
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау ж�ніндегі негіздемелік конвенцияға 

Каспий теңізін жерүсті к�здерінен және құрлықта жүзеге асырылатын қызмет 
нәтижесінде ластанудан қорғау ж�ніндегі хаттаманы ратификациялау туралы

2012 жылғы 12 желтоқсанда Мəскеуде жасалған Каспий теңізінің теңіз ортасын 
қорғау жөніндегі негіздемелік конвенцияға Каспий теңізін жерүсті көздерінен жəне 
құрлықта жүзеге асырылатын қызмет нəтижесінде ластанудан қорғау жөніндегі 
хаттама ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 қараша
№ 71-VIІ ҚРЗ 

РЕСМИ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�кінішке қарай, елімізде ауыл шаруашылығы саласындағы суб-
сидияны талан-таражға салу фактілері жиі тіркеледі. Аталған 
бағыттағы күрес шаралары күшейтілсе де айылын жыймай 
отырған жымысқы топтар бар. Кеше Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі осындай қадамға барған тағы бірнеше 
топтың қылмысын әшкереледі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Нобель сыйлығы 
Алашқа қашан 
бұйырады?

12-бет

  EUR/KZT  494.93       USD/KZT  427.81           RUB/KZT  6.04           CNY/KZT  66.88ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

МЕМЛЕКЕТТІК МӘСЕЛЕ

Қандастар көші 
қайтсе қарқын алады?

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

«Жаһандану заманында ай-
дай əлем алақандағыдай болып 
қалды. Талапты ұл-қыз да ры-
мыздың жер жүзіндегі кез келген 
елге барып, білім алуы қалыпты 

үрдіске айналды. Сонда қалып, 
қызмет істеп жүргендер де аз 
емес. Осы орайда ел ішінде жас-
тар шетелге кетіп жатыр деген 
алаңдаушылық бар. Мен жаста-
рымыз білімін жетілдіріп, бəрібір 
елге оралады немесе шетелде 
жүріп-ақ Қазақстанның мүддесін 

қорғайды деп сенемін», деген еді 
Мемлекет басшысы.

Сыртқы көші-қон мəселесін 
депутаттар назардан тыс қал дыр-
ған емес. Мысалы, сенатор Айгүл 
Қапбарова депутаттық сауал-
дарының бірінде Қазақстаннан 
ше телге тұрақты тұруға кете тін-
дердің 43,8 пайызын 15 пен 34 
жасқа дейінгі жастар құрайтынын 
хабарлаған-ды.

Биылғы сəуірде Мəжілістің 
жалпы отырысында депутат Алек-
сандр Милютин Қазақ станнан 
кетіп жатқан жоғары бі лім ді ма-
мандар мəселесіне тоқ талды. 

(Соңы 5-бетте)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазіргі таңда ақпарат айдынындағы �зекті тақырыптың бірі 
– сыртқы к�ші-қон мәселесі. �сіресе, жастарымыздың ше-
телге қоныс аударуы, brain drain яғни мамандардың жыраққа 
кетуі жиі к�теріледі. «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты 
мақаласында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
жастардың басқа елге кетуі, жырақта жүрген жастарымыз-
дан «айырылып қаламыз» деп уайымдау мәселесіне қатысты 
�з ойын білдірген-ді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА

Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Агенттік оларды ұстау үшін 
арнайы ауқымды операция 
ұйымдастырған. Соның нəти-
жесінде Ауыл шаруашылығы 
ми нистрлігіне бағынысты бөлім-
шелер мен ұйымдардың, сондай-
ақ Нұр-Сұлтан жəне Шымкент 

қалалары, Ақмола, Түркістан, 
Жам был, Шығыс Қазақстан, Ба-
тыс Қазақстан, Атырау жəне Ақ-
төбе облыстары əкімдіктерінің 
лауа зымды тұлғаларынан тұра-
тын қылмыстық топтар əшкере-
ленген. 

«Олар субсидиялауға бө лін-
ген қаражатты жымқырумен ай -
на лысқан. Сондай-ақ кəсіпкер-

 лерден жүйелі түрде пара мен 
заңсыз сыйақы алудың жем қор-
лық схемасын ұйымдас тыр ған. 
Қазіргі уақытта тергеу амал-
дары жүргізілуде. Заттай дəлел-
демелер алынды», деп хабарлады 
агенттік. 

Аталған іске қатысы бар 
отыз  дан адам анықталған. Олар-
дың көпшілігі кінəларын толық-
тай мойындап, тергеу ісімен ын-
тымақтасуда. 

«Өзге ақпарат тергеу мүд де-
сіне байланысты жария етілмейді. 
Толығырақ қосымша хабарла-
нады», делінген Сыбайлас жем-
қор лыққа қарсы іс-қимыл агент-
ті гінің хабарламасында. 

Субсидияны 
талан-таражға салған

СЕРПІНДІЛІК СТРАТЕГИЯСЫ 

Жұртшылықты жұмылдыратын 
ұлттық жобалар

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Осы жылдың 7 қазанында Президент 10 ұлттық жобаның тізбесін бекіткені 
белгілі. Олар ұлттық даму жоспарының жалпыұлттық басымдықтарын 
іске асыру мақсатында қабылданды. Бұл ретте ұлттық жобалар жобалық 
тәсілмен іске асырылмақ. Ондағы негізгі қағидаттардың қатарында нәтижеге 
бағдарлану, оған қол жеткізу үшін дербес жауапкершілік таныту бар. Бұған 
қоса жобаларды іске асыруға барлық мүдделі тараптарды тарту к�зделген.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Ұлттық экономика министрлігі жо-
ба лық басқару саясаты депар та ментінің 
директоры Илона Шварц копфтың ай-
туынша, ұлттық жобаларды іске асы-
ру үшін Үкімет алғаш рет мемлекеттік 
бас қа рудың жо балық-желілік моделін 
енгі зуде. Енді мемлекеттік органдар 
са рапшылар мен жұртшылық өкіл-
дерінің тікелей қатысуымен бірлескен 

кросс-функционалдық жобалау команда-
ларын қалыптастырады. Бұл – за манауи 
тех но логияларға негізделген жаңа ұйым-
дас тырушылық мəдениет пен мем лекеттік 
басқарудың жобалық-желілік моделі.

– Жобалық басқаруды енгізу Мем-
лекет басшысының өткен жылдың қаңтар 
айында берген тапсырмасына сəйкес 
жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта мем-
ле кеттік органдардың 44 жобалық кеңсе-
сінен тұратын жобалық басқарудың 
бір ыңғай экожүйесін қалыптастыру 

аяқ талуда. Ұлттық жобаларды іске асыру 
мониторингі бойынша кеңсе құрылып, 
жұмысқа кірісті. Жобалық басқарудың 
нормативтік жəне құқықтық базасы бекі-
тілді. Ол жобалық басқаруды жүзеге 
асыру қағидаларын жəне мемлекеттік 
орган дардың жобалық басқарудың үлгілік 
рег ламентін қамтиды. Бұл құжаттар 
мем лекеттік басқарудың үш деңгейінде 
– үкімет, мемлекеттік органдар жəне жо-
балық топтар деңгейінде портфельдерді, 
бағдарламалар мен жобаларды басқару 
жө нін дегі мемлекеттік аппараттың қызме-
тін реттейді. Əрбір ұлттық жоба бойын-
ша Премьер-Министрдің орынбасарлары 
деңгейінде куратор жəне министрлер дең-
гейінде Ұлттық жобалардың басшылары 
белгіленді, – деді департамент директоры. 

(Соңы 3-бетте)
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев белгілі мемлекет және қоғам қайраткері 
Темірхан Досмұхамбетовтің �мірден �туіне байланысты марқұмның отба-
сы мен туған-туыстарына к�ңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлады 
Елбасының баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев к�рнекті мемлекет және 
қоғам қайраткері Темірхан Досмұхамбетовтің отбасына к�ңіл айту 
жеделхатын жолдады. Бұл туралы Президенттің баспас�з хатшысы 
Берік Уәли �зінің Facebook-тегі парақшасында жазды.

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

Көңіл айту жеделхаттарын жолдады

«Темірхан Мыңайдарұлы саналы 
ғұмырын ел игілігі жолында қыз мет 
етуге арнап, тəуелсіздігіміздің тұ ғыр-
лы болуына зор үлес қосқан тұл ға еді. 
Ол бір қатар жоғары лауазым дарда 
абы   рой лы жұмыс атқарып, туризм 
жə не спорт, заң шығару сала лары ның 
да муына, елордамыздың көр кеюі не бар 
қа жыр-қайратын жұм сады. Ке йін нен кə-
сіп керлікпен айна лы сып, ауыл шаруа-

шылығының өркендеуіне атсалысты.
Білікті басшы, пайым-парасаты биік 

азамат ретінде əрдайым еселі еңбек етіп, 
көпшіліктің ізет-ілтипаты мен құрметіне 
бөленді», делінген Елбасының жедел-
хатында.

Нұрсұлтан Назарбаев Темірхан 
Мы ңай   дар  ұлының жарқын бейнесі 
жұрт шылық жадында əрдайым сақта-
латынына сенім білдірді.

Ұлттық анимацияның 
халықаралық 
қадамы

14-бет

Одаққа 
сыймаған 
диссидент

11-бет

Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхат-
та Темірхан Мыңайдарұлы еліміз үшін 
еселі еңбек етіп, Қазақстанның саяси-
экономикалық, əлеуметтік-мəдени да-
муына бар күш-қайратын арнағанын 
атап өтті.

«Туризм жəне спорт министрі, Пре-
зиденттің Іс Басқармасының басқа-
рушысы, елорда əкімі лауазымдарын абы-
роймен атқарып, іскерлік қабілетін таныта 
білді. Əрдайым өзіне жүктелген маңызды 
міндеттерді үлкен жауапкершілікпен 
орындады. Сондай-ақ Ұлттық Олимпиада 

комитетінің жетекшісі ретінде отандық 
спорт саласының өркендеуіне сіңірген 
еңбегі өте мол. Соңғы жылдары кəсіп-
керлікті жаңа деңгейге көтеруге атсалы-
сып, ауыл шаруашылығын ғылыми тұр-
ғыда дамытуға зор үлес қосты. Əріп-
тестері мен замандастарының орта сында 
сыйлы болды. Темірхан Мыңай дар-
ұлының жарқын бейнесі халқымыздың 
жадында мəңгі сақталады. Марқұмның 
жаны жəннатта, иманы саламат болсын», 
деп жазылған Мемлекет басшысының 
жеделхатында.

* * *
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Күн тәртібі бекітілді

Соған сəйкес Палатаның алдағы 
жалпы отырысында «Қазақстан 
Республикасының кейбір заң на-
малық актілеріне қылмыстық жол-
мен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заң 
жобасы қаралады.

Заң жобасы кірістерді жы лыс-
татуға жəне терроризмді қаржы-
ландыруға қарсы іс-қимыл мə се-
лелеріне қатысты заңнамаларды, 
сондай-ақ ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету жүйесін жетілдіруді 
көздейді. Осы құжат арқылы жария 
лауазымды тұлғалар іске асыра-
тын операциялар бақылауға алы-
нады. Яғни жауапты мемлекеттік 
лауазымдағы жəне мемлекеттік ме-
кемелерде немесе квазимемлекеттік 
секторларда басқару қызметін 
атқаратын азаматтардың операция-
лары бақылауда болады.

Сонымен қатар Бюро мүшелері 
«Ауыл шаруашылығын дамытудың 
өзекті мəселелері мен перспек-
тивалары» тақырыбына арналған 
парламенттік тыңдауға дайындық 

барысын пысықтады. Аталған іс-ша-
ра биылғы 3 желтоқсанда өткізіледі 
деп жоспарлануда.

«Парламенттік тыңдауда Мем-
лекет басшысының Жолдауында 
айтылған ауыл шаруашылығын 
дамытуға қатысты өзекті мəселелер 
тал қыланады. Осы саладағы жа-
һан  дық сын-қатерлер мен əлем дік 
тренд терге де назар аударамыз. 
Жақын да Президентіміз Ұлт тық 
жобалар тіз бесін бекітті. Жоба-
лардың бірі агро өнеркəсіптік ке-
шенді дамы туға арналғаны белгілі. 
Тыңдау ке зінде аталған Ұлттық 
жобаны тиімді жүзеге асыру мə-
се лесі де назардан тыс қалмайды. 
Сон дықтан бұл іс-шараны жоғары 
деңгейде жəне маз мұнды түрде 
өткізуіміз керек», деді Мəулен 
Əшімбаев.

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық 
даму министрлігі мен Facebook интернеттегі балалардың 
құқықтарын қорғауға баса назар аудара отырып, зиянды 
контентке қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша тығыз 
ынтымақтастық туралы келісімге келді.

Қазақстан Республикасының Үкі метіне ақпараттық 
кеңістіктің қауіп сіздігін арттыру мəселесін шешуге 
кө мек көрсету мақсатында Facebook Қазақ станға ішкі 
«Контентті хабарлау жүйе сіне» (Content Reporting 
System (CRS)) тіке лей эксклюзивті қолжетімділік берді. 
CRS министрлікке Facebook жаһан дық контенттік 
саясатының да, Қазақ стан Республикасының ұлттық 
заңна масының да бұзушылықтары бар контент туралы 
жедел хабарлауға мүмкіндік береді.

Қазақстан Орталық Азияда кон тент тік саясатқа жа-
уап беретін Facebook компаниясының халықаралық ко-
мандасымен тікелей байланыс арнасына жəне жүйеге 
қосылған алғашқы ел болып табылады.

Facebook компаниясының жұртшы лық пен 

байланыс жөніндегі өңірлік дирек торы Джордж 
Чен мырзаның мə лім деуінше: «Facebook Қазақстан 
Үкі меті мен, əсіресе, балалардың интернет тегі 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағы тында бірлескен 
жұмысқа ұмтылады. Біздің ұзақ мерзімді ынтымақтас-
ты ғымыздың алғашқы қадамы ретінде біз Қазақстан 
Үкіметіне уəкілетті орган дарға зиянды контентпен 
неғұр лым тиімді жəне пəрменді күресуге көмек те-
сетін «Контентті хабарлау жүйесіне» қол жет кізуге 
қуаныштымыз. Facebook ко ман дасы киберкеңістіктің 
қауіпсіздігін қам тамасыз ету мақсатында қазақстандық 
мамандарды оқытуды жалғастырады».

Ақпарат жəне қоғамдық даму минис трлігі өз тара-
пынан Facebook-пен екі жақ ты ынтымақтастықтың қол 
жет кі зіл ген деңгейін қанағаттанушылықпен атап өтеді.

28 қазанда Facebook командасы министрліктің ма-
мандарына «Контентті хабарлау жүйесін», сондай-ақ 
Facebook контенттік саясаты жəне қоғамдастық стан-
дарттары бойынша жұмыс бойынша тренинг өткізді. 

Қараша айының басынан бастап министрлік жүйеде 
жұмыс істей бастайды.

Екі тарап өзара іс-қимылдың тұ рақ ты тетігін бел-
гілеуге, оның ішінде министрлікпен түрлі аспектілер 
бойынша тығыз жұмыс істейтін Facebook өңірлік 
офисінен уəкілетті өкілді анықтау туралы келісімге 
келді.

Министрлік «Контентті хабарлау жү йе сін» пай-
далану Facebook жəне Instag ram платформаларында 
құқыққа қарсы кон тенттің таралуына қарсы іс-қимыл 
бо  йынша жүргізіліп жатқан жұмыстың же дел дігін жəне 
жалпы тиімділігін арт  ты руға мүмкіндік беретініне сенім 
білдіреді.

Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, министрлік 
Қазақстан нарығында жұмыс істейтін интернет-
компаниялармен сындарлы диалог құруға жəне ын-
тымақтастық орнатуға дайын екендігін жəне қауіпсіз 
ақпараттық кеңістікті құру бағытында жүргізіліп 
жатқан бағытты ұстанатынын атап өтті.

«Тәуелсіздік 
күнделігі» 

–––––––––––––––––––––––––––
Ақпарат және қоғам-
дық даму министр-
лігінің қолдауымен 
Қазақстан Тәуел сіз-
дігінің 30 жылдығын 
мерекелеу ж�ніндегі 
жобалық кеңсе «Тә-
у ел сіздік күнде лігі» 
жобасын іске қо сқан 

болатын. Бұл – ел Тәуелсіздігінің 
мерей тойын мерекелеу құрметіне 
�ткі зі л етін негізгі іс-шаралардың 
апта сайынғы бейнеальманахтары.
–––––––––––––––––––––––––––

Бұл жоба биыл мамыр айында іске 
қосылды. Қазіргі уақытта кезекті 26-шы 
шығарылым шықты.

Қазақстандықтар видеодайджесттен 
Қазақстан Тəуелсіздігінің 30 жылдығын 
мерекелеу аясында ел өңірлерінде өткен ең 
басты іс-шара лар, сондай-ақ Қайырымды 
істер мара фо нының іске асырылуы тура-
лы біле алады.

«Осы бейнежоба арқылы қазақ стан-
дықтар Тəуелсіздіктің 30 жылдығы елімізде 
қалай атап өтіліп жатқанын біле алады. 
Жобалық кеңсе осы мерекелік шаралар-
ды үйлестіреді. Жалпы, аптасына əртүрлі 
форматтағы 150-ден 250-ге дейін түрлі 
ивенттер өткізіледі, көп жағдайда бұл – 
танымдық іс-шаралар. Бейне күнделік 
Тəуелсіздік мерейтойын мерекелеудің жал-
пы көрінісін қарауға мүмкіндік береді», деп 
атап өтті ел Тəуелсіздігінің 30 жылдығын 
мерекелеу жөніндегі жобалық кеңсенің 
басшысы Бағлан Айдашов.

«Тəуелсіздік күнделігі» «Ха бар», 
«Қазақстан», «АстанаТВ», «Ал ма ты» теле-
арналарында, кабельдік опе ра тор лардың 
бағдарламааралық бейнематериалдар 
ретінде көрсетіледі, сондай-ақ əлеуметтік 
желілерде кеңінен таратылады.

Апта сайын видеодайджест 30jyl.kz 
– ел Тəуелсіздігінің 30 жылдығы аясын-
да өткізілетін барлық іс-шаралар туралы 
анонстар мен жаңалықтар жарияланатын 
арнайы сайтта орналастырылады. 

«Тəуелсіздік күнделіктерімен» тө мен-
дегі сілтеме бойынша танысуға болады: 
https://30jyl.kz/ru/kundelik/

«Егемен-ақпарат»

Кейінгі есеп бойынша халық санағы 
19 112 653 адамды қамтыды. Іс-шара аясында 
еліміздің тұрақты тұрғындарынан бөлек, елде 
уақытша тұрмайтын тұрғындар (дипломат-
тар, студенттер, туристер) жəне шетелдіктер, 
азаматтығы жоқ адамдар мен босқындар да 
санаққа қатысатыны айтылды.

Ең жоғары қамту Алматы қаласында 
тіркелді. 1 тамыздағы жағдай бойынша ме-
гаполисте 2 005 496 адам тұрақты тұрады, 
онлайн санақтың аралық нəтижелері мен 
интервьюерлердің сауалдамасына сəйкес, 
қазіргі уақытта 2 188 603 адам бар.

Санақ аясында халықтан сауалдама алу 

жұмыстары жалғасуда. Сондай-ақ өңірлер 
бойынша халық санағына қатысу көрсеткішіне 
сəйкес Жамбыл, Алматы, Ақтөбе, Түркістан, 
Шығыс Қазақстан облыстары мен Шымкент 
қаласы көш бастап тұр.

«Біз елдегі динамиканың жаман емес 
екенін көріп отырмыз. Бірақ жұмыс аяқталған 
жоқ, 100% қамту тапсырмасын орындауға 
барлық мүмкіндік бар», деді Ə.Смайылов.

Қазақстанда 2021 жылғы ұлттық халық 
са на ғының негізгі кезеңі 1 қыркүйек пен 
30 қа зан аралығында өтуде. 8 қарашаға дейін 
əдістеме бойынша бақылау мақсатында аралау 
қарастырылған.

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 
және Facebook бірлескен мәлімдемесі

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сенат Спикері Мәулен  шімбаевтың т�рағалығымен Палата 
Бюросының отырысы �тті. Онда депутаттар Сенат отырысында 
қарауға ұсынылған күн тәртібін бекітті, деп хабарлады Палатаның 
баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Парламенті Сенатының депутаттары Владимир Волков 
пен Нұржан Нұрсипатов ТМД ПАА тұрақты комиссияларының 
отырыстарына қатысты, деп хабарлады Сенаттың баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ТМД ПАА Құқықтық мəселелер 
жөніндегі тұрақты комиссиясының 
отырысы Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаты 
Владимир Волковтың төрағалық 
етуімен өтті. Кездесуге қатысушылар 
«Шарттық құқық туралы (жалпы 
ере желер)», «Қаржылық мəмілелер 
туралы», «Міндеттемелерді орын-
дауды қамтамасыз ету тəсілдері 
ту ралы», «Сақтандыру қызметі ту-
ралы», «Қорлар туралы», «Тұ ты-
нушылардың құқықтарын қорғау 
туралы (жаңа редакция)», «ТМД 
ПАА-ға қатысушы мемлекеттер 
аза маттарының демократияны, пар-
ламентаризмді дамыту жəне сайлау 
құқықтарын сақтау мониторингі 
халықаралық институты туралы 
ереженің жаңа редакциясының 
жобасы туралы» жəне басқа үлгі 
заң дардың жобаларын талқылады. 
Де путаттар сондай-ақ «Зиян кел-
тіру салдарынан туындайтын мін-
дет темелер туралы», «Негізсіз 

баю жəне басқаның мүддесіне тап-
сырмасыз əрекет ету салдарынан 
туындайтын міндеттемелер тура-
лы», «Киберқылмыспен күрес тура-
лы» үлгі заңдар жобалары бойынша 
жұмыс барысын қарады.

Сенатор В.Волков айтылған ес -
кертулерді ескере отырып, ТМД 
ПАА-ға қатысушы мемле кет тер 
азамат тарының демократия ны, 
парла ментаризмді дамыту жəне сай-
лау құ қықтарын сақтау мониторингі 
халық аралық институтының фи-
лиал дары мен өкілдіктері туралы 
үлгі ережені пысықтауды ұсынды. 
Ко  миссия мүшелері сондай-ақ құ-
қық тық мəселелер бойынша ТМД 
ПАА тұрақты комиссиясы жа-
нындағы Сараптамалық кеңес тің 
кезекті оты рысының қоры тын-
дылары туралы пікір алмасты жəне 
Кеңес əзірлеген ұсыныстар бойын-
ша шешімдер қабылдады. 

Сенаттың Халықаралық қа ты-
настар, қорғаныс жəне қауіпсіздік 

комитетінің хатшысы Нұржан Нұр-
сипатов ТМД ПАА Қорғаныс жəне 
қауіпсіздік мəсе лелері жөніндегі 
тұрақты комис сия сының отыры-
сына қатысты. Парла ментшілер 
«Ұлттық қауіпсіздік туралы» үлгі 
заң жобасын талқылады. Бұл заң жо-
басы халықаралық жағдайдың шие-
ленісуінен мемлекеттерге төнетін 
қауіпке, ұлттық қауіпсіздікті қамта-
масыз ету үшін азаматтық қоғамның 
əлеуетін пайдалану қажеттігіне орай 
туындайтын бірқатар жағдайға бай-
ланысты дайындалған болатын. 
Отырысқа қатысушылар ТМД-да 
үлгі заң шығарудың 2023-2025 
жылдарға арналған келешек жоспа-
рына ұсыныстар қалыптастыруға 
байланысты мəселелерді де қарады.

Нұржан Нұрсипатов ТМД ПАА 
Қауіпсіздік жəне жаңа қауіп-қатер-
лерге қарсы тұру саласындағы 
біріккен комиссиясының заңнаманы 
үйлестіру жөніндегі отырысына да 
қатысты. Парламентшілер отырыс 
барысында «Қоғамдық қауіпсіздік 
туралы», «Шекара қауіпсіздігі тура-
лы», «Мемлекеттік шекара туралы» 
жəне басқа да үлгі заңдардың жоба-
ларын қарады.

Тұрақты комиссиялардың 
отырыстарына қатысты

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министрдің орынбасары Роман Скляр «Ауыл – Ел бесігі» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында жол инфрақұрылымы жүргізіліп, әлеуметтік нысандар ж�нделген 
Павлодар облысының бес ауылдық елді мекенінде болды, деп хабарлады Үкімет 
басшысының баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Үкіметте Премьер-Министрдің бірінші орынбасары  лихан Смайыловтың 
т�рағалығымен елдегі халық санағы ж�ніндегі комиссияның кезекті отырысы 
�тті, деп хабарлады Үкімет басшысының баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Биыл «Ауыл – Ел бесігі» мемлекеттік бағ-
дар ламасы аясында Ертіс өңірінде жалпы 
халық саны 25 мың адамнан асатын 22 ауылдық 
елді мекенде инфрақұрылымды жаңарту 
жұмыстары қолға алынды. Жоспарланған 70 
жобаның басым бөлігі аяқталды. Мемлекеттік 
бағдарламаны іске асыру барысында кешенді 
тəсіл қолданылды, ауыл тұрғындарына 
қажеттінің бəрі жөндеу жəне қалпына келтіру 
жұмыстарымен қамтылды.

Р.Склярдың жұмыс сапары Ертіс ауда нын-
дағы Қызылжар ауылынан басталып, ауыл 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының 
бұ рынғы ғимаратын қайта жаңғырту нəти-
же сінде ашылған мəдениет үйінде болды. Ол 
соны мен қатар мəжіліс жəне спорт залдары 
мен асха насы жөндеуден өткен жергілікті мек-
тепте болды.

Қызылжарда «Ауыл – Ел бесігі» жобасын 
жүзеге асырудың арқасында жалпы ұзындығы 
5 шақырымнан асатын 9 ауылішілік жол 
кеңейтіліп, асфальтталды. Вице-премьер Ақтоғай 
ауданы Приреченское ауылындағы нысандарды 
аралау барысында орта мектепте жүргізіліп 
жатқан күрделі жөндеу жұмыстарының сапасын 

зерттеді. Мемлекеттік бағдарлама есебінен 
ғимараттың шатыры, қасбеті, асхана, спорт 
залы жəне басқа да ішкі үй-жайлар ретке 
келтірілді. Сонымен қатар жергілікті тұрғындар 
жаңартылған жолдарды пайдалана алады – 
ауылдағы 5 көше жөнделді. Павлодар ауда-
ны Новочерноярка ауылында күрделі жөндеу 
жұмыстарының арқасында үш би үйірмесінің, 
вокалдық топ пен еріктілер клубының 
тəрбиеленушілері жайлы жағдайда білім алатын 
жаңартылған мəдениет үйінің тұсауы кесілді. 
500-ден аса бала оқитын жергілікті мектепте де 
күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұған 
қоса Новочернояркада ұзындығы 4 шақырымнан 
аса төрт көше асфальтталды. Павлодар ауданы 
Заря ауылында «Ауыл – Ел бесігі» жобасының 
арқасында толық көлемдегі футбол алаңы пайда 
болды. Онда елді мекеннің барлық тұрғындары 
спортпен айналыса алады. Сондай-ақ мұнда 
мəдениет үйі мен жергілікті мектеп күрделі 
жөндеуден өтті.

Роман Скляр Аққулы ауданы Ямышево 
ауылында да болды. Биыл мұнда мəдениет үйі 
салынып, 5 шақырымнан астам ауылішілік жол 
ретке келтірілді.

Мемлекеттік бағдарламаның 
орындалу барысын тексерді

Халық санағы 
19 112 653 адамды қамтыды
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––––––––––––––––––––––––––––
Қ о с т а н а й д а ғ ы  « С а р ы  а р қ а -
АвтоПром» авто мо биль за уы ты-
ның конве йерінен 150 мы ңыншы 
автомобиль шықты.
––––––––––––––––––––––––––––

Мерейтойлық автокөлік қазақ-
стандықтар арасында кең сұра нысқа ие, 
Қазақстанның автомобиль нарығында 
көшбасшы болып тұр ған Chevrolet Nexia 
моделіне тура келді. Мəселен, биылғы үш 
тоқ санда көліктің осы түрінен 9 мың нан 
астам автомобиль сатылды.

2 0 2 1  ж ы л д ы ң  т о ғ ы з  а й д а 
«СарыарқаАвтоПром» 38 мыңнан 
астам автомобиль шығарды, бұл өткен 
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
147%-ға артық. Пандемияға қарамас-
тан, автозауыт жылына 60 мың авто-
көлік шығарып келеді.

Қостанай зауыты бүгінгі таңда 
JAC, Chevrolet, Kia, Renault, Lada, SAZ 
брендтердің өнімдерін шығарады.

Елдің ішкі нарығын қамтумен қатар, 
биыл отандық өндірістің 5 мың нан 

астам көлігі Ресей Феде ра ция сына, 
Қырғызстан, Өз бек стан, Əзербайжан 
мен Беларусь Рес пуб ликаларына экс-
порт қа жіберілді.

Кəсіпорынның табыстары мен 
жетістіктері – зауыт ұжымының кəсіби 
шеберлігі мен қажырлы еңбегінің жемісі. 

Қостанай зауытында 1800-ден астам адам 
жұмыс істейді, олардың SAP University-
де тұрақты негізде оқу жəне біліктілігін 
арттыру мүмкіндігі бар.

«СарыарқаАвтоПром» ЖШС-нің 
баспас�з қызметі

Қостанай автозауытында 
150 мың көлік шығарылды

ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН

ІЗДЕНІС ІЗДЕРІ

СЕРПІНДІЛІК СТРАТЕГИЯСЫ 

ЭКОНОМИКА

(Соңы. Басы 1-бетте)

Қазіргі уақытта мемлекеттік ор-
гандар ұлттық жобалардың əрбір 
көр сет кішін тиісті салалар мен өңір-
лерге бөлу бойынша жұмыс жүр-
гізуде. Бұдан бөлек салада, өңірде, 
аудан да, ауылдық округте əрбір де-
ком по зи цияланған көрсеткішке қол 
жеткізу үшін қажетті жобалар пулы 
анықталмақ.

Барлық жобалау қызметі ақпарат-
тық жүйеде жүзеге асырылады. Бұл 
əрбір міндеттің орындалуын бақы-
лауды ғана емес, əрбір жоба бойын-
ша қаражаттың жұмсалуына жедел 
мониторингті де қамтамасыз етеді. 
Сондай-ақ жобалық басқаруды жүзеге 
асыру қағидаларында жобаларды 
іске асыру барысын мониторингілеу 
үшін қоғамдық топтар қалыптастыру 
көзделген. Қазақстандықтар ұлттық 
жобаларды іске асыруға белсене 
қатысады деген сенім бар.

Бұл ретте осы жылдың ақпанын-
да ұлттық жобалардың жүзеге асы -
рылуына мониторинг жүр гізу офисі 
құрылғанын атап өткен жөн. Ол 
кезде ұлттық жобалар ды қабыл дау, 
əзірлеу жəне талқылауға дайын дық 
жұмыстары жүргізілді. Берік нор-
мативтік база құрылды жəне Ұлт -
тық экономика министрлігі жоба  лық 
басқару жөніндегі уəкілетті орган 
ретінде тиісті үлгілік регламентті 
қа был дады. Бұл құжаттарда ұлттық 
жобалардың қалай іске асырылатыны 
жан-жақты сипатталған.

Ұлттық жобалардың іске асыры-
луына мониторинг жүргізу офисінің 
басшысы Арман Евниевтің айту-
ынша, қазақстандық сарапшылар 
халықаралық тəжірибені ескере оты-
рып, ЭЫДҰ елдерінде, атап айт қан-
да, Ұлыбритания, АҚШ, Ауст ра лия, 
Канада мемлекеттерінде қол да ны-
латын үздік тəжірибелерді бейімдеу 
арқылы бірегей жобалық-желілік 
тəсілді əзірледі.

– Мұның бəрі зерделеніп, мем-
лекеттік секторға бейімделді. Осының 
негізінде жеке жауапкершілік, нақты 
мақ саттар, индикаторлар, апта сайын-
ғы спринттер, яғни сегменттер не-
гізінде құрылған жұмыстың айқын 
ыр ғағы жатыр. Біз барлық КРІ-ды де-
ком позициялағанда нақты жоба ларға 
шығамыз жəне əрбір жобаға кес те ге 
сəйкес қажетті қолдау алуға, өз мін-
деттері мен проблемаларын эс кала -
циялауға мүмкіндік бере міз. Ең бас-
тысы, барлық жобалық тəсіл қо ғам -
ның ұлттық жобаларды мони то рин-
гілеуге, бақылауға тікелей қаты суын 
қарастырады, – деді Арман Евниев.

Оның айтуынша, əрбір ұлттық 
жоба салалар мен өңірлер бо йын-
ша бөлшектеп байланыстыратын 
бағдарлама болып саналады. Сон-
дықтан əрбір қоғам белсендісі, əрбір 
сарапшы өзінің мүмкіндіктеріне, 
мүдделеріне қарай қоғамдық мони-
торингтің мүшесі болуға, ақпарат-
тық жүйелерге қолжетімділік алуға 
жəне мониторингке, талқылауға, 
КРІ түзетуге не бюджет сомасына, 
шығыс тарға, міндеттерді орындауға 
жəне кез келген ауытқуларға қатысуға 
мүмкіндігі бар.

– Бұл – шынайы мүмкіндік. Мұ-
ның бəрі Үкіметтің осы қаулысында 
жəне типтік ережеде көрсетілген. 
Бар шаңызды онымен танысуға жəне 
осы жұмысқа қатысуға шақырамыз. 
Жақын арада жұмыс істеуге, осы 
жұмысқа жəне қоғамдық ұйымдарға 
қатысуға дайын кез келген бастама-
шыл топтарға үн қосуға дайынбыз. 
Мемлекет басшысы Ұлттық жоба-
лар ауқымы бойынша ғана емес, іске 
асыру форматы бойынша да ұлттық 
жобаларға айналуы үшін осындай 
міндет қойды. Біз оны жобалық-желі-
лік модель деп атаймыз, – деді ол.

Арман Евниевтің пікірінше, жоба-
лық басқару жылына мемлекеттік 
бюджетті 1 трлн теңгеге дейін үнем-
деуге мүмкіндік береді.

Жұртшылықты 
жұмылдыратын 
ұлттық жобалар

Жақсылық МҰРАТҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»

2009 жылдан бастап осы күнге дейін 
шамамен 4,5 мың көлемінде қуат көзі 
жаңғыртылды. Қалған 40%-ына ин-
вестиция тартып, модернизациялау 
жұмыстарын жүргізу керек.

«Қазіргі жоспар бойынша жаңа энер-
гия қуат мөлшері шамамен 5 400 мега-
ватты құрайтын болады. Оның ішінде 
2 400 мегаватт жаңғырмалы энергия 
көздерінен, 1 600-дай мегаватт қайта 
жаңғырту жұмыстарының нəтижесінде 
алынады. Сондай-ақ 1 200 мегаваттық 
маневрлік қуатқа байланысты қазір 
аукциондар өткізіліп жатыр. Аталған 
жобалардың нəтижесі барлық өңірде 
байқалатын болады», деді М.Жүребеков.

Вице-министрдің сөзіне сүйенсек, 

2018 жылдан бастап Қазақстанда 
жаңғырмалы энергия көздерін дамытуға 
байланысты ашық электронды аукцион-
дар өткізіле бастады. Оның нəтижесі де 
көңіл көншітерліктей.

«Соңғы 3 жылда өткізілген аукцион-
дар нəтижесінде күн сəулесінен алынатын 
энергияға байланысты тарифтер 64%-ға, 
ал жел мен су энергия тарифтері 23%-ға 
төмендеді. Бұл – жақсы көрсеткіш. Неге 
десеңіз, бəсекелестіктің дамуы тариф -
тердің арзандауына əкелетінін бай қа та ды. 
Сонымен қатар Біріккен Араб Əмір   лік-
терімен осы бағытта стратегия лық ын-
ты мақтастық орнатып жатырмыз», деді 
Энергетика министрінің орынбасары.

«Самұрық-Қазына» АҚ басқарма 
мүшесі, инвестициялар, жекешелендіру 
жəне халықаралық ынтымақтастық 
жөніндегі басқарушы директоры Ернар 

Жанəділдің айтуынша, Біріккен Араб 
Əмірліктерімен бірлесе салынатын энерге-
тикалық холдингті «Астана» ха лық  аралық 
қаржы орталығы негізін де құру көзделген. 
Оның құрамы на қазақ стандық жəне араб 
компаниялары ның өкілдері кіреді.

«Бұл құрылым шеңберінде екі суб-
холдинг құрылады. Оның бірі қолда-
ныстағы энергетикалық нысандарды 
жаңартуға байланысты инвестиция 
құяды. Екіншісі жаңғырмалы энергия 
көздері саласындағы жаңа жобаларды 
іске асыруға қатысты жұмыстармен ай-
налысады. Энергетикалық холдингті ар-
найы комитет басқарады», деді спикер.

Жаңа Экологиялық кодекс пен Париж 
келісімінің нормаларына сəйкес елімізде 
ЖЭК үлесін 2025 жылға қарай ағымдағы 
3%-дан 6%-ға дейін жеткізу көзделіп 
отыр. Десе де министрлік өкілдері бұл 
белгілі бір тəуекелдерге де əкелуі мүмкін 
екенін жасырмайды. 

«2030 жылға қарай көмір өндіру үлесін 
70%-дан 40%-ға дейін төмендету – үлкен 
қауіп тудыруы мүмкін. Бұл мақсатта 
тұтынушылар мен өндірушілердің ба-
сым бөлігін, оның ішінде тау-кен кəсіп-
орындары, сол секілді жылу электр ор-
та  лық тарын газға көшіру қажет. Осы 
рет те мұнай жəне газ өндіру саласын  да 
жер қойнауын пайдалануға байланыс -
ты жетілдірілген модельдік келісім шарт 
əзірленіп, онда мұнай-газ өндірісіне 
инвес   тицияларды ынталандыру үшін 
фискалды жəне реттеуші преференция-
лардың үлкен пакеті болады. Екінші 
аспект – ЖЭК-ті дамыту. Бұған инвести-
ция тарту қажет. Бүгінде еліміздегі ЖЭК 
үлесі 3%-ды құрайды», вице-министр.

Араб инвесторларымен арадағы 
келісім электр энергетикасы, валюталық 
реттеу, логистика жəне көлік саласы сын-
ды бағыттарда іске асырылады.

Қымбат ТОҚТАМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Елімізде жеке кəсіпкерді 
тіркеу ден бастап, арнайы салық 
режім дерін таңдау, есеп-қисап пен 
шығыс-кірістерді жүргізу жұмыс-
тарында айтарлықтай қиынд ықтар 
кездеседі. Мұндай рəсім дерге 
уақыт та көп кетеді. Сондық тан 
Мемлекет басшысы кəсіп керлер 
үшін салық мін дет те мелерін 
орындау рəсім дерін жеңілдету 
жөнінде арнайы тапсырма бер-
ген бола тын. Осы міндетті жүзеге 
асыру мақ сатында жəне бизнес 
субьек тілерінің жүмысын жеңіл-
дету үшін Мемлекеттік кіріс тер 
комитеті E-Salyq Business мо-
бильді қосымшасын əзірлеп шы-
ғарды.  Бұл жүйеде кəсіпкер лер-
дің салық төлеуіне байланысты 
барлық қызмет түрі қамтылған.

Мемлекеттік кірістер коми-
теті төрағасының орынбасары 

Жайдар  Іңкəрбаевтың  ай -
туын ша, қосымшаны жүктеп 
алған кəсіпкерге салық бөлім-
ше леріне барудың қажеті жоқ, 
ешқайда шықпай-ақ, телефон-
дағы қосымшамен барлық шар-
уаны бітіруге болады. Қыс-
қаша айтқанда, E-Salyq Busi-
ness қосымшасы – кəсіпкер-
лер дің мемлекеттік кіріс бас-
қар маларына барып алатын 
қызметтерінің телефондағы нұс-
қасы. «Қосымшаны қолданудың 
артықшылығы сол, кəсіпкерлер 
салықтар мен əлеуметтік төлем-
дерді есептеуден босатылады. 
Өйткені қосымша касса ап-
паратының фунционалымен 
жетілдірілген. Касса түбіртектері 
базасында кəсіпкердің кірісі 
айқындалады да соның негі зін-
де салықтар мен төлемдер авто-
матты түрде өзі есептеледі жəне 
салық декларациясы да автоматты 
түрде толтырылады. Бұған қоса, 

салық салудың жаңа режімін 
қолданатын кəсіпкер салық 
есептілігін ұсынудан босатыла-
ды», дейді Ж.Іңкəрбаев Орталық 
коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте.

E-Salyq Business қосымша-
сы əзірше сынақ ретінде енгізі-
ліп отыр. Сондықтан кəсіпкердің 
бəрі бірдей оны қолдана ал-
майды. Жобаға жеке кəсіпкер 
ретінде тіркелгендер мен арнаулы 

салық режімін қолданатындар 
ғана қатыса алады. Кəсіпкерлік 
қызметті онлайн режімде жүзеге 
асырғысы келген бизнес өкілі 
қосымшаны жүктеп, авторизация-
дан өткеннен кейін жеке кəсіпкер 
ретінде тіркеу қызметін таңдауға 
тиіс. Ол үшін сервис сұраған 
сауалдарға жауап беріп, қажетті 
деректемелерді толтыру қажет.

«Қазіргі кезде мобильді қо-
сымша Ақмола жəне Жамбыл 

облыстарында тест ілеуден 
өтіп жатыр. Бүгінде бас-аяғы 
3,5 мыңға жуық кəсіпкер осы 
қосымшаға тіркеліп, пайдалануда. 
Биыл тағы 100 мыңға жуық дара 
кəсіпкерді жобаға қосу көзделіп 
отыр. Алдағы жылдан бастап 
қосымша толық режімде іске 
қосылады», дейді Ж.Іңкəрбаев.

Комитет мəліметіне қара ғанда, 
E-Salyq Business жаңа мобильді 
қосымшасы кəсіп керлердің 

сын-ескертпесі мен ұсыныстарын 
ескере отырып, əлі де жетілдіріле 
түспек. Атап айтқанда, еңбек 
шарттары жөнін дегі деректерді 
алу жəне беру үшін тиісті 
министрлікпен бірлесе жұмыс 
істеу, кəсіпкерлердің банктік шот-
тарына келіп түскен аударымдар 
бойынша екінші деңгейлі бан-
ктермен келісімдер жүргізу, олар-
дан алған деректерді қосымшаға 
енгізу секілді шаруалар алдағы 
жылдың міндетінде тұр.

Мемлекеттік кірістер коми-
теті салық кодексінің норма-
ларын қолдануға дайын болу 
үшін жаңа қосымшаны басқа 
өңірлерге кезең-кезеңімен тара-
тып, 2022 жылы бірыңғай жер 
салығын есептейтін қызметті де 
қосымшаға енгізуді жоспарлап 
отыр. 

E-Salyq Business мобильді 
қосымшасын əзірше Play market-
тен жүктеуге болады. Сонымен 
қатар App store жəне AppGallery-
де қосымшаны орналастыру 
жөніндегі өтінімге жауап алу 
рəсімдері жүріп жатыр. Жақында 
бұл желілерде де E-Salyq Business 
пайда болмақ. 

Кәсіпкерлерге арналған жаңа қосымша

Энергетикалық сектор 
жаңғыртуды қажет етеді

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Энергетика вице-министрі Мұрат Жүребековтың айтуынша, қазір еліміздегі 
энергетикалық желілердің қуаты 23 мың мегаватты құрайды. �кінішке қарай, 
оның тең жартысы әбден тозып, ескірген. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кәсіпкерлердің салық т�леу рәсімдері жеңілдеді. Қаржы 
министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті цифрлы тех-
нологияларды пайдалана отырып, E-Salyk Business мобильді 
қосымшасын іске қосты. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Шыны үй және 
шыны жүрек

Зау көкке мойнын созған зəулім үйлерге 
көз салғанда сан алуан күйді кешесіз. 
Біздің балалығымыз өткен бəкене бойлы 
бес қабатты сұр үйлерді сүріп өткендей, 
жадағай өмірді жарып шыққандай, жаңа 
заманның белгісіндей асқақ та сəнді 
үйлерге қарап тұрып, кеудеңді қуаныш 
кернесе, кейде көп терезелерден кезекте-
се жанып-өшіп жатқан шамдарға қарап, 
адамдардың қилы тағдыры жайлы ойға 
батасыз. 

Қайсыбір күні тұтас шыныдан салынған 
үйлердің тұсынан өтіп бара жатқанда ба-
лам жеңімнен тартып: «Əке, бұл үйлердің 
қабырғасы қайда?» деді. «Қабырғасы осы, 
шыныдан салынған», деймін. «Олар сынып 
қалмай ма?» дейді ұл. «Сынбайды, өте төзімді 
шыны, тіпті металдан да күшті», деймін. 

Балаға солай дегенмен, ішімнен түрлі ой 
кешемін. «Шыны үйде тұратындар өзгелерге 
тас атпайды» дейді бір кісі, тағы бірі «Шыны 
үйде тұратындар бір-біріне тас атпайды» дейді. 
Өз бақшаңдағы шие талының бұтағы сынбасын 
десең, өзге бақшадағы алма ағашын сілкілеме 
дегені шығар. Алғашқысын айтамын. Ал 
кейінгісі... Кейінгісі қоғам, отбасы институты 
жайында айтар сөзге тұздық болғандай-ақ екен. 

Отбасы дегеніміздің өзі шыныдан салынған 
үй емес пе еді. Жас отбасы – тіпті нəзік əлем, 
білте шамның шынысындай жұқа, жүрек 
отының күшіне шыдар, ал білекке салсаң – 
шарт сынғаны. Отбасындағы айтылған əрбір 
ауыр сөз, қиянатты іс қабырғаны шытына-
та береді, жұқалтаң үйге жік түсіре береді. 
Қай сəтте морт кетерін болжап білмейсің. 
Шыны үйді айтамыз, шыны жүректі қайда 
қоярсыз. Қаншама адам қаусаған жүрекпен 
өмір сүре береді. Өмір сүру керек болған соң. 
Қанша əйелдің жанарынан сол шытынаған 
жүректің қирандылары көрініп тұрады. Қанша 
азаматтың қабырғасына сол шынының өткір 
сынықтары қадалып тұрады. Бірақ адамдар 
осыған шыдайды. 

Жалпы, біздің қоғамда «ыдыс-аяқтың 
сылдыры» «отбасындағы зорлық-зомбылық» 
деңгейіне өтіп кеткені белгілі. Тіркелген əрбір 
некенің екіншісі сол жылы бұзылып жататыны 
да сандық түбіне сақтап қояр сыр емес. 

Біз «Бақытты отбасы» деген тұрғын үй 
бағдарламаларын қабылдап жатамыз, бізге 
бұдан бұрын «бақытты отбасы» деген руха-
ни бағдарлама қажет-ақ. Жалпы, бақытты от-
басы дегеніміз қандай отбасы? Лев Толстой 
«Ана Каренинада» «əрбір бақытты отбасы 
бір-біріне ұқсайды, ал əрбір бақытсызы – 
өзінше бақытсыз» дейді. Бақытты отбасы  
əлеуметтік жағынан толық қамтылған отба-
сы ғана ма? Əрине, жоқ. Əрі-беріден соң, үй 
дегеніміздің өзі – төрт қабырға емес, бақытты 
адамдар үшін үй – бір-бірінің жүрегі. Бақытты 
ерлі-зайыптылар бір-бірінің жүрегінде өмір 
сүреді. Бірақ жоғарыда айтқанымыздай, оның 
да шыныдан жасалғанын естен шығармау ке-
рек. Қанша бала шыныдан жасалған үйлердегі 
шыны жүректердің қирандыларын табанымен 
басып жүр. Олардың табаны ғана емес, жан 
жүрегі де тілім-тілім. 

Біз бақытты жəне бақытсыз отбасы деп 
жалпылама айта саламыз ғой, ғылымда 
мұны бірнеше типке бөледі екен: сау отба-
сы, бейімделген отбасы, девиантты отбасы, 
əлеуметтен тыс отбасы, əлеуметсізденген от-
басы, дағдарысты отбасы, жанжалды отбасы, 
криминогендік отбасы, қылмысты отбасы. 

Əлеуметтанушылар əуелгісіне мы-
надай анықтама беріпті: «Сау отбасы – 
бұзылған экономикалық жəне əлеуметтік-
психологиялық үдерістердің ықпалына 
түспеген отбасы, оның мүшелері толық 
дене, рухани жəне əлеуметтік əл-ауқатының 
жағдайында өмір сүруде. Осындай отбасылар 
арасында бақытты отбасылар қалыптасады». 

Қарасаңыз, қарапайым ғана түсініктер. 
Одан да қарапайымы «Əйеліңе балаңның 
көзінше ақыл айтпа, балаңа адамның көзінше 
ақыл айтпа».

Еститін мемлекет болсыннан бұрын 
еститін қоғам керек-ақ. Адамдардың бірін-
бірі естуі тым-ақ қажет. Ерлі-зайыптылардың 
бірін-бірі естуі, одан маңыздысы тыңдай білуі, 
ата-ананың баланы тыңдай білуі, баланың 
ата-ананы тыңдауы бақытты отбасының бас-
ты қағидалары болса керек. Өйтпегенде, біз 
естімейтін айқайлар мен ішкі шыңғырулардан 
қанша шыны үйлер шытынап, қаншама 
халық үніне құлақ асатын мемлекеттен шыны 
жүректер қирап жатыр! Құрдымда, күресінде, 
бұрышта.

Қазақ отбасының құндылықтары ұлттық 
дүниетанымға негізделгенде ғана біз шын 
мəніндегі бақытты отбасы қағидасын құратын 
шығармыз. Ақын Ұлықбек Есдəулеттің 
«Бұрышқа тұр!» деген атақты өлеңі тек 
үйдің бұрышын ғана емес, ата-ана өміріндегі 
баланың, ерлі-зайыптының өміріндегі айып-
тау, жазғыру, кінəлау, сөгу, бағаламау, 
жек көру, түсінбеу бұрышын да айтатын 
секілді. Біз шыны үйлердегі сол бұрыштардан 
абай болайықшы. Бұрыштың арғы жағы – 
бұлыңғыр...

Ерлан ЖҮНІС,
«Egemen Qazaqstan»

Жақсыбай САМРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Бір апта бұрын облыс 
əкімі Құмар Ақсақалов облыс 
тұр ғындарына арнайы үндеу 
жария лап, саяси маңызы зор 
мем лекеттік шараға белсен-
ділікпен қатысуды өтінді. 
Жуырда облыс əкімінің орын-
басары Ғани Нығыметов 
пен облыстық статистика 
де пар  таментінің басшысы 
Ма  рал Нұржауыпова жур-
на  листерге брифинг беріп, 
санақ тың аралық қорытын-
да  лары туралы баяндап бер-
ді. Алдымен 10 жылда бір 
рет өткізілетін ұлттық санақ-
тың маңыздылығы тура лы 
сөйлеген Ғани Сақта ған-
ұлы бұл іс-шара экономика 
мен саясатта стратегиялық 
болжамдар мен жоспарлар 

құру, халық санының өз-
геру барысын сараптау үшін 
аса қажет екенін жеткізді. 
Бүгінгі таңға дейін солтүстік-
қазақ стандықтардың 90 па-
йызы санақтан өткен екен. 
8 қарашаға дейін созыла тын 
қалған күндерде тұрғын дар-
дың санақтан толық өту қа-
жет тігі айтылды.

М.Нұржауыпова облыс 
аудандары арасынан бүгінге 
дейін санақты аяқтауға Есіл, 
Қызылжар жəне Аққайың ау-
дандары жақын екенін айтты. 
Бұлардың көрсеткіштері 98%-
ға жеткен. «Онлайн са наққа ең 
белсенді қатысқан Ақ жар, 
Мамлют жəне Уəли ханов ау-
дандары. Ал Аққайың, Қы-
зыл жар жəне Есіл аудан дары 
тұр ғындарының 65-68%-ы 
дəс түрлі форматты таң да-
ды. Онл айн санақтан өту 

мүмкіндігі 1 қыркүйек пен 15 
қазан аралығында ұсы нылған 
болатын. Бірақ тұр ғын дардың 
көп теген өті ніші не байланыс-
ты жəне са нақ  пен халықты 
қам  ту көле мін ұлғайту мақ-
са  т ын  да он  лайн санақ осы 
жыл   дың 1 қарашасына дейін 

ұзар тылды. Облыстың əрбір 
тұр ғы ны санақтан sanaq.gov.kz 
сай тында өте алады», деді 
статис тика департаментінің 
басшысы.

Облыста үй-үйді аралау 
1 қазанда басталған. Бірақ, 
өкінішке қарай,  кей бір 

тұрғындар Халыққа қыз мет 
көрсету орталығында бар-
лық ақпарат бар деп, есік 
ашудан, сұраққа жауап бе-
руден бас тартқан. «Алай да 
əрбір адам бойынша мем-
лекеттік органдардың бар-
лық ақпараты құпия екенін 
атап өткім келеді, оны ешкім 
бұза алмайды. Ешқан дай 
ақпараттық жүйеде азамат-
тар дың діни ұстанымы, тіл-
дер ді білуі, коммуникациялар-
мен қамтамасыз етілуі туралы 
деректер жəне т.б. жоқ. Ақ па-
рат тық жүйе қанша дамы са да 
халық санағын өткізу барысын-
да алынған ақпарат тың теңдесі 
жоқ», деді М.Нұржауыпова.

Санақ өткізу əдіснамасына 
сəйкес 8 қарашаға дейін бақы-
лап аралау қарасты рыл ған. 
Яғни тағы бір аптаға жақын 
уа қыт бойы үйлерді ара лау 
жал ғасады. Əрбір қазақ стан-
дық ты қамтитын маңыз ды іс-
шара ның абыроймен өткені 
қажет.

Солтүстік Қазақстан облысы

Хамит ЕСАМАН, 
«Egemen Qazaqstan»

Еңбек Ерінің құрметіне 
ашылған сквер «Таразға тар-
ту» жобасы аясында об  лыс-
тағы ауыл шаруа шылығы 
жəне ветери  нария саласы 
өкіл  дері нің қолдауымен абат-
тан дырылған. Сонымен қатар 
облыс əкімінің бастамасы-
мен Жазылбек Қуанышбаев 
атына көше беріліп отыр. 
Жиында сөз алған Жамбыл 
облысының əкімі Бердібек 
Са парбаев жаңадан ашыл-
ған сквердің қала тұрғын-
дары ның сүйікті демалыс 
орын дарының бірі болаты-
нына сенетінін жеткізді. «Екі 
мəрте Социалистік Еңбек Ері 
жоғары атағына ие болған 
Ыбырай Жақаев, Нұрмолда 
Алдабергенов, Жазылбек 
Қуанышбаев есімдері – жас 
ұрпақ үшін аянбай еңбек 
етудің, еңбексүйгіштік пен 
шынайы патриотизмнің жар-
қын үлгісі. Олардың есімдері 
тек Қазақ станда ғана емес, 
бүкіл пост кеңестік кеңістікте 
бел гілі. КСРО-ның екі мəрте 
Социа листік  Еңбек Ері 
Жазылбек Қуанышбаевтың 
туғанына 125 жыл толуына 
орай, биыл дала акаде мигі-
нің есімі мен мұраларын 
насихаттау бойынша жұ-
мыстар жүргізілуде. Ол қара -
көл қойының тұқымын сұ-
рыптауға жəне жақсартуға 
үлкен үлес қосты. Ол өсірген 
қаракөл қойы шетелдерде 
жоғары бағаланды. Жазылбек 
Қуанышбаев еңбекке деген 

қабілеті мен өз ісіне деген 
сүйіспеншілігінің арқасында 
биік белестерді бағындырды. 
Ол өзінің тəжірибесін жас 
шопандармен бөлісіп, бала-
ларды жастайынан еңбекке 
баулыды. Бүгінгі таңда оның 
жұмыс тəжірибесін тара-
ту, жас ұрпаққа еңбектегі 
ерліктері туралы насихаттау 
– аса маңызды», деді əкім. 

Ал Ауыл шаруашылығы 
министрі Ер бол Қарашөкеев 
жи налған көп шілікті құт тық-
тады. «Жазыл бек Қуаныш-
баев қой шаруа шылығының 
дамуына, мал басының өсуіне 
өлшеусіз үлес қосып, əр жүз 
саулықтан 130-140 қозыдан 
алған. Оның қажырлы ең-
бегінің арқасында сонау құм-
ды өлкеде Қазақстандағы қой 
шаруашылығының негізгі 
базасы құрылды. Сол кезде 
Жазылбек Қуанышбаевтың 
есімі Одақ аумағында ғана 
емес, бүкіл əлемге тара-
ды. Қазақ халқының даңқ ты 
пер зентінің мерейтойы ел 
Тəуелсіздігінің 30 жыл ды-
ғымен тұспа-тұс келіп отыр», 
деді министр. 

Мойынқұм аудандық 
қоғамдық кеңес төрағасы 
Болат Сатыбалдиев Жазыл-
бек Қуанышбаев туралы 
естеліктерімен бөліст і . 
«Жаз-ата бейнеленген ба-
рельеф пен саябақтың ашы-
луы біздің кездің нағыз 
батырын еске  түс іреді . 
Бұл Жаз-атаға ғана емес, 
ауыл шаруашылығы сала-
сының барлық арда гері-
не, қарапайым шаруа ларға 

да көрсетілген құрмет деп 
білемін», деді ол өз сөзінде.

Бұдан кейін М.Х.Дулати 
атындағы Тараз өңірлік уни-
вер ситетінде ел Тəуел сіз-
дігінің 30 жылдығына жə не екі 
мəрте Социалистік Ең бек Ері 
Жазылбек Қуа ныш  баевтың 
125 жылды ғына арналған 
бірінші республикалық ғы-
лыми-тəжірибелік конферен-
ция өтті. «Рухани жаң ғыру» 
бағдарламасы шең берінде 
«Республикалық мал өсіру-
шілер слеті-2021» шара сы 
аясында өткен конфе рен-
цияға облыс əкімі Берді бек 
Сапарбаев, Ауыл ша руа-
шы лығы министрі Ербол 
Қара  шөкеев жəне Шым-
кент қаласының, Алматы, 
Қызылорда, Түркістан облы-
сы əкімінің орынбасарлары, 
қоғамдық бірлестіктердің 
өкілдері мен аталған жоғары 
оқу орнының профессор-оқы-
ту шылар құрамы қатыс ты. 
Конференцияның ашылуында 
Бердібек Сапарбаев Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың арнайы жолдаған 
хатын қатысушыларға оқып 
берді. Президент хатында 
Жазылбек Қуанышбаев – елі-
міздің мал шаруашылығын 
дамытуға өлшеусіз үлес қос-
қан даңқты шопан екен дігі, 
көп жылғы ерен еңбегінің 
арқасында аса танымал тұл-
ғаға айналғандығы айтылған. 
Сонымен қатар Тараз қала-
сында даңқты тұлғаға лайық -
ты құрмет көрсетіліп, ба-
рын ша дəріптеліп  жат-
қанын құп тарлық қадам деп 

баға лап, мұндай іс-шара лар 
əсіресе жас буынды ата кə-
сіпке адал болуға үндеп, 
өнімді еңбек етуге жігерлен-
діре тіндігін атап өткен. Өз 
сөзінде Берді бек Сапарбаев 
«Еңбек ер атан дырады» 
деген нақыл сөздің «Дала 
академигі», «Малшы лар дың 
маршалы» атанған Жа зыл-
бек Қуанышбаевқа арнап 
айтылғандай екенін жеткізді. 
«Ол жарты ғасырдай адал 
еңбегімен шалғайда жатқан 
ауданның атын ас пандатып, 
мерейін көтерді. Оның даңқы 
кешегі Одақ көлеміне дейін 
белгілі болып, облыстың ғана 
емес, барша қазақстандық-
тың мақтанышына айналды. 
Қырқыншы жылдардың ба-
сында қаракөл қойын өсіру 
қолға алынғанда, Жазылбек 
Қуанышбаев онымен алғаш 
айналысқандардың бірі еді. 
Аға шопанның, əсіресе, соғыс 
кезіндегі еңбегі елге ерек-
ше үлгі болды», деді облыс 
əкімі. Сонымен қатар қазір-
гі таңда облыста қаракөл 
қой шаруашылығын дамы-
ту мақсатында 3 қаракөл 
қой шаруашылығына бе йім-
дел ген қожалық ұйымдас-
тырылғанын, осы саладағы 
жетекші ғалымдармен бірге 
қойды қолдан ұрықтандыру 
технологиясы пайдаланылу-
да екенін жеткізді. Өңірдегі 
мал саны 4,0 миллион басты 
құрап, 4,5 пайызға артқан. 
Ұсақ мал басы 3,7 пайызға 
өсіп, 3 435,5 мыңға жет-
кен. Биыл қаржы институт-
тары арқылы «Сыбаға» бағ-
дарламасы бойынша 1 271,0 
миллион теңгеге 29,7 мың бас 
қой сатып алынған. Жамбыл 
облысында 2014-2020 жылдар 
аралығында «Алтын асық» 
бағдарламасы арқылы 210,0 
мың бас қой сатып алынса, 
соңғы бес жылда 3,9 мың 
тонна қой еті экспортталған. 

Өз сөзінде Ауыл шаруа-
шылығы министрі Ербол 
Қ а р а ш ө к е е в  е л і м і з д і ң 
агроөнер кəсіп кеше нінде 
қа лып тасқан жақсы негіз 
жəне көп жылдық тəжі рибенің 
нəтижесінде коро навирус 
пандемиясына байланысты 
дағдарысқа қара мастан сала-
да тұрақ ты жағдай сақ та лып 
отырғандығын атап өтті. 

Конференция барысын-
да «Қазақстан фермерлер 
одағы» қауымдастығының 
пре зиденті Жигули Дай ра-
баев, Ұлттық Ғылым ака-
демиясының коррес пондент-
мүшесі Əбдірахман Ом баев 
жəне Атырау облысы нан кел-
ген кəсіпкер Назерке Кусесова 
да өз ұсыныс-пі кір  лерін 
білдірді. Мəселен, Жи  гули 
Дайрабаев қазіргі заман да 
көпшілік қой бағудың қиын-
дағанын, тіпті тиімсіз болып 
қалғанын алға тартатынын, 

өнімнің өзіндік құны төмен 
б о л у ы  ү ш і н  ж а й ы л ы м 
жерлерді барынша тиімді 
пайдалану қажеттігін айтса, 
Əбдірахман Омбаев бұл кон-
ференция атақты шопанның 
тəжірибесін насихаттап, 
таратуға, сол арқылы қой ша-
руа шылығын дамытуға ықпал 
етуде маңызы зор болатынын 
жет кізді. Əулиеата өңіріне 
кел ген қонақтар ай мақ тағы 
оң өзгерістерді, шара ның 
ұйым дастырылуын жо ғары 
баға лап, облыс бас шы лығына 
алғыс білдірді. Кон ференция 
барысында «Жал пақ жұрттың 
Жаз-атасы» кітабының тұ-
сауы кесілді.

М е р е й т о й  а я с ы н  д а 
Жамбыл облысында Қазақ -
стан мал шыларының алғаш-
қы рес публикалық слеті 
ұйым дас тырылды. Осы орай-
да, Т.Рысқұлов ауданын да 
асыл тұқымды ауыл шаруа-
шы лығы жануарлары мен 
ауыл шаруашылығы тех ни -
ка сының көрмесі өтті. Көр-
меге арнайы қатысқан об-
лыс əкімі Бердібек Сапар-
баев Жазылбек Қуаныш б аев 
есімінің мəңгі ұмытыл май-
тынын айтса, министр Ербол 
Қарашөкеев мал шаруа шы-
лығы саласы қызмет кер-
лерінің мəртебесін арттыру 
мақсатында кешенді шара-
лар қолға алынып жатқанын 
атап өтті. Басқосу барысында 
мал шаруашылығын, агро-
өнеркəсіп кешенін дамыту-
дың кең ауқымды мəселелері, 
Қазақстан Республикасының 
агроөнеркəсіп кешенін да-
мытудың 2021-2025 жыл-
дарға арналған ұлттық жо-
басын іске асыру тетіктері 
талқыланды.  Сондай-ақ 
спорттық жəне мəдени іс-
шаралар ұйымдастырылды. 
Көрме барысында түрлі ата-
лым бойынша жеңімпаздар 
салтанатты түрде марапат-
талды. Сала ардагерлеріне 
Ауыл шаруашылығы ми-
нистр лігінің «Еңбек арда-
гері» жəне «Ауыл ша руашы-
лығы саласының үздігі» төс-
белгілері табыс етілді. «Үз дік 
шопан» аталымының же-
ңімпазы, Т.Рысқұлов ауданы-
ның тұрғыны Сейітбек Дүй-
сенов мұндай деңгейде мал-
шы лардың слеті алғаш рет 
өтіп отырғанын айтты. Ал 
Берді бек Сапарбаев шаруа 
қожа лығының озат шопаны 
мен жыл қышысына 15 мил-
лион тең генің сертификатын 
та быс етті. Бұл қаржы олар-
дың отбасы үшін тұрғын үй 
салуға жұмсалатын бола-
ды. Сондай-ақ облыс əкімі 
«Жылы бұлақ Меркі» шаруа 
қожалығының шопанына 
«Lada Vesta» автокөлігінің 
кілтін табыстады. 

Жамбыл облысы

ТАҒЗЫМ

«Малшылардың маршалына» құрмет 

Әрбір тұрғынды есепке алу маңызды 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Осы күндері ұлттық санақтың соңғы ап-
талары �туде. Жаман індеттің кесірінен 
және басқа да себептерге байланысты бұл 
маңызды шараға түрлі кедергі кездеседі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биыл атақты шопан, екі мәрте Социалистік Еңбек Ері атанған Жазылбек Қуанышбаевтың 
туғанына 125 жыл толып отыр. Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығымен қатар келген тұлға ме-
рейтойы Жамбыл �ңірінде лайықты деңгейде аталып �тті. �уелі Тараз қаласында даңқты 
шопан бейнеленген мемориалдық тақта мен «Ауыл шаруашылығы» сквері ашылды. Оның 
ашылу салтанатына еліміздің Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қараш�кеев, Жамбыл 
облысының әкімі Бердібек Сапарбаев, ардагерлер, сондай-ақ  Жазылбек Қуанышбаевтың 
ұрпақтары қатысты. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Жақсылық МҰРАТҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»

Аталған салымдардың едəуір үле сі, нақты 
айтқанда 305 млрд доллар – электр жəне 
жылу энергия сын өндіруге, 167 млрд доллар 
– көлік инфрақұрылымына, 65 млрд доллар 
– тау-кен жəне өңдеу өнер кəсібіне, сондай-
ақ 57 млрд доллар – тұрғын үй-коммуналдық 
шаруа шы лы ғына жəне 49 млрд доллар ауыл 
шаруашылығына бағытталуы тиіс.

Арнайы бағалауға сəйкес көмір, мұнай 
жəне газ өндіру секторындағы инвестиция-
лар ұзақмерзімді перспективада сұраныстың 
төмендеуіне байланысты азаяды деп болжа-
нуда.

«Айталық, қазір Үкімет жаң ғыр ма лы энер-
гия көздеріне инвестиция лар тартуға қатысты 
жұмысты қол ға алды. Соның бірі Қазақстанда 
СО2 қалдығын азайтуға арналған ірі жобалар-
ды Біріккен Араб Əмір лік терімен бірлесіп іске 
асыру көз дел ген. Айтылған көрсеткіштер мен 
көміртекті бейтараптыққа қол жет кі зу үшін 
салалық саясатты ре фор  малау қажет. Докт ри-
на да əзір лен  ген индикаторларды орындау үшін 
өнер кəсіпте энергия тиімділігін арт тырып, 
үнемдеу жөніндегі шаралар ескерілуі тиіс.

«Жасыл» көліктердің (экология лық таза 
көлік түрлері) тиіс ті ин фра   құ рылымын дамы-
ту мақ са тын да қолдау тетіктерін əзірлеу ке -
рек. Термо жаңғырту арқылы қол даныстағы 
тұрғын үй қорында жылудың шығынын үштен 
бірге төмен детіп, жаңа ғимараттар мін дет ті 
түрде жаңғырмалы қуат көз деріне қосылып, 
энергия тиім ділігінің жоғары талабына сай бо-
луы қажет. Органикалық өнім ге деген əлемдік 
сұранысты еске ріп, өсімдік шаруашылығы 
бағы тын да егіншіліктің органикалық əдістеріне 

көшуді жеделдету арқылы органикалық өнімнің 
экспортын мем лекеттік тұрғыда қолдауға мəн 
бер ген абзал. Еліміздің көміртегінен бейтарап-
ты дамуы оңай болмайды. Бірақ экономиканың 
тұрақты түрде ілгерілеуіне негіз болып, ин вес-
ти ция лық тартымдылықты арттырады», деді 
ведомство басшысы.

Министр айтқандай, экономиканы əлеумет-
тік тұрғыдан трансформациялау жəне жаңа 
жұмыс орындарын құру аталған доктринаның 
ажырамас бөлігі. Бұдан бөлек, еліміздің бас 
экологы зиянды қалдықтың кө ле мін азайту-
да орман алқаптарын ұлғайтудың маңызы зор 
екенін айтты. 

«Елімізде орман қоры 30 млн гектарды 
алып жатқанымен оның 13,3 млн гектары ғана 
орманды алқап саналады. Жас көшеттер СО2-
ні бірден сіңіре алмайды, өйткені бұған ша-
мамен жеті жыл уақыт қажет. Осы аралықта 
ағаш жетіліп, содан кейін ғана парникті газды 
сіңі руге қауқарлы. Көрсеткіштерге тоқ талсақ, 
1 гектардай орман 3 тон на ға дейін СО2-ні 
сіңіреді екен. Бұл соншалықты көп емес. Сол 
себепті Мемлекет басшысының тап сыр  масына 
сəйкес орманды ұлғай ту дың маңызы зор.

Бұл тапсырма «Жасыл Қазақстан» ұлттық 
жобасында бекітілді. Жыл соңына дейін 130 
млн-ға жуық ағаш отырғызылып, көктемде 
80 млн-нан астам көшет егіледі. Күзде қо-
сымша 50 млн ағашты отырғызу көзделген. 
Сондай-ақ Арал теңізінің құрғаған түбіне сек-
сеуіл отырғызылып жатыр», деді Экология 
министрі. 

Соңғы 10 жылда Аралды қалпына келтіру ге 
байланысты халықаралық қорлардың қолдауы-
мен 85 млн доллардан астам қаражатқа түрлі 
жо балар іске асырылып, 340 мың гектарға сек-
сеуіл отырғызылыпты.

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Саф ауа алтыннан да қымбат
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанға к�міртегінен арылу үшін тың технологияларға басымдық беру қажет. Бұған 
шамамен 650 млрд доллардай к�лемінде инвестиция жеткілікті. Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешевтің айтуынша, бұл қаражат 40 жылға 
есептелген. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Абай АЙМАҒАМБЕТ,
«Egemen Qazaqstan»

Аталған бөлімшелер каран тин-
дік фито санитарлық бақылауды жү-
зеге асыру кезінде карантинге жат-
қызылған 1,6 мың тоннадан астам 
им порттық өнімді ұстаған. Ка ран-
тин ге жатқызылған өнім Ресей, 
Қырғызстан, Қытай, Польша, Литва 
жəне Түркиядан əкелініпті. 

«Фитосанитарлық қаупі жоға-
ры, карантинге жатқызылған өнім-
ді Қазақстан Республикасының 
аумағына заңсыз əкелудің 76 факті-
сі белгілі болды. 55 жағдайда фи-
то   сани тарлық тəуекелі жоғары 
ка  ран  тинге жатқызылған өнім-
ді əкелу кезінде фитосанитарлық 
сер   ти  фи кат тардың жоқтығы анық-
тал ды. Оның ішінде, Ресей Феде-
ра циясынан 0,9 мың тонна қыза-
нақ, сəбіз, қырыққабат, бұрыш, 
қызылша, алма, алмұрт, қара өрік, 
банан, сондай-ақ бидай мен арпа, 
Қырғызстаннан 3 тонна алма, пісте 
жəне күріш импорты кезінде, Қытай 
Халық Республикасынан 147 тонна 
бадам, асқабақ шемішкесі, жаңғақ 
жəне кептірілген манго жəне Поль-
шадан əкелінген 5,2 тонна жемістің 
фи то санитарлық сертификаты бол-
май шық ты», делінген Ауыл шаруа-
шы лығы министрлігінің хабарла-
масында. 

Сондай-ақ Қырғызстаннан 24 

тонна алма мен кептірілген жемістер 
жəне Ресей Федерациясынан 0,5 
тонна көгал шөп тұқымын əкелу 
кезінде де тауарлық белгісі жоқтығы 
анықталған. Ал Ресейден 422 тон-
надан астам бидай, арпа, мақсары 
жəне кебек, Түркиядан 19,4 тон-
на інжір жəне Литвадан 0,2 тонна 

көкөніс импорты кезінде каран-
тинге жатқызылған өнім қайталама 
тек серуге ұсынылмаған. Осыған 
орай өсімдіктер карантині сала сын-
дағы заңнаманың бұзылуына жол 
берген тұлғаларға қатысты ƏҚБтК-
нің 400-бабы бойынша əкімшілік 
материалдар толтырылып, 4,2 млн 
теңгеден астам сомаға айыппұл 
салынған. 

Бұл ретте ведомство жыл ба-
сынан бері өсімдіктер карантині 
саласында 5 мыңнан астам заң 
бұзу шылық анықталып, 375 млн 
теңге сомасына əкімшілік айыппұл 
салынғанын хабарлайды.

ТАЛАП ЖӘНЕ ТӘРТІП

Заңсыздықтың алдын алды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның к�птеген азық-түлік �німдері мен жеміс-жидекті 
сырт елдерден импорттайтыны белгілі. Алайда ағылып келетін 
�німнің арасында мерзімі �ткен, жеуге жарамсызы да жетерлік. 
�рі оны дер уақытында анықтай білу маңызды. Осы ретте 
агро�неркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің 
аумақтық б�лімшелерінің қырағылығын атап �ту маңызды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

МЕМЛЕКЕТТІК МӘСЕЛЕ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Оның айтуынша, шетелге кет кен-
дердің арасында елге оралатындары 
сирек. «Егер бір жыл бұрын эми грант-
тар дың жалпы статистикасында жоғары 
білікті мамандардың үлесі 50,6 пайыз-
ды құраса, 2020 жылы пандемия мен 
қозғалыс шектеулеріне қарамастан, бұл 
көрсеткіш 54,3 пайыз ға жетті. Бұл рет-
те Қазақстаннан 2019 жыл ға қарағанда 
үш есе көп медици на қызметкері, 4 есе 
көп педагог, 5 есе көп техникалық ма-
ман кетті. Сон дай-ақ ауқымы жағынан 
қазір елден жастардың кетуі көбейді», 
деді А.Милютин.

Ұлттық статистика бюросының 
(Бұ  рынғы Статистика комитеті) дерек-
те  ріне қарағанда, 2020 жылы Қазақ-
стан  ның 29 мың азаматы шетел асқан. 
Мə ліметке көз жүгіртсек, коронавирус 
пандемиясының сыртқы көші-қонға 
əсер еткені анық байқалады. Мəселен, 
2019 жылы елден кеткендер саны 45 
мыңға жеткен. Ал одан бір жыл бұрын 
41 мың адам бақытын іздеп жыраққа 
бағыт алды. 

Осы орайда айта кетерлігі, 2012 
жылға дейін «тоғызыншы террито рия-
ға» келгендер саны елден кеткен дер ден 
артық болатын. Содан кейін сыртқы 
көші-қонның айырмасы кері кете баста-
ды. Мысалы, 2013 жылы кел гендерден 
кеткендер 279-ға артық болса, былтыр 
бұл көрсеткіш 17 мың нан асты. 

Рас, мұның бəрі алаңдататын дерек-
тер. Осындайда «Арқа жайлы болса, 
арқар ауып несі бар?» деген сөз ойға 
оралады. Бірақ Ұлттық статистика бю-
ро  сының мəліметтеріне тереңірек үңіл-
сек, таяқтың екі ұшы бар екені тағы да 
еске түседі. 

Бірінші мəселе, жыраққа кеткен дер-
дің басым бөлігі, яғни 25 747 адам ТМД 
елдеріне қоныс аударған. Соның ішінде 
көршілес Ресейге табан тіре гендердің 
қарасы мол. Былтыр олар дың саны 25 
126-ға жеткен. Ал алыс ше телге қоныс 
аударған 3 341 адамның ба сым бөлігі 
Германияны таңдаған (2 249). 

Сыртқы миграцияның этностық 
құрамына назар аударсақ, көпшілігі 
тарихи отанына оралып жатқаны 
аңғарылады. Мəселен, былтыр шетел 
асқандардың 20 мыңы орыс этностық 
тобының өкіл де рі. Олар түгелге жуық 
ТМД елдерін таңдаған. Сондай-ақ ата-
жұр тына кеткен не містер (2 480) мен 
украиндардың (2 094) қарасы қалың.

Əрине, басқа этностар да Қазақстан 
азаматы екені сөзсіз. Баршасының құ-
қы ғы қорғалып, тең дəрежеде жағдай 
жа салуы тиіс. Бірақ елімізде өніп-өсіп, 
өз отаныма ораламын деген адамның 

аяғын тұсап ұстай алмайтынымыз тағы 
белгілі. Олардың бұл таңдауына құр мет-
пен қарауымыз керек.

Айтпақшы, 2019 жылы Мəжілісте 
өт кен Үкімет сағатында да осы мəселе 
кө те рілген болатын. Сол кездегі Қоғам-
дық даму министрі Дархан Кəле та ев жас 
мамандардың шетелдерге кетіп жат қа-
нына алаңдаудың реті жоқ еке ніне тоқ-
тал ды. 

«Мамандардың кетуі – əлемдік тен-
денция. Мұны Қазақстан ғана бастан 
өткеріп жатқан жоқ... Егер шетелге 
кетіп жатқандардың ұлттық құ ра мына 
қарасақ, олардың басым бөлі гі басқа эт-
нос өкілдері. Жалпы ал ғанда бұл табиғи 
нəрсе. Адамдар шық қан жерін, түп-
тамырын іздейді. Бұл қа лып ты жағдай. 
Сондықтан бұдан трагедия жасаудың 
қажеті жоқ», деген еді Д.Кəлетаев.

Осы орайда, Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Егемен 
Қазақ стан» газетінде жарияланған 
«Тəуел сіздік бəрінен қымбат» атты 
мақа  ласында айтылған ойға жүгінудің 
реті келіп тұр. «Жырақта жүрген жас-
та рымыздан айырылып қаламыз деп 
уа йым  даудың жөні жоқ. Біздің мін-
де тіміз – олардың бойына мемле кет-
шілдік рухын сіңіріп, қай жерде жүрсе 
де туған елдің игілігіне қыз мет етуге 
жұмылдыру. Мысалы, əлем нің ең да-
мы ған елдерінде өз кəсіп терін бас-
та ған жəне алпауыт ком па ния лар да 
жұмыс істеп жүрген азамат та ры мыз дың 

осындағы замандас та ры мен байланысын 
нығайтып, тəлім гер лік етуіне жағдай жа-
сауымыз керек».

Екінші мəселе, сыртқы көші-қон 
айырмашылығының кері кетуіне ше-
тел асқандардың күрт көбеюі емес, 
алыс тан атажұрт аңсап келген қан дас-
тардың азаюы əсер етіп отыр. Бы л тыр 
шетелге 1 309 қазақ арман қуып аттанса, 
атажұртты аңсап келгендер саны 5 529-
ға жеткен. Өкініштісі, кейінгі жылдары 
қан дастарымыздың елге келуі бəсең деп 
қалды. Салыстырып қарасақ, 2010 жылы 
29 мың адам атажұртына оралған еді. 

Тұңғыш Президент – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей ара-
ласуымен жүзеге асқан ұлы көш бас тал-
ғалы елімізге 1 млн-нан астам қан дасымыз 
келді. Алайда соңғы жы л дары көші-қон 
тым баяулап, кедергі көбейіп тұр. 1993-
2021 жылдар аралығындағы бөлінген 
квота кестесіне қарасақ, оның саны 100 
еседей азайып кеткен. 1993 жылы енді 
ел болып, есімізді жиып, етегімізді жа-
уып жатқанда 60 мыңдай (10 мың от-
басы), 2009 жылы 100 мыңнан аса адам 
(20 мың отбасы) қабылдаған Қазақстан 
ел Тəуелсіздігінің 30 жылдығында 1 426 
адамға ғана квота бөлді. 

Қандастар көшінің бəсеңдеп қал ға -
нына алаңдап жүргендердің бірі – сена-
тор Мұрат Бақтиярұлы. Был тыр көші-қон 
туралы заң қабылданғаны белгілі. Осы 
құжатты жо ғарғы палатада талқылау ке-
зін де депутат бірқатар мəліметтің ұшын 

шығарды. Мұрат Бақтиярұлы кел тір-
ген деректерге сүйенсек, шетелдерде 
7 млн қазақ тұрады екен. Бұл Қазақстанда 
тұрып жатқан 18,5 млн ха лық тың 38 
пайызын құрайды. «Де мог ра фиялық 
аспектіде үлкен əлеует болатын осы ре-
сурстарды дұрыс пайдаланып жатырмыз 
ба?! Өкінішке қарай, жоқ деп ойлаймын. 
Ол үшін Қазақстан Үкіметі көші-қон 
жөнінде бүгінгі заман талабына сай жаңа 
құжат дайындап, соған орай нақты іс-
шараларды қолға алуы тиіс. 

Сырт жерлердегі сан миллион аға-
йындарымыздың атамекенге түп кі лікті 
келемін деген ыстық ықы ла сын суы-
тып алмай, сағынышы мен сүйіс пен-
ші лігіне сызат түсірмей, қазақ кө шін 
қайта жаңғыртуымыз керек. Өйткені 
Қазақстан – шеттегі қан дас та ры мыз дың 
жалғыз рухани Отаны.

Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назар-
баев тың 2017 жылы Дүние жүзі қазақ -
тарының V құрылтайында «Қайда жүр-
сең де қазақтың Отаны біреу ғана, 
ол – Қазақстан» деген болатын жəне 
Тұңғыш Президенттің тікелей тапсыр-
ма сымен құрылған «Отандастар қоры» 
тапсырмасына сəйкес жүргізілген əлеу-
мет тік сауалдамалардың нəти же сінде 
Қазақстанға шетелден 1,5 млн этностық 
қазақ тұрақты қо ныс аударғысы келеді. 
Солай бола тұра соңғы 8 жылда сырттан 
келетін қандастарымыздың легі жылына 
небəрі 10 мың адамды ғана қамтыды», 
деді сенатор.

Мəжіліс депутаты Қазыбек Иса-
ның пікірінше, қандастар көшінің 
баяу лауының бір себебі – Көші-қон 
агент тігінің жойылып, миграциямен 
айна лысу əр министрлікке, квотаға 
ұсы ны с жасау əр облыс əкімшілігіне 
бе рілгенінде жатыр. Депутат əкім дер 
ше   телдегі қандастарымызды орна-
лас тыру дың қиындығынан қаша тын-
дықтан, шақыртуға аса ниетті емес деп 
есептейді. «Атырау мен Батыс Қа зақстан 
облыстары 2017-2021 жыл дары бес жыл 
қатарынан квота бөлуге бір де бір адам 
ұсынбаған. Ол об лыс тар ға еліміздің 
стратегиялық мақ саты – халқымыздың 
санын қандас та ры мызбен көбейтудің 
қажеті бол ма ға ны ма?», дейді депутат. 

Қ.Иса қандастарымыздың аза мат тық 
алу мəселесінде де бір қатар қиындық бар 
екенін айтады. Мəселен, шетелден кел-
гендер «қандас» мəртебесін иелену үшін 
бірнеше құжат жинауы қажет. Шетелдегі 
қан дас тар дың Қазақстанға келуі үшін 
тағы бір кедергі – олардың мұнда тікелей 
туы сы болуы керек. 

Жалпы, елімізде қандастар көшін 
жеңілдету жұмыстары атқарылып жа-
тыр. Мəселен, 2019 жылы көші-қон заң-
на масына тиісті өзгерістер мен то лық-
тырулар енгізілді. Президент қол қойған 
құжат биылдан бастап қол да нысқа енді. 

Заңда Қазақстанға келген этностық 
репатрианттар мен қоныс аударушы-
лар үшін қолайлы жағдайлар жасау 
қа рас тырылған. Бұған дейін этностық 
қазақтар оралман мəртебесін алу үшін 
Қазақстан тəуелсіздік алғанға дейін шет 
мемлекеттің аумағында тұру фак тісін 
растауға тиіс еді. Бірақ 1991 жыл дан 
кейін дүниеге келген этностық қа зақтар 
мұндай құжаттарды көрсете алмайды. 
Сондықтан этностық қазақ тың бұрын 
Қазақстан азаматы бол мағаны басты 
критерий ретінде қарас ты рылады. 

Сонымен қатар қандас бауыр ла -
ры  мызға қолайлы жағдай жасау  үшін 
өткізі ле тін құжаттардың тізбесі қай-
талануына байланысты қандастардың 
тұрақты түрде тұруға рұқсат алуға жəне 
Қазақстан аза мат  ты ғын алуға құжат тар-
ды бір мез гіл де беру мүмкіндігі қарас-
ты рылды. 

Иə, brain drain – əлемдік құбылыс. 
Ма мандардың шетелге кетуіне, жа ла-
қы сы жоғары жұмыс, жайлы жер із д-
еуіне тоқтау салу қиын. Бірақ ста тис-
ти калық деректерге тереңі рек үңілсек, 
Қазақстандағы ахуал дың соншалықты 
қауіпті емесін байқай мыз. Ендеше, қа-
зір гі таңда басты мəселе – «қой үс ті-
не бозторғай жұмырт қалайтын» ме кен 
із деп жүрген қазақс тандықтар емес, 
атамекенін аңсап жүрген қандастар 
көшінің саябырсуы болып тұр.

Қандастар көші қайтсе қарқын алады?
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– Нұрлан Сағындықұлы, бұрын 
қайырымды кинолардағыдай, бір жер-
ге жас маман ретінде жұмысқа тұрып, 
адал еңбекпен көзге түсіп, көп ұзамай 
жаңа да жайлы бір пəтерде қоныстойын 
тойлап жататындар бар еді. Ол жүйе 
Кеңес өкіметімен бірге келмеске кетті. 
Осы заманда екі қолында бір жұмысы 
бар кез келген азаматқа бұл арманды 
оралтуға бола ма? Өзі «Корпоративтік 
өнім» қалай жасалды?

– Біздің елімізде де баспана мəселесі 
кез келген адамды ғана емес, компания 
басшыларымен қатар қызметкерлерін 
де толғандырады. Бұл мəселені шешу 
үшін мемлекет, тіпті банктер тарапынан 
талай бағдарлама жасалған, оның басын-
да біздің банк те тұр. Ал Отбасы банкі 
жүзеге асырып отырған мемлекеттік 
бағдарламалар негізінен əкімдіктер 
арқылы кезекте тұрған, жеңілдіктері 
бар санаттағыларды қамтиды. Бірақ 
өкі нішке қарай, зауыттың қарапайым 
жұ мыс шысы немесе жекеменшік кли-
ни калардың медбикесі жеңілдіктер қа-
рас тырылған ипотекалық несиеге іліге 
алмай келе жатқаны аян. Олардың 
жалақысы көп жағдайда бастапқы 50% 
жарнаны жинауға жете бермейді. 

Өзіңіз айтып отырғандай, жас маман 
ретінде кəсіпорынға жұмысқа қабыл-
данып, тəжірибесін жетілдіріп, жаңа ма-
ман дықтарды да меңгеріп, өз фотоң мен 
құрмет тақтасында жарқырап, еңбегің 
де жанып жатуы мүмкін. Бірақ пəтерсіз 
жүре бермей, кəсіп орын арқылы жап-
жақсы үй алу – əрбір адамның арманы. 
Бір жағынан бұл ертегідей естілетін де 
шығар. Қазір дің өзінде бізде осындай 
қуанышты оқи ға лардың нақты кейіп-
керлері бар. Демек бұл – енді бір қол жет-
пейтіндей жағдай емес. Банктің «Кор по-
ративті өнімі» де осы мақсатта қазақ-
стан дық кəсіпорындардың ұжымдарына 
қолайлы ипотека ұсыну үшін жасалды. 

Жалпы, ұжым жетекшілері кəсіби 
біліктілігін бағалайтын кадрларға жаса-
лып жатқан сыйлық, кепілді сақтандыру 
пакеттері, оқу ақысын төлеп беру сияқ-
ты мұндай мүмкіндіктерді HR тілінде 
well вeing деп атайды. Заманауи термин 
«мамандарға жағдай тудыру» дегенді 
білдіреді. Ал адам капиталы, кадрлық 
ресурс табысты бизнестің бастауы 
екенін түсіндіріп отырудың өзі артық. 
Егер қолынан іс келетін мамандар бас-
қа жақтан жайлы өмір іздей баста са, 
жұмыстың берекесі қашатыны бесене-
ден белгілі. Сарапшылар да менедж-
мент тің мұндай форматын көптеген 
ком пания пандемия басталып, адамдар 
пс и хологиялық жəне қаржылық тұр-
ғыд а қажи бастағанын байқаған кезде 
енгізгенін алға тартып отыр. 

Бұрын да Отбасы банк корпоративтік 
тұрғыда несиелеудің жеке тəжірибелерін 
жасап көрген, бірақ ұйымдар тарапы-
нан айтарлықтай құлшыныс, сұраныс 
болмағаннан кейін «Корпоративті 
өнім» жасауға шешім қабылдадық, 
ал бұл отандық кəсіпорындардың өз 
жұмысшыларына қарасуына, қолдауына 
жол ашады. Енді жұмыс беруші ұйым 

қызметкерлерін үйлі ету үшін өзінің артық 
қаражатын банктерге жеңілдіктермен 
заем дар беруге уақытша ұсына алады. 

– Ұжымдық бағдарлама арқылы 
үй алудың нақты жолдары қандай?

– Біз сынап көрген осындай кейстің 
бірі, яғни корпоративті өнім аясындағы 
келісімшарт 2020 жылы Eurasian Resources 
Group (ERG) компаниясымен жасалды. 
Қарап отырсақ, компания өз қызметкерлері 
үшін құрылыс жүргізуді қолға алған екен, 
бірақ оны жұмысшыларына қандай 
тиімді несие кестесімен сатуды ұзақ 
іздестіріп жатқан. Ал ERG (Еуразиялық 
топ) құрамында «Қазхром» ТҰК» АҚ, 
«Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік 
бірлестігі» АҚ (ССКӨБ), «Қазақстан 
Алюминийі» АҚ, «Қазақстан электро-
лиз зауыты» АҚ (ҚЭЗ), «Еуроазиаттық 
энергетикалық корпорациясы» АҚ (ЕЭК), 
«Шұбаркөл көмір» АҚ, «ТрансКом» 
ЖШС, «3-Энер го орталық» АҚ мен ERG 
Service ЖШС кіреді жəне оның бүкіл 
елімізде 60 мыңнан аса жұмысшысы бар. 
Ал негізгі назар келешегі бар, мықты 
жас мамандарға аударылатын болса, 
онда мұндай жас кадрларды Рудный, 
Ақсу, Екібастұз, Хромтау сияқты қала-
ларда ұстап қалудың маңыздылығы 
қаншалықты екенін өздеріңіз ұға бері-
ңіздер. Өз кезегінде мұндай индустриалды 
профильдегі мамандар іргеміздегі Ресейде 
де сұранысқа ие жəне шекаралас елдегі 
кəсіпорындар əлеуетті жұмыс шыларға 
жақсы жағдай жасап, өздеріне тартаты-
ны белгілі. 

Мұндай жағдайда ERG да қарап отыр-
май, өз жұмысшыларын ұстап қалудың 
əре кетін жасауы тиіс болса, аталған бағ-
дар лама аясында компания 3-5 жыл ішін-
де біраз жұмысшысын баспаналы ете 
алады. Сонымен жалға алу келісімшарты 
бойынша жұмысшылар жаңа пəтерлерге 
қоныстанып, оның ақысын төлей оты-
рып, бір мезетте Отбасы банкте бастапқы 
жарналарын да жинақтай береді. Үйдің 
30% жарнасы жинақталып болғаннан 
кейін банк қалған 70%-ына жылына 
7% үстемемен алдын ала тұрғын үй 
несиесін береді. Қазірдің өзінде осы кес-
темен Павлодар, Екібастұз, Ақсу жəне 
Қарағанды қалаларында «Қазақстан 
алюминийі», ERG Servicе компанияла-
ры мен Қазақстан электролиз зауытының 
467 жұмысшысы жаңа пəтерлерде қоныс 
тойын атап өтті. Бұл пəтерлердің болашақ 
қожайындарына бастапқы жарнасын 
жинақтап болған сəттеп бастап несие 
беріле бастайды. 

– Қарап отырсақ, қарапайым 
жан дар дың көпшілігіне өз депозитін 
ашып, қаражат жинақтауға кедергі 
келтіретін себептің бірі – сенімсіздік. 
Адамдар көп жағдайда қаржылық 
мүмкіндіктеріне, несие ала алаты-
нына, оны жаба алатынына күмəн 
келтіреді. Отбасы банкі осы кедергіні 
жою үшін де «Корпоративті өнімін» 
іске қосқаны қуантады.

– Осы мəселеге байланысты біздің 
банктің Бизнес жəне технологиялар 
депар таментіндегі əріптестеріміз қар-
жы лық тетік ойлап тапты бұл – төлем 

қабі летін алдын ала бағалау құралы. 
Қалаған адам банктің кез келген фили-
алына барып, болмаса 300 нөміріне ха-
барласып, банк қызметкеріне өзінің жеке 
мəліметтерін тексеруге рұқсат береді. 
Ол сəтте біздің қызметкерлер сіздің 
ЖСН-іңіз бойынша сұрау салып, несие 
тарихыңызды, зейнетақы қорыңызда 
қанша қаражат жинақталғанын біледі. 
Қалған шаруаны математика атқарады: 
табыс көзі анықталып, алғыңыз келетін 
несие көлемімен салыстырып, сол за-
матта клиентке алуға болатын заемның 
нақты сомасы көрсетілген сертификат 
беріледі. Бұл құжат екі айға дейін жа-
рамды болғандықтан, клиентке жаңа 
пəтер іздеп, тауып, шешім қабылдауға 
мүмкіндік бар. 

– Енді аймақтардағы аталған бағ-
дар ламаның нақты көрінісі қандай?

– Қазір пəтерлердің 60%-ы иелерін 
тап ты, қалғаны ресімделіп жатыр. Пав-
ло дардағы 216 пəтердің 131-інде қоныс-
тойы тойланып, тағы 53 үміткер жалға 
алу келісімшартын жасауға кірісті. 
Ақсуда 140 пəтерлі 3 үйдің 70 пəтеріне 
Ақсудағы ферроқорытпа зауытының 
қызметкерлері кірді, қалған мамандардың 
төлем қабілеттілігі тексерілу үстінде. 
Екібастұздағы 70 пəтердің 65-іне «Еуро-
азиат тық энергетикалық корпорациясы» 
АҚ жұмысшылары қоныс танды. Қара-
ғандыдағы 41 пəтерге ұм тыл ған үміткер-
лердің де құжаттары ресім деліп жатыр. 
Осы арада айта кету керек, тұрғын үйлерді 
жалға алу келісім шарты заем келісім 
шартына қол жет кізілгеннен кейін бірден 
қызмет кердің жекеменшігіне айналады. 

Банк қазір белсенді түрде ERG-дің 
барлық қызметкеріне толайым кеңес 
беріп отыр. Қанша дегенмен ондағы 
кейбір өндіріс нысандары вахтамен 
жұмыс істейтіндіктен, жұмыс орында-
рын ұзақ уақытқа тастап кете алмайды. 
Сондықтан біздің кеңесшілер оларға 
өздері барады. Сол жерде клиенттердің 
мақұлданатын несиесінің нақты сома-
сы есептелінеді. Сомасы көрсетілген 
сертификат сол арада қолдарына тиеді. 
Жоғарыда айттық қой, бұл құжат екі 
айға дейін жарамды осы аралықта алдын 
ала мақұлданған заем бойынша клиент 
өзіне керек пəтерді тауып ала алады. 
Пəтер табылғаннан кейін ол бағалаудан 
өтіп, содан кейін несие ресімделеді жəне 
мұны бейнебанкинг арқылы қашықтан 
жасай беруге болады. 

Біз қазір басқа да ірі компаниялар 
ERG-ден үлгі алатынына үміт артамыз, 
келешекте де сатып алу мүмкіндігімен 
пəтер лерді жалға алу біздің банк арқылы 
не сиеге қол жеткізудің жалғыз жолы емес.

– Отбасы банкімен ең бірінші бо-
лып қандай компания осындай мəміле 
жасап еді? 

– 2019 жылы «Қаражанбасмұнай» 
АҚ бірінші болып бізбен əріптестікке 
ұмтыл ды. «Корпоративті өнім» мұнай 

өн діру ші компанияның да 100 қызмет-
керіне баспаналы болу бақытын сыйла-
ды. Əрине, мұнайшылардың табысы жа-
ман емес, бірақ Қазақстанның баты сын-
да да көпбалалы отбасылар баршы лық, 
балалары үйленіп, бастарына бас қо сы-
лып жатқан кезде үй артықтық етпейді.

Бірақ біз бұл компаниямен басқа 
кесте бойынша жұмыс істедік. «Қара-
жан басмұнай» өзінің жеке қорынан 
1,3 млрд теңге бөлді. Келісімшарттары 
бойын ша біз бұл қаражатты жылына 
2% үс темемен алып, жұмысшыларға 
жылы на 5% үстемемен несие беруге, 4 
жылдан кейін осы соманы компанияға 
қайтаруға міндеттеме қабылдадық. Бұл 
жағдайдың ерекшелігі сонда, компания 
қызметкерлері бір тиын да бастапқы 
жарна төлемей, аса тиімді жағдайда не-
сиеге қол жеткізді. 

– Демек ұжымдық бағдарламаның 
арқасында клиенттер жекелеген жағ-
дайларды иемдене алады ғой?

– Бір жағынан корпоративті өнім 
конструкторға ұқсайды: бөлшектері көп 
ұсыныстардың ішінен қазақстандық не-
месе шетелдік компаниялар дəл өздеріне 
қолайлы нұсқаларды таңдап ала алады. Біз 
компаниялардан қаражатты пайызға ала 
аламыз, яки өздері бізге депозитке салып, 
тіпті қажет деп тапса облигацияларын да 
шығара алады. Несиенің ең жоғары сома-
сы – 50 млн теңге, заемның мерзімі 6 айдан 
бастап 8 жылға дейін беріледі. Сондай-
ақ біріккен заемшылар тауып, жекеле-
ген немесе бүкіл отбасының зейнетақы 
жинақтарын пайдалануға болады. 

Мысалы, коммуникация саласында 
жұмыс істейтін біздің бір серіктесіміз 
өз қызметкерлері үшін Отбасы банкінде 
стандартты жағдайда несие ресімдегісі 
келеді делік, бірақ несиенің алғашқы 
жылдарында айтарлықтай білінетін 
пайыздық үстеменің бір бөлігін өтеуге 
міндеттеме алып, осылайша өздерінің 
ең мықты мамандарын қолдауды жос-
парлай алды. 

Бірақ айта кету керек, егер соманы 
100% заңды тұлға қаражаттандыратын 
болса, онда несиелік үстеме соңғы заем-
шы үшін 0%-дан бастап 5%-ды құрайды. 
Егер заемдарды қорландыруға банк 40% 
жəне 60% қағидатымен қатысатын бол-
са, онда 40% қаражатты банк бөледі, 
60% – қаражатты компания береді. 
Мұндай жағдайда бастапқы жарна 
пəтердің 10%-на дейін жинақталуы тиіс 
жəне несиенің жылдық үстемесі 8% 
болады. Осыған ұқсас кестемен (50% 
де 50%) біз əкімдіктермен де жұмыс 
істеп жатырмыз. Шындап келгенде, 
«Корпоративті өнім» дүниеге əкелген де 
осы əкімдіктермен жеңілдіктер бойынша 
несие берудегі көпжылдық əріптестік 
деуге болады. 

Осылайша, кез келген ауқымдағы 
кəсіпорын осы өнімнің игілігін көре ала-
ды. Мысалы, бір компания 8 облыстағы 

бір өкілін қолдау үшін 80 млн теңге бөлді. 
Біз ешкімнің де бетін қайтармаймыз, 
жаңа үйден болсын, екінші нарықтағы 
пəтер болсын, несие алуына септесеміз. 
Ең бастысы – барлық қадам біз көздеген 
мақсатқа жұмыс істесе болғаны. 

– Мұндай бағдарлама жаһандық 
пандемиядан есін жия алмай жатқан 
ұжымдар мен компаниялардың HR-
брендін күшейтуге зор үлесін қосатын 
шығар?

– Əлбетте, «Корпоративті өнімнің» 
көмегімен компаниялар нарықта өз 
беделін əбден көтере алады. Сұранысқа 
ие мамандар жеңілдігі бар ипотекалар 
ұсынатын компанияларды таңдайды. 
Бұл – да пандемиядан кейінгі өзіндік 
well being, ұжым мүшелеріне қамқорлық 
танытудың оңды бастамасы. 

Айналып келгенде, тынбай еңбектеніп 
жүрген адам түбінде жеңілдікпен үйлі бо-
латынын білсе, жұмыс берушілеріне де 
адалдық танытқан болар еді. Айтпақшы, 
Екібастұзда əріптестеріне үлгі бола ала-
тын бір жігіт болған, өзі – альпинист, 
рафтер жəне жастар қозғалысының 
жетекшісі. Жап-жас болса да жақсы 
əке, тамаша отағасы. Осы жігіт біздің 
жаңа бағдарлама арқылы үй алғанын 
естігенде, дəл осындай адамдар үшін 
жаңа бағдарлама ойлап тапқанымызға 
қуандым. 

– Дəл осы нарықта сіздерге бəсе-
келес бола алатын банктер бар ма?

– Əр адамның өз таңдауы бар – біреу 
коммерциялық банктерге жүгінгенді 
құп көреді, енді біреулер өзінің жиған-
тергеніне сүйеніп үйлі болады. Əке-
шешесінен мұраға қалған баспананы 
үлкейтіп, жағдайын жасап жатқандар да 
бар. Енді біреулер əлеуметтік жағынан 
қорғалған, жеңілдіктері қарастырылған 
мемлекеттік құрылымдарға ұмтылады. 
Егер клиент үшін күресті бəсеке деп 
есептейтін болсақ, онда заемшыларды 
біз іздемейміз, өздері келеді. Алайда 
Қазақстанда «Корпоративтік өнім-
нің» баламасы жоқ. Ал шетелдердегі 
əріптестеріміз үшін жауап бере алмай-
мын, мəселен, өзіме белгілісі Батыста 
тұрғын үй жағдайы əркімнің жеке 
мəселесі болып есептеледі. 

– Қысқасы, осы бағдарлама 
арқылы барлық ұжым өздерінің үйсіз-
күйсіз қызметкерлерін жарылқап, 
сауапқа бөлене ала ма?

– Біздің бағдарламаға квазимемлекет-
тік сектордағы болсын, жеке кəсіпорын-
дарда, қысқасы, кез келген заңды тұлға 
қатыса алады. Ал соңғы клиент – заем-
шының өзі туралы айтатын бол сақ, ең 
бастысы несиесін жаба алатын жағдайы 
болғаны жөн. Жасы, азаматтығы маңыз-
ды емес, егер компаниялар тіпті 70-ке 
келген қызметкеріне де үй алып беремін 
десе, қуанамыз. 

– «Корпоративті өнімнің» өміршең-
дігіне қатысты Отбасы банктің қан-
дай да бір болжамдары бар ма? 

– Қазірге біз органикалық ауқымдағы 
нəтижелерді көріп отырмыз, 2022 жыл-
ға қарай əрбір өңірдегі филиалдары-
мызда тоқсан сайын осыған ұқсас бір-
неше жобадан тауып отырсақ деген 
жос парымыз бар. Осылайша, кемі 20 
шақты компания жаңа бағдарламаның 
игілігін көріп, өзге əріптестеріне, бас-
шыларына жеткізіп, қызметкерлерінің 
баспана мəселесін шешілмейтін басты 
мəселелердің қатарынан сызып тастауға 
септесетініне сенеміз.

– Əңгімеңізге рахмет. Көптің алғы-
сына бөлене беріңіздер!

�ңгімелескен
Айнаш ЕСАЛЫ,

«Egemen Qazaqstan»

АЛМАТЫ

Үйсіз қызметкерлер барлық ұжымда бар
Отбасы банк «Корпоративті өнім» ипотекалық бағдарламасына серпін берді

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУДЫҢ ӘЛЕУЕТІ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кез келген ұжымнан баспанасыз қызметкерлер табылады. Бұлар – жас маман-
дар, яки отбасын жаңадан құрған қызметкерлер мен әрқилы себептермен үйлі 
болуды кешеуілдеткендер. Мемлекеттік құрылымдарда жұмыс істейтіндердің 
жайы белгілі, түрлі жеңілдіктермен, мемлекеттік бағдарламалармен тұрғын 
үй несиелерін алуға жол тауып жатыр. Ал жекеменшік  сектор мен бюджеттік 
емес мекемелерден несібесін тауып отырғандардың баспана мәселесі қалай 
шешіледі? Осындай жағдайларға байланысты Отбасы банкінде 2019 жылы 
«Корпоративті �нім» пайда болған-ды. Ендігі жерде осы бағдарламаға 
серпін берудің �зектілігі күн сайын артып келеді. Аталған бағдарлама 
арқылы жекеменшік компаниялар, кәсіпорындар, тіпті коммуналдық 
ұйымдар жеңілдікпен берілетін тұрғын үй ипотекасын ала алады. Қысқасы, 
оқырмандарымызға барынша түсінікті болуы үшін,  тиімді жолдармен қалай 
пәтер немесе үй алуға болатыны туралы сұрақтарымызды «Отбасы банк» АҚ 
басқарма т�райымының орынбасары Нұрлан АҚШАНОВҚА қойған едік.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мерей ҚАЙНАРҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Шынында да, қоғамның тұрақ-
ты лығы мен əл-ауқаты көбіне-
се халықты əлеуметтік қорғау 
деңгейіне, əлеуметтік кепілдік-
терге байланысты. 2008 жылы 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Жарлығымен 11 желтоқсанда 
қабылданған Мүгедектердің 
құқықтары туралы Конвенция 
бізге мүмкіндігі шектеулі адамдар 

үшін əлеуметтік жайлылық жасау-
ды жұмыс басымдықтарының бірі 
ретінде нақтылап берді.

Арнаулы əлеуметтік қызмет-
тер туралы заңды іске асыру шең-
берінде олардың кешені өмірлік 
қиын жағдайда жүрген адамдарға 
көрсетіледі. Айта кетсек, облыс-
та 12 халыққа əлеуметтік қыз-
мет көрсету аумақтық орталығы 
жəне 9 үйде əлеуметтік көмек 
көр  сету  бөл імшес і  жұмыс 
істейді. Əлеуметтік қызметкерлер 

қарт тарға, мүгедектер қатарын-
дағы 9 мың нан аса адамға қызмет 
көр  сетеді. Осы жылы олар 1 271 
көмек алушыға қамқорлық жа-
сады.

Бұған қоса облыста ең көп саны 
15 ЖӨБ, оның ішінде 8 мүгедек-
тер мен қарттарға арналған ста-
цио нар, 4 психоневрологиялық 
аурулары бар 18 жастан асқан 
мүгедектерге арналған стацио-
нар, 3 психоневрологиялық па-
тологиясы бар жəне тірек-қимыл 
аппараты бұзылған балаларға 
арналған стационар, оның ішінде 
2,7 мың қамқорлықтағы жəне 
2,5 мың жұмыскерді қамтитын 
2 жартылай стационар (Өскемен 
қаласы Үржар ауылы) жəне 1 ста-
ционар (Аягөз қаласы), сондай-ақ 
250 орындық «Уба» санаторийі 

жəне оңалту орталығы жұмыс 
істейді.

Ауыр əрі жауапкершілігі зор 
жұмыс атқарып жүрген қызмет-
керлердің еңбегі еленіп жатыр. 
2020 жылдан бастап əлеуметтік 
қызметкерлердің жалақысы орта 
есеппен 30%-ға өсті. Əлеуметтік 
қызметкерлердің негізгі міндет-
тері  қызмет алушылардың жеке 
қажеттіліктерін ескере отырып, 
олардың жеке даму деңгейін арт-
тыруға, əлеуметтендіруге жəне 
инте грациялауға бағдарланған ар-
наулы əлеуметтік қызметтер көр-
сету, сауықтыру жəне əлеуметтік-
оңал ту іс-шараларын жүргізуге 
бағыт талған қажетті қызметтер 
кеше нін ұсыну арқылы қызмет 
алу шы ларға жан-жақты көмек 
көрсету.

Əлеуметтік қызметкерлердің 
барлық күш-жігері, ең алдымен, 
қоғамның сұраныстарына сай. 
Қазіргі заманғы халықаралық 
стан  дарт тарға сай келетін халық-
ты əлеуметтік қорғау жүйесін 
дамы туға бағытталған.

Қазіргі уақытта Еңбек жəне 
ха лықты Əлеуметтік қор ғау 
министрлігі 2020 жылдан бас-
тап Əлеуметтік кодекс əзір леуде. 
Əлеу меттік кодекс – əлеу меттік 
қам сыздандыру саласын да қалып-
тасқан қоғамдық қатынасты рет-
тей тін нормативтік-құқықтық 
акт. Əлеуметтік кодекстің негіз-
гі міндеттері Əлеуметтік сала да-
ғы құқықтық актілерді шоғыр-
лан дыру арқылы азаматтар дың 
өмір сүру сапасын жақсарту үшін 
бірыңғай құқықтық база құру 

болып табылады. Əлеуметтік 
төлемдерді жүйе леу жəне əлеу-
меттік қызметтерді  сапалы 
көрсету арқылы əлеуметтік сала-
ны дамытуды мемлекеттік қол-
дауды қамтамасыз ету.

Талдау жұмысының қорытын-
дысы бойынша жалпы жəне ерек-
ше екі бөліктен тұратын Кодекс 
қалыптастыру ұсынылды. Жал пы 
бөлімде мемлекет пен азамат тың 
өзара құқықтары мен міндет теме-
лерінің нақты аражігін ажы рата 
отырып, олардың ара сында туын-
дайтын əлеу мет тік қатынастарды 
құқық тық рет теудің негіздері 
белгі ленеді. Ерекше бөлім əлеу-
меттік тəуекелдердің жекелеген 
түрлеріне арналады. 

Шығыс Қазақстан облысы

Қамқорлық қанаттандырады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қоғамның тұрақтылығы мен әл-ауқаты үшін әлеуметтік қорғау 
жүйесі қызметкерлерінің күні 2011 жылдан бастап қазанның 
соңғы жексенбісінде атап �тілетін кәсіби мерекелердің біріне 
айналған. Тынымсыз еңбек етіп келе жатқан ұжым қарттарға, 
мүмкіндігі шектеулі жандарға, аз қамтылған және к�пбалалы 
отбасыларға шынайы к�мек к�рсетіп келеді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ƏЛЕУМЕТ
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Думан АНАШ,
«Egemen Qazaqstan»

Кездесу бағалау процесі туралы 
пе дагогтердің өзекті сауалдамасынан 
бас талды. Алғашқы нəтижелер мұға-
лім дердің басым көпшілігі бағалау 
білім берудің нақты сапасын көрсетеді 
деген сенімін айқындады. «Назарбаев 
зияткерлік мектептері» ДББҰ басқарма 
төрайымы Күлəш Шəмшидинова сапа-
лы əрі нақты баға оқушының дамуы-
на, өзінің күшті немесе əлсіз тұстарын 
түсінуге, сондай-ақ мамандық таңдауға 
жəне жалпы болашағын анықтауға əсер 
ететінін атап өтті.

– Бағалау оқу материалының қан ша-
лықты сəтті игерілгенін, қалып тас қан 
білімнің деңгейі мен тереңдігін анық-
тау ға мүмкіндік береді: түсініктеме 
бер ді, өлең жаттады, диктант жазды, 
есеп шығарды жəне т.б. Ол сондай-ақ 
дағ дылар мен құзыреттердің күрделі 
жү йесін, соның ішінде деректерді тал-
дау жəне интерпретациялау, ақпаратты 
экстраполяциялау, өнімді жасақтау, кері 
байланысты үздіксіз бақылауға əсер 
етеді, – деген Күлəш Шəмшидинова ба-
ғ  алау жүйесінің негізі объективті, үз-
діксіз жəне сенімді ақпарат беру еке нін 
атап өтті. Мəселен, оқушыларға – оқыту 
сапасы, мұғалімдерге – оқушылардың 
үлгерімі, ата-аналарға – оқу нəтижелеріне 
жету дəрежесі жəне басқару органдары-
на – көрсетілетін білім беру қызметінің 
сапасы туралы ақпараттарды жеткізу.

– Бағалау «Мен жəне тұжырымдама» 
ұғы мының қалыптасуына, яғни оқу шы-
ның өзі туралы түсінігіне əсер етеді. 
Мұ ғалімнің бағалауы, сыныптастар 
мен ата-ананың реакциясы өзін өзі 
бағалау деңгейін арттырады. Оқу шы-
ның бағалаудағы «Мен» ұғымына қана-
ғат тан уы өзінің жеке маңыздылығы 

мен əл-күшін,  барабарлығы мен 
пайдалылығын сезінуге, сондай-ақ осы 
дүниеге өзінің қажет екенін түсінуге 
ықпал етеді жəне сонымен қатар табыс 
не месе сəтсіздік тəжірибесі арқылы 
жауап кершілікті, білімқұмарлықты жəне 
төзім ділікті қа лып тастырады, – деді ол.

Күлəш Ноғатайқызының тұжы рым -
дары «Білім – 2030» жаһандық жо басы 
шеңберінде Экономикалық ын ты мақ-
тас тық жəне даму ұйымының зерттеу 
нəтижелерімен бекітілді. Жо ба ның ұлт-
тық үйлестірушісі – NIS. Ба ға лаудың 
дəс түрлі модельдері өзгеріс үстінде, ал 
жаңа қалыпты жағдайда оқу шы лар өз де-
рі нің оқу процесін жақ сар туға белсене 
қатысып келеді.

Педагогикалық өлшеулер орталы-
ғы ның директоры Айдана Шилибекова 
дөңгелек үстелге қатысушылардың наза-
рын мұғалімдер үшін ішкі жəне сыртқы 
бағалау нəтижелерінің келісімділігін 
қадағалаудың маңызды екеніне аудар-
ды, бұл білім беру сапасын қамтамасыз 
етеді.

– Сыртқы бағалаудың күшті жүйесі 
қо ғамдық сенімді оята алады. Бүгінгі 
таң да Қазақстанда Дүниежүзілік банк -
тің қолдауымен «Оқушыларды баға-
лау жүйесін жаңартылған білім беру 
мазмұнымен сəйкестендіру» бағы ты 
бойынша «Орта білім беруді жаң ғыр-
ту» кешенді жобасы іске асы ры лу-
да. Cambridge Assessment пен NIS-тің 
бұл жоба аясындағы əріп тес тік бай ла-
ны сының мақсаты – орта білім беру 
жүйесін дамытудағы халық ара лық тə-
жірибе мен қазақстандық же тіс тік тер -
дің бірігуі. Жобаның негізгі са рап шы-
ла рының бірі Анна Грин халық ара лық 
бағалау стандарттары жəне оларға қалай 
сəйкес келу керектігі туралы ақ па ратпен 
бөлісті.

– Лайықты бағалау – жақсы білім 

берудің темірқазығы. Біз емтихандарды 
əзірлеу барысында оқушылардың бойы-
на сіңіргіміз келетін дүниелерді басты 
назарға аламыз. Бұл – пəнді тереңінен 
меңгеру, концептуалды түсінік жəне 
жоғары деңгейлі ойлау дағдылары. 
Біздің бағалауымыз оқушыларды үлге рі-
мі бойынша тиімді саралауға мүм кіндік 
береді. Біз оны əділ, валидті, сенімді 
жəне іс жүзінде мүмкін болатындай етіп 
өткі земіз, – деп атап өтті Анна Грин.

Cambridge Assessment сарапшысы 
Кембридж университетінің бағалауында 
көрсетілген пəнді тереңдетіп оқытудың 
шынайы құндылығын түсіну маңызды 
екеніне сенімді екенін жеткізді.

– Ең тиімді білім беру жүйелерінде 
оқу бағдарламасы ауқымды жəне тайыз 
емес, керісінше қарқындылыққа бейім 
жəне танымдық сұраныстың жоғары 
деңгейін қамтамасыз етеді. Ол сондай-
ақ салалық бағытты да қамтиды. Онда 
сапалы, егжей-тегжейлі жəне дəйекті 
түрде оқытатын бірнеше ғана пəн бар.

Дөңгелек үстелдің басында сауал-
да мадан өткен қатысушылардың ба-
сым көпшілігі стандарттарға сəй кес-
тік мəселесі мектептерді бағалау дең-
гейінде де қарастырылуы керек деген 
пікірмен келісті. «Назарбаев зият-
кер лік мектептері» ДББҰ басқарма 
төрайымының орынбасары Ольга Мо-
жа е ваның баяндамасы халықаралық дең-
гейдегі мектеп қызметін бағалау тəсіл-
де рінің бірі – аккредиттеуге негізделді. 
Спикер халықаралық аккредиттеу про-
це сінде мектептердің ішкі өзін өзі ба-
ғалауын ерекше маңызды кезең деп 
атады. NIS мысалында Ольга Ивановна 
орта білім беру ұйымдары үшін өзін өзі 
бағалаудың маңызын талдады.

– Жалпы білім беретін мектептер 
зияткерлік мектептердің өзін өзі тал-
дау жəне өзін өзі бағалау тəжірибесін 
қол даныстағы стандарттарға сəйкес 
өзде рінің күшті жəне əлсіз жақтарын 
түсіну мен дамыту бойынша нақты 
шараларды жоспарлау үшін пайдала-
на алады. NIS əрбір мүдделі мектепке 

консультациялық, əдістемелік жəне 
əдіснамалық қолдау көрсетуге дайын, – 
деп қорытындылады О.Можаева.

Ольга Ивановна Назарбаев зият кер-
лік мектептерін мысалға ала отырып, 
сарапшылардың ұсыныстары мек теп-
тер дегі ішкі экожүйені жақсартуға қалай 
көмектескенін көрсетті.

– NIS аккредиттеуінің бірінші циклі-
нің командалық сапарларында оқу шы-
ларды қолдау үшін сараланған оқыту 
стратегияларын көбірек қолдану ұсы-
нылды. Педагогикалық шеберлік орта-
лы ғында семинар-тренингтер мен ве-
бинарлар өткізілді, онда мұғалімдер 
«жа қын даму аймағына» назар аудара 
оты рып, əр баланы оның мүмкіндігі мен 
қабілеті деңгейінде оқытудың əдістері 
мен тəсілдерін зерттеді. Білім беру 
бағдарламалары орталығы жыл сайын 
оқу-əдістемелік хатында оқушылардың 
іс-əрекеті мен оқу үдерісін саралау 
мысалдарымен саралап оқыту əдіс те-
рі бойынша бөлімдерді қосады. Мұға-
лім дерге сараланған тəсілдер не гізінде 
мектепішілік іс-шаралар ұйым дас ты-
ры лады. Тəрбиешілер өз кезегінде бір-
бірімен тəжірибе бөліседі.

Мұғалімдердің алдында тұрған не-
гізгі міндеттердің бірі – бағалауды оқу 
процесіне кедергі келтірмейтін жүйе 
ретінде қалыптастырып, жақсарту. Бұл 
пікірді Назарбаев университетінің про-
фессоры Мэтью Кортни ұстанады.

– Көбінесе əрбір тестілеуден кейін 
оқушылар жай ғана баға алады, ал мұға-
лім  дердің əділ немесе əділетсіз екені 
сыныптағы жақсы бағалардың санына 
қарай бағаланады. Дегенмен бағалау 
деректерінен үйренетін көп нəрсе бар. 
Біз оларды оқуды жеңілдету үшін пай-
далана аламыз. Мысалы, тест пен ондағы 
сұрақтардың сəйкестігін тексеріп, əрбір 
оқушының не үйренгеніне байланыс  -
ты Выготский бойынша жақын даму 
аймағын анықтап, белгілі бір пəндік са-
лада оқытудың қалай жүретіні туралы 
түсінігімізді тереңдете аламыз.

Педагогикалық өлшеулер орталығы 
директорының орынбасары Сəуле 
Вильданова шетелдік сарапшының ой-
пікірін жалғастыра отырып, мұғалімдер 
практикасының бағалау əдіснамасына 
жан-жақты тоқталды. Сəуле Аифовна 
бағалау оқушыларға ғана емес, сондақ-
ақ педагогке де байланысты екені тура-
лы айтты – кез келген оқушы түсі нік ті 
əрі қызықты сабақ бере алатын мұға-
лімнің дəрісіне қатысып, əділ баға ал-
ғы  сы келеді, себебі бұл үрдіс жоғары 
нə тиже əкелетіні сөзсіз.

– Мұғалім шеберлігінің негізгі көр-
сет кіші – сарапшылардың зерттеулері 
бойынша мұғалімнің кəсіби шеберлігі 
туралы ең объективті ақпарат көзі бо-
лып саналатын сабақ болып саналады. 
Сондықтан мұғалімді бағалау жүйесі 
бақылау, кері байланыс, сабақты ой 
елегінен өткізуге негізделген. Мұғалім 
жыл сайын тəжірибені ой елегінен 
өткізіп, оқуда нені жақсарту керектігін 
анықтау негізінде кəсіби даму мақсатын 
қояды. Сабақта мақсатқа жету жүйелі, 
жинақы түрде байқалады. Рефлексия 
сабақтың сəтті өтуін бағалауға жəне тə-
жі ри бені дамыту үшін алдағы əрекет тер-
ді жоспарлауға мүмкіндік береді, – деді 
Сəуле Вильданова.

Ақын Мағжан Жұмабаев өскелең 
ұр пақты оқыту мен тəрбиелеуде көп ға-
сырлық салт-дəстүрлерді жəне халық-
тың педагогикалық мұрасын пайда-
лануды ерекше атап өткені белгілі. 
Өз еңбектерінде ол бүгінде енгізілген 
кри териалды тəсілге сəйкес келетін 
ба ға лауды дұрыс түсіну туралы идея-
ны бірнеше рет көрсеткен. Тəрбиелік 
аспект мұғалімнің сабақтағы қызметі 
ар қылы көрінеді. Əдеби шығармалар 
мен математиканы біріктіретін қызықты 
тапсырмалар əзірлеу тəжірибесімен 
NIS-тің математика пəні мұғалімі Анар 
Баймурзаева бөлісті, ал өзін өзі бағалау 
жəне кері байланыс арқылы оқу мате-
риалын терең меңгеруге ықпал ететін 
бағалау туралы мысалды елордалық 
№48 мектеп-лицейінің қазақ тілі мен 
əдебиеті пəні мұғалімі Гүлшат Капшаева 
ұсынды.

Педагогтердің бағалауға қатысты 
ойла рын мектептегі бағалау туралы пі-
кір   лерін бөліскен оқушылар үні бөл ді. 
Айта кету керек, оқушылардың көз қа-
расы əр алуан – бірі бағалау не істеу 
қажетін жəне қандай бағытта даму ке-
рек   тігін түсінуге көмектеседі деп се неді, 
ал бірі материалды игеру – ең ма ңызд ы 
үрдіс, ол үшін баға қою міндетті емес 
деп есептейді.

Кездесуді қорытындылай келе 
К.Шəм  шидинова кез келген бағалау 
жү  йесі адамды оқуға ынталандыруы 
тиіс екенін, ал шынайы сапалы бағалау 
жүйесі мұғалімнің күнделікті сапалы 
жұ мысын көрсететінін атап өтті. Сапа – 
ба ғалаудың басты мақсаттарының бірі.

Дөңгелек үстелге қатысушылар наза-
рына ұсынылған бейнеролик респуб лика 
бойынша ұстаздар қауымына бұрыннан 
таптырмас құрал болып келген əдістемелік 
ресурстардың сан алуан түрін ұсынды. 
Атап айтқанда, дөңгелек үстел барысын-
да ұсынылған материалдар 400 мыңға 
жуық педагог тіркелген NIS-тің «Жүйелік-
əдістемелік кешен» бірыңғай платформа-
сында орналастырылады. ЖƏК порта-
лында критериалды бағалауға арналған 
əдістемелік материалдар мен специфи-
кациялар жəне қалыптастырушы жəне 
жиынтық бағалау тапсырмаларының 
үлгілері орналастырылған. «Педагогтердің 
əзірлемелері» бөлімінде жалпы білім бере-
тін мектеп мұғалімдерінің «Бағалау үшін 
тапсырмаларды əзірлеу жəне сараптау» 
оқу курстарында тереңдетілген білім 
беру бойынша дайындаған жиынтық 
бағалау жұмыстарының үздік нұсқалары 
ұсынылған. Өзге де пайдалы ресурс-
тар қатарында бағалау мəселелері бо-
йынша мұғалімдерге арналған онлайн 
курс тар, оқушылардың функционалдық 
сауаттылық деңгейін бағалауға арналған 
онлайн тренажер, мұғалімге жиынтық 
жұмысты аяқтау үшін оңтайлы уақытты 
есептеуге көмектесетін онлайн-каль-
кулятор жəне əрбір мұғалім біліктілік 
санатының деңгейіне жəне оқытылатын 
пəнге сəйкес оқу жылына мақсат қоя ала-
тын кəсіби даму мақсаты конструкторы 
бар.

«Білім сапасын қамтамасыз етудегі 
бағалаудың рөлі» – Ыбырай Алтын-
са риннің 180 жылдық мерейтойына 
арналған «Жаңа жағдайдағы білім беру» 
жобасы аясында NIS-те өткен үшінші 
дөңгелек үстел екенін айта кеткен абзал.

Эльвира СЕРІКҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Жобаның серіктестері бо-
лып табылатын ALMAU саясат 
жəне құқық мектебі, Астана ха-
лық ара лық университеті, «Қа-
зақ с тандық медиация орта лы-
ғы» ЖМ, SmartCharity қоғамдық 
қоры, «Белес» талдау жəне 
стратегия орталығы» қоғамдық 
бірлестігі үкіметтік емес ұйымдар 
өкілдерін кəсіби тұрғыда оқыту 
ісінде белсенділер қатарынан та-
былды. «ҮЕҰ академиясы» жо-
басы басталғаннан бері жалпы 
білім беру компонентін игеру, 
əлеуметтік кəсіпкерлік мектебі 
жəне тренерлерге арналған тре-
нингтер өтті. Осылайша, сегіз ай 
ішінде ел өңірлерінде орналасқан 

үкіметтік емес ұйымдардың мың-
нан астам өкілдері арнайы бі лік -
тілік тренингтерінен өтіп, сер ти-
фи катқа ие болды. 

Түлектерді марапаттау сал-
танатында Ақпарат жəне қо ғам-
дық даму вице-министрі Болат 
Тілепов «ҮЕҰ академиясы» 
азаматтық қо ғам ды дамытудағы 
маңызды əрі елі міздегі үкіметтік 
емес ұйымдар үшін ауқымды 
жоба екенін атап өтті. Бүгінде 
тиісті министрліктің қолдауымен 
ҮЕҰ қоғамдағы рөлі артып ке ле-
ді. Ал салада еңбек етіп жүр  ген 
мамандардың кəсіби бі лік тілігі 
келешегіміз үшін аса м а  ңызды.

Академия жұмысы аясында 
зерт теулер жасалып, цифрлы ба-
ғыт  тағы, сонымен қатар мо биль-
ді қосымшалар арқылы жұмыс 

істеу тəжірибесіне көп көңіл бө-
лін ді. ALMAU ректоры Гүлнар 
Кү  ренкеева үкіметтік емес сек-
тор үшін маңызды жобаның аза-
мат тық қоғамды дамытудағы 
əле уетіне, сонымен бірге осы 
ака    демия аясында қамтылған 
бағ   дар ламалардың ерекшелігіне 
тоқ  та лып өтті. 

 Ал жобаның міндеттері тура-
лы таныстырған жоба жетек ші-
сі Ирина Виговская аза мат тық 
сектордағы білім беру қыз мет-
те рінің қажеттілігіне зерттеу 
жүр гізу, ҮЕҰ өкілдеріне қа-
шық  тықтан жəне мобильді оқы-
туды ұйымдастыру, жаттық ты-
ру шыларды оқыту мəселесіне 
ден қойып, осы бағыттағы мін дет-
тер дің барлығы дерлік орын дал-
ғанын жеткізді. Оның айтуынша, 
жоба таяу келешекте азаматтық 
сектордың əлеуетін арттыруға, 
кəсіпкерлік пен азаматтардың 
өзін өзі ұйымдастыру тетігін кү-
шей туге, халықтың мемлекеттің 
эко номикалық саясатына деген 
сенімін қалпына келтіруге, сондай-
ақ ҮЕҰ-ның қаржылық, кадрлық, 

материалдық жəне материалдық 
емес ресурстарын басқару тиім-
ді лігін арттыруға мүмкіндік бе-
ре ді. Сондай-ақ И.Виговская 
Қа зақстанда бейімделген оқыту 
курсы бар мобильді қосымша іске 
қо сылатынын атап өтті. Қазіргі 
уа қыт та ол тестілеу режімінде 
жұ  мыс істейді.

Білім беру бағдарламаларын 
іске қоспас бұрын қандай сала-
ларда білім мен тəжірибе же тіс-
пей тінін анықтауға көмек те с етін 
ғылыми-зерттеу жұ мыс тарының 
да жүр гі зіл ге нін атап өткен жөн. 
Зерттеу нəтижелеріне сүйене 
отырып, сарапшылар оқыту та-
қы  рыптарының тізімдемесін 
жа сады. Жалпы білім беру ком-
по  нентінде əрқайсысы 5 тре-
нинг тен тұратын 8 білім беру 
моду лі қарастырылған. Оқыту 
та қырыптарының қатарына мар-
кетинг жəне PR, фандрайзинг, жо-
баларды басқару, ақпараттық тех-
нологиялар, əлеуметтік жобалау 
жəне басқалар кіреді. Осы орайда 
811 адам арнайы сертификатқа 
ие болды.

Қазақ жəне орыс тілдерінде үш 
лекте ұйымдастырылған «Өрелі 
ұрпақ» əлеуметтік кəсіпкерлік 
мектебінде оқыту жеке бағытта 
өтті. Мұнда ҮЕҰ-ның 167 өкілі 
əлеуметтік маркетинг, қаржылық 
сауаттылық, тиімді басқару жəне 
тағы басқа салалар бойынша за-
манауи білімді игерді.

«Бүгінде əлеуметтік кəсіп-
кер лік идеясы көптеген алдыңғы 
қатарлы елдердің саясатында 
же  тек ші мəнге ие. Əлеуметтік 
биз нес елдегі əлеуметтік сая-
с  ат тың тұжырымдамасы мен 
көрінісін өзгерту құра лы на 
айналуда, əлеу меттік икем-
ділікті, интегра ция ны да мы-
туға, жұмыспен қам туды ұл-
ғай тып, кедейлікті азай ту ға, 
ха лықты жандандыруға, қоғам-
ның инновациялық дамуына 
ықпал етеді. Мұндай жобаны 
қолдау халықты экономиканы 
дамытуға, жаңа жұмыс орын -
да рын құруға, əлеуметтік нақ-
ты мə се  лелерді шешуге тар-
туға мүм кін  дік береді», деді өз 
сөзінде жоба се ріктесі, «Астана» 

халықаралық уни верситетінің 
президенті Серік Ырсалиев. 

Əлеуметтік кəсіпкерлік бо-
йын  ша үйлестіруші Зубираш Сма-
ғұлова қазақ жəне орыс тіл дерінде 
үш лекте ұйым д астырылған «Өре-
лі ұрпақ» əлеуметтік кəсіп кер лік 
мектебін де гі білім беру барысы-
на кеңінен тоқталып өтті. Жоба 
аясында «Тренерлерге арналған 
тренинг» бағдарламасы – білікті 
тренерлерді дайындауға жəне 
олар дың жеке оқыту курстарын 
əзірлеуге бағытталды. Бағдарлама 
бойынша 42 қатысушы оқытылды. 
Тренерлер тəлімгерлермен бірге 
жұмыс істей отырып, авторлық 
тренингтерін өткізу мүмкіндігіне 
ие болды. 

«ҮЕҰ академиясының» түлек-
те рі жоба аясында қазақ тілін дегі 
бағдарлама, оқу құрал да рының 
жеткі ліксіздігіне тоқталып, алда-
ғы уақытта осы мəселеге кеңі нен 
назар аудару қажеттігімен қатар, 
са лада қаперге алатын мəсе ле лер-
ді атап өтті.

АЛМАТЫ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында «ҮЕҰ академиясының» 
жұмысы қорытындыланды. Биыл наурыз айында үкіметтік 
емес секторды дамыту мақсатында «Азаматтық бастамалар 
орталығы» қоғамдық бірлестігі қолға алған «ҮЕҰ академиясы» 
жобасы «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КеАҚ 
қолдауымен басталған болатын.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҮЕҰ академиясында біліктілігін жетілдірді

БІЛІМ ЖӘНЕ БІЛІК

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Назарбаев зияткерлік мектептерінің «Жаңа жағдайдағы білім беру» жоба-
сы аясында Педагогикалық �лшемдер орталығы �ткізген д�ңгелек үстелге 
еліміздің түкпір-түкпірінен мыңға жуық мұғалім қатысты.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бағалаудың білім беру сапасындағы рөлі

К
ол

ла
ж

ды
 ж

ас
ағ

ан
 Қ

он
ы

сб
ай

 Ш
Е

Ж
ІМ

Б
А

Й
, «

E
Q

»



8 2 ҚАРАША 2021 ЖЫЛЖАҚЫНЫҢА ЖАНАШЫР БОЛ!

Қайрат �БІЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

Бұл іс-шараның артық шы-
лы ғы неде жəне қандай себеп-
термен қайта иммундау қа-
жет тілігі туын дай тыны жайлы 
ин фекционист дəрігер, меди-
цина ғы лым дарының док торы 
Розалия Бегайдарова егжей-
тегжейлі тү сін діріп берді.

– Кросс-вакциналаудың өзі 
адам ға бұрын алмаған препа-
ратты егу дегенді білдіреді. 
Егер адам алғашқыда Спутник 
V векторлық вакцинасын алса, 

онда белсенді емес – QazVac, 
Pfizer, Hayat-Vax жəне басқа 
да елімізде бар препа рат тарға 
жүгінуі керек. Яғни олар  ға 
қайта вакциналаудан өту ұсы -
нылады.

Қазіргі  таңда мамандар 
əлем   де жаңа штаммдардың 
пай  да болғанын айтып, дабыл 
қағуда. Міне, сол себепті қай-
та екпе алу ағзаны қорғау үшін 
антиденелердің жеткілікті дең-
гейінің қалыптасуына мүм-
кін дік беретінін мəлімдеуге 
мəжбүр.

Бірден айта кету керек, 

ревакцинациядан өту ерікті 
негізде жəне барлық егу тегін 
болады. Мамандар қайта им-
мундау мер зі  мі екі дозаны 
алғаннан кейін алты айдан тоғыз 
айға дейін созылатынын айта-
ды. Оның ұзақтығы алғашқы 
алынған вакцинаға байланысты. 
Мəселен, Спутник V екпесінен 
кейін тоғыз ай күту керек, ал 
басқа жағдайда алты айдан кейін 
вакцина ала беруге болады.

Қайталап екпе алудан ең ал-
дымен дəрігерлер, педагогтер, 
құ қық қорғау құрылымдарының 
қызметкерлері жəне қызмет 
көр  се ту саласында жұмыс іс-
тейтіндер өте ді. Бұлар корона-
вирус инфекциясын жұқтыру 
қаупі жоғары адамдар санатына 
жатады.

Қарағанды облысы

2021 жылдың қаңтарынан 
бастап бүгінге дейін «ОЛИМП» 
зертханасында бұл талдауды 
2 068 адам тапсырды. Олардың 
жартысына жуығы – 46% неме-
се 958 адам – 18 жасқа дейінгі 
балалар. Пациенттердің 1 131-і 
(55%) – əйелдер, 937-сі (45%) 
– ерлер. 

– Барлық қаралғандардың 
23%-ында, яғни 464 адамда кван-
тиферон тесті оң нəтиже көрсетті. 
Оң нəтиже адамның туберкулез 
микобактериясын жұқтырғанын 
білдіреді. Бұл белсенді неме-
се жасырын формадағы өкпе 
туберкулезі немесе өкпеден 
тыс туберкулез болуы мүмкін. 
Біздің елде квантиферон тестін 
негізінен Манту сынамасы оң 
нəтиже берген балалар жəне 
өкпенің рентген зерттеуі тубер  -
кулез инфекциясының болу 
ық тималдығын көрсеткен ересек 

адамдар тапсыратынын ескеру 
қажет, – дейді «КДЛ ОЛИМП» 
ЖШС бас директоры Ерлан 
Сүлейменов.

Квантиферон тесті тек тубер-
кулез микобактериясына арнап 
жасалған, сондықтан БЦЖ екпе-
сі не əсер етпейді əрі жалған оң 
нəтиже көрсетпейді. Тал дау дың 
арнайылық көрсет кіші 99,7%-ды 
құрайды.

Талдау жасау үшін көкта-
мыр дан қан алынады.

– Туберкулез инфекциясын 
анықтауға арналған теріге егі-
летін сынамалармен сал ыстыр-
ған да квантиферон тесті адам 
ағза сынан тыс – пробиркада жа-
салады. Сондықтан оның адам 
денсаулығына еш кері əсері жоқ. 
Осы себеппен оны туберкулез 
инфекциясын анықтау үшін тері 
сынамаларын жасауға тыйым 
салынған адамдарда қолдануға 

болады, – деп атап өтті Ерлан 
Сүлейменов.  

Квантиферон тесті тубер-
кулез инфекциясын анықтау 
үшін əлемнің 17 елінде қол да-
нылады.

Тест туберкулез мико бак-
те рия сы ның арнайы анти ген-
де ріне жауап ретінде сенси би-
ли за цияланған Т-лимфоциттер 
өндіретін интерферон-гамманы 
өлшеуге негізделген.

Кейде тест нəтижесі күмəнді 
болуы мүмкін, оның себебі – 
адам инфекцияны жақында 
ғана жұқтырған, сондықтан 4-8 
аптадан кейін талдауды қайта 
тапсырып, тексерілу қажет. 
Талдау теріс нəтиже көрсетсе, 
адамда туберкулез микобакте-
риясы жоқ. 

Елімізде туберкулез инфек-
циясын анықтау үлкен маңызға 
ие, себебі Қазақстан дəрілердің 
көбісіне көнбейтін туберку-
лезбен науқастану деңгейі ең 
жоғары 30 ел қатарына енеді.

«Егемен-ақпарат»

Орынбек 	ТЕМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Министрдің айтуынша, «Аң-
са ған сəби» бағдарламасы бо-
йынша сəтті жасалған экстра-
корпоральды ұрықтандыру 
(ЭКҰ)  нəтижесінде 15 қазан да 
ал ғашқы нəрестенің кіндігі ке-
сіл ді. Осылайша, Қазақ стан ның 
репродуктивті медицина қауым-
дас тығы елімізде ЭКҰ ар қылы дү-
ниеге келген бала лар дың саны 25 
мыңға жеткенін мəлімдеді.

Талғар ауданы Талдыбұлақ 
ауылында тұратын Дана тоғыз 
жылдан бері бала сүйе алмай, 
Репродуктивті медицина инсти-
тутына жүгінген. Ол «Жас-Ай» 
медицина орталығында аға мед-
бике болып жұмыс істейді. Ал 
күйеуі Қуандықтың мамандығы 

– электрик. Жұбайлар ұзақ уақыт 
бойы қаржылық жағдайына бай-
ланысты ЭКҰ жасата алмай кел-
ген екен.

Ерлі-зайыптыларға «Аңсаған 
сəби бағдарламасының квота-
сы бойынша ЭКҰ көмегімен 
жүктілікті жоспарлау ұсынылды. 
Осылайша, əйел адам дəрігер 
Аяулым Косетованың қарауында 
бол ған. Алғашқы талпыныстан 
кейін-ақ бойына бала біткен 
Дана қазанның ортасында №1 
қалалық перзентханада босан-
ды. Жарық дүние есігін аш қан 
нəрестенің салмағы – 3,156 кг 
жəне бойы – 52 см. Ал аң са ған 
сə бидің есімі Арман деп қо-
йыл ды.

Осы орайда Президент был-
тырғы Жолдауында Үкіметке 
2021 жылдан бастап «Аңсаған 

сəби» арнаулы бағдарламасын 
жүзеге асыруды тапсырып, ЭКҰ 
бағдарламалары бойынша бөлі-
нетін квота саны 7 мыңға дейін, 
яғни 7 есе ұлғайғанын атап өткен 
жөн. Бұл ретте осыған дейін ЭКҰ-
ға жыл сайын 900-1000 кво та 
бөлініп келгенін атап өткен жөн. 
Жалпы, ЭКҰ процесі 2010 жыл-
дан бері тегін медициналық кө-
мектің кепілдік берілген көле мі не 
қосылған.

Бүгінгі таңда «Аңсаған сəби» 
бағ дар ламасын сəтті жүзеге 
асы ру мақсатында бала көте-
ру ге қа білетті жастағы əйел дер 
мен ерлердің санын, бұған қа -
тыс ты облыстар мен қала лар -
дағы жағдайды ескере отырып, 
ЭКҰ-ның 7 мың квотасын бөлу 
жүргізілді. Республикалық элек-
тронды денсаулық сақтау орта-
лығы ұсынған ақпарат бо йын ша 
биыл 15 қыркүйекте 5 980 (85%) 
пациент ҚРТ бағ дар ла маларын 
жүргізуге жолдама алды, оның 
ішінде 4 345 пациентке ЭКҰ жа-
салды, сондай-ақ 1 361 процесс 
басталды.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасы-
мен биылдан бастап жүзеге асырыла бастаған «Аңсаған сәби» 
бағдарламасы аясында тұңғыш нәресте дүниеге келді. Бұл ту-
ралы Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Facebook-тегі 
парақшасында хабарлады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Аңсаған сәбидің» тұңғышы

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«ОЛИМП» клиникалық-диагностикалық зертханасы –
Қазақстанда туберкулез инфекциясын қан бойынша анықтайтын 
квантиферон тестін жасаушы жалғыз мекеме.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Әрбір төртінші тест – 
оң нәтижелі

Қарашада қайталап егіледі
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	ңірлік коммуникациялар қызметі алаңында �ткен брифинг-
те Қарағанды облысында коронавирус инфекциясына қарсы 
ревакцинация қараша айының үшінші онкүндігінде баста-
латыны айтылды. Маман-дәрігерлер тұрғындарға кросс-
ревакциналаудан �туді ұсынып отыр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Байқал БАЙ�ДІЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Деректерге көз жүгіртсек, 
ін дет тің жайылып келе жат қан  -
ды ғын аңғаруға болады. Мə се-
лен, өткен аптада COVID-19 
жұқтырған 945 жағ дай тіркеліп, 
індетке шал ды ғу шылар саны 
1,03 есе өскен. Тиісті орын-
дар сақтандыру жолдарын ай-
тып, алдын алу шараларын 
жүр гізіп жатырмыз дегенімен, 
əзірге жағдайдың оңала алмай 
тұрғаны анық. Енді талапты 
қатайтпаса болмайтын түрі бар.

Ashyq жобасына қатысу-
шы ларды есептемегенде, əрқи-
лы салтанаттарды, еске алу, 
отбасылық іс-шараларды өткі-
зуге тыйым салынады. Біз 
осы арада карантин талап та-
рын бұзғандарға қатаң шара 
қолдану керек екенін айтқы-
мыз келеді. Əйтпесе, дерттің 
зардабынан қорқып айылын 
жиып отырғандар аз. Бұл жай-
ды өткен жолы да жазып, елдің 
еті өліп кеткенін айтқан бо-
латынбыз. Мобильдік топтар 
тəртіп бұзушыларды анық-
тап, əкімшілік айыппұл салып 
жатқанымен, облыс орта лы ғын-
да ғы аудандарда да жүздеген 
адам жинап, той-томалақ өткі зу, 
бата беру тыйылған жоқ. Осын-
шама адамның ішінде бірді-екі-
лі дертті адам болса, он даған, 

тіпті жүздеген адамның індет 
жұқтырып алуы оп-оңай. 
Адамдардың сақтық шара-
ларын ескермей, қатерге ба-
сын тігіп, неліктен тəуекел 
ететіні түсініксіз. Мейрамхана 
мен дəмхана иелері «қызыл 
аймақтағы» қауіптің үстемдік 
құрып тұрғанын жақсы білсе 
де, өздерінің қарақан басының 
қамын ойлап, рұқсат беруі 
де қисынға келмейді. Демек 
карантиндік тəртіп бұзғандарға 
салынатын айыппұл көлемін 
өсіру керек шығар. Бəлкім сонда 
ғана аяғын тарта басуы мүмкін.

Облыстың бас мемлекеттік 
санитарлық дəрігері Айнагүл 
Мусинаның айтуына қарағанда, 
өңірде (Sputnik V, QazVac, 
CoronaVac, Sinofarm (XayatVax 
+ VeroCell) вакциналары қолже-
т і мді. Сөз арасында күні бүгінге 
дейін вакцинаның бірінші 
компонентімен 296 071 адам 
егіл генін айта кетелік. Бұл – 
егілу ге тиісті халықтың 61,8 
па йызы. Ал екінші компонент 
бо йынша 270 761 адам егіліп 
үлгерген. Бұл көрсеткіш жал-
пы халықтың 36,8 пайызын 
құрайды. Осы арада жұмысты 
əлі де ширата түсу керек екенін 
айта кету парыз. Ұжымдық 
им мунитетті қалыптастыру 
үшін халықтың кем деген-
де 60 па йызын қамту қажет 
еке ні бел гілі. Міне, осындай 

көр сет кішке қол жеткізгенде 
ғана карантиндік шараларды сəл 
босаңсытуға болар. 

– Облыс бойынша 296 071 
екпе салдырған адамның 231-і 
ғана індет шеңгеліне ілінді, 
– дейді Айнагүл Мусина, – 
мұндай жағдайдың орын алуы 
жалған төлқұжат жасатудың 
салдары болуы əбден мүмкін.

Жалған төлқұжаттың жұрт-
шы лыққа тигізер зардабы көп 
екені туралы аз айтылып жүрген 
жоқ. Дəлел ден ген кезде жалған 
вакцина жасағандар қылмыстық 
жауап кершілікке тартылатыны 
да белгілі. Біле тұрып осын -
дай қадамға барғандарды қалай 
кешіруге болады. Бір адам ның 
ғана денсаулығына нұқсан келіп 
қоймай, жалпы ха лыққа қауіп 
төндіруге жол беріп отыр ған-
дар ды жазалау қатай тыл са, мұн-
дай қасақана тəртіп бұзу азаяр 
ма еді.

Өңірде ревакцинация қараша 
айының үшінші онкүндігінен 
басталады. Алдымен тəуекелді 
топтар қамтылмақ. Вакцинаның 
бір дозасы қайта вакциналау 
үшін қолданылады. Қосымша 
дозаны енгізу толық курс аяқ-
тал ғаннан кейін 6-9 айдан кейін 
ұсынылады.

Қолда бар деректерді ақыл 
тара зысына салып сарап та са-
ңыз, індеттің өршіп тұрғанына 
алдымен өзіміз кінəлі екеніміз 
айдан анық. Халықтың бəрі 
төтеннен келген дерттің қарқы-
нын төмендету үшін алдымен 
өзі сақтанса, өзге де аман болар 
еді. Бір əттеген-айы, жалқының 
ғана емес жалпының жайын ой-
лау кемшін.

Ақмола облысы

Рауан ҚАЙДАР,
«Egemen Qazaqstan»

«Жазда адамдардың көптеп 
кел уі кезеңінде егу пунк т те-
рін қаланың 11 сауда ке ше-
ні не орналастырдық. Бұл оң 
нəтиже берді жəне біз вак-
ци  намен халықты барынша 
қамтыдық. Қазіргі уақытта біз 
вакциналауға жататын кон-
тин   генттен халықтың басым 
бөлігін қамтығандықтан, сау-
да кешендері базасында егу 
пункттерін ұйымдастырудың аса 
қа жеттілігі жоқ. Бірақ мұндай 
қажет тілік пайда болған кезде 
біз əрқашан пункттерді қайтадан 
ашуға дайынбыз», деді қалалық 
Денсаулық сақтау басқармасы 
өкілдері.

Елордада барлық кезеңде 
СОО, сауда үйлері жанындағы 
вакциналау аймақтарында 100 
мың нан аса адам вакцина алды. 
Бүгінгі таңда қаладағы 5 сауда 
нүкте сінде егу пункттері бар. Олар 
– «Хан Шатыр» СОО, «Керуен», 
«Абу Даби Плаза», «Азия Парк» 
жəне «Евразия» сауда үйі.

Жалпы қала бойынша бү-
гін де вакцинаның бірінші ком-
понентін 444 мыңнан аса аза-
мат алды, 410 мыңнан аса адам 
толық иммундаудан өтті.

Басқарма жалпыға ортақ 
істе өзінің азаматтық ұста ны-
мын танытқан жəне өз аумақ-
тарында вакциналау ай мақ-
тарын ашқан барлық сауда 

кешендеріне үл кен алғыс біл-
діреді.

Денсаулық сақтау минис-
тр лі  гінің мəліметіне сүйен сек, 
1 қарашадағы мəлімет бойынша 
Қазақстанда бірінші компонент-
пен 8 300 105 адам, екінші компо-
нентпен 7 500 328 адам вакцина 
салдырды. Сонымен қатар 46 492 
адам коронавирус инфекциясы-
нан емделуде, олардың ішінде 
8 412 пациент стационарда, 38 080 
науқас амбулаторлық деңгейде 
ем қабылдауда. Ал 590 адамның 
жағдайы ауыр, 149 пациенттің 
жағдайы өте ауыр, 94 науқас 
ӨЖЖ аппаратында жатыр.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазан айының соңында �ңірдегі карантиндік іс-шараларды 
күшейту туралы қаулы қабылданып, бірқатар шектеулер 
енгізілді. Жаңа құжатқа сәйкес Ashyq жобасына қатыспайтын 
нысандардағы шектеулер әлі де сақталады. Себеп – қатерлі 
дерттің қармағына ілінгендер саны �се түскен. Соның сал-
дарынан �ңір «қызыл аймақтың» қатарынан әлі де шыға ал-
май отыр.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елордадағы «Хан Шатыр» СОО-дағы азаматтарды КВИ-ға 
қарсы вакциналауға арналған егу пункті жабылады. Қалалық 
Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының хабарлауын-
ша, олар вакциналау бойынша �з қызметін осы жылдың 
1 қарашасынан бастап аяқтайды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Талап күшеймей, 
тақсірет азаймайды

Вакциналау пункті 
жабылады
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Аудандағы күріш алқаптарын 
суаратын каналдар тазарты лып, 
бұл дақылды өсіретін шаруа-
шылықтарға қолдау көрсетіледі. 
Ол үшін Іле өзенінің суын тарата-
тын бас каналды күрделі жөндеу 
мəселесі күн тəртібіне қойылады. 
Бұл аудандағы күріш өсіретін 
шаруашылықтардың жұмысына 
ерекше серпін беретін болды. 
Мысалы, Бірлік ауылындағы «Бір-
лік» агрофирмасы биыл 1114 
гек тарға күріш еккен. Егер су 
тап  шылығы жойылатын болса, 
серік тестік ақмаржан дəнін себуді 
арттыра түспек. Шаруашылық 
1114 га күріш алқабынан бө лек, 
1589 гектарға бидай, 2744 гек-
тарға көп жылдық шөп өсірген. 
Ұжымда 300-ге жуық адам еңбек 
етеді, ал маусымдық кезеңде 
жұ мысшылар саны 500 адамға 
дейін жетеді. Мұнда елуге жуық 
ауыл шаруашылығы техника-
сы бар. Соның төртеуі өткен 
жы лы «Жетісу» ƏКК арқылы 
лизин гіге алынған. Осылайша 
аудан да құрылған сервистік-да-
йындау орталығында аграрлық жұ-
мыстарға қажетті барлық техника 
топтастырылған. 

Ауданда «Бірлік» агрофир-
масына тиесілі қырмана жəне за-
уыт та жұмыс істеп тұр. Күріш 
өңдейтін зауыт сағатына 1 тонна 
таза өнім шығарады екен. Жалпы, 
«Бірліктің» күріші облыста ғана 
емес, Алматы қаласында, таяу ше-
телдерде саудаланады. Мəселен, 
былтыр кəсіпорын 1250 тонна таза 
өнім алған. 

«Бірлік» серіктестігінің ди-
ректоры Алмас Қыстаубаев 
өнім кө лемін арттыру үшін су-
ару жүйелерін жөндеу мен та-
зарту  жұмыстарын жүрг ізу 

керектігін үнемі мəселе етіп кө-
теріп келеді. Жақында Бал қаш 
ауда нына арнайы сапармен барған 
облыс əкімі Амандық Ба талов 
өңірдегі ирригациялық жү йе лер-
ді қалпына келтіру жұ мыс тары 
жол ға қойылғанын айтып, ар-
найы бағдарлама аясында бал қаш-
тықтардың да мəселесі оңынан ше-
ші летіндігін айтқан болатын. 

– Иə, күріш суды көп қажет 
етеді. Оның алқабын азайтқанда 
жердің соры шығып, оған ештеңе 
өспей қалуы да мүмкін. Сондықтан 
бұл іске жүйелі жоспар жасап ба-
рып кірісу керек. Əзірге күріштің 
алқаптарын сақтап қаламыз. Ол 
үшін Балқаш ауданының суару 
жүйелерін жаңғыртуды жеке жоба 
ретінде қарастырамыз. Күріш ал-
қап тарын суаратын каналдарды 
тазартуды қолға аламыз. Бұған 
дейін біз мелиоративтік брига-
да құрып, Қаратал өзенінің ар-
насын аршып, оның Балқашқа 
еркін құйылуына жағдай жасап, 
елеулі жұмыстар атқарғанбыз. 
Сондықтан бұл жағынан біздің 
тəжірибеміз бар деуге болады. Іле 
өзенінің суын тарататын бас канал-
ды күрделі жөндеу мəселесі күн 
тəртібіне қойылады. Бұған дейін 
қажетті техникалар сатып əперіп, 
сервистік дайындау орталықтарын 
құрдық. Осындай қолдау шарала-
ры шаруашылықтарға бұдан бы-
лай да көрсетілетін болады, дейді 
Амандық Баталов. 

Жалпы, Алматы облысында 
Ислам Даму Банкінің қаражаты 
есебінен ирригациялық желілерді 
қайта құру ісі қарқынды жүріп 
жатыр. Нəтижесінде, былтыр 
өңірдегі 10 су нысаны күрделі 
жөндеуден өтіп, 20 мың гектарға 
жуық суармалы жер қалпына 

келтірілген. Игі іс жалғасын та-
уып, облыстың 16 ауданында жо-
баларды жүзеге асыру, 137,8 мың 
гектар суармалы жерді қалпына 
келтіру жоспарланған. Бүгінде 
об лыста 214 гидротехникалық 
құры лыс бар. Оның жетпіс бесі су 
қоймасы, сексен бесі тоған, жи-
ырма бірі су қоймасының бөгеті 
болса, 33 су қабылдайтын су 
шаруашылығы нысаны екен. Ал 
барлық ирригациялық желілердің 
ұзындығы 16,5 мың шақырымды 
құрайды. 2015 жылдан 2019 жылға 
дейін 33 су нысанын жөндеу-
қал пына келтіру жұмыстарына 
жергілікті бюджеттен 4,7 миллиард 
теңге бөлінген болатын. Жөндеу 
жұмыстарының нəтижесінде 19,3 
мың гектар суармалы жер қалпына 
келтірілді. Ал 2019 жылдан бастап 
облыста Ислам Даму Банкінің 
қаражаты есебінен Ақсу, Алакөл, 
Ескелді, Көксу аудандарындағы 
ирригациялық желілерді қайта 
құру бойынша негізгі жобалар жү-
зеге асырылуда. 

Облыста 81,8 мың гектар ауда-
ны бар жаңа суармалы жерлерді 
айналымға енгізу мақсатында 
суа ру желілерін қайта жаңарту, 

қай та салу, апатты су қоймалары 
мен тоғандарын қалпына келтіру 
жоспарланған. 2020 жылы «Жұ-
мыс пен қамтудың жол картасы» 
бағ дарламасы аясында жүзеге 
асы рылған инфрақұрылымдық 
жо ба лардың тізіміне үш гидротех-
никалық құрылыстың жобасы 
ұсы нылды. Атап айтар болсақ, 
Көксу, Қаратал бөгеттері мен Пан-
филов ауданындағы Өсек өзені 
гидроқұрылымын, 2 мың гек-
тардан астам суармалы жерді қал-
пына келтіруге мүмкіндік бер етін 
Талдықорған қаласының ирри-
гациялық желілердің құрылыс 
жо басына 3 мың 662 млн теңге 
бөлінді. Қазіргі уақытта құрылыс-
монтаж жұмыстары жүргізілуде. 
Сонымен қатар ПУИД-2 жоба-
сы шеңберінде 12,4 мың гектар 
алқапта инженерлік-дренаждық 
жүйені қалпына келтіру көзделуде. 
Бұл қатарда Балқаш ауданындағы 
7 мың 481 гектарды алып жатқан 
Ақдала суармалы массиві мен 
Еңбекшіқазақ ауданындағы 5 мың 
гектар аумаққа созылатын Бал-
табай массиві бар.

Алматы облысы

ЖЕТІСУ

Мəселен, Еңбекшіқазақ ауданында 25 
шаруашылық интенсивті бақ өсірумен айна-
лысады. Аудандағы мұндай бақтың аумағы 2 
мың гектардан асты. Соның нəтижесінде алма 
жинау көлемі 50 мың тоннаға дейін ұлғайып, 
өнімділік гектарына 84 центнерге жетті. 
Осындай заманауи бақ өсірушілердің алдыңғы 
қатарындағы Alma Mater Fields серіктестігі 
күтіп баптап отырған аумақтың көлемі 500 
гектарға жетті. Яғни қысқа мерзім ішінде 
қарқынды бақ өсірудің тиімділігін көрсеткен 
Alma Mater Fields серіктестігінің тəжірибесі 
облыстың өзге аудандарына үлгі болуға əбден 
лайық. Қазір серіктестік Ащысай, Таусүгір, 
Қызылшарық ауылдарында орналасқан бақ-
тарынан мол өнім жинап, нарыққа жөнелтіп 
отыр. 2017 жылы компанияның Қызылша-
рық ауылында орналасқан бағында алманың 
бірнеше сорты отырғызылған екен. «Гала», 
«Голден Делишес», «Гренни Смит», «Фуджи» 
жəне басқа да жоғарғы сорты көшеттер тез 
жерсініпті. 126 гектар алқаптағы жас алма бағы 
арнайы тормен қапталған. Бұл тор ағаштар-
дың жемістерін құстардан, бұршақтан қорғап 
тұрады, сол сияқты ыстықтан да сақтайтын 
мүмкіндігі бар. Бақтағы алма ағаштары ның 
отырғызылғанына алды 3-4 жыл болған. Өнім 
де жыл сайын артып келеді. Былтыр бақ өсі-
ру шілер əр гектарынан 40 тоннаға жуық алма 
алды. 

– Бір гектарда 4200 алма көшеті өсіп тұр. 
Олардың биіктігі 3,5 метрге жетеді. Жеміс 
ағаш тарының аралығы – 80 см. Бұл – интен-
сивті бақтың негізгі сипаттарының бірі. Ағаш-
тар арасындағы аралық олардың нығайып, 
өсуіне мүмкіндік береді. Бұл бір жағынан жер 
учаскесін үнемді пайдалануға, екінші жағынан 
мол өнім алуға жағдай жасайды, – дейді шаруа-
шылық басқарушысы Рашид Атамбаев. 

Қазір бақта тамшылатып суару тех ноло-
гия сы қолданылады. Əр ағашқа күніне 12 
литр су жұмсалады. Барлығы автоматты құ -
рылғылармен жүйеленгендіктен, құры лым ды 

бір ғана адам басқарады. Тағы үш адам су-
ару құбырларының қоқысқа, топы раққа 
 то лып қалмауын қадағалап отырады екен. 
Алма ағаш тарға минералды тыңайт қыштар 
қолданы лады, бұл өз кезегінде оларды зиян-
кестерден қор ғау ға ықпал етеді. Бұл жұмысқа 
Польшадан арнайы оқып келген агроном 
Жұмаш Еркетаң  жауап береді. Бақ өсірудің 
озық технологиясы ның ерекшелігін меңгерген 
маман шетелдік ма мандармен тəжірибе ал-
масып, біліктілігін шыңдап отырады, сөйтіп 
отандық бақ шаруашылығын дамытуға өз 
үлесін қосып келеді. Ал күзгі жиын-терін жұ-
мыстарына жергілікті тұрғын дардан тартылып, 
шаруашылықта 300 адамнан артық қол күші 
жұмыс істейді. 

– Бақ өсіру жұмыспен қамтуға жағдай жа-
сап отыр. Бұл жерде қазан айының ортасына 
дейін істейміз. Мұнда əр адам күніне 800 кг 
алма жинауы керек. Жалақымыз жақсы, дейді 
Қызылшарық ауылының тұрғыны Жазира 
Қайнарбаева. 

Негізі бақтағы жұмыс өнім жинаумен ғана 
аяқталмайды, сондықтан шаруашылықта жыл 
бойы шамамен сексендей адам жұмыс істейді. 

– Тор жинаудың өзі біраз уақытты алады. 
Жеміс ағаштарының артық бұтақтарын қию 
да – маңызды іс. Мұндай жұмыстар көктемге 
дейін жалғасады. Сонымен бірге бақ аумағында 
екі жеміс-жидек қоймасы бар. Ондағы 18 ка-
мерада алманы қысқы жəне жазғы кезеңдерде 

сақтауға барлық мүмкіндік жасалған, дейді 
шаруашылыққа жауапты Рашид Атамбаев. 

Жалпы, Alma Mater Fields серіктестігі өзі-
нің сатылай дамуын 2017 жылы бастаған. 
Өткен 4 жыл ішінде компания 490 га жерге 
интенсивті бақ отырғызды, сыйымдылығы 
7200 тонналық 2 жеміс сақтайтын қойма сал-
ды, қуаты сағатына 1 мың литр болатын тіке-
лей сығымдау арқылы шырын шығаратын 
өндірісті іске қосты. Қазіргі кезде жаңа жеміс 
қоймасының жобасы дайындалып жатыр 
екен. Компанияда жүзден астам тұрақты 
жұмыс орны бар, сол сияқты бес жүзден астам 
маусымдық жұмыс орны ашылған. Жобаның 
жалпы құны – 12 млрд теңге. 

Айтпақшы, Еңбекшіқазақ ауданындағы 
жеміс-жидек алқабы – 7321 га, шекілдеуікті-
сүйекті дақылдар – 6828 га, соның ішінде алма 
бақтары – 6161 га шамасында. Ал интенсивті 
алма бағының үлесі 2170 гектар екен. 2020 
жылы аудандағы алма өнімінің жалпы жиыны 
49,5 мың тоннаға жетсе, оның 10 мың тоннасын 
осы қарқынды бақтар берген. Ауданда қазір 
Алманың «Гала», «Фуджи», «Ред Дели шес», 
«Голден Делишес», «Джонатон», «Гренни 
Смит», «Айдаред», «Джонаголд», «Джо на-
принц» сорттары өсіріледі. Сондай-ақ аудан 
аумағында 35 мың тоннаға дейін жеміс-жидек 
жəне көкөніс сақтайтын қойма бар. Бұл өнімді 
ұзақ сақтап, сапасын төмендетпеуге ықпал 
етіп отыр.

Жүгеріні төкпей-
шашпай жинап алды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жетісуда жүгері сіруге негізінен Панфилов ауданын-
да басымдық берілгенінен жұрт құлағдар. Ал биыл бұл 
тізімге  Сарқан ауданы да қосылатын сияқты. �йткені 
осы ауданның шаруалары да жүгеріден мол нім жи-
нады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жалпы, өткен жылы сарқандықтар «дала аруы» атан ған 
дақылды 2200 гектарға сепсе, биыл оның алқабы 4585 гектарға 
жеткен. Қазір шаруашылықтар жүгері жинау нау қанын толық 
аяқтады. Ауданда елуге жуық шаруашылық жүгері өсірумен 
айналысып отыр. Олар өткен жылы 2200 гектар жерден 6 мың 
тонна өнім жинаса, биыл 4585 гектардан 25 мың тоннадан 
астам жүгеріні қамбаға басты. Өңірде шаруа қожалықтарын 
мемлекеттік қолдау, ерекше сортты тұқымдар үшін субсидия, 
əртүрлі ауылшаруашылық техникаларын алуда жеңілдетілген 
несие, сондай-ақ науқан кезінде жеңілдетілген жағар жанар-
маймен уақытылы қамтамасыз ету жолға қойылған.

– Жүгері мал азығы ретінде бағалы. Малдың тез қоңда-
нуына көмегі зор. Сондықтан жиналған өнімдердің ба-
сым бөлігі мал азығына жөнелтіледі. Негізгі дақылдардың 
барлығын өткен айдың соңына дейін ауа райының қолайлы 
кезінде орып үлгердік. Қарашаның аяғына дейін майлы 
дақылдар жəне қант қызылшасын жинауды межелеп болдық, 
– дейді Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің бас-
шысы Жандос Өмірсадық.

Сарқан ауданында биыл ауыл шаруашылығы бағытын-
дағы егістік алқабы 98 мың га болса, соның 58 мың гекта-
рына дəнді жəне бұршақты дақылдар себілген. Егістіктен 
жалпы жиналған өнім – 138 тонна. Ал облыс бойынша ауыл 
шаруашылығы дақылдарының алқабы 3,7 мың гектарға 
ұлғайып, 972 мың гектарға жеткен. Ауыл шаруашылығын 
қолдауға биыл 50 млрд теңге бөлініп, соның 43 млрд теңгесі 
субсидияға бағытталған екен. 

Пияз егіп,
пайдаға кенелді

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазір Қапшағай қаласы бойынша бақша дақылдарын 
жинау жұмысы толық  аяқталған. Оның німділігі гек-
тарына 260 центнерді құрады. Оның ішінде 400 гектар 
картоп, 1200 гектар ккністен мол нім түсті. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жалпы, биыл аймақта 13 666 гектар егістік жер иге рілген. 
Соның 4 917 гектарына дəнді дақыл, 3 941 гектарына жаздық 
арпа, 976 гектарына дəндік жүгері, 3 437 гекта рына майлы 
дақыл, 400 гектарына картоп, 1 831 гектары на көкөніс, 250 
гектарына бақша дақылы, 600 гектарына қант қызылшасы 
жəне 2 231 гектарына мал азығына қажетті шөп егілген екен. 
Өнім ойдағыдай. Əсіресе, Алматы айма ғындағы пияз өсірудің 
орталығына айналған Шеңгелді ауылының шаруалары биыл 
табысты болып отыр. Олардың ішінде Шеңгелді ауылындағы 
«Етекбаев» шаруа қожалығы да бар. Қожалықтың бұл жол-
да жұмыс істеп жатқанына 20 жылға жуықтаған. Қожалықта 
жергілікті ауылдың 8 адамы еңбек етеді. 

Қожалық басшысы биыл өз иелігіндегі 140 га алқаптың 
70 гектарына дəнді жүгері, 27 гектарына қант қызылшасын, 
15 гектарына пияз жəне қалған 8 гектарға жеміс-жидек еккен 
көрінеді. Түсім жаман емес. Əсіресе, пияздың өнімділігі гек-
тарына 600 центнерден айналды. Яғни 15 гектар алқаптан 40 
тоннадан астам өнім жинады. 

– Тамшылатып суару жүйесінің нəтижесінде мол өнім 
алып отырмыз. Жыл сайын біздің қожалық сияқты ондаған 
шаруа мемлекет қолдауын  сезініп келеді. Суға, жанар-
жағармайға, жүгері, қызылшаға субсидия берілді. Ал дайын 
өнімді Алматының сауда нүктелеріне жөнелтеміз. Сонымен 
бірге ТМД мемлекеттеріне, одан қала берді Еуропа елдеріне 
де экспортқа шығаруды қолға алдық, – дейді «Етекбаев» ша-
руа қожалығының иесі Нұрлан Етекбаев.

Сиырды цифрлы 
құрылғымен сауады

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елімізде агронеркәсіптік кешенді дамыту мен нім-
діліктің жоғары крсеткішіне қол жеткізу жолындағы 
жұмыс бір тбе. Ал Алматы облысында осы саланы 
цифрландыру бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. 
Жыл сайын ңірде ақылды технология элементтерін 
пайдаланатын кәсіпорындар саны суде.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мысалы, Іле ауданындағы «Байсерке-Агро» серік тестігінің 
сүт фермасындағы жұмыс толықтай автомат тандырылған. 
Мұнда сиырды сауу жұмысы роботтан дырылған стансаларда 
атқарылады. Фермадағы табын бо йынша орташа сауым 6 133 
кг құрайды, бұл облыс бо йынша орташа көрсеткіштен жоғары, 
ол шамамен 3 мың кг болып отыр. Бұдан басқа серіктестік 
егістіктерде шаруашылық алқаптарды қашықтан зондтау үшін 
дрондарды қолданады, ұшу нəтижелері бойынша оның жай 
күйі туралы ақпарат алады.

Ал «Адал» агроөнеркəсіптік компаниясында табынды 
басқару компьютерлік бағдарлама арқылы жүзеге асыры лады. 
Осының арқасында табынның технологиялық топ тарының 
көбею процесі мен қозғалысы толық бақыланады.

GREEN ECO жылыжай кешенінде де жоғары техно ло-
гиялық жабдықтар қолданылады. Онда өсім діктер ерітіндіден 
қажетті қоректік заттарды қажетті мөл шерде жəне дəл пропор-
ция да алады. Температураны, ылғалдылықты жəне басқа пара-
метр  лерді бақылау автоматты режімде жүзеге асырылады. Бү-
гінде там шылатып суару 9,4 мың гектарға қолданылады. 5 жыл 
ішінде аудан 2,3 еседен астам өсті. Қазіргі кезде ылғал үнем -
деу технологиясы 152 мың гектарға  жүргізіледі.  Нəти же сінде 
жаңа технологияны қолдану деңгейі 30 пайызға артып отыр.

Дайындаған 
Қалмаханбет МҰҚАМЕТҚАЛИ,

«Egemen Qazaqstan»

АУДАН АХУАЛЫ

Саясында алманың...
Еңбекшіқазақ ауданында қарқынды бақ өсіру өріс алды

–––––––––––––––––––––––––––––––
Соңғы жылдары Алматы облысында 
бақ сірудің интенсивті түрі қарқын ала 
бастады. Кптеген шаруашылықтар 
озық технологияларды игеріп, соның 
арқасында сапалы нім алуда. Жалпы, 
ткен жылдың қорытындысы бойынша 
Алматы облысында бақтар клемі 23,7 
мың гектарға жеткен, соның 2,8 мың гек-
тары – интенсивті бақ. Ал былтыр ңірде 
ескі бақтарды жаңарту есебінен 494,1 га 
жаңадан бақ отырғызылған.
–––––––––––––––––––––––––––––––

ӨҢІР ӨМІРІІЛКІМДІЛІК – ІЛГЕРІЛЕУ КЕПІЛІ

Ирригациялық жүйенің игілігі бар
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Алматы облысы бойынша ирригациялық жүйелерді қалпына 
келтіру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Осы бағытты дамы-
ту барысында Балқаш ауданының да суару жүйелерін жаңғырту 
жеке жоба ретінде қарастырылмақ.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Жамбылдың даңқы Кеңес дəуірінде 
шырқау биікке көтерілді, өрісі кеңейді. 
Мемлекет қамқорлығына алынып, хат-
шылар тағайындалып, тұрмыс күйіне, 
шығармашылық жұмысына қолайлы 
жағдай лар жасалды. Ақын жаңа за-
манды зор шабытпен жырға қосты. 
Шығармалары мыңдаған данамен жарық 
көрді. Əлемнің 160-тан астам тіліне ауда-
рылып, шартарапқа тарады. 

Жамбыл бұрынғы жыраулар үлгісімен 
халыққа арнау сөз айтып, елдік, ерлік, 
бір  лік, татулық, туған жерді сүю, Отанды 
қор ғау секілді адамзат үшін өзекті болған 
мəселелердің барлығына үн қосты. 

Оның əділеттің ақ семсері болып 
жар  қылдаған шағы – Қазан төңкерісіне 
дейін  гі кезең. Өкінішке қарай, дауылпаз 
жыр дүлдүлінің кемел шағындағы тама -
ша туындылары толық сақталмады. Оның 
Қазан төңкерісіне шейін жырланған 
«Өтеген батыр», «Сұраншы батыр», 
«Сау  рық батыр» сынды дастандарын, 
Құл  мамбетпен, Сарыбаспен, Досма ғам-
бетпен, Шашубаймен, т.б. айтыстарын 
сол замандағы жыршылық, айтыскерлік 
өнер дің таңдамалы үлгілері деуге болады. 

Жамбылдың əдеби мұрасын жинап, 
хатқа түсіру ХХ ғасырдың жиырмасыншы 
жылдарында ғана қолға алына бастады. 
Ақын шығармаларына көңіл бөліп, алғаш 
рет 1925 жылы «Терме» журналында де-
рек берген Шамғали Сарыбаевтың, ар-
найы хатқа түсіріп, тиісті ғылыми мекеме-
ге өткізген Сабыр Шəріповтің 1927 жылғы 
көлемді қолжазбасы – жамбылтанудың 
бастауында тұрған аса құнды мұра. Сəкен 
Сейфуллин Жамбылдың өз аузынан жа-
зып алған Құлмамбет ақынмен айтысы 
1931 жылы «Ескі əдебиет нұсқалары» 
жина ғында баспа жүзін көрді. Кейіннен 
көпшілік туындыларын ақынның өз ау-
зынан Қалмақан Əбдіқадіров, Тайыр 
Жароков, Ғали Орманов, Əбділда Тəжі-
баев, Қасым Тоғызақов сынды əдеби 
хатшылары жазып алып отырған. Қазіргі 
біздің қолымызға жинақталған мате-
риалдар – осындай қамқор қолмен хатқа 
түсіп, баспа бетін көрген шығармалар. 
Шындығында, суырыпсалмалық пен 
айтыскерлік, жыршылық дəстүрдегі ақын 
шығармаларын жазбаға түсіріп, жинақтап, 
жүйелеп, қалыпқа келтірудің үлкен 
қиыншылықтары бар.

Біріншіден, шабыттана жырлап отыр-
ған ақынның аузынан шыққан сөзді сол 
қалпында хатқа түсіріп алу өте қиын 
шаруа. Жаттап алып қайталап айтушы-
лар ішінара өзгертулер жасауы əбден 
мүмкін. Өлеңді бастапқы айтқан қалпында 
ақынның өзі де қайталап бере алмайды. 

Екіншіден, айтыс – синкретті өнер. 
Театр қойылымына бергісіз айтыс өнерінің 
күрделі болмысы қағазға түскенде əрінен 
айырылады. Аламан айтыстарды толық 
қағазға түсіру де мүмкін емес. 

Үшіншіден, Жамбыл шығармашылы-
ғындағы тарихи дастандар да ауызша 
айтылып, таралып отырған. Жыршы 
бір айтқан жырын қаз-қалпында 
қайталамайды. Əр айтқан сайын шығарма 
құрылымына, сюжет желісіне, өлең 
өрнегіне азды-көпті өзгерістер жасала-
ды. Ауызша əдебиеттегі көпнұсқалылық 
автордың өзінен басталады. Ондай 
өзгешеліктерді жаттап алып айтушылар 
да қоюлата түседі. Жамбыл жырлаған 
дастандар да көпнұсқалы болып келеді. 
«Өтеген батыр» дастанының үш нұсқасы 
бірі-бірін қайталамайды. 

Шығармашылық мұраға коммунистік 
идеология тұрғысынан баға беру ұстаным-
дарынан арылған уақытта Жамбыл сын-
ды бірнеше қоғамдық формацияны 
басы нан кешірген, ұзақ ғұмырында 
арты на мол мұра қалдырған ақынның 
шығармашылығын жаңаша саралаудың 
өзектілігі артып отыр. Жамбылдың 
шығармашылық тұлғасына қатысты 
«Ол Кеңес өкіметінің сойылын соқты, 
Ленин, Сталин сияқты көсемдерді жыр-
лады» деген солақай сын айтылатыны да 
шындық. Тарихқа көз жүгіртсек, қазақ 
ақын-жырауларының билік басындағы 
тұлғаларға жыр арнау дəстүрі ежелден 
бар. Қай кезеңде, қай қоғамда да ақын-
жыраулар өз дəуірінің болмыс шындығын 
жырлайды. Жамбыл шығармаларында 
өз заманының ахуалын жырға қосты. 
Ақынның мол мұрасынан сол уақыттың 
саяси ұстанымдары мен идеологиялық 
бағыт-бағдары анық көрінеді. 

Қазіргі əлемдік гуманитарлық ғы-
лым талаптары бойынша əдебиет 
пен өнер туындылары, ең алдымен, 

көркем дік-эстетикалық жағынан талда-
нып, баға ла нуы тиіс. Ақынды, жазушыны 
«нені жазды», «кімді жырға қосты» деп 
емес, «қалай жазды» деп танитын шарт 
алға шығуы керек. Осы тұрғыдан келген-
де Жам былдың Кеңес өкіметі тұсындағы 
өлең дері мен толғаулары көркемдік, 
əсі  ре  се, эмоциялық əсері жағынан өте 
қуат ты күшке ие. Бұрынғы басылымдар-
да бірде қосылып, бірде қалып келген 
өлеңдерді, жыр-дастандарынан күзеліп 
қалған шумақтар мен айтыстарында ада-
сып жүрген жолдарға барлық нұсқаларын 
жинақтап, текстологиялық салыстыру 
жасай отырып, академиялық толық басы-
лымын шығару ақын шығармашылығына 
деген тарихи əділеттілік. Мұндай ғылыми 
басылым жамбылтануды ескі саяси-идео-
логиялық талдау əдістемесінен араша-
лап, шығармашылық мұраға деген əдеби-
эстетикалық көзқарасты нығайтып, оны 
жаңа сапаға көтереді. 

Академиялық жинақты дайындау ба-
рысында осы уақытқа дейінгі шыққан 
ақын шығармаларының толық жинақтары 
түгел қамтылды, ондағы озық тəжірибелер 
мен маңызды деректемелер барынша 
ескерілді.

Жамбыл шығармаларының алғашқы 
толық жинағын 1940 жылы КСРО Ғы-
лым Академиясының Қазақстандық фи-
лиалы Жамбыл атындағы Əдебиет жəне 
халық творчествосы секторы əзір леп 
шығар ған. Редакция алқасында Т.Жа ро-
ков, Ғ.Орманов, Қ.Сағындықов, Е.Ыс-
майылов, Ə.Тəжібаев болған. Осы ба-
сылымында Жамбылдың «Сұраншы ба-
тыр» дастанының 1938 жылы «Əдебиет 
майданы» (№7,8) журналында басылған, 
1939 жылғы «Сұраншы батыр» атты жеке 
жинағындағы мəтінге жырдың II тарауы 
қосылып беріледі. Жинаққа енген айтыс-
тар, өлеңдері мен дастандарына түсінік 
жазылған.

Келесі толық жинақ – 1946 жылғы ба-
сылым. Қазақтың біріккен мемлекет баспа-
сынан шыққан. Редакциясын қарағандар: 
С.К. Кеңесбаев, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, 
Ғ.Орманов, Ə.Тəжібаев (редактор). Жи-
нақ та Жамбыл шығармаларының жария-
ланымдары туралы мəлімет берілген. Қыс-
қаша библиографиялық көрсеткіші бар.

Бұдан кейінгі 1955 жылғы басылым 
үш томдық болып шығады. Ред кол-
легия құрамында филология ғылымда-
рының докторы Н.Т.Сауранбаев, фило-
логия ғылымдарының кандидаттары 
О.А.Нұрмағамбетова, Қ.Б.Тұрғанбаев, 
М.Ғұмарова (жауапты редактор) бар. 
Бұл жинаққа 1946 жылғы басылымда 
жоқ 26 жаңа өлең қосылған. Алғысөзде 
Жамбылдың 1946 жылғы жинағына қа-
тысты өлеңдердің газеттегі нұсқасына 
баса мəн берілгені атап көрсетіліп, мы-
на дай салмақты сын айтылған: «Жам-
былдың баспаға əзірлеген өлеңдері 
оның қарауынан өтпеген. Жамбыл шы-
ғар  маларын баспаға əзірлеп, жинақ етіп 
құрастырушылардың аса үлкен қате-
ліктері – əртүрлі түзетулер мен жөн-
деулерді көп жасаған. Жамбылдың көзі 
тірі кезінде онымен келіспеген. Осы-
ның салдарынан Жамбылдың бұрынғы 
жинақтарында, əсіресе, 1946 жылғы толық 
жинағында, көптеген бұрмалаушылықтар 
мен қателіктер кеткен» (1955 жылғы жи-
нақ, 9-б.). Бұл жинаққа Қалмақан Əбді-
қа діров жазып алған Жамбыл шығар-
маларының мəтіні пайдаланыла ды. 
Ондағы Сталинге қатысты мəтін дер 
қысқартылған. Қолжазбада М.Ғұма рова-
ның қолымен жазылған мынадай ескерт-
пе бар: «Республикалық, облыстық га-
зеттермен салыстырылған өлең текстері 
кезінде жазып алған хатшыларына 
беріліп расталды».

1957 жылы Қазақтың мемлекет-
тік көркем əдебиет баспасынан шық-
қан жинақтың редакция алқа сы: 
М.О.Əуезов, М.Базарбаев, Е.Ысмайы-
лов, О.Нұрмағамбетова, М.Ғұмарова. 
Шы ғар малар мəтінін баспаға əзірлеп, 
түсініктерін жазғандар: О.Нұрма ғам-
бетова, М.Ғұмарова, Т.Сыдықов. Жинаққа 
енгізілмеген жекебасқа табынушылық 
сарынында жазылған шығармаларының 
жалпы саны 16 өлең деп нақты көрсетілген. 
Жинақ соңында ғылыми негізде түсінік 
берілген. Жамбылдың Кенесарыға қатысты 
мəтіндерінің қайсыбір тұсы, 1940, 1946 
жылғы жинақтарында жоқ шумақтарының 
толықтырылып берілгендігі айтылады. 
Оған жинақты шығарушылар саясат 
ыңғайында «Қасымовтардың шектен тыс 
зұлымдықтарын əшкерелейтін бөлімдері 

бұрынғы жинақтарына кірмеген. Газетке 
басылған тексті арқылы бұл жолдар 
қалпына келтірілді» деген «түсініксіздеу» 
түсінік береді (1957, 6-б.).

1982, 1996 жылғы басылымдарын-
да да мəтіндік, құрылымдық өзгерістер 
жасалған. Жалпы редакциясын Сұлтанғали 
Садырбаев басқарған 1996 жылғы жинақ-
та Кенесары ханға қатысты 1938, 1939, 
1940 жылдардағы нұсқаларында берілген 
мəтіндер қайта қосылады. 1996 жылғы жи-
нақ тың құрылымдық жүйесінің ілгерідегі 
басылымдардың ауытқыған тұстары бар.

Соңғы толымды деген басылым – 2012 
(2014) жылғы 4 томдық толық шығармалар 
жинағы. Р.Əбдіғұлов пен Б.Ыбырайым 
баспаға дайындаған бұл басылымда 
Жамбылдың ақындық мұрасын зерт-
теу, түгендеу, текстологиясын айқындау 
мəселелеріне біршама ден қойылып, 
шығар малар мұрағат материалдарымен 
салыстырылып, толықтырылып жаңа 
сапаға ие болған. 

Жамбыл мұрасы Кеңестік дəуірде əр 
кезеңдегі саяси ахуалға қарай үнемі өзгеріп 
басылып отырған. Олай болуының басты 
себептері ретінде ақын шығармаларының 
толық жинағын дайындау кезінде екі 
үлкен саяси науқанның қатты ықпал етке-
нін көреміз. Біріншісі, Қазақстан тарихын 
маркстік-лениндік таным тұрғысынан 
қайта қарау жөніндегі Қаулыға (1946) 
байланысты. Осы уақыттан бастап Жам-
был шығармаларындағы Кенесары хан 
бастаған тарихи тұлғалардың барлығы 
өшірілді. Тіпті тарихи дастандарына да 
күмəн туып, күзеліп шықты. Мəселен, 
«Өтеген батыр» дастанындағы Абылайға 
байланысты шумақтар қысқарған. Барлық 
шығармаларындағы діни ұғымдар, тарихи 
тұлғалар, орысқа қарсы шумақтар, тайпа, 
ру атаулары редакциялауға ұшырады.

Екіншісі, Сталин дəуірін жекебасқа та-
быну ретінде танып, тəрк ету (1956). Кейін 
шыққан жинақтардың барлығынан Сталин 
жəне басқа да саяси тұлғалардың аты-
жөні алынып тасталды немесе өзгертілді, 
оларға қатысты айтылған мақтау, мадақ 
қысқартылды. Жамбыл дастандарына 
кеңестік кезеңде зорлықпен қосылған 
Сталинге байланысты шумақтар 1957, 
1982, 1996, 2012 (2014) жылғы жинақтарда 
қайта қысқартылған. 

Қазіргі тəуелсіз сана кезінде Жам-
был дың əдеби мұрасын арнайы тексто-
логиялық сараптан өткізіп, байырғы 
нұсқасын қалпына келтіру осы жаңа 
басылымға артылған үлкен міндет болды.

Жамбылдың өзі жазған қолжазба мұра 
жоқ. Жыраудың өз аузынан жазып алған 
хатшылар қолжазбаларының көпшілігі 
сақталмаған. Сақталғандарының өзін 
түрлі қорлардан іздестіріп, там-тұмдап 
жинауға тура келді. Жамбыл Жабаевтың 
əдеби-мемориалдық музейі мен Үмбетəлі 
Кəрібаев əдеби-мемориалдық музейінің 
басшылары (Жамбылова Салтанат Те-
зек байқызы, Искаков Əуелбек) музей 
мұрағаттарында сақталған қол жаз-
баларды М.О. Əуезов атындағы Əдебиет 
жəне өнер институтының Қолжазба 
қорына электронды көшірмесін өткізді. 
Ұлттық ғылыми кітапхана мен Институт 
қорындағы материалдарды қосқанда 
біздің қолымызға Жамбылдың хатшы-
лары жазған араб, латын əріп теріндегі 
қомақты қолжазба мұра жи нақталды. 

Академиялық жинақтың бірінші томы-
на Жамбылдың өлеңдері мен толғаулары 
топтастырылды. Жамбылдың 1917 жылға 
дейінгі саяси бояу сіңбеген таза лирикалық 
өлең-толғаулары мен 1944 жылға дейінгі 
аралықтағы ақынның өз аузынан жазы-
лып алынып, көп өңдеуге түспеген шы-
ғармалары бұл жинақтың сүбелі бөлігін 

құрайды. Сонымен қатар «Ерназар кол -
хо зының митингісінде Жамбыл сөй-
ле ді», «Ежов (Ежоп) батыр туралы», 
«Ұсынамын», «Ер күні», «Əулиеата еліне», 
«Жайратқан жаудың шебін арыстаным», 
«Ал, Жамбыл сөйлесін», «Командирге», 
«Мерекелі бір күнім», «Ғылым», «Біздің 
мектеп», «Мұғалім», «Той», «Туды Сталин 
бағыма», «Ерлер күні», «Кино-театр», 
«Əр байға тиген келіншекке», «Естігенде 
даусымды», «Жаса балам біз үшін», 
«Бес мың жауды айдадың», «Америка 
Құрама Штатындағы азаттық сүйгіш 
халыққа», «О, ұлдарым, ұлдарым» деген 
сияқты бұрынғы жинақтарға енбей кел-
ген шығармалары жөнінде «Түсініктер» 
бөлімінде толымды мағлұмат берілді. 

Ақынның осыған дейінгі жарық көрген 
1937, 1940, 1946, 1955 (үш томдық), 1957, 
1982 (екі томдық), 1996 (екі томдық) 
жəне 2012 (2014) жылғы (төрт томдық) 
жи нақтары, М.О.Əуезов атындағы Əде-
биет жəне өнер институтының Қол-
жаз балар қорында сақталған латын 
əр пін  де машинкада терілген 159, 160, 
161, 162-бумалардағы өлеңдері, Орта-
лық ғылыми кітапхананың Сирек қол-
жаз балар қорында сақталған əртүрлі 
жинаушылардың араб жəне латын əрпінде 
хатқа түскен 651-бумадағы нұсқалары, 
сондай-ақ Жамбыл Жабаевтың əдеби-
мемориалдық музейі қорындағы көк 
сия лы қаламмен араб əрпінде жазылған 
жəне латын əрпінде машинкада басылған 
«Оригиналы стихов и поэм» жəне қарын-
дашпен, көк сиялы қаламмен өңдеулер 
жасалып, шимайланған «Жамбылдың 
өлең-жырларының негізгі нұсқалары» 
(1939-1941 жж.) сынды қолжазбалары 
өзара салыстырылды. 

2012 (2014) жылғы басылымға енген 
кейбір өлеңдер қолжазба нұсқаларында 
басқа тақырыппен бөлек өлең ретінде 
берілген. «Шағым» деп аталатын белгілі 
өлеңі Жамбыл Жабаевтың əдеби-мемо-
риалдық музейі қорындағы латын 
əрпіндегі «Оригиналы стихов и поэм» деп 
аталатын бумада екіге бөлініп, «Молда» 
деген атпен өз алдына бөлек өлең болып 
басылған. Өлеңнің: «Жаңа өлең айта 
бастаған шағым еді, əкемнің оқы деп 
молдаға ұстап бергені есімде. Жая жайла-
уында едік. Молдаға бардым, босағасын 
аттағанымда-ақ бір тар қапасқа кіргендей 
болдым. Енді шықсам дүниенің түгіне 
қарамай, беталды лағып кеткім келді...

Сабақтан шығысымен қалың қарағайға 
зеңіп жоғалдым. Бірақ іздеп тауып алыс-
ты. Əкем зорлайын деді оқуға. Сонда бы-
лай дегенім есімде бар», – деп қос нүкте 
қойылып əрі жалғасқан өлең жолдарынан 
кейін Жамбылдың: «Содан былай əкем де 
үндеген жоқ», – дейтін сөзі бар. 2012 (2014) 
жылғы жинақтағы «Түсініктерде» өлеңнің 
екіге бөлініп берілгені жазылған, ондағы 
стильдік өзгешеліктер де мысалдармен 
көрсетілген, бірақ Жамбылдың осы кіріспе 
сөзі берілмеген. Текстологиялық салысты-
рулар нəтижесінде осы сияқты қолжазба 
нұсқаларда басқа тақырыппен аталған 
кейбір өлеңдер белгілі болды.

Ақын шығармаларын хатқа түсіруші-
лер буманың мұқаба парағында жа-
зып алған əдеби хатшының аты-жөні 
тұрғанымен, сол кездегі саяси жағдайға 
байланысты қолжазба бумалардағы 
өлеңдердің астына «Жазып алған мен 
емес» деп қолын қойып, бас тартқан 
жағдайлары да кездесті. 

Үш томдықтың екінші томына Жам-
был дың «Өтеген батыр» (3 нұсқасы), 
«Сұраншы батыр», «Саурық батыр» 
жырлары, «Көрұғлы», «Бақ, Дəулет, 
Ақыл» дастандарының Жамбыл жырлаған 
нұсқалары, «Замана ағымы», «Туған 

елім», «Ворошилов туралы дастан», 
«Ме нің өмірім», «Менің бақытым», 
«Өмір дің тууы» толғаулары, «Ауызекі 
əңгімелер» циклі мен музыкалық мұрасы 
топтастырылған.

Ақынның «Өтеген батыр», «Сұран-
шы», «Саурық батыр» жырларының 1937, 
1953 жылдардағы қолжазба нұсқалары 
1938, 1940, 1946, 1955, 1957, 1982, 1996 
жəне 2012 (2014) жылғы жарияланым-
дарымен салыстырылды. «Сұраншы ба-
тыр» жырындағы Кенесары Қасымұлы 
бастаған ұлт-азаттық көтеріліске қатысты 
шумақтар осы академиялық басылымын-
да толық қалпына келтірілді. 

1940 жылғы жинақта «Менің өмірім» 
атты толғаудың соңында қарасөзбен жа-
зылған «Түсіндірме» тек 2012 (2014) 
жылғы басылымында ғана берілген, бұл 
жинақта ол біраз өзгерістермен толық-
тырылды.

Дастандар мен толғаулардағы елара-
лық, елішілік, руаралық мəселелерде жа-
сал ған өзгерістер, қысқартулар, алмас-
тырулар түзетіліп, ол жөнінде жинақтың 
«Түсініктер» бөлімінде кеңінен баян-
далды. 

Екінші томның бір бөлімі Жамбылдың 
музыкалық мұрасына арналған. Мұнда 
ақынның жыршылық сарындары, əн 
əуендері, айтыс мақамдары мен күй са-
рындары топтастырылған. Музыкалық 
шығармалардың ноталық жазбасы мен 
мəтіндері, орындаушылар мен нотаға 
түсірушілер жөнінде мəліметтері берілді 
(Дайындағандар: А. Əбдуəлі, Н.Жан-
пейіс, М.Əбуғазы). 

Академиялық басылымның 3-томы 
Жамбылдың айтыстарына арналады. 
Жинаққа «Жамбыл мен Айкүміс», «Жам-
был мен Бақтыбай», «Бөлектің қызы 
мен Жамбыл», «Жамбыл мен Сары», 
«Майкөт пен Жамбыл», «Жамбылдың 
Шыбыл шалға айтқаны», «Жамбыл мен 
Бөлтірік», «Құлмамбет пен Жамбыл» 
(Сəкен Сейфуллин жариялаған нұсқа), 
«Құлмамбет пен Жамбыл» (Үмбетəлі 
Кəрібаев жеткізген нұсқа), «Жамбыл мен 
Сарбас» (С.Шарипов жазып алған нұсқа), 
«Жамбыл мен Досмағамбет», «Жамбыл 
мен Шашубай», «Жамбыл мен Болық», 
«Жамбыл мен Молда Бағыш», «Тоқтағұл 
мен Жамбыл», «Нұрилə мен ақындардың 
айтысы жəне Жамбылдың төрелігі» 
сынды 16 айтысы енді. Сонымен бірге 
Қырғызстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының Қоғамдық ілімдер 
бөлімінің қорынан (инв. 1753) табылған 
«Тоқтағұлдың Жамбылға жолығысқаны» 
атты айтысы алғаш рет ұсынылып отыр. 

Жамбыл айтыстарының алғаш басыл-
ғаны – 1931 жылы Сəкен Сейфуллин 
дайындаған «Қазақтың ескі əдебиет 
нұсқалары» жинағында жарық көрген 
«Жамбыл мен Құлмамбет айтысы». 
Мұнан соң 1940 жылғы ақынның жеке 
жинағында Құлмамбетпен, Сарбаспен, 
Досмағамбетпен, Шашубаймен болған 
айтыс үлгілері жарияланған. Ал 1946 
жылғы басылымында Жамбылдың 12 
айтысы берілген. Мұнан кейінгі əр 
жылдарда жарық көрген (1955, 1957, 
1982, 1996) жеке жинақтарында ішінара 
редакцияланған сөз-сөйлемдер болмаса, 
бұл айтыстар өзгеріссіз қайталанып ба-
сылған. Тек 2012 (2014) жылғы 4 том дық 
толық шығармалар жинағының бірінші 
томындағы жекелеген айтыс нұсқаларын 
есепке алмағанда (Құлмамбет жəне 
Сарбас) нақты 14 айтысы жарияланды. 
Мұнда Жамбылдың қырғыз ақындары 
Молда Бағыш жəне Балық ақындарымен 
болған қағысулары алғаш жарық көрді. 

Жамбылдың классикалық айтыстары 
саналатын Құлмамбетпен, Сарбаспен, 
Досмағамбетпен, Шашубаймен болған 
ірі сөз сайыстарында қолжазба нұсқа 
мен басылым арасында біршама айыр-
ма шылықтардың бар екені, көпте ген 
сөздердің, сөйлемдердің, сөз тіркестерінің 
дұрыс оқылмағаны, түсіп қалғаны, көр-
кем делгені, редакцияланғаны анық талды. 

Томның бір бөлігі фотосуреттер, 
қолжазба нұсқалардың сипаттамасы мен 
факсимилесіне арналды. 

Жамбыл шығармаларының академия-
лық толық жинағы ақынның қағаз бе ті не 
түскен шығармалары барынша түген-
деліп, мəтінтану ғылымының сара сы-
нан өткен, əр шығармаға енгізіл ген 
өзгер тулер мен толықтырулар «Түсінік-
терде» дəйектеліп, Жамбыл туындыла-
рында баяндалатын тарихи оқиғалар, 
тұлғалар, жер-су атаулары туралы де-
ректер, есімдер көрсеткіші, сөздіктер 
қосымшасымен дайындалған ғылыми 
басылым болып табылады. 

Кенжехан МАТЫЖАНОВ,
М.О.�уезов атындағы �дебиет 

және нер институтының 
директоры, филология 

ғылымдарының докторы, 
ҰҒА-ның корреспондент-мүшесі

Жамбылдың жауһар жырларының 
академиялық жинағы
––––––––––––––––––––––––––––––
Жамбыл – қазақ әдебиеті тарихындағы 
суырыпсалма ақындықтың, авторлық 

ауызша әдебиеттің к�рнекті �кілі. Оның шығармашылық мұрасы – ғасырдан-
ғасырға ұласқан жыраулық, жыршылық, ақындық дәстүрді саф алтындай таза 
күйінде жеткізген жауһар жәдігер. Ақындық, айтыскерлік, жыршылық �нерді 
ұлттық мәдениеттің биік �ресі деп таныған қазақ қоғамы шығармашылық 
тұлғаны қашанда туралықтың, әділеттіліктің, адамгершіліктің символы 
ретінде ардақ тұтты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Диссиденттер туралы зерттеулер-
де бүкіл Кеңес Одағы бойынша қызыл 
идео логияға қарсы болған санаулы ғана 
қай раткердiң есімдері аталып жүр. Ал 
солар дың ішінде Орталық Азия халық-
тарынан бiрде-бiр қайраткердiң есімі 
айтылмайды...

Бiз əңгiме еткелi отырған Махмет 
Құл мағамбетов – Орталық Азиядан 
шық  қан диссиденттердiң көрнектiсi. 
Сон  дай-ақ ол дер кезінде шетелге шы-
ғып, ат қарған жұмыстары туралы ха-
лық  аралық баспасөзде кең көлемде мұра 
қал  дырған. Оның өмiрбаяны тура лы де-
рек тер, өзiнiң мақалалары Еуропа ның 
түр лi баспасөз құралдарында не міс, 
фран цуз, ағылшын, орыс тiлдерiнде жа-
рық көрдi. 

Мюнхенде жүргенімде Махмет аға-
мен армансыз сырластым. Қазақстан өз 
тəуелсіздігін жариялаған соң іле-шала 
мен де Мюнхенге келген едім. Онда 
Кеңес өкіметіне қарсы бағытталған «Азат 
Еуропа», «Азаттық» радиостансала-
рында Махаң да қызмет істеп жүрді. Бұл 
радиостансаны АҚШ конгресі қаржы-
ландырып, Кеңес өкіметіне қарсы хабар 
таратып тұрған-ды. Махаң осындағы 
қазақ редакциясында қызмет етті. Бұл 
бөлім біздің елге бағытталған күн са-
йынғы алты сағаттық хабарында кеңес-
тік басылымдарда айтылмайтын шы-
найы хабарларды эфирге шығарып 
отыр ды. Оларды, əрине, елімізде екінің 
бірі тыңдауға мүмкіндік болды деп айту 
шын дыққа келмес. Себебі Кеңес өкі-
метінің арнайы мекемесі эфирді қосым-
ша дыбыстар арқылы басып, оны бұқара 
халыққа жеткізбеуге тырысты. Басқа ел-
дер кеңестік Қазақстанда болып жатқан 
жағдайларды, коммунистік режімнің 
елімізде жүргізіп отырған қылмыстық 
сая саты туралы шынайы ақпаратты осы 
Ма хаңның радиохабарларынан білетін.

Махмет Құлмағамбетов сексенінші 
жылдардың орта шенінде Кеңес елінен 
қашуға мəжбүр болып, ақыры Мəскеу 
арқылы Аустрияға өтіп кетеді. Əйелі 
Наташа екеуі Венадан кейін Мюнхенге 
барып, «Азаттық» радиосына қызметке 
тұрады. Ол кісі орысша, қазақшаға өте 
сауатты, дауысы зор, дикциясы жағым-
ды, радионың нағыз жүргізушісі ретінде 
тыңдарманға кеңінен танымал болды. 
Махметтің əуе толқыны арқылы кө тер-
ген мəселелері жұртшылықтың көке йі-
нен шығып жататын.

Қостанай облысының Меңдiқара 
ауданында 1930 жылдың 20 шiлдесiн-
де туған М.Құлмағамбетов Қазақ мем-
ле  кеттiк университетiнiң философия 
фа культе тiн бiтiреді. Сөйтіп ол Түрік-
мен   стан мен Қырғызстанда марксизм-
ле нинизм фило софиясынан, яғни диа-
лектикалық жəне тарихи материализм де-
ген пəннен сабақ берген. Өмiрдегi болып 
жатқан оқиғаларға сын көзiмен қарайтын 
ол философия мен саяси экономияның 
кей бiр теориялық жағдайлары кеңестік 
шындықпен сəйкес келмейтiнiн дəріс-
терінде ашық айтып жүредi. Мысалы, 
социалистік жүйенің сөз жүзіндегі ар-
тық шылықтарын, ал шындап келген-
де тең гермешілік мəселелерін, іздену, 
дамудың тоқырап қалғанын, соның 
салдарынан ілгері басудың жоқтығын 
талдап, дəлелді түрде айтып жүреді. Ма-
ман есебінде өз пікірін жанындағыларға 
ашық айтады.

Жас маманның өмір шындығын 
бас  қалардан өзгеше пайымдауы инс-
ти  тут тың кейбір оқытушыларына ұна-
майы. Махметтің бұл еркін ойлылығы 
көп ұзамай өзі дəріс оқыған жоғары 
оқу орнының бастауыш партия ұйы-
мына, одан кейін арнайы органға да 
же  теді. Осыдан соң жас маманды сая -
си негізде қудалау басталады. Айтыс-
тар тысқа шыдамаған ол, Чар  жау дан 
(Түрікменстан) «өз еркі мен» кетуге 
мəжбүр болады. Содан ке йін ол Қыр-
ғыз КСР-нің астанасы Фрун зе қала сын -
дағы (қазіргі Бішкек) меди цина инсти-
тутына философия пəнінен оқы тушы 
болып орналасады. Мұнда да со ңына 
ерген «қоңыраудан» құтыла ал майды. 
Оқытушылар мен бастауыш партия 
ұйымы Махметті жиі-жиі сынға алып, 
ты ныштық бермеген соң, бұл оқу орнын 
да тастап шығады.

Кеңестік идеология əрекетінің алдау-
арбау, халықтың басын айналды рып, 
қисынсыз иландыру екенін терең сез ген 
ол өз дəрістерінде бұл идеологияға қар-
сы дəлелді пікірлерін айтуды тоқтатпай-
ды. Əріптестерінің бірі өзінің пікірле-
рі не студенттердің сауатты қарсылық 

біл діргенін байқаған соң, олардың Құл-
мағамбетовтен үйреніп жүргенін біледі 
де, оны аңдуға алады. Осылайша, алпы-
сыншы жылдардың басында Махмет тің 
ізіне МҚК қызметкерлері шырақ алып 
түседі. Бұл туралы мəлімет сол «үш 
əріп» жинаған құжаттарда бар. Нақты  лай 
айтқанда, осы органның Қостанай об лыс-
тық басқармасының тергеушісі ма йор 
Дадыкин деген Махметтің ізіне түскен. 
Сөйтіп, оны 1962 жылы Қылмыстық ко-
декстің 56-бабымен жауапқа тартқан. 
Құлмағамбетовті барып тұрған ұлт шыл 
деп айыптаған. Ол ақырында сотта  лып, 
жеті жыл түрмеге, үш жыл сүргінге ке-
сіліп, жер аударылады. Сондағы бар 
тақ қан айыбы (біреулердің айтуы бо-
йын ша) Сталинді адамзаттың жауы 
Гит  лерге теңеген-міс. Режім оның «ке  -
ңес  тік жүйе жұмысшыларды қа нап 
отыр» деген сөзінен ілік іздеген. Осы 
іс ту ралы Мəскеуде шығып тұ ра тын 
МҚК-ның «Сборник» атты жур на лы-
на кезінде көлемді мақала жазы лып -
ты. Онда М.Құлмағамбетовтің біраз 
уақыт тан бері айналасындағы кісі  лер-
дің арасында өкіметке қарсы үгіт-наси-
хат жүргізгені, ұлтшылдығы, бөгде ойы 
туралы мысалдар келтіріле отырып 
баян далыпты. Ал қаралған істе Мах-
мет тің МҚК органының назарына қа-
лай түс кені, оның Кеңес өкіметі өмі рін-
дегі кейбір жағдайларға өзінің берген 
бағасы туралы деректер бар екен. Ке-
зінде оны тіпті есі ауысқан деп санап, са-
раптама да жүргізіліпті. Сөйтіп М.Құл-
мағамбетовтің іс-əрекетінде 56-бап тың 
қылмыстық құрамы толы ғы мен бар 
екендігі, сондай-ақ алдын ала жəне сот 
тергеулерінде оның дəлел ден гендігі ту-
ралы əлгі журналда анық жазылған. 

«Ол кезде бүкiл Кеңес Одағы ұйық-
тап жатты. Қорылдап жатты. Барлық үй-
дiң шамдары өшкен. Тек қана Мəскеуде, 
Сталиннiң терезесiнде жарық сөнбеген. 
Себебi Сталин – бiздiң бақытымыз. Бiз 
үшiн қайғырып, қам жеп отыр. Тура 
осын дай тəрбие алған едiк. Əкең өлсе 
өлсiн, Сталин өлмесiн» дейтін едік». 
Мах  мет Құлмағамбетов бізбен отырып 
ке ңі рек сырласқанда осылай деп еске 
алатын.

Сонымен, 1962 жылдың желтоқсан 
айында МҚК-нің Қостанай облыстық 
басқармасы Махмет Құлмағамбетов ті 
Қазақ КСР Қылмыстық кодексiнiң 56-ба-
бының 1-тармағымен жауапқа тар тып, 
жеті жылға бас бостандығынан айырады.

Ол Сібірде, Мордовияда айдау-
да жүр генде жеті жылы бітпей жатып 
тағы сотталады. Сондағы таққан айы-
бы «тəртіпке бағынбайсың, жұмыс-
тан жалтарасың, саяси сабақтарға 
бар   майсың» деген мағынада болған. 
Осы   ны сылтау етіп, Мəскеуден 300 ша-
қы  рымдай жердегі «Владимир» түр-
месіне қайта айдап жібереді. Сол кез-
де жазасының мерзімі бітуіне екі жыл 
төрт ай қалған екен. Түрменің тəр тібі 
өте қатал болған. Оны Махмет Құл ма-
ғам бетовтің өзі «Владимир түрмесіне 
қарағанда, Мордовиядағы лагерь «ку-
рорт» сияқты болатын» деп айтып оты-
ратын. Оны сол жерде өлімнен ара-
шалап қалған бір дəрігер əйел екен. 
Ол əйел Махметті аяп, оны «туберку-
лезбен ауырады» дейді де, түрмеден 
ауруханаға алғызып, тоғыз ай баққан. 
Осылайша, əупірімдеп екі жыл тоғыз 
айды өтеп шығады. Одан лагерьде өтеуі 
тиіс мерзімі тағы бар деп Сібірге қайта 
айдайды. Сөйтіп, Коми автономиялы 
 Республикасына итжеккенге жібер ген. 
Сол жерде жүріп, теміржолда жүк та-
сушы болады. Айдаудан босанған соң, 
1974-1975 жылдары БАМ-да, 1975-
1977 жылдары Коми АСР-інде, 1977-
1979 жылдары Украинаның Харьков 
қаласында еңбек етті. Ол кісі Сургутте 
(Ре сей, Түмен облысы) сүргінде жүрген 
кез інде көрген-білгендерін ойға түйіп, 
«Кон тинент» журналында тұрақты жа-
риялап тұрған.

Ол кезде КСРО азаматтарының ше-
телге оңайлықпен шыға алмайтыны 
бел гiлi. Махмет Құлмағамбетов мақ-
сатына жету үшiн Харьковте бiр ев-
рей əйелге үйленедi. Сол арқылы ар-
найы шақырту алып, Венаға барады. 
Əлгi əйел Израильге жол тартады да, 
Құлмағамбетов Венада қалып қояды. 
Венада тұрақтап, артынан Германияға 
өтiп кетедi. Осылайша, Мюнхендегi 
«Азат тық» радиосында 15 жылдан аса 
уақыт жұмыс iстеп, 1995 жылы зейнет-
керлiк демалысқа шықты.

Оның хабарлары мірдің оғындай дөп 

тиіп, тыңдарман жүрегіне жол тауып 
жатты. 1986 жылғы Желтоқсанда таяққа 
жығылған іні-қарындастарына қазақ 
бөлімінің бастығы Хасен Оралтай жəне 
Махмет Құлмағамбетов моральдық тіреу 
болды. Олар өздерінің күнделікті хаба-
рында тоталитарлық жүйені, отаршыл 
саясатты əшкерелеп, коммунистердің 
бетпердесін ашты. Ол қазақ жастары-
ның Одақта бірінші болып осы алып 
режімге қайсарлықпен қарсы шыққа-
нын мақтанышпен эфирде айтудан 
тынба ды. «Сендердің бұл көтерілістерің 
іргесі шай қала бастаған коммунистік 
режімді болашақта құлатады. Сендер 
сияқты қорлықта жүрген басқа халық-
тар осы бас көтеруден үлгі алады, ал-
ған беттеріңнен қайтпаңдар!» деп дем 
беріп отырды. Алаң қанға бөгіп, жастар 
жеңіліс тапқанда Махметтің қайғысында 
шек болған жоқ. Кейін Махаңның 
айтқаны айдай келді. Сол Желтоқсан 
көтерілісі егемендігіміздің қар лығашы 
болды. Бүгін, міне, Алаштың асылдары 
аңсаған тəуелсіздігімізге де қол жетті. 
Жастардың көрген азабы бос кетпеді. 
Бұған Махмет ағамыздың да қосқан 
үлесі зор.

КСРО ыдырағаннан кейін Қазақ КСР 
Бас прокурорының наразылығына байла-
нысты 1990 жылдың 24 желтоқсанында 
Махмет Құлмағамбетовтің қылмыстық 
ісі Қазақ КСР Жоғарғы сотының плену-
мында қаралып, ол өзінің қаулысымен 
бұған дейінгі облыстық, республика-
лық сот органдары актілерінің күшін 
жойып, Махмет Құлмағамбетовтің іс-
əрекетінде қылмыс құрамының жоқ-
тығына байланысты оны толығымен 
ақ тады. Осы қаулыда былай деп көр-
сетіліпті: «Құлмағамбетов Махмет ал-
дын ала жəне сот тергеуі кезінде өзіне 
тағылған «антисоветтік үгіт жəне наси-
хат жүргіздің» деген кінəні мойында-
мады. Ол саяси экономия жəне фило-
софия саласының маманы есебінде 
үкі мет пен партияның іс-əрекеттерін 
сын ға алып, оған өз пікірін айтып отыр-
ды. Бұл айтылған пікір өкіметке қар сы 
үгіт немесе насихатқа жатпайды, се бебі 
онда советтік мемлекеттік жəне қоғам-
дық құрылысты даттайтын, одан шы-
ғарылған жалақорлық өтірік тарату жоқ. 
Ол өзінің пайымдауларында елде болып 
жатқан объективті болмысты көрсетті».

– Ұлт мəселесі де мені көп ойлан-
тып, толғандырады, – деген еді кезінде 
Мах мет ағамыз. – Өз басым ұлтшыл 
жан емеспін. Өз ұлтыңды басқа ұлттан 
жо ғары ұстау, басқа ұлтты жек көру 
деген сияқты іс-əрекеттер менде жоқ. 
Ал орыс халқының кейбір өкілдері-
не кел сек, олар өздерінің басқалардан 
саны жағынан көптігін пайдаланып, аз 
ха лыққа менсінбеушілікпен қарайды. 
Себебі олар өздерінен басқаларды екін -
ші сортты кісілерге, ақыл-есі же ті сің-
кіремейтін жандарға санайды. Сауат-
сыз, ешнəрсеге қабілеті жоқ кейбір 
орыс тардың білімді, ақыл-ойы жоғары 

қазақ тарды кекетіп, мұқатып тұрғанын 
кім көрмей жүр дейсіз. Сонда осын-
дай мəдениетсіз, ой-өрісі төмен кісілер 
ұлтыма қарап менің ар-ожданымды 
аяққа басуларына бола ма?! Осындай 
жөнсіздікке жол беретіндердің көпшілігі 
партия қатарындағы шенеуніктер деп 
есептеймін. Сондықтан мен енді ешқа-
шан да партия қатарына кірмеймін. 
Пар тияның жəне оның мүшелерінің бір-
бірінен ешқандай айырмашылық тары 
жоқ. Демократия туралы сөз болса, ол 
бізде тек қағаз жүзінде ғана бар. Оның 
нағыз демократияға ешқандай қатысы 
жоқ. Мысалы, біздегі сайлауды алайық. 
Сайлаушылар өз қалаулыларын таң-
дап, оған дауыс бере алмайды. Тізімде 
көрсетілген, жоғарыдағылар көрсеткен 
адамға ғана бас шұлғиды. Бұл сайлау 
емес, жұртты құр алдау. Ал советтерге 
келсек, оның да рөлі тек қағаз бетінде. 
Ел басқару жүйесі билеп-төстеуші ап-
парат – партияның қолында. Партияға 
қарсы сөз айтуға, оны мінеп-сынауға 
болмайды. Мені Кеңес өкіметі оқытып 
жеткізді, адам қылды, бірақ мен оның 
«ақ» дегенін алғыс, «қара» дегенін 
қарғыс деп, барлық айтқанымен келісе 
беруге тиіс емеспін, əр адамның өз пікірі 
болуы керек.

Алматыда шыққан «Юридический 
вестник» деген газетте Махмет Құл ма -
ғамбетовке кеңестiк сот таққан айып-
тардың барлығы жазылған. Не үшiн, 
қандай айып тағылды, бəрі бар. Сол 
басылымда «Құлмағамбетов жазық сыз 
айыпталып, он жылға қамалды, ендi 
Жоғарғы соттың үкiмiмен ақталды» де-
лiнген. Коммунистердiң əдетi де баяғы, 
алдымен адамды айыптап, соттап, ит-
жеккенге айдап, азаптап, атып тастай-
ды да, сосын барып ақтап жатады. Сол 
сияқты Махаңды да он жыл сорлатып, 
соттады да, кейiн ақтады. Ол кісі сол кез-
де шетелде жүрген еді. Кеңес Одағына, 
өзін өгейсіткен социалистік жүйедегі 
еліне өкпесі қара қазандай болатын. 
Ақыры ақталды. Қазақстан тəуелсiздiк 
алған соң ақталды. Махмет өзін «Одаққа 
сыймаған адаммын» деп отыратын. Ол 
азат тық алған өз еліне келе алмай дүние-
ден өтті.

Махмет Құлмағамбетов қашанда 
турашылдығымен кейбіреулерге жаға 
қоймайтын. Сондағы бір жағымпаз, 
жалбақай адамның жағымсыз тірлігіне 
шыдамай, əлгіні сабап тастайды. Сол 
үшін де радиодан қуылып, екі жыл 
əуре-сарсаңға түскені бар. Соңында 
əділ дік жеңіп, ақыры сот шешімімен 
қыз  метіне қайта орналасады. Екі жыл 
бойы босқа жүрген уақытына орай тиісті 
қаражаты өтеліп, сол қаржыға, яғни 
450 мың неміс маркасына Италиядан 
үй сатып алады. Бұл оның тоқсаныншы 
жылдардың басында өзі барып көрген, 
Италияның «Қазақстан» деген елді 
меке ніндегі жер екен. Сол маңайдағы 
шөбі шүйгін, өзіміздің кəдімгі жайлау 
секілді даласынан таңдап алған үйі еді. 

Төрт гектардай жері бар үйінің маңда-
йшасына үлкен етіп «Kazakstan» деп 
жаздырып қойғанын айтқан. Егер де 
Қазақстаннан біреулер келе қалса, бізге 
бұрылып, қонақ болсын деген оймен 
жазған екен оны. Зейнетке шыққан 
соң қалған өмірімді Наташамен бірге 
сонда өткіземін деп отыратын. Сөйтіп, 
Махмет Құлмағамбетов тоқсаныншы 
жылдардың орта шенінде «Азаттық» 
радиосынан зейнет демалысына шығып, 
Италияға қоныс аударғаны бар.

Алайда Махаң Италияда біраз тұр-
ған соң белгісіз себептермен үйін са-
тып, 2000-жылдары Мюнхенге қайта 
кө шіп келеді. Шамасы, қазағы сирек 
кездесетін Италия жерінде ол кісі жал-
ғыз сыраса керек. Соңғы рет мен Мах-
мет Құлмағамбетовті 2002 жылы жаз-
да, Германияның Кельн қаласында 
өт кен Дүниежүзі қазақтарының кіші 
құрыл тайында көрдім. Қасында баяғы 
Наташа деген əйелі бар. Оның екі көзі 
нашар көретін болыпты, сонда да Махаң 
бəйбішесін қасынан тастамай, Еуро-
падағы қазақтардың құрылтайына ертіп 
келген екен.

– Тағдыр маған ұрпақ сүюді бұйырт-
пады, бағым ба, сорым ба, ендігі ғұмы-
рымды осы қосағым Наташамен бірге 
өткіземін, – деп еді сонда қайран Махаң. 

Ол кісі Алматыдағы туыстарына – 
өзінен кейін соңында қалған іні-қарын-
дастарының балаларына ұдайы қаражат 
салып, өзіне шақырып, сəлем-сауқат 
жіберуден жаңылмайтын.

Қарап отырсақ, бүтіндей бір кеңес-
тік жүйеге сол тұста жалғыз өзі қарсы 
тұрып, «қарағайға қарсы біткен бұ тақ» 
секілді болған азамат Махмет Құл  ма -
ғамбетовтің өзі неге тұрады? Өкі   ніш ке 
қарай, бұл кісіні көпшілік бі ле бер   мейді. 
Бұл кісі кезінде марксизм-ленинизм 
іліміне ашықтан-ашық қар сы шығып, со-
дан қуғын көріп, ақы рын да шетел асуға 
мəжбүр болған. Саяси тілмен айтқанда, 
Махмет Құлмағамбетов – қазақтан, тіпті 
күллі Ор талық Азиядан шыққан дара 
диссидент. Қазақ зиялыларының ішінен 
есімі Хельсинкидегі саяси тұтқындар 
тізіміне кірген екі қазақтың бірі жəне 
алғашқысы осы Махмет Құлмағамбетов.

Ол кісіден ұрпақ қалмады. Махмет 
Құлмағамбетов 2008 жылы қараша 
айында Батыс Германияның Мюнхен 
қаласын да көз жұмды.

Махмет Құлмағамбетовтің осыдан 
жарты ғасырға жуық шамасында жазған 
ой-пікірін бүгіндері ортаға салып тал-
дап, саралап көрсек, ол өз заманының 
өзгеше туған ойшыл адамы деген тұжы-
рымға келер ме едік, қайтер едік. Ол 
кезде екінің бірі осындай батыл іске 
бара ма? Өз ойын ашық айту сол кез-
де ерлік еді ғой. Тоталитарлық тəртіп 
шеңберінен шықпай, ғылыми диссер-
тацияларын қорғап, көптің бірі болып 
жүре бергенде, бүгіндері Махаң атақты 
ғалымдардың бірі болатынына ешқандай 
күмəн жоқ. Бірақ ол жеке басының күні 
үшін екіжүзділік жасап өтірік айта алма-
ды, оған ары жібермеді. Маман есебінде 
өзінің ой-пікірін ашық ортаға салды. 
Келмеске кеткен КСРО-ны көксеп əлек 
болмай, нақақтан жапа шеккен осын-
дай арыстарымызды мадақтасақ, қандай 
жақсы болар еді. 

Саясат БЕЙІСБАЙ, 
«Азаттық» радиосының 1991-2004 

жылдардағы тілшісі, «Egemen 
Qazaqstan» газетінің ардагері

ЕСІМІ ЕЛДІҢ ЕСІНДЕ

Одаққа сыймаған диссидент
Махмет Құлмағамбетов Қазақстан тәуелсіздігін алған соң ғана ақталды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қылышынан қан тамған Кеңес Одағының саясатына қарсы шығу екінің бірінің 
қолынан келмейтін іс еді. �сіресе 1960 жылдары кеңестік идеологияның 
ызғары қатты болатын. Ол кезде идеологияның кемiстiктерiн к�ре бiлу үшiн 
ерекше бiлiм және к�регендік, сыни пiкiрлердi ашық айту үшiн жүрек жұтқан 
батылдық керек болды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

МАХМЕТ ҚҰЛМАҒАМБЕТОВ СЕКСЕНІНШІ ЖЫЛДАРДЫҢ 
ОРТА ШЕНІНДЕ КЕҢЕС ЕЛІНЕН ҚАШУҒА МӘЖБҮР БОЛЫП, 
АҚЫРЫ МӘСКЕУ АРҚЫЛЫ АУСТРИЯҒА ӨТІП КЕТЕДІ. ӘЙЕЛІ 
НАТАША ЕКЕУІ ВЕНАДАН КЕЙІН МЮНХЕНГЕ БАРЫП, «АЗАТТЫҚ» 
РАДИОСЫНА ҚЫЗМЕТКЕ ТҰРАДЫ. ОЛ КІСІ ОРЫСША, ҚАЗАҚ-
ШАҒА ӨТЕ САУАТТЫ, ДАУЫСЫ ЗОР, ДИКЦИЯСЫ ЖАҒЫМ ДЫ, 
РАДИОНЫҢ НАҒЫЗ ЖҮРГІЗУШІСІ РЕТІНДЕ ТЫҢ ДАР МАНҒА 
КЕҢІНЕН ТАНЫМАЛ БОЛДЫ.
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Дүйсенәлі �ЛІМАҚЫН,
«Egemen Qazaqstan»

Шыны керек, қазақ əдебиеті 
əлем  ге кешегі Кеңес кезеңінде та-
ныл ды. Одан бері де отыз жыл ау-
нап өтті. Əдебиетіміздің ендігі 
күйі қандай, əлемдік сыйлықтарға 
неге біздің ақын-жазушылардың 
туындылары ұсынылмайды деген 
сұрақтар туындағалы да көп бол-
ды. Ұсынуға əбден болады, бірақ 
біз дің қаламгерлер осыған дейін 
жазып-сызғандарын қазақ тілінде жа-
зып, ұзаса орыс тіліне аудартқызды. 
Ал əлемдік əдебиет үлкен тілдерге 
аударылған əдебиеттермен санаса-
ды, соны оқиды, саралайды, шешім 
шығарады. Шыңғыс Айтматовтың 
шығармаларының мұхит асып, Швед 
академиясына жетуіне де осы жол се-
бепкер болғаны шындық. 

Баяғыда америкалық ақын Боб 
Дилан Нобель сыйлығын алғанда, 
«Нобельден əділдік кетті» деп шула-
дық. Ал Диланнан қуатты ақындар 
біздің елде де көп екені рас. Мысалы, 
Есенғали Раушановтың «Бозаңға біт-
кен боз жусан», «Амал деген айыңыз», 
«Қара бауыр қасқалдақ» жинақтарын 
ағылшын немесе швед тіліне ойын, 
философиялық иірімін, мағынасын 
дəл жеткізіп аударса, қайсы əлемдік 
сыйлыққа ұсынсақ та бетіміз жарық 
болары сөзсіз еді. Ақындық сенімі 
мен қуаты əлсіз адам «Ат тағалап, 
атан қомдап ержеткен, ең соңғы ақын 
мына мен ем бұл маңда», дей алмас 
еді. Жалпы, Есенғали Раушановта 
əлемдік əдебиеттің қазіргі өлшеміне 
сай келетін, оқырман ұнататын жыр-
лар өте көп. Басы жоқ қара құнанның 
өлеңдегі көрінісін бізден басқа халық-
тың ақыны жаза алмас. 

«Қоштасатын күн бүгін, 
 Қара құнан шайнайды-ай 

бір сулығын.
 Ең соңғы рет 

алып шықтым қорадан,
 Басың азат, бар, 

бара ғой, құлдығым.

Сөйтіп елден кеткенмін,
Қырсауды да, жүйрікті де 

көп көрдім.
Қаба жалды қара құнан боп мені
Түн ішінде оятады Өткен күн.

Баурайында сонау Келінтөбенің
Селтиіп бір тұрады үнсіз серегім.
Ер-тұрманын, 

тұрқын тұтас көремін,
Басы қайда,

 басы неге жоқ оның?!». 
Осы өлеңді қара құнанның жоғалуы 

емес, тұтас адамның, оның рухының 
жоғалуы, адасуы деп түсінген абзал. 
Əлемдік əдебиет осындай сүйекті 
шығармаларды жақ сы бағалайды. 

Ал «Көк түріктер сарыны» біз-
дің арғы ғасырлардағы санамыз ды, 
қалтарыста қалған құнды лықта ры-
мызды есімізге түсірген отты шы ғар -
ма, өлмес туынды. Авторы – қа зір гі 
классик ақынымыз Темірхан Медет-
бек. Ақынның жырын біз таң дай 
қаға оқыдық, ал осы жырлар ды əлем 
оқырмандары оқыса, қа лай қабылдар 
еді? Біздің өзге де ақындардың өлең-
дері Нобель сыйлығын алып жат-
қан ақындардың жырларынан кем 

емес. Кем болып тұрғаны тағы да 
сол – аударма. Олжас Сүлейменов, 
Ұлықбек Есдəулет, Тыныштықбек 
Əбдікəкімұлы, Ғалым Жайлыбай 
сияқты ақындардың жыр жинақтары 
аударылса, аударылып қана қоймай, 
дұрыс насихатталса, оңды болар еді. 
Бұл сөзді айтқандағы мақсатымыз 
– əлем əдебиетін бірер шығармамен 
басы бүтін мойындату емес, олар-
ды біздің əдебиетпен таныстыру, 
əрі қарайғы жол автордың өз құл-
шынысында. 

Ақын Серік Ақсұңқарұлы «Нобель 
сыйлығы» деген өлең жазды. Бұл кісі 
де лайық адам. Көптің ойында жүрген 
түйткілдерді өлең арқылы айта білген 
Секеңнің де бұл сыйлыққа өкпесі қара 
қазандай. 

«Біз білмейтін 
мұның да пəлесі көп,

Жарылқамас қазақты 
дəл осы кеп?

Ұлы Олжекең алмаған Нобеліңнен,
Ақылы бар қазақтың дəмесі жоқ.

О да жылда құбылып, түрленеді,
Соңында оның – 

жаһанның іргелі елі.
Неге оған Толстой елп етпеді?
Осы Арыстан біледі бірдеңені...

Жағдайымды көктегі 
біледі бұлт,

Бұлт түгілі, құдай-ау, 
біледі қырт.

Мемлекеттің сыйлығын 
əзер алған,

Нобель менің – не теңім?
Күледі жұрт...». 
Бұл Серік Ақсұңқарұлының көз-

қарасы. Ал Нобель сыйлығы туралы 
жаһанда қолына қалам ұстаған қанша 
адам болса, соншама көзқарас бар 
екені шындық. 

Нобель сыйлығына ла й ық қазақ 
жазушысынан алдымен Тынымбай 
Нұрмағанбетовті айтар едім. Оның 
шығармалары біздің өміріміздің қағаз 
бетіндегі бейнесі. Мейлі Еуропа, 
мейлі Батыс əдебиеті болсын, бəрі 
өздері білмейтін, жаңа лық деп се-
зінетін дүниені оқығысы келеді. Бұл 
тұрғыдан Тынымбай Нұр мағанбетов 
туындылары олардың сұранысына 
толық жа уап бере алар еді. Айы-
бымыз – оның шығарма ла  рын ағыл-
шын немесе кең таралған тілдер ге 
аудармағанымыз. «Жыланның уын» 
ағылшын тіліне аударсақ, ол жақт ағы 
оқырман қазақ əдебиетінің қазіргі 
қазынасына таңдай қағары сөзсіз. 
Өйткені бұл шығармада жан бар, 
кəдімгі өгей тағдыр алдында қай-
сар лықпен құрбандық берген адам -
ның жаны. Жан Поль Сартрдың: 
«Кейіпкерім тауға шықты деме, тауға 
шығар» деген принципін де осы 
шығарма өз биігінде орындап тұр. 
Өзге ұлттың өкіліне құлданған екі 
кейіпкердің өмірге деген көзқарасы, 
үміті, трагедиясы шығарманы оқыған 
əрбір оқырманды селт еткізбей қой-
майды. Себебі оқырманның ұлты 
басқа болғанымен, жүрек біреу, се-
зім ортақ. Май толы қазанда жа-
нып жатқан бауырының жан азабын 
есті ген кейіпкер үшін кім болса да, 
қайғыруға хақылы. 

Тынымбай Нұрмағанбетовте 
əлем  дік əдебиеттің көшіне ұялмай 

қосатын шығармалар көп. Соның 
бірі – «Айқай» повесі. Бұл туынды 
тек біздің халықтың, түркі жұртының 
басындағы мұң-наланы ғана емес, 
тұтас адамзаттың басындағы траге-
дияны айтады, сол барыста туын-
даған сұрақтарға жауап береді. Но-
бель сыйлығының лауреаты Мо 
Янның «Жаңалық ең алдымен жаңа 
өмір мен тың кейіпкерден туады» 
деген көзқарасы осындайда еске 
түседі. Тынымбай Нұрмағанбетов 
біздің əдебиетте үнемі тың кейіпкер 
мен жаңа лық əкеліп, дара дүниелер 
жаза алды. Егер Нұрмағанбетовтің 
«Жыланның уы», «Айқай», «Шал, 
мая жəне жел» атты романға бергісіз 
повестері ағылшын тіліне аударылса, 
əлемдік əдебиетті мойындатпасақ та, 
олардың бізбен санасуына мүмкіндік 
алар едік. Тағы да сол «əттеген-айы-
мыз» бұл шығармалар ұзаса орыс 
тіліне аударылды, ал үлкен тілдерге 
аударылу ешкімнің ойына кірген 
жоқ. 

Қазақ əдебиетінде көп оқылған 
жазушының бірі – Мұхтар Мағауин. 
Меніңше, бұл жазушының «Шақан 
шерісі», «Қыпшақ аруы», «Сары 
Қазақ» сияқты үлкен ой айтқан шы-
ғармаларын əлем тілдеріне аудару 
қажет. Мұхтар Мағауин шығарма 
жазуды əбден меңгерген қаламгер 
ретінде жазған дүниелері шетел 
оқыр мандарына да ұнайтыны сөзсіз. 
Со сын оның туындылары тек бір 
жақ  ты емес, ішінде адам жаны, та-
рих сыры, еркіндікке ұмтылу сияқ-
ты көркем шығарманың бағасын 
биіктетуге қажетті детальдар көп. 
Дулат Исабековтің де десі бар, қаламы 
жүйрік екені рас. Оның паспор-
тына айналған «Қарғын» романы, 
«Сүйекші», «Гауһар тас», «Əпке» 
шығармалары да сыйлық алуға лайық. 

Ал Төлен Əбдіктің «Өліара», 
«Тозақ оттары жымыңдайды» ро-
ман  дары біздің əдебиеттің ұлы жетіс-
тіктерінің бірі деуге болады. Құруға 
бет алған үндістер трагедиясын жа зу 
арқылы халқының басындағы қиын-
дықты астарлап айтып елді еркіндікке 
ұмтылуға үндейтін шығарманы жаһан 
оқырманы жатсынбайды. 1993 жылы 
Нобель сыйлығын алған америкалық 
жазушы Тони Моррисонның да 
бірнеше романы жоғалып бара жатқан 
ұлтты, ұлысты, дəстүрді жоқтап, 
оларды азаттыққа шақырады. Бұндай 
идея лар əлемдік əдебиетте үлкен 
сұра нысқа ие. Сол себепті, Төлен 
Əб дік тің шығармаларының алпауыт 
сыйлықтардан мүмкіндігі бар екенін 
оқырман есіне салғымыз келеді. Тіпті 
«Парасат майданы» мен «Оң қолдың» 
өзі сұранысқа ие шығармалар бола-
тынына күмəніміз жоқ. Маңыздысы 
– бұл шығармалар шет тілдеріне са-
палы аударылса. 

Жапон үкіметінің жыл сайын 
мық  ты жазушыларының шығар-
ма ла рын əлемдік тілдерге аудар-
тып, өзге жұрттың оқырмандарына, 
жаһан əдебиетіне таңдаулы дүниелер 
ұсынатын жақсы үрдісі бар. Соның 
нəтижесінде қазірге дейін олар-
да əдебиет саласы бойынша үш 
бір дей Нобель лауреаты бар. Əри-
не, қаламгер болғасын, Нобель 
сыйлығымен санаспауға да жол жоқ. 
Бізде сөз көп, құлшыныс аз екенін 
жасырғымыз келмейді. «Ол сыйлықты 
біздің жазушылар қашан алады?» де-
ген жалаң ұраннан гөрі ең алдымен 
жақсы жазушылардың шығармаларын 
ағылшын тіліне аудару жұмысына ат 
салысқанымыз абзал. Өйткені Нобель 
сыйлығы қазақ тілінде жазылған 
шығармаларға берілмейді.

Жәнібек �ЛИМАН,
«Egemen Qazaqstan»

Аза бойы қаза болып бара жатса да, 
асқан бір асқақтықпен жырлайды ғой 
қимастықтың өзін. Кемел ұлттың бала-
сының аузынан шығатын сөз, білгенге. 
Басқасын айтпағанда, жырдағы кісі атта-
рының өзі жеке тоқталып, арнайы зерттеп 
жазатын тақырып деуге тұрарлық. Ақыл-
мен білгенге Арқаға ма, Сырға ма көш песе 
болмайтынына анық көзі жеткен, бірақ, 
бəлен атадан бері кіндігінен байланған 
қонысына қимай-қимай қарай лаумен, 
ақыры көшуді ұйғарып, ұзаңқырап бара 
жатып кері бұрылып, атақонысына соңғы 
рет бір қарап алып, көз ұшына дейін кетіп 
қалған көшке қайта шапқан Қазтуған 
бүтін қазақтың өзі десе болады. Едəуір 
жер қара үзіп кеткен көшті қуып жетем 
деп атының басын жіберіп, ауаға жасын 
жұтқызып жылап бара жатып айтқан сөзі: 
«Қайырлы болсын сіздерге!». Кім қалай 
түсінеді мұны? «Азаулының Ыстанбұлдан 
несі кем» деген ұлттың сол кездегі рухы 
мен табиғатын əйгілемей ме? 

Қазтуғанның осы «Қайран Еділі» мен 
Асан қайғының «Қырында киік жайлаған» 
толғауының арасында тарихи байланыс 
бар ма, жоқ па, біле бермейміз. «Еділ деген 
қиянға, еңкейіп келдің тар жерге, мұнда 
кеңес қылмадың» демей ме Асан қайғы? 
Кеңес қылмағаны – тұрақтап отырмағаны. 
Соған қарағанда екеуінің оқиғасы бір 
болғанға ұқсайды. Екеуінде де Еділді 
тас тап кетіп тұр ғой. Айтпағымыз бұл да 
емес. Айтпағымыз – қазақ ұраны мен за-
рына айналған жыр-толғаудың бəрі ата-
мекен, жерімен байланысты. Түптеп келіп 
жібергенде тарихының өзі осы жырларда 
тұрғанын айтарға керек. 

«Аспанда Көк Тəңірі, төменде қара 
жер жаралғанда, екеуінің арасында адам 
баласы жаралған». Түріктен тарайтын 
қазақ халқының тарихы бастау алатын 
ұлы Күлтегін жазуының да негізі жерде 
жатыр... «Бұлдырап артта қалып бұлаң 
жас та, Айықпай тұрып алды тұман – бас-
та. Аспанда – Көк Тəңірі, Жерде – Халық, 
Дүниеден түк сезбедім бұдан басқа» (Се-
рік Ақсұңқарұлы). Бұл – бүгінгі қазақ 
жыр ы. Піл сауырлы қара жерді айтпай 
кетпейді. Абылай хан Бұқар жыраудан 
бұл тығырықтан шығудың жолы қайсы 
дегенде жырау «халықты Жиделібайсынға 
көшір» дегені айтылады. «Жиделібайсын 
жерінде». «Алпамыс» жырының əлһамы 
осылай басталады. Мекеге барып кел-
ген үлкен бір атамыз «Көк пен жердің 
бала сы боп қалам» депті. Қысқасы, жер 
– қазақтың ішіне түсіп, психологиясына 
айналып кеткен ең қасиетті ұғым. Байырғы 
тілдік қолданысында əлем демей, жер-көк, 
жер беті атаған. Сондықтан «мен жерде 
өмір сүрмеймін, жер менде өмір сүреді» 
деген Мирас Асанның сөзіне осқырына 
қараудың жөні жоқ. 

Алысқа бармай-ақ, қазіргі қазақ əн-
ұранын алса да жеткілікті. Шəмші айтады 

ғой. «Елу тоғызыншы жылы қазақтар: 
«орыстар біздің жерімізді алып қояйын деп 
жатыр. Терістіктегі бес өңірді Целинный 
край етіп, Ресейдің қарамағына қосып 
ал мақшы» деген соң, елге патриоттық 
ұран тастау үшін ҰРАН ƏН жаздым» 
дейді ұлы Шəмші. Жазғанының ҰРАН 
ƏН (əнұран) екенін өзі айтып тұр. «Оның 
сөзін жазған қазақтың өте талантты ақы-
ны Жұмекен Нəжімеденов. Радиодан 
жігіттерге күніне екі-үш мəрте бергізіп 
қоя  мыз» деп жалғастырады. Сонда қазіргі 
қазақ əнұранының өзі жерге байланысты 
туған болады.

Жырмен жеткен тарих мұнымен де 
шектеліп қалмайды. «Еділ үшін егестік, 
Тептер үшін тебістік. Жайық үшін жандас-
тық, Қиғаш үшін қырылдық, теңдікті, 
малды бермедік» дейтін Махамбет сөзінің 
бе тін ашып, сырына үңілгенде, ұлан-
ғайыр кеңістікке тап боласыз. «Қиғаш 
үшін қырылса, теңдік пен мал үшін» екен. 
Мұндағы теңдік сөзінің мағынасы – ер-
кіндік пен азаттық, мал-жан – ел мен жер-
дің дəулеті, ырыс пен несібе. Үлесіңдегі 
жер бетінде ұлт болып ұйысарға, жұрт 
бо лып қоғамдасарға осы екеуі де керек. 
Демек ұлт көсемі Əлихан Бөкейханның 
елдік ұраны бастауын баба танымнан 
алғанын байқау қиын емес: «Жер, жер 
жəне жер! Өйткені жерсіз Отан жоқ! Жер-
сіз адам жоқ! Жерсіз мемлекет болмай-
ды!», деді Алаш арысы. 

Əдебиеттің ғаламаты да сол, жыр тілінде 
кестеленген екі ауыз сөздің астарында 
əлем аунап, замандар алмасып жатады. 
Осы тұста қазақ тарихында айтпай кетуге 
бол майтын екі туындыны ерекше атар едік. 
Жоғарыда келтірген Қазтуған жыраудың 
«Қайран Еділі» өз алдына ұлыс болған 
Қазақ ордасының құрылуының басындағы 
толғау болса, сол ұлы хандықтың жоңғар 
шапқыншылығынан ойсырай жеңілген 
өтпелі кезеңінің азалы күйін шертетін бір 
шығарма – «Елім-ай» зары. Бұрын халық 
əні ретінде айтылып жүрген елдің зары 
кейінде Қожаберген жыраудыкі делініп 
жүр. Жоңғар шапқыншылығынан босып 
кеткен жұрттың зар-наласы. Əннен гөрі 
азаға келеді. Замананың ащы зары. Жəне 
бір ғажабы, мұндай туындыларды көпшілік 
өмірі есінен шығармайды. Қай уақытта, 
қандай оқиғаға байланысты туғанын да 
ұмытпайды. Тура осы сияқты тағы бір 
толғағы жеткен зардан туған шығарма 
– «Самалтау» əні. «Атты емеспіз, жаяу-
мыз, Жаяудан да баяумыз. Он бес күндей 
жүргенде, Омскіге таяумыз» делінетін. 
Бұл «Елім-ай» мен «Самалтаудың» зары 
да жерден басталады. Бірі Қаратаудан құ-
ла са, келесісі Самалтауын аңсайды. Ең 
бастысы, екі туынды қазақ тарихындағы 
екі дəуірдің тарихынан сыр шертетіндігі. 
Бірі – жоңғар шапқыншылығы, екіншісі 
орыс отаршылдығы тұсындағы заманның 
запыраны, жыр тілінде қалған. Ал Қазту-
ған жырымен салыстырса, бұлардың та-
би ғатындағы рух пен мінез туралы сөз – 
бөлек əңгіме.

Нобель сыйлығы Алашқа 
қашан бұйырады?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�р жылы Нобель сыйлығы берілер сәт таяған сайын «Қазақ жазушысы 
қашан Нобель сыйлығын алады?» деген ұлы сауал к кірегімізді тыр-
найды. Сосын, амалсыз келер күндерден үміт күтеміз. Нобель сыйлығы 
қазіргі әдебиеттің  лшемі бола алмайды деп мұрын шүйіруге тағы бол-
майды. Мысалы, жапон әдебиетін жарты әлемге танытқан осы Нобель 
сыйлығы еді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жер мен жыр
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Қайырлы болсын сіздерге, менен қалған мынау Еділ жұрт...» 
Қазтуған жыраудың «Алаң да алаң, алаң жұрт» деп басталатын осы толғауының 
тақырыбын «Қайран Еділ» екен деп ойлап келдік. Елдің жадында сақталып, осы 
заманға жеткен с з – ХV ғасырда туған ең к не толғаулардың бірі. �шейін толғау 
деуге келмейтін ұлы туынды десе жарасады. Ел айырылған алмағайып кезеңнің 
бейнесін кейіптеген шығарма жерін тастай к шкен жұрттың зарын да, заңғарлығын 
да аңғартады. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Мирас АСАН,
«Egemen Qazaqstan»

Иə, болмысы дара, бұлағай заман басқа 
төнген бұлдыр сəттерде бұдынына бас та 
бола білген Бопай ханым туралы айтқымыз 
келіп отыр. Тарихта бірнеше Бопай ба-
рын көбі біле бермейді. Біз айт қалы 
отырған айым – Кіші жүздің аруақты ханы 
Əбілқайырдың бəйбішесі Бопай ханым. 

Ерте көктемде осынау тұлға тарихы 
театр сахнасына көтерілген болатын. Сол 
кезде киелі шымылдық саф туын дымен 
ғана емес, қазақ тарихының қасі ретті 
парақтарымен қоса ашқандай еді. Абай 
атындағы мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты, белгілі жазушы, драматург Роза 
Мұқанова шығармасы бойынша жас ре-
жиссер Жұлдызбек Жұманбай сахнала-
ған ерен еңбек елдің жоғын түгендеуге 
қосқан елеулі үлес болды. Бүгін аталған 
қойылымды ой елегінен қайта бір өткіз-
гіміз келді. 

Ең үлкен қасіретіміз де сол – біз осы 
күнге дейін біреу жазып берген бұлдыр 
тарихты болашақ ұрпақтың зердесіне 
күштеп таңып келгендігіміз еді ғой. 
Өзгенің қолымен от көсеген сыртқы жау 
ешқашан Алаш баласына болсын де-
мейтіні белгілі. Бүгінде өз тарихымызға 
жаңа ұрпақ көзімен əділ қарайтын азат 
санамыз бар. Күні кешеге дейін тарихи 
тұлғаларымызды бір-біріне қарсы қою 
арқылы сексеуіл синдромы жалғасып 
келді. Тарихи драманың тап басында 
осы мəселе өз көрермендерін бірден ой 
тереңіне иіріп əкетеді. 

««Үш басты жылан інге оңай кіре ал-
майды. Үш басты жылан бірін-бірі жеңе-
мін деп жүргенде уақыт озады, өздері де 
тозады. Жыланда бір бас, бірнеше құй-
рық болған ыңғайлы. Бас кірген інге құй-
рықтың кіруі оңай...» дейді Жұмбақ жан.

Осы сөздің өзі шығарманың кілті деу-
ге келер еді. Алайда қойылым де неге 

батпандап кірген дерттің мысқалдап 
шық қанындай сізді бір беймəлім күйге 
салып тылсым тереңге əкете береді, əкете 
береді...

Қырыңды қорғасаң ойыңды шауып, 
ойыңа жүгірсең қырыңды жау алып жат-
қан аласапыран кезеңге өзіңнің қалай 
ара  ласып кеткеніңді аңғармай қаласың... 
Бұл əрине драматург пен режиссер ше-
бер ліктерінің үйлесімі. 

Автор көрерменді біржақты пікірге 
ұрындырмай, əділеттің тізгінін тең ұс-
тайды. Əрине, бұрынғы социалистік реа-
лизм əдісіне салып қараған адамға Барақ 
сұлтаннан өткен жағымсыз кейіпкер та-
былмас еді. Бірақ шебер жазушы, дра-
матург Роза Мұқанова бұл ретте еш-
қандай білімсіздікке жол бермеген. 
Шы ғарма қабат-қабат контекстерден 
тұра тынын ескеруіміз керек. Тіпті кей 
тұста Барақ сұлтанның ішкі арпалыста-
ры – шығарманың негізгі қабатындай 
көрініп жатады. Бопайдың ішкі монолог-
тары сияқты Барақтың бірнеше Бараққа 
бөлініп кетуі көрерменді шын ойланды-
рып тастайды. 

Жазушы Асқар Сүлейменовтің «Бес-
атарында» Сəруар үңгірде үшке бөлінеті ні 
бар еді ғой. Мағауиннің «Жармағы» екіге 
жарылады. Кобо Абэнің «Бөтен беті», 
Төлен Əбдіктің «Оң қолы» да сананың 
екіге жарылуы жайлы шығармалар. Бү-
гінгі «Бопай ханым» драмасындағы сан-
сыз Барақ – бұл өз кезегінде үлкен жаңа-
лық деуімізге болады. 

Сондай-ақ Барақ сұлтанның бірнеше 
Бараққа бытырай бөлініп кетуінің де 
астарында бір тылсым ақиқат жатқанын 
көбісі аңғармаған болуы мүмкін. Бұл 
Барақ сұлтан – жай ғана Əбілқайырдың 
басын алған дойыр, ұрда-жық ақылсыз 
сұлтан емес. Оны шығарма соңында бас-
ты кейіпкер Бопай ханым, Əбілқайыр 
хан мен Барақ сұлтан қолдарын жайып, 
Жаратушы Жалғыз Иеден жалбарынып 

тұрып жас Алашқа жарқын болашақ тілеп, 
дұға қылатын көріністен де көз жеткізуге 
болады. 

Айтпағымыз, бұл Барақ сұлтан та-
рихта – Көкжал Барақ немесе қырық сан 
Барақ деп аталған аруақты тұлға. Қырық 
сан Барақ аталуының себебі – Барақ жауға 
жалғыз шапқанда қарсы бетке қырық 
Барақ болып көрінеді екен. Сасып қалған 
дұшпандар садақтарын шіреніп, қырық 
Бараққа оқ жаудыра бастайды, алайда 
негізгі Бараққа ешқайсысы оқ дарыта ал-
майды. Ол аралықта жауына төніп келген 
сұлтан жеңісті жорығының алғашқы ал-
даспанын сілтеп те үлгереді екен. Барақ 
осындай дара қасиетке ие тұлға болған. 

Егер Барақ сұлтан осал адам болатын 
болса – оның төртінші баласы Бөкей хан-
нан Əлихан Бөкейхан тарамас еді. Барақ 
сұлтан – Алаш көсемі Əлиханның түп 
атасы. Ұлы Дешті даласының билеушісі 
Жошы ханнан бастап, Орыс хан, Алтын 
орданың соңғы ханы Барақ хан, Жəнібек 
хан, Жəдік хан, Шығай хан, ұзын оқты 
Ондан сұлтан, Көшек сұлтан, Бөкей сұл-
тан, Құдайменде сұлтан, Тұрсын ханның 
ұрпағы. 

Қ.Қуанышбаев атындағы Қазақ мем-
лекеттік академиялық музыкалық драма 
театры бұл қойылымды ел Тəуелсіздігінің 
30 жылдығына арнаған болатын. Міне, 
нағыз рухани жаңғыру осы дер едік. Пьеса 
авторының айтуынша, Бопай ханым – 
Алаш үшін қан кешіп, жан берген айбар-
лы да арлы аналарымыздың жиынтық 
 образы. Оны көзіқарақты жұрт драма ның 
өн бойынан үнемі сезініп, сеніп оты рып 
қабылдайды. 

Алаштың Алтын тағын қорғап жан 
ұшырған Бопай бейнесі көз алдымызға – 
Алаш-Ананы елестетті. Талапайға түскен 
тақтың қасиеті мен құтын қорғап шыр-шыр 
еткен Бопай бейнесі бүгінгі жас ұрпаққа 
нағыз үлгі, ең керек кейіпкер. Жалпы, 
бұл тарихи драма тек тақ айналасында-
ғы интригаларды ғана емес, қасиетті де 
құнарлы жерімізге, атақонысымызға, ел 
бірлігіне, егемендігімізге əлі күнге дейін 
дұшпандар көз алартуын қоймай келе 
жатқанын астарлап айта білген бүгінгі 
өмір шындығы да дер едік. 

Оны Бопай ханымның сахна төрінде 
жаулығы Алаштың ақ туындай желбіреп 

тұрып айтқан: «Бодандықтың ноқтасы 
қайыс. Торланып, түрленіп құбылып 
тұрады. Тор сөгілместей, ноқта босатпас-
тай болса, қайтпекпін... Құдіретің бар еді 
ғой, өң мен түстің арасына жол салатын. 
Жасай алмай кеткен мұратыңа жеткіз 
Бопайыңды. Айт енді құдіретің жетсе, 
айт!», дейтін сөздерінен аңғаруға болады.

Бопай сондай-ақ қойылым бойы 
жарына адал, ұрпағына қорған нағыз 
қазақ əйелінің үлгісі ретінде сахнаға сəн 
беріп отырады. Бұл желі сонау қаншама 
ғасырдан бері үзілмей келе жатқан ескі 
жосық десек те жарасады. Айталық, қазақ 
хандарының түп аталары Жошы ханның 
анасы – Бөрте, Шыңғыс ханның анасы – 
Өгелін де ұлдары тақта отырғанда оларға 
берік қорған, дана кеңесші бола білген 
ақылды аналарымыз еді. Бопай ханым сол 
қасиетті шешелерден қалған ілкі дəстүрді 
лайық жалғайды. Əбілқайыр хан өлген соң 
баласы Нұралыны хан тағына отырғызуға 
зор ықпал етеді. Ықпал етіп қана қоймай 
өзінің өр рухымен кейбір жалбағайды 
ықтырып жіберіп те отырады. Адал жар 
ретінде Əбілқайырға деген сағынышы, 
қазақтың ұлы мұраты үшін шаһид кешкен 
айбынды еріне деген ыстық махаббаты 
оның өзі де асқақ болмысын тіпті айбар-
ландыра түседі. 

Көлденең кейіпкер – Жұмбақ туралы 
көп айтуға болады. Жұмбақ жалпы кім? 
Ол тіпті көлденең кейіпкер ме? Бəлкім 
басты, бəлкім астыртын, ішкі кейіпкер? 
Барақ пен Əбілқайырдың арасына от 
тастап, орыс патшасының елшісіне де 
əмірін еркін жүргізе алатын, Жұмбақ кім? 
Жұмбақтың қорқыныштылығы сонда – 
ол бүгінгі билік өкілдерінің де ту сырты-
нан ойын жүргізіп, халық пен биліктің 
арасын сапырылыстырып сақ-сақ күліп 
тұрғандай көрінеді. Бəлкім, Жұмбақ біздің 
нəпсіміз, бəлкім Ібіліс, бəлкім... Не десек 
те, Жұмбақ жүрген жер – жұт, Жұмбақ 
салған сайран – Алашқа сор...

Əбілқайыр туралы да көсіліп айтар 
едік. Жалпы, Əбілқайыр ханның тұ ғы-
ры биік тегеурінді тұлға екені белгілі. 
Автор дың кейіпкер аузымен айтқызған 
мы на сөздері-ақ оның асқақ бейнесін да-
ралайды. «Маған Ел керек! Өз ханын өзегі 
талғанша тілейтін Ел керек! Сенімі сертін 
бекіткен, айнымайтын, аласармайтын Ел 

керек!». Елі үшін туған есіл ердің тағдыры 
келте болды, кемеңгер тұлғаның аңсаған 
асыл мұраты орындалмады, бірақ оның 
орны толмас қазасын Бопай ханымның 
кемеңгерлігі толтырды. 

Неплюев туралы сөз қысқа. Неп люев 
туралы, оны тіреп тұрған орыс патша-
лығының зымиян саясаты, шығысы мыз-
дағы қитұрқы Қытай жоспары, жағамызға 
жармасқан жоңғар, айта берсек көп, бұлар 
туралы айтар болсақ, жазбамыз тым 
ұзаққа созылып кетеді. Біз Неплюевтің 
де қойылым шарықтар шақта бірнеше 
дауысқа бөлініп кететінін ғана айтқымыз 
келеді. Қолына жер өлшейтін қада ұстап 
шыққан қара ниет Неплюевтің əр қадамы 
көп жайтты аңғартады.

Автордың мұндай батыл қадамдарын 
бағалай білуіміз керек. Аттандап айғай-
ламай-ақ ұлт тағдырына, оның ертеңгі 
болашағына алаңдаушылығын, ұлт басы-
на төнетін, төніп тұрған қатерлер туралы 
қаламгер осылай айтпағанда, басқаша 
қалай айтуы мүмкін. Шығармашылыққа 
шеберлікпен қоса үлкен батыл жүрек ке-
рек. Оны біз «Бопай ханымның» өн бо-
йынан анық көре білдік. 

Қойылым соңына қарай түсінгені-
міздей, тақ үшін талас ешқашан біткен 
емес. Тақ үшін тартысқа түсіп жатқан 
Əбілқайыр ұлдары, шешелері бөлек екі 
сұлтан – Нұралы мен Шыңғыс, олар ғана 
емес олардың шешелері арасындағы сөз 
ырғасулары бізді үнемі ойландыра беруі 
керек. Көрермен спектакльдің финалы-
на сенеді. Режиссер кеше мен бүгінді 
бір сахнаға қатар шығарған жері тіпті 
ұтымды шыққан. Жаңа ұрпақ – ескінің ізін 
жалғаушы. Көне жосықты жаңа болашақ 
жаңғыртушы. Көксерек найзаға байланған 
қара шүберек азаттықтың ақ таңы бо-
лып қайта атады. Алаштың сол егемен 
туы ешқашан жығылмаса деп тілейсің. 
Қазақтың сол биік байрағы ешқашан жау 
аяғына тапталмаса дейсің. Жеріміздің 
ішін дау, сыртын жау араламасын деп 
дұға қыласың!

Театрдың шымылдығы əр жабылған 
сайын біздің көкірек сарайымызда бір 
есік ашылады. Ол – рух сарайының ал-
тын қақпасы. Сол есікке əр кірген са йын 
кешегі ұлы бабаларымыздың зор амана-
тын арқалап шығасың...

Айгүл АХАНБАЙҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Əлемдегі ең əйгілі балет, клас-
сикалық биік өнердің символы, 
сірə, осы «Аққу көлі» болар. Ба-
лет тен бейхабар адамның өзі бұл 
өнермен «Аққу көлі» арқылы 
танысып, бір көрудің мүмкіндігі 
туса, мəңгіге бірге маталғанын 
сезбей де қалады. 

Спектакль билетінің құны – 
25 000 мен 45 000 теңге арасын да, 
бірақ биік өнердің бағасы билет 
құнымен өлшенбейді, «балкон-
нан бір көзіммен сығалап тұ-
рып көрсем де жетіп жатыр» 
деп, қазанның қара суығында 
би летті үстеме бағасына да таба 
алмай сеңдей соғылысып жүрген 
адамның қарасы тіпті көп. Артта 
қалып бара жатқан ауыр жылды 
Үлкен театрдағы балеттің жар-
қын əрі қайталанбас жұлдыздары-
ның өнерін тамашалап сейілткісі 
келгендей, шын өнердің бағасын 
білгендер мұндай сəулелі мүм-
кіндіктен қапы қалғысы жоқ. 

«Аққу көлі» спектаклі Абай 
атындағы Қазақ мемлекеттік 
ака  демиялық Опера жəне балет 
теат рында дəстүрлі түрде өтіп 
келе жатқан Ballet Globe халық-
аралық фестивалінің аясында 
қо йылды. Биылғы Ballet Globe 
IV халықаралық би фестивалі 
балеттің аңызға айналған, қай-
таланбайтын ең көрнекті тұлға-
сы Майя Плисецкаяға арналды. 
Фестивальдың басты мақсаты – 
көпшілікті биік классикадан бас-
тап заманауи хореографиялық 
өнердің бірегей көріністеріне де-
йінгі балеттің қыры мен сыры көп 
ғажайып əлемімен таныстыру. 

Орыс балетінің мақтанышы-
на айналған Майя Плисецкая ның 

құрметіне өтетін фестиваль-
дың «Аққу көлімен» ашылуы-
ның  зор маңызы бар, себебі бұл 
 спек  такльдегі Одеттаның обра-
зы Пли сецкаяның əлемдік ба лет 
олим пін бағындыруына жол аш-
қан, оның атын тарихта қалды рып, 
прима-патшайымға айналдыр  ған 
нағыз тағдыр тартуы болатын. 
«Аққу көлінде» дəл Плисецкая-
дай ұзақ ойнаған актриса некен-
саяқ, Үлкен театрдың сахнасында 
Одеттаның рөлін үздіксіз отыз 
жыл ойнаған.

«Аққу көлі» – классиканың 
эта лоны, ал бұл спектакльден бас-
ты рөл бұйыру – алдағы атақ пен 
келешек жетістіктің бұлжымас 
кепілі. Петр Чайковскийді ұлы 
ком позитор даңқына бөлеген, 
орыс классикалық өнерінің 
 жау   һары саналатын өлмес туын-
ды  да бағын сынап байқағысы 
кел   ген дер көп болғанымен, бə -
ріне бір дей жалынан сипата бер -
ме ген. Сондықтан болар, Ал ма-
ты ға арнайы шақырылған Одет та 
рө ліндегі Үлкен театрдың же тек-
ші солисі Алена Ковалева мен 
Зигфрид ханзаданың рөлінен кө-
рін ген Денис Родькин ғашық тар 
бей не сінде кедергі мен сынақ қа 
құ рыл ған махаббат тарихын тар қа-
тып беру үшін бүкіл талантын жар-
қырата көрсетуге жанын салды. 

Абай атындағы Опера жəне 
балет театрының ауқымды сах-
насы бұл күні айрықша безен-
дірілді. Ханшайымның сарайы 
алдындағы бақ ертегі əлеміне 
ұқ сас. Көгалда жастар көңіл 
кө  теріп отыр. Ханшайым ұлы 
Зиг фридке ертеңгі балда мере-
кеге шақырылған қыздардың 
ара сынан қалыңдық таңдау ке-
рек деп хабарлайды. Зигфрид 
жү регінің кімді қалайтынын 

біл мейді, бірақ анасының əмір 
бергенін құптамайды. Зигфрид 
серілік құрған еркін өмірімен 
қоштасқысы келмейді, бірақ 
өзі ұнататын қиялдағы бейнені 
жүрегінде əлдилегеннен жаны 
рахат табады. Бірақ ол ару кім, 
қайда жүр? Зигфрид ұшып бара 
жатқан аққуларды қызықтап тұ-
рып, соңынан ілескенін сезбей 
де қалады. Аққулар Зигфридті 
қа лың орманға, қараңғы көлдің 
жа ғасына, қаңырап қалған сарай-
дың қирап қалған орнына əкеледі. 
Зигфридтің назары əппақ əдемі 
аққуға түседі, аққу кенет қызға 
айналып сала береді...

Осының бəрін түсіну үшін ба-
лет білгірі болу шарт емес. Бірін-
ші актіде бас баға қарап, бағдар 
алып, екінші актіден бастап осы 
оқиғаның бəрі тілсіз, бір ауыз 
сөзсіз, сұлу дене, саусақ жəне аяқ 
қимылы арқылы өз-өзінен түсі-
нікті бола бастайды. Аспаннан түс-
кен періштедей ақ көйлекті нəзік 
жаратылыстың мойнын бұрғаны 
да, саусағын созғаны да, аяғының 
ұшымен айналғаны да ағыл-тегіл 
«сөз». Осыншама əсем қимыл-
дың, салтанат құрған сұлулықтың 
жанында сөздің өзі қадірсіз бе 
деп қаласың, сөз түгілі мүлгіген 

тыныштықта тыныс алудың өзі 
қорқынышты, ғажайып сəттің тас-
талқаны шығардай, үлпілдеген 
үркек аққуларға аялап қарасаң 
ғана оның мұңын түсінесің.

Зигфридтің отызға жуық қа-
лың аққудың ішінен Одеттасын 
ізде ген сəті өте əсерлі. Одеттаның 
да жас жігітке деген сезімі бірден 
тұтанып сала берді. Қыз Зигфрид-
ке өзін жəне құрбыларын қыспақ қа 
салған арбаудың құпиясын аша  ды: 
зұлым сиқыршы Ротбарт олар ды 
аққуға айналдырған, тек түн де 
ғана осы қираған жерде олар адам 
кей піне ене алады екен. Аққу-қыз-
дың қайғылы əңгімесіне көңілі 
ел жіреген Зигфрид сиқыршы ны 
өл тіруге дайын. Одетта арбау-
дан құтылудың мүмкін емес 
екенін айтып, мұңаяды. Ешқа-
шан ешкімге ғашық болып көр-
меген жас жігіттің жүрегіне бүр 
жарғызып, сезімін оятқан Одет-
таны зұлымның арбауынан адал 
махаббат қана құтқармақ. Аққу-
аруды ессіз сүйген Зигфрид оған 
мəңгі адал болатынын айтып, ант 
береді. 

Одетта мен Зигфридтің əңгі-
ме сін қираған сарайда тұратын 
зұ лым естіп қояды. Таң атады. 
Қыз дар қайтадан аққуға айналады. 

Зигфрид өз сезімінің күші не 
сенімді, ол Одеттаны сиқыршы-
ның билігінен босатады. 

Бұл шығарма ғасырдан ас-
там уақыт бойы махаббат пен 
адал дықтың бəрін де жеңетінін, 
зұлымдық пен қатыгездік те оның 
алдында əлсіз екенін жырлап ке-
леді. Алматылық көрерменнің 
пат ша сарайының бағында отыр-
ғандай жып-жылы күй кеш кен 
бұл кеші көпке дейін ұмы тыл-
майтыны анық. Төрткүл дүниенің 
жұртына түгел таныс төрт биші 
аяқтары мен қолдарын айқастыра 
билейтін «Кішкентай аққулар 
биі» – спектакльдің қолқа-жүрегі 
іспетті, Чайковскийдің шедеврі 
шеберлікпен орындалатын шағын 
би миниатюрасына көрермен де 
ықыластана қол соғып, бір сер пі-
ліп қалатыны осы тұс. Сахна ның 
түбіндегі «шұңқыр» ішінде Нұр  жан 
Байбосыновтың дирижерлі гін  дегі 
оркестрдің құйқылжыған музы-
касына ілесіп, күрделі элемент-
тері көп балет қойылымында үш 
сағатқа жуық аяқтың ұшымен би-
леген, билеп қана қоймай, əрбір 
қимылды бірдей етіп бірге жасаған 
əртістердің синхронды өнері мен 
келіскен сыр-сымбаты, көздің 
жа уын алатын костюмдер мен 

ма лынған декорация тек «бравоға» 
ғана лайық. Ауада қалықтай ұшып, 
еппен ғана қонатын қауырсын 
сияқ ты жеп-жеңіл нəзік қимыл-
мен аққулар айдынында еркін 
жүзген, үзілгелі тұрған қылдай 
белін қос қолымен таянып алып, 
сахнаны айнала жиырмадан аса 
фуэте жасаған А.Ковалеваның 
өнері – шеберліктің шын үлгісі. 
Бұл хореографиялық оқиғадағы 
сайқымазақ та көңіл төрінен орын 
алатын кейіпкер – би техника сын 
биік деңгейде меңгерген оның 
партиясы қаншалықты күрделі 
болса, соншалық қызық, жанары 
от шашып, кең адыммен үзіліссіз-
үздіксіз аспанға қарғыған сəттер 
үшін бұл өнер бас иіп, бағалауға 
тұрарлық.

Ballet Globe халықаралық би 
фес тивалі «Кармен-Сюита» жəне 
«Шел кунчик» спектакльдерімен 
жел тоқсанның соңына дейін жал-
ға сады. Фестивальдың ұйым дас-
тыру шысы əрі бас продюсері Ерлан 
Ан дағұловтың айтуынша, Жаңа 
жыл қар саңындағы «Шелкунчик» 
қойы лымына əлемнің ең танымал 
ба лет жұлдыздары шақырылып 
отыр.

АЛМАТЫ

ТЕАТР

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жазылғанына жүз жылдан асса да, кезеңдерге құрдас болып, 
уақытпен бірге түлеп, балет деген атаудың бір баламасына ай-
налып кеткен атақты «Аққу к�лі» екі күн бойы Алматы жұртына 
естен кетпес кеш сыйлады. Операның отаны Италия болса, 
балеттің �ніп, �ркен жайған құтты мекені – Ресей, бекзат �нерді 
бүкіл әлемге мойындатқан Мәскеудің Үлкен театрының қос 
бірдей белгілі бишісінің орындауында аққулар тағдырын тама-
шалау – адам �мірінде де, мәдениетте де күнде бола бермейтін 
сирек сәттердің бірі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бопай биігі
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
К�кірегімізде лықсыған шер к�зімізден ыршып, тағдырлары талайлы тарихи 
тұлғаларымыз жадымызда қайта бір жаңғырды. Бабалар жүріп �ткен ұлы 
жолдың сорабына жалқы сәт к�з қадаған болмысымыз боямасыз тарихпен 
бетпе-бет келді. Ұлы мұраттары бір болғанымен таңдаған жолдары тарау-
тарау тұлғаларымыздың қарама-қайшы тағдырларына жаңа бір биіктен 
үңілгендейміз.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Алматыны тербеген «Аққу көлі»
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Нұрқанат ҚҰЛАБАЙ,
«Egemen Qazaqstan» 

Аламан айтыстың Nur Otan партия-
сының қолдауымен жəне облыстық мəде-
ниет басқармасының басшысы Ерлан 
Қалмақовтың тікелей ұйымдастыруымен 
өткенін айта кету керек. Nur Otan партия-
сы облыстық филиалының араласуы-
мен қомақты жүлде қоры жиналып, бас 
бəйгеге Қостанай автозауытынан шыққан 
су жаңа жеңіл көлік тігілді. 

Айтысты Қазақстанның еңбек сіңірген 
қай  раткері Жүрсін Ерман жүргізіп отырды. 

– Бүгін қазылар алқасының мүшелері, 
жан-жақтан келген ақындар аяулы баба-
мыз Ыбекеңнің зиратына барып зиярат 
етіп, ескерткішіне басымызды иіп, гүл 
шоғын қойдық. Өйткені қазақта Ыбы-
райдың орны қашанда бөлек. Бұл – бүкіл 
оқу-ағарту жүйесінің басында тұрған 
адам. Біздің бəріміз Ыбекеңнің мектебінен 
шыққан шəкірттерміз. Қостанай облы-
сы – Қазақстанның экономикасын тіреп 
тұрған қара шаңырақтардың бірі. Биыл 
біраз қиыншылықтар болып жатыр, астық 
аз болып қалды. Десек те облыстың 
экономикалық өрлеуі көз қуантады. Осы 
өңірде Қостанайдың өзінде ашылған 
ірі өндіріс ошақтары елі міздегі жаңа 
талпыныстардың, ізде ністердің, зама-
науи экономика жүргізуге бағытталған 
жұмыстардың көрінісі. Біздің ақындарымыз 
бүгін сол əріден тартып, Ыбекеңнен бастап, 
Қостанайдың бүгінгі келбеті мен осы жер-
де туған ұлт мақтаныштарының бейнесін 
сөзбен сомдап, тəуелсіздік жемістерін 
жырға қосады ғой деп үміттенеміз. Енді 
сөзді созбақтамай алдарыңызға келіп 
тұрған ақындарды көрсетейік, – деген 
Жүрсін ағамыз жұртты көп күттірмей 

алғашқы айналымда өнер көрсететін жеті 
жұппен таныстырып өтті. 

Аузымен құс тістеген небір дүлдүлдер 
қатысқан дүбірлі бəйгеде қостанайлық 
Салтанат Өтелбаева, Тоба Өтепбаев, Ай -
бар Рағатовтар, Арқалықтан келген Ба-
тыр лан Сағынтаев, қызылжарлық Жар қын 
Жұ пархан, керекулік Аспанбек Шұ ғатаев, 
қызылордалық Мейірбек Сұл   танхан, Түр-
кістаннан Қалижан Біл дəшев, Оралдан 
Жансая Мусина, Алма тыдан «Алтын дом -
быра» иегері Рүстем Қайыртайұлы мен 
Шұғайып Сезімхан, қарағандылық Ті-
леген Əділов сынды ақындар бақ сынасты. 

Сахнаға бірінші болып Түркістаннан 
келген Қалижан Білдəшев пен Жайықтың 
Жансаясы шықты. 

– Ассалаумағалейкүм, армысыздар, 
Сар даланың төсінде сайран салып,
Сары бидайын қамбада сапырған ел.
Өнімдерін шетелге экспорттап, 
Мемлекетті байлыққа батырған ел.
Қамбасы қазыналы Қостанайым, 
Қазақтың етіп тұрған атын дəлел.
Бір уыс бидайына біраз елдің,
Екі қолын жайдырып отырған ел! – 

деп алдымен дəнді өлкенің даңқын өлең-
мен өрген Қалижан ақын қарсыласын 
кеңес кезеңінен келе жатқан ескі ком-
байнға теңеді. Жансая да қалыспады, 
көне комбайн болып сөйлеп: «...Əзірге 
пробегім нөл болып тұр, кеңестің көзін 
көрген жылымыз бар. Өзім де шаршап 
кеттім, шаруа ны қылатын болсаңыздар, 
қылыңыздар, гаражда тұрып-тұрып əйт -
песе, тот басып шіріп кетер түріміз бар», 
деп ұтымды жауап қатып көрермен қо-
шеметіне ие болды. Əйтсе де, қос ақын 
қыз бен жігіт ай тысының жақсы үлгісін 
көрсетіп, тартысты өнер көрсеткенімен, 
тақырыпқа дендеп бойлай алмады.

Шымкенттік Нұрлан Есенқұлов пен 
қостанайлық Салтанат Өтелбаеваның 
тартысы да тартымды шықты. Айтысты 
синкретті өнер десек, Нұрланның ақын-
дық, əншілік, ділмəр-шешендік қыры 
толысқан нағыз айтыскер екені айқын 
көрініс тапты. Ұлттық ғылым мен өнердің 
бастауында тұрған Тобыл топырағының 
ұлы перзенттерін дəріптеп жырына арқау 
еткен ақынның: 

– Қостанай, тұңғыштардың қағанысың,
Байдың жалғыз ұлындай бағалысың.
Торғайда мектеп ашқан ең алғашқы,
Мақтан тұтам Ыбырай бабам ісін. 
Ең алғаш тіл білімін жүйелеген,
Ахмет алып тұлға қоғам үшін. 
Алғашқы ұлт романын жазып берген,
Міржақып тербегенде қалам ұшын
Ең алғашқы авторы балладаның,
Қайнекей сəуле шашқан санаң үшін,
Ең алғашқы журналды басып шыққан,
Ел ырза Мұхаметжан ағам үшін.
Ең алғаш хорды құрған Байқадамов,
Сазбенен сайратқандай дала құсын, –

деген мадағы қостанайлықтардың ру-
хын асқақтатып, залда отырған қалың 
көрерменнің ду шапалақ болып көтерілген 
ыстық ықыласына бөленді. 

Қазылар алқасының құрамында атақ ты 
жыршы Алмас Алматов та отырды.

– Тобыл өңіріндегі бүгінгі мерекеге 
елімізге белгілі ақындар келді. Ыбырай 
елінің мерейін асырып, тə  уел  сіздігімізді 
жырға қосты. Бұған дейінгі тарихта белгілі 
немесе назар дан тыс қалып келе жатқан 
үлкен мəсе лелерді қоз ғап, айтыстың 
көрігін қыз дырды. Қостанай – ұлттың ал-
тын тұғы рындай болған қасиетті мекен 
ғой. Ба тырды да, ақынды да, жырау ды 
да, ғалымды да ұшырған ұлттың алтын 
ұясы. Сондықтан келешекте Тобыл-Тор-
ғай өңіріндегі ақындық, жыраулық мек-
теп те өрістей түседі деп ойлаймын, – деді 
əйгілі жырау. 

«Қызыл аймақтың» қыспағынан құ-
тыла қоймаған жергілікті жұрттың ай-
тысты сағынып қалғаны көрініп тұрды. 
Мұны қазылар алқасының төрайымы Əсия 
Беркенова да тілге тиек етіп өтті.

– Пандемия кезінде өнерге сусап қал-
ған көпшіліктің бүгін бір үлкен рухани 
қазынаға кенелгендей əсерде болғаны 
анық. Ақындар да жақсы өнер көрсетті. 
Қоғамдағы, білім саласындағы, ұлт тық 
тəрбиеге қатысты өзекті мəселелер айтыл-
ды. Қостанайдан екі ақынымыз шық ты. 
Екеуі де жақсы өнер көрсетіп, сүбелі сөз 
айта білді, – деді халық ақыны. 

Қазылар алқасының шешімімен 
3-орынды Салтанат Өтелбаева мен Нұрмат 

Ман сұров иеленіп, жүлдегерлердің əр-
қайсы 500 мың теңгеден ақшалай сыйлық 
алды. 2-орын арқалықтық ақпа жырдың 
шебері Батырлан Сағынтаев пен Сыр 
сүлейлерінің ізін басып келе жатқан 
Мейірбек Сұлтанханға бұйырды. Екеуі 
де 1 млн теңгеден ақшалай сыйлық алды. 
Ал бірінші орынды жеңіп алған алтын 
домбыра иегері Рүстем Қайыр тайұлы 2 
млн теңге сыйлыққа ие болды. Айтыстың 
бас жүлдесі – Қостанайда құрастырылған 
темір тұл парды ал матылық ақын Шұғайып 
Сезімхан ен шіледі. Су жаңа Chevrolet 
Nexia кө лігінің кілтін жеңімпазға Қос-
танай об лысы əкімнің орынбасары Арман 
Əбенов табыс етті. 

Аламан айтысқа қатысқан ақындардың 
ешқайсы құр қол қайтқан жоқ. Жүлдеге 
ілінбеген жүйріктерге облыс əкімдігі Тəті-
қара жырау, Ы.Алтынсарин, М.Ду латов, 
М.Сералин, Е.Өмірзақов атындағы арнау-
лы сыйлықтар табыс етті. Ал Нұр-Сұл тан-
дағы Ы.Алтынсарин атындағы білім ака-
демиясының атынан арнайы келген тарих 
ғылымдарының докторы Мақсат Ал пысбес 
айшықты айтыс көрсеткен түр кістандық 
ақын Қалижан Білдəшевке 300 мың теңге 
көлемінде арнайы сыйлық табыстады.

ҚОСТАНАЙ

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Фестивальдың ашылуында Ақ-
парат жəне қоғамдық даму вице-
министрі Болат Тілепов анимация 
өнері арқылы өскелең ұрпақты 
тəрбиелеу – ұлттық «Рухани 
жаң   ғыру» жобасының маңызды 
міндеттерінің бірі екенін атап 
өтті. «Өздеріңізге мəлім, алғашқы 
қазақ мульттуындысының жарық 
көргеніне биыл 54 жыл толды. Осы 
уақыт ішінде ұлттық ани мацияның 
жеткен жетістігі де, көтерілген биігі 
де аз емес. Ең бас  тысы, талай талант-
тар өсіп, ұлттық мектеп қалыптасты. 
Десе де, заман көші ілгері кетуде. 
Оған ілесу үшін біздің елімізде 
бар лық мүмкіндік бар. Білімі мен 
білігі мол шығармашыл жас тар, 
мамандық нəсібін пайдалы кəсіпке 
айналдырған жекеменшік студия-
лар, жаңа идеялар мен тың баста-
малар жəне ең бастысы, осы еңбекті 
тұтынуға дайын ұлан-ғайыр ел, жа-
сампаз ауди тория бар», деді вице-
министр. Сондай-ақ Болат Тілепов 
өз сөзінде мемлекеттік тапсыры-
сты тиянақты реттейтін, мақсатты 
жұмсайтын жүйе жоқ екенін алға 
тартты. Сол себепті анимация-
мен айналысатын шығармашылық 
топтарды қолдаудың жаңа жүйесі 
пайда болатынын хабарлады. 
«Келесі жылдан бастап, жаңадан 
қабылданған ұлттық жоба аясын-
да «Қазақфильм» киностудия-
сы жанынан «Қазақ анимация» 
шығармашылық бірлестігі өз жұ-
мысын бастайтын болады. Оның 
негізгі міндеті – ұлттық анимация 
нарығында жүрген шығармашыл 
топтарға бір орталықтан қолдау 
болып, отандық өнімнің өрісін 
кеңейту үшін жағдай жасау. Екін-
шіден, анимация өнерін тек бала-
лар контенті ретінде емес, кино 
мен жарнаманың, компьютерлік 

ойындар мен веб-коммуникация 
тіліне айналдыру арқылы толық-
қанды ұлттық ақпараттық ресурс 
қалып тастыру. Үшіншіден, əрине 
əлемдік мультиндустрия өкіл  дері 
мен оның ішінде бүгінгі фести-
вальға қаты сып отырған шет елдік 
əріп тес термен де тығыз бай ланыс 
орнатып, қазақ анимациясын халық-
аралық дəрежеге көтеру», деді Болат 
Тілепов. 

Сондай-ақ фестиваль бары сында 
Түркітілдес елдердің ани мация 
өнерінің бүгінгі ахуалы мен келешек 
бағдары тал қы      ланды. Фестивальдың 
екін ші күні ұйымдастырылған дөң-
гелек үстелге қазақ мульти пли ка-
ция сының өкілдері мен бауыр лас 
түркі елдердің белгілі ре жиссер-
аниматорлары қатысты. Олардың 
қатарында Ұлттық киноны қолдау 
орталығының бас продюсері Адай 
Əбілда, халықаралық Á MEN 
ани мациялық фильмдер фес ти-
валінің президенті Мақпал Жұ-
мабай, анимация продюсері жəне 
режиссер Мусаб Гүндүз (Түр-
кия), режиссер-сценарист, Қа-
зақстанның Мəде ниет қайраткері 
Ба тырхан Дəу ренбеков, Balapan 
теле ар на сының бас продюсері 
Сан ду ғаш Баймаханқызы, комикс 
жəне қозғалыс суретшісі Мұс-
тафа Ахмет Қара (Түркия), ре -
жис сер-мультипликатор Тұр ды-
бек Майдан, режиссер-ани ма тор 
Азизбек Мухамедов (Өз   бекстан) 
жəне отандық кино сту диялардың 
жетекшілері бар. Қа тысушылар 
басқосуда келе шекте түркі дү-
ниесінің ани ма тор ларын біріктіру 
керек деген мəселеге бірауыздан 
тоқтады. Тү р   кітілдес елдердің ара-
сындағы анимациялық фильм-
дер өндірісіне қатысты мамандар 
мен компанияларды біріктіретін 
орталық ұйымдастыру мəселесі 
бірнеше жылдан бері көтеріліп келе 
жат қанын айтқан Ұлттық киноны 

қолдау орталығының бас про дюсері 
Адай Əбілда бұл ұсынысты орын-
ды деп есептейді. «Түркі елдерінің 
анимация мамандарын біріктіріп, 
сол жұмысты жү йелесек, ауқымды 
аудиторияны қам туға мүмкіндік 
туады. Осы бағытта жұмыс істеуі-
міз керек. Қызығушылық бар, алай-
да əрекет жоқ. Түркітілдес мем-
лекет тердің арасында көпір бола-
тын ұйым құруымыз керек», деді 
А.Əбілда. 

Ал Мусаб Гүндүз түркі халық-
тары өз арасында ниеттес, пікірлес, 
жанашыр болуы маңызды екенін 
баса айтып, ортақ ұйым құруды 
қолдайтынын жеткізді. «Түркияда 
85 миллионға жуық халық бар де-
сек, оның 20 миллионы – біздің 
негізгі аудитория, яғни балалар. Біз 
кеше фестивальда қазақ көрер ме-
ніне ұсынған Istanbul Muhafi zlary 
фильмін Түркияда 10 млн бала 
тамашалап, жоғары рейтингке 
қол жеткізді. Бұл – біз үшін үлкен 
жетістік, ол сондай-ақ бізді алға 
жетелеп, ынталандырып отырады. 
Ал түркітілдес елдердің аудитория-
сы бұдан да үлкен, шамамен 200 
миллионнан астам адам. Анимация 
қымбат жанр, көп қар жыны қажет 
етеді. Ал осы түр кі елдер аудитория-
сы біз үшін үл кен нарық болмақ. 
Түркі елде ріне ортақ бірлестік құ-
руды біз де қол   даймыз», деді тү рік 
анимация про дюсері. 

Халықаралық ÁMEN ани-
мациялық фильм фестивалінің 
президенті Мақпал Жұмабай 
ани мацияда түркі елдерінің 
ын ты мақтастығын нығайту 
аса маңызды екенін атап өтті. 
«Ұлт  тық анимацияны дамытуда 
оқ  шауланып, есік-тереземіздің 

бар лығын жауып отыруға болар 
еді, бірақ біз басқа жолды таң-
дадық. Біз бірлік, достық, түркі 
жолын таң дадық. Біз тізе қосып 
біріксек, алын байтын қамал жоқ 
екенін сездік. Қоғамдық өмірдің 
əртүрлі сала сында түркі бірлігі 
бар. Ал ани мацияда бұл бірлік 
əлсіздеу еді. Осы кинофестиваль 
сол дүниенің не гізі болған ірі плат-
формаға ай на лып жатыр», деді 
Мақпал Жұ мабай.

Сондай-ақ сарапшылар ани-
мацияға қатысты қаржы тарту, 
құ қықтық реттеу, аудиторияның 
тал ғамы мен талабына сай болу, 
жас дарындарды оқыту, тех ни-
калық жабдықтау секілді кезек 
күт  тір мейтін өзекті мəселелерді 
атап өтті. Дөңгелек үстел қатысу-
шылары түркітілдес елдер дің 
ани   мациядағы ынты мақ тас тығын 
одан əрі нығайтып, ор тақ мін дет-
тер ді жүзеге асыруға қадам жа-
сауға уағдаласты. 

Биылғы іс-шараның өзгешелігі 
– фестиваль аясында тренинг-мас-
тер кластар өткізілді. Дисней ком-
паниясында жұмыс істеген, əлемге 
танымал үздік туындылардың 
жасалуына қатысқан Александр 
Дорогов дəріс оқыды. Сонымен 
қатар «Маша жəне аю» мульт-
фильм  інің жасаушылары, ре жис-
сері отандық мамандарға са бақ 
өтті. Фестиваль аясында түр кі-
с тан  дық балдырғандарға түркі 
елдерінің үздік мультфильмдері 
тегін көр сетілді. Сондай-ақ қазақ 
ани мациясының өсу деңгейі жө-
нінде мамандардың пікірін де 
білуге мүмкіндік туды. Иə, қазақ 
мультфильмі дегенде есімізге 
əуелі «Қарлығаштың құйрығы 

неге айыр?» деген туынды түсері 
анық. Халық ертегісінің желісі 
бойынша түсірілген бұл мульт-
фильм 1967 жылы көпшілік наза-
рына ұсынылды. Туынды авторы 
қазақ мультипликация өне рінің 
негізін қалаушы – Əмен Қай-
даров. Айта кетелік, оның қо-
лынан шыққан «Қарлығаш» 1968 
жылы Ленинград (қазіргі Санкт-
Петербург) қаласында өт кен ІІІ 
Бүкілодақтық кинофестивальда 
ІІІ жүлдені иеленсе, 1975 жылы 
халықаралық Нью-Йорк мульт-
фильмдер фестивалінде «Кола 
Праксиноскоп» жүлдесін жеңіп 
алды. Сол алғашқы туындыдан 
бергі жарты ғасырда қазақ ани-
мациясы білікті мамандармен 
толықты. Дегенмен қазақ мульт-
фильмі ерекше туындыларды 
ұсы нып, балалар болашағына 
үлесін тигізу үшін қаржы мəсле-
сесі толықтай шешілуі тиіс. Ма-
мандар анимациялық фильмдер 
түсіріліп, көпшілікке жол тартуы-
нан бөлек, ақшалай да пайда əкелуі 
керектігін айтады. Мульт фильмді 
өмірге əкелу, оны балалардың са-
насы қабыл дайтындай түсіру оңай 
шаруа емес. Бұл орайда режиссер-
сценарист Батырхан Дəуренбеков 
заманауи сюжеттерге жүгіну ар-
қы лы мультфильм ге сұранысты 
арт тыруға болатынын айтады. 
Қазіргі балаларды қызықтырудың 
өзі қиын шаруа, онша-мұншаға 
елең ете бермейді. Кеңес дəуі-
ріндегі балдырғандармен салыс-
тырғанда олардың психологиясы 
өзгергені мəлім. Сол себепті ани-
маторлар за манауи элементтерді 
қосу арқы лы, балалардың ұлттық 
мульт фильмдерді көріп өсуіне жол 
ашылатынын айтады. 

Фестивальға келіп түскен жұ   -
мыс тарды əділқазылар ал қа сы 
сце нарий, режиссура, ани ма  ция, 
кейіпкер, көркемдік ше шім бо-
йынша бағалады. Айта кете лік, 
анимациялық фестивальда əйгілі 
шетел аниматор мультипликатор-
лары мен отандық білікті маман-
дар қазылық етті. Сонымен халық-
аралық Á MEN фестивалінде өзбек 
режиссер-аниматоры Азизбек 
Му хамедовтің «Дом на колесах» 
мультфильмі «Үз дік анимациялық 
фильм» атанды. Өзбек режиссері 
байқауға екі бірдей жұмысын 

ұсынған. Олар дың бірі «Волшебный 
танбур» қыс қаметрлі анимациялық 
фильмі «Үздік қоюшы сурет ші» 
аталымында топ жарса, «Дом на 
колесах» туындысы фес тивальдың 
«Үздік анима ция лық фильмі» деп та-
нылды. «Əмен Қайдаров атындағы 
фестивальға қатысып, қазақ ани-
мациясындағы достарыммен 
қауышқаныма өте қуаныштымын. 
Туындыларымыздың жоғары ба-
ғаланып, еңбегімнің еленгені – 
үлкен мəртебе. Көрермендеріміз-
бен фильмдерді жасауға ат са-
лысқан шығармашылық топ бұл 
жүлделерді ерекше ықыласпен 
қабыл алатынына сенімдімін. 
«Дом на колесах» өмірде бəрі бар, 
бір ақ арам ниетті адамдардың 
сөзіне құлақ асамын деп өзгенің 
сөзіне ілесіп, өз ойынан айыры-
лып қалған жан туралы шығарма», 
дейді Азизбек Мухамедов. Жеңім-
паздар одан бөлек тағы тоғыз ата-
лым бойын ша анықталды. Екі бір-
дей қатысушының жобасы үздік 
сериал атанды. Тынышқали Тіле-
геновтің «Бұзығым» жəне Бек-
дос Саятұлының «Суперкөлік 
самұрық» мультхикаясы өзге жұ-
мыстар арасынан озық шықты. 
Шетелдік қатысушылар арасы-
нан Тəжікстан мен Башқұртстан 
аниматорларының жұмысы жо ғары 
бағаланды. Башқұрт аниматоры Рим 
Шарафутдинов «Золотой дворец» 
туындысымен «Үздік режиссерлік» 
жұмысты жеңіп алды. Осы аталым 
бойынша екінші жеңімпаз – La 
Gare қысқаметрлі анимациялық 
фильмінің режис сері Аян Марок-
канский. Ал тə жік стандық қа ты-
сушы Ло ли санам Улугова «Ху-
вайдо» мульт фильмімен «Үздік 
сце нарий авторы» атанды.

Одан бөлек əділ қазылардың 
арнайы сый лы ғымен режиссер 
Нұргүл Да уытова мен Сұлтан Қы-
дырбаев мара пат талды. Ал режис-
сер Мейір жан Төлепбай «Кө рермен 
көз айы мы» аталымына ие болды. 
Бай қауға ұсынылған комикс тер 
арасында Мəди Өтегеновтің «Ба-
тыл сақ шылар» жұмысы үздік деп 
та нылды. Ал фестивальдың ең жас 
қа тысушылары Түркістан оқу шы-
лар сарайының анимация үйір-
месінің тəрбиеленушілері креативті 
қөзқарасы үшін марапатталды. 

ТҮРКІСТАН

АЙТЫС

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қостанайда «Тәуелсіздік, елімнің тұмарысың!» 
атты республикалық ақындар айтысы �тті. Екі 
күн бойы елді елеңдетіп, Тобыл �ңірі тұрғындарын 
тұмса �нердің тұнығына сусындатқан айтулы 
жыр сайысы Тәуелсіздіктің 30 жылдығына және 
Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналды. 

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

Тәуелсіздік, елімнің тұмарысың

КИНО

Ұлттық анимацияның халықаралық қадамы
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Түркістанда халықаралық Á MEN анимациялық фильмдер 
фестивалі �тті. Биыл үшінші рет ұйымдастырылған шараның 
ашылу салтанатында отандық және бауырлас түркі елдердің, атап 
айтқанда, �зербайжан, Башқұртстан, Қырғызстан, �збекстан, 
Татарстан, Тәжікстан мен Түркияның білікті мультипликаторла-
ры Орталық Азиядағы ең ірі анимациялық фестивальдың қызыл 
кілемімен жүріп �тті. Биыл байқауға барлығы 57 �тінім келіп 
түскен, оның 49-ы іріктеуден �тіп, әйгілі шетел аниматор-муль-
типликаторлары мен отандық білікті мамандардың бағасын алды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің басшылығы мен депутаттары 
мемлекет жəне қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің 
V шақырылымының депутаты 

Темірхан Мыңайдарұлы ДОСМҰХАМБЕТОВТІҢ
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына орны толмас қайғысына 
ортақтасып көңіл айтады.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары мен Аппарат 
қызметкерлері Сенат Аппаратының қызметкері Ария Айбергенқызы Айтбаеваға 
ағасы 

Айбек Айбергенұлы АЙТБАЕВТЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып көңіл 
айтады.

«Егемен Қазақстан» РГ» АҚ ұжымы белгілі қоғам қайраткері, Парламент 
Мəжілісінің ІІ шақырылымының депутаты 

Асқар ҚАБАНБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

«Семей қаласының Шəкəрім атындағы университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар 
кеңесі Басқарма мүшесі – ғылым жəне инновация жөніндегі 

проректор бос лауазымдық орнына конкурс жариялайды
Конкурсқа қатысушыларға қойы латын талаптар: жоғары 

жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі, білім беру 
мекемелерінде жəне (немесе) тиісті салалардың уəкілетті органда-
рында басшылық қызметтерде кемінде 3 жыл еңбек өтілі. 

Конкурсқа қатыса алмайтын тұл ға лар:
1) жиырма бес жасқа толмағандар;
2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығын жасағандар;
3) өтелмеген немесе алып тасталмаған сот тылығы барлар;
4) арнайы медициналық мекемелерде есепте тұрғандар;
Конкурсқа қатысуға кандидат тар қағаз жəне электрондық 

тасымал да ғыш та келесі құжаттарды ұсынады: 
1) бекітілген үлгідегі өтініш;
2) жеке басын растайтын құжаттың көшірмесі; 
3) конкурсқа қатысушының қызмет тізімі, бекітілген үлгідегі 3х4 

мөлшердегі түрлі-түсті суретімен қоса; 
4) білімі туралы құжаттар мен олардың қосымшаларының 

көшірмелері (салыстыру үшін түпнұсқаларын ұсыну арқылы); 
- Қазақстан Республикасының азаматтары «Болашақ» халықаралық 

стипендия иегерлеріне шетелдік жоғары оқу орындарымен, ғылыми 
орталықтар жəне зертханалармен берілген, соны мен қатар өзара 
мойындау жəне экви валенттілік туралы халықаралық шарттардың 
(келісімдердің) қолдану аясына жататын білім туралы құжаттарды 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтарымен шетелдік 
білім беру мекемелерінен алынған білім туралы құжаттардың 
көшірмелеріне білім беру саласындағы уəкілетті органмен берілген 
білім туралы осы құжаттарды нострификациялау немесе мойындау 
туралы куəліктердің көшірмесі қоса тіркеледі;

- «Болашақ» халықаралық стипен диясының иегерлерлеріне берілген 
білім туралы құжаттардың көшірмелеріне Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендия сы бойынша 
оқуын аяқтағаны туралы «Халықаралық бағдарламалар ор талығы» 
акционерлік қоғамымен беріл ген анықтаманың көшірмесі қоса 
тіркеледі;

5) жоғары оқу орнын дамыту бағдар ламасы;
6) жұмыс орны бойынша (қазіргі немесе соңғы) кадрлық қызмет 

куəландырған еңбек жолын растайтын құжаттың кө шірмесі;
7) денсаулығы туралы № 075/у үлгі бойынша медициналық 

анықтама (дə рі герлік кəсіби-консультациялық қоры тынды);
8) мемлекеттік қызмет туралы заң намаға сəйкес, құжаттарды 

ұсынған күнге дейін бір жыл ішінде берілген есепте тұрмағаны ту-
ралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы;

9) мемлекеттік қызмет туралы заң на маға сəйкес құжаттарды 
ұсынған күнге дейін бір жыл ішінде берілген есеп те тұрмағаны ту-
ралы наркологиялық ұйымның анықтамасы;

10) қылмыстық заңнамаға сəйкес, қызметке орналасуға тыйым 
салынба ғандығын растайтын құжат.

Үміткер тұлғалар өздерінің білімдеріне, жұмыс тəжірибелеріне, 
кəсіби деңгейі мен беделіне қатысты қосымша ақпа раттарды ұсына 
алады (біліктілікті жо ғарылату, ғылыми дəрежелер мен атақ тар алу, 
мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар жəне өздерінің 
кəсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын басқа да мəліметтер).

Конкурсқа қатысуға құжаттар қа был дау хабарландыру жарияланған 
күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жүр гізіледі.

Конкурсты өткізу күні мен орны қо сымша хабарланады. 
Жоғарыда көрсетілген құжаттарды белгіленген мерзімде 

«Семей қаласының Шəкəрім атындағы университеті» КеАҚ-ның 
Корпоративтік хатшысына ұсыну қажет. 071412, Семей қ, Глинка 
көшесі, 20А, каб. 307, қызмет. тел.: 8 (7222) 31-31-72, ұялы тел.: 
87079931301.

�ли БИТ�РЕ, 
«Egemen Qazaqstan»

Белградтағы StarkArena-да 
өткен кезекті жарыс күнінің күн-
дізгі сессиясын қазақстандық 
спорт шылардан бірінші бо-
лып Махмұд Сабырхан бастап 
берді. Турнирдің 1/8 финалын да 
20 жастағы отандасымыз шот -
ландиялық Мэттью Мак Хейлмен 
шеберлік бай қасып, қар сыласынан 
4:1 есебімен басым түсті. Енді 
жерлесіміз əлем чемпионатының 
ширек финалында түркиялық 
боксшыны жеңген бразилиялық 
Майкл Три нидадпен кездеседі. 
Жекпе-жек ертең өтеді. Бұл 

биылғы əлем біріншілігіндегі 
Қазақстан мен Бразилия боксшы-
лары ара сындағы үшінші кездесу 
болмақ. Əзірше есеп – 1:1. 

Сонымен қатар кешкі сессияда 
өнер көрсеткен жастар арасындағы 
əлем чемпио наты ның жүлдегері, 
Азия бірін ші лігінің жеңімпазы 
Саматəлі Төл  таев ширек финалға 
жол дама беретін бəсекеде колум-
бия лық Дуван Зулетамен жұ ды -
рық тасты. Жерлесіміздің ба   сым-
дығымен өткен жекпе-жекте Төл-
таевтардың үл кені 4:1 есебімен 
жеңіске жет ті. Енді Са матəлі 
жартылай фи налдың жолдама-
сы үшін 2017 жылы Гамбургте 
өткен əлем чем пионатының 

же ңімпазы, 2016 жылғы Рио 
Олим пиадасының күміс жүлдегері 
франциялық Софьян Умиамен 
қолғап түйістіреді. 

Қазақстандық боксшылар 
арасында үшінші болып шар-
шы алаңға көтерілген 71 кило 
салмақтағы Асланбек Шым бер-
генов те еш қиындықсыз ширек 
финалға шықты. Турнирдің 1/8 
финалы аясында германиялық 
Магомед Шахидовпен кездескен 
Шымбергенов алғашқы екі ра-
ундта қарсыласынан ұпай саны 
бойынша басым болып тұрса да, 
үшінші раунд та гер маниялық 
бокс шыны но каутқа жіберді. 
Үшінші жекпе-жегін мер зімінен 

бұрын аяқтаған Аслан бек ¼ фи-
налда жастар ара сындағы биылғы 
əлем чемпионы украиналық Юрий 
Заха риевпен кездеседі. 

Жетінші жарыс күніндегі 
кеш кі сессияның соңғы жекпе-
жегінде екі қазақ боксшысы кез-
десті. 92 кило салмақта өнер көр-
сететін Айбек Оралбай Өзбек стан 
құрамасындағы этностық қазақ 
Мадияр Саидрахимовпен қолғап 
түйістіріп, төрешілердің шешімі 
бойынша қарсыласына жол берді. 

Жекпе-жек барысында екі 
боксшы да бір-бірін бір мəртеден 
нокдаунға түсірді. Алғашқы 
раунд та Айбек Мадиярды нок-
даунға жібергенімен, екінші үш 
минуттық кезінде төреші отан-
дасымызға қарсы есеп ашты. 
Ал соңғы раундта белсенді қи -
мылдаған Саидрахимов əлем 
чемпионатының ¼ фина лына 
жолдама алды. Айта кетейік, 2008 
жылғы Бейжің Олим пиа дасының 
чемпионы Бақыт Сəрсекбаев 
Өзбекстанның Бостандық ауда-
нында дүниеге келген Ма дияр 
Саидрахимов 2020 жылғы Өз-
бекстан чемпионы саналады. Ол 
финалда əлем жəне Азия бірін-
шілігінің қола жүлдегері Сан жар 
Турсуновты айқын ба сымдықпен 
жеңген еді. 

Осылайша үшінші қазақ стан-
дық боксшы əлем чемпио на тын-
дағы бəсекелерін аяқтады. Бұ ған 
дейін Бек Нұрмағанбет (86 кг) 
пен Нұрлан Сапарбай (+92 кг) 
жарыстан шығып қалған болатын. 
Бір өкініштісі, біздің бокс шылар 
аса беделді саналатын ауыр сал-
мақтарда жарыс жолынан шығып 
қалып жатыр.

Ғалым СҮЛЕЙМЕН, 
«Egemen Qazaqstan»

Ұлттық командамыздың бас бапкері Əлия 
Юсупова жер лес теріміздің əлемдік додадағы 
өне ріне мынадай баға берді: «Күн шығыс елінде 
биік белестерді бағындыра алмауымыздың 
өзіндік себептері бар. Біріншіден, біздің құ-
рамадағы қыздардың барлығы да əлем чемпио-
натына алғаш рет қатысып отыр. Сол себепті 
де бі раз қобалжу болды, тəжірибенің аз дығы да 
сезілді. Менің ойымша, осындай дүбірлі додада 
алғаш рет бақ сынап отырған Елжана Таниева 
үшін 21-орын жаман көрсеткіш емес. 31-сатыға 
табан тіреген Ділназдың əңгімесі мүлде бөлек. 
Негізі оның орнына Сəбина Бақатова баруға тиіс 
еді. Алайда ол жарақат алуына байланысты елде 
қалып қойды. Біз Сəбинаны дереу Ділназбен 
алмастыруға мəжбүр болдық. Сондықтан да 
еліміздің үшінші нөмірлі спортшысының бұл 
көрсеткішін жаман деп айтуға ауыз бармайды. 
Екіншіден, құрама үнемі жаңартылуда. Одан 
қалса, пандемия салдарынан соңғы кездері 

көптеген жарыстан шет қалдық. Осының 
барлығы кері əсерін тигізді. Бірақ біз қол қу-
сырып отырған жоқпыз. Көркем гимнастика-
ны дамыту үшін барынша күш салып жатыр-
мыз. Алдағы уақытта Қазақ елінің арулары 
өздерінің айшықты өнерімен жанкүйерлерін 
қуантатынына сенімдімін», деді ол. 

Чемпионаттың соңғы күн дері командалар 
арасындағы бəсекелер өтіп, Айдана мен Даяна 
Шаях ме товалар, Милана Будник, Алина Чер-
нышева, Айсұлу Мыр зағалиева жəне Сағина 
Мұратова ел намы сын қорғады. Бұл жарыс ты 
жер лестеріміз 16-орынмен қоры тын дылады. 

Жапониядағы əлем чемпионатында тоғыз 
жүлде жиынтығы сарапқа салынды. Бұл жолы 
да Ресейдің көркем гимнасшыла ры алдына жан 
салмай, осы спорт түріндегі Жер-жаһанның 
ең үздік командасы екенін тағы бір дəлелдеді. 
Жекелеген жат ты ғулардың төртеуінде оларға 
тең ке лер ешкім табылмады. Тарқатып айтсақ, 
жалғыз Дина Аверинаның өзі бес мəрте жеңіс 
тұғырының ең биік сатысына көтерілді. 23 
жастағы Нижний Новгород қала сының тумасы 

«шеңбер», «доп», «ұршық» жаттығулары мен 
көп сайыста алтыннан алқа тақты. Ал «таспа-
да» бе ларустық Алина Горносько бас жүлдені 
олжа ласа, Аверина күміс медальді қанағат 
тұтты. 

Китакюсюде жоғарыда есім дері аталған 
гимнасшылар дан бөлек, Динаның егізі Арина 
Аве рина 2 күміс пен 1 қола медальді мойнына 
ілді. Беларустық Анас тасия Салос пен ита-
лиялық София Раффаэлли де үшінші орынға 
табан тіреді. Ал топтық бə секелердің біреуінде 
Италия құ ра масы озса, тағы бір алтын Ре сейге 
бұйырды. 

Жапониядағы жарыстың басты жұлдызына 
айналған Дина Аверинаның табысына, расын-
да да, таңданбау мүмкін емес. 1998 жылдың 
13 тамызында Нижний Новгород облысының 
Заволжье қаласында дүниеге келген ол 2017-
2021 жылдар аралығында жа лауы желбіреген 
төрт əлем чем пионатында 18 алтын, 3 күміс 
жəне 1 қола медальді жеңіп алды. Биыл Токио 
Олимпиадасында ойда-жоқта израильдік 
Линой Ашрамға есе жіберіп, күміспен күптелді. 
Сондай-ақ оның Еуро па ойындарының үш 
дүркін жеңімпазы жəне 10 дүркін Еуропа чем-
пионы деген атақтары тағы бар. Ал Динаның 
егізі – Арина əлем чемпионаттарында 5 ал-
тын, 3 күміс жəне 2 қоланы олжалады. Ол 
Еуропа біріншіліктерінде тоғыз рет алтыннан 
алқа тақты. Міне, бүгінгі таңда Ресей көркем 
гимнастикасының көсегесін кө гертіп отырған 
дəл осы апалы-сің лілі Авериналар.

БОКС
––––––––––––––––––––
Бел град та �тіп жатқан бокс-
тан әлем чемпионатының 
жетінші кү нінде т�рт боксшы-
мыз шаршы алаңға к�терілді. 
�кінішке қа рай, 92 кило 
салмақта жұ  дырықтасқан 
жастар ара сындағы Олимпия 
ойын  да рының жеңімпазы Ай -
бек Оралбай жеңіліп қалды. 
Ал Махмұд Сабыр хан (54 
кг), Саматәлі Т�л таев (60 кг) 
және Асланбек Шымбергенов 
(71 кг) ширек финалға жол-
дама алды. Бұған дейін 48 
килодағы Теміртас Жүсіпов 
те ¼ фи налға шыққан бола-
тын. 
––––––––––––––––––––––

КӨРКЕМ ГИМНАСТИКА

Жапониядан жүлдесіз оралдық
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жапонияның Китакюсю қаласында к�ркем гимнастикадан әлем чемпионаты �з мәресіне 
жетті. �кінішке қарай, аталған жарыстан Қазақстан құрама командасының қоржыны 
бос қайтты. Жекелеген жаттығуларда ауыз толтырып айтарлықтай табыстарға жете 
алмағанымыз былай тұрсын, к�псайыстың қорытындысына да к�ңіліміз толмады. 
Бұл бәсекеде Елжана Таниева мен Ділназ Байленова �нер к�рсеткен еді. Алғашқы 
бағдарламада үздік 18 гимнасшының қатарына қосыла алмаған қазақ қыздары 
жарыстың финалдық б�лігіне �те алмады. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Төрт боксшымыз – 
ширек финалда

�ли БИТ�РЕ, 
«Egemen Qazaqstan»

Биыл екінші мəрте өткізіліп 
жатқан ха лықаралық доданы 
Мəдениет жəне спорт министрлігі, 
Ұлттық Олимпиада комитеті мен 
Нұр-Сұлтан қаласы əкімдігінің 
қол дауы мен «Денис Тен қоры» 
қоғамдық қоры ұйымдастырды. 
2019 жылы тұңғыш рет Денис Тен 
туып-өскен Алматы қаласында 
тұсауы кесілген байрақты бə-
секе биыл бірінші мəрте елор-
дада өтті. Себебі осы турнир 
өтуі керек болған Алматыдағы 
«Ха лық Арена» спорт кешені 
қа зіргі таңда коронавируспен 
ауырған науқастарды емдеу ор-
талығына айналған. Сондықтан 
ұйымдастырушылар жарыстың 
өту орнын ауыстыруға мəжбүр 
бол ды. Ал былтырғы турнир 

коронавирус пандемиясына байла-
нысты өтпей қалған еді. 

Осы жылдан бастап мəнерлеп 
сырғанаудан «Челленджер» (ISU 
Challenger Series) санатындағы 
жылдың 7-ші жарыс кезеңіне 
қосылған биылғы Denis Ten Memorial 
Challenge турнирінде 16 елден келген 
100-ден астам спортшы бақ сына-
ды. Олардың қатарында биылғы 
əлем чемпионатының жүлдегерлері, 
Бейжіңде өтетін Қысқы Олимпия 
ойын дарына жолдама жеңіп алған 
бірқатар тəжі рибелі мəнерлеп 
сырғанаушылар да бар.

Ал қазақстандық спортшылар-
дан бұл сында ел намысын ерлер 
арасында Рахат Бралин, Михаил 
Шайдоров, Диас Жиренбаев, 
қыздар бəсекесінде Анастасия 
Лобанова, Богдана Ракишева, 
Ясмина Текик жəне жұптасып 
өнер көрсетуде Гауһар Наурызова/

Боянсангур Датиев пен Максин 
Уэзерби/Темірлан Ержанов жұбы 
қорғады.

Denis Ten Memorial турнирі 
жас мəнерлеп сырғанаушыларға 
өз бақтарын халықаралық аре-
наларда сынап көруге мүмкіндік 
беретін жарыс саналады. Мəселен, 
2019 жылы қазақ стандық Максин 
Уэзерби мен Темірлан Ер жа-
нов жұбы Алматыда өткен ха-
лықаралық жарыс та қола медальға 
ие болып, 2020 жылғы əлем чемпи-
онатына жолдама алған еді.

Биылғы бəсекеге тоқталар 
болсақ, ерлер арасындағы сын-
да жүлделі үш орынды да Ресей 
спортшылары жеңіп алды. Атап 
айтқанда, Петр Гуменник бас 
жүлдені иеленсе, күміс пен қола 
медаль Марк Кондратюк пен Ан-
дрей Мозалевке бұйырды. Ал 
2019 жылғы Қазақстан чемпионы 
жəне Гданьскіде (Польша) өткен 
жасөспірімдер арасындағы Гран-
при кезеңінің жүлдегері атанған 
Михаил Шайдаров бұл жолы үз-
діктер қатарынан көріне алмай, 
жарысты небəрі тоғызыншы орын-
мен қорытындылады. 

2019 жылғы мемориалда жас-
өспірімдер санатында өнер көр-
сетіп, сол кезде 4-ші орынға ие 
болған Рахат Бралин би ыл 12-ші 
сатыға табан тіреді. Ал 17 жас-
тағы мəнерлеп сыр ғанау шы Диас 
Жиренбаев жарысты 10-орын мен 
түйіндеді.

Қыздар арасындағы бəсекеде 
Беларусь өкілі Виктория Сафонова 
топ жарды. Күміс жəне қола жүл-
делерді əзербайжандық Ека те-
рина Рябова мен украиналық 
Анас тасия Шаботова өзара бө-
лісті. Қазақстандық Анастасия 
Ло банова, Ясмин Текик, Богдана 
Ракишева 8-ден 10-ға дейінгі 
орындарға тұрақтады.

Жұптық сында ресейлік 
Анас тасия Скопцова-Кирилл 
Але  шин жəне Елизавета Худай-
бер  диева-Егор Базин алтын 
жəне қола жүлдені жеңіп алса, 
украи  налық Алек сандра Наза-
рова мен Мак сим Никитин жұ-
бы 2-орынды иеленді. Отан дық 
мəнерлеп сыр ғанау шылар Гау-
һар Наурызова мен Бой сан гур 
Датиев үздік жеті спорт шы ның 
қатарынан көрінді.

МӘНЕРЛЕП СЫРҒАНАУ

Денис Тенді еске алды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елордадағы «Барыс Арена» мұзайдынында қазақстандық даңқты 
мәнерлеп сырғанаушы, 2014 жылғы Сочи Олимпиадасының қола 
жүлдегері Денис Тенді еске түсіруге арналған дәстүрлі Denis Ten 
Memorial Challenge халықаралық турнирі �з мәресіне жетті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қазақстан жұртшылығы ауыр 
қайғыға ұшырады. 73 жасқа қара-
ған шағында Қазақстан Респуб-
ликасының көрнекті мемлекет 
жəне қоғам қайраткері Темірхан 
Досмұхамбетов дүние салды. 

Темірхан Досмұхамбетов 1949 
жылы 8 наурызда Қостанай облы-
сы, Денисов ауданы, Мениславка 
ауылында туған. 1972 жылы Қазақ 
мемлекеттік дене шынықтыру инс-
титутын, 1995 жылы Əл-Фара би 
атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетін тəмамдады. 

Еңбек жолын 1973 жылы Киров 
атындағы Қызыл Ту орденді Қазақ 
мемлекеттік университетінің Дене 
шынықтыру жəне спорт кафе-
драсының оқытушысы болып бас-
тады. 1985 жылға дейін сол оқу 
орнында ассистент, аға оқытушы, 
техникалық бөлімнің меңгерушісі 
қызметтерін атқарды.

1985-1991 жылдары Қазақ 
Республикалық «Еңбек резервтері» 
БСҚЕ төрағасының орынбасары, 
төрағасы болып еңбек етті. 1991-
1996 жылдары Туризм жөніндегі 
«Ясауи» мемлекеттік акционерлік 
компаниясының президенті болды.

1996-1997 жылдары Қазақстан 
Республикасының жастар ісі, Туризм 
жəне спорт министрі, 1997-1998 
жылдары Қазақстан Республикасы 
Білім, Мəдениет жəне Денсаулық 
сақтау министрлігінің туризм жəне 
спорт жөніндегі комитетінің төр-
ағасы лауазымдарын атқарды.

1998 жылы Қазақстан Респуб-
ликасы Президентiнің Iс бас қару-
шысы қызметіне тағайындалып, бұл 
жауапты лауазымды 2003 жылға 
дейін абыроймен атқарды. 2003-2004 
жылдары Астана қаласының əкімі, 
ал 2004 жылдан бастап Қазақстан 
Республикасы Президентінің Іс 
басқарушысы қызметіне қайтадан 
тағайындалды. 2006-2011 жылда-
ры Қазақстан Республикасының 
Спорт жəне туризм министрі болып 
қызмет атқарып, тəуелсіз еліміздің 
спорт саласын дамытуға өлшеусіз 
еңбек сіңірді.

Темірхан Досмұхамбетов XII 
шақырылымда сайланған Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 
депутаты, 2012 жылдың қаңтар айы-
нан бастап бесінші шақырылымдағы 

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мəжілісінің депутаты болып сай-
ланды. 

Əр жылдары Қазақстан Респуб-
ликасының Ұлттық Олимпиада 
коми тетінің президенті, Бүкіл-
дүниежүзілік туристік ұйымының 
вице-президенті, Азия Олимпиада 
комитетінің вице-президенті, 
Қ азақстан Республикасы су спорт 
түрі федерациясының президенті 
лауазымдарын атқарды.

Темірхан Досмұхамбетов «Қазақ-
стан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев», 
ІІ дəрежелі «Барыс», «Халықтар 
достығы» ордендерімен тағы басқа 
да мемлекеттік наградалармен 
марапатталған.

Педагогика ғылымдарының кан-
дидаты, профессор, «КСРО ең-
бек сіңірген жаттықтырушысы», 
«Қазақ КСР еңбек сіңірген жаттық-
ты рушысы», «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері» құрметті ата-
ғымен марапатталды. Ғылым мен 
техника саласындағы Қазақстан 
Рес публикасы Мемлекеттік сый-
лықтың лауреаты атанды. Темір-
хан Досмұхамбетов тəуелсіз Қазақ-
станның қалыптасуына, респуб-
ликаның спорт, құрылыс салала-
рының дамуына елеулі үлес қосты. 
Ол өз елін шынайы сүйе білді, іскер 
басшы, дарынды ұйымдастырушы 
болды.

Темірхан Досмұхамбетовтің 
жарқын бейнесі біздің жүрегімізде 
əрдайым сақталады.

Қазақстан Республикасының 
Үкіметі

Темірхан ДОСМҰХАМБЕТОВ
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Франциямен кімдер 
ойнайды?

–––––––––––––––––––––––––––––
Футболдан Қазақстан құрамасының 
бас бапкері Талғат Байсуфинов 2022 
жылғы әлем чемпионатының іріктеу 
ке  зеңіндегі соңғы матчқа шақырылған 
фут  болшылар тізімін жариялады. 7 қа-
ра   шада басталатын оқу-жаттығу жи ын-
   ына 30 ойыншыны шақырып отыр.
–––––––––––––––––––––––––––––

Қақпашылар: Стас Покатилов («Қайрат»), 
Мұхамеджан Сейсен («Тараз»), Игорь Шац кий 
(«Шахтер»), Бекхан Шайзада («Ор дабасы»);

Қорғаушылар: Марат Быстров («Ахмат», 
Ресей), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темірлан 
Ер ланов, Юрий Логвиненко (екеуі де  –  «Ақтөбе»), 
Сергей Малый, Александр Ма рочкин (екеуі де – 
«Тобыл»), Нұралы Əліп, Ян Вороговский (екеуі 
де – «Қайрат»), Ескендір Қыбырай («Шахтер»), 
Əлібек Қасым («Қызылжар»), Мақсат Тəйкенов 
(«Каспий»), Еркін Тапалов («Ақжайық»), Сағадат 
Тұрсынбай («Ордабасы»);

Жартылай қорғаушылар: Бақтиер 
Зай  нутдинов (ЦСКА, Ресей), Исламбек 
Қуат («Астана»), Асхат Тағыберген, Азат 
Нұр ғалиев, Самат Жарынбетов (барлығы – 
«Тобыл»), Георгий Жуков («Висла», Польша), 
Сұлтанбек Астанов («Ордабасы»), Рамазан 
Оразов («Ақтөбе»), Владислав Васильев 
(«Андижан», Өзбекстан);

Шабуылшылар: Оралхан Өміртаев 
(«Шахтер»), Артур Шушеначев («Қайрат»), 
Айбар Жақсылықов («Жетісу»), Рамазан 
Кəрімов («Каспий»).

Айта кетейік, Қазақстан құрамасы 13 
қарашада Франция құрамасымен ойнайды. 
Матч «Парк де Пренс» стадионында өтеді. Ал 16 
қарашада ұлттық құрамамыз «Астана Аренада» 
Тəжікстанмен жолдастық кездесу өткізеді.

Екінші кезеңдегі 
екінші қола

–––––––––––––––––––––––––––––
Жапонияның Нагоя қаласында шорт-
тректен  лем кубогының екінші кезеңі 
аяқталды. 500 метрде жарыс жолына 
шыққан Денис Никиша екінші қола 
жүлдесіне қол жеткізді.
–––––––––––––––––––––––––––––

Нагоядағы мұзайдында өткен жарыстың 
іріктеу кезеңінде қазақстандық спортшы-
лардан Денис Никиша мен Абзал Əжіғалиев 
ширек финалға жолдама алған еді. Екеуі де 
500 метр қашықтық бойынша бақ сынап, 
іріктеу сынынан іркілмей өтті. Денис Никиша 
мəре сызығын жетінші болып кессе, Абзал 
Əжіғалиев өз тобында екінші болды.

Финалдық сайыста Денис Никиша тиісті 
қашықтықты 58.267 уақытта бағындырып, 
қола жүлдеге қол жеткізді. Алтын жүлдені 
оңтүстіккореялық Дэхен Хван жеңіп алса, 
қытайлық Зивэй Рен тұғырдың екінші саты-
сынан көрінді. Ал Абзал Əжіғалиев бұл жолы 
да жүлделі орыннан құр қалды.

Айта кетерлігі, бұл – Денис Никишаның 
биылғы маусымдағы екінші жүлдесі. Бір 
апта бұрын Қытайда өткен Əлем кубогының 
бірінші кезеңінде де ол қола жүлдені жеңіп 
алған болатын.

Финалда есе жіберді
–––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстандық теннисші Андрей 
Голубев Санкт-Петербургте �ткен 
ATP 250 турнирінің жұптық бәсе ке-
сінде финалға шыққанымен, жарыста 
жеңіске жете алмады. 
–––––––––––––––––––––––––––––

А.Голубев монаколық Юго Ниспен бірге 
финалда осы жарыстың 1-ракеткалары, ұлы-
британиялық Джэйми Маррей – бразилиялық 
Бруно Соареспен бас жүлдені сарапқа салды. 
Д.Маррей мен Б.Соарес 1 сағат 20 минутқа 
жалғасқан матчта 6:3, 6:4 есебімен жеңіске жетті. 

Бəсеке барысында Голубев пен Нис 4 эйс 
жасап, 4 брейк-пойнттың біреуін ғана пай-
даланды. Қарсыластары 1 эйс, 3 брейкке (5 
брейк-пойнт) қол жеткізді. Бұл А.Голубевтің 
өз спорттық жолындағы жұптық сында ATP 
додаларындағы екінші финалы еді.

Дайындаған
 ли БИТ�РЕ,

«Egemen Qazaqstan»
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басқарма төрағасы
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Қазбек 
ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Батыс Қазақстан облысының 
жастар саясаты мəселелері 
бас қармасы қолдап, «Ғасыр» 
жас тар қоғамдық бірлестігі 
ұйым дастырған жас күйшілер 
жарысына қатысушылар аз 
бол мады. Осының өзі көңілге 
қуа ныш ұялатты. Жақында ғана 
пайдалануға берілген ақшаңқан 
«Атамекен» өнер ордасында 

өткен күй бəсекесі Қазақстан 
Рес публикасы Тəуелсіздігінің 
30 жылдық мерейтойына орай-
ластырылды. Шара еліміз дегі 
күйшілік өнерді өс келең ұр-
паққа, өнерсүйер жұрт шы-
лыққа кеңінен насихаттау, жас 
таланттар мен шебер орын-
дау шыларды анықтау, да-
рынды өнерпаздардың кə сіби 
ше  берліктерін арттыру мақ-
са тында ұйымдастырылған. 
Байқау барысында жастарға 
ұ л т   т ы қ  қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы 

насихаттау мақсатында арнайы 
ұлтық қолөнер түрлерінен көр-
ме ұсынылды.

«Күй – тектілік тереңі!» 
атты облыстық жас күйшілер 
са йысы 2 кезеңнен тұрды. Ірік-
теу кезеңінен іркілмей өт кен ең 
үздік жас күйшілер фи нал дық 
бəсекеде сынға түсті. Же ңім-
паздар 14-18 жəне 19-29 жас 
аралығындағы екі топ бо йын ша 
анықталды. 

Сонымен сайыс нəти же  сінде 
14-18 жас аралығы бо   йынша 

жүлделі I орынды – Нау  рызбек 
Күзенбаев, II орынды – Эрнест 
Қайыржанов, III орын ды Айзада 
Қибашова ие  ленді. Ерекше 
өнерімен көзге түс кен Жұлдыз 
Нариманова мен Мəдина Қа-
дырғалиеваға «Кө  рер мен көз-
айымы» жүл де   лері бұйыр ды. 
Ал 19-29 жас аралығы бо йынша 
I орын сый   лығы Қайрат Бай-
құттыға бұ йырды. Жүлделі ІІ-III 

орынды Қыдырнияз Егінғали 
мен Те мір  лан Сыралиев өзара 
бө  ліс ті. «Кө  рермен көзайымы» 
ата лы мына Бекзат Рамазан мен 
Нұр ай Үм  бетова лайық деп 
таныл ды. Үздіктерге арнайы 
дип   лом, естелік сыйлық жəне 
қар   жылай сертификат табыс 
етілді. 

Батыс Қазақстан облысы

БАЙҚАУ

Жас күйшілер жарқылы
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Батыс Қазақстан – Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина, Сейтек сынды күйшілер �мірге келген 
�нерлі �лке. Ұлттық музыка �нерінде есімі �шпестей сақталатын бұл есімдердің лайықты 
ізбасарлары бар ма? Жақында Орал қаласында �ткен жас күйшілер сайысы осы сауалға 
жауап бергендей. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ӨНЕГЕ

Батагөй ақсақал 
атындағы сынып

ФОТОЭТЮД

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Түркістан қаласында тарихы 
ерекше, түлектері танымал мек-
теп бар. Көрнекті мемлекет жəне 
қоғам қайраткері Сұлтанбек Қо-
жанов, жазушы, Қазақстан Ленин 
комсомолы сыйлығының тұң-
ғыш лауреаты С.Ерубаев, ака-
демик Ісмет Кеңесбаев, филоло-
гия ғылымдарының докторы, 
ака демик Мəулен Балақаев сын-
ды тұлғалар іргетасы 1898 жы лы 
қаланған осы мектепте білім алған. 
Иə 123 жылдан бері үздіксіз білім 
беріп келе жатқан Ахмет Бай-
тұрсынов атындағы №1 мектеп-
лицейінен түлеп ұшқан елімізге 
танымал, абыройлы азаматтар көп. 

Солардың бірі Түркістан қа-
ла  сының құрметті азаматы, ба та-
гөй, абыз-ақсақал Əбдібек қажы 
Бейсеновтің осы мектепті бі тір-
геніне 66 жыл толыпты. Бір қы-
зығы мектептің сыныбы да 66 
болып шықты. Биылғы жы лы мек-
тепке тұңғыш қадам бас қан оқу-
шылар білім алатын бір сынып-
ты Бейсеновтер əулеті тү гелдей 
жарақтандырып берген. Əб ді бек 

қажы мен Ұлпатша əже 10 пер-
зентінен 36 немере, 40 шөбере 
сүйіп отыр. Ақсақалдың отбасы 
«Ая лы алақаны ақ əженің», «Үлгілі 
отбасы» атты байқаулардың бас 
жүл десін иемденсе, абыз ата-
ның өзі республикалық дең гей-
де өт кізілген «Батаменен ел кө-
герер...» байқауларында Нар тай 
жəне Молда Мұса атындағы но-
минацияларды жеңіп алды. Кіші 
ұлы Əлжан қажы да əке жолын 
басып, өткен жылы облыс бойын-
ша батагөйлер байқауында бас 
жүлдені иеленді. Ақсақалдың 
өлеңдері мен ой-пікірлері, қоғам-
дағы мəселелер туралы мақа ла-
лары республикалық, облыстық 
деңгейдегі газет-журналдарда 
жа рияланған. 

Күні кеше өмірі өнеге Əбдібек 
Бейсеновтің атына мектептен бас-
тауыш сынып кабинетінің ашы-
лу салтанаты өткізілді. Жиынға 
облыстық жəне қалалық білім 
саласының басшылары, зиялы 
қауым өкілдері, ұлағатты ұстаздар 
мен журналистер қатысып, жүрек-
жарды лебіздерін жеткізді. 

ТҮРКІСТАН

Мерей ҚАЙНАРҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Əдеттегідей Өскемен аспанын-
да əн əуеледі, күй күмбірледі. Қыл -
қа лам шеберлері көздің жауын ала-
тындай картиналарын қаз-қатар тізіп, 
қабырғаға ілді. Əуел де Курчатов қа-
ласын атомшылар мен физиктердің 
қаласындай елес тететінбіз. Сөйтсек, 
отыз жыл ішінде рухани ортасы қа-
лыптасқан қалаға айналыпты. Күміс 
көмей əншісі де, дəулескер күйшісі 
де бар. Қара сөзден өлең өретін ақын-
жанды жастар да өсіп келеді. 

Курчатовтың көрмесіне Той-
лас Қинаяттың көркем пейзажда-
ры, Татьяна Кириллованың мөл   ді-
ретіп жазған акварель жұ мыс тары 
қойылды. Сондай-ақ Еле на Де-
ментьева мен Гимингуль Адаканның 

кестелеген картиналары да көрермен 
көзінің жауын алды. Жалпы алғанда, 
курчатовтықтар сексеннен астам 
жұмыс ұсынған екен. 

– Біз жұмыстың аз ғана бөлігін 
алып келдік. Қазіргі уақытта Кур-
чатовта өнер саласы дамып келеді. 
Осындай көрмелер жүйелі түрде өт -
кі зіліп тұрса, өнерпаздардың шың да-
луына зор мүмкіндік, – дейді Кур  чатов 
қаласының №2 орта мек те бінің көркем 
еңбек мұғалімі Əй герім Төкенова.

«Дала дидары» байқауына жар-
малықтар тіптен ерекше дайын-
дық пен келіпті. Музейдің кіре бе-
рі сіне қазақтың ақбас бұқасының 
мүсінін қойып, көпшілікті таң ғал-
дырды. Неге дегенде, бұл бірегей 
жануар Жарма ауданының, Шығыс 
Қазақстанның мал шаруашылығы 
саласының теңдессіз бренді деседі.

– Қазақтың ақбас сиыры Жарма 
ауданында өсіріледі. Сондықтан осы 
мүсін көрменің символындай бол-
сын деп жасадым, – дейді суретші, 
мүсінші Манат Еркінбеков. 

Жалпы, Жарма ауданы фес-
ти вальге 50-ден астам экспонат 
əкел ді. Майлы бояумен жазыл ған 
кар тиналардың ішінде Сұлу сары 
ауылының суретшісі Мəди Қайыр-
ханның жұмыстарына көпшілік 
таңданып, жылы лебіздерін білдіріп 
жатты. Айта кетерлігі Өнер музейінде 
өтіп жатқан бұл көрме 14 қарашаға 
дейін жалғасады. Ал бейнелеу өнері 
байқауының жеңімпаздарын 23 
желтоқсанда «Дала дидары» фес-
тивалінің қорытынды көрмесінің 
ашылуында анықталады.

Шығыс Қазақстан облысы

ӨНЕР 

Таланттарды танытуда
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Шығыста �тіп жатқан «Дала дидары» �нер фестивалі таланттарды танытатын, �нерді �рге сүйрейтін 
тың жобалардың бірі. Облыстық �нер музейі қабырғасында ұйымдастырылған бұл жолғы эстафетаны 
Жарма ауданы мен Курчатов қаласының қылқалам шеберлері, әнші-күйшілері жалғастырды. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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