер. 
Ауылшаруашылық ғылым-
дарының докторы (2008ж.), 
Ресей Жаратылыстану 
ғылым академиясының ака-
демигі (2018ж.), Қазақстан 
Республикасы Ұлттық инже-
нерлік академиясының кор-
респондент-мүшесі (2022ж.).  
Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрі-
лігінің "ҚР жоғары оқу орны-
ның үздік оқытушысы-2017" 
Қазақстан инновациялық 
және телекоммуникация-
лар жүйелер университеті-
нің ректоры. "Қазақстан Рес-
публикасының ғылымын 
дамытуға сіңірген еңбегі 
үшін", "Ы.Алтынсарин" төс 
белгілерімен, "Қазақстан Рес-
публикасында инженер-
лік істі дамытудағы еңбегі 
үшін", «А.Байтұрсынов» 
атындағы Алтын медалдары-
мен және ҚР Сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігі Төрағасының Құр-
мет грамотасымен марапат-
талды.  Саяси додаға  қаты-
насудағы мақсатыңыз?

Сайлау заңының ашық-
тық, жариялық қағидала-
рын ескере отырып, қазақ-
тың бес арысыныңбірі 
Міржақып Дулатұлы: 

Алыстан "Алаш" 
десе, аттанамын,

Қазақты қазақ 
десе, мақтанамын.

Болғанда әкем-қа-

зақ, шешем - қазақ,
Мен неге қазақтық-

тан сақтанамын, - дегендей, 
елімнің ертеңін, тағдырын 
айқындайтын сын сағатта 
үн қоспасам қашан қосамын 
деген оймен сайлауға бел 
будым. Егер сен саясатпен 
айналыспасаң, саясат сені-
мен айналысады деген ұғым 
тағы бар. Бәрі өмірден, тарих-
тан алынған жайлар ғой...

 Сайлаудағы басты мақ-
сатым - еліміздегі саяси 
тұрақтылық пен ұлтаралық 
келісімді одан әрі нығайту, 
қоғамдағы әлеуметтік-эко-
номикалық реформалар-
дың жүзеге асырылуына 
және азаматтардың денсау-
лығы мен өмірінің қауіпсіз-
дігі, адам құқықтары мен 
бостандықтарының сақта-
луына үлес қосу. Қысқаша 
өзіңіз туралы айтып кетсе-
ңіз, ғылымға қалай келдіңіз?

Тарихқа көз жүгіртсек, 
екінші курстан кейін 1984-
1986 жж. Отан алдындағы 
әскери борышымды өте-
дім, білім мен ғылымды 
өндіріске еңгізіп, тәжі-
рибе жинақтадым. Қатар-
дағы ғылыми қызметкер-
ден доцент, кафедра мең-
герушісі, ғылыми-зерттеу 
зертханасының директоры, 
ғылыми жұмыстар және 
халықаралық байланыстар 
жөніндегі проректор қыз-
меттерін атқардым.  
Түсінген адамға білім мен 
ғылымның құдіреті осы, 
сондықтан бүгінгі жас-
тарды кездескен қиындық-
тарды жеңуге, болашаққа 
адал еңбектенуге, білім алуға 
шақырамын. Себебі бай-
лық, мансап келіп кетеді, 
ал білім өзіңмен бірге жер 
бесікке дейін жетеді, сат-
пайды, сатылмайды. 

 Селекция және био-
технология саласындағы 
ғылыми жетістіктерімізді 
019 "Инновациялық техно-
логияларды өндіріске енгізу" 
бағдарламасы бойынша 
Батыс Қазақстан, Маңғыс-
тау, Қызылорда облыстары-
ның  шаруашылықтарына 
еңгізідік, асылтұқымды мал 

шаруашылықтарын қалып-
тастыруға, жаңа жұмыс 
орындарын ашуға жұмса-
дым, өндіріске араластым.

      Ақжайық етті-
жүнді кроссбред қой тұқы-
мының типі мен ізде-
рінің авторымын.

      2017 жылы Қазақстан 
инновациялық және теле-
коммуникациялық жүйе-
лер университетінің  ғалым-
дарымен бірлесе отырып, 
ЭКСПО -2017 Халықаралық 
көрмесіне қатынастық  және 
"Архимед-2018" Халықара-
лық ғылыми жобалар сайы-
сында көрменің Алтын және 
Күміс медалдарына ие бол-
дық.   

        Бүгінде Қазақстан 
инновациялық және теле-
коммуникация жүйелер 
университеті Халықаралық 
аккредиттеу және аттестат-
тау сынақтарынан сәтті өтіп, 
еліміздегі белді оқу орында-
рының біріне айналды.  
   

Сайлауалды бағдарла-
маңызға тоқталсаңыз, қан-
дай бағыттарды қамтиды?

Біріншіден, облыс тұр-
ғындардың әл-ауқатын арт-
тыру мақсатында түрлі мем-
лекеттік бағдарламалардың 
жүзеге асырылуына, шағын 
және орта бизнес өкілде-
рін қолдау, сонымен бірге 
көпбалалы және аз қам-
тылған отбасыларға, бала-
лар үйіне қайырылымды-
лық көмек көрсету шара-
лары басты назарымда. 

Екіншіден,  көпш-
лікті толғандырып жүр-
ген – азық-түлік қауіпсіз-
дігі, жер, су және киік мәсе-
лелерін шешуге үлес қосу;  

 Үшіншіден, ұлттық 
"Жайлы мектеп" бағдарла-
масы аясында Зашаған кен-
тіндегі 3 ауысымды мек-
тептердің проблемасын 
шешу, денсаулық сақтау, 
жастар арасындағы жұмыс-
сыздықпен күресу, ұстаз-
дар және студенттердің 
әлеуметтік, ғылыми мүм-
кіндіктерін арттыру, эко-
логия және қоғамдық тәр-
тіпті қамтамасыз етуге ат 

салысу - бағдарламамның 
негізі болып саналады. 

Бүгінде Зашаған кен-
тінде тұрып жатқан тұрғын-
дар, сонымен бірге  универ-
ситетте білім алып жатқан 
негізінен жастар -  түп-тамы-
рын ауылдан бастайды. Біз 
үшін кіндік қанымыз там-
ған ауыл - Алтын бесігіміз!

Ауылдан адам көшке-
німен, адамнан ауыл көш-
пейді,-дегендей, Сіздердің 
ауылдан бала болып атта-
нып, орталарыңызға Аза-
мат болып оралған жерлесте-
рін   қолдайды деп сенемін.

Себебі осы жердің тұр-
ғылықты тұрғыны ретінде 
шемімін таппаған, қордалан-
ған мәселелердің барлығы да  
жаныма таныс.  Аз сөйлеп, 
көп іс тындыратын уақыт 
жетті, бірлесіп еңбектенейік.  
Біздің күшіміз -  бірлікте! 

 Сайлаушылары-
ңызға айтар тілегіңіз қан-
дай болмақ? 

Ұлт ұстазы А.Байтұрсы-
нов:"Басқалардан кем бол-
мас үшін, біз білімді, бай 
және күшті болуымыз керек. 
Білімді болуға оқу керек. Бай 
болуға кәсіп керек. Күшті 
болуға бірлік керек" - деген 
болатын. Сондықтан да 
бүгінгідей сындарлы кезеңде 
ұлтты ұйытатын ортақ құн-
дылықтар: бірлік, отаншыл-
дық, ұлттық тәрбие, білім, 
ғылым және адал еңбектің 
берері мол деп санаймын.

Мемлекеттің бәсекеге 
қабілеттілігіде білім мен 
ғылымды меңгерген, ғасыр-
лар бойы қалыптасқан 
рухани қасиеттерді бойына 
сіңірген ұрпақпен анықта-
лады. Жастарды білім мен 
ғылымға, еңбектенуге және 
ұлттық құндылықтары-
мызды сақтауға шақырамын.

Мен жерлестеріме 
сенемін, жақсылығы мол, 
шуақты күндеріміз көп бол-
сын, халқымыз аман, елі-
міз тыныш болсын! 

         Басымыздан бақ 
таймасын, бейбіт өмі-
ріміз, Тәуелсіздігіміз 
баянды болсын, ағайын!

наға Рахимбаев Кайрат оты-
рып, бәрiн коменданттық 
бөлiмге ұстап алып келдiк. 

Комендант өзiн мас 
күйiнде қол астындағы бағы-
нысты адамдарға алып кел-
гендiктерiмiзге қатты қор-
ланды. Бiздiң комбатымыз, 
полковник Шоқаев пен рота 
командирi Хватковты шақы-
рып, баянаттарымызды қай-
тып алуға жалынды. Мен 
бұған көнбей, екі жүргізу-
шіге кезекші комендант бер-
ген «үш тәулік қамауға алу 
туралы шешiм аз -деп он бес 
күнге дейiн ұзартып, комен-
данттың жұмыстан өз еркі-
мен кетуін талап еттiм. Арты 
үлкен айқай-шуға айналды. 
Екі үлкен бастықтың жүр-
гізушілерi болғандықтан 
оларды жергiлiктi мили-
ция бастығы қамауға алмай 
қойды. «Жеткiзiлгендердi 
есепке алу кітабына» жазбай 
қатты састы. Бiз таң атқанша 
жүрiп, әзер дегенде екі жүр-
гізушіні уақытша ұстау каме-
расына тапсырғанша таң 
атып қалған едi. Ендi таңер-
теңгі асымызды ішiп келе 
жатсақ жаңағы екі жүргізуші 
түк болмағандай өз машина-
ларымен көшеде жүр екен. 
Бұл оқиғаны партия жина-
лысында көтеріп талқылап, 
екі взвод бірдей түскі астан 
бас тартып, курста толқулар 
басталып кеттi. Содан кейiн, 
Қарағанды жоғары милиция 
мектебiнiң бастығы, гене-
рал Алехин өзi ұшып  келiп, 
бiздi төменгі курс келiп ауыс-
тырғанша шыдай тұруды 
сұрай бастады. Ақырында 
басқа комендант келді. 

Бiрер күннен кейiн тез 
арада мені тағы қасым-
дағы жақтастарымды Қара-
ғандыға самолетке ақша 
беріп өз күшiмiзбен қайта-
рып жiбердi. Кейiн мемле-
кеттік емтиханда маған бiз-
бен бiрге болған ұстаздар, 
«Біз Армениядан осы Ернұр-
дың арқасында өз уақы-
тында қайттық» - деп риза-
лық білдіріп, мемлекеттік 
емтиханнан қинамай өткіз-
ген болатын. Осы көрсеткен 
белсенділігім үшін Арме-
ния Ішкі істер министрі 
маған «Милиция үздiгi» төс 
белгiсiн бердi. Қарағанды 
милиция мектебiнде оқып 
жүрген кездегі еске алар-
лық тағы бiр- екі оқиғаларды 
айтып кетейін, 1988 жылы 
бiздiң курс Жамбыл қала-
сында бiр айлық практика-
лық сабақ өтіп жатқан бола-
тын, бiрде бiздiң өзiмiз ұста-
ған «қалтаға түскiш» ұрыны, 
қамау изоляторында қасық 
жұтып қойған себептi ауру-
ханаға алып келдiк. Дәргер-
лік көмек екiншi тәулікке 
қалған соң бiр-бiрiмiздi ауыс-
тырып оны күзетіп жүр-
генде бiздiң бiр курстас жiгiт 
жаңағы ұрыны қолына жұп-
тап кiсендеп, бiрге ұйық-
тап кетіптi, оянса ұры жоқ. 
Сөйтсе ұры күзетшiнiң 
ұйықтағанын тосып жатса 
керек кiсендi шешiп, ауруха-
наның киiмiмен қашып кет-
кен. Бiз бүкiл курс намысқа 
тырысып жаңағы ұрыны 
iздеуге кірістік оның мой-
нында он үштен аса ұрлық 
болған, өте ептi орыс жiгiтi 
еді. Бiр жұма дегенде қай-
тадан ұстадық. Сол кезде 
ұйықтап қалган жігіттің ұял-
ғанын көрсеңіз. Сол кезде 
жауапкершіліктің не екенін 
бүкiл жан дүниенмен түсiне-
сін. Тағы бiр ,мыcaл айтайын 
өйткені, күнделікті өмірдің 
өзі мұғалім, тек дұрыс көз-
бен көріп, мағыналы түсінік 
ала білу қажет. Сол Таразда 
жүргенімде менің жетекшім 
Нәйет деген азамат капи-
тан болатын, үш аяқты мото-
циклымен жүредi. Бiр күні 
штаттан тыс бiр көмекшiсі-
мен мені ертiп түнгi сағат 
үш-төрт шамасында бiр үйге 

келдi де, аса кауіпті қыл-
мыскерді ұстайтындығы-
мызды айтып, сақ болуы-
мызды ескертті. Ол екiншi 
қабатқа жалғыз өзi көтерiлдi 
де, екеуiмiздi балконның 
астына қойып кеттi. Бiрер 
уақыттан кейiн Нәйет есікті 
қаққанда қылмыскер балкон 
арқылы қашпақ болса керек, 
денесінде тек  iш киiмi ғана 
бар, бұлшық еттерi ойна-
ған, өте шымыр денелi жiгiт 
балконнан жеп жеңіл топ 
етіп жерге секiрiп түсті. Бiз 
екеуiмiз жаңағыны қолтық-
тап алып жерге етпетiнен 
жықтық. Бірақ қылмыскер 
өте мықты екен бiздi жер-
ден оп-оңай көтерiп әкетті. 
Менің зәрем ұшты, қорық-
қаннан емес әрине, айыры-
лып қалып масқара боламын 
деген оймен. Арпалысып 
жатқанда Нәйет көмекке 
келiп үшеуiмiз жабылып 
әзер дегенде колына кісен 
салып, орталық АІІБ-не 
алып келдiк. Таңертеңінде 
Тараз қаласының Орталық 
АІІБ бастығы үшеуiмiздi 
шақырып мақтап, марапат-
тауға бұйрық дайындауға 
тапсырма берiп жатқанда 
кезекші кiрiп келдi, сөйтсек 
жаңағы қылмыскер дәрет-
ханаға сұранып шыққанда 
маңайының бәрін жайпап 
АІІБ-нiң iшiндегi торлы аула-
дан қашып кетіптi. Бастық-
тың айтуынша оның мой-
нында бiрнеше кісі өлтiру, 
тонау сияқты ауыр қыл-
мыстар болған көрiнедi. 
Бұл оқиғадан менің түй-
генiм қылмыскермен қай 
жерде болса да өте сақ болу 
едi және өз күш қабілетіңді 
мейлiнше арттыру болатын.

Қарағанды жоғарғы 
милиция мектебiн 
тәмамдап, ең алғаш Жаңа-
Семей аудандық ІІБ-нiң 
профилактикалық инспек-
торы қызметіне тағайында-
дым. Бұл кезде мені өз қам-
қорлығына алып тәрбие-
леп, жол көрсеткен ұстазым 
Мұхтаров Тұрсынбек Бахтия-
рұлы еді. Аудан көлемiнде 
он төрт учаскелiк инспек-
тор болса, соларға басшы-
лық жасауды тапсырып, 
ең  алғаш ұжыммен жұмыс 
iстеудiң тәсілдерін үйретті.

Содан кейін, Семей қала-
сына iргелес «Тепличный» 
совхозы мен “Тауык фабои-
касы”  орналасқан Ақ қайын 
ауылының учаскелік инс-
пектор ы болып ауыстым. 
Мен өз басым, ҚЖММ-iн 
жедел iздестiру маманды-
ғында бiтiргендiктен өз учас-
кемде болған қылмыстарды 
болдырмауға, алдын-алуға, 
егерде қылмыс жасалса 
оның сезіктілерін  жедел 
түрде табуға  тырысатын-
мын. Бiрде Семей облыс-
тық қылмыстық iстердi 
iздестiру басқармасының 
бастығы полиция полков-
нигі Звягин Александр Ива-
нович шақыртты. Барсам 
Мәскеуден келген екі пол-
ковник отыр екен, А.И. Звя-
гин «Маған, мына кiсiлер 
сенің учаскеңде тұратын аса 
қауiптi қылмыскерді iздеп 
келіп отыр. Ол бiрнеше рет 
кici өлтiрген, кешеден берi 
ол адам тұратын үй торуылға 
алынды. Сен бiздiң жедел 
топқа көмек жаса» - дедi. 
Мен, бiрден «Сіз iздеп жүр-
ген адамды қазір-ақ ұстап 
беремiн » - дегенде, ол таңқа-
лып «қалай?» - дедi. Ал, одан 
үш күн бұрын маған жаңағы 
iздеудегi адамның өгей әкесі 
кездесіп, « Ернұр менің Мәс-
кеуден өгей балам,  әскер-
ден қашып үйге келді, 
неге екенін бiлмеймiн өте 
қатты бұзылған, түpi қорқы-
нышты» - дегенде мен оны 
ұстап алып, әскери комис-
сариатқа тапсырмақ бол-
ғанмын, бірақ өгей әке-
сіне деген сезiк болмау үшiн 
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ЖЕМҚОРЛЫҚ–ҚОҒАМ ДЕРТІ
Мешкей деген 

жақсы ат емес...
Ата-бабамыздан сөз 

артылған ба? Осы бір меш-
кейлік жайлы сөзі бүгін-
гінің жемқорларына 
қарата айтылғандай. 

Иә, сыбайлас жем-
қорлық күннен күнге 
көбеймесе азаяр емес.  

Жемқорлық – кез кел-
ген мемлекеттің, қоғамның 
дамуына тежеу болатын 
індет. Сондықтан  оны тоқ-
татпайынша мемлекетте 
өсіп-өркендеу болмайды. 
Мемлекеттің экономика-
лық және саяси тұрақтылы-
ғына қатер төндіретін сыбай-
лас жемқорлықпен күрестің 
маңыздылығы өте жоғары.

Сыбайлас жемқорлық – 
мемлекеттік қызметті жеке 
пайдасы үшін заңсыз пай-
далану болып есептеледі. 
Жемқорлықпен күрес нау-
қандық шара емес және 
тек құзырлы мекемелер-
дің немесе билік органда-
рының ғана міндетіне жат-
пайды. Білімді, мәдениетті, 
әрі бәсекелестікке қабі-
летті ұлт қалыптастыру 
үшін елде орын алып отыр-
ған жемқорлықпен бүкіл 
халық болып күресу керек.

Сыбайлас жемқорлықты 
әркім әрқалай пайымдауы 
мүмкін. Жасыратыны жоқ, 
біреулер жемқорлыққа 
жүйені кінәласа, біреу-
лер жоқтықты себеп еткісі 
келеді. Жоқ, менің ойымша, 
жемқорлық —дерт!  Өйт-
кені,  біреу мұндай әрекетке 
тоңғанынан барса,  біреу той-
ғанынан барады... Бір адам-
ның ашкөздігінен  жасал-
ған теріс  қадам бүкіл мем-
лекеттің экономикасы-
ның кері кетуіне әсер етіп 

жатады.  Міне, өзінің қалта-
сын ғана ойлап қарапайым 
халықты несібісінен қаға-
тындар-нағыз рухани дертке 
душар болғандар дер едім...

Сыбайлас жемқорлық 
қазақ қоғамында бұрын да 
болған.  Қолда барда қоны-
шыңнан бас,  ебін тапқан екі 
асайды деген сөздер осын-
дайдан қалса керек.  Ол 
замандарда би-шешендер 
қазына қаржысын жым-
қырғандарды "тура биде 
туған жоқ,  туғанды биде 
иман жоқ" деген сияқты  
қанатты сөздермен  әділ 
шешім қабылдап отырған.

Ал,  қазіргі қоғамда 
сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жаңа форматта жүр-
гізіліп келеді. Яғни,  сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
заң бар,  Президент жар-
лығы бар, түрлі бағдарлама-
лар қабылданды Дегенмен,  
қанша жерден заң қатал,  
жаза күшті болса да жем-
қорлықты жою мүмкін бол-
май отыр. Сондықтан бұл 
індетпен ел болып,  халық 
болып күресу керектігін 
уақыт өзі дәлелдеп келеді. 
Соңғы уақыттарда құрыл-
ған сыбайлас жемқорлық-
тың алдын алумен айналы-
сатын  қоғамдық институт-
тардың жұмысы жылдан 
жылға оң нәтиже беруде.

Сондай-ақ,  қоғам бел-
сенділерінің де ой пікірі,  
насихат жұмыстары халық-
тың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетін қалыптас-
тыруда ролі зор. Осы орайда 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет туралы аз-
кем тоқтала кетейін.  Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
стретегияның негізгі басым-
дықтарының бірі – сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет деңгейін қалып-
тастыру. Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениет – 
бұл адамның саналы және 
адамгершілікпен сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
тұру қабілетін айтады.

Тұлғаның сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы мәдениеті 
дегеніміз, ол сол тұлғаның 
қоғам қауіпсіздігіне және 
игілігіне сыбайлас жемқор-
лықтың зияны туралы білі-
мін қамтитын қасиеті. Ол 
индивидтің жай ғана сыбай-
лас жемқорлыққа өзбеуі ғана 
емес, сонымен қатар оны 
жоюға, онымен күресуге тал-
пынуы болып табылады.

Яғни, сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы мәдениет 
дегеніміз ол жемқорлыққа 
қарсы белсенді азаматтық 
позиция. Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениет тұл-
ғада құқықтық шеңберде 
іс-әрекет етуі үшін белгілі 
бір біліктіліктердің болуын 
талап етеді, олар: жемқор-
лықты әлеуметтік зұлым 
ретінде тани білуі, сыбай-
лас жемқорлықпен күрес 
негіздерін және оның қоғам 
өмірінің кез келген сала-
сында деңгейін төмен-
дету үшін барлық мүмкін-
діктерді пайдалана білуі.

Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениет 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы сананың фено-
мені болып табылады.

Халықтың құқықтық 
сауатын арттыруда,  қандай 
да бір кедергіге тап болғанда 
қайда хабарласып,  қайда 
арыздану керектігін, сыбай-
ластықтың соңы нендей 
жауапкершілікке алып келе-
тінін түсіндіруде,  Консти-

туциялық тәртіпті қорғауда, 
сыбайлас жемқорлықпен 
күрес аясында тиімді, бірың-
ғай жалпы мемлекеттік сая-
сат жүргізуде,  қоғамның 
мемлекетке және оның инс-
титуттарына сенімін нығай-
туда қоғамдық ұйымдар мен 
қоғам белсенділері нәти-
желі жұмыс істеп жүр.

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет қалып-
тастыру, алдын алу бағыт-
тары бойынша құрылған 
қоғамдық ұйымдардың,  
соның ішінде «ЖАҢАРУ» 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы жалпыұлттық қоз-
ғалысы республикалық 
қоғамдық бірлестігі сыбай-
лас жемқорлықтың, соның 
ішінде тұрмыстық сыбай-
лас жемқорлық тәуекелдері-
нің  алдын алуда , оған қарсы 
мәдениетті қалыптастыруда 
жүйелі жұмыс істеп, мей-
лінше өз үлесін қосып келеді.

«ЖАҢАРУ» сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жал-
пыұлттық қозғалысы рес-
публикалық қоғамдық 
бірлестігінің Маңғыстау 
облысы бойынша филиалы 
атқарған жұмысына бір-
шама тоқталар болсам, 
қоғамдық бірлестік мүше-
лері тарапынан жыл басы-
нан бері сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру бойынша 
64 рет  кездесу өткізілсе, 
әртүрлі мәселе бойынша   
40-тан астам мониторинг 
жүргізіліп, 5 азаматтан 
арыз-шағым келіп түсті.

Осы арыз-шағымдар 
мен зерделеу жұмыстары-
ның негізінде №34 бола-
шақ бөбекжайына  ротоция 
бойынша ауысқан директор-
дың бұрынғы жұмыс орны-

нан өз қызметкерлерін өзі-
мен бірге алып келгені анық-
талып, нәтижесінде бала-
бақша  есепшісі, іс жүргізуші, 
асхана көмекшісі, тәрбиеші-
лер жұмыстан босатылып, 
балабақша директорына 
еңбек міндеттерін тиісінше 
орындамағаны үшін, тәртіп-
тік жаза ретінде сөгіс берілді.

Оқушылар орталығы-
ның бұрынғы директо-
рының бірнеше мұғалім-
дерге артық сағат жазған-
дығы, жұмыста жоқ адам-
дарға табель қойғандығы 
анықталып, нәтижесінде 
комиссия шешімімен бір 
күзетші жұмыстан шығары-
лып, мұғалімдерге жазыл-
ған артық сағаттың ақшасы 
мемлекеттік бюджетке қай-
тарылуға шешім қабыл-
данды. Әрі қарай қаржылық 
тексеру жүргізу үшін Ішкі 
мемлекеттік  аудит депар-
таментіне және ҚР сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Маңғыс-
тау облысы бойынша депар-
таментіне  хат жолданды.

Ақтау қаласындағы көп-
бейінді аурухананың ней-
рохирургия бөлімінде дәрі-
гер-резидент ретінде тәжіри-
беден өтіп жүрген М.Оспа-
нов атындағы медициналық 
университетінің 4 курс 
студенті Д-есімді азамат 
пациенттің туысынан «опе-
рацияға көмектесемін» деп 
50 мың теңге ақша алған-
дығы анықталып, нәтиже-
сінде арызданушыға ақшасы 
қайтарылып, универси-
тетке студенттің сыбай-
лас жемқорлыққа жол бер-
гендігі туралы хат жолда-
нып, ауруханадан тәжіри-
беден өтуі тоқтатылды.

«ЖАҢАРУ» сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы жал-
пыұлттық қозғалысы рес-
публикалық қоғамдық 
бірлестігінің Маңғыс-
тау облысы бойынша 
филиалы барлығы 35 кон-
курстық комиссиялар мен 
жұмыс топтарына сыбай-
лас жемқорлықтың тәуе-
келдерін болдырмау үшін 
және ашықтықты қамтама-
сыз ету мақсатында бақы-
лаушы ретінде қатысты.

Бүгінгі таңда филиал 
жанынан «Жас қыран» 
жастар клубы құрылып-
,өз жұмысын бастап кетті.

Сөзімнің соңында Ұлы 
Мұқтардың " Ел боламын 
десең бесігіңді түзе" дейтін 
ойлы сөзін негізге ала оты-
рып, ең алдымен ұрпақ тәр-
биесіне ерекше жауапкер-
шілікпен қарауға  шақыра-
мын. "Отан отбасынан баста-
лады демекші, әрқайсымыз 
өз бойымызды   жемқорлық 
дейтін жаман әдеттен аулақ 
ұстап,  жақындарымыздың,   
бала-шағамыздың санасына 
сәуле құятын жарқын істері-
мізбен үлгі болайық.  Сыбай-
лас жемқорлықтың біздің 
қоғамнан,  біздің өміріміз-
ден түбегейлі жойылуына  
бәріміз бірге атсалысайық!

Дайрабай ҮСІПБАЕВ, 
«ЖАҢАРУ» сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 

жалпыұлттық қозғалысы 
республикалық 

қоғамдық бірлестігінің 
Маңғыстау облысы 

бойынша филиалының 
директоры Экономика 

ғылымдарының кандида-
ты.
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«Сәкен» операсы 
С.Сейфуллин атындағы 
қоғамдық қордың қол-
дауымен жазылды. 

Опера өнер универ-
ситетінің шығармашы-
лық ұжымдарының күші-
мен қойылды, студент-
тік симфониялық оркестр 
(көркемдік жетекшісі – 
Айдар Торыбаев), студент-
тік хор капелласы (көркем-
дік жетекшісі және дири-
жері – Батыржан Сма-
қов), хормейстер Марина 
Бухвалова, концерт-
мейстер Дана Ившина.

Опера Сәкен тұлғасы 
арқылы қазақтың қасі-
ретті тарихы мен сәу-
лелі күндері қамтылған. 
Туындыда ұлттың мұңы 
мен шері, қуанышы қатар 
өрбіп отырады. Атап айт-
қанда, қазақтарды әскерге 
алу туралы патша жар-
лығы шыққанда елдің тол-
қуы, ашаршылық, 1936 
жылы Мәскеуде өткен 
қазақ өнері мен мәдение-
тінің онкүндігіндегі ұлт-
тық өнердің жеңісі, саяси 
қуғын-сүргін секілді 
тарихтың өшпес парақ-
тары көріністері тапқан. 

Опера Сәкен Сейфул-
линнің «Көкшетау», «Тау 
ішінде», «Жас қазақ мар-
сельезасы», «Сыр сан-
дық»  әндері орындалды., 
Үкілі Ыбырай, Ақан сері 
секілді халық компо-
зиторлардың туынды-

лары пайдаланылған.
Сәкен Сейфуллинді 

Айбек Әбдіәшімұлы, оның 
жары Гүлбаһрамды Нұр-
жайнар Әбілқайырова 
ойнады. Операда Голо-
щекин, Ежов, Мирзоян, 
Күләш Байсейітова сынды 
тарихи тұлғалардың бей-
нелері Қазақ ұлттық өнер 
университетінің студент-
тері сомдап шығарды. 

«Сәкен» операсы кон-
церттік нұсқасының 
премьерасында көрнекті 
мемлекеттік, қоғам қай-
ратткері Оралбай Әбдікәрі-
мов, "ЖАҢАРУ" сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жал-
пыұлттық қозғалыс рес-
публикалық қоғамдық бір-
лестігіңің төрағасы Мэлс 
Семғалиев, Қазақстан Рес-
публикасының еңбек 
сіңірген қызметкері Әбіл-
хакім Ақмурзин, Сәкен 
Сейфуллиннің атындағы 
қоғамдық қордың төра-
ғасы Ақмола облысы ішкі 
саясат басқармасының бас-
шысы Алмаз Алин құр-
метті қонақтары болды.

***
В  Казахском нацио-

нальном университете 
искусств, в рамках мероп-
риятий, посвященных 25 
летию Казахского нацио-
нальнеого универси-
тета, состоялась  премь-
ера оперы «Сәкен» (кон-
цертная постановка).

Либеретта Каната 

Жунисова, музыка 
Алиби Абдинурова, дири-
жер – Айдар Торыбаев.

Опера «Сакен» предс-
тавляет историю о госу-
дарственном и обществен-
ном деятеле, поэте, писа-
теле Сакене Сейфуллине. 
Произведение, основан-
ное на исторических собы-
тиях, повествующее о 
нелегком пути и разнооб-
разной судьбе поэта, вос-
певает патриотизм, отвагу 
и гражданственность. В 
двухактном произведе-
нии изображены сложные 
периоды и исторические 
моменты начала ХХ века.

Дань вечной памяти 
жертвам политичес-
кого преследования, пок-
лон духу предков, сражав-
шихся за нашу независи-
мость и будущее, написан-
ное для того, чтобы через 
оперный жанр предста-
вить миру наших героев.

Оперу исполнили: 
студенческий симфони-
ческий оркестр Казахс-
кого национального уни-
верситета, художествен-
ный руководитель маэстро 
Айдар Торыбаев; студен-
ческий Хор Капелла, худо-
жественный руководи-
тель и дирижер Лауреат 
международных конкур-
сов Батыржан Смаков. 

В ролях главных героев 
оперы выступили сту-
денты 1-4 курса Казахс-

кого национального уни-
верситета искусств. Хор-
мейстер – Марина Бух-
валова, концертмейстер 
– Дана Ившина.

Почетными гостями 
премьеры оперы «Сәкен» 
были государственный и 
общественный деятель 
Оралбай Әбдікәрімов,  
Председатель РОО «Обще-
национальное движе-
ние против коррупции 
«ЖАҢАРУ» Мэлс Семға-
лиев, Заслуженный работ-
ник Республики Казахс-
тан Әбілхакім Ақмурзин, 
Президент обществен-
ного фонда имени Сәкен 
Сейфуллина,  руководи-
тель управления внут-
ренней политики Акмо-
линской области.

Қазақ ұлттық өнер университетінің 25 жылдығы аясында «Сәкен» операсы 
концерттік нұсқасының премьерасы өтті. Көрнекті мемлекет қайраткері, 

ақын, жазушы, драматург, композитор Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен қызметі, 
шығармашылығы туралы сыр шертетін туынды либреттосының авторы – Қанат 

Жүнісов, музыкасын жазған – Әліби Әбдінұров.


