
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне инклюзивті білім беру мәселелері бойынша 

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Кемтар балаларды əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзеу 
арқылы қолдау туралы» 2002 жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына:

(Соңы 9-бетте)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Беларусь тарапының бастамасы бойынша Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Лукашенкомен телефон 
арқылы с�й лесті, деп хабарлады Мемлекет басшысының 
баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қазақстан халқының және жеке �зінің 
атынан Никол Пашинянды �зі басқаратын «Гражданский 
договор» партиясының кезектен тыс �ткен Парламент 
сайлауындағы жеңісімен құттықтады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Құрметті журналистер, бұқаралық 
ақпарат құралдарының қызметкерлері!

Баршаңызды кəсіби мерекелеріңізбен 
шын жүректен құттықтаймын!

Ақпарат саласы – қоғамдық пікір 
қалыптас ты ратын маңызды сала.

«Халықтың көзі, құлағы һəм тілі» 
ретінде елге адал қызмет ету – əр журна-
листің абыройлы мін деті.    

Сіздер қашанда ұлт мүддесін бəрінен 
биік қойып, ел қамы үшін қалам тартып 
жүрсіздер.

Мемлекетшілдік құндылықты дəріп-
теп, жасам паздық пен жақсылықтың жар-
шысы болып келесіздер.

Ақпарат саласын дамытуға мемлекет 
тарапынан қашанда ерекше көңіл бөлі-
неді.

Өз кəсібінің майталманы болған 

қа рым ды журналистерге қолдау көр-
сетіледі.   

БАҚ саласындағы дəстүрлі Президент 
сый лығы – соның бір көрінісі. Оның 
иегері атанған азаматтардың есімі қазақ 
журналистикасының жылнамасына жа-
зылатыны сөзсіз. 

Жыл сайын ең таңдаулы журнали-
стерге берілетін марапат осымен жиыр-
ма бесінші рет табысталып отыр. Бұл 
сыйлыққа қастерлі Тəуел сіздігіміздің 
30 жылдығы қарсаңында ие болудың да 
символдық мəні бар.

Сіздер егемендік жылдарында ұрпақ-
тың бойына азаттық рухын сіңіруге зор 
үлес қостыңыздар.  

Мен мемлекет пен қоғамның ортасын-
да алтын көпір болып жүрген журна лис-
тердің еңбегін жоғары бағалаймын.

Əрқайсыңыз шынайы ақпарат тара-
ту дың жауапкершілігін сезініп, ұлттық 
мүдденің биігінен көріне береді деп 
сенемін.

Соңғы кезде радио қызметкерлерінің 
кəсіби мерекесі жоқ екені жиі айтылып 
жүр.

Мен Қазақ радиосының 100 жылдығы 
ая сында 1 қазанды Радио қызметкерлері 
күні деп ресми түрде бекіткен жөн деп 
санаймын.

Еліміз берекелі бірлік пен ырысты 
ын ты мақтың арқасында өсіп-өркендей 
түссін!

Журналистер жағымды жаңалығымен 
жұрт шы лықты қуанта берсін!

Баршаңызға шығармашылық шабыт, 
толағай табыс тілеймін!

Мереке құтты болсын!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
Қарағанды фармацевтикалық зауытында шығарылған 
«Спутник V» вакцинасының бірінші компонентін алды, деп 
хабарлады Елбасының баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вакциналаудан кейін Елбасы 
қазақстандықтарды санитарлық-
эпидемиологиялық қауіпсіздік 
талаптарын сақтауға жəне бел-
сенді түрде екпе салдыруға ша-
қыр ды.

– Қазіргі таңда Қазақстанда 
үш миллионға жуық адам вакци-
на салдырды. Бүгін мен де ко-
ро навирусқа қарсы вакцина ал-
дым. Барша қазақстандықтарды 
бел сенді түрде екпе жасатуға, 

одан қорықпауға шақырамын. 
Əсіресе қазір вирустың жаңа 
штамы пай да болған кезде вак-
цина салғы зудың маңызы ерек-
ше. Бұл өз ден сау лығымыз 
үшін керек. Біз күрделі уақытта 
өмір сүріп жатырмыз. Осы 
қиындықты бірлесіп еңсе-
руге тиіспіз. Баршаңызға шын 
жүректен мықты денсаулық 
пен бақ-береке тілеймін, – деді 
Нұр сұлтан Назарбаев.

Əңгімелесу барысында мем-
лекет басшылары Қазақстан мен 

Беларусь арасындағы көпжақты 
ын тымақтастықтың, стратегиялық 

серіктестік пен одақтастықтың қа-
зіргі жағдайын жəне оны нығай ту -
дың перспективаларын талқы лады.

Тараптар өзара сауда-саттық 
көлемін арттыруға, машина жа-
сау, ауыл шаруашылығы, көлік 
жəне басқа да саладағы бірлес кен 
жобаларды жүзеге асыруға мəн 
бере отырып, сауда-экономи ка-
лық ықпалдастық пен өндірістік 
коопе рацияны жан-жақты жан-
дан дыруға ерекше назар аударды.

Бұдан бөлек, Президенттер 
өңірдегі эпидемиялық ахуал,  
сондай-ақ екі ел халқын жаппай 
вакциналау үшін қабылданып 
жатқан шаралар жайында пікір 
алмасты. Осы ретте Мемлекет 
басшылары COVID-19 панде-
миясының теріс салдарын ең серу 
жөніндегі үйлесімді іс-қи мыл-
дарды жалғастыруға ниетті екенін 
нақтылады.

«Дауыс беру қорытындысы 
мемлекеттілікті, ұлттық бірлікті 
нығайтуға жəне елдегі ахуал-
ды тұрақтандыруға бағытталған 
Сіздің саяси ұстанымыңызды 

халық қолдайтынын айқын 
көрсетті», делінген жеделхатта. 

Президент бірлескен бел-
сенді күш-жігердің арқа сын-
да Қазақстан мен Армения 

арасындағы қарым-қаты нас тар 
екіжақты форматта да, Еура-
зиялық кеңістіктегі экономи калық 
интеграция аясында да нығая 
беретініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Никол 
Пашинянның достас Арменияны 
өркендету жолындағы аса жа-
уапты мемлекеттік қызметіне 
мол табыс тіледі, деп хабарлады 
Президенттің баспасөз қызметі.

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Мəселен, BBC агенттігінің хабарлау-
ынша, БҰҰ-ның Ауғанстандағы арнайы 
өкілі Талибан содырлары шетелдік сар-
баздар шығарыла бастағалы бері шабу-
ылды күшейтіп, Ауғанстанның ондаған 
ауданын басып алғанын айтып дабыл 
қақты. 

БҰҰ-ның арнайы өкілі Дебора Лион 
Қауіпсіздік Кеңесінде өткен жиында 
Талибан мамыр айынан бастап 370 аудан-
ның 50-ден астамын алғанын ескертіп, 
ел дегі ахуалдың күрделене түскенін 
жет кізді. Оның айтуынша, қақтығыстың 
көбеюі алыс жəне жақын мемлекеттерге 
де қауіп төндіруі мүмкін. 

(Соңы 5-бетте)

Алаңдатқан Ауғанстан
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
АҚШ сарбаздарын Ауғанстан аумағынан шығара бастағалы талибандар 
белсенді әрекет етуге кірісті. Таяуда олар елдегі бірқатар маңызды ны-
санды басып алды. Bсіресе солтүстіктегі �ңірлер біртіндеп Талибанның 
бақылауына �тіп жатыр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Телефон арқылы сөйлесті

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

«Мәслихаттың үлгі регламентін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2013 жылғы 3 желтоқсандағы 

№704 Жарлығына �згерістер енгізу туралы

ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:
1. «Мəслихаттың үлгі регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2013 жылғы 3 желтоқсандағы № 704 Жарлығына мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мəслихаттың үлгі регламентінде:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Мəслихаттың үлгі регламенті (бұдан əрі – регламент) «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 9-бабына сəйкес əзірленді жəне 
мəслихат сессияларын, оның органдарының отырыстарын өткізу, оларға мəселелерді енгізу 
жəне қарау, мəслихат органдарын құру жəне сайлау, олардың қызметі туралы есептерді, 

(Соңы 2-бетте)

1. Елдің əлеуметтік-экономикалық 
жəне қоғамдық-саяси дамуын ақпараттық 
тұрғыдан қамтамасыз ету ісіндегі бұ-
қаралық ақпарат құралдарының елеулі 
рөлін ескере отырып, Қазақстан Рес пуб-
ликасы Президентінің бұқаралық ақпарат 
құралдары саласындағы сыйлықтарын 
беру, гранттарын тапсыру жəне Алғы-
сын жариялау жөніндегі қоғамдық ко мис-
сияның ұсынымын қарай келіп:

Қазақстан Республикасы Пре зи ден-
тінің бұқаралық ақпарат құралдары 
саласындағы сыйлықтары:

Захарчук Вера Николаевнаға – «Ха-
бар 24» телеарнасының жаңалықтар бөлі-
мінің жүргізушісіне, отандық тележурна-
листиканы дамытуға қосқан үлесі үшін;

Исабаева Сəуле Борисқызына – 
«Qmonitor.kz» желілік басылымының шо-
лушысына, интернет кеңістігінде ақпарат 
тарату ісін дамытуға қосқан үлесі үшін;

Құтпанбаев Бақыт Жағыпарұлына 
– «Қазақ» жəне «Шалқар» радиоларының 
Алматы студиясының жетекшісіне, Қа-
зақ станның өңірлік саясатын ақпараттық 
тұрғыдан қамтамасыз етуге қосқан үлесі 
үшін;

Ойшыбаева Жаннат Бақты ғұл-
қызына – «Қазақстан темір жолы» ұлттық 
компаниясы» акционерлік қоғамының 

БАҚ-пен жұмыс департаментінің бас 
менед жеріне, Қазақстан дамуының 
өзекті мəселелерін қамтыған ақпараттық-
талдамалық қызметі үшін берілсін;

Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің бұқаралық ақпарат құралдары 
саласындағы гранттары:

Байғараев Нұрмұхамед Исман-
ұлына – «AIQYN» республикалық қо-
ғам дық-саяси газетінің бас редакторына, 
баспа бұқаралық ақпарат құралдарын 
дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін;

Нұрақын Диас Ермекұлына –
«КТК» телеарнасының ақпараттық бағ-
дар ламалар дирекциясы орталық редак-
ция сының редакторына, Қазақстан теле-
визиясын дамытуға қосқан үлесі үшін;

Толықбаев Мақсат Мəлікұлына 
– «QAZAQSTAN» ұлттық телеарнасы 
«Ашық алаң» қоғамдық-саяси ток-шоуы-
ның жүргізушісіне, Қазақстан Респуб ли-
касы Президентінің қызметін белсенді 
түрде жан-жақты түсіндіріп, жариялап-
көрсеткені үшін;

Хасанов Серікбол Тілепбер ген-
ұлына – «Мұнара» газетінің бас редакто-
рына, Қазақстан журналистикасын жəне 
ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарын 
дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін тап-
сырылсын;

Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің бұқаралық ақпарат құралдары 
саласындағы Алғысы:

«Ақиқат» ұлттық қоғамдық-сая си 
журналының шығармашылық ұжы-
мына – еліміздің бұқаралық ақпарат құ-
рал дарын дамытуға қосқан елеулі үлесі 
үшін;

«Вечерний Алматы» газетінің шы-
ғар машылық ұжымына – қоғамдық-
саяси, əлеуметтік-экономикалық жəне 
мəдени-гуманитарлық салалардың да-
муын ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз 
етуге қосқан зор үлесі үшін;

«Қазақ радиолары» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің шығар ма-
шылық ұжымына – ұлттық радио сала-
сын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін;

«Сарыарқа» телеарнасының шы-
ғар машылық ұжымына – өңірлік жур-
налистиканы дамытуға қосқан үлесі үшін 
жариялансын.

2. Осы өкім бұқаралық ақпарат құ-
ралдарында жариялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 25 маусым
№195

Елбасы вакцина
салдырды

Құттықтау жеделхатын жолдады

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ �КІМІ

Қазақстан Республикасы Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
сыйлықтарын беру, гранттарын тапсыру және Алғысын жариялау туралы

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің

күнімен құттықтауы

РЕСМИ

ӘЛЕМ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН
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Автонесиелеу 
бағдарламасы 
аяқтала ма?

8-бет

Ақмола 
губерниясындағы 
ажал араны

13-бет

Жәнібектің 
жарқын 
жеңісі

15-бет
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�ткен сенбіде елордада Президенттік жастар кадрлық резервінің мүшелері бас 
қосты. Пікірсайыс клубының алғашқы қонағы Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың штаттан тыс кеңесшісі, Президент жанындағы реформа-
лар ж#ніндегі жоғары кеңес т#рағасының орынбасары және Еуропа қайта құру 
және даму банкінің экс-президенті Сэр Сума Чакрабарти болды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Республикасы Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласын-
дағы сыйлықтары мен гранттары тапсырылды, деп хабарлады Akorda.kz.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Қазмедиа орталығында» Қазақстан 
Республикасы Президентінің бұқаралық 
ақпарат құралдары саласындағы сый-
лықтары мен гранттарын тапсыру рəсімі өтті.

Салтанатты іс-шара барысында Пре-
зидент Əкімшілігі Басшысының бірінші 
орынбасары Дəурен Абаев Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың БАҚ 
қызметкерлерінің кəсіби мерекесіне арналған 
құттықтауын оқыды.

– Сіздер қашанда ұлт мүддесін бə рінен 
биік қойып, ел қамы үшін қалам тартып 
жүрсіздер. Мемлекетшілдік құндылықты 
дəріптеп, жасампаздық пен жақсылықтың 
жаршысы болып келесіздер. Ақпарат сала-
сын дамытуға мемлекет тарапынан қашанда 
ерекше көңіл бөлінеді. Өз кəсібінің майтал-

маны болған қарымды журналистерге қолдау 
көрсетіледі. БАҚ саласындағы дəстүрлі 
Президент сыйлығы – соның бір көрінісі. 
Оның иегері атанған азаматтардың есімі 
қазақ журналистикасының жылнамасына 
жазылатыны сөзсіз. Жыл сайын ең таңдаулы 
журналистерге берілетін мара пат осымен 
жиырма бесінші рет табысталып отыр. 
Бұл сыйлыққа қастерлі Тəуелсіздігіміздің 
30 жылдығы қарсаңында ие болудың да 
символдық мəні бар, – делінген Президенттің 
құттықтауында.

Содан кейін Дəурен Абаев Президент 
сыйлығы мен грантының иегерлерін, 
Алғысын алған шығармашылық ұжымдарды 
құттықтады.

Мемлекет басшысының Өкімімен 
Қазақстан Республикасы Президентінің 

сыйлығы ««Хабар 24» телеарнасының 
жаңалықтар бөлімінің жүргізушісі Вера 
Николаевна Захарчукке, «Qmonitor.kz» 
желілік басылымының шолушысы Сəуле 
Борисқызы Исабаеваға, «Қазақ» жəне 
«Шалқар» радиоларының Алматы сту-
дия сының жетекшісі Бақыт Жағыпарұлы 
Құтпан баевқа, «Қазақстан темір жолы» 
ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы-
ның БАҚ-пен жұмыс департаментінің бас 
менеджері Жаннат Бақтығұлқызы Ойшы-
баеваға берілді.

Президент  гранттарын  AIQYN 
республикалық қоғамдық-саяси газетінің 
бас редакторы Нұрмұхамед Исманұлы 
Байғараев, «КТК» телеарнасының ақпа рат-
тық бағдарламалар дирекциясы орталық 

редакциясының редакторы Диас Ермекұлы 
Нұрақын, «QAZAQSTAN» ұлттық теле-
арнасы «Ашық алаң» қоғамдық-саяси ток-
шоуының жүргізушісі Мақсат Мəлікұлы 
Толықбаев, «Мұнара» газетінің бас редак-
торы Серікбол Тілепбергенұлы Хасанов 
иеленді.

Қазақстан Республикасы Президен тінің 
Алғысы «Ақиқат» ұлттық қоғам дық-саяси 
журналының, «Вечерний Алма ты» газетінің, 
«Қазақ радиолары» жауап кершілігі шектеулі 
серіктестігінің, «Сары арқа» телеарнасының 
шығармашылық ұжымдарына тапсырылды.

Мемлекет басшысының Алғыс хаттары 
еліміздің барлық өңіріне жіберілді. Аталған 
марапаттар əр аймақтан үздік деп танылған 
журналистерге салтанатты түрде табыс 
етіледі.

(Соңы. Басы 1-бетте)

халық алдында мəслихаттың атқар ған жұмысы 
жəне оның тұрақты комис сия ларының қызметі 
туралы есептерді тыңдау, депутаттардың 
сауалдарын қарау тəртібін, мəслихаттағы 
депутаттық бірлестіктердің өкілеттіктерін, 
қызметін ұйымдастыруды, сондай-ақ дауыс 
беру, аппарат жұмысының тəртібін жəне басқа да 
рəсімдік жəне ұйымдастырушылық мəселелерді 
белгілейді.»;

31 жəне 32-тармақтар мынадай редакци-
яда жазылсын:

«31. Мəслихат тиісті аумақ əкімінің есеп -
терін тыңдау жолымен жергілікті бюд жет тің 
атқарылуын, аумақтарды дамы тудың эко но-
микалық жəне əлеумет тік бағдарламаларының 
орындалуын ба қы лауды жүзеге асырады.

32. Мəслихат «Əкімдердің мəслихаттар 
алдында есеп беруін өткізу туралы» Қа зақ стан 
Республикасы Президенті нің 2006 жылғы 18 
қаңтардағы №19 Жарлы ғына сəй кес сесси-
яда тиісті аумақ əкімінің есебін тың дай ды.

Əкімнің (оның міндетін атқарушы 
адамның) өзіне жүктелген функциялар мен 
міндеттерді орындауы туралы есебі жəне 
ол бойынша шешімнің жобасы тиісті сесси-
ядан үш апта бұрын мəслихаттың тұрақты 
комиссияларының қарауына енгізіледі.

Мыналар:
1) аумақты дамыту жоспарларының, 

эко номикалық жəне əлеуметтік бағдар ла ма-
ларының орындалуы, жергілікті бюд  жеттің 
атқарылуы туралы əкім ұсын ған есептерді 
мəслихаттың екі рет бекітпеуі;

2) жергілікті қоғамдастық жина лы-
сының аудандық маңызы бар қала, ауыл, 
кент, ауылдық округ əкімін лауазымынан 
босату туралы мəселеге бастама жасауы 
мəслихаттың əкімге сенімсіздік білдіру ту-
ралы мəселені қарауы үшін негіз болып та-
былады.

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 
ауылдық округ əкімін лауазымынан боса-
ту туралы мəселеге бастама жасау Заңның 
39-3-бабына сəйкес жергілікті қоғамдастық 
жиналысының хаттамасымен расталады.»;

34-тармақ мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«34. Облыстардың, республикалық ма ңы-
зы бар қалалардың, астананың тексеру комис-
сияларының бюджеттің атқарылуы ту ралы 
есептерін мəслихат жыл сайын қарай ды.».

2. Осы Жарлық алғашқы ресми жария-
лан ған күнінен бастап күнтізбелік он күн 
өт кен соң қолданысқа енгізіле ді.

Қазақстан Республикасының Президентi 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 24 маусым
№604

Светлана ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Сума Чакрабарти кездесу кезінде өзі-
нің еңбек жолы, қазіргі атқарып жүрген 
жұ мысы туралы егжей-тегжейлі баяндап, 
көш басшылық туралы пайымдарын ортаға 
салды, клуб мүшелерінің сұрақтарына 
жауап берді. 

Президент кеңесшісі əңгіме бары-
сында елдегі жаңғыру процестеріндегі 

жастардың рөліне көбірек тоқтал ды. 
«Сіздер – бүгіннің өзінде көшбас шы сыз-
дар. Одан да маңыздысы – келешектің 
көш бас шысысыздар», деп бастады əңгі-
месін Сума Чакрабарти. 

Сэр Чакрабартидің ұсыныстарының 
бірі Президенттік жастар кадрлық резерві 
мүшелерінің арасынан мобильді өзгеріс 
командаларын құрумен байланысты. 
Атал ған командалар қызметтің нақты 
сала лары бойынша ұсыныстарды талдау 

жəне əзірлеу арқылы мемлекеттік жүйені 
реформалауға жəне өзгертуге үлес қоса 
алады. Белгілі бір уақыт ішінде (мысалы, 
100 күн) командалар белгілі бір аймақтың 
дамуына пікірлерін ұсынады. 

Екі сағатқа созылған сұхбат барысын-
да Сума Чакрабарти клуб мүшелерінің 
сауалдарына жауап беріп, стратегиялық 
жоспарлау, аумақтық даму, мемлекеттік 
басқару жүйесі, Қазақстан экономикасы-
на инвестициялардың ұлғаюы жəне басқа 
да тақырыптар төңірегінде əңгіме өрбітті. 

Президенттік жастар кадрлық резер-
вінің мүшелері Сэр Чакрабартидің сарап-
та малық пікірін қорытып, талқыланған 
мəсе лелер мен ұсыныстарды іске асыру 
тетігін қосымша қарастырып, дайындауды 
жоспарлап отыр. 

«Президенттік жастар кадрлық 

резервінің мүшелері – Қазақстанның па-
триот азаматтары. Қоғамның əл-ауқа тын 
арттыру жəне өмір сүру сапасын жақ-
сар туды, мемлекеттік қызмет көрсетудің 
тиім ділігін қамтамасыз етуді бірінші 
орынға қоямыз. Ол үшін біз барлық қолже-
тімді сындарлы алаңдарды ашық диалог 
ретінде пайдалануға дайынбыз. Біздің 
резервтегі əріптестеріміз өскелең ұрпақ 
пен алдыңғы буын арасындағы, мемле-
кет пен бизнес арасындағы байланыс-
ты рушы буынның рөлін атқарып отыр. 
Мемлекеттік қызметтің алаңында жүр ген-
діктен, процестердегі, стратегиялардағы 
қиын дықтарды көріп, түсініп отырмыз 
жəне осы өзгерістерге өз үлесімізді қоса 
аламыз», дейді клуб модераторы Айдын 
Байедилов. 

Клуб мүшелері де бұл кездесу көкейдегі 

көптеген сауалға жауап бергенін айтады. 
«Жалпы, ашық жəне тағылымды əңгіме 
өрбіді. Мұнда айтылған негізгі идеялар 
болашақта қабылданатын шешімдерге 
негіз болады. Бұл біздің резерв мүшелерін 
ынталандырады жəне шабыттандырады», 
дейді жас маман Əсел Сəрсенбаева. 

Резервтің тағы бір мүшесі Алмат Ах-
матолла да өз ойын айтты. «Президенттік 
жастар кадрлық резерві бастамашыл жас-
тарды біріктіріп, оларға Қазақстандағы 
үдерістер мен тұрақты дамуды одан əрі 
жетілдіру үшін байланыс, пікір алмасу 
алаңын ұсынып отыр», дейді ол. 

Ұйымдастырушылар іс-шараны 
коронавирус инфекциясының таралу 
қаупін азайтуды қарастыратын барлық 
санитарлық-профилактикалық шараны 
сақтай отырып өткізгенін айта кеткен жөн.

Президент сыйлықтары мен 
гранттары тапсырылды

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

«Мәслихаттың үлгі регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2013 жылғы 3 желтоқсандағы №704 Жарлығына #згерістер енгізу туралы

Көшбасшы жастар клубы жұмысын бастады

«Аманат» байқауының жеңімпаздары  

Жеңімпаздарды жеңістерімен жəне 
кəсіби мерекелерімен құттықтаған 
Сенат Төрағасы Мəулен Əшімбаев пан-
демия кезінде журналистер мен басқа 
да БАҚ қызметкерінің рөлі аса ма ңызды 
болғанын атап өтті. Олар дың қа жырлы 
еңбегінің арқасын да қазақ стандықтар 
елдегі ахуалды, індетпен күрес бары-
сында қолға алын ған шара ларды, мем-
лекеттің дамуы жо лында қабыл данып 
жатқан аса маңыз ды заңдарды дер кезін-
де біліп отырды.

«Пандемияға жəне қабылданған шек-
теулерге байланысты биыл екінші жыл 
қатарынан журналистер қиын жағдайда 
жұмыс істеуде. Соған қарамастан, сіз дер 
кəсіби біліктіліктің биігінен көрі ніп, аза-
маттарымызды маңызды ақпарат тармен 
дер кезінде таныстырып, өзекті мəсе-
лелерге арналған репортаждар мен сарап-
тамалық материалдарыңызды уақты лы 
жариялап келесіздер. Осындай белсен-
діліктеріңіз үшін сіздерге алғысымызды 
білдіреміз», деді Сенат Төрағасы.

М.Əшімбаев Мемлекет басшысы 
Қазақ радиосының 100 жыл дығына орай 
1 қазанды ресми түрде «Радио қызмет-
керлерінің күні» ретінде жариялауды 
ұсынғанын айтты.

Биыл байқауға 100-ге жуық жұмыс 
келіп түсті. Қатысушылар арасында те   ле-
арна, радио, газет, ақпараттық портал  дар 
жəне басқа да БАҚ тілшілері бар.

«Байқауға ұсынылған барлық ма-
териал – жоғары кəсіби деңгейдегі 
жұмыстар. Арнайы комиссия олардың 
арасынан ең үздіктерін іріктеп алды. 
Бар лық жеңімпазды бүгінгі жеңістері-
мен құттықтаймын», деді М.Əшім баев.

Сондай-ақ Сенат Төрағасы биыл бай-
қауға белгілі қазақстандық журналис тер 
Нұртілеу Иманғалиұлы мен Ми хаил 
Дорофеев атындағы екі жүлде қо сыл-
ғанына назар аударды.

«Нұртілеу Иманғалиұлы мен Ми хаил 
Дорофеев – отандық журналис тиканың 
дамуына үлкен үлес қосқан қаламгерлер 
еді. Олар талантты журналист қана емес 
елі міздің нағыз патриоттары болды. 
Нұр тілеу аға мен Михаил Дорофеевтің 
жар қын бейнелері əрқашан біздің жады-
мызда сақталады. Олардың еңбекке 
де ген адалдығы, кəсіби шеберлігі мен 
мол тəжірибесі жас журналистер үшін 
əрда йым үлгі-өнеге болып қала беретіні 
сөз сіз. Сенат тағайындаған арнайы 
жүлделер осы бағытқа да өз ықпалын 
тигізеді деп сенеміз», деді М.Əшімбаев.

«Аманат» байқауының биылғы 
жеңімпаздары мыналар:

Үздік телевизиялық материал – Ин-
дира Жылқайдарова («Хабар» телеарна-
сы) жəне Светлана Пенькова («Первый 
канал «Евразия»);

Үздік радиоматериал – Дулат 
Əбибуллаев («Qazaq radiosy»);

БАҚ басылымдарындағы үздік жа-
рияланым – «Атырау» газетінің ұжымы 
жəне Оксана Скибан («Литер» газеті);

Интернет-басылымдағы үздік жа-
рияланым – Марлан Жиембай («Қаз-
Ақпарат» ХАА) жəне Евгений Федотов 
(Kazpravda.kz);

Əлеуметтік желілердегі үздік жари-
яланым – Нартай Аралбайұлы;

«Тəуелсіздікке 30 жыл» – Қазақ-
станның Тəуел сіздігінің 30 жылдығы 
туралы үздік материал – Жолдыбай 
Базаров («Еgemen Qazaqstan» газеті) 
жəне «Хабар 24» телеарнасының ұжымы;

Нұртілеу Иманғалиұлын есте қал-
дыруға арналған «Қазақ журналис ти-
касының дамуына қосқан үлесі үшін» 
сыйлығы – Жайна Сламбек («Qazaqstan» 
ұлттық телеарнасы);

Михаил Дорофеевті есте қалдыруға 
арналған «Үздік аналитикалық мате-
риал үшін» сыйлығы – Юрий Масанов 
(Kursiv.kz);

Парламенттік журналистиканың 
дамытуға қосқан үлесі үшін арнайы 
жүлде – Эльдар Нуруллин («Экс-
пресс-К» жаңалықтар порталы).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері күні қарсаңында 
Сенатта журналистер арасындағы «Аманат» байқауының лауреаттарын 
салтанатты марапаттау рәсімі #тті, деп хабарлады жоғары Палатаның 
баспас#з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Парламенті Сенатының Т#рағасы Мәулен Bшімбаев елімізге 
ресми сапармен келген Ресей Федералды Жиналысы Федерация 
Кеңесінің Т#райымы Валентина Матвиенкомен кездесті, деп хабарлады 
Сенаттың баспас#з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Кездесуді ашқан Мəулен Əшімбаев 
елдеріміз арасындағы қарым-қатынас 
толығымен ХХІ ғасырдағы тату көр-
шілік жəне одақтастық туралы шарттың 
қағидаларына сəйкес дамып келе жат-
қанын атап өтті.

«Өткен жылдар ішінде елдеріміз 
ара сында стратегиялық серіктестіктің 
берік іргетасы қаланды. Бұған, ең ал-
дымен, Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев пен Ресей 
Президенті Владимир Владимирович 
Путин нің жеке достық жəне өзара 
сенім ге негізделген қатынасы зор ықпа-
лын тигізуде. Мемлекетаралық байла-
нысты нығайтуға Қазақстан Респуб-
ликасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев 
та баса мəн беріп келеді», деді Мəулен 
Əшімбаев.

Сенат ғимаратында өткен кезде су-
де сұхбаттасушылар екіжақты ынты-
мақ тастықты одан əрі тереңдетуге қа-
тыс ты маңызды мəселелерді кеңінен 
тал қылады.

Өз сөзінде Валентина Матвиенко 
екі ел арасында парламентаралық ын-
ты мақ тастықтың жоғары деңгейде да-
мып келе жатқанына назар аударды.

«Елдеріміздің парламентаралық 
ынтымақтастығын нығайтуға баса 
мəн беріп келеміз. Оған халықаралық 
парламенттік алаңдарда, оның ішінде 
Парламентаралық ассамблеялардағы 

өзара тиімді іс-қимылымыз дəлел. Осы 
ретте Қазақстан делегациясының Пар-
ла мент аралық ассамблеялар құра мын -
дағы тиімді жұмысын ерекше атап 
өткен жөн. Қазақстандық сарапшы лар 
модельдік заң жобаларын əзір леуге, 
мониторинг миссиясына жəне ТМД 
Парламентаралық ассамблея сы ко мис-
сиясының жұмысына белсенді қа ты сып 
келеді», деді Валентина Мат виенко.

Сонымен қатар іс-шара барысында 
Қазақстан мен Ресейдің көпжоспарлы 
қарым-қатынасын заңнамалық тұрғы-
дан қолдаудың маңызды екені айтыл-
ды. Одан бөлек, тараптар пандемиямен 
күрес кезінде екі елде қабылданған 
шара ларға тоқталып өтті. Сондай-ақ 
сау да-экономикалық, мəдени-гумани-
тар лық жəне тағы басқа салалар бойын-
ша байланысты арттыру мəселелері 
сөз болды.

Кездесуде парламентаралық ынты-
мақ тастықты нығайту мəселесіне ерек-
ше екпін берілді. Мəулен Əшімбаев 
экология, цифрлы даму, ғылым жəне 
тағы басқа бағыттар бойынша бір-
лескен шараларды талқылау жəне іске 
асыру үшін палаталар арасындағы 
өзара іс-қимылды арттыруды ұсынды.

«Біз парламентаралық ынтымақ-
тас тығымызды нақты істер арқылы 
дамытуға дайынбыз. Сапар аясын-
да көтерілетін мəселелердің бəрі екі 
елдің байланысын арттыру үшін аса 

маңызды», деді Сенат Төрағасы.
Мəулен Əшімбаев Қазақстан Сенаты 

агроөнеркəсіп кешенін өркендетуді 
заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз 
ету мəселесінде де тəжірибе алмасуға 
мүдделі екенін жеткізді. Оның айтуын-
ша, еліміздің экономикалық дамуында 
агроөнеркəсіптік кешеннің əлеуеті зор. 
Сондықтан қазақстандық сенаторлар 
бұл салаға басымдық беріп отыр.

Сондай-ақ Сенат Спикері білім 
жəне ғылым саласын жетілдіруді заң на-
малық қолдауда бірлесіп жұмыс істеу-
дің өзара тиімді екенін тілге тиек етті.

«Қазіргі таңда ғылым экономикалық 
өсім мен мемлекет дамуының негізгі 
факторларының біріне айналып отыр. 
Ғылыми зерттеулердің қолданбалы 
нəтижесін арттыру маңызды міндет 
бо лып саналады. Соған байланысты 
Қа зақ стан Сенаты «Ғылым» туралы 
заңға өзгерістер енгізу жəне нормалар-
ды жетілдіру үшін жұмыс жүргізуде. 
Осы мəселеде салалық комитет де пу-
тат тарының ресейлік əріптестерімен 
өзара тəжірибе алмасуының маңызы 
зор», деді Мəулен Əшімбаев.

Сенат Төрағасы осы мақсатпен 
тиісті комитеттердің бірлескен он-
лайн-отырыстарын ұйымдастыруды 
жəне сараптамалық-талдамалық сала-
да тəжірибе алмасуды жүйелі жолға 
қоюдың берері мол екенін атап өтті.

Айта кетейік, ертең Ресей депутат-
тарының ресми сапары аясында Қа-
зақстан Парламенті Сенаты мен Ресей 
Федералды Жиналысының Федерация 
Кеңесі арасындағы Ынтымақтастық 
жөніндегі комиссияның 16-отырысы 
өтеді деп жоспарланып отыр.

Парламентаралық ынтымақтастықты 
нығайту маңызды
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Осыдан дəл 45 жыл бұрын, 1976 
жыл дың жазында Мəскеуде жас 
журна листердің бүкілодақтық се-
минар-кеңесі өтті. Идеологияға қатты 
көңіл бөлінетін кез. Жиырма бес пен 
отыздың арасындағы қыл қан дай 
жастар алдында кеңес жур налис ти-
касының кілең бір ығайы мен сығайы 
сөз сөйледі, бай тəжірибесін бөлісті.

Солардың бірі – атағы жер жарған 
публицист Генрих Боровиктің жур-
налист жұмысының қадірі жайын-
да айтқаны есімде қалып қойды. 
«Мына дүниеде өзінің бір өмірінде 
жүздеген жандардың өмірін сүріп 
көргендей күй кешетін, ондаған кəсіп 
иелерінің тыныс-тіршілігін сезінетін 
екі мамандық бар. Олардың қандай 
мамандықтар екенін білесіздер 
ме?» деген еді Генрих Авиэзерович. 
Қол көтерген жігіт: «Біреуі – актер 
мамандығы. Актер патша да бола-
ды, бақташы да болады, солдат та 
болады...»  деген тұрғыда айтты да 
тоқтап қалды. Басқа ешкім суыры-
лып шығып, оның сөзін толықтыра 
қоймады. Күтіп тұрмыз. «Екінші 
мамандық – журналист», деді мэтр. 

Бəріміз серпіліп сала бердік. Сөйтті 
де, сөзін былай жалғады: «Журналист 
бір аптада дəрігердің, келесі апта-
да мұғалімнің, одан кейінгі аптада 
спортшының ішкі дүниесіне еніп, 
солардың кейпіне кіріп жатады, сол 
мамандықтардың бəрінің де жай-
жапсарын жалпылама  болса да жан-
тəнімен сезіне алады. Сондықтан да 
сіздер – адамға бір-ақ рет берілетін 
мына өмірде тіршіліктің барынша 
көп қырын көруге мүмкіндік жасай-
тын ең жақсы мамандықты таңдаған 
бақытты адамсыздар»... Осы сөзді 
ұмытқан емеспін. Журналистік жол-
ды таңдаған жастар біле жүрсін деп 
еске салып жатырмын.

Иə, журналист – бақытты болуға 
ба рынша кең жол аша алатын маман-
дық. Генрих Боровик айтқандай, 
неше түрлі адамдардың өмірін сүріп 
көрудің, неше түрлі кəсіптің қыр-
сырын сезініп қалудың сыртында, 
бұл мамандықтың саған сыйлай-
тын мүмкіндігінің өзі қыруар. Осы 
кəсіп ті игергенің үшін ғана, ақпарат 
құра лында жұмыс істейтінің үшін 
ғана саған бүкіл елге сөз арнау құқы, 

мемлекеттегі қоғамдық құбылыстарға 
баға беру құқы беріледі. Ондай құқ 
əкімге де, министрге де берілмейді. 
Неге дейсіз ғой? Негесі сол, əкім басқа 
облыстың жұмысына баға берсе-ақ, 
министр өзге салаға араласса-ақ басы 
дауға ілігеді. Ел туралы сөйлеу – 
журналистің еншісі. Басқалар салаға 
жауап береді, журналист санаға жа-
уап береді. Сала үкіметті құрайды, 
сана қоғамды құрайды. Міне, осы-
дан журналистік жұмыстың бөлекше 
жауапкершілігі туындайды. 

Не айтары бар, өкінішке қарай, 
дəл қазір журналистиканың жаны 
жү деу   леніп, жалы жығылып тұрған 
кезі. Бұлай дегенде қаржы қыспа ғы-
нан іссапарлардың жоққа жуық та-
ғанын, журналистердің өмірді білуі 
кемі генін, пандемия құрсауынан 
жұрт шы лықпен етене араласудың 
азайғанын айтқалы тұрған жоқпын. 
Жаппай коммуникацияның жаһанды 
жайлауы журналист қызметінің қа-
ді рін қашыру қаупін əкеле жатыр. 
Аза маттық журналистика бұқара лық 
ақпарат құралдарының кəсіби сіз-
 денуін күшейте түсіп отыр. «Кез 

келген кісі жаза алатын нəрсені бұ-
ларға бес жыл бойы несін оқытады?» 
деп таң-тамаша қалатындар да табы-
лады. Осындай кезеңде біз намысты 
қамшылап, кəсіби шеберлікті шың-
дауға  көбірек көңіл бөлуге тиіспіз. 
Елдің өмірін өзгерту халықтың 
көңілін өзгертуден басталғаны жөн. 
Сын сағатта адамдардың сағын сын-
дыруға, үмітін үздіруге көп ақыл-
дың керегі жоқ, осындай кезеңде 
қайратты қамшылауға, намысты 
осқы лауға, ертеңгі келер жақсылыққа 
сендіруге, соған ұмтылдыруға көп 
ақыл да керек, көп шеберлік те ке-
рек. Түптің түбінде дəл солай бола-
рына сенеміз.

Өз атымызға қайтадан толық ти-
ге  ніне екі жыл толған кəсіби мере-
кеміз құтты болсын, ардақты əріп -
тестер! Жа зар жақсылығымыз, жет-
кізер жа ңа лығымыз көбейсін!  

Сауытбек АБДРАХМАНОВ,
2003-2004 жылдардағы 

Ақпарат министрі, Парламент 
Мәжілісінің депутаты

Қазір бүкіл əлемде, барлық салада бəсеке 
жүріп жатыр. Ғарышқа ұшу ғана емес, оны 
игеру жолдары, экономиканы жасанды ин-
теллект көмегімен дамыту ашық əрі кеңінен 
талқыланып келеді. Əйтсе де, адам санасының 
өзгеруі көкейкесті əрі басымдық беретін мəселе 
болып қала бермек. Сондықтан ғылымның соңғы 
жетістіктері, білімнің озық түрлері, жаңғыру 
мұратына сай мамандықтар мен кəсіптер жаңа 
көзқарас қалыптастыруға, ой-өрісті кеңейтуге, 
адам өмірінің сапасын арттыруға бағытталған. 

Соның ішінде заманауи журналистика инду-
стриясы өнімдері үлкен маңызға ие болып отыр. 
Тіпті «медиабизнес», «медиаресурс», «баспасөз 
хол дингі», «медиа орталық», «контент» сияқты 
əлемдік ұғымдар бізге етене жақын болып кетті. 
Оның үстіне, бүгінде бəсекені бел сен діретін 
отандық, дүние жүзі лік ақпараттық кеңістік 
бар. БАҚ-тың бəрімізге үйрен шік ті үлгілерімен 
қатар түрлі ақпа рат агенттіктері, арналары, ға-
ламдық интернет желілері наси хатпен, сая-
си үгітпен, ағар тушылық қызметпен шек тел-
мейді, одан да ауқымды мақ сатты – адамзаттық, 
ұлттық, қо ғамдық сананы өзгертуге атса лысып, 
əлеуметпен шұғыл бай ланыс орнатуды көздейді. 
Кө бінесе, қалың бұқараның əлеуметтік жағынан 
қорғалуын алға тартып, қалқан болуға ты ры  сады. 
Сонысымен қоғамға пай да лы қызметі ерекшеле-
не тү седі. 

Мұндай міндетті орындау дың түрлі пəрменді 
тəсілдері бар. Дамыған елдер оларды білдіртпей 
алатын күшке («мягкие силы») жатқызады. 
Оларды қолдануда аянып қалмайды, қыруар 

қаржы жұмсайды. Сайып келгенде, бұл – геосаяси 
жағдайға ықпал ету деген сөз.

 Біздіңше, елдің тұрақты дамуын сипат-
тайтын одан да маңызды бір мəселе бар. Ол – 
қоғам дағы ұлттық салт-дəстүр мен адамгершілік 
қағидаларын, ар-ождан құндылықтарын сақтап 
қалу болса керек. Оның тиімді тетіктерін іске 
қосуда БАҚ сала сы үлкен рөл атқаратыны 
ақиқат. Мұнсыз сөз бостандығын елестету де 
қиын. Журналистік этикаға жүгінбеушілік, 
жауапсыздық, желілерде жалған ақпараттың та-
ралуына жол беру аталған саланың дамуына, 
бəсекеге қабі летінің артуына кедергі жасайтынын 
естен шығармаған жөн.

Жалпы, медианарық нағыз кəсіби мамандарға 
сұраныстан қалыптасады. Олардың кəсіби 
шеберлігін, шығармашылық əлеуетін толық 
пайдалануға жол ашады. Сонда əрбір журналистің 
еңбегі бүгінгіден əлдеқайда əділ, лайықты 
бағаланып, БАҚ-тың сапасы жаңа деңгейге 
көтерілмек.

Шыны керек, нарықтық қа ты настарды ба-
тыл енгізуге құрыл тайшылар да, меншік иелері 
де, кəсіби қызметкерлер де мүдделі бо луға тиіс. 
Сонда ғана бұл сала ның бағы жанады. Ал уақыт 
талабына сай өзгерген БАҚ-ты қалың оқырман 
мен көрерменнің өздері-ақ тез тауып алады.

Дархан МЫҢБАЙ,
2012-2013 жылдардағы Мәдениет және 

ақпарат министрі, Парламент Мәжілісінің 
депутаты, Nur Otan партиясы 

фракциясының мүшесі

БАҚ-тың міндеті 
айрықша мәнге ие

Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері! Кəсіби мерекелеріңізбен шын жүректен 
құттықтаймын!

Журналистер қашанда біздің айналамызда, 
оқиға ортасында, ең маңызды тақырыптардың алғы 
шебінде жүреді. Мемлекеттің қалыптасу кезеңінде 
жəне азаматтық қоғамды дамыту мəселелерінде 
БАҚ-тың орны мен міндеті айрықша мəнге ие.

Түрлі медиақұрылымдарда жұмыс істегенімде, 
«Қазақстан» РТРК-ны басқарғанымда немесе Мем-
лекет басшысының баспасөз қызметіне жетекшілік 
етіп жүріп мен өзіме əріптес санайтын журналист 
қауымының кəсіби шеберлігі мен жауапкершілігіне, 
батылдығы мен табандылығына сүйсінген сəттерім 
көп болды. Əсіресе олардың жаңа идеялар мен игі 
өзгерістерді қолдауға қашанда əзір тұратын елге-
зектігі разы ететін. 

Электронды БАҚ пен интернеттің жаһандық да-
муы кезеңінде журналистер енді шығармашылық 
əрі техникалық тұрғыдан таным көкжиегін кеңейте 
түсіп, тұтас ақпарат ағынын игеруге көшті. 

Отандық журналистиканың үздік дəстүрлерін 
сақтап, білім-біліктеріңізді тұрақты жетілдіре оты-
рып, кəсіби борыштарыңызды табыспен атқару-
ларыңызға тілектеспін!

Есетжан ҚОСЫБАЕВ,
2004-2006 жылдардағы Мәдениет, 

ақпарат және спорт министрі, 
«Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік 

орталығы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының Басқарма т"рағасы 

Дархан ҚЫДЫР�ЛІ,
«Egemen Qazaqstan»

Құбылған заманда 
құбыладан 
жаңылмау

Сөзді өнер алдына балап, дертке теңеген 
дана халқымыз ежелден лепестің кепиеті мен 
киесіне сенген. Ақындардың сөзі қара дауыл 
жел болған, абыздардың сөзі еліне ем болған. 
Сөзді семсер еткен арғы Абай мен Махамбеттер, 
бергі Алаш арыстары ақиқатты айтудан 
тайсалмаған, халқының қамын жеп, мұңын 
жыр еткен. Сондықтан Алаштың ар-намысына 
айналған Əлихан Бөкейхан, Міржақып Дулат, 
Мұстафа Шоқай, Смағұл Сəдуақастар шоғыры 
қала мын қару еткен бекзада буын еді. Қай-
мана қазақ қауырсын қалам қолына алған 
қа ламгеріне қарулы қайраткердей жауапкер-
шілік жүктеп, үмітпен қарайтыны сол дəс түр ге 
иек артып, тиек салғандығынан болса керек. 

Одан бері кеңестік солақай саясаттың сойқа-
нын көрген Мұхтар Əуезов бастаған алып тар 
тобы мұқалмас құрыш қаламымен кеше гінің 
кегін жоқтап, ебін тауып, өткенге кеткен есені 
толтырған марғасқалар еді. Қазақ журналистері 
қызыл цензураның қақпанына ілікпей, жетер 
жеріне жеткізіп жазды. Бертінгі кезеңде Шерхан 
Мұртаза, Əбіш Кекілбаев, Сағат Əшімбаев, 
Нұрмахан Оразбеков бастаған буын да серпінімен 
сеңді бұзып, ұлт рухын оятып, азаттықтың арай-
лы таңы ататынын жұртына астарлап сездірген, 
тəуелсіздік келгенде егемен елінің іргетасын бе-
кемдеп, көлікті көшінің түзелуіне қызмет еткен 
келісті көсемсөз шеберлері еді. Жампоз журна-
листер тəуелсіздік тұсында да ұлттық сананың 
орнығуына, елдік мүдденің үстем болуына аян-
бай тер төгіп, өзіндік үлес қосты, қосып та келеді. 
Шығармашылықтың оқшау аралында оңаша оты-
рып қалмай, мемлекеттік қызметке білек сыбанып 
араласқан сөз зер герлері де аз емес. 

Қалың оқырман қашанда қаламгер мен жур-
налистке ақиқаттың арашашысы, шындық тың 
шырақшысы деп құрмет көрсетті, бəтуалы сөзінен 
ғибрат түйді. Тұғырлы тұлғалар ақи қат тың алда-
спаны ретінде елге сыйлы болды. Тарпаң мінез 
тарландардың тағдыры ұл ты ның рухани өмірімен 
тұтасып өріліп жатты. Халықтың мінезі дауыл-
дай, сөзі мірдің оғын дай, басқаға бағынбайтын, 
жұртқа жағын байтын Баукеңдей алыптарды қазір 
де іздейтіні сондықтан болса керек. 

Ел арасында сөздің кепиеті, қаламның қасиеті 
қаша ма деп алаңдайтын аға буынның назы еміс-
еміс естіліп қалады. Ол – негізсіз де емес. Қазір 
қайраткер-қаламгер, «желімен» жарысып жа-
затын журналист болу оңай емес. Жаһандану 
заманының ақпараттық ағыны халқымыздың 
қасиет-құндылықтарын құнсыздандырып, 
сеніміне селкеу түсіріп, арналы дəстүріміздің 
арқауын сетінете бастағаны шындық. Цифрлы 
жүйе «айшылық алыс жерлерден жылдам хабар 
алғызғанымен», кеңістікті жақындатқанымен, 
жанындағы адамды өзіңнен оқшаулап, алшақ 
ететін дүлей құбылыс. Ақпараттық технологияның 
жойқын толқынымен бетпе-бет қалған қорғансыз 
жастардың əлеуметтік желінің ішінде виртуальды 
өмір сүре бастағаны да ойландырмай қоймайды. 
Қолына смартфон ұстаған кез келген жанның 
талғамы төмен, дерек, дəйегі негізсіз, дабыра-да-
былы жойқын жалған ақпарат таратып, жұртты 
шатастырып, жала жауып, арзан атақ жинайтын 
даңғаза-даңғойлық та үдеп барады. Желі кейде 
желөкпенің сөзіне, желіктің көзіне көрік басады. 
Мұндайда қым-қуыт ақпарат майданында май-
дан қыл суырғандай сенімді деректі жедел ұсыну 
оңай шаруа емес. Сондықтан журналистке қажет 
білім-білікпен бірге артылар жауапкершілік жүгі 
де ауырлай түсті. 

Желбуаз сөзден жалыққан, хайп емес, ба-
йып керектігін түсінген жұрт сенімді дерек ті 
қажет етеді. Хайп қуатындар түрлі алып-қаш па 
қауесет таратып, індетпен бірге елге іріт кі салса, 
халыққа қажетті мəліметті шұғыл ұсы на білген 
журналистер күн-түн демей еселі еңбек етіп жүр. 
Дəрігер халықтың тəнін ем десе, қаламгер жанын 
емдейтіні, ал жаны жал ған ақпараттың тұтқынына 
түскен қауымға ем қонуы екіталай болатынын 
пандемия кезін дегі инфодемия дəлелдеп берді. 
Осы кезеңде оқырманға журналистердің қырағы 
зерттеуі мен ақпараттық талдауы, əділ сыны мен 
терең сараптамасы, сүйекті сұхбаты мен салиқалы 
сөзі қоғамдық сұранысқа əрдайым қажет екенін 
аңғартқандай. 

Мемлекет басшысы «Халық үніне құлақ аса-
тын мемлекет» тұжырымдамасын іске асы рып 
отырған кезеңде бұқаралық ақпарат құралдары 
халықтың шынайы үніне айналуы керек. Сонда 
қалам ұстаған қауым мен жампоз журналистер 
билік пен халықтың арасына алтын арқау бола 
біледі. Қалай болғанда да, қай заманда да қалам 
ұстаған қауымның құбыласы шындық болуы тиіс. 
Публицистика – парасатқа негізделуі керек. Елдің 
сөзін сөйлемеген, көпшіліктің көкейіндегісін 
айтпаған, оқырманның ойындағысын таппаған 
сөзден серт, қаламнан қуат кетеді. Ақиқатын 
айтпаған, əділеттен аттаған жерде сенімге де 
селкеу түседі. Ал сенім болмаған жерде БАҚ-
тың басынан бақ таятыны белгілі. Сондықтан 
құндылықтар құнсызданған құбылмалы заманда 
құбыламыздан жаңылмайық, қаламдас...

Мереке құтты болсын!

Алтын көпірСана сыны – әлемдік бәсеке

Бақытты мамандық

Өмірдің ең көрнекті құбылысы – 
өзгеріс. Баспасөз қызметкерлері сол 
өзгерістердің не ең алдыңғы легінде 
немесе қайнаған ортасында жүреді. 
Олардың негізгі  дені  əділдікті , 
адалдықты, шындықты қорғайды, сол 
үшін күреседі.

Мемлекеттік тəуелсіздігіміздің 30 
жылында біз, біздің ұлтымыз бұрын-
соңды тарихымызда болмаған ора-
сан өзгерістерді басымыздан өткіздік. 
Отаншыл, ұлтшыл сөз жаңа дəуірдегі 
жаңа Қазақстанның ұйытқысы бола 
алды десек, соның сайыпқыран сар-
дарлары – еліміздің журналис тер 
қоғамы. Еркін ой мен еркін сөз Консти-
туциямызда көрсетілген ең бас ты 
құндылықтарымыздың бірі – рух бос-
тандығының көрсеткіші. Еркіндік – бей-
пілдік емес, керісінше, сөз жауапкершілігі 
мен жоғары мəдениеттілігі.

Қазіргі интернет пен технологияның 
дамыған заманында «ақпараттық 
соғыс» та қатарласа келіп, ұлттық 

құн ды лық тарымыздың түп-тамырына 
тіс батырып жатқаны белгілі. Мұндай 
қауіп-қатерге біз «от басы, ошақ қасы» 
түйткілдерінен гөрі, əсіресе жас ұрпақты 
ұлттық бір лік пен əлемдік дəрежеде 
əріптестік қа ты нас қалыптастыруға 
қабілетті білім мен біліктілікті, ұлт-
тық ірілік пен тұтасты ғы мызды қар сы 
қоя алсақ қана көздеген мақ сат-мұ рат-
тарымызға қол жеткізе аламыз.

Қаламгер əріптестерімізді кəсіби 
мерекесімен құттықтай отырып, ұлттық 
рухы мыздың, дүниетанымымыздың 
əлем  дік бəсекеге лайық болуы жолында 
аян бай еңбек ете беруге тілектестігімді 
біл діремін.

Қуаныш СҰЛТАНОВ,
Қазақстан Республикасының

1991-1995 жылдардағы тұңғыш 
Баспас"з және бұқаралық 

ақпарат министрі, 
Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген қайраткері

Құрметті əріптестер, бар ша-
ңызды кəсіби мерекелері ңі з  бен 
шын жүректен құттық таймын!

Бұл – тек қалам ұстаған жур-
налистердің ғана емес, ақпарат 
саласында жүрген барлық қыз-
меткерге ортақ мейрам. 

Бұқаралық ақпарат құ рал-
дары – мемлекеттік саясат тағы 
ма ңызды бағыттардың бірі. Себе-
бі медиа тек ресми ақ парат тара-
тудың құралы емес. Ол – ұлттық 
қа уіпсіздік пен идео ло гияның да 
өзегі. Мемлекет саясатын тү сін -
діруде халық пен билік ара сын 
жалғайтын алтын көпір. Сон -
дықтан журналистердің қо ғам ал-
дындағы азаматтық жəне əлеу мет-
тік жауапкершілігі өте жоғары.  

Тəуелсіздіктің 30 жылы ішін -
де ұлттық медиа елімізбен бір-
ге жаңару мен дамудың биік 
бе лестерінен өтті. Ақпарат 
саласының мемлекеттік басқару 

процесіне ықпалы артып келеді. 
Баспасөзде сауатты көтерілген 
мəселелер  мемлекеттік қызмет 
сапасын жетілдіруге септігін 
тигізіп жүр. Президентіміздің 
«Ха лық үніне құлақ асатын мем-
лекет» тұжырымдамасының нə-
ти желі іске асуында да журна-
листердің үлесі зор. 

Əрбір журналистің бүгінгі 
күнделікті еңбегі арқылы мемле -
кетіміздің ертеңгі тарихы жа зы лып 
жатыр. Сондықтан ақпарат саласын 
жаңа деңгейге көтеріп, биік тал-
ғамды қоғам қалып тас тырудағы 
еңбектеріңіз жана берсін!

Дендеріңізге саулық, отбасы-
ларыңызға амандық, шығар ма-
шылық шалқар шабыт пен толай-
ым табыс тілеймін!

Аида БАЛАЕВА,
Ақпарат және қоғамдық даму 

министрі

Медианарықтың мүмкіндігі мол

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биыл ел Тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Тарих үшін 
тым қыс қа болғанымен, біз үшін ғасыр ға бергісіз 
осы жылдар ішінде мемлекетіміздің іргесі бекіп, 
еңсесі тіктелді. Сындарлы сәттерден сүрінбей 7тіп, 
береке-бірлігі жарасқан, ынтымағы ұйыған, т7рт-
күл дүниеге танылған елге айналдық. �ртүрлі са-
лада жеткен жетістіктеріміз де, асқан асуларымыз 
к7п. Соның бәрінде ақпарат саласының – бұқ ар а-
лық ақпарат құралдарының 7зіндік үлесі зор. Бүгінгі 
атаулы мерекеге орай біз осы ақпарат саласына 
әр жылдары басшылық жасаған қайрат кер лердің 
бірқатарының пікірін ұсынғанды ж7н к7рдік. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– С
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Герд Людвигті National Geographic журналының корифей 
фотожурналисі десек, қателеспейміз. Германияның Альсфельд 
кентінде дүниеге келген ол 1990 жылдары National Geographic-ке 
қыз мет ке тұрып, қоршаған орта, әлеуметтік мәселелерді объектив 
нысанасына алады. Людвиг ұзақ уақыт бойы бұрынғы Кеңес Одағы 

елдерінен фоторепортаждар жасап, оқырман ықыласына б*ленді. Оның жинаған құнды фотодеректері 
2001 жылы National Geographic журналы тарапынан кітап болып басылып шықты. Сондай-ақ Герд  
Чернобыль қаласынан да тұшымды репортаж жасаға нын бүкіл әлем біледі. 2011 жылы Герд Людвиг 
елордамызға арнайы ат басын тіреп, қаладағы әсем ғимараттарды суретке түсірді. Кейінірек оның 
фотолары National Geographic журналы Tomorrowland, яғни «Келешектің мекені» тақырыбымен жа-
рияланды. Он жылдан кейін Герд Людвиг Қазақстанға қайта келді дегенді естіген соң сұхбат алып 
қалуға тырыстық. 5р қадамын жоспарлап қоятын фотографты «қолға түсіру» қиынға соқты. Бірнеше 
күнге созылған талпыныстан соң жұма күні таңертең жүздесудің сәті түсті. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– Герд мырза, Қазақстан ға 
бірнеше мəрте келген екен сіз. 
Осы сапарларыңыз туралы 
айтып берсеңіз?

– Мен алғаш Қазақстанға 1991 
жылы келдім. Ол кезең КСРО 
құ рамында болған мемлекеттер 
кеңес жүйесінің кемшілігі мен Ба-
тыстың капиталистік ұста ны мы-
ның зиянын тартып жатқан шақ 
еді. Бүкіл елге оңай болған жоқ.

Осы сəттен мəлімет тарату 
үшін National Geographic журналы 
A broken Empire (Құлаған им-
перия – А.А.) деген мақала жа-
риялады. Онда біз Ресейге, Қа-
зақ станға, Украинаға назар аудар-
дық. Себебі олар ең үлкен мем-
лекеттер ғана емес, əрқайсысы 
дамудың түрлі сатысында бола-
тын. Қазақстанға келгенімде 
Алма тыдан бастап, Павлодар, 
Қа рағанды, Өскемен, Шымкент, 
Тараз қалаларын араладық. Тіпті 
алыс елді мекендерге де бардық. 
Бір ақ ол кезде Ақмолаға соқпаған 
екенмін. 

Кейінірек журналға Soviet 
pollution (Кеңестік ластану – А.А.) 
деп аталатын жинаққа фото түсіру 
үшін қайта келдім. Сөйтіп, Кеңес 
Одағы құрамында болған, бірақ 
көп зардап шеккен аймақтарды 
араладым. Əзербайжан секілді 
басқа елдерге де бардық. Қазақ-
станға келгенде Семейге барып, 
полигонды суретке түсірдім. Кур-
чатов қаласында болдық. 

Қазақстанға бұдан кейін 2011 
жылы тағы оралдым. National 
Geographic журналына өзім ұсы-
ныс жасап, заманауи Астана 
(қазіргі Нұр-Сұлтан) қаласы 
туралы фотомақала жарияладым. 

– Елордамыз содан бері қан-
шалық ты өзгерген?

– Содан бері қала көп өзгеріп-
ті. Ха лық саны көбейген. Алғаш 
келгенде бос жатқан жерлерге 
салынған əде мі ғимараттарға куə 
болсам, бүгінде ша һардың өн 
бо  йына қан жүгірген. Кө шелер 
са маладай жарық, саябақтарда 
қы дырған тұрғындар көп. Жаңа 
ғимараттар салынған. Бірақ өз-
гермеген бір нəрсе бар. Қазақ 
хал   қының болмысы ғажап. Келе-
шек те де бұл өз гермейді деп үміт-
тенемін. 

Қазақ халқының менталитеті 

көңілімнен шықты. Өте толе-
рант ты, мейірімді қоғам екені 
айқын аңғарылады. Түртпектеу 
мен агрессия көргенім жоқ. Адам-
дардың болмысы шы ны мен де 
жұмсақ, жайбарақат жəне шы-
дам ды көрінеді. Мұның еш қа шан 
өзгермейтініне үмітім мол.

 Нұр-Сұлтан қаласының тағы 
бір ерекшелігі – қала негізгі жос-
парға сай дамып келеді. Мен 
бұған дейін басқа да үлкен-үлкен 
қалаларға барғанмын. Ол жақтан 
мұндай ерекшелікті байқау қиын. 
Мысалы, Мəскеу жылдан-жылға 
үлкейіп келеді. Бірақ шаһар да-
муы  ның нақты жоспары байқал-
майды. Ал елорда дамуы бас 
жос парға сай жүргізіліп жат қаны 
анық байқалады. Келе шек те де 
ша һардың көркеюі осы қал пынан 
таймайды деп үміттенемін.

– Жалпы, Кеңес Одағы ел-
деріне қызығушылығыңыз 
ер те басталған екен. Бұған не 
əсер етті?

– Мұның жеке басыма тікелей 
қатысы бар. Менің ата-аналарым, 
нақтырақ айтсақ, бабаларым 
саяси жағдайға байланысты шека-
расы жиі өзгерген, қазіргі таңда 
Германияның құрамындағы 
 ай мақ та өмір сүрген. Мəселен, 
атам өзінің шағын ауылынан еш -
қайда шықпай-ақ төрт мəрте аза-
маттығын ауыстырған. 

Алғашқыда Аустрия-Венгрия 
империясының құрамында болса, 
кейіннен Германияға өткен. Со-
дан кейін Чехословакияға тиесілі 
саналды. Ақыры Үшінші рейхтің 
меншігіне берілді. 

Əкем Чехия əскері сапындағы 
неміс ретінде Германияға қар-
сы соғысты. Нацистік Германия 
Чехо словакияны басып алған 
соң, жау əскерінің сапына күштеп 
қосылды. Сөйтіп, Кеңес Одағына 
шабуыл жасағандар қатарынан 
табылды. Ол Сталинградқа дейін 
барып, жараланып, аман қалыпты. 

Соғыс аяқталған соң бізді 
Ба   тыс Германияға қоныс аудар-
ды. Бүкіл дүние-мүлкіміз жұртта 
қал ды. Балалық шағымда бос-
қын ретінде өте кедей өмір сүр-
дік. Əкем өмір бойы бұдан ке-
йін соғыс болмаса деп тілеп 
өтті. Жасөспі рім шағымда ата-
анам ның əре ке ті үшін өзімді 

кінəлі сезіндім. Нəтиже сін де, 
ме нің бүкіл жұмысым кінəлі се-
зінуіме, тарихында Еуропамен 
соншалықты көп соғысқан елге 
арналды. Сондықтан бұл өңірге 
қызығуымның сыры менің кінəлі 
сезінуімде жатыр. 

– Алғаш келгеннен бері Қа-
зақстан талай өзгерісті бас тан 
өт керді. Қазір қандай, бұ рын 
қандай еді?

– Қазақстанға алғаш келге  нім-
де Шымкентке барған сапа рым 
есімде. Қаланы суретке түсі ріп 
жүр дік. Біз жатқан қонақүйде 
мүл дем тамақ жоқ болды. Бір 
жолы мейрамханада стейкке тап-
сы рыс бердім. Тамағым келген 
соң жей алғаным жоқ. Пышақпен 
кесілмейді, оны аяқ киімге ұлт-
арақ қылсам да былқ етпес еді. 

Ал қазір бəрі өзгерген. Дүкен-
дерде азық-түлік самсап тұр. 
Тұрғындар бақытты. Алғаш кел-
генде көрген тозығы жеткен өн -
дірістердің бəрі жаңарған. Ме-
ніңше, өзгеріс өте үлкен. Тіпті кей 
жағдайда, мысалы, тех нология 
саласында Қазақстан Батыстың 
кей елдеріне қарағанда əлдеқайда 
дамып кеткен деп айта аламын. 

Кеңес Одағы құрамында бол-
ған елдерде алғашқыда қара-
па йым телефон желісі жүйесі 
өте нашар еді. Телефон қыз-
ме ті жұмыс істеген жоқ. Бірақ 
Қазақстан басқалардан бұрын 
ұялы байланыс қызметіне көш-
ті. Қазір тұрғындардың бəрі қол-
данады. Батыстың кей ел де рі не 
қарағанда озық əрі білімді деп 
айта аламын. 

– Мəселен?
– Мысалы, халықтың көбі 

Kaspi бағдарламасын қолданып, 
сол арқылы төлем жасайды. Бұл 
таңғаларлық жетістік. Инстаграм 
секілді əлеуметтік желіні көп қол -
данады. Бұл да айтарлықтай табыс. 

Оған қоса, ел билігінің эко-
логияға көңіл бөлгеніне, қорша-
ған ортаны жақсартуға назар 
аудар  ға нына ризамын. Мəселен, 
аста на ның айналасындағы жа сыл 
белдеуді алып қарайық. Əри не, 
оны түсіру маған қиынға соқ  ты. 
Бірақ жасыл белдеудің қан ша-
лықты үлкен екенін көрудің өзі 
өте қызық. Айта кетерлігі, маған 
ілесіп жүрген гидтердің кейбірі ол 

туралы білмейтініне таңғалдым. 
– Сөзіңіз аузыңызда. Эко-

логия туралы айтып қалдыңыз. 
Арал теңізіне бардыңыз ба?

– Иə, Арал теңізін көзім мен 
көрдім. Бұл – өте үлкен апат. 
Оның қоршаған ортаға тигізетін 
зиянын, келешекте əкелетін зар-
дабын əлі түсініп үлгермедік 
деп ойлаймын. 1990 жылдар дың 
басында Арал қаласына бар дық. 
Қалаға Чернобыльден кейін ат 
ба сын тіреген едік. Өзімізбен 
 Гей зер-Мюллер есептегіш ала 
жүр ген едік. Мен оны өшіруді 
ұмы тып кетіппін. 

Арал қаласында қонақүйде 
жатқанда есептегіш радиацияның 
бар екенін білдіріп, белгі берді. 
Қонақүйде бізбен бірге ғалым 
қонған екен. Одан есептегіштің 
шиқылдауының мəнін сұрадық. 
Ол біздің мұны аңғарған ал ғаш-
қы адам екенімізді айтты. Сон-
дай-ақ мұның бірнеше себебі 
болуы мүмкін екенін де жет кіз-
ді. Радиация уран өңдеу орын-
да рынан аққан судың Арал теңі-
зіне құйылып жатқан өзенге қо-
сылуынан болуы ықтимал. Бəл-
кім, ра диа ция Байқоңыр ғарыш 
айлағынан тарауы да мүмкін. 
Ке лешекте Арал теңізіне барып, 
қазіргі жағ дайын көзіммен көргім 
келеді. 

– Жоспарыңызда бар ма?
– Бəлкім, алдағы бірнеше жыл-

да барып қалармын... 
– Инстаграм аккаунтыңыз-

да елордамыз туралы пост са-
лып, қалаға қатысты жоспа-
ры  ңыздың шетін шығарыпсыз. 
Толығырақ айтып берсеңіз?

– Негізі инстаграмдағы ак-
каунтыма түсірген суреттерімді 
салып отырамын. Менде шамамен 
375 мыңдай фоллоуер бар шы-
ғар. Сондай-ақ фотоларымды 
Natio nal Geographic журналының 
аккаунтына да жариялаймын. 
Онда шамамен 160-170 миллионға 
жуық фоллоуер бар. Бұл – əлемдегі 
шоубизнеске қатысы жоқ ең көп 
оқырманы бар аккаунт. Оның 
үстіне, басқа компаниялардан 
да оқ бойы озық. Бұдан бөлек, 
National Geographic журналының 
фотографтары негізін қалаған 
ұйымымыз бар. Онда да өзіміз 
тү сірген суреттерді жариялап 
отырамыз. 

Алғаш 2011 жылы келгенде 
Астанаға ғашық болдым. Сол 
кезде көргендерімді қайта түсір-
гім келді. Алғашқы сапа рым да 
негізінен шаһардың архи тек -
турасына ғана көңіл бөлдім. Ара-
сында үйлену тойларын, пик  -
никке шыққан адамдарды, өзен -
нің жағалауын да суретке тү  сір-
дім. Енді қыста келсем бе деп жос-
парлап отырмын. Қыс мезгілінде 
мүлдем келмеген екенмін. 

– Қыста келуге кеңес бер-
мес едім.

– Ресейдің Якутск аймағында 
жүргенде суық ауа райында жұ-
мыс істегенмін. Сондықтан аяздан 
қорқа қоймаймын. Оның үстіне, 
қыста неше алуан қызық кадрлар 
түсіруге болады. 

– Ұлттық тағамдарымыз дан 
ауыз тидіңіз бе?

– Əлбетте. Маған қатты ұна-
ды. Негізі, жылқы еті мен үшін 
таңсық емес. Бала кезімде ауы-
лымда жылқы етін сойып сататын, 
сондықтан оны жиі жейтінбіз. 
Студент кезімде француз қыз-
бен араластым. Өзіңізге мəлім, 
француздар үшін жылқы еті –
жеңсік ас. 

Айтпақшы, 1990 жылдары кел-
генде өмірімде жемеген дəмнен 
ауыз тидім. Маған қойдың көзін 
шанышқыға шаншып ұсынды. 
Бізді қонақ еткен үй бізге арнап 
қой сойған екен. Үлкен тамақ 
келгенде бүкіл əлемді суретке 
түсіріп жүрсің деп, қойдың көзін 
ұсынды. 

– Қазақ халқының дəстүр лі 
ме рекелерін, ұлттық спортта-
рын суретке түсіре алдыңыз ба? 

– Жоқ, спорт фотографиясы 
ерекше дайындықты қажет ете-
ді. Мен спорт фотографы емес-
пін. Оның үстіне, қазір көкпар 
болып жатқан жоқ. Бірақ келесі 
келгенде жоспарыма қосып қоя-
мын. Өйткені көкпар – өте қызық 
спорт. 

– Ендігі жоспарыңызбен бө-
ліссеңіз?

– Алдағы уақытта үлкен сая-
хатқа шығып, Қазақстанды, Ук-
раинаны жəне Ресейді қайта ай-
налып шыққым келеді. Бірақ ол 
үшін миллиондаған доллар қара-
жат керек. Оны краудфандинг 
ар қылы жинайтын шығармын. 
Бұдан бөлек, сапар кезінде «вир-
туалды шындық» технологиясын 
пайдаланып, бейнежазба қосуды 

жоспарлап отырмын. Бұл сапарға 
дайындық бірнеше жылды қажет 
етеді. Бірақ Қазақстанға қайта ке-
летінім анық. 

– Фотожурналистиканың 
ке  лешегі қандай? Жас фото-
жур налистерге қандай кеңес 
бе ресіз? 

– Фотожурналистика бүкіл 
өмірімде талай мəрте өзгерді. 
Фото журналистика ғана емес, 
фото графия да өзгерді. Мен бас-
тағанда фотография, негі зінен, 
техникалық қабілетке бай ла-
нысты еді. Мəселен, суретке 
түсір генде оның əдіс-тəсілін 
жетік білу қажет болатын. Қазір 
фотоаппараттар мұның бəрін 
орындайды. Сондықтан оған 
назар аудару қажет емес. Бірақ 
оқиғаны баяндауға көңіл бөлген 
жөн. Яғни репортаждың негізгі 
ойы маңызды бола түсті. 

20-30 жыл бұрынғыға қара-
ғанда фотограф жазу қабілетіне 
де ие болуы тиіс. Фотомен ғана 
шектеліп қалмай, оқиғаны баян-
дау тəсілін жетілдіріп, «вирту-
алды шындық» секілді əдістерді 
қолдануға кеңес береміз. Бастысы 
– композиция. Техникалық тəсіл-
дің бəрін фотоаппарат жасайды. 
Тіпті iPhone-ның өзімен ғажайып 
сурет түсіруге болады. 

Оны қалай құрастыруды, қа-
лай дұрыс жасау керектігін білу 
қажет. Сондай-ақ не айтаты ны -
ңызды білу үшін көп іздену ке-
рек. Нені суретке түсіріп, не жет-
кізесіз, сол маңызды. 

– Уақытыңызды бөліп, «Еge-
men Qazaqstan» газетіне сұх    бат 
беруге келіскеніңізге ал  ғыс 
айта мыз. Əңгімеңізге рахмет!

�ңгімелескен 
Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,

«Egemen Qazaqstan»
© Axel Pries

Меруерт БҮРКІТБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Ең алдымен, бірқатар елде осыған 
дейін бір қалыпты қызмет етіп кел-
ген кейбір БАҚ пандемиядан зардап 
шеккенін айта кеткен жөн. Індеттің эко-
номикалық салдары, əсіресе, аймақ тық 
газеттер мен басылымдарды əжеп теуір 
есеңгіретті. Мəселен, АҚШ-та көптеген 
жергілікті газеттер жабылып, кейбірі он-
лайн форматқа өтті. Дəл осындай жағ дай 
басқа елдерде де кездеседі. Дегенмен, 
көп уақытын үйде өткізген тұрғындар 
онлайн контент тұтынуды бірнеше есе 
арттырды. Осылайша белгілі онлайн 
басылымдардың қаралым саны одан 
сайын көбейді, ал онлайн əлемге енді қа-
дам басқан БАҚ-қа үлкен мүмкіндіктер 
ашыл ды деуге болады. Бұл – көзге бір-
ден түскен ірі өзгеріс. 

Ал енді сала мамандары маңызды са-
найтын кейбір мəселелерге назар салсақ. 

Оксфорд университетінде орналасқан 
Reuters Institute журналистика зерттеу 
орталығы ұйымдастырған талқылауда 
баспасөз бостандығына үлкен мəн бе-
рілді. Онда осыған дейін журналистерге 
тісі батпай жүргендер бұл мүмкіндік-
ті бос жібермеді деген пікір айтылды. 
Ор талықтың журналистерге арналған 
тағылымдама бағдарламасының ди-
ректоры Мира Селва жалған ақпаратпен 
күресуге бағытталған заң нормалары 
шы нында журналистерді шектеуге ба-
ғытталған деді. 

«Менің ойымша, журналистерге 
ша буылдай алмай жүргендер былтыр 
барлық сылтауды қолданып қалды. Со-
нымен, біз COVID-19 туралы интер-
нетте тараған жалған ақпаратқа қа-
тысты алаңдай бастадық. Сол кезде 
ДДҰ ойлап тапқан «инфодемия» тер-
минін авторитарлық көшбасшылар 
жур налистикаға шабуыл жасау үшін 
қол данды. Мысалы, Венгрияда жалған 

жаңалық таратып, қоғамда дүрбелең 
тудыратын ақпарат таратқандарды жа-
залайтын заң қабылданды. Алайда іс 
жүзінде бұл сыни пікірлер білдіргендерге 
қарсы қолданылатын заңнама болды. 
Жауапқа тартылмаған күннің өзінде 
журналистерді бір қорқытып тастады. 
Олар ашық репортаждардан секемденіп 
қалды», дейді маман.

Сондай-ақ ол журналистерге баспа-
сөз конференцияларында немесе сұх бат 
арқылы саясаткерлерге тікелей сұрақ 
қою қиындай түскенін айтады. Қауіп-
сіздікті сақтау үшін жасалған шектеу-
лерге байланысты оқиға орнына бару 

да мүмкін емес. Расында, еліміздегі ма-
мандар да тікелей сауал тастап, кейбір 
мəселелерді ашық сұрау қиын болып 
кеткенін айтып келеді. Ақпарат тара-
ту барысында шенеуніктердің ықпалы 
басым секілді көрінеді. Өздері қалаған 
ақпаратты таратып, қалаған сұрағына 
жауап береді. Мира Селва айтқандай, 
«кіруге рұқсат жоқ» деген сылтау кей-
бір жағдайда журналистің заңнамада 
көрсетілген тікелей міндеттерін орын-
дауына кедергі келтіруде. 

Одан бөлек, редакциялардың қа шық-
тан жұмыс істеуі көбейген. Карантин 
кезінде үйінен ақпарат таратқан 

журналистер кеңсеге бармай-ақ, əрі қа-
рай да онлайн жұмыс істеуге бола ты нын 
алға тартқан. Сарапшылар бұл ре дак-
цияларға өзге аймақтар мен елдерден 
көбірек маман тартуға көмектесетінін 
алға тартады.

Сондай-ақ мамандар індеттің бастап-
қы кезінде ақпаратқа сұраныс күрт арт-
қанымен, уақыт өте келе көрсеткіш бұ-
рынғы деңгейге қайтып келгеніне тоқ-
тал ды. Сондықтан пандемияның ақпарат 
тұтынуды қалай өзгерткенін кесіп айту 
қиын. 

Қазір дəстүрлі БАҚ-тың табысы 
аза  йып, жаңа медиамен бəсекеде қиын-
дық тарға кездесіп жатқаны белгілі. 
Десе де мамандар нарықта ақпарат та-
рататын сапалы редакциялардың аз-
дығы кейбір беделді, кəсіби деңгейі 
жоғары ақпарат агенттіктеріне үлкен 
мүмкіндік екенін айтады. Қазір ауди-
тория сенімді əрі сапалы дереккөзге 
көбірек жүгінеді. Сондықтан кəсібилікті 
ту еткен редакциялардың тасы өрге до-
маламақ. Ал соңғы оқиғалар журна-
листиканы қалай өзгерткені уақыт өте 
келе анығырақ көріне жатар. Əлемнің 
қай түкпірінде болсын, қиындықтарға 
қарамастан журналистиканың негізгі 
құндылықтарын ұстанған редакциялар 
ұтылмасы анық.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5лемді *згерткен індетке т*теп бергендер аз. Дүниежүзі қалыпты жағдай-
лардың күн санап *згеріп жатқанын үйде отырып тамашалаудан әріге бара 
алмады. Алғашқылардың бірі болып экономика құлдырады, одан келіп ту-
ындайтын мәселе шаш-етектен екеніне к*з жетті. Бүкіл әлемнің к*з алдында 
*згерген салалардың бірі – журналистика.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Журналистика пандемиядан қандай сабақ алды?

Герд ЛЮДВИГ: 

Қазақ халқының 
болмысы ғажап
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(Соңы. Басы 1-бетте)

Дебора ханымның алаңдауы бе-
кер емес. Таяуда Талибан содырлары 
Ауғанстанның Құндыз провинция-
сындағы Шерхон-Бандар шекара комис-
сариатына шабуыл жасап, басып алған. 
Қарулы қақтығыстан шегінген Ауған-
стан үкіметінің сарбаздары көршілес 
Тəжікстан аумағына өтіп кеткен. 

Мұны Тəжікстан ұлттық қауіпсіздік 
қызметі де растады. Соған сəйкес, 
22 мау сымда Ауғанстан үкіметі əскеріне 
қарасты 134 шекарашы Тəжікстан 
аума ғына «Пяндж» шекара жасағының 
3-ші жəне 4-ші заставалары арқылы 
шегінген. 

«Тəжікстан шекарашылары гума-
низм мен тату көршілік принциптерін 
басшылыққа ала отырып, мемлекеттік 
шекарадан өткен ауған сарбаздарына 
Тəжікстан аумағына кедергісіз кіруге 
рұқсат берді. Ауғанстан əскери қызмет-
шілерінің арасында 4 адам жараланып, 
1 адам қаза тапты», делінген Тəжікстан 
ұлт тық қауіпсіздік қызметі таратқан 
мəлім демеде. 

Сондай-ақ Өзбекстан Сыртқы істер 
министр лігі Ауғанстанның əскери 
тобы ның шекараны заңсыз кесіп өткені 
туралы мəлімдеме жасады. «2021 жыл-
ғы 23 маусымда Ауғанстан шекара 
əскер лерінің 53 əскери қызметкері мен 
жергілікті жасақ жауынгерлері Шортеп 
уезі маңынан Өзбекстан аумағына өтті. 
Қажетті анықтау рəсімдері мен тергеу іс-
əрекет тері жүргізілгеннен кейін аталған 
ауған азаматтары кері қайтарылды. 
Өзбек стан аумағына заңсыз кіруге шек-
теу қойылып, шекараны бұзушыларға 
қатыс ты қатаң шаралар қабылданады», 
делін ген хабарламада.

Осы оқиға қарсаңында Ауғанстан 
президенті Ашраф Ғани мен АҚШ 
президенті Джо Байден кездесіп, ел-
дегі ахуалды талқылады. Ақ үй басшы-
сы ауғандықтар өз болашағын анық-
тауы қажет екенін айтқан. Əйтсе де, 
Байден АҚШ пен НАТО əскери күштері 
11 қыркүйекте жауынгерлерін елден 
шы ғар ғанымен, қолдау көрсете береті-
нін жеткізді. 

Сонымен қатар АҚШ пен Ауғанстан 
арасындағы серіктестік жалғаса береті-
нін де атап өтті. «Əскеріміз шығуы мүм-
кін, бірақ Ауғанстанға қолдау аяқтал-
майды», деді Байден.

Өз кезегінде Ашраф Ғани АҚШ-
тың сарбаз дарын  шығару туралы та-
рихи шешімді қолдайтынын жеткізді. 
Сондай-ақ ол Ауғанстан қауіпсіздік 
күштері жақында Талибан басып 

алған алты ауданды қайтарып алғанын 
мəлімдеді.

Ауғанстандағы ахуалдың бұлай 
өрбуінің негізгі себебі – АҚШ пен 
НАТО сарбаздарының ел аумағынан 
шыға рылуы. Естеріңізде болса, 
АҚШ Талибан ұйымымен келісім 
жасасқан. Аталған құжатқа сəйкес, 
америкалық сарбаздар Ауғанстан 
аумағынан шығарылуы тиіс, ал Талибан 
қозғалысы аймақтың тұрақ тылығы 
мен бейбітшілігін қорғауды мойнына 
алмақ. Дегенмен, бұл келісімнің шикі 
тұсы көп екенін бұған дейін де жазған 
едік.

Мəселен, АҚШ-ты террористер-
ден мұхит асып келген сарбаздар емес, 
тіке лей Талибан ұйымы қорғамақ. Бұл 
қадам экономикалық тұрғыдан АҚШ 
үшін тиімді. Өйткені ауған жерінде 
əскери база ұстау арзан емес. Бұдан 
бөлек, түрлі жағдайда қаза табатын 
сарбаздарды, Ауған стандағы соғысты 
сынайтын америкалықтарды қосыңыз. 
Осының бəрі Ақ үй қожайынының мой-
нына артыл ған  ауыр жүк болмақ.

Ендігі жерде АҚШ аталған жауапкер-
шіліктің бəрінен құтылады. Əйтсе де, 
мұндай қадам осыған дейін атқарылған 
жұмысты бəске тігумен тең. АҚШ өзіне 
алған міндетін орындауға қаншалықты 
ықылас танытса, Талибан ұйымы сон-
шалықты өз міндетін орындауға ынта 
біл дірмеуі əбден мүмкін.

Талибан кез келген террористік топ-
тың Ауғанстанда бас көтеруіне тосқауыл 
жасауы тиіс. Бірақ «Өзі жоқтың көзі 
жоқ» демекші, Талибан америкалықтар 

жоқ та қалай əрекет етпек? Кімді тер-
рорист деп санайды? АҚШ пен оның 
жақ тастарына қауіп төндіретін топ-
тарды қалай анықтайды? АҚШ пен 
Талибанның түсінігіндегі «террористік 
топ пен террорист» ұғымдары сай келе 
ме? Сұрақ көп, жауап жоқ.

Мəселен, «Əл-Каида» тобына Тали-
бан қозғалысы жетекшілік ететіні та-
лай мəрте айтылды. Ұйым басшылығы 
мұны жоққа шығарған. Кейіннен, 
тіпті талибандардың өкілі 2001 жылғы 
11 қыр күйектегі террористік шабуылға 
«Əл-Каида» жауапты емес деген əңгіме 
айтып қалды.

Сонымен қатар БҰҰ тарапы да 
Ауғанстандағы бірқатар топты экстре-
мис тік жəне террористік деп таныған. 
Талибан қозғалысы олардың біразымен 
əлі күнге дейін əріптес. Ендігі жерде 
ұйым аталған топтармен байланысын 
үзе ме, əлде жалғастыра бере ме?

Сондай-ақ АҚШ əскерінің шығары-
луына байланысты Ауғанстандағы 
америкалық барлау қызметінің мүм-
кіндігі де шектеледі. Яғни Талибанның 
əре  кетін бақылап отыру да қиындай 
түспек.

Бұған дейін АҚШ əскерінің Ауған-
станнан шығарылғаннан кейін əрекетін 
бақылайтын «үлкен ағаның» жоқтығын 
пайдаланып, Талибан да емін-еркін 
іс-қимылдарға баруы мүмкін екені 
айтылған. Көп ұзамай-ақ бұл сөздің рас-
ты ғына көз жеткізіп отырмыз. Кейін гі 
кез де Ауғанстандағы үкімет пен Тали-
бан ара сындағы қақтығыстың артуы 
соны айғақтайды.

Өткен аптада Wall Street Journal 
газеті АҚШ-тың барлау қызметінің 
зерт теуінде Ауғанстан билігінің 
ақыры таяп қалғаны айтылғанын ха-
барлады. Басылымның мəліметіне 
сай, бұған дейін барлау қызметі 
Ашраф Ғани америкалық сарбаздар 
шығарылғаннан кейін 2 жыл билікте 
отыратынына сенімді болған. Алай-
да кейінгі оқиға ларды зерделей келе, 
алты айдың ішінде Ауған стан ас тан-
кестен болуы мүмкін деген болжам 
жасап отыр.

Талибандардың белсене түскеніне 
жергілікті халық наразы. Солтүстік 
аймақтарға жасалған шабуылдар-
дан кейін тұрғындар қолына қару 
ала бас тады. Al Jazeera агенттігінің 
хабарлауын ша, Кабулда еріктілер 
əскерилерге келіп қосыла бастаған. 
Дегенмен, кей сарапшылар бұл əре-
кеттен ештеңе шық пауы мүмкін дейді. 
Өйткені Ауған стан үкіметінің сарбаз-
дары, полиция қыз меткерлері мен ше-
карашылар қорғауы тиіс нысандарды 
беріп қойған. Мұндай жағдайда арнайы 
дайындықтан өтпеген еріктілерден 
келетін қайран бар ма? 

Қорыта айтқанда, АҚШ сар баз-
дары ның шығарылуымен Ауған-
стандағы ахуал күрделенбесе, жақ-
сарған жоқ. Тали бан осындай ұрымтал 
сəтті пайдаланып, өз əлеуетін күшейтіп 
алуды көздейді. Тіпті билікті басып 
алудан да үмітті. Əл бетте, ондағы 
оқиғаның көр шілес елдерге де əсері 
болатыны анық. 

Чехияда торнадо салдарынан адам-
дар жапа шекті. Мемлекеттің оң түстік-
шығы сында жүріп өткен сұм  дық дауыл  
3 адамның өмірін қиып, жүз ге жуық 
адамның денсаулығына зақым кел  тірді. 

Жауын-шашын мен найзағайдан кейін пай-
да болған торнадо түгел мем лекетті əбігерге 
салды. 7 қала мен бір қатар ауылдық елді мекен-
де үйлер мен ғимараттар құлап, жермен-жексен 
болды. Табиғи апат салдарынан жүздеген кө-
лік аударылды. 120 мыңнан астам үй жарық-
сыз қалды. 

Апат салдарын анықтауға 360 полиция 
қызметкері жұмылған. Республиканың бас-
қа тараптарынан құтқарушылар ша қы рыл-
ған. Сонымен қатар Аустрия мен Сло вакия да 
қосымша көмек күшін жі берді. 

Оқиға орындарында дрондар мен тік-
ұшақтар жүр. Өйткені үйінділер арасы-
нан адамдарды табу қиынға соғып жатқан 
көрінеді. Құтқарушылардың бірі қайтыс 
болған. Сондықтан 3 адам деген нақты əрі 
соңғы статистика емес деседі. 

Елдің премьер-министрі Андрей Бабис апат 
үлкен шығынға алып келіп, мемлекет үшін ауыр 
соққы болғанын мəлімдеді. Брюссельге Еуро-
па одағының саммитіне қатысуға кеткен үкі-
мет басшысы бұл оқиғаны «қасірет» деп атады. 

Хруски қаласы əкімінің орынбасары БАҚ-
қа арналған мəслихатта өзі басқарып отырған 
қаладағы барлық ғимараттың құлағанын ха-
барлады. «Шіркеудің мұнарасы, мектептердің 
шаты ры жоқ. Үйлердің қабырғасы түгелдей 
құлады. Адамдар жапа шекті. Жағдай қиын», 
деді ол. 

Алаңдатқан Ауғанстан

Саммит аясында өткен Байден-
Ердоған кездесуінде түрік əскеріне 
Кабул əуежайының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету міндеті берілетіні ту-
ралы келісім жасалғаны анықталып 
отыр. Бұл келісім Түркияның НАТО 
тұрғысынан стратегиялық маңызын 
арттырып, Анкараның аймақтағы 
ықпалын күшейте түсуі мүмкін. 

Ақ үйдің ұлттық қауіпсіздік жө-
ніндегі кеңесшісі Джейк Салливан 
«Түркия Кабул халықаралық əуе-
жайы ның қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуде жетекші рөл атқаратын болып 
келісілді. Енді біз мұны қалай жа-
сау керектігі туралы жұмыс істеп 
жатырмыз», деп мəлімдеді. Осы 
мəселені пысықтау мақсатында 
24 маусымда Пентагон делегация-
сы Анкараға келіп кетті. Кездесуден 
кейін Түркия қорғаныс министрлігі 
тарапынан жасалған мəлімдемеде: 
«НАТО-ның Ауғанстандағы миссия-
сы аяқталғаннан кейін Хамид Карзай 
халықаралық əуежайын пайдалану 
бойынша ынтымақтастық бағыттары 
талқыланды. Тараптар келіссөздерді 
жалғастыруға келісті», делінген. 
Ал Түркияның Қорғаныс министрі 
Хулуси Акар: «Ауғанстанға жаңа сар-
баздарды жіберу туралы ойымыз жоқ. 
Біздің ол жақта онсыз да əскерлеріміз 
бар», деді.

Түрік əскерінің жаңа міндеті тура-
лы Анкараның талаптарын Байденмен 
кездесуінен кейін Ердоған мəлімдеген 
болатын.  Ол  Байденге  өз ін ің 
Ауғанстан туралы ойларын өте анық 

білдіргенін айта келіп: «Егер біздің 
Ауғанстанда қалуымызды қаласа, 
бізге АҚШ-тың дипломатиялық, 
логистикалық,  қаржылық мəселелерде 
белгілі бір қолдауы қажет болады», 
деген. Бұған қоса, Ердоған əуежайды 
қорғауда Түркияның Пəкістан жəне 
Мажарстанның қасында болуын 
қалайтынын Байденге жеткізгенін 
айтты.

24 маусымдағы екі жақтың əскери-
лері арасындағы кездесуден кейін 
АҚШ-тың Түркиядағы елшілігі интер-
нет парақшасында жарияланған хабар-
да: «Президент Байден мен Президент 
Ердоғанның Брюссельдегі соңғы 
кездесуінен кейін АҚШ пен Түркия 
делегациялары екі күн бойы келіссөз 
жүргізіп, Ауғанстанның Хамид Карзай 
халықаралық əуе жайына болашақта 
көрсетілетін қолдау мəселесінде 
белгілі нəтижеге қол жеткізілді», 
делінген.

Дегенмен, түрік əскерінің Ауған-
станда қалуына байланысты мəселе аз 
емес. Мысалға, Талибанның Дохадағы 
өкілі Сүхейіл Шахин Түркияның 
НАТО-ның мүшесі екенін, сондықтан 
түрік əскерлерінің де Ауғанстаннан 
кетуі керектігін мəлімдеді. Дегенмен 
Шахин өз сөзін былай жалғады: 
«Түркия – үлкен мұсылман елі жəне 
Ауғанстанмен тарихи байланысы 
бар. Біз болашақта Ауғанстанда жаңа 
исламдық үкімет құрамыз. Сол кезде 
Түркиямен тығыз жəне жақсы қарым-
қатынас орнатамыз деп үміттенеміз».

Осы мəлімдемелерге қарағанда, 

Түркия осы уақытқа дейінгі Батыспен 
болған мəселелерін бір шетке ысырып, 
АҚШ-Түркия қатынасында жаңа күн 
тəртібін қалыптастыра алған. Қазір 
Түркия өзінің мұсылман жəне түркі 
болмысына байланыс ты АҚШ жəне 
оның НАТО-дағы одақтастарының 
мүдделері үшін таптырмас ел бо-
лып табылады. Атап айтқанда, 
Таяу Шығыстағы мəселелерді бы-
лай қойғанда, Түркия Ресей мен 
Қытайдың ықпалы күшті Еуразия 
аймағында маңызды ойыншы бо-
лып отыр. 14 маусым күні НАТО-ға 
мүше елдер лидерлері қабылдаған 
мəлімдемеде жəне 2019 жылы жария-
ланып, осы саммитте лидерлер тара-
пынан қабылданған «НАТО-2030» 
құжатында Ресей мен Қытай басты 
қауіп ретінде көрсетілгенін ескерсек, 
Түркияның аймақтағы ықпалы арта 
бермек.

Анкара – тек Батыс үшін ғана 
емес, сонымен қатар Мəскеу мен 
Пекин үшін де тіл табыса алатын 
маңызды серіктес. Түркия АҚШ 
– Ресей, АҚШ – Қытай арасында 
теңгерім қалыптастыруға тырысу-
да. Мысалға, Астана үдерісі осын-
дай теңгерімнің жемісі болатын. 
Кабул əуежайын қорғау мəселесінде 
Түркияның Пəкістанды тартуы 
АҚШ – Қытай арасында теңгерім 
қалыптастыру талпынысы тəрізді. 
Егер Түркия Пəкістанмен бірге əрекет 
етсе, бұл Исламабадтың одақтасы бо-
лып табылатын Пекин үшін кепілдік 
болады. Еске сала кетсек, Қытай – 
Пəкістан Экономикалық дəлізі жəне 
Гвадар порты – Пекиннің «Бір белдеу, 
бір жол» жобасының басты бағыты.

Оның үстіне, Пəкістанның Шанхай 
ынтымақтастық ұйымының (ШЫҰ) 
мүшесі екенін де ұмытпауымыз керек. 
Ресейдің Қорғаныс министрі Сергей 
Шойгу да ШЫҰ-ға Ауғанстанның 
барлық көршісінің мүше екенін атап 

өтіп, бұл ұйымның маңыздылығына 
тоқталған болатын. Шойгудың ай-
туынша, «Исламабадпен жəне Те-
геранмен өзара əрекеттесусіз ауған 
түйі нін шешу мүмкін емес». Осыған 
қара ғанда, Анкара Кабул міндетінің 
нəти желі болуы үшін жауапкершілікті 
тек өзі ғана алмай, аймақтық елдермен 
ын ты мақтастықты дамытуды көздеп 
отыр.

Кабул міндетіне Түркияның Ма-
жарстанды тартуы да қисынды. 
Бірін  шіден, Мажарстан – ЕО мү-
шесі жəне осы одақтағы Түркияға 
тілектес елдердің бірі. Мажар əске-
рінің Кабул миссиясында түрік əске-
рімен бірге болуы Түркия – ЕО ын-
тымақтастығына жаңа тереңдік бере-
ді. Екіншіден, Мажарстан – Түркі 
кеңесінде бақылаушы ел. Сондықтан 
Кабул міндеті екі елдің Түркі кеңесі 
шеңберіндегі ынтымақтастығына да 
жаңа серпін бермек.

Қорыта айтқанда, НАТО лидер лері 
«жаңа кезең» деп атаған дəуір де Түр-
кияның стратегиялық маңыз ды лығы 
арта түседі. Бұл жерде Ан караның 
міндеті – АҚШ – Ресей жəне АҚШ – 
Қытай теңгерімін сақтау. Осы уақытқа 
дейін Анкара АҚШ – Ресей теңгерімін 
сақтап келді. Бірақ экономикалық 
дағдарыс жəне панде мияға байла-
нысты Түркия бетін Батысқа бұруға 
мəжбүр. Дегенмен, Түркияның 
Ресейдің мүдделеріне қарсы əрекет 
етуін күту қиын. Бас қаша айтқанда, 
Анкара Мəскеумен ынтымақтастықты 
жалғастыруға барынша тырысатын 
болады. Түркияның Ауғанстанға бай-
ланысты міндеті Анкараның АҚШ 
– Қытай арасында да маңызды ойын-
шы болу ықтималдылығы бар екенін 
көрсетіп тұр.

Дінмұхаммед �МЕТБЕК, 
сарапшы

арнайы «Egemen Qazaqstan» үшін

Түркияның жаңа міндеті – 
Кабул әуежайын қорғау

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2021 жылғы 14 маусымда Брюссельде �ткен НАТО саммиті тек Еуро-
Атлантика аймағы үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін �те терең мәнге ие 
болды. Бұның себебі Президент Д.Трамптың кезінде АҚШ-тың ішкі 
мәселелеріне басымдық беріп, НАТО-ға к�п к�ңіл б�лмегені мәлім. Ал 
Президент Джо Байден билікке келгеннен бастап, НАТО-ны күшейту 
керектігін мәлімдей бастады. Сондықтан НАТО саммиті ұйымның 
болашағы және оның ықпал ету аймағы тұрғысынан �те маңызды еді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БАСҚА БАСЫЛЫМДАРДАН

Торнадо бірқатар 
елді мекенді жойды

АҚШ əкімшілігі F-16 жойғыш ұшақ-
тарын, Sidewinder мен Harpoon зымыран-
дарын Филлипин үкіметіне 2,5 млрд АҚШ 
долларына сататынын растады. 

Бейсенбіде АҚШ тарапы Филлипин мен 
серіктестік бойынша келісімді жаңар татынын, 
соның аясында қару-жарақ сатуға келісім 
бергенін мəлімдеді. Пен тагонның хабарлау-
ынша, Филлипин үкі меті 10 F-16C Block 70/72 
ұшағын жəне 2 F-16D Block 70/72 ұшағын 
сатып алуға ұсыныс білдірген. Бұл арсенал 
оқыту-жаттықтырумен бірге есеп тегенде 2,43 
млрд АҚШ долларына баға ланады. Дегенмен, 
əзірге ұшақтардың Фил липинге сатылғаны 
туралы ресми мəлімет жоқ. 

Филлипин президенті Родриго Дутерте 
былтыр ғана Қытаймен тығыз қарым-қаты-
нас орнатып, АҚШ-тың сыртқы саясатын 
сынға алған болатын. Ол сонымен қатар 
Фил липиннің кейбір жерінің Қытайға өтуіне 
АҚШ-ты кінəлаған. 

Стратегиялық жəне халықаралық білім 
орталығының Теңіз қауіпсіздігі бойынша са-
рапшысы Грегорий Полинг Дутертенің бұл 
шағымы АҚШ Филлипинге сапасыз қару 
сатқандықтан, осындай ойға келді деп бол-
жайды. 

23 маусымда Қара теңізбен Одессадан 
Бату миге бағыт алған HMS Defender эсми-
неці трансшекаралық сулар үстінен жүзіп 
өт  кен. Ресей Федерациясының шекара əс-
ке рі кемеге хабар беріліп, одан кейін ескерту 
ретінде оқ ат қан.

10 минуттан кейін Су-24М жойғыш ұша ғы 
кеме бағыты бойынша əуе бомбаларын тастаған. 
Қара теңіз флотындағылар оқ атылғанын рас-
тады.

Ресей тарапы оқиғаның бейнежазбасын жа-
риялады. Онда ресейлік шекарашының ағыл-
шын тілінде: «Британиялық эсминец, Ресей 
Федера циясының шекарасына кір меңіз, бағытты 
өзгертіңіз. Мен оқ атамын», дегені естіледі.

Алайда Британия тарапы оқиғаны жоққа 
шығарды. Британия Қорғаныс министрлігі 
Ресей Федерациясы аумағына қарай ешқандай 
кеме бармағанын, Ресейдің сол себептен оқ атуы 
мүмкін еместігін алға тартты. Үкімет басшысы 
Борис Джонсон ресейлік шекарашылар айтып 
отырған эсминецтің Қырым жерінде жүргенін 
айтты.

Ұлыбританияның Ресейдегі Қорғаныс 
мəселелері бойынша атташесі Ресей Қорға ныс 
министрлігінің халықаралық əскери серіктестік 
басқармасына шақырылды. Министр лік өкілі 
дипломатқа Ресей позиция сы түсіндіріліп, 23 ма-
усымда орын алған заң бұзу жайы ескертілгенін 
хабарлады.

Дайындаған 
Светлана ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ,

«Egemen Qazaqstan»

Қара теңіздегі 
кикілжің

АҚШ Филлипинге 
қару сатуға келісім 
берді
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Өкінішке қарай, бізде көп шіліктің 
Парламенттің қыз меті не көңілі тол-
майды, партиялар жұмысына да 
əртүрлі пікір айтылады.  Сондықтан 
осы тарап тағы  проблемаларды жан-
жақты көрсетіп, оның шешілуіне үлес 
қосып жүрген журналис тер қауымы.  
Əсіресе мерзімді баспасөзде, 
оның ішінде салмақты «Егемен 
Қазақстанның» жөні бөлек. Əлемде 
немесе еліміздегі оқиға ларға шы-
найы көз жеткізгіміз келсе, білгіміз 
келсе, алдымен бас басылымды 

қараймыз. Өйткені бүгінде белең 
алған əлеуметтік желіде шындық 
та, өтірік те, анайылық та, тұр-
пайылық та, ең ақыры жақсылық 
пен жамандық та мидай арала-
сып кетті. Сондай кезде сенімді 
ақпарат көзі ретінде – баспасөзге, 
оның ішінде салиқалы оқырмандар 
«Egemen Qazaqstan»-ға үңіліп, ден 
қояды. Оның үстіне газетке Дархан 
Қыдырəлі басшы болып келгелі көне 
тарихымыздан тартып, түркі тілдес 
халықтар мен бергі Алаш кезеңіне 

қатысты сүйсініп оқитын сүбелі 
дүниелер жиі жарық көреді. Бұдан 
басқа да, қазіргі экономика, қаржы, 
сая сат, халықаралық жаңалықтар да 
беріліп тұрады. Сондай-ақ «Айқын», 
«Түркістан», «Ана тілі», «Қазақ 
əдебиеті», «Алматы ақшамы», 
«Астана ақшамы» секілді қазақ  
басы  лымдарының да бір-бірін 
қай та ламайтын ұстанған бағыты, 
беделі, оқыр мандары бар деп айта 
аламын. 

Ал  телевизияның жөні бөлек, 
оның аудиториясы өте кең.  Ұлт-
тық арнадағы «Ашық алаң» бағдар-
ламасын үзбей қараймын. Өйт-
кені мұнда ел ішіндегі өзекті про-
блемадан бастап, Елбасы мен 
Президенттің көтерген дүниелері 
қалай іске асып жатқаны жайында 
кеңірек қозғалады. Бұл бағдарлама 
тек ақпарат ретінде  емес, аталған 
мəселені жүзеге асыруға ұйытқы 
болып отыр. Соны  көріп отырып, 
«Шіркін-ай, еліміздегі бар лық те-
левизия мен радиода  осындай ха-
барлар көбірек болса, қоғамдағы 
көптеген пробле маның шешімі 
табылып қалар ма еді?» деген ой 
туады.

Жалпы, телевизия мен радио-
да шебер журналистер бар бол-
ғанымен, салмақты, парасатты 
бағдарламаға қарағанда, əлі де бол-
са осы салада жеңіл-желпі хабарлар 
саны басым. Шындығына келген-
де,  телевизия мен радио – ақпарат 
арнасы. Олар алдымен халықты 
əлемде, елде, қоғамда болып жатқан 
жаңалықтармен таныстырып, соның 
ішінде, қордаланған проблемалар-
ды шешу үшін ел-жұрттың пікірін 
ортаға салып, талқылап, соның 
жөн-жосығын айтып, жол көр-
сетеді. Содан кейін көңіл көтеретін, 
жұртты демалдыратын хабарлар 
болуы керек. Мə селен, Америкада 
бұқаралық ақ парат құралдарының 
дені ха лықтың көңіл күйін көтеріп, 
демалдырып, шаршағанын баса-
ды. Өйткені оларда мемлекеттік 
мəселелер шешіліп қойған. Ал бізде 
басқаша, несін жасырамыз, қоғамда 
жиналып қалған проблема мол.  
Соған сəйкес бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы хабар лардың ара 
салмағын зерделеу қажет. Осыған 
елдегі арналар дың тұтқасын ұстаған 

журналистер жа нашыр лықпен мəн 
беруі керек. Қажет болса, республи-
калық ар на лардың жанынан елдегі 
ше шімін таппаған проблемаларды 
жіті зерттейтін мониторинг бөлімі 
ашылса деймін.

Биыл «Қазақ» радиосына ғасыр 
толып отыр, өзімнің осы салаға 
бүйрегім  бұрады.  Бұрын осы 
радиода «Тəулік тынысы» деген 
хабар болды.  Қазіргі  «Хабар 24» 
арнасы секілді күні-түні ақпарат 
таратушы еді. Негізінен, телевизия-
ға қарағанда радионың ұш қыр-
лығы, шапшаңдығы, оператив-
тілігі ілгері. Бір жағы нан, ол арзан, 
жылдам, жеңіл, ал біз осыны пай-
далана алмай отыр   мыз. «Қазақ» 
радиосына бүй  регім бұрғанымен, 
кейде ондағы ақпаратқа көңілім 
толмайды. Қоғамдағы өзекті мəсе-
лелерді журналистер көзін ашып 
көрсетпейтін болса, ол ұлғая беріп, 
содан қоғам бір жақта, арна бір 
жақта қалады. Ол үшін қаржы 
бөлініп, журналистерге жақсы 
қаламақы төленіп, жағдай жаса-
луы қажет.  Мен осы мəселені 
Ақпарат жəне қоғамдық даму 
министрлігінің зиялылар қатысқан 
жиынында көтердім. Жүз жа-
сап отырған «Қазақ» радиосына 
қаржылай қолдау көрсетіп, жаңа 
леп кіргізсе, сонда қызмет ететін 
журналистер бар істі дүрілдетіп 
алып кетеді.  Мен оған сенемін!

Американың ең се  сін көтеріп, 
елдің алдына шығарған радио бол-
ды. Сон дықтан халқы бір кезеңде 
Руз вельтті «радио президент» 
деп ата ған. Өйткені ол мемлекет 
басшылығына келгенде баспасөз бен 
телевизияның мүмкіндігі аз болды 
да, радио арқылы халықты шаруаға 
жұ мылдырып, экономикасын да-
мытты. Сөйтіп Америка азулы елге 
айналды. 

Қорыта айтқанда,  журна лис-
тиканың қолынан келері көп. Билік  
бұқаралық ақпа рат құралдары 
арқылы жұртшы лықты ұйыта білсе, 
елдің еңсесі көтеріліп, ха лықты 
сендіреді. Сондай кезде тəуелсіз 
Қазақстан өз биігіне кө теріледі.

Намазалы ОМАШҰЛЫ, 
филология ғылымдарының 

докторы, профессор

«Қазақ баспасөзінің 
қара шаңырағы, бас ба-
сылым, төре газет, төбе 
газет, ел газеті» дей міз, 
қалай айтсақ та, төлбасы 
болған «Egemen Qazaqstan» 
– баспа сөздегі алғашқы ин-
ститутымыз. Сонау Алаш 
арыстары дүниеге əкелген 
«Қазақ» газетінің заңды 
мұрагері болған бұл басы-
лым шын мəніндегі жаңа 
əдебиетімізді өркендетуді, 
туған тілімізді байыту-
ды, мəдениетімізді мəуе-
лендіруді сала-саласымен 
жүр гізіп келе жатқан бас 
басылым екенінде дау жоқ. 
Асылы, ол ана тілімізді да-
мыту, көркем ойы  мызды 
өрістету жолындағы мектеп 
болды. Бұрынырақта бір жи-
ында «газеттің өзі бір күндік, 
сөзі мың жылдық» деп 
айтқаным бар еді. Шынында 
да газет сөзі – тасқа басылған 
тарих. Жылдарды жылға 
жалғастыратын шежіре. Ал 
жүз жасаған «Егемен» – 
тірі тарихымыз, ғасырлық 
шежі реміз. Басылымның 
кө термеген тақырыбы, қоз-
ға маған мəселесі, бармаған 
саласы жоқ деуге болады. 

Көбірек оқимын. Көз 
нашар, екі көзім де əйнек 
болғанымен, күнделікті 
келетін поштаның бірін 
қал дырмай, тұтас қарап 
шығамын. Республикалық 
газет тің бəрі келеді үйге. 
Қалай оны оқы маймын? 
Тың дүние оқы ған сай-
ын бұрын бі летінім түк ке 
тұрмайтындай көрінеді. 
Əдетте қаламгер қауымы 

жазушы жəне журналист 
деген бір-біріне тілектес, 
бір-бірімен ниеттес екі топ-
тан тұрады. Жазушы қиял 
сауып, ойдан оқиға құрап, 
кейіпкер жасайды. Екіншісі 
өмірде болған оқиғаны ба-
яндап, оған қатысты адам-
дарды қарекет-қимылымен 
көрсетіп, деректендіріп, 
ақиқатын жазады. 

Заман өзгерді, қоғам 
жаңғыр ды, соған сəйкес 
журналистке деген көзқарас 
та өзгерді. Қазір гі жур-
налист хабар-ошар ғана 
жазып жұртшылықты жа-
ңа  лықтармен ғана таны-
стырып отыратын тілші 
емес. Биік мін берлерден 
ой толғап, елді ертеңге 
жетелейтін қайраткерге, 
шындық үшін жан ұрып, 
жар салатын күрескерге 
айналды.  Өмірде олар 
араласпайтын сала, олар 
қатыспайтын шара жоқ. 
Бізде  осындай журна-
листер өсіп келе жатыр. 
Сондықтан оларға хабар-
ошар тасушы деп қарамай, 
қайраткер деп қарау керек.

Алғашқы адымынан 
қазаққа қазақ атын қайтарып 
берген бұл газет төл та-
рихынан айырылып қала 
жаздаған халқымыздың та-
рихын тірілтіп күрескерлік, 
еңбеккерлік рухымызды 
асқақ тата түсуге тиіс. Ал 
бұған жас қалам герлер 
белсене атсалысатынына 
сенімім кəміл!

                                                                        
Сарбас АҚТАЕВ,

жазушы

 Сартап болған сағым жыл-
дар суреті көкірегіңнен өшпейді 
екен. Көңіліңнің бір бұрышында 
бұйығып жатады. Төл мереке 
қар саңында тұс-тұстан андыз-
дап, бас көтеріп ойға оралып 
қояды. Сондай бір оқиғаның  
жадыма оралып тұрғаны. Сонау 
1980 жылдардың басы. Берекелі 
қоңыр күз. Алқабында ақық дəн 
тербелген Арқа төсін жиын-
терін дүбірлетіп тұр. Ел егін 
орағына кіріскен. Ырзықты 
шашпай-төкпей жинап алуға 
жұмылған жұрттың ішіндегі 
ісі өнік, еңбегімен өзгеге үлгі 
боларлық дала ерлерінің берекелі 
болмысын көрсетпек болып 
Көкшетау облысының Зеренді 
ауданына қарасты «Ленин жолы» 
кеңшарына іссапармен бара 
қалдық. Кеңшардың партия 
ұйымының хатшысы Амангелді 
Ақынов шаруа жайын тыңдап 
алған соң ағайынды механиза-
торлар Матағаровтар əулетін 
ұсынды. Бір əулеттен құралған 
тұтас звено. Бəрі сайдың тасын-
дай іріктелген, алдынан жұмыс 
үркіп отыратын майталман ме-
ханизаторлар. Хатшының жөн 
сілтеуімен бірлігі бекем, берекесі 
мол звено мүшелерінің қажырлы 
еңбегін суретке түсіріп алдым. 
Келесі күні «Правда» газетінде 
жарқ ете түсті. Кейін Амангелді 
Ақыновтың жыр қылып айтқаны 
бар. Газет жарық көрген күні су-
ретке көзі түскен облыстық пар-
тия комитетінің бірінші хатшы-
сы Оразбек Қуанышев кеңшарға 
өзі барып, звено мүшелерінің 
еселі еңбегіне алғыс айтып, 
суреттері шыққан газетті тап-
сырыпты. Мерейім өсіп қалды. 
Шынтуайтында бұл менің ғана 

мерейім емес, баспасөздің мерейі 
еді. Осы оқиға жадыма оралған 
сайын баспасөздің құдіреті ке-
ремет еді-ау деген бір ой көңілді 
меңдейтіні бар. 

Газет бетіне бір суретің, жал-
ғыз ауыз сөзің басылса, төбең 
көк ке жеткендей қуанатын ба-
лаң сезім баураған 1967 жыл-
дары Қара ғанды облысының 
бұры нғы Жезді ауданының 
«Октябрь туы» газетіне жұмысқа 
орналас тым. Қолымнан жетек-
теп əкеліп, сиқырлы əлемнің 
табал дырығын аттатқан қазақ 
жур налистикасының ірі өкілі – 
Көбейсін Еңсебаев еді. Əттең, бір 
əулеттің жалғызы болғандықтан, 
артына қарайлап, алысқа ұзап 
шыға алмады. Əйтпесе қаламы 
жүйрік, кісілігі мол Көбейсін 
аға кез келген басылымның ба-
ғын жандырып, бағасын артты-
ратын қаламгер. Сол кісі маған: 
«Советжан, суретіңе мəтін жаза-
сың, шекесіне жолын, бөлі мін 
көрсетесің» деп тəп тіштеп түсін-
діретін. Əлі есімде, ол кезде 
Қара ғанды облыстық «Орталық 
Қазақстан» газеті аптасына алты 
рет шығады. Аудандық газетте 
жұмыс істеп жүрген ке зімде ел 
өмірінен шағын хабарлар, сурет-
темелер, очерктер жазып тұрдым. 
Əлбетте, кейіпкерлерімнің суре-
тін өзім түсіремін. 

Шынайы маман болу үшін 
талапқа қоса берік білім қажет. 
С.Киров атындағы Қазақ мем-
лекеттік университетінің журна-
листика факультетінің күн дізгі 
бөлімінде оқып, білім алуға ұм-
тылдым. Ол кездегі тəртіп бо-
йынша жоғары оқу орнының 
іріктеуінен өту үшін басылымдар-
да жарияланған материалдарың 

болуы қажет. «Социалистік 
Қазақ  стан» газетінің редакто ры 
Ұзақ Бағаевтың берген мінез-
демесі əлі күнге дейін сақ таулы 
тұр. Мінездемеде былай  деп 
жазылған: «Социалистік Қазақ-
стан» газетінің штаттан тыс тіл-
шісі Совет Мағзұмов жолдас 
1968 жылдан бастап үзбей жазып 
келеді. Ол бұл уақыт ішінде қысқа 
хабардан бастап очеркке дейін 
жазды. Атап айтқанда, «Шабытты 
шахтерлер», «Алғыс қа бөленген 
адам» атты очерк тері мен басқа 
материал дары жа рық көрді. Қа-
рағанды облысы ның көптеген 
еңбек озаттарын түсірген бірнеше 
суреті де басылды». 

Талапкер үшін таудай баға. 
«Социалистік Қазақстан» газеті-
нің кеңсе меңгерушісі Мағзұм 
Көшеков мінездеме жазып берді. 
Осы арада есімде қалған бір жай, 
хатқа басылған мөрдің жартылай 
ғана түскені. Жан жадыратар жы-
лы сөзі де жадымда. 

– Баламсың ғой, алдыңнан 
жар қын жол ашыла берсін, – 
деп жалма-жан мөрді екінші рет 
басқан. 

Осылайша, жақсы мен жай-
саңның ақ батасы қолдап, жо-
лым болды. Қазір ойлаймын, 
оқуға түскенде ғана емес, жал-
пы, журналистика саласында 
да. Білім алып жүрген кезде 

де республикада қазақ тілінде 
шы ғатын барлық басылымда 
суреттерім жарияланып тұрды. 
Екінші курста оқып жүргенімде 
республикалық «Казахстанская 
правда» газетінің фототілшісі 
Энгельс Чи-ко-ванның əдейі 
іздеп келгені бар. Тырнақалды 
туындыларыммен танысқан 
атақты фототілші фото өнерінің 
қыр-сырын ұғындырды. 1970 
жылы халықаралық бай қау-
ға Кеңес Одағының атынан 
қатысып, бас бəйгені ұтып 
алған аса дарынды суретші мен 
құмартқан өлкенің өзіндік сы-
рын көкірегіме құйып берді де-
сем де болар. Тіпті тамақ алып 

беріп, қамқорлығын көрсетіп 
отырып, қандай сурет түсіруім 
керектігі туралы тапсырмалар 
беретін. Тапсырмаларын мұқият 
орын дайтынмын. Объективіме 
ілінген суреттер газет бетінде 
шығып жататын. Энгельс Чи-ко-
ван республикалық «Қазақ стан 
пионері» газетінің редак торы, 
белгілі ақын Фариза Оңғар-
сыноваға қолымнан жетектеп 
əкеліп, табыс етті. Бас редактор 
Энгельс таныстырғаннан кейін бе 
екен, бірауыз сөз айтпастан жұ-
мысқа қабылдады. Өмірдегі бір 
бақытым, жақсы мен жайсаңға 
жолығып, жолым болып тұрды.    

Төртінші курста оқып жүр-
ген кезімде республикаға есімі 
белгілі қарымды қаламгер Сапар 
Байжанов «Социалистік Қазақ-
стан» газетіне қызметке алды. 
Универ ситетті бітіргенше қазақ 
журналистикасының майталман-
дарымен бірге жұмыс істедім.

Тағы бір көңіл тоғайтар дү-
нием, ұзақ жылғы жұмыс бары-
сында қарапайым еңбек адамда-
рымен бірге бірнеше мемлекет 
басшыларын суретке түсірген 
екенмін. Тұтас бір дəуірдің жыл-
намасын жасадым десем де бола-
ды. Жан аямай, уақытпен санас-
пай істеген ісімнің нəтижесі бол-
ған ды ғына шүкіршілік деймін. 

Бір кезде республикалық 
«Социа листік Қазақстан» газеті-
нің басшыларынан оқуға түсуге 
жолдама алғандықтан, бүгінгі ел 
газеті – «Егемен Қазақстан» мен 
үшін өте ыстық. Шыға баста-
ғанына жүз жыл толуына орай 
өткі зілген мерейлі мереке ба-
рысында мерекелік медальмен 
марапаттады. Ең бастысы, ұзақ 
жылдарға созылған əріптестіктің 
үзілмеуі. 

Советбек МАҒЗҰМОВ,
Қазақстанның құрметті 

журналисі 

Проблеманың түйінін 
журналистика тарқатады

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жалпы, бүгінгі қазақ журналистикасының к*терген жүгі ауыр. 
Қазір қоғамда саясат, экономика, денсаулық, идеология саласында 
болсын, қордаланып қалған проблема к*п. Шынайы демократия 
дамыған елдерде  журналистиканы т*ртінші билік деп бағалайды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Журналистер 
қайраткерге
айналды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3мірімнің ең бір шуақты да қуатты жылдарын 
журналистикаға арнаған адаммын. Осынау қасиетті 
мамандықтың киесін кетірмеу, тұнығын лайламау 
азаматтық ұстанымыма айналды. Қалам қарымымыз, 
жастық жалынымыз баспас*з айдынында *тті. Қоғам 
айнасын айшықтап, күнделікті *мір тынысын газет 
арқылы халыққа жеткізіп отырдық. Қолына қалам 
ұстаған іні қарындастарымды, балаларымды кәсіби 
мерекесімен құттықтағым келеді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жарқын жылдар шежіресі
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Балаң шағыңнан к*ңілің құлай сүйіп, жан-дүниең құштар 
болғандықтан таңдап алған мамандыққа деген адалдық 
жауапкершілік жүгін еселей түсетіні бар.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

К
ол

ла
ж

ды
 ж

ас
ағ

ан
 А

м
ан

ге
лд

і Қ
И

Я
С

, «
E

Q
»



28 МАУСЫМ 2021 ЖЫЛ 7

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақ журналистикасының к�шін алға сүйреген азаматтар аз 
емес. �кінішке қарай, сол үркердей топтың үздіктерін кейінгі 
екі жылда адамзатты алқымдаған індеп жайпап кетті. Ғұмыр 
сағаты ерте тоқтаған қаламы қарымды журналистердің 
қатарында белгілі публицист, жазушы, филолог ғалым 
Қуандық Шамахайұлы да бар еді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Былтыр жазда алымды ақпараттарын, мазмұнды мақалаларын, 
сырлы сұхбаттарын іздеп жүріп оқитын оқырмандары таны-
мал журналист, Баубек Бұлқышев атындағы сыйлықтың лау-
реаты, Мәдениет қайраткері  Жолдасбек Дуанабайдан к�з 
жазып қалды. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Спорт журналистикасы десе, есімі Сейдахмет Бердіқұловтан 
кейін алғашқылардың бірі болып аталатын атпал ағамыз 
Дүрәлі Дүйсебай да биыл келместің кемесіне мініп кете барды. 
Қазақстанның мәдениет қайраткері, Қазақстан Журналистер 
одағы және Сейдахмет Бердіқұлов сыйлықтарының иегері 
атанған ол саналы ғұмырын қазақ спортының жылнамасын 
зерделеуге, журналистика саласында ең кенжелеп қалған 
спорт журналистикасын одан әрі дамытуға үздіксіз қызмет 
жасаған жан еді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚОҒАМ

Бірі білсе, бірі білмес, Дүрəлі 
Дүйсебай спорт журналисти-
касына келгенге дейін, спорты 
дамыған С.Бреусов атындағы 
мектепті 1971 жылы үздік 
тəмамдап, кейіннен ҚазМҰУ-
дың журналис тика факультетіне 

оқуға түседі. Журналистикаға 
дейін спорттың ішкі «кухня-
сын» бір кісідей меңгерген 
Д.Дүй себай кейіннен спорт 
журналис ти касына ден қойды. 
1981 жы лы оқуын бітіре салып, 
атақты «Лениншіл жас» газетіне 

жұмысқа орналасып, Сейдах мет 
Бердіқұловтай білгір бас ре дак-
тордың қамқорлығын көрді. Онда 
он алты жыл табан аудармай 
жұмыс істеп, 1996 жылы Мем-
лекеттік тергеу комитетінің жаңа-
дан ашылған «Қылмыс пен жаза» 
– «Преступление и наказание»  
газетіне бас редактор болды. 
Кейіннен əскери қызметте болып, 
зейнетке шыққан соң «Халық 
сөзі», «Sport» – «Спорт» газет-
терінде қызмет етті. Өмірінің 
соңғы жылдарында Л.Н.Гумилев 
атын дағы Еуразия ұлттық универ-
си тетінде оқытушы болып, шə-
кірт тəрбиелеумен айналысты.

Соңынан ерген шəкірттеріне, 
спорт журналистикасындағы 

өзінен кейінгі іні-қарындастарына 
жас деп қарамай, олармен үнемі 
санасып, ақылдасып отыратын. 
Шəкірттерінің қателігін ешқашан 
бетіне басып, көп алдында ала-
ламайтын. Арнайы спорттық 
іс-шараларда, баспасөз жиын-
дарында кездесе қалғанда ғана 
жанашырлықпен ағалық ақылын 
айтып, қолдау білдіретін. Тек 
ақылын айтып қана қоймай, «Бұл 
туралы өзің қалай ойлайсың», деп 
өзгенің ойымен де санасуды ар 
көрмейтін. 

Аңқылдаған, ақкөңіл Дүр- 
ағамыз бəріне бірдей əкедей 
қамқор болып, «Айналайын!» 
деп-ақ айналасына шуақ шашып 
жүретін осындай жан еді...

«Бай, қуатты 
болайық!»

––––––––––––––––––––
1952 жылдың ерте к�ктемі 
болатын. Баяу сырғып 
жатқан керуен күндердің 
бі  р інде керегеде ілулі 
тұрған тымақ бүлк етіп, 
екі ай бойы үнсіз жатқан 
шақа лақ тура тоғыз айға 
тол ған күні шар ете қалады. 
––––––––––––––––––––

Үйдегілердің қолындағы шай 
ішіп отырған кеселері түсіп-түсіп 
кетеді. Мұны қазақ нысана дер 
еді. Сол шар еткен күнінен бастап, 
өмірінің соңына дейін ұлтының 
жоғын жоқтап, шырылдап өткен 
сол сəби – «Алаш баласы бай, 
қуатты болса екен!» деп шын тіле-
ген Нұртілеу Иманғалиұлы бола-
тын. Шындықты шыңғыртып, ақи-
қатты ашық айтатын қазақ теле-
журналистикасының мэтрі Нұр-
тілеу Иманғалиұлы осылай өмірге 
келіпті. 

Өзінің саналы ғұмырын ел игі-
лігіне экран арқылы арнаған теле-
визия тарланын бар қазақ жақсы 
көрді. Тіпті ел оның өзін көр-
месе де, дауысын жазбай таныр 
еді. Тележурналистиканың тұтас 
мек тебіне айналған тұлғаны ел 
ешқашан ұмытпақ емес.

Жалпы журналистиканың 
ішінде репортажды жауынгер жанр 
десек, сол саланы ақсатпай алып 
жүрген бірден-бір тұлға Нұртілеу 
Иманғалиұлы болатын. Заманында 
Қарабақтың қақ ортасында тұрып, 
тікелей эфирде хабар таратып, 
оқ пен оттың ортасында жүріп 
материал əзірлеген де осы есім еді.  

Кəсібін кəнігі өнер деп баға-
лай тын адам ғана мұрат мінберін 
бағындырады. Ол қарапайым ғана 
қалпымен жұртшылықтың жүрек 
төріне көтерілді. Экранның ар 
жа ғында отырып-ақ елмен емен-
жарқын мəслихат құрды. Мик ро-
фонымен-ақ мəселенің шешілу жо-
лына төте тартатын. Нық жүретін, 
нығарлап сөйлейтін. 

Қазақ телевизиясының Джен-
тельмені, сұрақ қоюдың да сұң-
ғыласы деген сипаттамалары тағы 
бар. Ол қазақ жігіті қандай болу 
керектігін құр сөзбен емес, сым-
батты да сырбаз, күмістен тартқан 
сымдай тіп-тік тұлғасымен, еңселі 
де еркін шалқақ кеудесімен үлгі 
етіп көрсететін. Оның көкейіндегі 
көрікті ойлар көпшіліктің жүрек 
сөзіндей болатын.

«Бай, қуатты болайық!». Жа -
ды   мызда жатталып қалған, ел есін-
дегі есті осы сөздің иесі бүгін де 
ортамыз да жоқ. Өкінішті, əри не... 
Бірақ соңына үлкен мектеп қал-
дыр  ған тұлға тұғыры ешқашан ала-
сармақ емес.

Қаршадайынан қара сөзді пір 
тұтып өскен ұшқыр қалам иесінің 
алғашқы дүниелері аудан дық 
газетте жарық көрді. Алайда ол 
кісінің еңбек жолы Əл-Фа раби 
атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситетінің журналистика фа-
культетін бітіргеннен кейін жет-
кіншектердің сүйікті басылымына 

айналған, қазіргі «Ұлан» газетінен 
басталды. Осы басылымда жүріп, 
журналистиканың қазанында 
қай нап, мəртебелі мамандықтың 
қыр-сырын үйренді. Содан соң 
талай талант түлеп ұшқан «Жас 
Алашта» еңбек етіп, танымдық 
мақалаларымен елге танылды. 

Белгілі қаламгер Бауыржан 

Омарұлы «Жұрт жадындағы Жол-
дас бек» атты естелігінде: «Жол-
дасбекпен бірге «Жас Алашта» 
екі-үш жыл қызмет істеген соң 
біз басқа жұмысқа ауыстық. Ол 
сол басылымда қалып, оншақ-
ты жыл тер төкті. Газеттің жыр-
тығын жамады. Күнделікті ақпа-
ратты аждаһадай жұтып жататын 
басылымның өмірі тығындал-
майтын өңешін толтырумен айна-
лысты. Ол барлық дерлік жанр ды 
игерді. Хабар-ошар əзірлей тін 
бөлімде машықтанып, қаламы-
нан түрлі заметка туындатты... 
Қатар  ынан озған  замандас 

келбетін айшықтап, портреттік 
очерк жазды. Қай басылымда 
қызмет істе се де, ол асқан ұқыпты-
лы ғы мен көзге түсті» деп жазады.

Кейінірек Жолдасбек респуб ли -
калық «Айқын» газетінің ірге та сын 
қаласып, соның дамуына айтар-
лықтай үлес қосты.  «Жас қазақ» 
басылымы бас редак торының 
орынбасары болғанда да жемісті 
жұмыс істеп, еліміздің өзекті мəсе-
лелерін қаламына арқау етті. Біраз 
жыл ол кісімен əріптес болған 
Парламент Сенатының депутаты, 
қаламгер Нұртөре Жүсіп: «Жол-
дасбек Дуанабай үнемі ізденіс 

үстінде жүретін. Қашан да тыңнан 
тақырып тапқанға шебер еді. Елдің 
көкейінен шығатын мəселелерді де-
реу əзірлейтін. Мұ ның барлығы көп 
оқудан шы ғатын қасиет. Əлемдік 
журналистика жаңалықтарына 
жиі құлақ түріп жүру ші еді. Оның 
архивінде неше түрлі танымдық 
мақала жинаулы тұра тын. Ол кісі 
қалжыңға шебер бо латын. Тауып 
айтқыштығы да бар. Балаша ақкөңіл 
еді» деп айтады.

Саналы ғұмырын қазақ жур-
налистикасына арнаған асыл 
азаматтың оқырмандары барда 
есімі ұмытылмайды деп сенеміз.

Мінезді 
редактор еді

––––––––––––––––––––
Қаламды – қару, с�зді 
– серт деп ұғатын жур-
н а л и с т е р  қ а з і р  с и -
рек. Бұқаралық ақпарат 
құралын т�ртінші билік 
десек, сол үлкен беделдің 
құнын құлатпай жүру үшін 
де терең парасат-пайым, 
жазуға деген аса зор ма-
хаббат пен ыждаһат керек. 
––––––––––––––––––––

Əрине, мұндай межеден жур-
налистиканың кешегі классикалық 
мек тебінен өткен, жазу-сызудың 
мехнатын азап деп емес, өнер 
дəреже сінде бағалайтын өрелі 
жандар ғана көрінеді.  Саналы 
ғұмыры ның барын сарғайған га-
зет бет теріне сарп еткен сондай 
тұлған ың бірі – Қазақстанның еңбек 
сіңір ген қайраткері, Қазақстан 
Респуб ликасы Президентінің 
бұқаралық ақпарат құралдары 
саласындағы сыйлығының лауреа-
ты, Қазақстан Жур налистер одағы 
сыйлығының лау реаты Маға уия 
Сембай еді. Облыстық «Ortalyq 
Qazaqstan» газетін ширек ғасырға 
жуық басқарған білікті басшы, 
талапшыл редактор, бас басылым 
«Ege men Qazaqstan» газетінде де 
же місті қызмет еткен публицист 
Ма ғауия Сламбекұлының жалпы 
қазақ баспасөзінің көшін алға ұза-
туда еңбегі ерен десек қателеспеген 
болар едік.

Кешегі қазақ журналис ти ка-
сы ның корифейі, намыстың нар-
кескені атанған Нұрмахан Ораз бе-
ковтің алдын көрген, тəлімін алған 
журналист-қаламгер Мағауия өзі 
де кейін ағалар салған сара жол-
ды дара даңғылға айналдыра білді. 
Кеңес Одағының қылышынан қан 
тамып тұрған қиын-қыстау кездің 
өзінде «Тамыз бүлігін» тайсақтамай 
бірінші басқан «Ortalyq Qazaqstan» 
газетінің беделі ел ішінде əрқашан 
биік. «Егеменнен» кейінгі екінші 
газет» деген бейресми атағы бар 
ақиқаттың алдаспаны Мағауия 
Сембай басқарған тұста да 
тұғырынан төмендемеді. Баспасөз 
баһадүрлерін баптауда оның ерекше 
ұстаздығы өз алдына жеке тағылым. 
Жалпы, оның редакторлығы тек 
мансап маңайында ғана емес, мінез 
мінберінде де көрініп тұратын. 

Биыл аталған облыстық газеттің 
торқалы тоқсан жылдық тойы. 
Шіркін, Мағауия Сембай бұл қы-
зық ты көре алай өмірден озды... 
Əри не, өкінішті, бірақ соңында 
шəкі рт тері бар ұстаздың «аты да, 
хаты да» ешқашан өлмек емес.

Қалам қасиеті қанға біте-
тінін біз көбіне ескере бер мей-
міз. Шамахайұлының шығарма-
шы лығына үңілмес бұрын оның 
арғы ата-тегін айрықша атап 
кеткен дұрыс. Өз жұрты да, 
нағашы жұрты да сүйектеріне сөз 
сіңген қаракөк тұқым Қуандық 
Шамахайұлы дала даналығына 
жастайынан қанған қаламгер. 
Қазақтың қаймағы бұзылмаған 
қастерлі сөзін қаламына серік ет-
кен оның əр жазған мақаласында 
ұлт мұраты андағайлап тұрар еді.

Қаламы жүйрік журналист 
ретінде қоғамның тамыршысын-
дай өткір мəселелерге өзіндік 
көзқарасын əрқашан тайсақтамай 
білдіріп, тап басып отыратын ол 
үнемі шындық жағында болды. 
Қуандық қаламы журналистік 
жазбалардан бөлек, жазушылыққа 

да өнімді еңбек етті. Оның өршіл 
мінезі, ақты ақ, қараны қара дейтін 
ақиқатшыл ұстанымы əрқашан да-
раланып тұратын. 

Мінберге ең алдымен өзінің 
бас пайдасын емес, ұлттық мүддені 
бірінші алып шығатын бірегей 
журналист ретінде де Қуандық 
Шамахайұлы көп қатарластарынан 
қара үзіп тұратын.

Белсенділігін ешқашан бəсең-
дет пеген күйі ол бұл фəни жал-
ғанды бір-ақ күнде тəрк етіп кете 
барды... 

Ажалға араша түскен кім бар, 
Шамахайұлының шамырқанған 
қаламынан ендігəрі қазақтың 
қамын жейтін қайсар мақалалар 
тумайды... Өкінішті, орны тол-
мас қайғы! Алайда оның соңында 
қалған еселі еңбектері ел кəдесіне 
мəңгі жарай береді.

Саналы ғұмырын газетке арнаған

«Айналайын!» деп-ақ шуақ шашып жүретін...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Былтыр шілде айында  қазақ баспас�зі тарихының білгірі, журналистика тео-
риясы мен тәжірибесінің тарланы, ұлағатты ұстаз, тарих ғылымдарының док-
торы, профессор Қырықбай Алдабергенов дүниеден озды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қырықбай ағамыз қасиетті Баянауыл 
топырағында өмірге келген. Жасынан жаз-
балары аудандық газетте жарық көріп, ел 
ішінде «тілші бала» атанды. Орта мектепті 
бітіріп, Отан алдындағы азаматтық бо-
рышын өтеп келгеннен кейін Баянауыл 
аудандық газетінде əдеби қызметкер, ауыл  
шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі жəне 

Павлодар облыстық радиосында қызмет 
істей жүріп, туған өңірінің тарихы мен 
руханияты жайында тың деректер жинап, 
оқырмандарға танымдық мəні зор мақалалар 
ұсынды. 1987 жылы өзі білім алған Қазақ 
ұлттық университетінің «Журналистика та-
рихы» кафедрасына оқытушы болып орнала-
сты. 1992 жылы ҰҒА корреспондент-мүшесі 

M.X.Асылбековтің ғылыми жетек шілігімен 
Ш.Уəлиханов атындағы тарих жəне эт-
нология институтының жанындағы дис-
сертациялық кеңесте «Отечественные за-
писки» журналы Ресейдің Қазақстандағы 
отар лау саясаты туралы» деген тақырыптағы 
кан дидаттық диссертациясын, 2001 жылы 
«Ресейдің Қазақстандағы отарлау саяса-
тының бағыттары мен нəтижелері» атты док-
торлық диссертациясын сəтті қорғап шықты.

Ардақты азамат қазақ тарихы мен 
журналистикасына қатысты оқулықтар, 
оқу құралдары мен монографиялар, 
жүздеген ғылыми мақала жазып, отандық 

ғылымның дамуына айтарлықтай үлес 
қосты. Сонымен бірге Баянауылдың бай 
тарихы мен тағылымды тұлғалары тура-
лы құнды еңбектер жазды. Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетіндегі 
Журналистика жəне саясаттану факультеті 
«Баспасөз жəне баспа ісі» кафедрасының 
профессоры қызметін атқарып, бірнеше 
білімді шəкірт тəрбиелеп, оларды ғылым 
жолына баулыды. Халқымыз «Жақсының 
аты, ғалымның хаты өшпейді» деп бекер 
айтпаған, кейінгі жас ұрпаққа мазмұнды  
мұра қалдырған ғибратты ғалымның аты 
мəңгі жасайтыны анық.

Ғибраты мол ғалым

Ақиқатшыл 
ұстаным иесі

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Аты жаман індет, адамзатты аласапыран күйге салған екі жыл 
ішінде қазаққа қалтқысыз қызмет қылған небір тарландарды 
арамыздан алып кетті. Сондай ірі азаматтардың қатарында 25 
жылдан астам уақыт бойы Қазақстанның түрлі БАҚ-тарында 
еселі еңбек еткен Михаил Дорофеев болды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қырық тоғыз жыл ғұмырында 
қазақстандық белгілі журналист, 
Informburo.kz сайты мен 31 арна-
дағы «Информбюро» бағ дар лама-
сының редакторы М.До ро феев шы-
нымен отандық жур на  лис тика ның 
өркендеп қанат жа юы на ора сан зор 
қызмет еткен тұлға болатын.

Еңбек жолын Атырау облысын-
да бастаған, кейін респуб ли калық 
КТК телеарнасында, «Экспресс 
К», «Город» жəне «Мега по лис» 
газет терінде жұмыс істеген оның 
мамандығына адал кəсіби жур -
налист болғанын Елбасы Нұр сұл тан 
Назарбаевтың Дорофеев дү ниеден 
озғанда оның отбасына жолдаған 
жеделхатынан да аңғаруға бола-
ды. «Ол өз ісінің кəсіби маманы 
еді, үл кен жұмыс тəжірибесі бол-
ды. Ол Қазақстан Республикасы 
Пре  зи денті жүлдесінің БАҚ сала-
сын дағы лауреаты, Жур на лис тика 

академиясының акаде мигі, Ұлт-
тық сенім кеңесінің мү ше сі болды. 
Михаил Дорофеев отан дық медиа 
саланың дамуына зор септігін 
тигізіп, сапа мен кəсіп қойлықтың 
жаңа стандарттарын енгізуге үлес 
қосты», деді Тұңғыш Президент.

Ақпарат жəне қоғамдық даму 
министрі Аида Балаева да журна-
лист М.Дорофеев өмірден озғанда 
өзінің фейсбуктегі парақшасында: 
«Михаилді жеке танитын едім, 
оның өмірден озуы – отандық 
жур  на листика үшін өте ауыр қаза. 
Оның көптеген достары болды, 
бəрі оны жақсы көрді жəне құр-
мет теді, кəсіби жəне адами қасиет -
терін қадірледі. Бəріміз оны сағы-
натын боламыз», деп жазды.

Жақсының аты өлмейді деге-
ні мізбен, ірі тұлғалардың, кəсіби 
мамандардың орны əрқашан ой-
сырап тұрады...

Дараның бірі 
болған Дорофеев

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жетісу тауларының Кербұлақ жайлауында қойтастың үстінде 
отырған қоңыр баланың дауысы араға жылдар салып кең байтақ 
қазақ даласының бар �ңірінде жаңғырып тұрарын кім білген... 
Сол бір майдақоңыр, тұнық, ашық әрі жұмсақ дауыс кейінгі 
жылдар жүзінде әр күн сайын эфирден саңқылдап естіліп жатты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ол – қазақ тележурналистика-
сында түрен салған Бейсен Құ ран-
бектің дауысы еді. «Айтуға оңай» 
деп қоғам өмірі мен адам тағ ды-
рына арашашы болған, «Қарекет 
қылайық» деп қазақ баласын 
қам  сыз жүрмеуге, қайрат қылуға 
шақыр ған Бейсен Құранбектің 
қа засы қалың елдің қабырғасын 
қа йыс тырып жібергенін көз көрді, 
құ лақ естіді. Халық өз баласын 
ұзақ жоқ тады. 

Президент сыйлығының лау-
реаты, Мəдениет қайраткері Б.Құ-
ран бек ұзақ жылдар бұқа ра лық 
ақпарат құралдарында еңбек 
етіп, азаматтық ұстанымы жəне 
адам дық қасиетімен елді, жерді 
сүюдің жарқын үлгісін көр сетіп 
кетті. Оның авторлық жоба лары 
– «Ай туға оңай» жəне «Қаре-
кет» бағ дар ламаларының аспаған 
асуы, аш паған есігі, бармаған 

тақы  ры бы, айтылмаған сөзі қалған 
жоқ. Жабыққанның жанынан 
табыл   ған, жылағанның көз жасын 
сүрт к ен, жығылғанға сүйеу болған 
осы жобалар əлеуметтік ток-шоу-
дың жаңа форматын жасап, озық 
үлгісіне айналды. 

Ел ішінде «Айтуға оңай» ата-
нып кеткен азаматтың елдің есін-
де ендігі қалған сөзі «Қарекет қы-
лайық!» болды. Б.Құран бектің 
қо йын дəптерінде қалған жаз ба-
лар дың біріне көз салсақ, оның 
өмір лік принциптері жайлы тағы 
да ойланамыз: «Ар сақта! На мыс ты 
бол! Талаптан! Қарекет қыл! Тəуе -
кел ет! Уəдеге берік бол! Мəрт бол! 
Ақылға сал! Қайратты бол! Жү  ре -
гіңді жылыт! Біліміңді көбейт! Өнер 
үйрен! Салт-дəстүрді ұста! Дəс   тү р-
ді, мəдениетті игер! Ата тарих  тан 
тəлім мен шабыт ал! Өзіңе, өзге-
лер ге, айналаңа жақсылық жаса!».

«Айтуға оңайдан» 
«Қарекетке» дейін
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Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»  

Ұлттық банктің хабарлау-
ынша, бағдарламаға қатысуды 
тоқтату туралы шешім осы жыл-
дың 24 мамырында қабыл данған. 
Бас банк жобаны жүзеге асы-
ру үшін 2019-2020 жылдарға 
20 млрд теңгеден бөлген. Осы 
жылдың 27 мамырындағы жағдай 
бойынша 48,8 млрд теңгеге 8 
546 несие беріліпті. Мұның 8,8 
млрд теңгесі – бұрын берілген 
автонесиелерді өтеуден түскен 
қаржы. 

Бағдарлама отандық өндіріс-
тен шыққан жеңіл автокөлікті 
жеке тұлғалардың 4 пайыздық 
мөлшерлемемен сатып алуына 
мүмкіндік берді. Алайда жоба 
бəріне бірдей қолжетімді болған 
жоқ. Аударылатын қаржыны 
сарғайып күтуге тура келді. Ал 
бұл аралықта көлік үшін ұзын-
сонар кезек қалыптасты. Тиісін-
ше, ел ішінде бағдарлама туралы 
жағымсыз пікірлер айтылмай 
қойған жоқ. Десе де, қарапайым 
қисынға салсақ, жеңілдетілген 
дүние үшін кезектің болуы 
заңдылық секілді. 

«ҚазАвтоӨндіріс» Қазақ-
станның автомобиль саласы 
кəсіпорындары одағы бас қар-
ма төрағасының орынбасары 
Артур Мискарянның ай туын ша, 
жеңілдетілген автонесие беру 
бағдарламасының тоқта тылуы 
нарыққа белгілі бір дең гейде 
əсер еткенімен, анау айт қандай 
үлкен трагедия емес. Дегенмен, 
отандық автопарктің жаңар-
тылуын тежеуі ықтимал. 

– Бағдарламаны тоқтату не-
месе қорландыруды қысқарту 
нарықтың өсу қарқынына əсер 
ететіні анық. Бірақ салдары 
жойқын болмайды. Осы орайда 
жаңа автокөліктер сатылымының 
қазіргі қарқыны ескі автопарк 
проблемасын шешуге қауқарлы 
емес екенін ескерген жөн. Бүгінде 
елдегі автокөліктердің орташа 
«жасы» шамамен 20 жылдан жо-
ғары. Бұл жол қауіпсіздігі мен 
экология тұрғысынан маңызды 
мəселе екені айтпаса да түсінікті. 
Оны шешу үшін автопаркті 
жаңартуға барынша көңіл бөлу 
керек. Ал бағдарламаны тоқтату, 
керісінше, аталған процесті баяу-
латады, – дейді А.Мискарян. 

«ҚазАвтоӨндіріс» өкілінің 
мəліметінше, соңғы үш жылда 
жеңілдетілген автонесие беру 
бағдарламасының үлесі отандық 
автокөліктердің жыл сайынғы 
сатылымының 12 пайызынан 
асқан емес. Мəселен, былтыр 
сатылған 90 мың көліктің 8 
мыңы осы бағдарлама бойынша 
өткізілген. Бұл жалпы нарықтың 
шамамен 9 пайызына тең. 2018 
жылдан бастап сатылым жылына 
20-25 пайызға өсіп келеді екен. 

А.Мискарянның пікірінше, 
жеңілдетілген автонесие беру 
бағдарламасының көлік баға-
сына тигізер əсері шамалы. 

Бағаға бірінші кезекте теңгенің 
тұрақ тылығы мен нарықтағы 
бəсекелестіктің əсері зор. Ал 
тұты нушылар үшін жаңа авто-
көліктердің қолжетімділігін шек-
тейтіні рас. 

– Бағдарлама – автонарықтағы 
тиімді өнім. Тұтынушылар 
осы өнімнен айырылып қалуы 
мүмкін. Демек, көліктер бұрын-
ғы дай қолжетімді болмайды. 
Мəсе лен, жеңілдетілген автоне-
сие беру бағдарламасы бойын-
ша көлік бағасының 10 пайы-
зын бастапқы жарна ретінде 
төлеу керек. Бастапқы жарнаны 
табу қазір аса қиын емес. Осы 
тұрғы дан алғанда, бағдарлама 
– тұтынушылар үшін тамаша 
мүмкіндік. Көрші елдердің бұған 
ерекше мəн беріп отырғаны да 
сондықтан. Əсіресе, мұндай 
қадам пандемия жағдайында 
өзін өзі ақтап отыр, – дейді 
А.Мискарян. 

EXANTE халықаралық инвес-
ти циялық компаниясының са-
рапшысы, экономист Андрей 
Чеботаревтің айтуынша, басын 
ашып алатын бір мəселе бар – 
жеңілдетілген автонесие беру 
бағдарламасы аяқталған жоқ. 

– Бағдарлама бастапқыда 
револьверлік тетікпен жұмыс 
істеді. Яғни банктер қарыз алу-
шы лардан қайтарылған қара-
жатты бағдарламаны одан əрі 
қаржыландыруға пайдаланды. 
Демек, биыл бағдарламаға жа-
ңа дан қаражат бөлінбейді. Ал 
бағдарлама жұмысын жалғастыра 
береді. Тек, несие қарыз алу-
шылардан қайтарылған қаржы 
есебінен ғана беріледі. Мəселен, 
Ұлттық банк бағдарламаға 
40 млрд теңге бөлді. Алайда 
жобаның айналымында жүрген 
қаржы – 48,8 млрд теңге. «8,8 
млрд теңге қайдан келді?» де-
ген сауал туындайды. Ол біз 
айтқан қарыз иелерінің қайтарған 
қаржысы. Банктер бұл ақшаны 
басқа мақсатқа пайдалана алмай-
ды. Тек отандық автокөліктерді 
жеңілдетілген шарттар бойынша 
сатып алуға жұмсауы қажет, – 
дейді Андрей Чеботарев. 

Экономистің пікірінше, Ұлт-
тық банктің аталған бағдар лама-
дан шығуы – нарық үшін оң белгі. 
Өйткені жеңілдетілген автоне-
сие беру, біріншіден, нарықтық 
жағдайды бұрмаласа, екіншіден, 
банктерді негізгі өнімдерінің 
бірінен айырып келді. 

– Бағдарламаның міндеті 
отандық автоөнеркəсіпті қолдау 
еді. Қазіргі уақытта бұл міндет 
орындалды. Енді нарықтық эко-
номикаға оралу қажет. Мұны 
дұрыс қабылдаған жөн. Бұдан 
былай бағдарламаға Үкімет пен 
«Бəйтерек» ұлттық холдингінің 
құрылымдары жауапты болады. 
Жеңілдетілген автонесие беру 
бағдарламасының ендігі тағдыры 
да соларға байланысты, – дейді 
экономист. 

Қаржы сарапшысы Расул 
Рысмамбетовтің айтуынша, 

мемлекет автоөндірушілерді өмір 
бойы құлақтан сүйреп, қолдау 
көрсетуге міндетті емес. Ұлттық 
банк бағдарламаға қатысуын 
тоқтату туралы шешімді əлде-
қашан қабылдауы керек-тін.

– Біз қайта шамалы кешігіп 
қалған секілдіміз. Қазақстан 
бірнеше жыл бойы отандық 
өн дірушілерді қолдап келді. 
Автоөндірушілерді ұясынан 
ұшыратын уақыт жетті. Бұдан 
былай бағдарлама өзін өзі «асы-
рауы» керек. Меніңше, бұл аса 
бір қиындық тудырмайды. Жоба 
бəсекелестік ортаға шыққан соң, 
бəрі реттеледі деген ойдамыз. 
Мемлекет бағдарламадан іргесін 
аулақ салса, бұл жоба теориялық 
тұрғыдан қаржы институттарын 
қызықтыруы мүмкін, – дейді 
Р.Рысмамбетов. 

Бірінші несие бюросының 
сарапшылары несиелеу мен 
мем лекеттік қолдау шаралары 
маңызды болғанымен, бұлар 
мəмілелер санының өсуіне серпін 
бермейді деп санайды. Коро-
навирусқа дейінгі жағдаймен 
салыстырғанда автонесиелеу 
қор жынының өсу қарқыны ша-
малы төмендегенімен, жалпы 
көрсеткіш жоғары деңгейде сақ-
талып отыр. Бюро сарапшыла-
ры бұл сегменттегі нарықтың 
əлеуе тін жоғары бағалауда. Оның 
үстіне ойыншылардың позиция-
сы да əлі нақты белгіленбеген. 

Жеңілдетілген несие беру 
бағдарламасының 2015 жылы 
басталғанын айттық. Қазақстан 
даму банкінің мəліметінше, 
2015 жылдың көктемінен бастап 
2021 жылғы сəуірдің соңына 
дейін 139,6 млрд теңгеге 27,5 
мың несие берілген. Бұл осы 
уақыт аралығында берілген 
автонесиелердің жалпы санының 
10,2 пайызына, жалпы сомасының 
12,9 пайызына тең.

– Қазақстанда автонесие беру 
көлемі өсіп келеді. Сұраныс та 
ұлғаюда. 2021 жылғы қаңтар-
сəуір айларының қорытындысы 
бойынша берілген қарыз саны 
өткен жылдың сəйкес кезеңімен 
салыстырғанда 24,3 пайызға 
жоғары. Бұл өз кезегінде несие 
қоржынын өсіреді. Қазақ стан-
дық тар қолда бар несиелерді 
өтегеннен гөрі, жаңа автонесие 
алуда белсенділік танытуда. 
Автонесиелеу қоржынының жал-
пы көлемі 12 айда 36,5 пайызға 
артып, 818,1 млрд теңгеге жетті. 
Оңтүстік өңірлерде өсу қарқыны 
жоғары, ал елдің батысындағы 
көрсеткіш бəсеңдеу, – дейді 
Бірін ші несие бюросының сарап-
шылары. 

Несиені алуын алып, өтей 
алмай жатқандар да жоқ емес. 
Мəселен, 2021 жылдың 1 мамы-
рындағы жағдай бойынша мер-
зімі өткен қарыздар көлемі 74,2 
млрд теңгені құраған. Бұл жал-
пы қарыз көлемінің 9,1 пайызы. 
Оның ішінде мерзімі 90 күннен 
асып кеткен қарыз 44,1 млрд 
теңгеге немесе 5,4 пайызға тең.

Қысқасы, жеңілдетілген авто- 
несие беру бағдарламасы əлі 
аяқталған жоқ. Бар болғаны 
– Ұлттық банк үлкен ойын-
нан шықты. Ал бағдарламаның 
ендігі тағдыры – Үкімет пен 
«Бəйтеректің» қолында. Олардың 
қандай шешім қабылдайтыны əлі 
белгісіз.

САРАПТАМА

Автонесиелеу 
бағдарламасы аяқтала ма?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ұлттық банк тағы бір бағдарламадан іргесін аулақ салмақ. 
Бұл жолы қаржылық реттеуші жеңілдетілген автонесие беруді 
тоқтататынын мәлімдеді. Бағдарлама 2015 жылы іске қосыл-
ған болатын. Жобаны жүзеге асыруға Ұлттық банк 40 млрд 
теңге б*лген-ді. +не-міне дегенше әлгі соманың түбі де к*рін ген 
екен. Нарықтың ендігі жайы не болмақ? Бұл жағдай к*лік баға-
сына әсер ете ме? К*кейдегі к*п сауалға жауап іздеп к*рдік. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan» 

Энергетика вице-ми нистрі 
Əсет Мағауовтың ай туын  ша, 
Қазақ станда бен зин мен дизель-
дің қоры жеткі лікті. 

– Атырау мұнай өңдеу зауыты 
жұмысындағы электр энергиясы-
на қатысты проблемаларды еске-
ре отырып, мұнай өнімдерінің 
қал  дық тарын жинақтау жөнінде 
ш е шім қабылданды. Сондай-ақ 
жыл басынан бастап бензин, ди-
зель отыны секілді мұнай өнім-
дерін шетелге экспорттау ды 
тоқтаттық. Бұдан бөлек, сұйық 
отынды автокөлікпен əке туге 
тыйым салу туралы бұй рық шыға-
рылды. Жыл со ңына дейін көп 
көлемдегі мұ най өнім дерін экс-
порттауды күтіп отырған жоқпыз. 
Жинақ тал ған қор бензин экспор-
тын 2021 жылдың қазанынан ерте 
бастауға мүмкіндік береді, – деді 
Ə.Мағауов Орта лық коммуни-
кациялар қызметінде өткен бри-
фингте. 

Мұнай өнімдерінің қорын 
жинақтау  үшін  Шымкент 
мұнай өңдеу зауытын жөн-
деуді 2021 жылдың наурыз 
айының соңынан мамыр дың 
басына ауыстырды. Жөндеу 
жұмыстары басталар алдын-
да қажетті көлем жи налып, 
іске қосылғаннан кейін мұнай 
өңдеу зауыты тəулігіне 6,5 мың 
тонна бензин мен 6 мың тонна 
дизель отынын шығара баста-
ды. Ə.Мағауовтың пікірінше, 
бұл көлем оңтүстік өңірдің 
қажеттілігін өтеуге жетіп тұр. 
Деректерге сүйенсек, оңтүс тік 
облыстарда шамамен 5,3 мың 
тонна бензин мен 5,6 мың тонна 
дизель отыны тұтынылады. 

Десе де, Шымкент мұнай 
өңдеу зауытынан өнімді жө-
нел ту бойынша белгілі бір дең-
гейде логистикалық қиын дық тар 
туындаған. Соның салда рынан 
тəулігіне тиісті көлем нің жарты-
сы ғана тиелген. 

– Қазіргі уақытта мəселе 
реттелуде. Министрлік жақын 

күндері темір жол арқылы 4,3 
мың тонна бензин мен 4,2 мың 
тонна ди зель отынын жөнелтуді 
жос парлап отыр. Шымкент 
мұнай ба засы арқылы 1 200 тонна 
бензин мен дизель отыны құбыр 
желі сі көлігімен тиелетін болады. 
Ал дағы бірнеше күнде Шым кент 
пен Түркістанға қатыс ты жағ дай 
тұрақталады. Одан кейін Алматы 
мен Қызылор да облыс тарын-
да ғы жағдай реттеледі, – деді 
Ə.Мағауов. 

Энергетика министрлі гінің 
мəліметіне сүйенсек, 2021 жылғы 
5 айдың қоры тындысы бойынша 
еліміздегі мұнай өңдеу көлемі 
6,7 млн тоннаны құрады. Оның 
ішін де Павлодар мұнай-химия 
зауыты 2 млн 389,9 мың тонна, 
«ПетроҚазақстан Ойл Про дактс» 
1 млн 863,4 мың тонна, Атырау 
мұнай өңдеу зауыты 2 млн 119,7 
мың тонна, «CASPI BITUM» 
343,3 мың тонна, «Конденсат» 
компаниялар тобы 27,4 мың тон-
на өнім өңдеген. 

Бес айдың қорытындысы 
бойынша 1 млн 852,7 мың тонна 
бензин, 1 млн 878,8 мың тонна 
дизель отыны, 204,9 мың тонна 
авиаотын жəне 1 млн 061,3 мың 
тонна мазут өндірілген.

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Оңтүстікте бензин 
неге тапшы?

---------------------------------––----------------------------------------------––––––
Еліміздің оңтүстік *ңірлерінде бензин тапшылығы орын алып 
отыр. Энергетика министрлігі мәселе жақын күндері шешіледі 
деп сендірді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---–

САРАПТАМА

Хамит ЕСАМАН,  
«Egemen Qazaqstan»

Қазіргі кезде азық-түлік ба-
ға сы қымбаттап, қоғамда қы-
зу талқыға түсіп жатқан кезде 
оған мал азығының қымбаттығы 
қосылды. Ен далада өсіп тұрған 
шөптің өзі бұл күнде тапшы. 
Орақ батпайтын қалың шабын-
дық жоқ қазір. Селеу секілді сел-
дір шөптің өзі жоқтан жоғары 
болып тұр. Содан келіп шөп 
қымбат, мал арзан болып жа-
тыр. Ал қорасындағы төрт түлік 
малын санап күнелтіп отырған 
қарапайым тұрғындар да осы 
мəселеге алаңдаулы. Сонымен 
қатар бір қойын екі қылу үшін 
бейнет кешіп жүрген шаруаларға 
да бұл оңай тиіп отырған жоқ.

Шөптің тапшылығы аймақ-
тағы барлық аудандарда сезі-
леді. Бұл күнде бір түк шөптің 
құны орта есеппен 1 мың тең-
ге ге дейін жеткен. Ал енді жо-
ңышқаның бағасы аспандап 
тұрғанын айтпай-ақ білуге бола-
ды. Қазір қай ауылға барсаңыз да, 
жергілікті тұрғындардың уайы-
мы осы мал азығы. Əңгіменің 
ауаны да қай жерде шөп бар, 
оның құны қанша екен деген 
төңіректе өрбиді. Бұл тұрғыда 
жергілікті шаруалар да базы-
насын білдіруде.  Жамбыл 
ауданындағы «Жақсылық» ша-
руа қожалығының төрағасы 
Мың жасар Байбековтің айтуын-
ша, бұл жағдай шаруаларға да 
қиын болып тұр. «Мал азығының 
қымбаттағаны қазір екінің бірінің 
аузында жүр. Қайда барсаң да, 
осы əңгіме. Өзімнің иелігімде 4 
гектар жер бар. Əдеттегідей сол 
жерге биыл да жоңышқа егіп, 
бірінші орымды жинап, оны 
түгелдей саудалап жібердім. 
Егістік басынан 1200 теңгеден 
алып кетті. Енді келесі орым-
ды өзіме жинап, қалғанын са-
тамын. Биыл өткен жылмен 
салыстырғанда, мал азығында 
екі есеге қымбатшылық бо-
лып отыр. Соңғы екі аптадағы 
мал базарында мал бағасы тіпті 
төмендеп кетті. Елдің көбі сатуға 
əкелген малын сата алмай, сол 
күйі жетектеп қайтып жатыр. 
Неге? Себебі, көбі малға шөп 

тауып бере алмаймын ба деп 
қорқады. Елдің бəрі малын са-
тып жатқанда, малдың арзанда-
уы да заңдылық қой. Сонымен 
қатар биыл жауын жаумады 
десек те болады. Көктемнің ал-
ғашқы жа уы нын асыға күткен 
ша руалардың еккен жоңышқасы 
аптап ыстықта күйіп кетті. Ел аб-
дырап тұр қазір. Қараша халық 
жол бойындағы қамысқа дейін, 
арықтардағы шөптерге дейін жи-
нап алып жатыр», дейді ол. Айтса 
айтқандай, бұл тосын құбылыс 
халықты абдыратып тұрғаны 
рас. Қымбат болған күннің өзінде 
шөп табу да қиын екен.

«Биыл шөп бағасының қым-
баттауы ауа райына байланысты 
болып тұр. Күн жылы болғаны-
мен, түн салқын болды. Содан 
егіннің де, шөптің де шығымы 
нашар шықты. Соның себебінен 
шөп қымбаттап кетті. Көбіне шөп 
Меркі жақтан шығады. Бірақ ол 
жақта да жағдай біздегідей болып 
отыр. Бұл біздің шаруашылыққа 
да қатты əсер етуде. Мал азығын 
дайындай алмай келеміз», 
дейді Т.Рысқұлов ауданындағы 
«Баянкомпания» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің төрағасы 
Серік Тоғаев. Талас ауданын-
да да жағдай күрделі. Аудан 
əкімдігінің мəліметінше, қазіргі 
кезде мал азығына сұраныс 
көп. Мəселен, бүгінде бір түк 
шөп мұнда 1000-1100 теңге 
аралығында сатылуда екен. Ал 
жоңышқаның бір түгі 1200-1300 
теңгеден саудалануда. Дегенмен, 
аудандағы шабындық жерлердің 
алды орыла бастапты. Алайда 
Ақкөл ауылдық округіндегі 1500 
гектар шабындыққа екі жылдан 
бері су жайылмаған. Тек қана 
200 гектар жерге су жайылған. 
Бұл да жоңышқаның өсімін 
төмендететін көрсеткіш. Жалпы, 
шөп мəселесі аталған аудандар-
да ғана емес, облыс бойынша 
маңызды болып отыр. Бүгінде 
Байзақ жəне Жуалы ауданда-
рында жоңышқа жаңа орылған 
күйі 1100 теңгеден сатылуда 
екен. Сонымен қатар Қызылорда 
жəне Түркістан өңірінен де 
кəсіпкерлер келіп, облыстың 
бірқатар ауданында жоңышқа 
сатуда.

Байламын таба алмаған баға 
əр жерде əртүрлі болып тұр. 
Бірақ арзан шөп табу мүм кін 
емес. Бұл орайда, облыс тық 
ауыл шаруашылығы басқарма-
сының басшысы Қайрат Ама нов 
ағымдағы жылы көктем айла-
рындағы ауа райының қолай-
сыздығына байланысты шабын-
дықтардағы мал азығына да-
йын далатын өнімнің төмендеуі 
байқалғанын айтты. Басқарма 
басшысының айтуынша, мал 
қыстауын қалыпты өткізу үшін 1 
млн 713 мың тонна пішен, 58 мың 
тонна пішендеме, 583 мың тон-
на сабан, 54 мың тонна сүрлем 
жəне 645 мың тонна құнарлы мал 
азығын дайындау қажет екен. Ал 
аудан əкімдіктерінің ақпараты 
бойынша егістік алқаптар мен 
таби ғи шабындықтардың өнім-
ділігі есебінен 974 мың тон-
на пішен дайындалады деп 
жоспарланған. Бұл қажеттілікті 
57 пайызға қамтиды екен. Сол 
сияқты, пішендеме жəне сабан 
толық əрі артығымен қамтамасыз 
етілсе, сүрлем 87 пайызға, ал 
құ нарлы мал азығы 47 пайызға 
қамтылады деген болжам бар. 
«Бірінші кезекте мал азығына де-
ген ішкі қажеттілікті қамтамасыз 
ету мақсатында түсіндірме жұ-
мыс тарын жүргізуді ұсына мыз. 
Зерделеу нəтижесі көрсеткендей, 
облыстағы ұйымдасқан шаруа-
шы лықтардың мал азығын 
дайындауға қажетті егіс алқап-
тары мен шабындық жерлері 
жəне техникалары бар. Ал мал 
азығының жетіспеушілігі қажетті 
жем-шөп қорын дайындауға 
мүмкіндіктерінің болмауынан 
жеке қосалқы шаруашылықтарда 
орын алуы мүмкін», дейді Қайрат 
Аманов.

Қазіргі күрделі ахуал кім-
кімді де ойландырарлықтай. 
Бұл ретте өңірде мал қыстату 
науқанында ауа райының ерек-
шелігіне байланысты шөпті аса 
қажет етпейтін аудандардың 
мүм кіншілігін басқа аудандарға 
пайдалану керектігі туралы да 
бастама көтерілген. Бірақ бұл 
қалай жалғасады, нəтижесі қан-
дай болмақ, ол жағы белгісіз. 
Сонымен қатар сүрлем дайын-
дау мен мал басын азайтып ал-
мау секілді өзекті жайттар да күн 
тəртібіндегі мəселелердің бірі 
болып тұр. Ал мал азығының 
қым баттығы тұрғындарды ой-
ландырып қана қоймай, тығы-
рыққа да тығып келеді.

Жамбыл облысы

КӨКЕЙКЕСТІ

Шөп бағасы 
шарықтап барады

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биылғы жаз мезгілі жылдағыдан *згеше болып тұр. К*ктемнің 
к*к*зек шағында сәт сайын жауып беретін жұпар жаңбыр да 
биыл к*п жаумады. Есесіне аптап ыстық, құрғақ жел қара 
жердің апшысын қуырып, тынысын тарылтып жібергендей. 
Егін егуге, мал шаруашылығымен айналысуға бірден-
бір қолайлы *ңір саналатын Жамбыл облысында биыл 
шабындықтың да мәнісі жоқ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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(Соңы. Басы 1-бетте)

1) 1-бапта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) білім алу үшін арнаулы жағдайлар – мүм-

кіндігі шектеулі балалардың оларсыз бі лім беру 
бағдарламаларын меңгеруі мүмкін бол майтын, 
ар наулы оқу жəне жеке дамыту бағдар ла ма ла-
рын, оқыту əдістерін, техникалық, оқу жəне өзге 
де құралдарды, тыныс-тіршілік ортасын, пси хо-
логиялық-педа гоги ка лық қолдап отыруды, меди-
ци налық, əлеуметтік жəне өзге де көрсетілетін қыз-
меттерді қамтитын жағ  дайлар;»; 

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толық-
тырылсын:

«4-1) диагностика – балалардың ауруының болу 
не месе болмау фактісін анықтауға бағытталған 
меди  циналық көрсетілетін қызметтер кешені;»;

8) тармақшадағы «медициналық психологиялық-
педагогикалық» деген сөздер алып тасталсын;

12) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толық-

тырылсын:
«13-1) мүмкіндігі шектеулі балаларды əлеуметтiк 

жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы 
қолдау – мүмкіндігі шектеулі балаларға тұрмыс-
тiршiлiгiндегi шектелудi еңсеру жəне оның орнын 
толтыру үшiн жағдай жасауды қамтамасыз ететiн 
жəне оларға басқа азаматтармен бiрдей қоғам өмi-
рiне қатысу мүмкiндiктерiн жасауға бағытталған 
арнау лы əлеуметтiк, медициналық жəне бiлiм беру 
қыз  меттерiн ұсынатын бiлiм беру, халықты əлеу-
мет  тiк қорғау, денсаулық сақтау ұйымдарының 
қыз метi;»;

14) жəне 16) тармақшалар алып тасталсын;
17) тармақшадағы «кемтар», «оларды» деген 

сөздер тиісінше «мүмкіндігі шектеулі», «оларды 
пси хологиялық-педагогикалық қолдау,» деген сөз-
дермен ауыстырылсын;

18) тармақша алып тасталсын;
2) 4-баптың 4) тармақшасы алып тасталсын;
3) 5-баптың 1) тармақшасы мынадай редакция-

да жазылсын:
«1) босандыру қызметтерін көрсететін денсау-

лық сақтау субъектілерінде (объектілерінде), ме-
ди ци налық-санитариялық алғашқы көмек жəне 
(немесе) консультациялық-диагностикалық көмек 
көр се тетін денсаулық сақтау ұйымдарында «қатер» 
тобын дағы балаларды барынша ерте анықтау үшін 
скрининг ұйымдастыру жəне скрининг нəтижелері 
мен «қатер» тобындағы балаларды психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультацияларға 
жіберу тəртібін айқындайды;»;

4) 6-бапта:
1) тармақша алып тасталсын;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) бiлiм алу үшін арнаулы жағдайлардың бірың-

ғай қағидаттары мен нормативтерiн айқындайды;»;
3) тармақша алып тасталсын; 
5) 8-баптың 2-тармағының 3) жəне 4) тармақ-

шалары мынадай редакцияда жазылсын:
«3) босандыру қызметтерін көрсететін денсау-

лық сақтау субъектілерінде (объектілерінде), 
меди циналық-санитариялық алғашқы көмек жəне 
(немесе) кон сультациялық-диагностикалық көмек 
көрсе тетін денсаулық сақтау ұйымдарында скри-
нинг ұйымдастырады;

4) скрининг нəтижелерiн жəне «қатер» тобын-
дағы балаларды ата-анасының немесе өзге заң ды 
өкілдерінің келісуімен психологиялық-медици на-
лық-педагогикалық консультацияларға жiберудi 
қам тамасыз етедi;»;

6) 9-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Медициналық қызметтерді профилактика-

лық, диагностикалық, емдеу, оңалту жəне пал-
лиатив тік ба ғыты бар денсаулық сақтау субъектілері 
көрсетеді.»;

3-тармақтағы «Кемтар», «заңдарында», «ар-
наулы түзеу ұйымдары» деген сөздер тиісінше 
«Мүмкіндігі шектеулі», «заңнамасында», «білім 
беру ұйымдары» деген сөздермен ауыстырылсын; 

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Көрсетілетін арнаулы білім беру қызмет-

теріне:
1) ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау 

мақсатында балаларды тереңдетіп жəне кешенді 
зерттеп-қарау; 

2) мүмкіндігі шектеулі балаларды арнаулы пси-
хо логиялық-педагогикалық қолдау; 

3) арнаулы оқу бағдарламалары бойынша оқыту 
жəне тəрбие беру;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəй кес көрсетілетін өзге де қызметтер жатады.»;

7) 10-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакция-

да жазылсын:
«1. Психологиялық-медициналық-педаго гика-

лық кон сультация балаларды зерттеп-қарауды 
жəне олар ға консультация беруді, ерекше білім 
беру қажет тіліктерін жəне білім алу үшін арнаулы 
жағдайларды бағалауды, білім беру бағдарламасын 
айқындауды жүзеге асыратын, сондай-ақ мүмкіндігі 
шектеулі балаларды арнаулы психологиялық-
педагогикалық қолдауға жіберетін білім беру 
ұйымы болып табылады.»;

2-тармақтағы «кемтар балаларды арнаулы 
түзеу» деген сөздер «мүмкіндігі шектеулі бала-
ларды арнаулы білім беру» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

8) 11-бапта:
1-тармақ алып тасталсын;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Арнаулы білім беру ұйымдары ымдау тілін, 

Брайль əліпбиін, басқа да балама қаріптерді жəне 
қарым-қатынас əдістерін пайдалана отырып, тірек-
қимыл аппараты бұзылған, көруі жəне (немесе) 
естуі жəне (немесе) сөйлеуі бұзылған балалардың 
білім алуы үшін арнаулы жағдайлар жасайды.»;

9) 14-баптың 3-тармағындағы «Кемтар», «, ар-
наулы түзеу ұйымдарында жүзеге асырылады» де-
ген сөздер тиісінше «Мүмкіндігі шектеулі», «жүзеге 
асы рылады» деген сөздермен ауыстырылсын;

10) 15-баптың 1-тармағында: 
2) тармақшадағы «мемлекеттiк медициналық 

ұйымдарда», «заңдарында», «тексерілуге» деген 
сөздер тиісінше «денсаулық сақтау субъектілерін-
де», «заңнамасында», «зерттеп-қаралуға» деген 
сөз дермен ауыстырылсын;

5) тармақшадағы «жалпы бiлiм беретiн оқу орын-
дарында» деген сөздер «білім беру ұйымдарында» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

6) тармақшадағы «оқу орындарында» деген сөз-
дер «білім беру ұйымдарында» деген сөздермен 
ауыс тырылсын.

2. «Қазақстан Республикасындағы баланың 
құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы 
Қазақ стан Респуб ликасының Заңына:

15-баптың 3-тармағындағы «Арнаулы», «кем-
тар», «береді» деген сөздер тиісінше «Ерекше білім 
беру қажеттіліктерін бағалауға сəйкес арнаулы», 
«мүмкіндігі шектеулі», «бөлінеді» деген сөздермен 
ауыстырылсын. 

3. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді 
əлеуметтік қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 9-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын; 
2) 29-баптың 5-тармағы алып тасталсын.
4. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі 

Қазақ стан Республикасының Заңына:
1) 1-бапта:
7-4), 19-2) жəне 19-3) тармақшалар мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«7-4) білім алу үшін арнаулы жағдайлар – ерекше 

білім беруді қажет ететін адамдардың (балалардың), 
сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балалардың 
оларсыз білім беру бағдарламаларын меңгеруі 
мүмкін болмайтын, оқу, сондай-ақ арнаулы, 
жеке дамыту мен түзеу-дамыту бағдарламаларын 
жəне оқыту əдістерін, техникалық, оқу жəне 
өзге де құралдарды, тыныс-тіршілік ортасын, 
психологиялық-педагогикалық қол дап отыруды, 
медициналық, əлеуметтік жəне өзге де көрсетілетін 
қызметтерді қамтитын жағдайлар;»;

«19-2) ерекше білім беруді қажет ететін адамдар 
(балалар) – тиісті деңгейде білім алу жəне қосымша 
білім алу үшін арнаулы жағдайларға тұрақты не-
месе уақытша қажеттілік көріп жүрген адамдар 
(балалар);

19-3) ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау 
– білім алу үшін қажетті арнаулы жағдайларды 
айқындау;»;

мынадай мазмұндағы 19-4) тармақшамен толық-
тырылсын:

«19-4) ерекше мəртебе – Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті жеке адамды тəрбиелеуге, 
оқытуға жəне оның кəсіптік қалыптасуына аса зор 
үлес қосқаны, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің тұрақты жоғары 
деңгейін қамтамасыз еткені үшін беретін, жоғары 
жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру ұйымының мəртебесі;»; 

21) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«21) жалпы білім беретін мектеп – білім алушы-

лар мен тəрбиеленушілерге мектепке дейінгі тəрбие 
беру мен оқыту бағдарламаларын, бастауыш, негізгі 
орта жəне жалпы орта білімнің жалпы білім беретін 
оқу бағдарламаларын, арнаулы оқу мен жеке дамы-
ту бағдарламаларын, сондай-ақ қосымша білімнің 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 
беру ұйымы;»;

42-1) тармақша «бағдарламаларын» деген 
сөзден кейін «, жеке дамыту бағдарламаларын» 
деген сөздермен толықтырылсын;

45) тармақша «орта білім беру,» деген сөздерден 
кейін «мүмкіндігі шектеулі балаларды арнаулы 
пси хологиялық-педагогикалық қолдау,» деген сөз-
дермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 45-3) тармақшамен толық-
тырылсын: 

«45-3) мүмкіндігі шектеулі балаларды арнаулы 
психологиялық-педагогикалық қолдау – қыз-

меттің қандай да бір түрін орындау қабілеттерін 
қал пына келтіруге немесе оның орнын толтыруға 
бағытталған көрсетілетін қызметтер мен іс-шаралар 
кешені;»; 

49-2) тармақша «бастауыш» деген сөздің алды-
нан «мектепке дейінгі тəрбие беру мен оқытудың,» 
деген сөздермен толықтырылсын;

50-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«50-3) психологиялық-педагогикалық қолдап 

отыру – білім беру ұйымдарында іске асырыла-
тын, процесінде ерекше білім беру қажеттіліктерін 
бағалау негізінде ерекше білім беруді қажет ететін 
адамдарды (балаларды) ойдағыдай оқыту жəне да-
мыту үшін əлеуметтік-психологиялық жəне педа-
гогикалық жағдайлар жасалатын жүйелі-ұйым-
дастырылған қызмет;»;

мынадай мазмұндағы 50-4) тармақшамен толық-
тырылсын:

«50-4) резидент-дəрігер – резидентураның білім 
беру бағдарламасы шеңберінде білім алатын жəне 
тəлімгердің қадағалауымен медициналық ұйымда 
жұмыс істейтін дəрігер;»;

2) 5-бапта:
бірінші бөлікте:
11) тармақша «бастауыш» деген сөздің алды-

нан «мектепке дейінгі тəрбие беру мен оқыту 
бағдарламаларын,» деген сөздермен толық ты-
рылсын; 

мынадай мазмұндағы 11-3) жəне 11-4) тармақ-
шалармен толықтырылсын:

«11-3) білім беру ұйымдарында психологиялық-
педагогикалық қолдап отыру қағидаларын əзірлейді 
жəне бекітеді;

11-4) ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

19-1) тармақшадағы «мектепке дейінгі» деген 
сөздер «мектепке дейінгі тəрбие беру мен оқыту 
бағдарламаларын» деген сөздермен ауыстырылсын;

35) тармақшадағы «конкурстық» деген сөз алып 
тасталсын; 

мынадай мазмұндағы 43-4) тармақшамен толық-
тырылсын: 

«43-4) мүмкіндігі шектеулі балаларды арнаулы 
психологиялық-педагогикалық қолдауға мемле-
кеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағида-
ларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

екінші бөлік:
«11-1),» деген цифрлардан кейін «11-3), 11-4),» 

деген цифрлармен толықтырылсын;
«43-2),» деген цифрлардан кейін «43-4),» деген 

цифрлармен толықтырылсын;
3) 6-бапта:
2-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) ерекше білім беруді қажет ететін адамдар-

ды (балаларды) оқытуды, олардың білім беру 
ұйым  дарында білім алуы үшін арнаулы жағдайлар 
жасау ды, əмбебап дизайн жəне (немесе) ақылға 
қо нымды ыңғайлылық қағидаттарын ескере оты-
рып, мемлекеттік құрылыс нормалары мен стан-
дарттарына сəйкес білім беру ұйымдарының ғима-
раттарына, құрылысжайлары мен үй-жайларына 
қолжетімділікті қамтамасыз етеді;»; 

мынадай мазмұндағы 8-5) тармақшамен толық-
тырылсын:

«8-5) тиісті қаржы жылына арналған жергілікті 
бюджеттерде бекітілген бюджет қаражатының 
көлемдері шегінде мүмкіндігі шектеулі балаларды 
арнаулы психологиялық-педагогикалық қолдауға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын бекітеді жəне 
орналастырады;»;

24-11) тармақша алып тасталсын;
3-тармақта:
мынадай мазмұндағы 7-5) тармақшамен толық-

тырылсын:
«7-5) тиісті қаржы жылына арналған жергілікті 

бюджеттерде бекітілген бюджет қаражатының кө-
лемдері шегінде мүмкіндігі шектеулі балаларды 
арнаулы психологиялық-педагогикалық қолдауға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын бекітеді жəне 
орналастырады;»;

13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«13) ерекше білім беруді қажет ететін адамдар-

ды (балаларды) оқытуды, олардың білім беру 
ұйымдарында білім алуы үшін арнаулы жағдайлар 
жасауды, əмбебап дизайн жəне (немесе) ақылға 
қонымды ыңғайлылық қағидаттарын ескере оты-
рып, мемлекеттік құрылыс нормалары мен стан-
дарттарына сəйкес білім беру ұйымдарының ғима-
раттарына, құрылысжайлары мен үй-жайларына 
қолжетімділікті қамтамасыз етеді;»;

4) 8-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен 
толықтырылсын:

«1-1. Мемлекет ерекше білім беруді қажет ете тін 
адамдарға (балаларға) олардың жеке даму ерекше-
ліктерін ескере отырып, білім беру жүйесі ұсынған 
шекте білім алу нысанын таңдау құқығын беруді 
қоса алғанда, олардың өзін-өзі жетілдіруіне, білім 
берудің барлық деңгейлерінде өмір бойы оқуын 
жалғастыруына, өздерінің қабілеттерін еркін да-
мытуына жағдайлар жасайды.»; 

5) 11-баптың 14) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«14) білім алушылар мен тəрбиеленушілердің 
жеке ерекшеліктерін ескере отырып, білім алуы 
үшін арнаулы жағдайлар жасау болып табылады.»;

6) 14-бапта:
2-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакция-

да жазылсын: 
«Мүмкіндігі шектеулі балалар үшін арнаулы оқу 

бағдарламалары əзірленеді.»;
9-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Білім беру ұйымдары ерекше білім беруді 

қажет ететін адамдарды (балаларды) оқыту үшін 
білім беру бағдарламаларын білім алушылар мен 
тəрбиеленушілердің жеке даму ерекшеліктеріне 
жəне əлеуетті мүмкіндіктеріне сəйкес бейімдейді.»; 

7) 19-бапта:
1-тармақта:
«мектепке дейінгі» деген сөздерден кейін «тəр-

бие беру мен оқытудың» деген сөздермен толық-
тырылсын;

«ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 

адамдарды (балаларды)» деген сөздер «мүмкіндігі 
шектеулі балаларды» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

2-тармақ алып тасталсын;
3-тармақтағы «арнайы білім беру ұйымдарында» 

деген сөздер «арнаулы білім беру ұйымдарында, 
мектепке дейінгі ұйымдарда,» деген сөздермен 
 ауыстырылсын; 

8) 26-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Бiлiм беру ұйымы қызмет көрсететін аумақ-
та тұратын барлық балаларды, оның ішінде ерек ше 
білім беруді қажет ететін адамдарды (бала лар ды) 
қабылдауды қамтамасыз ететiн мектепке дейiнгi 
ұйымдарға жəне орта бiлiм беру ұйым дарына 
оқуға қабылдау тəртiбi тиісті үлгідегі білім беру 
ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағида-
ларында айқындалады.»;

9) 31-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. 1-сыныпқа оқуға балалар алты жастан қабыл-
данады.

Мүмкіндігі шектеулі балалар орта білім алу 
үшін алты – он жастан білім беру ұйымдарына 
қабыл дана алады. Мүмкіндігі шектеулі балаларды 
оқыту ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау 
ескеріле отырып жүзеге асырылады. Бұл ретте 
білім беру бағдарламаларына сəйкес бастауыш жəне 
негізгі орта білім алудың ұзақтығы он жылдан кем 
болмауға тиіс.»;

10) 43-бапта:
3-тармақ мынадай мазмұндағы 2-3), 2-4) жəне 

13-1) тармақшалармен толықтырылсын:
«2-3) білім беру бағдарламаларын бейімдеу 

жəне іске асыру;
2-4) ерекше білім беруді қажет ететін адамдар 

(балалар) үшін жеке дамыту бағдарламаларын 
əзірлеу жəне іске асыру;»; 

«13-1) білім алу үшін арнаулы жағдайлар жа-
сау;»; 

мынадай мазмұндағы 6-2 жəне 6-3-тармақтармен 
толықтырылсын:

«6-2. Психологиялық-медициналық-педаго гика-
лық консультациялар психологиялық-медицина-
лық-педагогикалық зерттеп-қарау жəне консульта-
ция беру бағдарламаларын іске асырады.

6-3. Психологиялық-педагогикалық түзеу каби-
неттері мен оңалту орталықтары түзеу-дамыту 
бағдарламаларын əзірлейді жəне іске асырады.»; 

11) 44-бапта:
мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықты-

рылсын:
«5-1. Мемлекеттік білім беру ұйымдарының 

бірінші басшыларын ротациялау олардың кəсіби 
əлеуетін неғұрлым тиімді пайдалануды қамтамасыз 
ету мақсатында жүзеге асырылады.

Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші 
басшыларын ротациялау бір елді мекен шегінде 
жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші 
басшыларына ротация жүргізу мерзімдері мен 
шарттары мемлекеттік білім беру ұйымдарының 
бірінші басшыларын ротациялауды жүргізу 
қағидаларында айқындалады.»;

9-3-тармақ алып тасталсын;
12) 45-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 

4-1) тармақшамен толықтырылсын:
«4-1) білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 

үлгілік қағидаларын бұзғаны немесе білім алу үшін 
арнаулы жағдайлар жасамағаны;»; 

13) 62-бап мынадай мазмұндағы 6-3-тармақпен 
толықтырылсын: 

«6-3. Мүмкіндігі шектеулі балаларды арнаулы 
психологиялық-педагогикалық қолдауға мем ле кет-
тік білім беру тапсырысы білім алушылардың жəне 
(немесе) тəрбиеленушілердің санын жəне бір білім 
алушыға жəне (немесе) тəрбиеленушіге жұм са-
латын шығыстардың орташа құнын қамтуға тиіс.»;

14) 64-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«64-бап. Білім беру ұйымдарының материал дық-

техникалық базасын дамыту, білім беру ұйымда рын 
иеліктен шығару»;

мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«3-1. Мемлекеттік жоғары жəне (немесе) жо-
ғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары 
мен мем лекет жүз пайыз қатысатын жоғары жəне 
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйым дарының акциялары иеліктен шығаруға жат-
пайды.».

2-бап. Осы Заң: 
1) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 

күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгі зі -
летін 1-баптың 4-тармағының 10) жəне 12) тармақ-
шаларын; 

2) 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданыс-
қа енгізілетін 1-баптың 4-тармағы 3) тармақшасы-
ның бесінші, алтыншы, тоғызыншы жəне оныншы 
абзацтарын жəне 13) тармақшасын қоспағанда, ал-
ғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 26 маусым 
№ 56-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
инклюзивті білім беру мәселелері бойынша $згерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы
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Көпшіліктің дүниенің ғылы-
мын игеру – уақыт талабы еке-
нін жəне ғылым адамдардың 
игілігіне қызмет ететінін түсіне 
бастағаны қуантарлық жағдай. 
Ғалым-педагог əрі журналист 
болғандықтан бұл мəселеге бей-
жай қарай алмадым.

БАҚ тізгінін ұстап отырған 
көптеген медиаменеджерлердің 
ғылым деген тақырыпты наси-
хаттауға құлықсыз болып отыр-
ғаны бесенеден белгілі. Олар 
үшін рейтинг маңызды. Бір 
өкі ніштісі, бізде жеңіл-желпі 
дүниеге бейім көрермендердің 
қалауын өтеу ұстанымындағы 
журналист мамандардың қата-
рының көптігі. Бұл туралы ғы-
лым саласына қалам тартып жүр-
ген журналист Айдана Шот бай-
қызы айтып өтті.

Осы орайда студия қонақ-
тарының медиа көпшіліктің 
кө кейіне ой салатын, санасын 
сілкіндіретін бағыттағы мате-
риалдарды көптеп ұсынып, 
«жетектеуші» рөлін атқаруы 

қа жет деген тұжырымдары құп-
тар лық.

Ал салалық журналистиканы 
дамыту керек деген мəселеде ме-
диасарапшы Асқат Еркімбайдың 
Data-journalism сияқты кез келген 
журналист меңгеруге тиісті əдет-
дағдыларды ұмыт пау керек деген 
ойымен келісе мін. Шынында 
да, салалық журна листикаға бет 
бұрғанымыз дұ рыс. Дегенмен 
журналистика факуль теттерінің 
алғашқы 1 немесе 2 жы лында 
барлық журналистер білуге 
тиіс базалық жəне кəсіби бі лім 
негіздерін, қағидаларын оқытуға 
басымдық берген жөн. Мұның 
бір ұшы бүгінде қоғамда көп 
талқыланып жүрген салалық 
журналистикаға тіреледі. Яғни 
біз ғылыми журналистиканы да-
мытуға бет бұруымыз керек. 

Ғылыми журналистика деге-
німіз ғалымдардың қоғаммен 
жəне ақпаратты тұтынушымен 
ғылыми тақырыптар жөнінде 
түсінікті тілде қарым-қатынас жа-
сай білу тəсілі ғой. Елімізде бұл 

бағытта ақпараттар жүйелі түрде 
таратылады жəне көпшілікке 
қолжетімді деп айта алмаймыз. 

Қоғамда ғылыми журна-
листикаға деген сұраныстың ар-
туы да жайдан-жай болып отырған 
жоқ. Қазіргі COVID-19 сияқты 
əлем дегі дағдарыстық жағдайлар 
кезінде журналистиканың басқа 
салалары сияқты, ғылыми жур-
налистика да қастандық тео-
риялары мен қоғамның жал ған 
ақпаратымен күресудің тəсі-
лі бола алады. Бір сөзбен айт-
сақ, журналистер сапалы ғы-
лыми мақалалар мен шынайы 
ғылыми тұжырымдамаларды 
«кəсіби» сүзгіден өткізіп, сала 
мамандарының көмегімен қауе-
сеттердің таралуына жол бер  -
меулері керек. Осы себепті де 
əлем нің барлық ЖОО-ында 
ғылыми коммуникация саласы-
на оқыту танымал бағытқа ай-
налуда. 

Ал ғалымдар өздері ашқан 
ғылыми жаңалықтарының көпші-
лікке түсінікті тілде жеткізілуі 
үшін медиада жариялауға мүдделі 
болуы керек жəне осы себепті 
медиалық құралдарда жұмыс 
істеуге қажетті əдет-дағдыларды 
игеруі қажет деген мəселемен 
то лық келісемін. Бұл – уақыт 
талабы. А.И.Герцен айтқандай, 
«Адам ұғымына жат ғылым 

болмайды, тек соны түсіндіруде 
қиындық болады». Бұл бағытта 
да ғалымдардың белсенділігі ға-
на қажет емес, журналистер де 
бас тамашыл ұстанымды ұстанса 
дұрыс болар еді.

Қазіргі кезде ғалымдардың 
ашқан жаңалықтары көпшілікке 
жете бермеуінің бір себебі – 
«тілдік кедергі». Көптеген адамдар 
ғылыми терминологияға толы ұзақ 
мəтіндерді оқуға дағ ды ланбаған 
жəне уақыты да жоқ. Сонымен 
қатар арнайы ғылыми білімі жоқ 
журналистер де бұл мəселеге 
тереңдеп бара алмайды жəне 
оған машықтанбаған. Осы орай-
да елімізде жақсы бас та малардың 
барлығы көңіл қуан тады.

Бұл жерде мəселенің бір ұшы 
жоғары оқу орындарына барып 
тіреледі. Өкінішке қарай, барлық 
факультетте дəріс кезінде ғылыми 
тақырыптарды аудиторияға 
қара пайым тілде түсіндіру əдіс-
тəсілдері көп қолданылмайды. 
Көптеген оқытушылар студент-
терге күрделі құбылыс тура-
лы, тео риялық тұжырымдар 
мен қағи даларды түсінікті тілде 
жеткізе алмайды.

Ғалымдар туралы сөз қозға-
ғанда Асқат Еркімбай айтқан «ға-
лымдардың əрқашанда өз субъек-
тивті көзқарастағы тұжырым-
дары болады, олар өздерінің 

көз жеткізген «шын дығын» 
ал ға шығаруды көздейді, сол 
себепті олардың да ғылыми жа-
ңалықтарын сүзгіден өткізіп, 
қисынды тұжырымдарды са-
раптап отыру қажеттігін ұмыт-
пауымыз керек» деген сөзінің 
жаны бар.

Қазақ ғылымын өркендетпей, 
оның өзегіне түскен құрттай бат-
пандап кірген əдет бар. Бұл – 
ғалымдарымыздың бойындағы 
сыңарезу ымырасыздық ұстаным. 
Тек өз ғылыми тұжырымдарынан 
танбай, басқа пайымдауларды 
мойындамай, табандап жатып 
алу, ең қауіптісі – жаңа бас-
та малардың жолын бөгеу. Ал 
шынайы ғылымның бірінші 
қағидасы – өз тұжырымыңа үнемі 
күдікпен қарау.

Ғылыми журналистиканың 
шетелдерде дамуына көз жүгірт-
сек, АҚШ-та ұлттық ғылыми 
журналистер қауымдастығы 
1934 жылы пайда болған жəне 
бұл бағытта жүйелі жұмыстар 
белсенді түрде жүргізіліп келеді. 
Ал ТМД елдерінде ғылыми 
жур налистика енді ғана дамып 
келеді, өйткені танымал ғылыми 
мазмұнға деген сұраныс жақында 
пайда болды жəне біртіндеп ар-
тып келеді. Мəселен, Ресейдің 
М.В.Ломоносов  атындағы 
ММУ-да, СпбМУ-да ғылыми 

журналистика жəне коммуника-
циялар бойынша бірнеше курс-
тар мен оқыту бағдарламалары 
бар. Ал Қазақстанда ғылыми 
журналистер үшін толыққанды 
оқыту бағдарламалары əлі жоқ. 

Елімізде көптеген БАҚ-тар 
мен медиапорталдар ғылым ту-
ралы жаза бастады. Осы себепті 
бүгінде бұл бағытта арнайы 
білімі бар кəсіби мамандар мен 
авторларға сұраныс жоғары. 

Ресейдің Білім министрлігі 
отандық ғылымның дамуы-
на мүдделі болғандықтан жыл 
сайын ғылыми журналистика 
бағытында арнайы байқаулар 
ұйымдастырып отырады. Біз де 
осындай тиімді дəстүрді үлгі 
тұтсақ ұтылмайтынымыз анық.

Қорыта айтқанда, елімізде 
ғылыми журналистиканы дамыту 
үшін арнайы кəсіби біліктілікті 
арттыру курстары ашылса жəне 
бұл бағыт ЖОО-лардың журна-
листика факультеттерінде ар-
найы сала ретінде оқытылса де-
ген ұсынысымыз бар.

Орынтай ОШАНОВА,
Филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент, 
«Болашақ» стипендиясының 

түлегі

АЛМАТЫ

ОЙЛАСУ

Медиада ғылым тақырыбына орын бар ма?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ойды ой қозғайды...
«Abai.tv» телеарнасынан берілген «Сана» бағдарламасының» 
биылғы 21-маусым күнгі саны «Ғылымды насихаттау» 
тақырыбына арналды. Студияда ғылымды к'пшілікке түсінікті 
тілмен жеткізуге үлес қосып жүрген мамандар мен ғылым са-
ласында жүрген қонақтар жиналған. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мен де өзімнің жап-жас кезім-
нен журналистік мамандықты таң-
дағаныма, өмірімнің ұзақ жылдарын 
осы салаға арнағаныма еш уақытта 
өкінбеймін. Қоғам қайраткері, жа-
зушы ретінде қалыптасуыма, руха-
ни өсуіме осы саланың шапағаты 
тиді. Қазақ баспасөзінің қара нарла-
ры, көк бөрілері Шерхан Мұртаза, 
Сапар Байжанов сынды ағалармен 
бірге қызмет атқарып,  мектебінен 
өттім, олардың маған үлкен сенім, 
жауапкершілік артып, əрдайым қолдап 
отырғандары арқасында осы салада 
біраз биіктерге көтерілдім. Шерағаң 
«Лениншіл жас» газетінің редакторы 
болған кездерде ол кісінің орынбаса-
ры болдым. Сапекең «Социалистік 
Қазақстан» газетін басқарып тұр ғанда 
редакция алқасының мүшесі жəне 
əдебиет пен өнер бөлімінің меңгерушісі 
міндеттерін атқардым. Осы газеттегі 
өнер адамдары туралы жарияланған 
очерктеріме Қазақстан Журналистер 
Одағының бірінші сыйлығы берілді. 
Одан кейінгі жылдарда республикалық 
«Жалын» баспасын, «Қазақкітап» кітап 
саудасы басқармасын, мемлекетаралық 
«Заман-Қазақстан» газетін, қос палата-
лы Парламент Сенатының Парламент 
актілерін аудару, редакциялау жəне ба-
сып шығару бөлімін басқарып, жасым 
келген соң зейнетке шықтым.

      Бүгінгі таңда «Егемен Қазақстан» 

газеті бастаған республикамыздың 
көптеген газеттері мен журналда-
ры еліміздің игілігі үшін қажымай-
талмай, қажырлылықпен еңбек етіп 
келеді. Мен журналистика саласындағы 
інілерім мен қарындастарымның, 
қазір гі жастарымыздың жазған эко-
но микалық, əлеуметтік, рухани ма-
ңызды мəселелерді көтерген тұ шымды 
мақалаларын оқыған сайын қуа намын. 
Оларға іштей келешекте де шығар-
машылық табыстар тілеп отырамын. 
Бүгінгі таңда интернет желісінде 
жұмыс істейтін журналистердің жаңа 
буы ны өсіп-жетіліп, көбейіп келеді. 
Ақпараттың таралуы бұрынғыдан 
əлдеқайда жылдамдай түсті. Мұның 
бəрі – жақсылық, заманымыздың жаңа 
лебі деп білемін. 

Осыдан аз ғана уақыт бұрын бел-
гілі журналист, ақын, жазушы інім 
Бақытжан Қанапиянов Алматыдан 
астанаға келген сапарында маған 
əдейі жолығып, өзінің өткен жылы 
мемлекеттік сыйлық алған, орыс тілінде 
жарияланған «Достояние души» атты 
жыр жинағы мен екі томдық шығармалар 
кітабын сыйлап кетті. Бақытжан менің 
баяғыдан білетін інілерімнің бірі еді. 
Əрі ол Қазақстандағы баспа орында-
рында көп жыл қызмет атқарғанын 
айт пағанда, біраз жыл Мəскеуде 
шығатын «Литературная газетаның» 
Қазақстандағы тілшісі болған. Маған 

сыйлаған кітаптарында оның ішкі 
жан сырлары, журналистік қырлары 
да айнадағыдай көрінеді екен. Жəне 
бір ерекшелігі Бақытжан да Олжас 
Сүлейменов ағасы сияқты орыстілді 
ақын ғой. Оның кітаптарын оқығанда 
70-жылдардың аяғында жазылған бір 
өлеңі ерекше назар аударды. Былай 
депті ол:

Бала кезден шықты тілім басқаша,
Қостілділік ішке кірді астаса.
Екіжүзді болып кетсем, дұрыс-ау, 
 Ондай жүзді тіліп-тіліп тастаса.

 Игеріп ем құлаққа жат бір тілді,
Бабаларым бөлді жиі ұйқымды. 
Аруақтар мысқылдайды түсімде,
Бөтен елдің тұтқынындай сиқым ды.

 Сол кездерде бабаларға сыйынып,
«Кешір мені», – деп өтінем иіліп.
«Тартпай туған ұрпағымсың тегіңе»,

      Дейтін сынды олар маған күйініп.
Шағын ғана өлеңде ата-бабасы-

ның жерінде туып өссе де ана тілі нен 
мақұрым қалған тұтас бір ұрпақ тың ішкі 
зары, қиналыстары шыншылдықпен 
көрініс тапқан. 70-ші жылдардың 
аяғында жазылған осы өлең 1986 жылғы 
Алматыдағы Желтоқсан оқиғаларынан 
кейін дүниеге жаңа келгендей болып, 
авторды «ұлтшыл» атандырып, айқай-
шу, дүрбелең туғызып жібергені ай-
тылады кітапта. Б.Қанапияновтың 
шығармаларымен танысқан адам 
оның поэзияда болсын, журналистік 
қызметінде болсын тек шынайы 
шындықты жазатынына көз жеткізеді. 
Ал бұл – журналистер үшін ең қажетті 
қасиет.

Болат БОДАУБАЙ,
жазушы, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, 
Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты

Өзбекстан Республикасы Олий 
Маж лисі Заң шығару палатасы Сенаты 
Кеңесінің, сондай-ақ Өзбекстан Респуб-
ликасы Министрлер Кабинетінің «Нұрлы 
жол» газеті редакциясында Өзбек стан 
Журналистері шығармашылық ода-
ғы ның төрағасы Олимжон Усаров, 
төраға орынбасары Холмурод Салимов, 
жетекші маман Лариса Суреневна жəне 
ақпарат қызметі маманы Ислом Асил-
бековтердің қатысуымен дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды.

Шара барысында Өзбекстан Жур-
налистері шығармашылық одағы  «Нұрлы 
жол» жəне  «Овози тожик»  газеттерінің ре-
дакциясына заманауи компьютер сыйлады.

Олимжон Усаров «Нұрлы жол» 
газеті ұжымының Өзбекстандағы саяси-
экономикалық, əлеуметтік салалардағы 
жетістіктерді жұртшылыққа кеңінен 
жеткізуде, ақпарат саласын дамытуда 
қызметі жоғары екенін айтып, Өзбекстан 
Журналистер шығармашылық одағына 
мүшелікке қабылдауды ең алғаш осы екі 
редакциядан бастағанын хабарлады.

Дөңгелек үстелде О.Усаров куəліктің 
жаңа үлгісі бекітілгенін, оған төсбелгісі 
рəміздік мағынаға ие екенін тілге тиек 
етіп, «Нұрлы жол» газетінің бас редакто-
ры Ғұламзəкір Юсуповқа жəне газеттің 
тілшісі Жаннат Молдашеваға куəлік пен 
төсбелгіні салтанатты түрде тапсырып, 
оларды шығармашылық одағына мүше 
болуымен құттықтады.

 Шара барасында көпұлтты мемлекетте 
баспасөз жəне сөз еркіндігін қамтамасыз 
ету барысындағы реформалардың, 
бұқаралық ақпарат құралдарын жан-
жақты қолдау, түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері 
арасында өзара достық қатынастарын 
одан əрі күшейту бойынша жұмыстардың 
дəйекті жалғасып келе жатқаны айтылды.

– Өзбекстандағы саяси үдерістер мен 
жаңаруларды тұрақты жариялап, өзбек-
қазақ халықтары арасындағы туыстық 

байланыстардың берік болуына үлес 
қосып келе жатқан «Нұрлы жол» газетінің 
еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдары 
арасында алатын орны ерекше. Өзбекстан 
Журналистері шығармашылық одағы 
мен Қазақстан Журналистер одағы ара-
сында ынтымақтастық меморандумы 
жасалған. Құдай қаласа, біз үдерісті 
одан əрі жандандыра түсеміз. Алдағы 
уақытта елімізде өткізілетін «Олтин 
қалам» сынды түрлі байқауларға,  со-
нымен қатар халықаралық деңгейде 
өткізілетін байқауларға да ұжымдағы 
үздік журналистердің қатысуына қол дау 
білдіреміз, – деді Өзбекстан Жур налистері 
шығармашылық одағының төрағасы 
Олимжон Усаров.  

 «Нұрлы жол» газеті қызметкерлерінің 
ақпарат саласындағы еңбегі ескеріліп, 
мемлекет тарапынан марапатқа ие бо-
лып келеді. Газеттің бас редакторы 
Ғ.Юсупов «Мехнат шухрати» орденімен 
марапатталса, тəжірибелі журналист 
Қатира Нұрбаева «Өзбекстанға еңбек 
сіңірген мəдениет қызметкері»  атағына 
ие болды. Сондай-ақ Райхан Бабатаева, 
Жұмагүл Əлімбекова, Əзиза Айқожаева 
мен Жаннат Молдашевалар «Шухрат» 
медалімен марапатталған. Елімізде жур-
налистер арасында өткізілетін «Жылдың 
ең үздік журналисі» бай қауында Əзиза 
Айқожаева, Жаннат Молдашева, Гүлжамал 
Байтөреева, Арухан Ақпанбетовалар 
сыйлыққа ие болды. «Жылдың ең үздік 
журналисі» байқауының жүлдегері Рүстем 
Төленов «Ең ұлы, ең ғазиз» байқауында 
ІІ орын иегері атанған. Айгүл Тешебаева 
Абайдың 175 жылдығына орай Қазақстан 
Республикасының «Абай» медалімен ма-
рапатталды.

  
Арухан АҚПАНБЕТОВА,

«Нұрлы жол» газетінің тілшісі

ТАШКЕНТ 

ТУЫСТЫҚ ТУЫ

Достықтың 
жарқын үлгісі

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8збекстан Журналистері шығармашылық одағы республикадағы қазақ, тәжік 
тілдерінде жарыққа шығатын басылымдарға жан-жақты қолдау к'рсетіп 
келеді. Жақында сондай шаралардың бірі «Нұрлы жол» және «Овози тожик» 
газеттерінің редакцияларында 'тті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қоғамның қозғаушы күші
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бүгінгі журналистер мерекесі күнінде мен осы салада еңбек етіп жүрген 
журналистердің жас буынын т'л мерекесімен шын жүректен құттықтағым 
келеді. 8йткені олардың алдында аса маңызды, жауапты міндеттер 
тұр. Ол – қоғамның қалғып кетуіне жол бермеу, 'здерінің күн сайынғы 
мазасыз, тынымсыз еңбектерімен еліміздің алға қарай қадам басып, 
үздіксіз дамуына қызмет ету, қоғамдағы жақсылық атаулыны жарқырата 
к'рсетіп, келеңсіздік атаулымен аянбай күресу, адамдардың жүрегіне 
үміт отын жағу, жастарымызды жақсы қасиеттерге баулу. Сондықтан біз 
журналистерді жарқын болашағымыздың жасампаздары деуімізге әбден 
болады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҒИБРАТ
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Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Осыдан төрт жыл бұрын Алматы 
дүниежүзілік қысқы Универсиаданы 
қабылдады. Жүздеген журналистің 
басын қосқан сол додаға дорбамыз-
ды сүйретіп біз де жеткенбіз. «Қайда 
тоқтаймыз, қалай жүріп тұрамыз» деген 
сауалға бас қатырмадық. Себебі бəрін 
Владимир Николаевич реттеп қоямын 
деген. «Пəтерді бірге жалдап тұрайық. 
Бірлесіп жұмыс істейміз. Оның үстіне 
Алматыда оқығанмын, қаланың əр 
бұрышын білемін» деп ұсыныс тастаған 
да өзі болатын. Басында қалай болар 
екен деп қипақтасақ та, үлкен кісінің 
бетін қайтармағанды жөн көрдік. 

Расында да, уақыттың қадірін жақсы 
білетін əріптес аға барлығын күні бұрын 
жоспарлап қойған екен. Пойыздан түсе 
сала, пəтерге тура тартпай, жарыс ба-
рысында емін-еркін жүріп тұруға мүм-
кіндік беретін ресми аккредиттеуді қолға 
түсірдік. «Бұған тілдей қағаз деп қана 
қарама, бұл білдей журналистің жолын 
ашар құдыретті күш» деген фотограф 
ағаймен межелі мекенжайға да келдік. 
«Е-е жол үстінде, жарыс бары сын да жүр-
генде құжатқа мұқият болу керек екен» 
деген ой түйдік іштей. 

– Пəтерді неліктен Абай даңғылының 
бойынан жалдағанымды білесің бе? 
– деді. Бұл жайлы мүлдем ойланбап-
пыз. Басымызды шайқадық. – Бі рін -
шіден, осы көшенің бойында ме тро 
бар, жүріп-тұруға ыңғайлы. Екін шіден, 
жарыс жеңімпаздарын үнемі кеш-
кісін Республика сарайының алдында 

марапаттайды. Ол дəл осы көшенің 
екінші басында орналасқан. Үшіншіден, 
хоккей матчтары Балуан Шолақ атын-
дағы спорт сарайында өтеді. Ол да 
Абай даңғылының бойында жатыр. 
Төртіншіден, біз тоқтайтын пəтер басқа 
спорт нысандарына қатынау үшін 
қолайлы орналасқан, тоғыз жолдың то-
рабы десе де болады.

Бұл да алдағы уақытта ескере жүрер 
дүние екен деп жаһандық жарысқа 
тынғылықты дайындықпен келген Вла-
димир Николаевичтің мына бір ұш-
қырлығына бас шайқап, таңдай қақ-
қанымыз түк емес екен. Оның күнделікті 
жұмыс стилін көріп тіпті естен танып 
түсе жаздадық. Таңғы бестен оянады. 
Алты болмай «Сұңқар» шаңғы трам-
плин кешенінің алдында тұрады. Жур-
налистерді тасымалдайтын алғашқы 
автобуспен «Медеу», «Шымбұлақ», 
«Та баған» секілді спорт нысандарына 
барады. Міндетті түрде алғашқы рейске 
үлгеру керек. Кейінгі автобустар кеш 
шығады. Жарысқа үлгермеуің мүмкін. 
Кешкісін Республика сарайының алдын-
дағы марапаттау рəсімі бар. Іле хоккей 
матчтары басталады. Қысқасы, сүрініп-
қабынып үйге келгенде сағат тілі түнгі 
12-ні көрсетіп тұрады. Енді ұйықтайтын 
шығармыз деп ыңғайлана берген-
де, Владимир Николаевич ноутбугын 
қосып, күні бойы түсірген суреттерін 
іріктеуге көшеді. Əлі құрыса да əкеңдей 
адамның жұмыс істеп отырғанын көріп, 
біз де амалсыз компьютерге үңілеміз. 

– Шаршап жүргеніңді түсінем, 
əрине. Бірақ Қазақстан Универсиаданы 
жылда қабылдап жатқан жоқ. Оның 

үстіне жарыс екі-ақ аптада өте шығады. 
Ендеше мұндай мүмкіндікті мүлт жі-
беруге болмайды. Ұйқың бұзылып, бе-
рекең қашар. Бірақ мынадай дода үшін 
ол деген түк те емес. Есесіне қоржының 
материалға толады, тəжірибең толы-
сады. Алда кездесер қиындықтарға 
психологиялық тұрғыдан дайын бол. 
Əр күніңді жоспарлап шық, əр сəтіңді 
бағала, – деді алғашқы жарыс күнінен 
кейін-ақ қалғып-мүлгіп отырған бізге 
қарап. 

Жас əріптесін осылай қамшылаған 
Владимир Бугаевтың сол жолы ағалы-
ғына да дəн риза болғанбыз. Риза бол-
май қайтейік, қасынан бір елі тастаған 
жоқ. Жөн сілтеп, жол нұсқайды. Белгілі 
спорт журналистерімен, əр сəтті мəңгілік 
тарихқа айналдыратын фотографтармен 
таныстырады. Сол жолы аты алысқа 
тараған Гений Төлегеновпен, Юрий 
Бек кермен, Анатолий Устиненкомен 
таны сып, дидарласқанымызды қалай 
ұмы тайық.

Владимир Николаевичтің тағы бір 
қадап айтқаны, Универсиада секілді 
ірі додаға келген соң, жарыс өтетін 
спорт нысандарының барлығына бар-
ған абзал жəне барлық спорт түрін 
тама ша лап үлгерген дұрыс. Солай бол-
ды да. Фотограф ағайға еріп фрис  тайл-
шылардың өнерін көреміз деп Шым-
бұлақтың шыңына қалай шыққанымызды 
да білмей қалдық. Конькишілерді тама-
шалау үшін «Медеуге» келгеніміз де 
бір хикая. 

Арагідік əңгіме ауанын өзгертіп, 
фототілшіліктің жайын да сұрап қоямыз. 
Əдемі кадрларды қалт жібермеудің сы-
рын білгіміз келеді баяғы. 

– Жақсы ойлайтын адам жаман кадр 
түсірмейді. Ұшқыр ой – ұтымды сəт. 
Бірнеше секундтің ішінде бəріне үлге-
руің керек. Мобильді болу керек. Сурет-
ке түсіру бір бөлек. Оны жедел түрде 
жолдау да маңызды. Фототілші үшін 
уа қыт тапшы, мүмкіндік мүлдем қай-
та лан байды. Ізденіс үлкен жетістікке 

же телейтінін де ұмытпаған жөн, – дейді 
В.Бу гаев. 

Біз əс көтеріп отырған Владимир 
Николаевич – Алматыдағы ҚазМУ-дың 
түлегі. Журналистиканы меңгерген. 
Кейін фотожурналистикаға ауысып-
ты. «Аргументы и факты – Казахстан» 
апта лығында, «Огонек – Казахстан» 
жур налында, «Звезда Прииртышья» 
газе тінде жұмыс істеген. 2000 жылдан 
бастап оның суреттері əлемге əйгілі 
REUTERS, EPA, ТАСС ақпараттық 
агент тіктерінде жиі жарияланатын бол-
ды. NAPA-CANADA – Канада Ұлттық 
фото өнер қауымдастығының мүшесі. 
Бір неше фотожинақтың авторы. Оның 
объективіне ілінген суреттер əлемнің 17 
елін дегі көрмелер мен фотосалондарға 
қо йылған. 1971 жылдан бастап спорттық 
до даларды түсіруді қолға алған. Содан 
бері осы бір сүйікті əдетінен айныған 
емес. 

Атап өтерлігі, Владимир Бугаевтың 
інісі Валерий Николаевич те белгілі 
фо тотілші. Ол Павлодар облысы əкі-
мі нің жеке фотографы ретінде ұзақ 
жыл  дан бері жемісті еңбек етуде. Осы 
күн ге дейін бірнеше фотокөрме ұйым-
дастырып та үлгерді. 

Ағайынды Бугаевтардың жолын 
Валерийдің қызы Ольга ойдағыдай 
жал ғастырып келеді. Ол жуырда ға-
на шайбалы хоккейден Латвияда өт-
кен əлем чемпионатынан оралды. Бей-
сен Құранбек атындағы «Жігер» сый-
лығының алғашқы лауреаттарының бірі. 
Айтпақшы, осы Ольганы фото əлеміне 
алып келген біздің кейіпкеріміз В.Бугаев 
болатын. 

Түйіндей келе айтарымыз, белгілі фо-
тограф Владимир Бугаевпен Алматыда 
өткізген екі апта қысқа ғұмырда нұсқа 
болар сəулелі сəт екенін ол кезде ұғына 
қоймадық. Ал қазір сол күндерден ерек-
ше бір жылылық еседі де тұрады.

Ұшқыр ой – ұтымды сәт
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2017 жылы Алматыда �ткен қысқа Универсиадада Владимир Бугаевпен жақын 
араласпағанда, сіз оқып отырған мына бір дүние де жазылмас еді. )йткені 
аман-саулықтан әрі аспайтын таныстығымыз, дәл осы Алатаудың баурайын-
да айрықша тамыр жайған болатын. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Рауан ҚАБИДОЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

Қоғамның тыныс-тіршілігін, 
тамырын тап басып айту үшін де 
табандылық керек. Табандылық 
болмаған жерде талап та бол-
майды. Талап болмайтын бол-
са, ақиқат та айтылмайды. Сол 
табандылықты адамзат баласы 
алдымен журналистің өзінен, 
содан кейін барып оның айтқан 
əрбір сөзінен іздейді. «Дəрігер 
адамды емдесе, мал дəрігері 
бү кіл адамзатты емдейтіні» се-
кілді, ақпарат құралдары қоғам-
ды рухани қораштықтан, əділет-
сіздіктен тазартады. Бұрын солай 
болған, бүгін де солай, ертең де 
солай бола бермек. Журналистің 
міндеті – шындық іздеп шырыл-
дау, ақиқат іздеп аласұру.

«Ақпарат кімнің қолында бол-
са, əлем соның уысында». Алайда 
аттандап алға ұмтылғанның бə-
рін ар-ұжданның, ақиқаттың 
ауыр жүгін арқалап жүр деген-
ге ауыз бармайды. «Тіл – тас 

жа рады, тас жармаса, бас жа-
рады». Ең алдымен, бұқаралық 
ақ парат құралдары – билік 
пен бұ қара арасындағы алтын 
көпір. Ұлт ұстазы Ахаң (Ахмет 
Байтұрсынұлы) бір сөзінде 
«Газет – халықтың көзі, құлағы 
һəм тілі» деген еді. «Көз» көріп, 
«құлақ» естіп, «тіл» сөйлеп тұр. 
Оған құлақ асатын билік те бар. 
Бұл үрдіс Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған 
«Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет тұжырымдамасына» орай 
тіпті күшейе түскендей.

Мəселен, 2019 жылы «Egemen 
Qazaqstan» газетінде «Елу жыл 
бұрынғы ескі паром елді қа-
шанғы əуреге түсіреді?» де-
ген тақырыппен тұрғындардың 
жанайқайы жазылған мақала 
жарық көрген еді. Президент 
баспасөз бетінде жарық көрген 
осы мəселені өз бақылауына 
алып, сол жылы 19 қыркүйекте 
Twitter-дегі жеке парақшасында 
«Egemen Qazaqstan» газеті ШҚО 
Күршім ауданының 20 мыңнан 

астам тұрғынын толғандырған 
өзекті мəселені көтерді. Халық 
50 жыл бұрын салынған ескі 
пароммен қатынап жүр. Үкі-
метке ШҚО əкімдігімен бірге 
Бұқ тырма суқоймасына көпір 
салу үшін қаржы бөлу мəселесін 
қарас тыруды тапсырамын», деп 
нақты тапсырма жүктеді. 

Биыл 27 мамырда Мемлекет 
басшысының қабылдауында 
болған Шығыс Қазақстан облы-
сының əкімі Даниал Ахметов 
Президентке ең алдымен осы 
Бұқтырма суқоймасы арқылы 
өтетін көпірдің құрылысы бо-
йын ша берілген тапсырманың 
орын далуы жөнінде баяндады. 
Осы лайша, күні кеше Қазақ-
стандағы ең ұзын көпірдің құ-
рылысы басталды. Келешекте 
Күршім мен Көкпекті аудан-
дарын жалғайтын қос жолақты 
көпірдің жалпы ұзындығы 1,3 
шақырымнан асады деп жос-
парлануда. Мердігер компания 
құрылыс жұмыстарын 2024 
жылға дейін аяқтауы тиіс.

Бұл – баспасөз бетінде кө-
теріліп, Мемлекет басшы сының 
назарына алынған жалғыз мəселе 
емес. Сол 2019 жылы «Egemen 
Qazaqstan» газетінде Қызылорда 
облысының Арал ауданында 
қарасты Сексеуіл кентіндегі бі-
лім ошағына қатысты тағы бір 
өзек ті мақала жарық көрді. Осы 
мəселені де Қасым-Жомарт 
Кемелұлы өз бақылауына алып, 

2019 жылы 11 желтоқсанда 
Twitter-де «Egemen Qazaqstan» 
газетіндегі «Темір жолды жаға-
лап топ бала жүр» атты мақа ла-
дан Сексеуіл кентінде 360 бала 
күнделікті мектепке бару үшін 
13 рельсті кесіп өтетінін оқы-
дым. Бұл – өте өзекті мəселе. 
Оны шешу үшін Үкімет нақты 
ша ралар қабылдауы қажет», деп 
бұған жауапты құзырлы орган-
дардың алдына маңызды міндет 
қойды.

Мемлекет басшысының тап-
сырмасы жерде қалмағанын 
осы өңірдің тұрғындары жақсы 
біледі. Кешікпей Сексеуіл кен-
тінде 300 балаға арналған мектеп 
құрылысы қолға алынып, жаңа 
мектеп бой көтерді. Мектептен 
бөлек, осы өңірде тозығы жеткен 
аурухананың бары да ескеріліп, 
оның да құрылысы қолға алын-
ды. Міне, билік пен халық ара-
сындағы алтын көпір осындай 
болуы тиіс. Есесіне, игілігін – 
ел көреді. Күрмеуі шешілмеген 
күрделі мəселелердің түйіні тар -
қап жатса, бұқараның бұйым-
тайын бұқпантайламай бүк песіз 
жеткізетін табанының бүрі, жү-
ре гінің түгі бар журналис тер дің 
еңбегінің жемісі бұл.

Француз жазушысы Оноре де 
Бальзактың сөзімен айтсақ, бүгін 
сол «төртінші биліктің» төл мей-
рамы. Журналистер қауымының 
кəсіби мерекесі. Алғашында 
БАҚ өкілдері бұл атаулы датаны 

«Түркістан уəлаяты» газетінің 
алғашқы саны жарық көрген 
10 мамырда мерекелеп келген 
еді. Кейін кəсіби мереке БАҚ 
туралы қазақстандық алғашқы 
заң шыққан 1997 жылғы 28 
маусымға ауыстырылды. 2011 
жылы қа занда Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев еліміздегі 
кəсіби жəне басқа да мереке-
лер тізімінің жаңа редакциясын 
мақұлдап, 28 маусым Байланыс 
жəне ақпарат құралдары қыз-
меткерлері күні болып бекі-
тілген болатын. Ал 2019 жылы 
24 маусымда Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев Twitter-
де «Үкі метке арнайы қаулымен 
Қазақ стан журналистерінің 
кəсіби мерекесін бекіту жөнінде 
тапсырма бердім. Бұл БАҚ-тың 
қоғам дағы маңызды рөлін айқын-
дайтын əділ шешім болмақ», деп 
журналистердің кəсіби мерекесі 
тағы бір айқындалды.

Биылғы БАҚ қызметкерлері 
кəсіби мерекесі ел Тəуелсіздігінің 
30 жылдығы аясында аталып өтіп 
жатыр. Осы жылдар аралығында 
отандық журналистердің қата-
ры қалыңдады, ақпарат құрал-
дарының саны көбейді. «Ел Тə-
уелсіздігінің 30 жылы ішін де 
мемлекетімізбен бірге – отан-
дық медиа саласы да жа ңа ру, 
даму кезеңінен өтті. Тəуел сіз-
дік тің алғашқы жылдары елі-
міз де тек 407 ақпарат құралы 
соның ішінде 2 телеарна ғана 
бол са, қазір олардың саны төрт 
жарым мыңнан асады», дейді 
Ақпарат жəне қоғамдық даму 
министрі Аида Балаева. Ведом-
ство басшысының айтуынша, 
жалпы ел аумағында бүгінде 
181 телеарна, 79 радио, 790 
ақпа  раттық агенттік бар екен. 
Бар болсын, көп болсын дейік. 
Ақпарат құралы көп болса ең 
алдымен – елге сеп. Қоғамдық 
бақылаудың қуаты артады, «Ха-
лық үніне құлақ асатын мем-
лекет» қалыптастыру үдерісі 
жеделдейді деген сөз.

Айтпақшы, журналистің 
«арқалағаны – алтын, жегені 
– жантақ» (Шерхан Мұрта за). 
Жантақ жедік екен деп жаңа-
лықтан жаңылып, ақпараттан 
қағылып, жанталаспай жүрген 
журналист бар ма осы? Жоқ. 
Мемлекет басшысы айтқандай, 
журналистер «ұлт мүддесін 
бəрінен биік қойып, ел қамы 
үшін қалам тартып жүр». Қалам 
мұқалмасын, сөз сүрінбесін!

Құрметті 
журналистер, 

бұқаралық ақпарат 
құралдарының 
қызметкерлері! 

Қазақстан халқы Ассам-
блеясы атынан кəсіби мереке – 
бұқара лық ақпарат құралдары 
қызмет керлері күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз!

Қызметтік парыз бойынша 
сіздер əрдайым оқиғалар мен 
жаңа лықтардың эпицентрінде 
жүріп, оқырмандар мен көрер-
мендерге біздің елімізде жəне 
əлемде болып жатқан ең ма-
ңыз ды оқиғаларды жеткі зе-
сіздер.

Ақпараттарыңызда өткір 
сая си, экономикалық жəне əлеу -
меттік мəселелерді көте ріп, 
олар ға жауап іздейсіздер. Біз 
сіз  дердің кəсі би шеберлік те рі-
ңіз ді жəне еліміз дегі, əлем дегі 
қо ғамдық, эконо микалық, мə-
дени үдерістердің объективті 
жа риялануын жоғары бағалай-
мыз.

Сіздердің атқарған жұмыс-
тарыңыз ерекше мəнге ие – 
сіздер қоғамдық пікір қалыптас-
тырасыздар, сондықтан сенім-
ділік, бейтараптық, жедел дік, 
еркін жəне тəуелсіз журна лис-
тиканың басты қағида ларының 
бірі болып табылады.

Осы маңызды күні қазақ-
стандық журналистерге мем-
лекеттік саясатты қалыптас-
тыруға, қоғамдық келісім мен 
жал пыұлттық бірлікті нығайтуға 
сіңірген орасан зор еңбектеріңіз 
үшін ерекше алғысымызды біл-
діреміз. Журналист сөзі – елі-
міздегі бейбітшілік пен келі-
сім саясатының маңызды эле-
менттерінің бірі.

Баспасөз əрқашан Қазақстан 
Республикасының тəуелсіздігін, 
мемлекеттілігімізді, бейбітшілік 
пен келісімді нығайту үшін 
əрекет ететін қоғамның маңыз-
ды институты болды жəне солай 
болып қала береді.

Сіздерге денсаулық, аман-
дық, толағай табыстар мен кəсі-
би салада жетістіктер тілеймін! 

Қазақстан халқы 
Ассамблеясы 

Т�рағасының орынбасары –  
Ресми �кілі Майя Бекбаева

Қалам мұқалмасын, сөз сүрінбесін!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жаһанда соғыссыз �ткен 26-ақ күн бар деп жүрміз ғой. Оның 
�зі күмәнді. Сол жиырма алты күніңізде қарулы қақтығыстар 
болмаса болмаған да шығар, алайда «ақпарат майданын» ешкім 
ауыздықтай алған жоқ. Оқ орнына с�з атылған мылтықсыз 
майдан әлі де жүріп жатыр. Бүгінде сол майданның шебінде, ке-
рек десеңіз ұлттық қауіпсіздіктің шекарасында тұрған «әскери 
б�лімшелердің» – ақпарат құралдарының саны елімізде т�рт 
жарым мыңнан асып отыр. Олардың қаруы – қалам, жауынгері 
– журналист.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Айнаш ЕСАЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Коронавирус мың құбылып, түр леніп жа-
тыр. Байқаған адамға індеттің жаңа штамда-
ры бұрынғыдан да жұқпалы, дегенмен өлім-
жітімі аз екені білінеді. Бірақ бұл баршаға 
ортақ жағдай емес. Жəне бұдан былай да 
бұл індет ізімізден еріп жүре беретіні белгілі 
болды. Айта кету керек, Алматының бас 
санитарлық дəрігері Жандарбек Бекшин 
қалада коронавирустың жаңа «үнді» штамы 
тіркелгені туралы хабарлай келе, ресейлік 
жəне қазақстандық вакциналар атауы белгілі, 
мутацияланған алты штамнан қорғайтынын 
ресми мəлімдеген болатын. 

Ендігі жағдай не болмақ? Мəселен, Алма-
тыда коронавирусты екінші рет қайта жұқ-
тырған 32 жағдай тіркелді. Вакцина салдыр-
ғаннан кейін де КВИ жұқтырғандар анықта лып 
жатыр. Айта кетелік, Алматыда «британдық», 
«үнділік», «бразилиялық», «даниялық» жəне 
«вьетнамдық» штамдарға зерттеу жүргізі-
ліп жатыр. Сондай-ақ спикер бес штамм бо-
йынша Алматыда қазірдің өзінде 31 зерттеу 
жүргізілгенін айтты. Қалада СОVID-19 штам-
дарын анықтаудың жаңа жедел ПТР-скринингі 
əдістемесі енгізілген. 

«Елімізде штамдарды бақылау жүйесі бар, 
оған қоса мониторинг жүргізіп келеміз. Наурыз 
айының соңында Алматыда коронавирус тың 
«британдық» штамм айналымының 77%-ы 
анық талып, мамыр айының соңында бұл көр-
сеткіш 84%-ға дейін өскен еді. Осы аптада біз 
«бри тандық», «үнді», «бразилиялық», «да-
ниялық» жəне «вьетнамдық» штамдар бойын-
ша жұмыс істей бастадық», – деді Ж.Бекшин.

Алматының бас санитарлық дəрігерінің 
айтуынша, бұл штамдар аса жұқпалы əрі ауру 
өте ауыр өтеді. Соңғы күндерге дейін мегапо-
листе «британдық» штамды жұқтыру жоғары 
болды, қала тұрғындары «уханьға» қарағанда 
осы штамды екі есе жиі жұқтырады. Бірақ бұл 
жағдайды «үнді» штамы өзгертіп жіберуі əбден 
мүмкін. Бұл ақпараттар қаладағы эпидемиялық 
жағдайға дұрыс əрі жедел назар аударуға, 
дəрі-дəрмек қорын құруға, эпидемияға қарсы 
іс-шаралар жүргізуге мүмкіндік береді. Жаңа 
штамдар туралы баяндай отырып, Алматының 
бас санитары «Дельтаның» белгісі суық тиюге 
ұқсас деді.

«Бұл штамды көбінесе жастар жұқтырады. 
Басты симптомы – бас ауруы, тұмау, ангина, 
жоғары температура. Əдетте иіс сезу жоғал-
майды жəне жөтел болмайды», деді Ж.Бекшин. 
– Сондай-ақ «Дельта» іш ауруын, құсу, тыныс 
жолының тарылуын шақырады.

Қайталап айтуға тура келеді, «Дельта» 

шта мы бұрынғы штамдарға қарағанда 60%-
ға жұқпалы. Орташа алғанда, бір адам-
нан 5-6 адам жұқтырады, ал айналымдағы 
штамдардан 3-4 адамға жұғады. Штамның 
инкубациялық кезеңі – жеті күн. Ғалым-
дар дың зерттеулері коронавирустың үнді 
штамынан ауруханаға жатқызу мен өлім-
жітім нің ықтималдылығы жо ғары екенін 
айт ты. Жəне «үнді» штамының симптомда-
ры басқа, үйреншікті штамдардан өзгешелігі 
бар. Қысқасы, ахуал мың құбы лып тұрғанда, 
эпидемиологтер не дейді? Меди цина сала-
сындағы белгілі тұлғалар əлі де бол са біз дің 
коронавирусқа деген қарым-қаты насы мыз-
дың дұрыс еместігін алға тартуда. 

Бəріміздің де ойымыз – біреу. Тағы да 
шыдаңқырап, осы кезеңнен аман өтсек болды. 
Пандемия да аяқталады. «Коронавирус» деген 
жауды жер жастандырамыз да, «інімізден» 
шығып, бұрынғыдай емін-еркін өмір сүре 
береміз. Ал зерттеушілер коронавирустың 
соңымыздан енді қалмайтынын, тұмау сияқ-
ты тіршілігімізде ілесіп жүре беретінін, эко -
логиялық орнына жайғасып жатқанын айтып-
ақ отыр. Бірақ мұны мойындағымыз да, есті-
гіміз де келмейді. 

Ауызбіршілікпен, ұйымшылдықпен, хал-
қымыз түсіністік танытып, 70 пайыз егіліп, 
ұжымдық иммунитетке қол жеткіземіз деу 
де екіұдай факт. Ресейлік танымал доктор 
Мяс никовтің айтуынша, ұжымдық иммуни-
тет деген қар адамы сияқты, не бар, не жоқ. 
Автоматты түрде адамдардың белгілі бір бө лі-
гіне екпе салу індеттің жұғу тізбегін үзуге ке-
пілдік бере алмайды. Оның пікіріне сүйенсек, 
екпе алған адамдар жұқтыруы да, жұқтыр-
мауы да симптомсыз ауыруы да мүмкін, бірақ 
ауыр асқынулар болмайды жəне осы індет тен 
өлмейміз. 

Ал ғалымдар вакцина алғаннан кейін де 
індет жұқтырып алған 30 мыңдай адамды 
ба қылаған кезде, олардың арасында қай тыс 
болған бірде бір жан болмаған жəне ауыр 
жағдайға душар болмаған. Плацебо алғандар 
тобында – оң нəтиже көрсеткен тестілер 
көп болып, дерті ауыр өткен пациент тер 
жиі кездескен жəне бір адам қайтыс болған. 
Дəрігерлердің айтуынша, вирус өте жылдам 
мутацияланып жатыр. Адамдардың ағзалары 
да əртүрлі, əркімге əртүрлі əсер етеді. Біреулер 
үйінен шықпай-ақ жұқтыруы мүмкін, енді 
біреулер ауру адамға барып мұрнымен 
үйкелессе де жұқпайды. Өйткені біздің ге-
нетикамыз басқа, иммунитетіміз үйлеспейді. 
Коронавирус қана емес, вакциналарды да 
əртүрлі қабылдаймыз. 

АЛМАТЫ

Рауан ҚАЙДАР,
«Egemen Qazaqstan»

Осы ретте елордада «Вакцина ал – 
машина ұтып ал» акциясы бастал ды. 
23 маусым мен 31 тамыз аралығын да 
«Mega Silk Way» СОО-да СOVID-19 
вакцинасының бірінші компонентін 
алатын қазақстандықтар «Астана 
Моторс» компаниясынан Hyundai 
Accent автокөлігін ұтып ала алады. 
Акцияның бас серіктесі – «Астана 
Моторс» ҚМК. Финалдық ұтыс 
ойы нын 5 қыркүйекте «Mega Silk 
Way» СОО Instagram арқылы тікелей 
эфирде өткізеді. Сонымен қатар апта 
сайын тұрмыстық техника, түрлі 
сер тификаттар жəне тағы басқа да 
сыйлықтар ойнатылады.

Акцияның мақсаты Қазақстанда 
вакциналау қарқынын арттыру екені 
түсінікті. Мұндай акциялар түрлі 
ел дерде сəтті өтіп жатыр. Жақында 
Польша, Таиланд, АҚШ, Ресей, 

Моң ғолия, Сербия, Индонезия, Қы-
тай, Венгрия, Израиль елдерінің үкі-
меттері вакциналанғандар арасын-
да автокөлік ұтыс ойынын өткі зуді 
қолға алған еді.

«Вакцина ал – машина ұтып ал» 
акциясы туралы толық ақпаратты 
mega.kz сайтынан жəне MEGA-ның 
əлеуметтік желілердегі ресми ак-
каунттарынан алуға болады.

Сонымен қатар Нұр-Сұлтан 
қала сының əкімі Алтай Көлгінов 
Instagram парақшасында вакцина 
салдырғандар арасында пəтер ұтысы 
ойнатылатынын мəлімдеді.

«Коронавирустың таралуын 
бол  дырмау жəне вакциналау жүр-
гізу бойынша штаб отырысын өт-
кіздім. Орынбасарларыма, бас қарма 
басшыларына жəне аудан əкім-
деріне жетекшілік ететін салалар-
да вакциналаудың маңыздылығы 
мен қажеттілігін жоғары деңгейде 
түсіндіру үшін жекелеген жауап- 

 кершілік жүктелді. Ұжымдық имму-
нитетті қалыптастыру үшін қала 
халқының 60%-дан астамы вакци-
налануы қажет. Санитарлық дəрігер-
лер қосымша карантин шектеуле рі 
ту ралы жаңа қаулы дайындауда: 
қауіп-қатер тобы үшін вакцина алу 
міндетті, вакциналанбаған қыз-
меткерлерді қашықтан жұмыс істеу 
режіміне көшіру сияқты талап қойы-
лады. Қала тұрғындарын ынталан-
дыру үшін бағалы сыйлықтардың 
ұтыс ойынын енгізіп жатырмыз. Ал 
жаңадан вакциналанғандар арасын-
да инвесторлар есебінен екі бөлмелі 
пəтер ойнатпақпыз. Ұтыс ойынына 
қала емханаларында немесе сауда-
ойын-сауық орталықтарында екпе 
алған қала тұрғындарының бəрі 
қа тыса алады. Ал пəтер ұтысының 
 ойынына осы жылдың 25 маусымы 
мен 31 тамызы аралығында вак-
цинаның бірінші компонентін ала-
тын 18 жастан асқан қала тұрғын-
дары қатыса алады. Қыркүйек айы-
ның басында нəтижесін жариялай-
мыз. Конкурстың əділ өтуі жəне вак-
ци наланғандарды толығымен қам ту 
үшін IT-қоғамдастықты жұмыл ды-
рамыз», деп жазды елорда əкімі.

Фарида БЫҚАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Мысалы, осындай ынталанды-
ру шарасы «Қазақстан алюми ний» 
АҚ-да қолға алынды. Өндірістік 
ком  панияда екпе қабылдаған жұ-
мыс шы-қызметкерлерінің еңбек де-
ма лыстарына бір күн қосылған. Ал 
Баянауылдағы «Kristall» демалыс 
аймағы екпе алған металлургтер 
ұжы мы үшін жаз бойы ашық.

Жалпы, өңірде вакцина алу ба-
рысы, ұжымдық иммунитетке жету 
көрсеткіші əлі төмен деңгейде. Сон-
дықтан, облыс əкімдігі, денсау лық 
сақтау басқармасы басқа да ұжым-
дардың «Қазақстан алюминий» АҚ 
кə сіпорны секілді екпе алу үшін 
ын таландыру жүйесінің қажеттігіне 
назар аударуға шақырады.

Денсаулық сақтау басқармасы 
бас шысының орынбасары Сəу ле 
Арыстанованың айтуынша, ін дет-
ке қарсы ұжымдық иммуни те т-
ті қа лыптастыру үшін өңір тұр-
ғын дарының кем дегенде 60 па-
йызына, яғни 450 мыңнан ас там 
адамға вак  цина егу қажет. Бү гінде 
вак циналардың бірінші компо нен-
тімен өңір тұрғындарының 22,5 
пайызы, ал екінші компонентімен 
14,6 пайызы егілген. Тіпті, өнді-
ріс тік еңбек ұжымдарында, кей бір 
кəсіпорындарда əлі күнге дейін 
екпе алу баяу өтуде. Мысалы, 
Екі   бастұздағы «Богатырь көмір» 
ЖШС-да бар-жоғы 10 пайызы, ал 
«Ертіс орманы» резерватындағы 

400 ор маншының бірнешеуі ғана 
екпе алған.

Өңірдің бас санитар дəрігері 
Ба тырбек Əлиев індеттің таралуы 
бойынша Павлодар облысының 
қазір «жасыл аймақта» екенін, індет 
жұқтырудың апталық көрсеткіші 
7,6 пайызға төмендегенін жеткіз-
ді. Эпидемиялық жағдай, вакци-
налауды жүргізу барысы жəне ка-
рантиндік шектеу шаралары ту-
ралы кезекті №14 қаулының жай-
жапсары да түсіндірілді. Жаңа қау-
лыға сəйкес, отбасылық мерейтой лар, 
корпоративтік, ұжымдық салтанатты 
іс-шараларды өткізуге, сон дай-ақ 
караоке, қорқор тарту, букмекерлік, 
ойын-сауық жəне түнгі клубтардың 
жұмысына тыйым салынады.

– Өткен тəулікте індетті 43 адам 
жұқ   тырған, олардың 8-інде ауру 
бе л гісі жоқ, – дейді Б.Əлиев. – Өт-
кен апта ішінде 289 адам індет ке 
шал  дықса, оның алдындағы мау-
сым  ның басында 313 адам жұқ тыр-
ған. Қазір инфекциялық стацио нар  -
лардағы науқастардың саны 12,2 
пайызға төмендеген. Облыс бо     йын-
ша аруханаларда індеттен 7 нау    -
қас емделуде. Вакцинаның 1-ко м -
    по нентін тұрғындардың 13,6 па  йы-
зы, 2-компонентін 8,9 пайы зы қа  был -
даған. Ал облыстық ден саулық сақ   тау 
басқармасының мəлі ме тінше, өңір  -
де жыл басынан бері 120 науқас көз 
жұмса, індет жұқ ты рып қайтыс бол  -
ғандар арасында жас адамдар да бар.

– Өйткені бұл науқастар үйде 
емделген, дəрігерге қаралмаған, 

бірнеше күн өткен соң барып же-
дел жəрдем шақырған. Көз жұм-
ғандардың арасында 1969, 1977 жылы 
туған науқастар болды. Ауруханаға 
түскен кейбір жастарда орта жастағы 
адамдармен салыстырғанда індет 
жұқтырып алғаннан басқа аурула-
ры да болмаған. Бұл індеттің та ра-
луының ауыр түрде өтіп жат қанын 
білдіреді. Ең тиімдісі – екпе алу, 
– дейді басқарма басшысы Айдар 
Сейітқазинов.

Сондай-ақ екпе алып ауырған 
науқастар да болғаны анықталыпты. 
Қазір облыс орталығындағы емдеу 
орындарында стационарлық 478 
науқас емделуде. Ауруханалар дың 
27,9 пайызы, жансақтау бөлімдері-
нің 8,9 пайызы бос емес. Өкпе ні 
жасанды желдету құрылғысына  4 
науқас қосылған. Соңғы мəліметтер 
бо йынша, өңірде 35 бала емделуде, 
олар дың 22-сі ауруханада, 7 жүкті 
əйел індеттің жеңіл түрімен ауырып 
түскен. Барлық ауруханада қажет-
ті медициналық құрал-жабдық тар 
дайын. Емханалар жанында 160 
мо бильді бригада жасақталған. Со   -
нымен бірге, аурухана, емханалар 
45 күндік дəрілік препараттар қо-
рымен қамтамасыз етілген. ПТР-тест 
өткізетін 6 зертхана жұмыс іс теуде, 
олар күніне өңірде 1500-дей зерттеу 
шараларын жасайды. 

Санитарлық-эпидемиялық ба-
қылау департаментінің мəлі ме тінше, 
облысқа ПТР теріс нəтижесі бар 
анықтамаларды ұсынбаған Ре сей, 
Тəжікстан, Қырғызстан азаматта-
ры шекарадан жіберілмеді. Соңғы 
тəулікте шекарадан 818 адам өткен, 
оның ішінде 538 жаяу жəне 280 жүк 
көлігі жүргізушісі, еліміздің 9 азама-
ты карантиндік стационарға орналас-
тырылды.

Павлодар облысы

«Дельта» штамының 
белгілері қандай?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Екінші жылға ұласқан індеттен ел енді есін жия бастағандай болған тұста Алматыда 
«үнді» штамы анықталып қана қоймай, осы аптада індет жұқтырғандар саны қайта 
к+бейе бастады. Эпидемиялық ахуалдың бұлай +згеріп шыға келуінің басқа да себептері 
бар. Ел сақтық шараларын ұмытты, той-томалақ қайта басталды. Жазғы демалысқа 
шыққан жұрт еренсіз қыдырып, шомылып жүр. Эпидемиологтер індеттің жаңа толқыны 
басталуы мүмкін екендігін жоққа шығармайды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вакцина алғандар пәтер мен 
көлік ұтысына қатыса алады

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Коронавирус инфекциясымен күрес екінші жылға созылып барады. 
Жыл басынан бері осынау күрес вакциналаумен күшейді. Бұл – 
ұжымдық иммунитетті дамытудың және +мірдің бұрынғы жағдайына 
оралудың жалғыз, тиімді әдісі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Екпе алуға 
ынталандыру қажет

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– Біз адамдардың екпе алуға +здігінен келулерін күтпей-ақ, оларға 
жағдай жасауымыз керек, – деді +ңірдегі эпидемиялық жағдай, 
вакциналау барысы туралы +ткен отырыста облыс әкімі :білқайыр 
Сқақов. – Қазір вирус мутацияға ұшырап, ауыр асқынуларды туды-
ратын «Delta» штамы анықталуда. Сондықтан біз тұрғындарға вак-
цина егудің ынталандыру жүйесіне жүгінуіміз керек.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Орынбек <ТЕМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Бүгінде Нұр-Сұлтан қала-
сымен қатар Алматы қаласы 
жəне Атырау, Батыс Қазақстан 
жəне Қарағанды облыстары 
«қызыл аймақ» қатарында тұр. 
Ал «сары аймақта» Шымкент 
қаласы жəне Қостанай, Маң-
ғыстау облыстары бар. Қалған 
өңірлер – «жасыл аймақта».

Өткен аптада корона ви-
рус тың жаңа штамы – «үнді» 
штамының анықталуына бай-
ланысты елордада карантин 
талаптарын қатайту туралы 
шешімдер қабылданған. Он-
сыз да қанша уақыттан бері 
«қызылдың» құрсауында тұр-
ған Нұр-Сұлтан қаласына 

сақ тық шараларын күшейтпесе 
болмайды. Ал жақында ғана 
«қызыл аймаққа» қосылған 
төрт өңірде де шектеу талап-
тары қайта қарастырылып, сол 
аймақтардағы Бас мемлекет-
тік санитарлық дəрігерлердің 
қаулысына өзгерістер енгізілді.

Жалпы карантин талап-
тарын қанша жерден күшейт-
кенмен, індетке тойтарыс беру-
дің басты «қаруы» вакциналау 
екені түсінікті. Дегенмен қа-
зіргі шырғалаң шақтағы осы 
маңызды іс-шараның ілге-
рілеуі ойдағыдай болмай тұр. 
Сондықтан өңірлерде вак-
циналаудың қарқынын арт-
тыруға барынша күш салы-
нып жатыр. Бұл ретте, əл-
бетте, халықтың вакцинаны 

ерік ті түрде қабылдау құқы 
сақ талады. Тек көпшілік вак-
циналауды өзінің ғана емес, 
айналасындағылардың да аман-
дығы үшін қажет екенін əрі 
қа лыпты тіршілікке оралудың 
жо лы екенін түсіну керек. 27 
маусымдағы мəлімет бойынша 
елімізде бірінші компонент пен 
3 130 095 адам, екінші ком по-
нентпен 1 891 022 адам вакци на 
салдырды.

Қазақстан вакциналау  
көлемі бойынша əлемде 
42- орынды алды. Our World in 
data онлайн-басылымы жаса-
ған рейтингте Қазақстанда əр-
бір оныншы азамат вакцина 
алғаны көрсетілген. Жалпы 
мұнда біздің елде 1,79 млн адам 
вакциналанып, бұл халықтың 
9,4%-ды құрайтыны айтылған. 
Ал аталған рейтингте көш 
бастаған Қытайда 223 млн адам 
вакцина салдырған, бірақ бұл 
халықтың тек 15%-ы ғана екен.

«Қызыл аймақ» көбейіп тұр
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Еліміздегі эпидемиялық ахуал қайтадан нашарлап, 
Қазақстан «қызыл аймаққа» +тті. 26 маусымнан бастап 
«қызарған» +ңірлер қатары бесеу болды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Дегенмен миллиондаған адамның 
опат болуының басты себептері атал-
май тын. Нақты күнəһарды атау бола-
шақ тың еншісінде қалды. Бұл жабық 
тақырып болып саналды. Бірақ елім деп 
еңіренген ердің, намысты ұланның бұған 
қынжылмауы мүмкін емес еді. Енді ғана 
шындықтың беті ашылып, ашаршылық 
тарихы айқындалып келеді. Айқындал-
ған сайын, оның аумағы мен аясы да 
ке ңейе түсуде. Мұның өзі мамандарға, 
ғалымдарға үлкен жауапкершілік жүк-
теп отыр. Олай дейтініміз, ашаршылық 
Қазақстанда ертерек белең алған. Елде 
сұрапыл ашаршылық 1921-1922 жылда-
ры орын алды. Аштық салдарынан жер-
гілікті жұрттың үштен бірі қырыл ды. 
1921 жылы Қазақстандағы жеті губер-
нияның бесеуі ашаршылыққа ұшырады. 

Осы арада анықтап алатын бір мə-
селе бар. Біз, көбінесе аштық тарихын 
Кеңестік дəуірмен байланыстырамыз 
да, оның негізі одан да ертерек қаланға-
нын, алғашқы нышандары патшалық 
Ресей тұсында көрініс бере бастағанын 
есепке ала бермейміз. Тарихшылардың 
мəлімдеуінше, Қазақстанда Қазан төңке-
рісіне дейін, яғни 1873-1917 жылдар 
аралығындағы 44 жылдың ішінде 12 рет 
жұт болған екен. Жаратылысынан жуас 
халық сол алды-артын жалмаған сұра пыл 
жұттардың себебін табиғат апаттары нан 
көріп келді. Ал кейін белгілі болғанын-
дай, жұттардың жедел қарқынмен орын 
алуына патшалық үкіметтің де саяси 
ықпалы аз болмаған сыңайлы. Яғни 
жоғарыда аталған кезеңде Қазақстанға 
ішкі Ресейден орыс шаруалары көптеп 
қоныс аудара бастағаны белгілі. Осыған 
орай, переселендерге қазақ жерінің 
құнарлы да құйқалы қоныстары боса-
тылып берілді. Күштеп жасалған бұл 
əрекеттер көптеген қолайсыздықтар ту-
дырды, сонымен бірге, елдің наразылығы 
да күшейе түсті. Атақты Ақан серінің 
«Пат ша өкіметі» деген өлеңінде:

Барабар крестианға тең болмадық,
Тартылып қай жараға ем болмадық?
Малымыз, жерімізден пайда тиіп,
Қалайша патшамызға дем болмадық?

Орыс, ноғай, сарт, сауан саудагерге,
Қалайша малмен,

жермен тең болмадық?
Сексен бес жыл болыпты

бодандыққа,
Қайырсыз патшамызға

ел болмадық,
– деп ашына айтқаны дəл осы кезеңдер 
еді. Сондай-ақ əйгілі Столыпин рефор-
масы – патшалық саясаттың қазақ жер-
лерін иеленуге, жергілікті халықты өз қо-
ныс  тарынан күштеп ығыстыруға ба ғыт-
талған нағыз империялық отар шылдық 
іс-шара болатын. 

Бір қосатыны, айрықша атап өтетін 
ашаршылық саясатының Ақмола, Көк-
шетау аймақтарында аса жедел қарқын-
мен жүргізілгендігі. 1904-1906 жылдары 
Столыпин реформасы іске асыры лып, 
ішкі Ресейден көптеген «қара шек-
пенділер» көшіп келіп, жерімізге қо-
ныс  танған. Тіпті, патшалық үкімет бұл 
өлкелерді зерттеуге арнайы комис сия 
жіберіп, оның құрамында жер зерттеуші 
ғалымдар кіріп, белсене жұмыс істеген. 
Зерттеуге тереңірек үңілсек, кезінде Қа -
зақ автономиялық респуб ликасы Сая   си 
ағарту басқармасының (Каз глав по лит-
просвет) бөлім басшысы Н.И.Мар да-
ровский алғашқылардың бірі болып осы 
мəселеге назар аударып еді. Оның пікі-
рінше, аштықтың себептері: патша үкі-
ме тінің отарлау саясаты, дүниежүзілік 
жəне азамат соғыстары, сонымен қатар 
ха лықтың сауатының, мəдени деңгейінің 
тө мендігі, яғни сыңаржақты, атүсті ба-
ғалау.

Жалпы, аштық мəселесіне ғалымдар 
əртүрлі пікір білдіріп келген. Оның сая-
си, экономикалық, психологиялық, əлеу-
меттік себептерін, негіздерін анықтауға, 
ғылыми тұрғыда баға беруге, тіпті таптық 
көзқараста да түсіндіруге тырысқан. 
Айталық, 1981 жылы А.М.Прохоровтың 
«Советский энциклопедический словарь» 
кітабында аштықтың қандай түрі болсын, 
ол тек «қоғамды социалистік қайта құру 
негізінде жеңуге болады» делінген. Ал 
Нобель сыйлығының лауреаты, Гарвард, 
Кембридж университеттерінің профес-
соры Амартиа Сен аштықтың себебін 
халықтың əл-ауқатының төмендеуімен, 
жұқпалы ауру, өлім-жітімнің көбеюімен 

байланыстырады. Мысал ретінде, Үнді, 
Ауғанстан, Африка, Орталық Америка 
елдерін келтіреді. Солтүстік Корея да ғы 
жасырын жағдайды, аштықты халық-
аралық сарапшылар саяси билікпен 
тікелей байланысты екенін айтады. Ре-
сей мұжығы, ауық-ауық елдің аш тыққа 
ұшырауын үйреншікті үрдіс деп есеп-
тейтін. Қуаңшылықты, табиғи апаттар-
ды құдайдың қаһарынан көріп, егіннің 
шығу-шықпауын соған байланыстырып 
отырған. 

Қазіргі отандық тарихнамада 1921-
1922 жылдардағы аштық соғыс зардап-
тары мен қуаңшылық, ауыл шаруа шы-
лығының артта қалуымен ғана емес, 
кеңес үкіметінің «əскери коммунизм 
саясатының кесірінен, яғни мал, астық, 
ет-ұн салығының қарапайым шаруалар-
дан күштеп тартып алуына байланысты 
екендігі туралы көзқарас батыл жазы-
лып жүр. Тартып алынған азық-түлік 
Ре сейдің орталық аудандарына, Мəскеу, 
Петроград, өнеркəсіп орталықтарына, 
Қызыл Армияны қамтамасыз етуге үздік-
сіз жөнелтіліп жатты. Мал санының 
 азаюы, құнарлы егістік жерлердің 
қысқаруы, кəсіпорындардың, темір жол-
дың негізгі бөлігінің істен шығуы – көш-
пелі, жартылай көшпелі аудандардың 
жағ дайын қиындатып, сыртқы дүниеден 
бөліп тастады деуге болады. Мұның өзі 
кейін қажетті жəрдем алуды қиындатты, 
мардымсыз көмек мүлде берілмей қалды. 

Ашаршылықтың тағы бір себебі 
ре тінде аштық жайлаған Украинадан, 
Ресейдің ішкі аудандарынан Қостанай, 
Ақмола губернияларына мыңдаған 
босқындардың өз бетінше қоныс ауда-
руын айтуға болады. Үш жыл қатарынан 
болған жұт, 1921 жылдың қуаңшылығы, 
жаз айындағы қара шегірткенің қаптауы, 
көтеріліс, төңкеріс, соғыстың зардап-
тары, мал басының жəне азығының 
азаюы, аштық жайлаған аудандардан 
бос  қындардың қаптауы, азық-түлік сая-
сатының қатаңдығы бұрын-соңды бол-
маған үлкен алапатқа əкелді. Халық ара-
сында сүзек, тырысқақ, іш безгегі сияқты 
жұқпалы аурулар кең тарады. Үкіметтің 
оны ауыздықтауға дəрмені де болмады. 
Дəрі-дəрмектер, мамандар жетіспеді. 
Жетім балалар саны күрт асты.

«Мир труда» атты губерниялық га-
зет тің 11 маусымындағы санында жа-
рия ланған «Сарыарқадағы аштық» ма-
қа ласында Мағжан Жұмабаев былай 
деп жазды: «1922 жылдың күз айынан 
Ақмола губерниясы ажал аранының 
алаңына айналды». Маусым айының 

басынан тамыздың орта кезіне дейін 
Петропавл, Көкшетау уездерін аралап, 
қиын жағдайды өз көзімен көрген Мағ-
жан кейін ашыққандарға көмек көрсету 
комиссиясына (АшКом) берген есебінде: 
«Көкшетау уезінің Шұңқырша, Қараша, 
Мезгіл, Айыртау болыстарында бол дым. 
Жағдай өте ауыр. Халықтың 90 па йы зы 
жидек теріп күн көріп отыр. Има на лы, 
Сарыайғыр болыстарында мал ұрлау 
көбейген» деп жазып көр сеткен. Айта 
кету керек, осы жылдың 9 маусымын да 
Мағжан Жұма баев губерния ның əске-
ри комиссары Приморскийге қазақ тың 
100 жетім баласын баспанамен, азық-
түлікпен қамтамасыз ету туралы хат жа-
зады жəне оның орындалуын бақы лайды. 
Көк шетауда қазақ балаларына жетім дер 
үйін салуға атсалысады. («Север ный 
Казахстан» газеті, 2008 жыл, 20 маусым).

Атбасар уездік атқару комитеті жо-
ғары жаққа мынадай мəлімдеме жі бер-
ген. Онда: «...уездің батыс, оңтүс тік 
жəне шығыс жақ бөлігі қатты аш тыққа 
ұшырады, азық-түлік салығын жеңі л -
детуді сұрайды, көктемгі егіске тұ қым 
қажет» деп көрсетілген. Осы құ жат тан 
қалыптасқан ахуалды айқын аңға руға 
болады. Архив құжаттарында Баға-
налы, Орта Арғын болыстарындағы 
аштықтың өршіп тұрғандығы да шынайы 
жеткізіледі. Көкшетау уездік комитетінің 
1921 жылғы 12 желтоқсанындағы құпия 
баяндамасында «Кривоозер ауданын да 

аштықтың белең алуына байланысты 
өз дерін «махновшылар» деп атаған бан-
дылар тобының пайда болуы, ашыққан, 
ашынған əйелдердің болыстық коми-
теттерден нан талап етіп, астық қойма-
ларын басып алу қаупі бар» екені ту-
ралы алаңдаушылық білдіріледі. 1921 
жылдың екінші жартысында Ақмола 
губаткомының мəліметі бойынша ашық-
қандардың саны 440 мың адамнан асқан, 
оның ішінде Ақмола уезінде – 66,5 мың, 
Көкшетау уезінде – 115 мың, Атбасарда 
– 110 мың, Петропавл уезінде – 150 мың 
адам аштыққа ұшыраған.

Көкшетау уездік атқару комитетінің 
төрағасы Жуков экономикалық жағдайды 
былай сипаттады: «Бидайды бір десяти-
надан орташа мөлшерде 5 пұттан ғана 
жинадық. Арпа, сұлы мүлде жоқ. 16 
бо лысты азық-түлік салығынан боса-

ту қажет... Қоймалар бос. Басқындар 
саны 90 мыңға жуықтады. Əсіресе қыр-
ғыздардың (қазақтардың) халі мүшкіл, 
мал дарына жемшөп жоқ, мал қырылып 
жатыр. Ұрлық көбейді, көшу тоқтар 
емес...».

Обалы нешік, осындай ауыр жағдайда 
жергілікті басқару органдары қолдан кел-
генше аштықпен күресіп бақты. Ат басар, 
Көкшетау уездерін ресми түр де аштық 
аймағына жатқызу туралы бірнеше рет 
жоғары жаққа хат жолданды. Орталық 
Атқару комитеті (Каз ЦИК) Ақмола 
губер ниясындағы өте қиын ахуалды бы-
лай баяндайды: «...жергілікті тұрғындар 
аштық салдары нан өліп жатыр. Олар 
өлімтіктерді, адам мүрделерін де жеп 
жатыр...». Канни бализм фактілерінің 
жиілеуіне байланысты Ішкі Істер Халық 
Комиссариаты (НКВД) арнайы қаулы 
қабылдап, ондай адамдарды бірден 
көпшіліктен аластатып денсаулық сақтау 
орындарына жеткізу қажеттілігін тап-
сырды. Ақмола губерниясының ұлан-
ғайыр жерінде (37 мың шаршы метр, 15 
уезд, 200-ден астам болыс, мыңға жақын 
елді мекендер) небəрі 4 дəрігерлік пункт 
жұмыс істеді, маман-дəрігерлер мүлдем 
болмады деуге болады. Статистикаға 
сүйенсек, 1922 жылы Ақмола губерния-
сында сүзек ауруына шалдыққандар 
саны – 36 524, тырысқақпен – 4 731, без-
гекпен – 4 234, ішек ауруымен – 2780, 
цингамен (құрқұлақ) – 1137 адамға 

жеткен. Ауруханаларда 8373 адам қай-
тыс болған.

Оның үстіне 1921 жылы 21 сəуір-
де ғана Омбы губерниясының құра-
мынан шығып, Қазақ АССР-нің құра-
мындағы Ақмола губерниясы болып 
қайта құрылғанын ескерсек, үкімет 
би лігінің əлсіздігін, жаңа жүйенің əлі 
де қалыптасып бітпегенін, соғыстан 
ке йінгі ауыр жағдаймен ұштасуы 
– əри не көп қиындық туғызғанын 
кө руге болады. Бұл Сібір ревкомы-
мен де аумақтық-шекаралық дау-да-
май дың бітпеген уақыты болатын. 
1921 жылғы 23 маусым да болған 
Кир ЦИК-тің (Қазақ АССР Орта лық 
Атқару Комитеті) екінші сессия сында 
Төралқаның атынан жасалған баян-
дамасында Əлихан Бөкейханов: «Ақ-
мола облысында бұрынғы биліктің не-
гізінде мемлекеттік басқару аппараты 
құрылды... Осылайша бұл облыс Қырғыз 
(Қазақ) Республикасының құрамына 
енді деп хабарлады. Ал Мəскеуден шы-
ғатын «Известия» газеті бұрынғы уез дік 
деңгейдегі шағын ғана қала Пет  ропавл 
ұлан-ғайыр байтақ Ақмола губер ния-
сының орталығы болды» деп жазды. 
Əкімшілік-аумақтық өзгерістердің де 
ашар шылықты ауыздықтауға теріс əсері 
болғаны байқалады. 

Осы жылдардың бір келеңсіз көрінісі 
– қорғансыз, панасыз балалар санының 
күрт өсуі еді. Кеңестік баспасөз беттері 
1921 жылдан-ақ панасыз балалар туралы 
мақалалар жариялай бастады, кейін тіпті 
«Известия» газетінде балалар арасын-
да ғы қаңғыбастық, қылмыс жөнінде 
Жұмысшы-Шаруа Инспекциясының 
(РКИ) мəліметі берілді, бұрынырақ та 
мұндай ақпаратты тек шектеулі ғана 
адамдар, негізінен басшылар ғана білетін. 
Ашаршылықтың ауқымы кеңейген са-
йын жетім балалардың да саны өсті. 
Айта лық, республикада 1921 жылдың 
аяғында – 128 мың жетім бала болса, ал 
1922 жылдың басында олардың саны 
333 046-ға жетті. Оларға арнап тамақ-
тану орындары, еңбек коммуналары, 
мектеп-колониялар ашылды. Балалар 
мекемелерінің лық толып, қабылдай 
алма уына байланысты көшедегі бала-
лар ды тұрғындар арасына, не жұмыс 
орындарына бөлу немесе көршілес Ре-
сей облыстарына, тіпті Украина мен 
оңтүстік өңірлерге орналастыру кең етек 
алды. Осы уақытта «Ақмола губер ния-
сын дағы 14 балалар үйінде 9426 бала 
тəр биеленген, ал көшедегі панасыздар 
саны 2963 адамға жеткен». Қаржы, ма-
ман дардың жетіспеушілігі жəне ма те-
риалдық жағдайдың қиындығына қа ра -
мастан үкімет орындары бағусыз қал-
ған балаларға көмек беру үшін əр түрлі 

дең гейдегі əлеуметтік бөлімдер құр ды. 
Олар дың құзіретіне балаларды орна-
ластыру, емдеу, оқыту, санитарлық 
бақы лау жасау сияқты міндеттер кірді. 
Орталық балалар комиссиясының жұ-
мы сының да нəтижесіз болмағанын айт-
қанымыз жөн. 

Осылайша, губерниядағы ашаршы-
лықтың өршуіне жəне аштыққа ұшы-
рағандардың, босқындардың, жергілікті 
тұр ғындардың көбеюіне байланысты 
қалаларда ең кедей жəне жағдайы жоқ 
адамдарды тамақтандыру үшін асхана лар 
ашудың шұғыл қажеттілігі туындады. 
Петропавл қаласында – 8, Көкшетауда 
– 5, Атбасар қаласында – 3, Ақмола қа-
ла сында 3 асхана ашылды. Осы асхана-
ларда аштыққа ұшырағандардың бəрі 
болмаса да бір тобы тамақтандырылды. 
Петропавл қаласында 5000, Көкшетау 
қаласында 1500, Атбасарда 1250, Ақмо-
лада 1000 адамға дейін қамтылды. Көк-
шетау уезінде жергілікті халықтың қара-
жатына 30 азықтандыру пункті ашы-
лып, онда 900 адам тамақтандырылды 
(Орталық архив, Қор 1215, тізбе 1, іс 19, 
53 бет).

1921-1922 жылдардағы ашаршылық 
туралы айтқанда, табылған құжаттар 
мен мұрағат көздеріне сүйене отырып, 
ашаршылық себептерінің тұтас кешенін 
бөліп көрсететін тарихшылардың пікірі-
мен келісуге болады. Құрғақшылық жə-
не бірінші дүниежүзілік жəне азамат 
соғыстары салдарынан ауыл ша руа шы-
лығы құлдырап, күйзеліске ұшы рауы, 
большевиктердің азық-түлік сая саты, 
яғни азық-түлік салықтарының жо ғары 
нормалары, сондай-ақ апат мөл ше рін 
кеш бағалаған жергілікті билік орган-
дарының жауапсыздығы айналып кел-
генде ашаршылықтың негізгі себеп те рі 
болды. Жылдар бойы орын алған апат-
тар мен күйзелістен əбден əлсі реген 
 шаруалар құрғақшылық пен егін нің 
шық  пауына төтеп бере алмады. Əсі ресе, 
жаңа қоғамдық қатынастарға бейім дел-
меген қазақ жұртына аталған аштық өте 
ауыр тиді. 

Жас Кеңес үкіметінің осалдығына 
қара мастан, ашаршылықпен күрес-
тің не бір тиімді əдістерінің де орын 
ал ған дығын айтқанымыз жөн. Олар-
дың қ атарына ашыққан адамдарды 
азық-түлік пен қамтамасыз ету, халық-
ты эва куациялау, егіс науқаны, қайы-
рым дылық қорларының ашылуын, ха-
лық  аралық «Қызыл Ай» қоғамының 
кө  ме гін де атап өткен дұрыс. Қазақ 
Ор  та  лық Атқару комитетінің төрағасы 
Сейіт  қали Меңдешевтің бастамасы-
мен құ  рылған «Ашыққандарға арнайы 
көмек» комитетінің (Компомгол) атқар-
ған жұ мысы көп еді. «Жылу» жинау 
нау қаны мен «Комбед», «Жарлы», 
«Қос  шы» ұйымдарының да біршама іс 
ат қар ғандығы тарихтан белгілі. Аштық 
құрбандарын зерделеу, ауқымын анықтау 
əлі де тың деректерді қажет етеді.

Аманбай СЕЙІТҚАСЫМОВ,
тарих ғылымдарының

кандидаты

К�КШЕТАУ

АШТЫҚ – 100

Ақмола губерниясындағы ажал араны
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев $зінің «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
бағдарламалық мақаласында 1920 жылдардағы аштық туралы мәліметтерді 
мұқият зерттеу керек екенін айтқан болатын.
Т$л тарихымызды тұмшалаған отаршылық саясатының салдарынан талай 
ащы ақиқат айтылмай қалды. Олар туралы к$зі тірі куәгерлердің әңгімесінен 
ғана еміс-еміс естідік. Адам жанын түршіктірер алапат аштық орын алса да, 
кеңестік дәуірде терең мән берілмей, бетінен қалқып $те шығып, 1932 жылы 
ғана ашаршылық болды делінетін. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПЕТРОПАВЛ, КӨКШЕТАУ УЕЗДЕРІН АРАЛАП, ҚИЫН ЖАҒДАЙДЫ 
ӨЗ КӨЗІМЕН КӨРГЕН МАҒ ЖАН КЕЙІН АШЫҚҚАНДАРҒА КӨМЕК 
КӨРСЕТУ КОМИССИЯСЫНА (АШКОМ) БЕРГЕН ЕСЕБІНДЕ: 
«КӨКШЕТАУ УЕЗІНІҢ ШҰҢҚЫРША, ҚАРАША, МЕЗГІЛ, АЙЫРТАУ 
БОЛЫСТАРЫНДА БОЛ ДЫМ. ЖАҒДАЙ ӨТЕ АУЫР. ХАЛЫҚТЫҢ 
90 ПА ЙЫ ЗЫ ЖИДЕК ТЕРІП КҮН КӨРІП ОТЫР. ИМА НА ЛЫ, 
САРЫАЙҒЫР БОЛЫСТАРЫНДА МАЛ ҰРЛАУ КӨБЕЙГЕН» ДЕП 
ЖАЗЫП КӨР СЕТКЕН.

АШАРШЫЛЫҚТЫҢ АУҚЫМЫ КЕҢЕЙГЕН СА ЙЫН ЖЕТІМ 
БАЛАЛАРДЫҢ ДА САНЫ ӨСТІ. АЙТА ЛЫҚ, РЕСПУБЛИКАДА 
1921 ЖЫЛДЫҢ АЯҒЫНДА – 128 МЫҢ ЖЕТІМ БАЛА БОЛСА, 
АЛ 1922 ЖЫЛДЫҢ БАСЫНДА ОЛАРДЫҢ САНЫ 333 046-
ҒА ЖЕТТІ. ОЛАРҒА АРНАП ТАМАҚ ТАНУ ОРЫНДАРЫ, ЕҢБЕК 
КОММУНАЛАРЫ, МЕКТЕП-КОЛОНИЯЛАР АШЫЛДЫ.
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Жібек жіппен 
тоқылған 
портрет

–––––––––––––––––––––––––––––––
Алматыдағы Сәбит Мұқановтың му  зейіне 
келушілерді ерекше таң ғалдыратын бір 
портрет мемо риалдық б� лімнің т�рінде 
ілулі тұр. Бұл портретті Хакасияның ерлі-
зайыпты қол�нер шеберлері Григорий 
және Анна Аткниндер кестелеген.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Г.А.Аткнин – кесте тігу шебері. Ол үшін 
шабыттың негізгі көзі хакас халқының қолөнері 
болған. Көркем кестелерден басқа суретші 
кескіндеме, графика жəне мүсін саласында да 
жемісті еңбек еткен. Григорий Алексеевич 1906 
жылы 14 қарашада Усть-Абаканда дүниеге кел-
ген. 1926 жылы Омбыдағы Врубель атындағы 
көркемсурет техни кумына, кескіндеме жəне де-
корация факультетіне оқуға түседі. Мəскеуде, 
Аба канда, Ташкентте оқиды, қызмет істейді. 
1962 жылы Алматы қаласына, отбасымен 
көшіп келген жəне дəл осы шеберлердің 
қолы нан ақын-жазушыларымыз Ж.Жабаев, 
М.Əуезов, С.Сейфуллин, С.Мұқановтың пор-
трет тері кестеленген екен. Қолөнер шебері, 
суретші Г.Аткниннің ең үлкен еңбегі – кес-
темен тоқылған портрет жасауды үздік өнер 
дəрежесіне көтеруі.

Музейде тұрған Сəбеңнің жеке портреті 
кес те (мулине) жіппен шебер орындалған. 1970 
жылы Қазақстан Жазушылар одағының арнайы 
тапсырысымен жасалып, жазушының 70 жыл-
дық мерейтойына тарту етілген. Бұл туралы: 
«Ор нымнан тұрып, қабырғада ілулі тұрған су-
реттерге қарай бастадым. «Мынау акварель, 
анау майлы бояумен салынған.. бұ рыштағы ше? 
Кесте ғой. Мынау... бұл қандай ше бердің қолы-
нан шықты екен? Қағазға салған сурет те мұндай 
əдемі болмас... Сəбеңнің дəл өзі: үстінде қазақы 
түйе жүн шекпені, басында сусар бөрік, көзін 
сəл қысыңқырап, қулана күліп тұр. Кімнің өнері 
болса да, көз тимесін!» – деп тамсана жазған 
екен өзбек жазушысы Насыр Фазылов («Кəдімгі 
Сəбит Мұқанов», Естеліктер. 1984).

Портретті музейге Сəбеңнің 47 жыл отас-
қан сүйікті жары Мəриям Қожахметқызы 1978 
жылы табыстаған. Сəті түсіп музейге келу-
ші лер сүйсіне қарап, тамашалайтын құнды 
жə дігер.

Жанар ТАЕВА,
«Алматы қаласының музейлер 

бірлестігіне» қарасты С.Мұқанов пен 
Ғ.Мүсіреповтің әдеби-мемориалдық музей 

кешенінің ғылыми қызметкері

––––––––––––––––––––––––
Уақыт, поэтикалық идея және 
актер �нерін шебер үйлестіре 
алуы шарт режиссерлік �нер 
тұлғалықты талап етеді. Ал 
теат р �неріндегі жетекші тұлғаға 
ХХ ғасыр қарсаңында ғана айна-
ла бастаған режиссураның қазақ 
топырағындағы тарихы едәуір 
жас тарих. 
––––––––––––––––––––––––

Қазақ театр режиссурасы деген-
де, алғашқы бастауындағы Ж.Ша-
нин, кəсіби оқуды Мəскеуде тəмам-
даған А.Тоқпанов, Ə.Мəмбетов; Таш-
кентте оқыған Б.Омаров, сондай-ақ 
М.Қо сыбаев, М.Қамбаровтар; со-
дан кейінгі кезекте режиссура ма-
ман   ды ғының əліпбиін «өз үй – өлең 
төсегі» Құрманғазы атын дағы кон-
серваторияның театр факуль тетінің 
ре жиссура бөлімінде меңгерген жас-
тардың есімдері аталады. Солар дың бірі 
– ұлттық режиссураға сонау 60-жыл-
дардың орта тұсында дүркіреп кел-
ген талантты буынның көрнекті өкілі 
Есмұхан Обаев. 

Бүгінде сексеннің сеңгіріне шы-
ғып отырған Е.Обаев – қазақ театр 
өнерінің көшін бастаған, керегесін ке-
ңейтіп, игі дəстүрлерін жалғас тырып 
отырған ірі тұлға. Оның буыны сах-
наға келген уақыт – қазақ театрын-
да актерлік өнердің аса басымдық 
алып тұрған кезі еді. Ə.Мəмбетовтің 
ізін ала келген қуатты буын, атап 
айтқанда, Ж.Омаров, Қ.Жетпісбаев, 
В.Пұсырманов, М.Байсеркенов, Р.Сейт-
метов, Х.Əмір-Темір, Е.Обаев тар – 
режиссураның жетекші орынға шы-
ғуына өз тарапынан үлкен үлес қосты. 
Театр тұрмысшылдық эле мент терден 
арылып, сахна шарт ты лығында адамның 
адами болмысы психологиялық табиғи 
ойын өрнегінде айқын көріне бастады. 
Бұл буынның бір ерекшелігі – ұлттық 
негізі, ұлттық рухының қуаттылығы, 
өздеріне деген сенімділігі болды. Шыны 
керек, бұл мықтылық, енді бір орай-
лардан алғанда, жалпы кеңестік сахна 
өнері аясында заңдылықтай көрінген 
кедергілерге де ұшыратты... 

Тырнақалды спектакльдерін Қа-
рағанды театрында қойып «сахна ның 
дəмін алған» жас режиссер Е.Обаев 
алғашқы үлкен сыннан қара шаңырақ 
М.Əуезов театрында З.Ақышевтің 
«Жаяу Мұса» жəне Т.Ахтановтың 
«Боран» пьесалары бойын ша қойған 
спектакльдерімен сəтті өтті. Негізгі 
идея басты кейіпкерлер: атақты əн-
ші-композитор Жаяу Мұ са жəне тағ-
ды ры соқтықпалы-соқ пақты заман-
дасы Қоспан арқылы пайымдалатын 
бұл қойылымдар жас режиссердің 
алдағы шығармашылық, көркемдік-
эстетикалық ізденістерінің сұлбасын 
айқындады. Содан бергі жарты ғасыр-
дан аса уақыт ішінде үлкен өнер мек-
те бінен өткен режиссер Е.Обаевтың 
өзіндік мектебі қалыптасты.

– Есмұхан Обаев – қоғамдық-
əлеуметтік үні өткір, адами-имани 
мəселелерді қозғау деңгейі жоғары; 
өз арманына жəне өнердің, адамды 
жасампаздыққа бастайтын құдіретіне 

сенімді, өз жолына сенімді романтик 
– саналы өмірінде, атақты италиялық 
Дж.Стрелердің формуласы бойын-
ша қисындағанда, «Адамдар үшін 
теат р» жасап келе жатқан режиссер. 
Ал күрделі уақыт тынысына сергектік 
жəне күрделі қоғамдық мəселелерді 
адам дар тағдыры арқылы сөз ету жəне 
адамгершілік-имандылық мəселесі 
əманда алғашқы планда тұруы – тұлға 
ре жиссер Е.Обаевтың ғана емес, кеңі-
рек аядан алғанда, жоғарыда атап өт-
кеніміздей, театрға атақты Мəм бе тов тің 
өкшесін баса келген үркер топтың да 
шы ғармашылық ерекшелігі деу керек. 

– Е.Обаев театры гуманизм, ізгілік 
идеясына қызмет етеді – адамның 
жан дүниесін зерттеуге, сол арқылы 
өмірді, уақытты, қоғамды, ондағы даму 
үдерістерін зерттеуге бастайды. 

– Режиссерлердің бірнеше типі 
болатыны белгілі. Е.Обаев сахнаның 
көркемдік құралдарын жаңа, бұрынғы 
деп жіктеп жатпайтын, өзінің бүкіл 
ой-идеясын, арман-қиялын, қойы лым -
дық мұратын актер ойыны ар қылы 
зерделететін режиссер. «Мен режис-
серлік əлем-жəлемнен гөрі актердің 
жан-дүниесіне үңіліп жұмыс істегенді 
жақсы көремін. Маған актердің ішкі 
сезімін ашу, логикалық болмысын зерт-
теу қызығырақ, – дейді өзі. – Себе бі бү-
гінгі зиялы көрерменге зиялы актер ке-
рек. Сахнада актердің жан дүние сін дегі 
азаматтығымен қатар бүгінгі күн нің кө-
терілер мəсе лесі салтанат құруы тиіс».

– Е.Обаев ұлттық классикалық дра-
матургия мен əдебиеттің (М.Əуезов, 
Б.Майлин, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, 
Т.Ахтанов, Қ.Мұхамеджанов, Ə.Əлім-
жа нов, т.б) шоқтықты туындыла рын 
көп сахналаған суреткер. Сах нада 
ұлттық рухымыз танылуы, салт-дəс-
түріміз өз бояуымен сақталуы тиіс деп 
білетін, «ұлттық рухымызды əдейілеп 
көмескілейтін режиссерлермен келісе 
алмаймын» дейтін режиссердің 
қойылымдары ұлттың жаңғыруы, руха-
ни өсуі, өз-өзін тани түсуіне əсер етеді. 

– Режиссер қазіргі қазақ дра ма-
тург тарының барлығының дерлік 
(Ə.Тарази, С.Жүнісов, М.Сəр секе, 
Д.Исабеков, Т.Əб  діков, Т.Нұрма-
ғам    бетов, Р.Сей сен баев, Б.Мұқай, 

Н.Ора залин, И.Са парбай, т.б.) пьеса-
ларын алғашқы болып қойды. Жəне 
де сахналап отырған авторына, оның 
шығармасына ғана тəн əуен, сарынды 
дəл табатындықтан да жанрдың өсуіне 
елеулі үлес қосты. 

– Е.Обаев – қазақтың филосо-
фиясы, жаны – əні мен музыкасын 
терең ұғынатын суреткер, бұл оның 
спектакльдерінен айқын көрінеді жəне 
қолтаңба ерекшеліктерінің бірі. 

– Драма, комедия, трагедиялық 
қойылымдар шебері Е.Обаев – ірі 
полотнолардың режиссері. Бұл оның 
əлем жəне ұлттық драматургия бойын-
ша республиканың көптеген драма, 
музыкалық драма театрларындағы, ба-
уырлас республикалар сахнасындағы 
«Манастың ұлы – Семетей» сияқты 
үлкен қойылымдарымен қатар опе-
ралық сахнада «Абай», сондай-ақ 
«Қамар сұлу», «Қалқаман-Мамыр», т.б. 
қойылымдарынан да айқын көрінеді. 
«Қалқаман-Мамыр» жалпы ұлттық 
театр тарихындағы мүлдем өзгеше ту-
ынды. Онда опера мен балет үйлесімі 
əдемі табылған.

– Е.Обаев спектакльдерінің кеңіс-
тігі кең, эпикалық тынысты, ұлт тық 
болмысы терең болып келеді. Бұл 
тұста ол Шанин, Тоқпанов, Мəм-
бетов тер дəстүрлерін өз жолы мен 
көр кем жалғастырушы. Демек біз 
көп айтып, көп іздейтін Алаш қай-
раткерлері идеяларының сахнадағы 
за манауи көрінісі. Көрнекті режис-
сер қай қойылымын алсаңыз да ке-
сек турайды – қоғамның, адамдар 
жанындағы өзгерістердің түп себебіне 
үңілуге, адамды, қоғамды өзін-өзі тани 
түсуге бастайды... Ал тап қазіргі таңда 
қоғамның өзін-өзі тануына барынша 
қызмет ету – қазақ театрының асқаралы 
міндеттерінің бірі. 

Көрнекті режиссер мəдениет, өнер 
қайраткері ретінде көп жұмыс атқарып 
келеді. Ол жиырма жылдай (1972-1992) 
Абай атындағы Семей облыстық театр-
ы н басқарды. Одан кейін Т.Жүргенов 
атын дағы Өнер академиясында ректор 
болды. Ал еліміз тəуелсіздігінің алғашқы 
кезеңі деуге болатын 1995-2001 жыл -
дары Республика Мəдениет ми нис трінің 
бірінші орынбасары, Мəдениет комитеті 
төрағасының орын басары лауазымды 
қызметтерін атқарып, үлкен рухани 
тə жірибесі бар пара сатты, білікті бас-
шы, дарынды ұйымдастырушы ретінде 
кəсі би қазақ өнерінің өркендеуіне үлкен 
үлес қосты. Осыдан кейінгі онжылдықта 
қазақ өнерінің қара шаңырағы, өзі сахна 
өнерінің Меккесіндей көретін М.Əуезов 
атындағы Ұлттық драма театры ның 
директоры-көркемдік жетек шілігін абы-
ройлы атқарған көр некті режиссер қа-
зіргі таңда да шығар машылық бабында. 

Ұлттық режиссураның көшбас-
тары, санаткер, ұстаз, бүгінде сек-
сен  нің сеңгіріне шығып отырған Ес-
мұ хан Обаевтың жас буынға берер 
тағлымы аз емес. Ол – елсүйгіштік, 
ауқымды дүниетаным, жасампаздық, 
заман талаптарына сай бола білу, ал, 
ең бастысы – өмірдегі жəне өнер-
дегі тазалық тағлымы... Өз ұжы мы, 
жал пы кəсіби өнер ортасымен қатар 
қалың жұртшылық та көр некті режис-
сер, қайраткер тұлға Е.Обаев ты осын-
дай қасиеттері үшін қа дір тұтады. Ал 
көшбасшы, санат кер, ұстаз, бүгінде 
ұлт тық өнер ақсақалдарының бірі Ес мұ-
хан Обаевтың көрермендерін маз мұн  ды 
да сахналық сымбаты жарқын қо йы-
лымдарымен қуанта береріне сөз жоқ.

2лия Б3ПЕЖАНОВА,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

ӨНЕР

«Қоштасу көңілімді мұңайтады»

Азамат ЕСЕНЖОЛ,
«Egemen Qazaqstan»

– Мен бес жылға жуық Мəскеуде 
жұмыс істеп, 2013 жылы Қазақстанда 
Орталық Азиядағы ең ірі театрлардың 
бірі ашылады дегенді естіп, бағымды 
сынауға осында келдім. Түрлі елдің 
əртістері қатысқан қатаң конкурс тан 
өтіп, «Астана Опера» труппасына 
қабыл дандым» дей келіп, Жапонияға 
оралу туралы ойын да айтып өтті. 

− Балет əртісінің сахнадағы ғұмыры 
қысқа, менің жасым қазір 36-да, кəсі-
би мансабымды аяқтау сəті келді. 
Сон дықтан Токиоға, сағындырған от-
басыма ораламын деп шештім. Енді 
қыз меттік саламды ауыстыруды жос-
парлап отырмын, алайда балет өнері 
мəңгі ме німен бірге қалады, онымен 
өзім үшін ғана айналысамын. «Астана 
Операда» жүр генде сахнада жеке пар-
тияларды, «төрттіктерді», «екіліктерді» 

жасадым, театр дың репертуарындағы 
түгел дерлік қойылымдарда биледім. 
«Шопениана» романтикалық бале-
тін дегі Прелюд ай рықша есімде қал-
ды, ол − өте күрделі нөмір. Сон дай-ақ 
«Жизель», «Дон Ки хот» балет те рінде 
ойнадым. Осындай мүм кіндік сый-
лаған балет труппасының көр кемдік 
жетекшісі, Ресейдің халық əртісі Ал-
тынай Асылмұратоваға алғы сым шек-
сіз. Ол кісінің қолдауын үнемі сезіндім, 
− дейді ол. 

Сонымен қатар Марико Китамура 
Қа зақстанда болған жылдары, ұлт тық 
дəстүрлі тағамдарды ұнатып қалған-
дығын соның ішінде өте дəмді піскен 
ет пен қазыны жақсы көретіндігін 
айтады.

«Нұр-Сұлтан қаласында біраз 
уақыт тұрғандықтан ба, елорданың 
ешкімге ұқсамайтын əсем келбеті 
мені үнемі сүйсіндірді. Демалыс 
күн дері достарымызбен саябақтарда 

жиі қыдырдық, мұнда бəрі де жанға 
жайлы, жақсы ой ластырылған. Бір 
жағынан, қазақтың бол мысына сіңісіп 
кеткендіктен бе, осындай мейірімді 
елмен қоштасу көңілімді мұңайтады.

Театр ашылған күннен бастап, 
ауқым ды іс тындырды. Осында есім-
дері əлемге танымал қоюшы хорео-
графтармен жұмыс істедім. 

Басқа труппаларда мен дайын ре-
пертуарды билесем, ал мұнда балет 
өнерінің қыр-сырына терең бойлауға 
мүмкіндік болды. Шын мəнінде, «Ас-
тана Опера» театры − қазақ мəде-
ниетінің бетке ұстарына айналды, 
соған үлесімді қосқаныма өзімді ба-
қытты сезінемін. Алдағы таңда театрға 
көрермен ретінде оралу жоспарымда 
бар, ал егер труппа гастрольдік сапар-
мен Жапонияға келсе міндетті түрде 
сыйлықтарыммен барамын» дейді 
балерина.

Сондай-ақ «Астана Опера» театры  -
ның басшылығы мен балет труп-
пасының көркемдік жетекшісі Алты-
най Асыл мұратова балет əртісі Марико 
Китаму раға сахнада сомдаған тамаша 
бейнелері үшін шығармашылық табыс 
тілеп, алғысын білдірді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Астана Опера» театрының талантты әртісі, Марико Китамура бале-
рина мансабын аяқтап, туған жері – Жапонияға оралмақ. Осыған орай 
биші біздің елімізден алған әсерімен б�лісіп, ұлттық балет �нерінің 
ерекшеліктері туралы қысқаша айтып берді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЖӘДІГЕР ӨНЕГЕ

Театр көшін бастаған...
көрнекті режиссер, өнер қайраткері, Қазақстанның халық әртісі, 
профессор Есмұхан ОБАЕВ шығармашылығы туралы бірер сөз

ҰЛТТЫҚ РЕЖИССУРАНЫҢ КӨШБАС ТАРЫ, САНАТКЕР, 
ҰСТАЗ, БҮГІНДЕ СЕК СЕН НІҢ СЕҢГІРІНЕ ШЫҒЫП ОТЫРҒАН 
ЕС МҰХАН ОБАЕВТЫҢ ЖАС БУЫНҒА БЕРЕР ТАҒЛЫМЫ 
АЗ ЕМЕС. ОЛ – ЕЛСҮЙГІШТІК, АУҚЫМДЫ ДҮНИЕТАНЫМ, 
ЖАСАМПАЗДЫҚ, ЗАМАН ТАЛАПТАРЫНА САЙ БОЛА БІЛУ, 
АЛ, ЕҢ БАСТЫСЫ – ӨМІРДЕГІ ЖӘНЕ ӨНЕР ДЕГІ ТАЗАЛЫҚ 
ТАҒЛЫМЫ...
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«Шеврон» компаниясының Еуразиялық бөлімінің басшылығы мен ұжымы 
компанияның заң кеңесшісі Утебалиев Нұрлыбек Алтынбекұлының анасы

Раиса Аманғалиқызы НҰРЫМБАЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«РТИ-АНПЗ» ЖШС, Атырау қ., АтМӨЗ Өндірістік аймағы, 

15А құрылым мекенжайы бойынша орналасқан, барлық мүдделі 
тұлғаларды «РТИ-АНПЗ» ЖШС-нің 2021 жылдың 1 жарты жыл-
дық жылжымалы құрамның жүруі үшін кірме жолды ұсыну 
жəне тасымалдау процесінің маневрлік жұмыстары, тиеу-
түсіру, басқа да технологиялық операциялары үшін, сондай-ақ 
тасымалдау процесінің технологиялық операцияларына көз-
делмеген жылжымалы құрамның тұрағы үшін кірме жолды 
ұсыну қызметтерін көрсету бойынша есеп беру Тыңдалымына 
шақырады.

 Тыңдалым 2021 жылдың 28 шілдесі күні сағат 10.00-де келесі 
мекенжай бойынша өтеді: Атырау қ., Өнеркəсіптік аймақ АтМӨЗ, 
15А құрылымы, АБК ғимараты, мəжіліс залы.

Анықтама телефоны: Атырау қ., 8 (7122) 31 61 64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «РТИ-АНПЗ», находящееся по адресу: г. Атырау, 

Промышленная зона АНПЗ, строение 15А, приглашает заинте-
ресованных лиц на Слушание отчета за 1 полугодие 2021 года о 
деятельности ТОО «РТИ-АНПЗ» по предоставлению подъездных 
путей для проезда подвижного состава и предоставлению подъезд-
ных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других 
технологических операций перевозочного процесса, для стоянки 
подвижного состава, непредусмотренной технологическими опе-
рациями перевозочного процесса перед Потребителями и иными 
заинтересованными лицами.

Слушание состоится 28 июля 2021 года в 10.00 по адресу: 
г.Аты рау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А, здание АБК, 
конференц-зал.

Телефоны для справок: г. Атырау 8 (7122) 31 61 64.

Ғалым СҮЛЕЙМЕН, 
«Egemen Qazaqstan»

«Үлкен дулыға» санатына кірген 
турнирлердің барлығының да жүлде 
қоры қомақты болатынын жанкүйерлер 
жақсы біледі. Бірақ өткен жылдарға 
қарағанда «Уимблдонның» бюджеті 
биыл біраз қысқарған екен. Мəселен, 
жарыстың жекелеген сайыстардағы 
жеңімпаздарының есеп-шотына был-
тыр 2 350 000 фунт стерлинг аударыл-
са, осы жолы чемпиондар 1 700 000 
алады. 2019 жылмен салыстырғанда 
бұл 27,7 пайызға кем. Ақтық сайыс та 
ұтылғандарға 900 000-ды қанағат тұ-
туына тура келеді. Жартылай фи нал-
ға шыққандар 465 000-ды олжалайды. 
Осыған дейінгі турнирлерде осы меже-
ге жеткен ойыншылар бұ дан əлдеқайда 
көп ақша алатын. Ал одан нашар өнер 
көрсеткендердің қар жысы, керсінше, 
біршама арт қан. Атап айтсақ, ширек 
финалға шық қандар 300 000 ал са, 1/8 
финалға дейін жеткендер 181 000-
ға байиды. Жал пы, осы жарысқа қа-
тысудың өзі теннисшілер үшін үлкен 
абырой жəне материалдық жағдайларын 
түзеу үшін тамаша мүмкіндік екені дау-
сыз. Олай деуге негіз, егер үшінші 
кезеңде ұтылса 115 000-ды иемденеді, 
екінші айналымға шыққандар 75 000-ды 
еншілейді. Тіптен, тұсаукесер кездесу-
де сəтсіздікке ұшырағандардың өздері 
Лондоннан құр қол қайтпайды. Олар 
48 000 фунт стерлингті қалтаға басады. 
Əрине, бұл да аз ақша емес. 

«Уимблдонның» 144 жылдық та-
рихы бар. Бұл турнирдің тұсауы сонау 
1877 жылы кесілді. Сол кезден бері та-
лай жақсылар мен жайсаңдар Тұманды 
Альбион елінде өнер көрсетіп, толағай 
табыстарға қол жеткізді. Ерлер ара-
сында ең мол олжаға кенелген Лоуренс 
Дохерти. Англияның Мейдстон өңі-
рінің тумасы ХІХ бен ХХ ғасырлар 
тоғы сында жекелеген бəсекеде бес 
рет топ жарса, өзінің туған ағасы Ред-
жинальдпен бірге жұптық сайыста сегіз 
мəрте жеңіс тойын тойлады. Бар лығы 
– 13 жүлде! Одан бөлек, олар Олим-
пия ойындарында бір емес, бір неше 
мəрте дара шықты. Өкінішке қарай, 
ағайындылардың өмірі келте бол ды. 
Реджинальд небəрі 38 жыл ғұ мыр кеш-
се, Лоуренс 43 жасында көз жұмды. 

Жекелеген сайыста Роджер Феде-
рердің алдына түсетін ешкім жоқ. 
Швейцарияның Базель қаласында 
дүниеге келген спортшы 2004-2018 
жылдар аралығында 8 рет тең дессіз деп 
танылды. Биыл тамыз айында 40 жасқа 
толатын даңқты теннисші таяу күндері 
шы мылдығы түрілетін жарыста да же-
ңіске жетуді көздеуде. 

Əйелдер арасында Мартина Навра-
тилованың шоқтығы биік. Келмеске 
кеткен Чехословакияда туып-өсіп, 
кейіннен АҚШ-қа қоныс аударған əйгілі 
ойыншы 1976-2003 жылдар аралығында 
20 рет бас жүлдені олжалады. Соның 
тоғызы жекелеген сайыстардағы жеңісі. 
Қалғандары жұптық жəне аралас жұптар 
арасын дағы табыстары. Расында да 

ширек ғасырдан аса кортта атой са-
лып, аса биік белестерді бағындырған 
Нав ра тилованың толағай табыстары-
на таңданбау мүмкін емес. Сол секілді 
Билли Джин Кинг те 20 мəрте жеңіс 
тұғырының ең биік сатысына көтерілді. 
АҚШ-тың Калифорния штатындағы 
Лонг-Бич қаласының тумасы 1961-
1979 жылдар аралығында жасындай 
жарқырады. Сол жүлделердің алтауын 
ол жекелеген сайыста жеңіп алды. 

Спорттық шежіренің сарғайған 
беттерін парақтасақ, мынадай қы-
зық ты жайттарға қанық боламыз: 
Уимбл донның ең жас чемпиондары 
– швейцариялық Мартина Хингис (15 
жас 282 күн) пен германиялық Борис 
Беккер (17 жас 227 күн). Лондондағы 
тур нирдің ең қарт жеңімпаздары – 
Мар тина Навратилова мен Гарднар 
Маллой. Олардың екеуі де АҚШ-тың 
намысын қорғады. Мартина аралас жұп 
бəсекесінде 46 жастан асқан ша ғында 
(2003 жыл) шашасына шаң жұқтырмаса, 
Гарднар 43 жасында (1957) жұптық до-
дада дара шықты. 

2007 жылы америкалық Джон Изнер 
мен франциялық Николя Маю 11 
сағат 05 минут бойы айқасты. Бұл – 
ең ұзаққа созылған бəсеке. Екі спорт-
шының тартысы 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 7:6 
есебімен АҚШ өкілінің пайдасына ше-
шілді. 2019 жылдың финалдық сайы-
сында сербиялық Новак Джокович 
пен швейцариялық Роджер Федерер 
4 сағат 57 минут күш сынасты. Аса 
шеие леністі өткен матч 7:6, 2:6, 7:6, 
4:6, 7:6 есебімен алғашқысының жеңі-
сімен аяқталды. 1922 жылы фран-
циялық Сюзанн Ленглен мен амери-
калық Молла Маллори ақтық сынның 
«тағдырын» небəрі 23 минутта шешті. 
Бұл ойында 6:2, 6:0 есебі тіркелді. Ал 
2010 жылы АҚШ-тың өрені Тейлор 
Дент тің бағыттаған добы сағатына 238 
ша қырымдық жылдамдықпен жүйткіді. 

Қазақстанның теннисшілері де 
Уимблдонға үздіксіз қатысып келеді. 
Алайда «алысқа шапқан» ойыншыла-
рымыз сирек. Мəселен, 2016 жылғы 
жа рыстың жекелеген сайысында Яро-
слава Шведова ширек финалға дейін 
жетті. Бұл межеде оны əйгілі аме-
рикалық Винус Уильямс тоқтатты. 
Есе сіне Шве дова 2010 жылы дəл осы 
турнир дің жұп тық бəсекесінде бас 
жүлдені олжалады. 

Зарина Диас пен Михаил Кукушкин 
Тұманды Альбион еліндегі турнирдің 
төртінші кезеңінде өнер көрсетті. Бұл 
межеге Диас 2014 жəне 2015 жыл да-
ры жетсе, Кукушкин 2019 жылы тəуір 
нəтиже көрсетті. Міне, «Уимбл дон-
дағы» жерлестеріміздің ең үздік нəти-
жесі осындай. 

Былтыр коронавирустың кесірі-
нен айтулы жарыс өтпеді. Ол оның 
алдындағы додада Новак Джокович 
дара шықты. Сербияның саңлағы фи-
налда Швейцарияның мақтанышы 
Роджер Федерерден басым түсті – 7:6, 
1:6, 7:6, 4:6, 13:12. Əйелдер бəсекесінде 
ру мыниялық Симона Халеп америкалық 
Се рена Уильямсті жеңді – 6:2, 6:2.

�ли БИТ�РЕ,
«Egemen Qazaqstan»

«Йохан Кройфф Аренада» (Амстердам) 
өткен Дания – Уэльс арасындағы алғашқы 
ширек финал кездесуінде даниялық фут-
болшылар қарсыластарының қақпасына 
жауапсыз төрт гол соғып, қатарынан 
екін ші кездесуде ірі есеппен жеңіске 
жетті. Матч бастала сала ойын тізгі нін өз 
қолдарына алған даниялықтар кезде судің 
27-минутында есепті ашты. Миккель 
Дамсгардтан тамаша пас алған Каспер 
Дольберг қақпаның алыс бұры шын 
дəл көздеп, құрамасын алға шығарды. 
Уэльс футболшылары гол ойыннан 
тыс жағдайда соғылды деп төрешіні 
күмəндандырып қойған соң германиялық 
бас қазы ВАР көмегіне жүгініп, бейне 
қайталауды көргеннен кейін гол ойын 
жағдайында соғылғанына көз жеткізді. 
Сөйтіп Данияның басымдығымен өткен 
алғашқы тайм 0:1 есебімен аяқталды. 

Үзілістен кейін де қарсыластарына 
қарағанда белсенді болған Дания 47-ми-
нутта есепті еселей түсті. Бұл жолы да 
Кас пер Дольберг мергендігімен көзге 
түс кен болатын жəне төреші Дольбергтің 
екінші голына да күмəнмен қарап, тағы 
да бейне қайталауға жүгінуге мəжбүр 
бол ды. ВАР-тың көмегінен кейін төреші 
гол ойын жағдайында соғылды деген 
ше шім шығарды. Есеп – 0:2. Қақпасына 
екі гол өткізіп алған соң Гарет Бэйл 
бас та ған Уэльс құрамасы есеп айырма-
сын қысқартуға қанша тырысқанымен, 
да ниялықтар оған мүмкіндік бермеді. 
Матч тың аяқталуына 2 минут қалғанда 
Йоаким Мехле есепті 0:3-ке жеткізсе, 
екінші тайм ға қосылған қосымша ми-
нутта шабуылшы Мартин Брэйтуэит 
Данияның төртінші голын соғып, 
ойынның нүктесін қойды. Матчтың 
90-минутында Уэльс ойыншысы Харри 
Уилсон қызыл қағаз алып, алаңнан 
қуылды.

Осылайша, 2016 жылғы Еуропа чем-
пионатында үшінші орын алған Уэльс 
биылғы біріншілікті плей-офф кезеңінде 
аяқтауға мəжбүр болды. Ал ширек фи нал -
ға жолдама алған Дания енді ¼ фи нал да 
Ни дерланд – Чехия жұбының жеңім-
пазымен кездеседі.

Плей-офф кезеңінің екінші кездесуінде 
Италия мен Аустрия құрамалары ширек 
финалдың жолдамасын сарапқа салды. Тең 
дəрежеде өткен ойында қар сыластар 90 ми-
нут бойы бір-бірінің қақпа сынан саңылау 
таба алмағандықтан, жеңім паз құраманың 
есімі қосымша таймда анық талды. 95-ми-
нутта Италия сапынан Федерико Кьеза 
кездесудің есебін ашса, арада 10 минут 
өт кен де Маттео Пессина құрамасының 
екін  ші голын соғып, «Скуадра Адзурраны» 
ширек финал ға алып шықты. Матчтың 
144-ми нутында Саша Каладжич есеп 
айыр  масын қысқар туға мүмкіндік алға-
ны мен, бұл гол Аустрия ның келесі кезеңге 
шы ғуына аздық етті. 

Аустрия құрамасының ойын тағдырын 
негізгі уақытта шешіп тастап, ширек 
финалға шығатындай тамаша мүмкіндігі 
болған еді. Алайда Еуропа чемпиона-
тында биылдан бастап қолданысқа ен-
ген ВАР жүйесі оған мүмкіндік бермеді. 
Екінші таймның 65-минутында Марко 
Ар наутович Италия қорғаушыларын 
қапы қалдырып, мергендік танытқан еді. 
Бірақ төреші бейне қайталаудан кейін 
гол ойыннан тыс жағдайда соғылды 
деп, Арнаутовичтің голын есепке алмай 
қойды.

2008 жəне 2016 жылғы Еуропа чем-
пионатында топтық кезеңнен əріге аса 
алмаған Аустрия өз тарихында тұңғыш 
рет кəрі құрлықтың плей-офф кезеңіне 
шығып, Еуропа біріншілігіндегі үздік 
нəтижесіне қол жеткізді. Ал Италия 
құрамасы əдет тегідей кезекті рет турнир-
дің ширек финалына жолдама алып отыр. 
Сонымен қатар «Скуадра Адзурра» 
футболшылары жеңіліссіз сериясын 
31 ойынға жеткізіп, 80 жылдың рекор-
дын жаңалады. Италиялық футболшы-
лар 1930 жылы қатарынан 30 матчт а 
қарсыластарынан басым түскен болатын. 

Енді Италия құрамасы ширек фи-
налда Бельгия – Португалия жұбының 
жеңімпазымен кездеседі.

ТЕННИС

Лондонда 144 жылдық 
тарихы бар турнир өтеді

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28 маусымда Ұлыбританияның астанасы – Лондонда «Уимблдон» до-
дасы басталады. «Үлкен дулыға» санатындағы айтулы турнирде әлемнің 
ең үздік теннисшілері бақ сынайды. Тарқатып айтсақ, ерлер мен әйелдер 
арасында 128 ойыншыдан сайысқа түседі. Одан б3лек, жұптық және 
аралас жұптар арасындағы бәсекелер тағы бар. Екі аптаға созылатын 
талай жылғы тарихы бар осы дәстүрлі жарыстың биыл да қызыққа толы 
болатынына еш күмәніміз жоқ. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ғалым СҮЛЕЙМЕН, 
«Egemen Qazaqstan»

Б ұ л  ж о л ы  Ж ə н і б е к 
əлем  нің экс-чемпионы Роб 
Брант пен жұдырықтасты. 
Ма ңызды бəсекеге қанда-
сымыз тың ғы лықты даяр-
ланды. Себебі, 30 жастағы 
АҚШ-тың Миннесота шта-
тының тумасы осалдар са-
натынан емес.  Кəсіпқой 
бокс   тағы өз карьерасын 
2012 жы лы бастаған ол 
сол кезден бері 28 мəрте 
ринг  ке көтеріліп, 26 рет 
өзінің мық тылығын мойын-
датты. 18 қарсыласын ол 
ұрып жықты. Бранттың жұ-
дырығының жойқын еке-
нін сезінгендер арасында 
колумбиялық Данисио Ми-
ранда, америкалық Декарло 
Перес пен Крис Фицпатрик, 
жапониялық Рёта Му рата, 
ресейлік Хасан Бай сан гу-
ров, украиналық Ви талий 

Ко  пыленко жəне тағы 
басқа танымал боксшы-
лар бар. 

Сəтсіз өткен екі жек пе-
жегі жайында айтсақ, «Браво» 
деген бүркеншік есімді ие-
ленген сақа спорт шының 
алғашында гер маниялық 
Юрген Бре мерге əлі жетпеді. 
Брант неміс боксшысынан 
осыдан төрт жыл бұрын 
Шверин қаласында ұпай са-
нымен ұтылды. 2019 жылдың 
жазында ол Рёта Муратамен 
қайта қолғап түйістірді. Бұл 
жолы жапон жігіті амери-
калықты екін ші раундта ұрып 
жықты. Сол бəсекеде «Браво» 
WBA нұсқасы бойынша орта 
сал мақтағы əлем чемпионы 
атағынан айырылды. Міне, 
Жəнібекке осындай сақа 
спорт  шымен жұдырықтасуға 
тура келді. 

Лас-Вегастағы жекпе-
жек ті Жəнібек Əлімханұлы 
өте сауатты өткізді. «Қазақ 

стилін» күллі əлемге таныта-
мын деп құлшынып жүрген 
өреніміз асықпай-аптықпай 
жүріп-ақ көздеген мақсатына 
қол жеткізді. Бəсеке барысын-
да оның жойқын соққылары 
қарсыласына жиі дарыды. 
Содан секем алып қалса 
ке рек, Бранттың тарапы-
нан жасалған бірде-бір есте 
қа ларлық шабуылды көре 
алмадық. Уақыт өткен сай-
ын ұпай санын еселеген қан-
дасымыз алтыншы раундта 
Робты қатты есеңгіретіп та-
стады. Одан кейін де Əлім-
ханұлының басымдығы анық 
байқалды. Бəсеке дəл осын-
дай «сценариймен» өрби 
беретін болса, сау-тамтығы 
қал майтынын жіті түсінген 
АҚШ боксшысы сегізінші 
раунд тан кейін жекпе-жекті 
жал ғастырудан бас тартты. 

Сөйтіп, кезінде əуесқойлар 
арасында əлем жəне құр лық 
чемпионы, Азия ойында-
ры ның жеңімпазы атанып, 
Рио Олим пиадасында ши-
рек финалға дейін жеткен 
28 жастағы Жəнібек Əлім-
ханұлы кəсіпқой ринг тегі 10 
жеңісіне қол жет кізді. Сол 
кездесулердің алтауын мер-
зімінен бұрын аяқ тады. Кеше 
өткен жарыста оның өнеріне 
сүйісінген АҚШ-тың əйгілі 
менеджері Эгис Климас «Жə-
ні  бектің жұдырықтасу мə  нері 
керемет. Нағыз Qa zaq Style 
деп айтуға тұрар лық. Осыдан 
бірер күн бұ рын бапкері Бадди 
Мак гирт пен сөйлескенімде, ол 
өз шə кір тінің үлкен додаларға 
дайын екенін айтқан еді. Сол 
сөз дің растығына менің де 
көзім жетті», – деп ағынан 
жа рылды.

КӘСІПҚОЙ БОКС

Ширек финал 
бәсекелері басталды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кәрі құрлықтың 11 елінде 3тіп жатқан футболдан Еуропа чемпионатының 
плей-оф ф кезеңіндегі матчтар басталды. 1/8 финал кездесулерінің шымыл-
дығын А тобында екінші орын алған Уэльс пен В тобында дәл сондай нәтиже 
к3рсеткен Дания және А тобының үздігі Италия мен С тобында екінші орынға 
табан тіреген Аустрия құрамалары ашып берді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Егер сіз «Egemen Qazaqstan» 

газетіне жарнама бергіңіз келсе, 

мына телефондарға хабарласыңыз:

Нұр-Сұлтан 37-64-48, 37-60-49. 

Электронды пошта: advert@egemen.kz, egemen_adv@mail.ru

Алматы 273-74-39, ф. 341-08-11. 

Электронды пошта: adv@egemen.kz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақ елінде таң арайлап атқан тұста АҚШ-тың 
Лас-Вегас қаласында кәсіпқой бокстан үлкен жарыс 
3тті. Айтулы додада орта салмақта күш сынасып жүрген 
еліміздің маңдайалды былғары қолғап шеберлерінің бірі 
Жәнібек �лімханұлы да 3нер к3рсетті.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЫЛ СПОРТ / ЖА

, Ко  пыленко жəне тағы
басқа танымал боксшы-

––––––––
йлап атқан тұста АҚШ-тың 

кәсіпқой бокстан үлкен жарыс 
та салмақта күш сынасып жүрген 
былғары қолғап шеберлерінің бірі 
да 3нер к3рсетті.   

–––––––––––––––––––––––––

Қ

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жәнібектің 
жарқын 
жеңісі
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«Мәселені» екінші 
раундта шешті

–––––––––––––––––––––––––––––
АҚШ-тың Лас-Вегас қаласында ара-
лас жекпе-жектен �ткен UFC тур ни-
рінде Шавқат Рахмонов �зінің �релі 
�нерімен барша қазақстандық жан-
күйерлерді қуантты. 
–––––––––––––––––––––––––––––

Əлемдегі ең белді промоушенде күш сы-
насып жүрген жартылай орта салмақтағы 
(77,1 кило) қандасымыз екінші кездесуін 
бразилиялық Мишель Празериске қарсы 
өткізді. Оңтүстік Америка құрлығының 
оғланы осы спорт түрін серік еткен 20 жыл 
уа қыт аралығында 29 кездесу өткізіп, 26 
рет жеңіске жетті. 13 қарсыласын есінен 
тандырды. Празерис тек Паулу Тиагу, 
Кевин Ли жəне Исмаил Наурдиев сынды 
саңлақ тардан ұтылды. Соның өзінде аян-
бай айқасып, оларға тек ұпай санымен есе 
жібер ді. Десек те Шавқат Рахмоновқа қар сы 
айқаста бразилиялық спортшы еш қайрат 
көрсете алған жоқ. Бəсеке басталған бет-
тен тізгінді мықтап қолына алған қазақ тың 
ұлы соққыларын дəл дарытып қана қоймай, 
төрттағанда да басымдығын бай қатты. Екінші 
раундта Рахмоновтың ауыр соққысынан кейін 
Празерис біраз есеңгіреп қалды. Шавқат оны 
жығып алды да, шабуылы н үдете түсті. Арқа 
тұстан жасалған соққылардың барлығы да 
оңбай тиді. Бір мезетте ол тактикасын дереу 
өзгертіп, «қыл қындыру» тəсілін қолданды. 
«Темір құр саудан» Мишель құтыла алмады. 

Италияға 
есе жібердік

–––––––––––––––––––––––––––––
Бұл күндері Грузияның бас шаһары 
– Тбилисиде су добынан ерлер 
арасындағы әлемдік лиганың супер-
финалдық сайыстары �тіп жатыр. 
–––––––––––––––––––––––––––––

Осы жарыстағы тұсаукесер кездесуін 
Қазақстан құрамасы Италияға қарсы өткізді. 
Олимпия ойындары мен Еуропа біріншілігінде 
үш рет бас жүлдені олжалап, əлем чемпиона-
тында төрт мəрте топ жарған əйгілі командаға 
жерлестеріміз айтарлықтай қарсылық көрсете 
алмады. Алғашқы минуттардан тізгінді қолға 
алған Апеннин түбегінің түлектері қорытынды 
есепте 17:11 есебімен жеңіске жетті. 

Кеше отандастарымыз Францияның 
ватерполшыларымен шеберлік байқасты. 
Бұл кездесуде біздің жігіттер небəрі бір доп 
айырмашылығымен жеңіліп қалды – 11:12.

Әлиевтің жарысында 
жүлде бұйырмады

–––––––––––––––––––––––––––––
Дағыстанның Каспийск қаласында 
еркін күрестен әлемнің бес дүркін 
чем пионы 3ли 3лиевті еске түсіруге 
арналған халықаралық турнир �з 
мәресіне жетті. 
–––––––––––––––––––––––––––––

51 рет ұйымдастырылып отырған ай-
тулы жарыста Қазақстанның балуандары 
да бақ сынады. Өкінішке қарай, олар дың 
ешқайсының жолы болмады. Біз 74 кило 
салмақ дəрежесінде белдескен қос саң-
лағымыз – Нұрқожа Қайпанов пен Данияр 
Қайсановқа айрықша сенім артқан едік. 
Нұрқожа тұсаукесер кездесуінде жергілікті 
спортшы, əлем жəне Еуропаның екі дүркін 
чемпионы Магомед Құрбанəлиевтен ұтылып 
қалды. Данияр алғашқы айналымдардан 
өткенімен, қола медаль үшін тартыста дəл 
сол Құрбанəлиевке есе жіберді. 

Дайындаған
Ғалым СҮЛЕЙМЕН,
«Egemen Qazaqstan»
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Дархан ҚЫДЫРƏЛІ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасы

Владимир КУРЯТОВ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасының бірінші орынбасары

Айбын ШАҒАЛАҚ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасының орынбасары

Ерболат ҚАМЕН – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ 
басқарма төрағасының орынбасары

Индекс 65392. Аптасына 5 рет шығады.
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ 
компьютер орталығында теріліп, беттелді. 
Көлемі 8 баспа табақ. Нөмірдегі суреттердің 
сапасына редакция жауап береді. 
«Egemen Qazaqstan» газетінде жарияланған 
материалдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды. 

Газетті есепке қою туралы 
№01-Г куəлікті 2018 жылғы 23 сəуірде
Қазақстан Республи касының 
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Ақпарат комитеті берген. 
«Egemen Qazaqstan» жалпыұлттық 
республикалық газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 
Сапа менеджменті жүйесі. 
Талаптар талаптарына сəйкес сертификатталған.

Жарнама, хабарландырудың мазмұны мен мəтініне 
тапсырыс беруші жауапты.
Газеттің жеткізілуіне қатысты сұрақтар үшін 
байланыс телефоны: 1499 («Қазпошта» АҚ)
ТАРАЛЫМЫ 152 303 дана

Нөмірдің кезекші редакторы
Ерлан ЖҮНІС

MЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 
010008 Нұр-Сұлтан, «Егемен Қазақстан» газеті» көшесі, 
5/13 050010 АЛМАТЫ, Абылай хан даңғылы, 58а
АНЫҚТАМА ҮШІН:
Нұр-Сұлтан: АТС 37-65-27, факс 8 (7172) 37-19-87; 
Электронды пошта: info@egemen.kz 
Интернет-редакция: portal@egemen.kz 
Алматыда: 8 (727) 273-07-87, 
факс 8 (727) 273-07-87; 
Электронды пошта: almaty@egemen.kz 
МАРКЕТИНГ БӨЛІМІ:
Нұр-Сұлтанда – 8 (7172) 37-60-49, 37-64-48, 
advert@egemen.kz, egemen_adv@mail.ru
Алматыда – 8 (727) 273-74-39, факс – 273-07-26, 
adv@egemen.kz

МЕНШІКТІ ТІЛШІЛЕР:
Нұр-Сұлтан – astana@egemen.kz 
Ақтау – mangystau@egemen.kz
Ақтөбе  – aqtobe@egemen.kz
Талдықорған – 7su@egemen.kz
Атырау – atyrau@egemen.kz
Көкшетау – kokshe@egemen.kz
Қарағанды  – qaragandy@egemen.kz
Қызылорда – qyzylorda@egemen.kz
Қостанай  – qostanai@egemen.kz
Орал  – bqo@egemen.kz
Өскемен  – shygys@egemen.kz
Павлодар  – pavlodar@egemen.kz
Тараз  – taraz@egemen.kz
Шымкент  – oqo@egemen.kz
Петропавл – sqo@egemen.kz

Бас редактор
Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ

Бас редактордың орынбасарлары
Кəрібай МҰСЫРМАН
Думан АНАШ
Талғат БАТЫРХАН

Жауапты хатшы 
Самат МҰСА

МЕНШІК ИЕСІ:
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы

Саясат жəне құқық бөлімі
Жолдыбай БАЗАР

Экономика бөлімі
Қымбат ТОҚТАМҰРАТ

Əлеумет жəне білім бөлімі
Орынбек ӨТЕМҰРАТ

Мəдениет жəне руханият 
бөлімі 
Мирас АСАН

Əдебиет жəне өнер бөлімі
Ерлан ЖҮНІС

Интернет-редакция бөлімі
Динар КЕРІМ

Азамат ЕСЕНЖОЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Аталған жобаның негізгі 
идеясы – ел Тəуелсіздігінің 
30 жылдық кезеңіндегі ай-
мақтардың дамуына пано-
рамалық шолу көзделген. 
Жыл соңына дейін елордадағы 
Қа зақстан Республикасы Тұң-
ғыш Президентінің бі рінші 
резиденциясындағы тарихи 
ғимараттың көрме ала  ңында 
еліміздің барлық ай  мақтарына 
арналған іс-ша ралар өтеді.

– Елбасы кітапханасы елі-
міздің ерекше мерекелерінің 
бірі – Астана күні қарсаңында 
қала жұртшылығымен қуана 
қауышып отыр. Биыл – мем-
лекетіміз үшін ерекше жыл, 
Тəуелсіздігіміздің 30 жыл дық 
мерейтойы. Егемен еліміз дің 
тарихы жас астанамен ты-
ғыз байланысты. 1997 жыл-
ғы 10 желтоқсанда дəл осы 
жерде Н.Ə.Назарбаев рес-
пуб  лика астанасының Ақ-
мо лаға көшірілетінін жария-
лап, еліміз үшін маңызды 

тарихи шешімдердің жаңа 
астанада қабылданатынын 
хабарлаған болатын. Бұл 
оқи ға осы киелі ғимаратта, 
ұлы державалық мемлекет 
басшыларының басын қос-
қан Тұңғыш Президенттің 

бұ рынғы резиденциясында 
болған еді. Бүгінгі Қазақстан 
астанасының тарихы мен бо-
лашағы «Арман қала» көр-
месіне арқау болып отыр. 
Себебі, таңғажайып бас қала 
– ел арманы мен үмітінің 
қаласы, елімізді мекен еткен 
барша ұлттың үлкен мақ та-
нышы, – деді салтанатты іс-
шараның ашылуында Елбасы 
кітапханасының директоры 
Бақытжан Темірболат.

Одан кейін сөз алған Нұр-
Сұлтан қаласы əкімінің орын-
басары Ермек Қизатов көрмені 
ұйымдастырушыларға риза-
шылығын білдіріп, сəт тілік 
тіледі.

Мазмұнды іс-шара Нұр-
Сұлтан қаласы əкімдігі, елор-
далық мемлекеттік архиві, 
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық архиві жəне «Астана-
генплан» ҒЗЖИ ЖШС мен 
«KazExpoCongres s»  АҚ 

бірле сіп ұйымдастырылды.
Көрме Елбасы жеке архиві 

мен Елбасы кітапханасы му-
зейіндегі кітап қорының мате-
риалдары негізінде аста наның 
қалыптасуы мен даму тарихын 
кешенді зерттеудің нəтижесі 
саналады. Ол екі бөлімнен 
тұрады, бірінші «Нұр-Сұлтан 
– Тəуелсіз Қазақстанның 
жа ңа астанасы» бөлімінде 
жаңа астананы салу бойынша 
Тұңғыш Президент – Елбасы 
Н.Ə.Назарбаевтың бастама-
лары мен идеялары туралы 
дүниелер ұсынылса, екінші 
«Нұр-Сұлтан – дипломатия 
жəне бітімгершілік орталығы» 
бөлімінен елордада өткен, 
жас астананың жəне тұтастай 
мемлекеттің халықаралық 
мəртебесін нығайтуға ықпал 
жасаған жаһандық ауқымдағы 
маңызды оқиғалар туралы ма-
териалдар кешенімен таныс 
боласыз.

«Қазақстандық жол» жоба-
сының қорытынды көрмесі 
азат тығымыздың бесігі – 
Алматы қаласына арналады. 
Іс-шара Қазақстанның Тə уел-
сіздік күні қарсаңына жос-
парланып отыр. 

Айта кетейік, «Арман 
қала» көрмесі 8 тамызға дейін 
жал ғасады.

СӨЙЛЕ, СУРЕТ!

КӨРМЕ

Тәуелсіздік тарихын тамашалайды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы кітапханасының музейінде Тәуелсіздігіміздің 
30 жылдығына арналған «Қазақстандық жол» жобасы 
іске қосылып, оның алғашқысы астана күні қарсаңында 
«Арман қала» к�рмесімен ашылды. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ЕГЕМЕН ҚАЗАҚСТАН» ГАЗЕТІ» КӨШЕСІ, 5/13

«Үмітте» топ жарған үздіктер

Комиссия мүшелері тə-
уел сіздік құрдасының атынан 
баяндалған, өмір шын дығымен 
өрілген, оқыр ман ды бірден 
баурап ала ды деп бағалаған 
эссе жанрын дағы «Кішкентай 

ауылдағы үлкен оқиға» деген 
материалды бір ауыздан бірінші 
жүлдеге лайық деп таныды.

Ал екінші орынды «Тірі 
теңізбен тілдесу» деген ма-
териалымен қатысқан «Сыр 

бойы» газетінің тілшісі, қы зыл -
ордалық Ержан Қо жасовқа бе-
руге ше шім қа былдады. 

Өкінішке қарай комиссия 
мүшелері үшінші орынға еш-
қандай шығарма лайық емес 
деп шешті.

Еліміздегі пандемиялық 
ахуал ға байланысты жүл де-
гер лерді марапаттау рəсімі 
өтпейді. 

Жеңімпаздардың сый-сия-
паты жеке шоттарына ауда-
рылады.

«Егемен-ақпарат»

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ел газеті «Egemen Qazaqstan» �зінің жылдағы 
дәстүрі бойынша жас журналистерге арналған 
«Үміт» конкурсын жариялаған болатын. 
«Тәуелсіздік – тұғырым» деген тақырыпқа 
арналған бас басылым бәйгесінің биылғы 
жеңімпазы «Атырау-ақпарат» ЖШС-на 
қарасты «Жаңа медиа» б�лімінің басшысы, жас 
журналист Нұргүл Ысмағұлова болды.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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