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Халықаралық саяси апталық

Газет 1994 жылғы қаңтардың 28-інен шыға бастады

Жапон тілінде «моттайнай» және 
«оригатай» деген сөздер бар. 
Бұл сөздер әр нәрсеге шүкіршілік 
білдіріп, қолда барды үнемді әрі 
ұқыпты қолдануды білдіреді. Бұл 
пәлсапа қуат көздерін тұтынуда да 
басшылыққа алынған. Жапония өз 
ресурстары жоқ ел болғандықтан, 
ұқыптылық пен ысырапқа жол 
бермеуге және үнемдеуге үйренуге 
мәжбүр болды. Ал қазақ әу бастан 
берекесі мен ырысы мол болса да, 
ысырап пен үнемді сүтпен келген 
мінез ретінде бойға сіңірді. Осы 
жағынан жапон мен қазақтың 
қоршаған ортаға жанашырлықпен 
қарау пәлсапасы, обал мен сауапты 
білетін сана-сезімі ұқсас. 

Этнография бөлімінде қазақтың 
қолөнер туындылары – кестелі-
тоқымалы бұйымдар, ағаштан, 
теріден жасалған ыдыс-аяқтар 
мен үй жиһаздары, құмандар мен 
самаурындар, әсіресе, тек күмістен 
жасалған зергерлік бұйымдардың 
бірін-бірі қайталамайтын 800-ден 
аса түрлері кездеседі. 

Кейбір дерек к
здеріне жүгінсек, 
19-30 жас аралығындағы нәзік 
жандылардың жоғалуы жиі 
тіркеліп, ер адамдар арасында 
25-40 жас шамасындағы 
азаматтардың жоғалуы к
бірек 
орын алады. Ал қариялардың к
бі 
кәріліктен, ұмытшақтықтан 
з 
мекен-жайын еске түсіре алмай 
адасып кетеді.
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МАҚТАНЫМЫЗ ДЕЛІНГЕН 
АСЫЛ МҰРАЛАР

Ақниет ОСПАНБАЙ

Қазақ даласында көненің көзіне айналған жәдігерлер, тарихи ескерткіштер, 
қасиетті де киелі мекендер көп. Оның ішінде зерттелген-зерттелмегені, осы 
күнге дейін ұмыт қалғаны жетерлік. Халық бірін білсе, бірін біле бермейді. 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» негізіндегі «Туған жер» жобасы 
аясында қазақ даласындағы барлық туристік, тарихи, тәу ететін мекендер 
тізімделіп, түгенделмек. Туған топырақтың асыл қазыналары, табиғат 
қалаған тылсымдары мен адам қолымен тұрғызылған ғажайып ғимараттар 
бір жинаққа біріктіріледі. Соның негізінде аталған мекендердің түйткілдері, 
қалпына келтіру жұмыстары, жол мәселесі, ескерткіш басындағы 
инфрақұрылым, туристік әлеуеті зерделеніп, оң шешімін таппақ.  

Антистресс-ойыншық алаңсыз балаларды 
өкінішке ұрындырып жүрмегей...

С$НГЕ АЙНАЛҒАН 
СПИННЕР

Әсел ӘНУАРБЕК

Бүгінде қуыршақ құшақтап жүретін қыз бен машинамен 
ойнайтын бала аз. Бүлдіршіндердің қазіргі қызығушылығы 
мүлдем бөлек. Олар тек сәнге айналған ойыншықтарды алғысы 
келеді. Бір кездері мультфильм кейіпкерлерінің қуыршақтарына 
жаппай көңілі ауған балалардың қазіргі ермегі – спиннер. Бұл 
ойыншықтың атауы үлкен буынға таныс болмауы мүмкін. Бірақ 
балалар мен жастар үшін спиннер трэндке айналған ойыншық. 

Жалғасы 4-беттеЖалғасы 4-бетте

Жалғасы 2-бетте

ӘСКЕРИ БАУЫРЛАСТЫҚ
ШЫҢДАЛҒАН САЙЫС

Әсел ӘНУАРБЕК

Кеше Жамбыл облысындағы 
«Отар» әскери базасында 
дәстүрлі «Армия 
ойындары-2017» әскерилер 
сайысы қорытындыланды. 
Тоғыз күнге созылған 
сайыста Құрлық әскерлерінің 
соғыс жағдайындағы 
қаруды меңгеруі, шұғыл 
шешім қабылдау, мергендік 
секілді қырлары сыналды. 
Халықаралық әскери 
ойындар тек бәсекелестік 
деңгейіндегі шара емес, 
әрбір қатысушы елдің 
әскери айбынын көрсететін 
мүмкіндік. Сондықтан 
да, әскери сайыстың 
ұйымдастырылуына 
ерекше мән берілді. 
Елімізде екінші мәрте 
өткізілген халықаралық 
доданың ашылу салтанаты 
айтарлықтай болды. 
Әскерилер салтанатты шеру 
құрып, қазақ әскерлерінің 
тарихы мен бүгіні 
бейнеленді.
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БИЗНЕСТІ ҚОЛДАУ – ДАМУДЫҢ КЕПІЛІ
Апта басында Үкімет отырысында 2017-2021 жылдарға арналған Өнімді жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлік бағдарламасының, сондай-ақ «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасының іске асырылу барысы қаралды. Еңбек өнімділігін арттыру мақсатында 
кәсіпкерлік білім беру,  шағын несие рәсімдеу және еңбек ресурсы мол өңірлердің халқын 
солтүстікке қоныстандыру жұмыстарының барысы пысықталды. 

КƏСІПКЕРЛІККЕ 
ҚОЛДАУ КӨП

 
Ресми деректерге сүйенсек, 

ел азаматтарының 25 пайызында 
тек орта мектептік білім бар, ал 
өзін-өзі жұмыспен қамтып жүр-
гендердің 49 пайызында орта ар-
наулы немесе кəсіптік білім жоқ 
екен. Сондықтан мемлекет осын-
дай азаматтарды еңбек нарығына 
қажетті мамандықтарға оқыту ар-
қылы жұмыссыздықты азайтуды 
көздеп отыр. Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау вице-министрі 
Біржан Нұрымбетов өнімді жұ-
мыспен қамту жəне жаппай кəсіп-
керлікті дамыту бойынша соңғы 7 
айдағы жұмыс қорытындысын жа-
риялады. Оның дерегінше, бағдар-
лама аясында 2017 жылы бюджет-
тен 85,3 миллиард теңге жұмсау 
қарастырылған. «Қазіргі уақытта 
бағдарламаға қатысуға 276,2 мың 
адам ниет білдіріп, оның ішінде 
248,4 мың адам немесе 90 пайы-
зы бағдарлама қатысушылары қа-
тарына қосылды. 200 мың адам 
– жұмыссыз, 48,4 мың адам өзін 
жұмыспен қамтығандар саналады. 
Жеті ай ішінде жұмыспен қамтыл-
ған 213,9 мың адамның 83,4 па-
йызына міндетті зейнетақы жар-
насы аударылып тұрады. Еңбекпен 
қамтылғандардың ішінде 56,1 па-
йызы тұрақты жұмысқа орналас-
ты», – деді вице-министр.

Өнімді жұмыспен қамту үш ба-
ғытта жүргізілуде. Бірінші бағыты 
– жұмыссыз жүрген азаматтарды 
қысқа мерзім ішінде жаппай оқы-
тып, кəсіптік мамандыққа баулу. 
Б.Нұрымбетовтің айтуынша, ми-
нистрлік «Атамекен» ҰКП-мен бір-
лесіп, кəсіп орындардың жанынан 
оқу орталықтарын құруды баста-
ған. Бұл бастама оқу сапасын арт-
тырып қана қоймай, бітірген тү-
лектердің сол кəсіпорында жұмыс-
қа орналасуына мүмкіндік береді. 
Əзірге осындай 39 орталықтың 

тізімі бар. Жыл соңына дейін қысқа 
мерзімді кəсіптік оқытумен 70 мың-
нан астам адамды қамту жоспарланып 
отыр. Екінші бағыт – ел азаматтарын 
кəсіпкерлік негіздеріне оқыту жəне 
жеңілдетілген шағын несие беру ар-
қылы олардың бизнес бастамаларын 
қолдау. Бұл «Бастау-Бизнес» жобасы 
арқылы жүзеге асырылуда. Білім жəне 
ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің 
айтуынша, 2017-2021 жылдар аралы-
ғында еңбек нарығының талаптарын 
ескере оты-рып, 320,5 мың адам тех-
никалық жəне кəсіптік білімі бар кадр-
лар даярлауға тартылады. «Аймақтар-
да кадрлар даярлау бойынша үміткер-
лер тізімін құратын 1844 мобильді 
топ құрылды. Сервис жəне қызмет 
көрсету, техникалық, технологиялық, 
ауыл шаруашылығы салаларында 586 
біліктілік бойынша жұмысшы кадр-
ларын даярлау үшін 317 білім беру 
ұйымынан жəне 271 басымдықты ма-
мандықтан тұратын тізім анықталды. 
Бағдарламаның қатысушылары сана-
тына оқу орындарына түспей қалған 
9-11 сыныптардың түлектері, жұмыс 
іздеп жүргендер, өмірдің қиындығы-
на тап болғандар, аз қамтылған отба-
сылардың мүшелері жəне басқа да са-

наттағы азаматтар жатады. Бағдарлама 
қатысушыларына шəкіртақы төленеді, 
бір рет ыстық тамақ беріледі жəне жо-
лақысы төленеді», – деді Е.Сағадиев. 
Оның ақпарынша, қазіргі кезде кадр-
лар даярлауға үміткерлерден 12 мың 
771 өтініш келіп түсіпті.

Үшінші бағыт – халықты жұмыс-
пен қамтуға жəрдемдесуді жəне ең-
бек ресурстарының ұтқырлығын арт-
тыру арқылы еңбек нарығын дамы-
туды көздейді. Өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар мен жұмыссыздар ара-
сынан 213 мыңнан астам адам еңбек-
пен қамтылған. Соның ішінде əлеу-
меттік жұмыс орындарына – 18 мың 
адам (жоспардың 109,7%-ы), қо-
ғамдық жұмыстарға – 61 мың адам 
(78,5%) орналастырылған. 15 мың 
жас маман «жастар тəжірибесіне» 
қатысуда. Тағы шамамен 120 мың 
адам жұмыспен қамту орталықтары 
арқылы жұмыс берушілердің бос жұ-
мыс орындарына орналасты.

СОЛТҮСТІККЕ 
КӨШ ЖАЛҒАСУДА 

Сонымен қатар ең тиімді əрі қо-
лайлы бағыттардың бірі – еңбек ре-

зақстан, Маңғыстау жəне Алматы 
облыстарында өңіраралық бос жұ-
мыс орындары жəрмеңкелері өтті. 
Соңғы мəліметтер бойынша, 442 
отбасы көшірілді, олардың 172-сі – 
еңбекке жарамды адамдары мол ай-
мақтардан көшірілген ішкі қоныс ау-
дарушылар.

Ұлттық экономика министрі 
Тимур Сүлейменовтің мəліметін-
ше, 2017 жылға осы «еңбекке жұ-
мылдыру» бағытына 710 миллион 
теңге қарастырылған. Бұл ақша 288 
отбасының қоныс аударуын қамти-
ды, себебі қазіргі уақытта ішкі қо-
ныс аударуға квота қарастырылған. 
«Көрсетілген сома көшуге берілетін 
материалдық көмек пен 12 ай ішін-
де тұрғын үйді жалдауға жұмсалған 
шығындарды өтеуге берілетін субси-
диядан тұрады. Елді мекеннің орна-
ласқан жері мен отбасы мүшелерінің 
санына байланысты əр отбасыға 34 
мыңнан 68 мың теңгеге дейінгі ара-
лықта қаражат беріледі», – деді ви-
це-министр. Қосымша шаралар ар-
қасында 2018 жылдан бастап, 2022 
жылға дейін оңтүстік облыстардан 
59 мың отбасыны еліміздің сол-
түстік өңірлеріне қоныстандыруға 

болатынын мəлім етті. Яғни, 
қазіргі квота өседі.

ШАҒЫН НЕСИЕ ПАЙЫЗЫ 
ТӨМЕНДЕТІЛЕДІ 

Ағымдағы жылы несиелерді 
кепілдендіруге жəне мемлекеттік 
гранттарды беруге облыстардың, 
Астана жəне Алматы қалалары-
ның жергілікті бюджеттерін қа-
тыстыру көзделіп отыр. «Биыл 
бюджеттік қаражатқа қосымша 
қажеттіліктер жергілікті бюд-
жеттердің есебінен қаржылан-
дырылуда. Істің мұндай беталы-
сы əкімдіктерді неғұрлым нақты 
есеп жүргізуге жəне кəсіпкер-
лердің нақты жобаларына қар-
жы бөлуге ынталандырады. Бұл 
мүмкіндіктерді қазірдің өзінде 
Алматы, Жамбыл, Солтүстік Қа-
зақстан жəне Оңтүстік Қазақстан 
облыстарының əкімдіктері пай-
даланып отыр, бұларда 2,5 млрд 
теңге көлемінде қосымша қаржы 
бөлінген», – деді министр Тимур 
Сүлейменов. Оның айтуынша, 
экономиканы несиелеудің ішкі 
нарығындағы жағдай «Бизнестің 
жол картасы – 2020» бағдарлама-
сына тұжырымдамалық өзгеріс-
тер енгізуді талап етеді. Мəсе-
лен, министрлік мемлекет суб-
сидиялайтын несиенің ең жоғар-
ғы межесін бір деңгейде ұзақ-
қа бекітпеуді ұсынады. «Несие-
лер бойынша құбылмалы сый-
ақы мөлшерлемесін енгізу қа-
жет. Бүгінде субсидиялау жүзе-
ге асырылатын несиелер сый а-
қысының шекті көлемі 19 пайыз-
дан аспауға тиіс. Бірақ еліміз-
дегі қарыздардың өзіндік құны-
ның бағдары болып табылатын 
Ұлттық банктің базалық ставка-
сы небары 10,5 пайызды құрай-
ды. Іс жүзінде мемлекет несие 
қаржыларының құнын едəуір ар-
тық төлеп отыр!» – деді Тимур 
Сүлейменов.

Үкімет отырысын қорытын-
дылаған Премьер Бақытжан Са-
ғынтаев жұмыспен қамту мен 
бизнесті қолдау бағдарламала-
рын орындау барысын саралап, 
бірқатар тапсырмалар берді. 

Ақниет ОСПАНБАЙ

ӘСКЕРИ БАУЫРЛАСТЫ� 
ШЫ�ДАЛ�АН САЙЫС

«Армия ойындарының» жалауы 
көтерілгеннен кейін сөз алған ҚР 
Қорғаныс министрі генерал-полков-
ник Сəкен Жасұзақов əскерилерді 
сайыстың ашылуымен құттықтады. 

«Армиялық халықаралық ойын-
дарды өткізу шынайы жауынгерлік 
бауырластық пен адами достық-
тың негізі болып табылады жəне 
Елбасы – Қазақстан Республика-
сы Қарулы Күштерінің Жоғарғы 
Бас қолбасшысы тарапынан лайық-
ты қолдау тауып келеді. Армиялық 
ойындар көлемді əлемдік спорт-
тық біріншіліктерден еш айырма-
сы жоқ, халықаралық ауқымдағы 
керемет іс-шара. Біз үшін оны ең 
жоғары деңгейде Қазақстанда өткі-
зу үлкен абырой», – деді Қорғаныс 
министрі. 

Халықаралық ойындардың сал-
танатты ашылу рəсімі Қазақстан əс-
кері ұшақтары мен тікұшақтарының 
пилотаждық тобының əуе шоуымен 
есте қалатыны сөзсіз. Əлемнің əр 
түкпірінен жиналған командалар-
дың алдында еліміздің əуе күш-
терінің мүмкіндігі паш етілді. Көк-
те ойқастап жүрген, жалғыз адам 
басқаратын тікұшақ таза отандық 
өнім. Халықаралық «Армия ойын-
дары-2017» əскери ойындарының 
негізгі бөлігінен бөлек, ауыр тех-
никалар да көрмеге қойылды. Мəсе-
лен, «Гвоздика» деп аталатын ауыр 
техниканың мүмкіндігі өте жоғары. 
Ол жаудың 15 шақырым жердегі 
нысанасын дəл атып түсіре алады. 
Көрмедегі бүкіл ауыр техникалар-
дың барлығы Қазақстанның қарулы 
күштерінде қызмет ететінін мақта-
нышпен айтуға болады.

Биылғы «Армия ойындары» са-
йысына 18 елден 28 команда қатыс-
ты. Ал өткен жылы сайысқа 12 мем-
лекет қатысқан болатын. Бұл əске-
ри ойын түрлері жыл өткен сайын 
жетіліп, сайысқа қатысуға ниетті 

мемлекеттер қатары жыл санап ар-
тып келе жатқандығын айғақтайды. 
Халықаралық шараны ұйымдасты-
ру елдегі əскери саланың дамуына 
серпіліс беріп, өзге мемлекеттермен 
қарым-қатынасты нығайтып, сала-
дағы əскери ынтымақтастықтың ар-
туына мүмкіндік береді. 

«Отар» əскери базасында өткен 
«Армия ойындары-2017» додасын-
да əскери қызметшілер «Мерген 
шебі», «Артиллериялық атыс ше-
бері», «Ұшқышсыз ұшу аппаратта-
ры есептоптарының жарысы» бай-
қаулары бойынша бақ сынады. Айта 
кетейік, ұшқышсыз ұшу аппаратта-
рының сайысы Қазақстанның ұсы-
нысымен бірінші рет əскери ойын-
дар бағдарламасына еніп отыр. Ал-
ғашқы «Мерген шебі» байқауын-

Қазақстан Қарулы Күштерінің құра-
масы Халықаралық армия ойында-
рын жеңіспен аяқтаған еді. Жалпы-
командалық есепте еліміздің əскери 
қызметшілері Азия, Еуропа, Афри-
ка жəне Латын Америкасының 19 
мемлекетінен жиналған 120 əске-
ри команда арасында екінші орын 
алды. Бірінші орынды Ресей иелен-
се, үшінші орынды Қытай коман-
дасы еншілеген еді. 

«Армия ойындары-2017» халы-
қаралық додасының салтанатты жа-
былу рəсімі де ерекше өтті. Тоғыз 
күн бойы сынға түскен əскерилер 
барынша өздерінің үздік екендік-
терін көрсетті. Ал сайыс қоры-
тындысы сарбаздар шеберліктерін 
танытса, жеңімпаздарға жиналған 
қауым қошемет көрсетті. 
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сурстары мол өңірлердің тұрғында-
рын жұмыс күші тапшы өңірлер-
ге көшіру. Нақтырақ айтқанда, оң-
түстіктен солтүстікке көш жалғаса-
ды. Ағымдағы жылы Оңтүстік Қа-

Алматыда «Əлемдік көп этника-
лық жəне мультимəдени дəуірде бейбіт 
өмір сүру, алмасу мен ынтымақтас-
тық» атты 18-ші Бүкілəлемдік корей 
форумы өз жұмысын бастады. Форум-
ды Қазақстанның корей қауымдасты-
ғы жəне Алматы қаласындағы Корея 
Республикасының Бас Консулдығы-
ның қолдауымен əл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті мен Бүкіл-
əлемдік корей қоры ұйымдастыруда.

Бүгінде Қазақстан адамзаттың жа-
һандық мəселелерін шешу үдерістерінің 
белсенді қатысушысы болып табылады. 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назар-
баевтың сындарлы бейбіт бастамасы 
мен идеялары əлемдік бірлестік тара-
пынан қолдау тауып, қызу талқылануда, 
сондай-ақ, халықаралық күн тəртібінде 
өзекті рөл атқарады. Қазақстан қазіргі 
күні күрмеуі қиын күрделі проблемалар-
ды реттеуде шартараптық диалог ала-
ңына айналды. 

Бүкілəлемдік корей қоры Еуропа, 
Азия, Солтүстік Америка мен Австра-
лия елдеріндегі жетекші жоғары оқу 
орындарында 17 форум ұйымдастырды. 
ҚазҰУ БҰҰ-ның тұрақты даму бойын-
ша «Академиялық ықпал» бағдарлама-
сының жаһандық хабы ретінде  əлемнің 
12 елінен 150 қатысушыны қабылдады. 
Олардың арасында танымал саясаткер-
лер, дипломаттар мен ғалымдар, кəсіп-
керлер, журналистер жəне қоғамдық 
ұйымның жетекшілері бар.

Форумды ашқан ҚазҰУ ректоры 
Ғалым Мұтанов «Қазақстандағы ұлт-
тардың мызғымас достығы мен бірлігі 
− еліміздің орасан зор жетістігі. Қазақ 
жеріне жер аударылғанына биыл 80 жыл 
толған корей диаспорасының Қазақс-
тан халқының тату жанұясында өзіндік 
орны бар. Қазақстандық корейлер Корей 
түбегі мен Еуразия континенті арасын-
дағы тұрақты көпір рөлін атқарады», – 
деп айрықша атап өтті. 

Шараның пленарлық жəне секция-
лық отырыстарында «Корей түбегі жəне 
əлем», «Кореяның бөлінуі жəне Корей 
түбегіндегі əскери іс-əрекеттер кезеңі», 
«Мульти-полярлық кезеңдегі Азия», 

«Корей түбегі үшін бейбіт келісімге қол 
жеткізу», «Орталық Азиядағы диаспо-
ралық қауымдастықтар», «1937 жылғы 
күштеп жер аудару туралы тарихи ес-
телік» сияқты тақырыптар талқыланды.

Бүкілəлемдік Корей қорының пре-
зиденті Ри Чжанчху айтқандай, Қазақс-
тан мен Корея Республикасының сая-
си қарым-қатынастары түрлі диалог 
негізінде құрылып, экономика мен биз-
нес көкжиегінде ауқымды жұмыстар ат-
қарылып келеді. Р.Чжанчху «Екі елдің 
болашағы үшін мұнай, электр, құры-
лыс, жол, сауда, инновация секілді сан 
түрлі салаларда бірлесе қызмет ету ма-
ңызды», – деді.

Қазақстан мен Корея қарым-қа-
тынасын сөз еткен Шығыс Азиядағы 
бейбітшілік мəселелері бойынша Ха-
лықаралық конференция комитетінің 
төрағасы Ли Бу Янг «Қазақ халқы осы-
дан 80 жыл бұрын, 1937 жылы күш-
теп жер аударылған корейлерге ата-
мекенінен қоныс беріп, қолтығынан 
демеп, қол ұшын созды. Əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ бастамасымен ұйым-
дастырылып жатқан форум да қазақ-
тардың қонақжайлығының бір белгісі. 
Жəне аталмыш шараның өтуі біз үшін 
аса зор мəртебе», – деп тебіренісін 
жеткізді. Ли Бу Янг бүкіл корей хал-
қының атынан алғыс білдіріп, корей-
лердің Қазақстанға көшіп келгенінің 
80 жылдығына, Естелік поезды мен 
Форум құрметіне орай ҚазҰУ ректо-
ры Ғалым Мұтановқа ризашылық ма-
рапатын табыстады.

Атап өту керек, 23 шілдеде Влади-
восток қаласынан (РФ) шығып, 80 жыл 
бұрын он мыңнан астам корейлер күш-
теп жер аударылған Үштөбе қаласына 
(ҚР) 1 тамыз күні келіп жеткен Естелік 
поезының 80-ге жуық қатысушысы фо-
рум жұмысына атсалысуда. Делегация 
өкілдері Үштөбеге жақын Бестөбе жо-
тасында орналасқан мемориалды ке-
шенде жер аударылған корейлерді еске 
алу кешін өткізіп, қолдау көрсеткен қа-
зақ халқына ризашылықтарын жеткізді.

 Ж.БАҚҚОНДЫҰЛЫ

АЛАШҚА АЛҒЫС  
БІЛДІРГЕН КОРЕЙЛЕР

Басы 1-бетте да Қазақстан, Венесуэла, Қырғыз-
стан, Ресей, Беларусь, Иран, Əзір-
байжан, Армения, Өзбекстан, Қы-
тай Моңғолия, Зимбабве, Үндістан, 
Грекия, Тайланд елдерінің əскери 
қызметшілері өнер көрсетсе, артил-
лерияшылар сайысында Қазақстан, 
Беларусь, Венесуэла, Қырғызстан, 
Иран, Əзірбайжан жəне Ресей өкіл-
дері бəсекеге түсті. Ал «Ұшқышсыз 
ұшу аппараттары есептоптарының 
жарысында» Қазақстан, Ресей жəне 
Иран елінің сарбаздарынан жасақ-
талған командалар сынға түсті. 

Айта кететін бір жайт, халықа-
ралық əскери ойындар биыл Қа-
зақстаннан бөлек тағы төрт елде 
өтуде. Ал еліміздің жасағы бұл до-
дада Қазақстан халқын жерге қарат-
пады. Еске сала кетсек, өткен жылы 

Сондықтан бағдарламаға 
барынша жан-жақты мемле-
кеттік қолдау көрсетіліп, қо-
мақты қаржы да бөлініп ке-
леді. Тиісінше, жетістіктер де 
аз емес. Мысалы, бағдарлама-
ны жүзеге асыру жылдарында 
4,7 трлн теңгенің 1 056 жобасы 
енгізіліп, 98 мың тұрақты жұ-
мыс орны ашылған. Сонымен 
қатар, бағдарлама жобалары 8 
трлн теңгенің өнімін өндірді. 
Кейінгі жылдарды айтар бол-
сақ, мəселен 2016 жылы 2,2 
трлн теңгенің өнімі шығарыл-
ды. Ал, Индустрияландыру кар-
тасына енгізілген жобалар орта 
есеппен айтқанда, ай сайын 180 
млрд теңгенің өнімін өндіріп 
отыр. Бұл аз көрсеткіш емес.

Тағы бір айта кететін жайт, 
картаға енгізілген жобалар бұ-
рын Қазақстанда өндірілмеген 
500 жаңа өнім түрін игерді. 
Олардың қатарында жүк жəне 
жолаушылар вагондары, элект-
ровоздар, жүк жəне жеңіл авто-
көліктер мен автобустар, транс-
форматорлар, рентген аппарату-
ралары, жарықдиодты шамдар, 
титан құймалары мен слябтар, 
дəрілік заттар, сүт өнімдері 
жəне тағы басқалар. 

Биылғы жылдың 6 айы-
ның қорытындысы бойын-
ша өңдеу секторындағы нақ-
ты өсім 6,5 пайызды құрады. 
Оның ішінде металлургия 7,9 
пайызға, мұнай өңдеу 7,2 па-
йызға, құрылыс материалдары 
өндірісі 3,7 пайызға, фарма-
цевтика 34,6 пайызға, машина 
жасау 3,8 пайызға өскен. 2017 
жылдың қаңтар-наурыз айын-
да өңдеу өнеркəсібіндегі еңбек 
өнімділігі 11,8 мың АҚШ дол-
лары болды. 2016 жылдың сəй-
кес кезеңімен салыстырғанда 
нақты өсім 5,3 пайызға артты. 
Ең жоғары өсім машина жасау 
секторында екенін де атап өт-
кен жөн. Мысалы, теміржолда 
2,9 есе, автомобиль жасау 2,7 
есе, мұнай газ 2,5 есе, тау-кен 
2,1 есе жəне электрлі техника 
1,5 есе өсім бар. Сонымен қатар 
2017 жылдың қаңтар-сəуірінде 
өңдеу өнеркəсібі экспортының 

көлемі өткен жылдың сəйкес кезеңі-
мен салыстырғанда 20,8 пайызға ар-
тып, 4,7 млрд АҚШ долларын құра-
ды. Өсім металлургия 1,2 есе, кокс 
пен мұнай өнімдері 1,8 есе жəне хи-
миялық өнеркəсіп өнімдерінің 1,5 
есе өсуіне байланысты артып отыр. 
Осы арқылы өңдеу өнеркəсібі экс-
порт құнының жалпы үлесі 86,1 па-
йызды құрады. Биылғы бес айда өң-
деу өнеркəсібінің негізгі капиталына 
салынған инвестиция көлемі 303,1 
млрд теңгеге жетті. Кокс пен мұнай 
өңдеу өнімдері өндірісінің қарқынды 
өсуі нəтижесінде өңдеу секторында-
ғы инвестиция көлемі еселенді. Бұл 
көрсеткіштердегі өсім динамикасын 
жыл соңына дейін жалғастыратын 
болсақ, саланың даму қарқыны есе-
лене бермек.

  Биылғы бірінші жартыжылдықта 
25,7 млрд теңгеден астам сомаға 28 
жоба іске қосылды жəне 1,7 мың жұ-
мыс орны ашылды. Жалпы Индуст-
риялық-инновациялық даму мемле-
кеттік бағдарламасын іске асыруда 1,7 
трлн теңгенің 258 жобасы енгізіліп, 
21 мың тұрақты жұмыс орны құрыл-
ды. Биылғы жылдың І жартыжылды-
ғында іске қосылған маңызды жоба-
лардың қатарында Атырау облысын-
дағы «Жігермұнайсервис» ЖШС ро-
боттық дəнекерлеу əдісін қолдана-
тын металл конструкциялары өндірісі 
ұйымы, Жамбыл облысындағы құрғақ 
құрылыс қоспаларын, жұқа ұнтақтал-
ған толықтырғыштар мен гипс өнді-
ретін «Alina Holding» ЖШС зауыт 

кешен құрылысы жəне Павлодар 
облысындағы майлау материалда-
рын өндіретін «Evooil Kazakhstan» 
ЖШС кешені құрылысы бар.

Кез келген шаруа ауқымды жос-
пармен қолға алынатыны белгілі. 
Сондықтан бағдарлама дайындалған 
кезден бастап іске асырылуы тиіс 
негізгі жобалар басымдыққа алы-
нады. Сол сияқты биылғы жылдың 
соңына дейін тағы да бірқатар жо-
баның тұсауын кесу көзделген. Мə-
селен, 2017 жылдың ІІ жартыжыл-
дығында жалпы сомасы 1 трлн тең-
ге болатын 100 жоба қолға алына-
ды. Жобалар іске асқанда 10 мың тұ-
рақты жұмыс орны ашылатын бола-
ды. Бұлардың қатарындағы 40 жоба 
шетелдіктердің қатысуымен іске ас-
пақ. Мұндағы маңызды жобалардың 
қатарында Павлодар облысындағы 
теміржол доңғалақтарын өндіретін 
«Проммашкомплект» ЖШС кешені 
жəне «Giessenhaus» ЖШС қосын-
дыланған алюминий ұйымы, Алма-
ты облысының Қапшағай қаласын-
дағы азық-түлік өндіретін «Мареван 
фуд» ЖШС  зауыты бар. 

Сонымен қатар, Индустриялан-
дыру картасынан тыс Арнайы эко-
номикалық аймақтар мен Индуст-
риалды аймақтарда жалпы құны 
280 млрд теңге болатын шамамен 
100-ден астам жобаны іске асырып, 
6800 жаңа жұмыс орнын ашу жос-
парлануда.  

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ
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Шығыс Қазақстан облысы, Кур-
чатов қаласында бос жұмыс орында-
ры жəрмеңкесі өтті. Бұл шараны Кур-
чатов қаласындағы «Нұр Отан» пар-
тиясының филиалы мен Халықты жұ-
мыспен қамту орталығы «Сəтті қадам» 
партиялық жобасының екінші бағыты, 
яғни жоғары оқу орнын аяқтаған, ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған ба-
лаларды жұмысқа орналастыру жүйесі 
шеңберінде ұйымдастырды. Партия-
лықтар ұйымдастырған шараның бас-
ты мақсаты – арнайы білім алғанымен, 
жұмыс тəжірибесі жоқ жастарға көмек 
көрсету. Бос жұмыс орындары жəрмең-

кесіне аурухана, Атом энергиясы инс-
титуты, геофизикалық зерттеулер инс-
титуты, «Гео-Репер» туристік агенттігі 
қатысты. Шара барысында 10 бос жұ-
мыс орыны ұсынылып, 4 адам КМЭП 
энергетикалық компаниясына, 3 жұмыс 
іздеуші «Гео-Репер» туристік агенттігі-
не жұмысқа шақырылды. Курчатов қа-
лалық Халықты жұмыспен қамту ор-
талығының жетекшісі Слямбек Əзім-
хановтың айтуынша, қазіргі уақытта 
қала бойынша 32 жұмыс орнына сұ-
раныс түсіп отыр. Оның ішінде «Қа-
лалық аурухана», «Казахавтодор», Кур-
чатов қалалық орта мектебі, балабақ-
шасында бос жұмыс орындары бар.

Ал партия көмегімен жұмысқа ор-
наласқан Маргарита Степанова: «Мен 
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қа-
зақстан мемлекеттік университетін ту-
ризм мамандығы бойынша тəмамда-
дым. Көп жерлерде жұмысқа орнала-
су үшін   жұмыс өтілін сұрайды. Тəжі-
рибесі жоқ жастарды жұмысқа алғы-
лары  келмейді. Маған жұмыс тауып 
берген «Нұр Отан» партиясына алғы-
сым   шексіз»,  – дейді. 

«Сəтті қадам» партиялық жобасы-
ның екінші бағыты бойынша арнайы 

білім алып, жұмыс таба алмай жүр-
ген жастарды еңбекпен қамту науқа-
ны Шығыс Қазақстан облысында сəтті 
жүргізіліп келеді. Нақтырақ айтсақ, 
жыл басынан бері аталған жоба аясын-
да 378 жас маман жұмысқа орналасты.

Аталмыш жоба бойынша Қостанай 
облысындағы Рудный қалалық партия 
филиалы да жастардың жұмысқа ор-
наласуына барынша мүмкіндік жасау-
да. Таяуда «Нұр Отан» партиясының 
Рудный қалалық филиалы жергілікті 
Жұмыспен қамту орталығымен бір-
лесе отырып, Жастар сарайында бос 
орындар жəрмеңкесін өткізді. Мұнда-
ғы негізгі мақсат – ҰБТ-дан өте алма-
ған мектеп түлектерін жұмысқа орна-
ластыру. Жəрмеңкеге мыңнан астам 

жастар қатысып, əрқайсысы кездесу-
де мамандар жəне жұмыс берушілер-
мен тілдесіп, кеңестер алды. Рудный 
қалалық Жұмыспен қамту орталығы-
ның директоры Оксана Тимофеева: 
«Біздің мамандар кəсіптік оқыту жəне 
қайта оқыту, Нəтижелі жұмыспен қам-
ту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту-
дың мүмкіндіктері туралы жастарға ке-
ңес беріліп, сонымен қатар кəсіпкер-
лер палатасы филиалының өкілдері 
микрокредит алу бағдарламаларына 
қатысуы туралы да айтып берді», – 
деп атап өтті. 

Жастардың жұмысқа орналасуы-
на мүмкіндік беретін жəрмеңке Қос-
танай облысының Федоров ауданын-
да да өтті. «Нұр Отан» партиясының 

Жастарды жұмыспен қамту мақсатында қолға алынған 
«Сәтті қадам» партиялық жобасы республика аумағында 
сәтті жүзеге асырылып келеді. Еліміздің барлық өңірлерінде 
аталмыш жоба бойынша екі қолға бір күрек тапқан жастар 
қатары артуда. 

қолдауымен жастар үшін ұйымдасты-
рылған бос орындар жəрмеңкесі «Тегін 
кəсіби-техникалық білім беру» бағдар-
ламасы бойынша өтті. Биыл Федоров 
ауданында тегін кəсіптік-техникалық 
білім алуға 68 адам жіберілді. Оның 
ішінде 20 адам – «Ауыл шаруашы-
лығы», 15 адам –  «Тамақтандыруды 
ұйымдастыру», 22 адам – «Дəнекерлеу 
ісі», 2 адам – «Шаштараз өнері жəне 
сəндік косметика», 2 адам – «Есеп жəне 
аудит», 1 адам – «Тігін өндірісі жəне 
киімді модельдеу», 1 адам – «Техника-
лық қызмет көрсету, жөндеу жəне ав-
томобиль көлігін пайдалану», 5 адам 
– «Əлеуметтік жұмыс» мамандығы бо-
йынша білім алған. 

Бос орындар жəрмеңкесі Қамысты 
ауданында да өтті. «Нұр Отан» партия-
сының «Жас Отан» ЖҚ, «Жастар ре-
сурстық орталығы» КММ жəне Халық-
ты жұмыспен қамту орталығы бірлесіп  
ұйымдастырған жəрмеңке жас азамат-
тарға жұмыс берушілермен кездесіп, ті-
келей тілдесуге мүмкіндік береді. Бұл 
ретте ауылдық жерлердегі жастардың 
жұмыспен қамтылуына ерекше мəн 
берілмек. «Аса маңызды «Сəтті қадам» 
жобасы ҰБТ-дан өте алмаған мектеп-
тердің түлектеріне жұмысқа тұру мə-
селесін шешуге бағытталған. Партия 
құрамында көптеген бастауыш партия 
ұйымдары бар жəне жұмысқа орналасу 
құралдарының бірі ретінде қолданыла-
ды. Біздің басты міндетіміз – бұл жас-
тарды қиындықтармен бетпе-бет қал-

дырмай, көмек қолын созу, жұмысқа 
орналасуға, басқа білім алуға көмек 
көрсету», – дейді Қостанай облыстық 
«Жас Отан» ЖҚ төрағасы Ерлан Тү-
летаев. Жəрмеңке барысында Қамысты 
ауданының 85-ке жуық ұйымдары мен 
кəсіпорындарынан бос жұмыс орында-
ры ұсынылды. 

Жамбыл облысындағы партиялық-
тар да жұмыссыз жастарға қолдау көр-
сетуде. «Нұр Отан» партиясы Жамбыл 
облыстық филиалы жанындағы «Жас 
Отан» Жастар қанатының ұйымдас-
тыруымен «Сəтті қадам» жобасы бо-
йынша бос жұмыс орындары жəрмең-
кесін ұйымдастырды. Жастар бас қос-
қан жиында Тараз қалалық «Жас Отан» 
Жастар қанатының төрағасы Бақкелді 
Далабаев өз сөзінде партиялық жо-
баның мақсат-міндеттерін түсіндіріп 
өтті. «Негізгі үш бағыт бойынша жұ-
мыс істейтін партиялық жоба жастар-
дың жұмысқа тұруына мол мүмкіндік 
ашып отыр. Мəселен, жобаның екінші 
бағыты бойынша облыста 2015-2016 
жылы оқу бітірген түлектердің ішін-
дегі жетім балалар саны Білім жəне 
ғылым министрлігінің ақпараты бо-
йынша – 146 бала. 2015-2016 жылы 
оқу бітірген жастардың қазіргі уақытта 
71-і тұрақты жұмыс атқарса, 4-і əскер 
қатарында, 25 келіншек декреттік дема-
лыста, 11 жас оқуда, 45 жас белгілі се-
бептермен жұмыссыз», – деп атап өтті 
Бақкелді Далабаев. Ал қала əкімдігінің 
Жұмыспен қамту орталығының бөлім 

басшысы Мəди Молдажан жастарға 
мемлекеттік бағдарлама аясында жұ-
мысқа орналасудың тиімді жолдарын 
түсіндіріп, «Жастар тəжірибесі» жоба-
сына тоқталды. Оның айтуынша, бүгін-
де «Жастар тəжірибесі» бойынша жұ-
мыс істегісі келетін азаматтардың ай-
лық жалақысы өскен. Өткен жылы 
практикант қолына 30 мың теңге алса, 
биыл ол 44 мың теңгеге көбейді. Атал-
мыш бағдарлама бойынша былтыр 157 
бала тəжірибеден өтіп, оның 100-і тұ-
рақты жұмысқа орналасты. 

Биылғы жылы облыста «Сəтті қа-
дам» жобасы бойынша 261 түлек тəжі-
рибе жинауға жіберілсе, 560 азамат 
қысқа курстардан өткен. Қысқа курс-
тардан өткендердің 210-ы – жастар. 
Жəрмеңкеде жоба бойынша меморан-
думға отырған мекемелердің, оның 
ішінде Облыстық туберкулезге қарсы 
балалар шипажайы, Облыстық жедел 
жəрдем станциясы мен бірқатар же-
кеменшік сауда орындарының қыз-
меткерлері жастармен тілдесіп, бос 
жұмыс орындарын ұсынды. Айта ке-
тейік, былтыр «Нұр Отан» партиясы-
ның Жамбыл облыстық филиалы жал-
пы саны 54 мекемемен меморандумға 
қол қойды. Облыстық партия филиалы-
ның мұрындық болуымен өткен жылы 
28 адам  тұрақты жұмыс орнын тапқан. 

«Нұр Отан» партиясы «Сəтті қа-
дам» партиялық жобасы аясында жас-
тарды жұмыспен қамту ісін ары қарай 
жалғастыра бермек. 

Тамыз айының алғашқы 
күнінен республика 
бойынша «Баланы 
мектепке дайындаймыз» 
қайырымдылық акциясы 
бастау алды. Акция «Нұр 
Отан» партиясы ұсынған 
«Бақытты отбасы – бақытты 
балалық шақ» партиялық 
жобасы аясында қолға 
алынып отыр.

Қайырымдылық акциясы көп-
балалы жанұяларға, материалдық 
жағдайы төмен отбасыларға атаулы 
əлеуметтік қолдау көрсетуді мақсат 
етеді. Аталмыш акция Астана қа-
ласында да басталды. «Балаларды 
мектепке дайындаймыз» акциясы-
ның Астанадағы ашылу рəсімі сал-
танатты түрде оқушылар сарайында 
өтті. Салтанатты рəсімде сөз алған 
«Нұр Отан» партиясы Астана қала-

лық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Бақыт Сапаров: «Осы 
залда Қазақстанның патриот азамат-
тары, еліміздің болашағы жиналға-
нына сенімдімін. «Баланы мектеп-
ке дайындаймыз» акциясы қазіргі  

таңда барлық қалаларда өтіп жа-
тыр. Бұл акция бойынша көпбала-
лы отбасыларға жəне  материалдық 
жағдайы төмен отбасыларына ерек-
ше көңіл бөлінеді. Бізге қол  ұшын 
беріп көмектескен, қайырымдылық 

акциясына атсалысқан азаматтарға 
алғысымызды білдіреміз», – деді. 

Жиын барысында Бақыт Са-
паров балдырғандарға оқу құрал-
дары бар сөмкелерді табыстады. 
Ал партия бастамасына қолдау 
білдіріп, балаларға қуаныш сыйлау-
ға атсалысқан «Highvill Kazakhstan» 
ЖШС басшысы Ко Донг Хёнгке, 
«Шапағат» коммуналдық базары» 
ЖШС директоры М.К.Есболға-
новқа, Ұлттық басқарушы «Бəйте-
рек» холдингі АҚ аппарат басшы-
сы Д.В.Акрачковаға, «Мемсарапта-
ма» РМК бас директоры Т.Ж.Қа-
рағойшинға, «Цеснабанк» АФ ди-
ректоры А.М.Мүрсалиеваға, «GE 
Kazakhstan» жетекшісі Ж.Жаке-
новке партия атынан алғысхаттар 
тапсырды.

Сонымен қатар, шара барысын-
да балалар шағын концерттік бағ-
дарлама қойды. Ал партияның Аста-
на қалалық филиалы аталған акция 
аясында 200 отбасыға көмектесті. 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫ 
ҚАРҚЫН АЛДЫ

Бетті дайындаған Әсел ӘНУАРБЕК 

43 жастағы азамат өнеркəсіптік 
жарақат салдарынан мүгедек бол-
ған. Бірақ мұны жұмыс берушіге 
дəлелдей алмаған Ерслан Қуанов 
ІІІ топ мүгедегі ретінде тіркеліпті. 
Бір аяғынан айырылған азамат мү-
гедектіктің ІІ тобын рəсімдеуді та-
лап еткенімен, нəтиже болмаған. 
Шарасыз қалған жан «Нұр Отан» 
партиясының Атырау облыстық фи-
лиалының қоғамдық қабылдауына 
хабарласып, көмек сұрайды. Өз ке-
зегінде партиялықтар Ерслан Қуа-
новқа мүгедектіктің ІІ тобын рəсім-
деуге жəне тиісті ем алуға көмек-
тесті. Сонымен қатар, аудандық 
партия филиалы жергілікті кəсіп-
керлердің қолдауымен Ерслан Қуа-
новқа жеке бизнесін ашуға көмек-

тесті. Сөйтіп, ол енді аудандық Ха-
лыққа қызмет көрсету орталығын-
да аяқ киім жөндеумен айналы-
сады. «Маған көрсетілген көмек 
үшін партияға үлкен алғысымды 
білдіремін. «Нұр Отан» партиясы 
іс жүзінде 5 жыл шешілмеген  мə-
селемді шешуде үлкен қолдау та-
нытты. Бүгін маған тұрақты ІІ топ 
мүгедегі санаты берілді, барлық қа-
жетті емдеу жəне оңалту шарала-
рын алдым. Партияның аудандық 
жəне облыстық филиалдарына кө-
мектескендері үшін үлкен рақмет», 
– дейді Ерслан Қуанов.  

Айта кетейік, үстіміздегі жыл-
дың басынан бері «Нұр Отан» 
партиясының Атырау облысында-
ғы филиалының қоғамдық қабыл-

дауына 284 мүмкіндігі шектеулі 
азамат жеке мəселелерімен жүгін-
ген. Партияның көмегімен оның 
110-ы оң шешімін тапты. Көмек-
ке мұқтаж жандарға қол ұшын со-
зуға əрқашан дайын екендіктерін 
айтқан «Нұр Отан» партиясы Аты-
рау облыстық филиалы төрағасы-
ның бірінші орынбасары Нұрлы-
бек Ожаев: «Нұр Отан» партиясы 
азаматтарға көмек көрсетуге əрда-
йым дайын. Партиялық қоғамдық 
қабылдауға көмек  сұрап келетін 
жандардың қатары, оның ішінде 
мүмкіндігі шектеулі жандар да  аз 
емес.  Оларға тек қабылдау кезін-
де ғана емес, «Кедергісіз келешек»  
партиялық жобасы аясында түрлі 
көмек көрсетіледі»,  – деп атап өтті. 

«Нұр Отан» партиясы Атырау облысы филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесі мүгедек 
жанға көмек көрсетті. Құрманғазы ауданы, Мақаш ауылының 43 жастағы тұрғыны 
Ерслан Қуанов 5 жыл бойы мүгедектік тобын ауыстыра алмай жүрген екен. 

МҮГЕДЕК ЖАНҒА 
КӨМЕК КӨРСЕТТІ

Шара барысында құрылыс ком-
паниясының ұжымында еліміз-
де енгізіліп жатқан міндетті əлеу-
меттік сақтандыру жүйесін түсінді-
руге, денсаулық сақтау саласын 
жетілдіру мəселелеріне назар ауда-
рылды. «Міндетті əлеуметтік меди-
циналық сақтандыру жүйесін енгі-
зу – Елбасы Н.Назарбаевтың «Ұлт 
жоспары – 100 нақты қадам» ая-
сында жүзеге асқан Үкіметтің ал-

дына қойған тікелей міндеттерінің 
бірі. Бұл еліміз үшін аса маңызды 
əлеуметтік реформа  болмақ. Атал-
ған жүйе бізге біріншіден, тұрғын-
дарды медициналық қызметке  ке-
тетін елеулі шығындардан қаржы-
лық тұрғыда қорғауға, жоғары са-
палы  қызметпен қамтамасыз етуге, 
медициналық қызмет көрсету жү-
йесінің тиімділігін жəне қаржылық 
тұрақтылығының кепілін арттыру-

ға мүмкіндік береді. Сонымен қа-
тар бұл медицина қызметінің тұр-
ғындары үшін қолжетімділігін арт-
тыруға оң ықпалын тигізері сөзсіз», 
– деді «Нұр Отан»  партиясы Қа-
ратау аудандық филиалы төраға-
сының бірінші орынбасары Əшір-
бек Тұрдалин. 

Ал Балаларды оңалту орта-
лығы бас дəрігерінің орынбасары 
Мейрамкүл Алтаева міндетті əлеу-
меттік медициналық сақтандыру 
жүйесінің заман талабы екендігін 
тілге тиек етті. «Бұл жерде эконо-
микалық белсенділігі төмен тұр-
ғындар үшін жарнаны мемлекет 
төлесе, жалдамалы жұмыскерлер 
үшін бұл қаржыны жұмыс беруші-
лер құяды. Меніңше, жаңа жүйенің 
тағы бір  тиімділігі –  азаматтардың 
жеке шығындары да азаяды. Мы-
салы, осыған дейін  дəрігерлерге 
«ризашылығын» білдіру үшін бері-
летін, яғни «бейресми  шығындар» 
тоқтайды. Өйткені əр адам өзі, ме-
дицина үшін төлем жасап отыр  
ғой. Сонымен қатар сапалы қыз-
мет көрсетуді талап ете алады»,  – 
деді Мейрамкүл Алтаева. 

Партия өкілдері мен сала ма-
мандарының сөзін тыңдаған құ-
рылыс саласының мамандары өз-
дерінің көкейлеріндегі сауалдары-
на жауап алды. Сондай-ақ, ұжым 
қызметкерлері ұйымдастырушылар-
ға пайдалы кеңес бергендері үшін 
ризашылықтарын білдірді. 

«Нұр Отан» партиясы Шымкент қаласындағы Абай, 
Қаратау аудандық филиалдары «Шымкентжилстрой» ЖШС 
құрылыс компаниясының ұжымында 
«ҚР «Медициналық сақтандыру туралы» заңын түсіндірді.

�	РЫЛЫСШЫЛАР 
�ЫЗЫ�УШЫЛЫ� ТАНЫТТЫ

Жиында сөз  алған «Нұр 
Отан» партиясы Петропавл қа-
лалық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Кеңес Мұқы-
шев Елбасының мақаласы эконо-
микалық жəне саяси жаңғыруды 
түсіндіретінін атап өтті. «Мақа-
ла  бағыттарының бірі – «Жаңа 
сана». Президент азаматтардың 
«қоғамдық  санасын» өзгертуді 
ұсынды. Бұл мықты азаматтардан 
біріккен ұлт құруға мүмкіндік 
береді», – деді Кеңес Мұқышев.  

Одан əрі Петропавл қалалық 
филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары «революциясыз да-
муға» тоқталды. «Мақаланың 
негізгі бағыты – «Революция-
сыз даму». Президент өз   мақа-
ласында 1917 жылғы оқиғалар-
ды еске түсіріп, олардың ұлтқа 
қалай əсер еткендігін саралай-
ды. Яғни, қазақ тілі мен мəде-

ниеті жоғалғандығы, Қазақстан-
ның экологиялық апат аймағына 
айналғандығын тілге тиек етеді. 
Сондықтан, бүгінде көптеген са-
лаларды жаңғырту қажет-ақ. Мə-
селен, мəдениет жəне білім беру 
саласы Қазақстанның ерекшелік-
терін ескере отырып дамуы тиіс», 
– деп түйіндеді сөзін ол. 

Сонымен қатар, осы жиын ба-
рысында «Нұр Отан» партиясы-
ның өкілдері ұлттық мəдениетті 
қолдауға бағытталған бағдарла-
маларға ерекше назар аударды. 
Олардың қатарында «Туған жер» 
бағдарламасы, «Қазақстанның 
киелі жерлер географиясы» жо-
басы  жəне «Қазақстандағы 100 
жаңа есім» жобасы бар. Кездесу 
соңында «нұротандықтар» атал-
ған бағдарламалар мен жобалар-
ды жүзеге асыруға белсенді түр-
де атсалысуға шақырды. 

ЕЛБАСЫ 
МАҚАЛАСЫ 

ТАЛҚЫЛАНДЫ

Ұйымдастырушылар жас кəсіп-
керлерге мемлекет тарапынан  бері-
летін көмек пен арнайы мем ле-
кеттік бағдарламалардың тиім ділігін 
түсіндірді. Жиында жастар заңды 
жəне жеке тұлғалардың жеке кəсіп-
кер ретінде тіркелуіне қажетті құ-
жаттарды жинау, салық төлеу, мем-
лекеттік кірістер басқармасына есеп 
беру секілді маңызды сауалдарға 
жауап алды. Сондай-ақ, «нұротан-
дықтар» жас кəсіпкерлер үшін биз-
нес жоспар құрып, өз идеяларын жү-
зеге асыруға барлық жағдай жасал-
ғандығын атап айтты. 

Жастар кəсіпкерлігінің мүмкін-
дік тері, мақсаты мен міндеттері 
жөнінде сөз қозғаған «Нұр Отан» 
партиясының Атбасар аудандық фи-
лиалы төрағасының бірінші орын-
басары Қанат Мұқанов бүгінгі жас 
кəсіпкердің қоғамға пайдасы зор тұл-
ға болуы қажеттігін ескертті. Ал ау-
мақтық кəсіпкерлер палатасының ди-
ректоры Роза Тасмағамбетова жас-

тар кəсіпкерлігін дамытудағы бірқа-
тар мəселелер жөнінде жасалған ар-
найы зерттеуіне тоқталды. «Жұмыс 
барысында мен биз несмендердің өз 
құқықтары мен міндеттерін  білмеуі 
сияқты өзекті сұрақтарға тап бола-
мын. Бұл ретте  кəсіпкерлердің  құ-
қықтық білімін арттыру үшін біраз 
жұмыстар атқарылуда.  Мен жастар-
ды өз кəсібін сүйіп, оны дамыту  ке-
ректігіне шақырамын. Бұл  үшін мем-
лекет тарапынан барынша  қолдау жа-
салған», – деді Роза Тасмағамбетова. 

Жиында сөз алғандардың бірі 
Атбасар аудандық жұмыспен қамту 
бөлімінің жетекшісі Надежда Рай-
ле кəсіпкерлікті субсидиялау, қай-
та қаржыландыру жөнінде мағлұмат 
берді. Сондай-ақ, ол кəсіпкерлердің 
құжат жинау барысында кездесетін 
қиындықтары туралы да сөз қозға-
ды. Ал кездесуге келген жас кəсіп-
керлер аталған мəселелерге қатысты 
өз ойларын ортаға салып, қызу пікір-
талас жүргізді. 

ЖАС КӘСІПКЕРЛЕРМЕН 
КЕЗДЕСТІ

«Нұр Отан» партиясының 
Ақмола облысындағы 
Атбасар аудандық 
филиалы өңірдегі 
жас кәсіпкерлердің 
басын қосты. Кездесу 
барысында 30-ға жуық 
атбасарлық жас кәсіпкер 
кәсіпкерліктің қыр-сыры, 
оны дамыту мен тың 
идеяларды жүзеге асыру 
жөнінде ақпараттар 
алды. 

Петропавлдық «нұротандықтар» «Жылу желілері» 
бастауыш партия ұйымының мүшелерімен жүздесіп, 
мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласын талқылады. 
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Басы 1-бетте

Басы 1-бетте

Сұрақ: – Зиянды жағдайларда жұ-
мыс істейтіндер үшін салымдар төле-
ген кезде қандай да бір жеңілдіктер 
бола ма?

Жауап: – Зиянды жағдайларда жұмыс 
істейтіндер үшін салымдар төлеген кезде 
жеңілдіктер қарастырылмаған. Міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру тура-
лы заң барлық жұмыс істейтін халық үшін 
жарналардың бірыңғай көлемін орнатты. 
Қорға төлеуге жататын жұмыскерлердің 
жарналары: 2019 жылғы 1 қаңтардан бас-
тап – жарналарды есептеу объектісінің 1 
пайызы; 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 
– жарналарды есептеу объектісінің 2 па-
йызы көлемінде орнатылады.

– Медициналық сақтандыру қорында 
экономикалық ахуалдың төмендеу жағ-
дайына резервтерді қалыптастырудың 
дағдарысқа қарсы сценарийі бар ма?

– Экономикалық жағдайдың қиындай 
түсуі кезінде Қор:

– ағымдағы қаржы жылынан екі жыл 
бұрынғы экономика бойынша орташа ай-
лық жалақыдан экономикалық белсенді 
емес халық үшін мемлекет аударған жар-
наларды қарастыратын контрциклдік шара-
ларды қолданады. Дағдарыс кезеңдерінде 
бұл, жұмыс берушілерге қарағанда, бюд-
жетке неғұрлым жоғары деңгейлі жарна-
ларды қамтамасыз етеді; 

– жоспарланбаған шығыстарға резерв-
тер Қор активтерінің 3 пайызына дейінгі 
көлемде  қалыптастырылады.

– Міндетті медициналық сақтанды-
ру қорының қаражатын əртүрлі қатер-
лерден, ең алдымен инфляциядан қор-
ғау қарастырылған ба?

– Біріншіден, «ұзын ақшасы» бар жəне 
сақтауды қамтамасыз етуді талап ететін 
басқа əлеуметтік сақтандыру жүйесінен 
айырмашылығы əлеуметтік сақтандыру 
қорында қаражаттар жиналмайды, олар 
медициналық ұйымдар күнделікті көрсе-
тетін қызметтерді төлеуге бағытталады.

– Екіншіден, медициналық қызметтер 
бағасының өсуі экономикалық белсенді 
тұрғындардың жарналарының есебінен 
өтеледі. Себебі олардың табысында инф-
ляция деңгейі қамтылған.  

– МƏМС шеңберінде көрсетілген қыз-
меттер бойынша ақпаратты қадағалай 
аламын ба?  

– Электрондық денсаулық сақтау жү-
йесі базасында əрбір сақтандырылған аза-
мат өзінің  логині жəне құпия сөз арқылы 
жеке кабинетіне кіре алады, онда көрсетіл-
ген медициналық қызметтер туралы ақпа-
ратты қадағалауға болады, сондай-ақ, ол 
жерде емделу барысы, диагностика, дəрі-
герлердің қабылдауы жəне т.б. туралы мəлі-
мет орналасады

– Қордың шығындары бойынша ақ-
парат халық үшін қаншалықты айқын 
болады?

– Қазіргі таңда, жаңа модельде қаражат-
ты жинау мен бөлудің айқын жүйесі қарас-
тырылған. Міндетті əлеуметтік сақтанды-
ру қоры қызметінің айқындылығы мыналар 
арқылы жүзеге асырылады: Жарналар мен 
қаражат түсуінің күнделікті мониторингі;

– Көрсетілген медициналық қызмет-
тердің күнделікті мониторингі;

– Қаражатты пайдалану туралы стан-
дартты есепті уəкілетті органға ұсыну 
(Денсаулық сақтау министрлігі, Қаржы ми-
нистрлігіне, Үкіметке, Есеп комитетіне);

– Қоғамға жыл сайын жылдық есепті 
жариялау (қысқаша газеттерде, толық веб-
сайтта жəне жеке БАҚ басылымдарда): 

– Əлеуметтік сақтандыру қорының ст-
ратегиялық құжаттары (5 жылға даму ст-
ратегиясы, қысқа мерзімдік кезеңге даму 
жоспары, жылдық жоспар) орналасатын 
Міндетті əлеуметтік сақтандыру веб-сай-
тын жүргізу. 

– Өзімен бірге сақтандыруды (кар-
точка) үнемі алып жүру керек пе, əлде 
жеке куəлік жеткілікті бола ма?

– Өз жеке сəйкестендіру номерін 
(ЖСН) білу жеткілікті немесе өзімен бір-
ге жеке басын куəландыратын құжат бо-
луы тиіс. 

– МƏМС енгізу азаматтардан төлем-
дерді талап ету арқылы жемқорлықтың 
өсімін тудырмай ма?

– Біз жемқорлықтан арылудамыз. Біздің 
жарналар, жұмыс берушінің немесе мем-
лекеттің біз үшін аударымдары бұл жос-
парланған емдеуге жатқызуға төлем бо-
лып табылады.

– Осыған байланысты, медицина-
лық көмек ұсыну кезінде медициналық 
ұйымдар тарапынан Тегін медициналық 
кепілдендірілген көмекке жəне Міндетті 
əлеуметтік сақтандыруға кіретін қыз-
меттерге «көлеңкелі сыйақылар» ұсы-
нылмауға тиіс.

– Қызметтерге ақы төлеу, медицина-
лық ұйымның ұсынылған медициналық кө-
мегінің сапасы мен көлемін растау арқы-
лы Қордың қаражаты есебінен жүргізіледі.

– Жақында əкемізге есту аппара-
тын сатып алдық. МƏМС шеңберінде 
өз бетінше сатып алынған техникалық 
оңалту құралдарына жұмсалған шы-
ғынның көлемін қалай анықтайтынын 
білгіміз келеді?

– Өз бетінше сатып алынған техника-
лық құралдарға жұмсалған шығыстарды 
Қор өтемейді.

«Түркістан-ақпарат»

МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ

Əлемдік маңызы бар мұраларға 
бергісіз ескерткіштер елімізде жетіп 
артылады. Солардың бірі – Боралдай 
сақ қорғандары. Алматы маңындағы 
қорымдар 1970 жылдары ғана белгілі 
болды. Біздің дəуірімізге дейінгі VIII-
III ғасырларға жататын Сақ қоры-
мында 47 қорған бар. Оның 20-сы ірі 
қорымдарға жатады. Мұнда сақ пен 
үйсін тайпасының ақсүйектері жер-
ленген. Археолог мамандар аталған 
тарихи ескерткішті ЮНЕСКО-ның 
Бүкілəлемдік мұралар тізіміне енгіз-
бекші. Десе де Боралдай сақ қорым-
дары əлі зерттеліп біткен жоқ. Маман-
дардың айтуынша, Боралдай сақ қо-
рымдарының құрылысы Мысыр пи-
рамидаларына ұқсас. «Қорғандардың 
құрылысы күрделі жəне Мысырдағы 
пирамидалардың тұрғызылуымен ұқ-
састығы бар. Біріншіден, терең ор қа-
зылған. Қорғанның кеңдігі адамның 
мəртебесіне байланысты болған. Ал-
дымен ағаш төселіп, кейін адамның 
мүрдесі қойылған. Топырақ салын-
ған соң 7, 40, 100 күн өткенде тағы 
да топырақ қабаты төселеді. 1 жыл-
дан соң мүлде таспен бекіткен. Сон-
дықтан, олар осы уақытқа дейін сақ-
талған», – дейді Ғылыми эксперимен-
талды археология орталығының ди-
ректоры Руслан Щербаев. 

Таспен қоршалған сақ қорымда-
ры ескілікте ғибадатхана қызметін 
атқарған. Осыған ұқсас дүниелерді 
Англиядағы Стоунхендж кешенінен 
көруге болады. «Қорғандардың құ-
рылысы жұлдыздармен байланысты. 
«Медеу» мұз айдыны маңында қаз-
ба жұмыстары кезінде сақ ғибадат-
ханасы табылған. Сол жерде бұғыны 
жеп жатқан екі қасқыр мен екі қар-
ғаның бейнесі табылды. Ғылыми із-
деністердің нəтижесінде сол заман-
да осындай шоқжұлдыздар болғаны 
белгілі болды», – деді Ғылыми экспе-
рименталды археология орталығының 
директоры Руслан Щербаев.

Сол сияқты Алматы облысында-
ғы Бесшатыр қорғаны тұнып тұрған 
тарих. Бұл жерді біздің заманымыз-
ға дейінгі VII-IV ғасырларда сақтар 

МАҚТАНЫМЫЗ ДЕЛІНГЕН АСЫЛ МҰРАЛАР
камқорлықты да талап етері заңды

мекен еткен. Бесшатыр – Сақ дəуірінің аса 
ірі ескерткіші «Алтынемел» мемлекеттік ұлт-
тық табиғи паркінің аумағында орналасқан. 
Қорым құрамында үлкенді-кішілі 31 оба бар. 
Осыншама қорған бір-бірімен жерасты жол-
дары арқылы байланысады. Жерасты жолда-
рының бар екенін кез келген турист өз көзі-
мен көре алады. Бірақ, ол жолмен жүруге 
мүмкіндік жоқ. Себебі уақыт өте жерасты 
дəліздері құлап, көміліп, жабылып қалған. 
Бұл да үлкен қиындық тудырып отыр. Өйт-
кені туристерді қызықтыратыны – тарихты өз 
көзімен көріп, қолымен ұстау. Мысалы, Қы-
тайдың Ұлы қорғанын көруге күніне мыңда-
ған адам барады. Оның бəрі қорғанға шы-
ғып, жүріп көруді ғана мақсат етеді. Енде-
ше көміліп қалған жолдарды ауызша айту 
туристерді тарта қоймасы анық. 

Бұл аймақты 1959-1960 жылдары белгілі 
археолог, қазақ археология ғылымының 
негізін қалаушылардың бірі Кемал Ақы-
шев бастаған топ зерттеген. «Қазақстан-
дық жəне ресейлік археологтар 18 қорымды 
ашып, зерттеді. Қазба жұмыстарын жүргіз-
ген кезде адамдардың сүйектері, сақтардың 
пайдаланған қыш ыдыстары, əшекей бұ-
йымдары, қарулары, қалқандары табылған. 
Меніңше, əлі зерттелетін тұнып тұрған та-
рих. Біз бір қорғанды ашық аспан астында-
ғы музей етіп жасадық», – дейді «Алтын е-
мел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің 
маманы Жансерік Елубай. 

Еліміздегі мəңгілік ескерткіштерді 
дəріптеп, маңайына инфрақұрылым жүргізу 
жұмыстары нашар жүргізілетіні ақиқат. Ай-
талық, Боралдай мегаполистен алыс емес. 
Туристік əлеуетті арттыруда таптырмас қа-
зына екенін түсінсек те, соны іске асыру 
ескеріле бермейді. Боралдайдағы сақ қо-
рымдары 2006 жылы ғана қоршалып, ту-
ристік орынға айналды. Оған дейінгі кезең-
дерде кірпіш зауыты, егіс алқабына пай-
даланылды. Қазіргі кезде сақ қорымдары-
на баратындардың басым көпшілігі – мек-
теп оқушылары. 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
«АЛТЫН АДАМЫ» 

Жақында Шығыс Қазақстанның Катон-
қарағай ауданындағы Берел қорғанынан та-
рихи жəдігер табылды. Алдын ала болжам 
бойынша, бұл кезекті Алтын адам болуы 
мүмкін. Өйткені жəдігердің барлық бұйым-
дары алтыннан құйылған, кең аумақта жер-
ленген, ең бастысы, бас киімі сақ қорған-
дарынан табылған Алтын адамға ұқсас. 

Бұл туралы «Сакралды Қазақстан» ғы-
лыми-зерттеу орталығының басшысы Берік 
Əбдіғалиұлы алғаш болып хабарлады. Сақ 
дəуіріне тəн түрлі дүниені бүгінге бүтіндей 
жеткізген Алтай таулары маңындағы Бе-
рел қорымынан, Зейнолла Самашев баста-
ған экспедициялық топтың қазба жұмыста-

ры нəтижесінде, тағы бір Алтын адам та-
былды. «Қасиетті Қазақстан» бағдарлама-
сы аясында Шығыс Қазақстан облысына іс-
сапарға барып, осындай айтулы жаңалық-
қа куə болдым» деп жазды ол Facebook-
тегі парақшасында. 

Алайда оны нақты Алтын адам деу 
қиын. Өйткені қорым ертеректе тоналған. 
Алтын адам киімінің көптеген детальда-
ры жоқ. Археолог Зейнолла Самашевтің 
айтуынша, көмілгеннен кейін көп уақыт 
өтпей жатып-ақ тоналған көрінеді. Қор-
ған толық зерттелгеннен кейін реставра-
торлар бас киімнің фрагменттері арқылы 
оның үлгісін толық қалпына келтіре ала-
ды. Негізі, табылған бас киім Есік қор-
ғандарындағы Алтын адамның бас киімі-
не өте ұқсас. Сондықтан ұқсастық болуы, 
тіпті бір ғасырда өмір сүрген адамдар бо-
луы да ғажап емес. 

Жалпы, бұған дейін Берел қорғанда-
рынан көптеген тарихи ескерткіштер та-
былды. Соның ең құндысы – терісі жақ-
сы сақталған жылқылар. Олардың ат-əб-
зелдері мен қасындағы бұйымдар да бұ-
зылмаған. 

ҚҰЛПЫТАС ҚҰПИЯЛАРЫ

Қазақ даласындағы құлпытастарды оқу 
арқылы да бірталай тарихтың бетін ашуға 
болады. Өкінішке қарай, құлпытастар құ-
пиясы əлі күнге жұмбақ күйінде қалып ке-
леді. Жалпы, Қазақстан бойынша құлпы-
тастар көп аймақ – Батыс Қазақстан. Бі-
рақ осы күнге дейін құлпытастарды зерт-
теу қолға алынған жоқ. Кеңес үкіметі тұ-
сында құлпытастар жан-жақтан жиыстыры-
лып, ғимараттардың іргетасы пайдаланыл-
ды, диірмен тасына айналды. Осылайша та-
лай тарихымыз уақыт шамына көмілді.Соң-
ғы жылдары Батыс Қазақстан облысында 
2345 құлпытас оқылып, өлкенің бай мұра-
сына қосылды. Р.Б. Сүлейменов атындағы 
Шығыстану институты бас ғылыми қыз-
меткері, тарих ғылымдарының докторы, 
Əшірбек Муминов бастаған ғылыми қыз-
меткерлер Бөкей ордасы ауданындағы Хан 
зираты қорымынан 526, Ақжайық ауданы 
Тайпақ өңіріндегі Кенжеқара, Базаршолан, 
Байшөрек, Байбарақ, Ескі Есім қорымдары-
нан 170, Теректі ауданының Шағатай ауыл-
дық округіне қарасты Қызылжар елді ме-
кенінің маңындағы Жантөре хан зираты-

нан 142 құлпытасты зерттеді. Осындай 
жұмыстар барлық өлкеде атқарылса, ай-
наласы бірнеше жылдың ішінде тарихы-
мыз түгенделіп қалар еді. Өкінішке қа-
рай, бұл мəселе де өз кезегін күтіп тұр-
ған түйткілдердің бірі ғана... 

ТАРИХИ ЖƏДІГЕРЛЕРГЕ 
АПАРАТЫН ЖОЛ САПАСЫЗ 

Республиканың шалғай аймақтарын-
дағы құнды ескерткіштерге, киелі орын-
дар мен тарихи жəдігерлерге апаратын 
жолдар өте нашар. Жол жоқ жерлерге 
ішкі, сыртқы туристер де аттап баспай-
тыны айдан анық. Мысалы, Ақтөбе об-
лысындағы Əйтеке би ауданынан 250 
шақырым жерде орналасқан Əбілқайыр 
ханның кесенесіне қыста мүлде жол бол-
май қалады. Егер жол жөнделіп, қысты-
күні тазартылып тұратын болса, келуші-
лер саны арта түсер еді. 

Əбілқайыр хан жерленген жерді 
зерттеу жұмысы 1978 жылдан бастап 
2012 жылға дейін жалғасты. 2012 жылы 
Əбілқайыр ханның сүйегі қайтадан жер-
ленді. Тарихшы Алпамыс Жалмұханов-
тың айтуынша, Батыс Қазақстан об-
лысының ғалымдары əлі күнге дейін 
Орынбордың мұрағаттарынан құжат-
тар іздестіруде. 

 «Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы 
ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген 
аңның тұяғы тозатын ұлан-ғайыр аумақ-
ты ғана қорғаған жоқ. Олар ұлттың бо-
лашағын, келер ұрпағын, бізді қорғады. 
Сан тараптан сұқтанған жат жұртқа Ата-
мекеннің қарыс қадамын да бермей, ұр-
пағына мирас етті... Туған жердің əрбір 
сайы мен қырқасы, тауы мен өзені та-
рихтан сыр шертеді. Əрбір жер атауы-
ның төркіні туралы талай-талай аңыз-
дар мен əңгімелер бар. Əрбір өлкенің 
халқына суықта пана, ыстықта сая бол-
ған, есімдері ел есінде сақталған біртуар 
перзенттері бар. Осының бəрін жас ұр-
пақ біліп өсуге тиіс», – деп атап өтті Ел-
басы. Қазақ даласында зерттелмеген та-
рихи жерлер көп. Оның келешек ұрпақ-
қа берер тəлімі мен маңызы ұшан-теңіз. 
Патриотизм туған жерді сүюден бастала-
ды. Туған жерге деген сүйіспеншілік Ту-
ған елге – Қазақстанға деген патриоттық 
сезімге ұласады. 

С�НГЕ АЙНАЛҒАН СПИННЕР
Антистресс-ойыншық алаңсыз балаларды өкінішке ұрындырып жүрмегей...

Екінің бірінің қолында жүретін бұл 
ойыншық соңғы кезде үлкен танымал-
дылыққа ие болып кетті. Жұрт арасында 
«жүйке жүйесін тыныштандыратын бұ-
йым» ретінде белгілі болған спиннердің 
шын мəнінде пайдасы бар ма? Егер бұл 
ойыншық зиянды болмаса, алпауыт АҚШ 
спиннерге неге тыйым салды? АҚШ-та-
ғы бірнеше мектепте оқушыларға спин-
нерді ұстауға тыйым салынғаны белгілі. 
Яғни, бұл ойыншықты мектепке əкелу-
ге рұқсат жоқ. Дүкен сөрелерінде қап-
тап кеткен ойыншықтың зияны қандай? 
Осы тектес сауалдарды зерделеп көру-
ге бел будық. 

Ең бастысы, қазағуар оқырмандар да 
бала-шағасының қолынан тастамай жүр-
ген ойыншығының сырын білгені жөн 
шығар. Сатушылар «антистресс-ойын-
шық» деп жарнамалап жүрген спиннер 
бүгінде өтімді тауарлардың қатарын-
да. Қатарында дегеніміз жай сөз болар, 
көш басында дегеніміз жөн. Осы уа-
қытқа дейін қазақстандықтарға бейта-
ныс ойыншыққа деген сұраныс əп-сəт-
те шарықтап шыға келді. Мұның сырын 
көпшілік ұғынбай да қалды. Əйтеуір, 
ғаламтор беттерін жаулаған спиннердің 
жарнамасы балалар мен жастардың наза-
рын өзіне еріксіз аудартып əкетті. Неге? 
Бұл сұраққа жауап беру қиындау. Себебі 
спиннердің неліктен соншалықты дүрбе-
лең туғызғандығы кəнігі мамандарға да 
жұмбақ. Саусағыңмен түртіп жіберсең, 
айналып тұра береді. Спиннердің бар 
құдіреті осында. 

Десек те, спиннерден ойыншықты 
ойлап тапқан америкалықтардың өздері 
бас тартып отыр. Өйткені үнемі айналып 
тұра беретін ойыншық баланың есін ау-
дырып жіберуі əбден мүмкін екен. Оның 
үстіне, қазіргідей спиннерге деген сұ-
раныс артып тұрған уақытта ойыншық-
тың барлығы түпнұсқа деп айта алмай-
мыз. Соңғы уақытта Қытайдан шыға-
тын сапасыз ойыншық түрі қаптап, құ-
рамынан сынап пен қорғасын табылу-
да. Соған қарамастан, сатушылар мұны 
қауіпсіз деп сендіруге тырысып бағуда. 
Тіпті, тұтынушыларын жоғалтып алудан 
қорыққан саудагерлер ертең бір жағдай 
бола қалса, өз бастарымен жауап беру-
ге де əзірміз деп отыр. 

ХЕТТИНГЕР ОЙЛАП ТАПҚАН 
ОЙЫНШЫҚ

Деректерге сүйенсек, спиннер 
ойыншығы осыдан 24 жыл бұрын пайда 
болыпты. 1993 жылдың 28 мамырын-
да Ренсселер политехникалық инсти-
тутында оқыған 65 жастағы инженер-
бағдарламашы Кэтрин Хеттингер плас-
тиктен жасалған, саусақтың ұшында 

ұстап тұрып, шыр айналдыруға болатын 
дөңгелек құрылғы ойлап тапқандығын ай-
тып, патент алуға өтініш берген. Сөйтіп, 
Хеттингер «Fidget spinner»-дің (ойыншық-
тың негізгі ағылшынша атауы) прототипін 
ойыншық шығаратын компанияларға тара-
тады. Бірақ компаниялар бұл ойыншықты 
сатып алудан бас тартқан. Ол кезде спин-
нерлерге деген қызығушылық мүлдем бол-
маған. Ал Хеттингер 1997 жылы патент ал-
ған соң, спиннерлерді өз бетімен жасап, 
қолөнер жəрмеңкелерінде сата бастайды. 
Алайда 2005 жылы патенттің жарамдылық 
мерзімі бітіп, Хеттингер оны ары қарай соз-
дыра алмады. Арада он жыл өткенде Кэт-
рин Хеттингер спиннердің өндірісін жол-
ға қою үшін қаржы жинауға кіріседі. Ал 
2016 жылдың соңында əлгі спиннер бүкіл 
əлемге кеңінен тарай бастады. Бұл ойын-
шық əсіресе Батыста үлкен танымалды-
лыққа ие болды. 2017 жылдың көктемін-
де əлемді шулатқан спиннер біздің елге де 
жетті. Қазіргі уақытта спиннерлер əлем ел-
деріндегі нөмірі бірінші ойыншыққа айна-
лып отыр. Үстіміздегі сəуір-мамыр айлары-
ның өзінде бұл ойыншықтың 50 миллион 
данасы саудаланған көрінеді. 

Шетелдік ақпарат құралдарына сенсек, 
спиннердің алғашқы тұтынушылары Хеттин-
гердің құрбылары болыпты. Бірақ Хеттин-
гердің бұл ойыншықты жасауына құрбылары 
емес, өзінің қызы себеп болған. Оның қызы 
миастения дертінен зардап шегетін. Аутоим-
мундық бұл ауру патологиялық бұлшық еттің 
шаршауын тудырады. Ал баласымен ойнау-
ға уақыт таба бермейтін Кэтрин Хеттингер 
газет пен жабысқақ лентадан қызына арнап 
ойыншық жасап береді. Бұл спиннердің ал-
ғашқы нұсқасы еді.

Əуелде спиннерді қол, саусақ буын-
дарына жаттығу жасауға ыңғайлы құрал 
ретінде таныстырды. Сонымен бірге, спин-

нер стресстік жағдайдан арылуға, ашу-
ланған сəтте сабырға келуге көмектеседі 
деп бағаланды. Оның жұмыста, кептеліс-
те, ұшақта, жиналыста ойды жинақтауға 
көмектесетіндігіне жұрт сенді. Сегіз жас-
тан жоғары балаларға (сабақтан тыс уа-
қытта) спиннерлердің ойды жинақтауға, 
көзді ауыртатын түрлі гаджеттерден бір 
мезгіл демалуға жəрдемдесетіндігі де ай-
тылды. Тіпті, мамандар балалардың қолын 
қытырлату, тырнағын шайнау, үстелді тар-
сылдату сынды жағымсыз əрекеттеріне де 
тосқауыл болатындығын айтқан-ды. Бірақ 
бүгінгі күні спиннердің пайдасынан гөрі 
зияны басым түсіп жатқан тəрізді.

СПИННЕРДІҢ ЗАРДАБЫН 
ТАРТҚАНДАР КӨБЕЮДЕ

Түртсең болғаны, айнала жөнелетін спин-
нер жүйкені жақсартады дейді кейбір маман-
дар. Ал психологтар бұл ойыншыққа қатыс-
ты əзірге дөп басып бірнəрсе деудің қиын 
екендігін айтуда. Өйткені оған зерттеу жа-
сап көрмеген. Ал шетелдік психологтардың 
пікірінше, ойыншықтың ешқандай да стрес-
тен құтқаратын күші жоқ. Спиннер ешқан-
дай мəселені шешпейді. Алайда жұртшылық 
спиннердің стресстен арылтатынына сенгені 
соншалықты, дүкен сөрелеріндегі, базарлар-
дағы спиннерлерді таласып-тармасып са-
тып алды. Ғаламтор арқылы танылып кет-
кен спиннердің адам денсаулығына қанша-
лықты пайдасы немесе зияны бар екендігін 
ойлана қойған ешкім жоқ.

Дегенмен, балалардың бұл ойыншықты 
дұрыс қолдана алатындығына кепіл бар ма? 
Осы ойыншықтың кесірінен жарақат алып 
жатқан жандар да аз емес. Шет мемлекет-
тердің бірінде Джон Харрис есімді азамат 
баласына ғаламтор арқылы кеңінен таныл-
ған ойыншықты сатып əперген. Əкелі-ба-

лалы екеуі əлгі ойыншықты ермек қылып 
отырғанда, ойыншық баласының қолынан 
ұшып кетіп, бетіне тиген. Баланың беті қат-
ты жарақаттаныпты. «Егер ойыншық көзі-
не тигенде, көзі шығып кетуі мүмкін еді» 
дейді Джон Харрис. Осы жағдайдан кейін 
Джон өз оқиғасын əлеуметтік желіде жария-
лап, ата-аналарға ойыншықтың өте қауіпті 
екендігін ескертті. 

Келли есімді азаматша өзінің кішкен-
тай қызына спиннер алып берген. Таны-
мал ойыншықты қолынан тастамай ойнаған 
қызы өлім аузынан қалғанда, Келли спин-
нердің кесірі үлкен болатындығын ұғына-
ды. Ойнап отырып спиннердің бір бөлшегін 
жұтып қойған қыз дем жетпей, қатты қи-
налған. Қызын бірден ауруханаға жеткіз-
гендіктен, дəрігерлер оның өмірін аман 
алып қалды. Ал Келли өз сөзінде бұл оқи-
ғадан хабардар болған ата-аналар шұғыл 
əрекет жасауы керек деп отыр. 

Айта кетейік, дəл осындай оқиға біздің 
елде де тіркелді. Қарағандыда спиннердің 
бір бөлшегін жұтып қойған 9 жасар бала-
ның асқазанына ота жасалды. Қарағанды 
облысы Денсаулық сақтау басқармасының 
баспасөз хатшысы Айжан Исаның хабар-
лауынша, баланың ата-анасы бұл жайтты 
дереу дəрігерлерге хабарлаған. Бүгінгі таң-
да баланың жағдайы тұрақты деп бағала-
нып отыр. Оған қажетті медициналық кө-
мек көрсетілген. Жақын күндері аурухана-
дан да шығарылады.

Байқағанымыздай, айналу кезінде спин-
нердің бөліктері ажырап, адамға зақым келті-
руі ықтимал. Спиннердің қандай материал-
дан жасалғанына ерекше назар салу керек. 
Металдан жасалған спиннерлер аса қауіпті. 
Өйткені айналу кезінде металдың қызып ке-
туі немесе қолдан шығып кеткенде айнала-
сындағы адамдарды жарақаттау қаупі жоға-
ры. Сондай-ақ, бұл ойыншық баланың зер 
салу қабілетіне кері əсер етеді. Балалардың 
сабақ оқуына да кедергі келтіреді. Уақыт 
өлтіруші ойыншықпен арпалысқанша, бала-
лар сол уақытты сурет салуға, кітап оқуға, 
жаңа бір нəрсені үйренуге арнаса, қанекей?! 

Ресей Патология орталығы бас дəрі-
герінің орынбасары Ольга Серебровская 
«Звезда» телеарнасының сайтына берген 
сұхбатында спиннердің пайдасынан гөрі 
зияны басым екенін атап айтқан. Маман өз 
сөзінде ақыл-есі əлі толық қалыптаспаған, 
оң мен солын жөнді танымайтын баланың 
психикасына бұл ойыншықтың теріс əсер 
ететінін жеткізді. «Мұндай ойыншықтарды 
бала сағаттап айналдырып отыратындық-
тан, бір сарындылық оның санасына кері 
əсерін тигізеді, яғни, санасын өзгертуге 
алып келеді. Білдіртпей, біртіндеп өзгер-
теді. Бұл баланың психикасына өте зиян. 
Сол себепті, мен мұндай ойыншықтар-
ды дамуды тежейтіні үшін ғана емес, со-
нымен қатар, бала психикасына кері əсер 
ететіндігі үшін тыйым салуды ұсынамын», 
– дейді Ольга Серебровская. 

«QAZAQ SPINNERS» ҚАУІПСІЗ БЕ?

Əлем елдері біртіндеп спиннерге ты-
йым салуға əрекет жасап жатқанда, Қа-
зақстан мұндай қадам жасауға асығар емес. 
Тіпті, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 
Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті спин-
нерлерді сараптамадан өткізіп, талапқа сай 
келмейтіндігін анықтаса да, бұл ойыншық 
дүкен сөрелерінде самсап тұр. Ағымдағы 
жылдың бірінші жартыжылдығында өнім-
дер қауіпсіздігінің мониторингі шеңберінде 
Комитеттің аумақтық бөлімшелері ойыншық-
тардың 641 сынамасын сатып алып, «Ұлттық 
сараптама орталығында» зертханалық тексе-
ру жұмыстарын жүргізген. Сараптама нəти-
жесі бойынша 228 сынама техникалық рег-
ламенттердің талаптарына сəйкес келмейтіні 
анықталды. Сараптама нəтижесі бойынша 
тауарлардың таңбалануы бойынша талап-
тардың бұзылуы, санитариялық-химиялық 
көрсеткіштердің, оның ішінде ойыншықтар-
дың ұсақ бөлшектерінің, өткір қырларының 
қауіпсіздік талаптарына сəйкес келмейтіндігі 
анықталды. Талаптарға сəйкес келмейтін бар-
лық ойыншықтар айналымнан алынып, сапа-
сыз ойыншықтарды сататын тұлғаларға қа-
тысты əкімшілік жауапкершілік шаралары 
қолданылды. Сонымен қатар, Комитет пе-
дагог жəне психолог мамандардың спиннер 
ойыншығын пайдаланудың тəуелділік туғы-
затындығы туралы пікірімен келісе отырып, 
оқушылардың оқуда жəне үй тұрмысында на-
зарын алаңдатпау үшін ойыншықты тек пай-
далану жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес қолда-
нуды ұсынады.

Ойыншықтың зияндылығы анықталға-
нымен, оны тұтынушылар саны азайған 
жоқ. Тіпті, қазір елімізде «Qazaq spinners» 
ойыншығы шығарылуда. Қазақы спин-
нердің «Алтын мүйіз» жəне «Болашақ 
энергиясы» атты екі түрі тұтынушылар-
ға ұсынылып отыр. «Алтын мүйіз» спин-
нері патенттелген. Ал «Болашақ энергия-
сы» спиннерін сату жөнінде ЭКСПО-2017 
көрмесі ұйымдастырушыларымен рес-
ми келісім жасалған. Негізінен, кəдесый 
ретінде жасалған спиннерлердің дизайны 
ерекше, сапасы да жоғары көрінеді. Соған 
сай бағасы да қымбат. «Qazaq spinners»-
тің құны – 6000 теңге. Əлем елдерінде 
«Qazaq spinners» секілді эксклюзивті ди-
зайндағы ерекше спиннерлер бар. Бірақ 
олардың бағасы тым қымбат. Ал базарда-
ғы қарапайым спиннерлер 200 теңге мен 
2000 теңгенің аралығында. 

Өнімнің арнайы сайтында көрсетілген-
дей, «Qazaq spinners» сапалы тауар болған-
дықтан, қауіпті емес. «Біздің спиннерлер са-
палы металдан – мырыштан жасалған, ден-
саулыққа зиянсыз бояу пайдаланылған. Əрбір 
ұштары барынша доғалданған. Кəдімгі əр 
бала пайдаланып жүрген қаламсаптан ұшы 
үшкір емес, яғни одан жарақаттану ықтимал-
дығы өте аз. Сегіз жастан асқан балаларға 
берген абзал. Отбасылық дəрігер Джон Бен-
дердің айтуынша, спиннерлердің адам өмірі-
не ешқандай залалы жоқ, нақты зияны зерт-
теліп толық дəлелденбеген», – деп жазы-
лыпты сайтта. 

Қазіргі уақытта спиннер ұшқалақ, көңілі 
алаң жандарға көмектесетін құрал ретінде 
жарнамалануда. Бірақ бұл ойыншыққа қа-
тысты нақты бір ортақ тұжырым жоқ. Са-
рапшылардың пікірі де сан түрлі. Алайда қа-
зақта «Сақтықта қорлық жоқ» деген сөз бар.



Тамыз айы басталғалы бері әлем елдері табиғаттың тосын мінезінен зардап шегіп 
отыр. Бірқатар аймақтарда жойқын дауыл тұрып, кей елдерді су басып жатса, енді 
бірі аптап ыстықпен күресуде.
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ТАБИҒАТТЫҢ ТОСЫН МІНЕЗІ
әлем елдерін әбігерге салуда

– «Қазақстанның киелі жерлер 
географиясы» тізіміне қандай киелі 
орындар енеді? 

– Елбасы Н.Назарбаевтың «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» ма-
қаласында қоғамдық сананы заманауи 
биікке көтеруге септесетін алты жоба 
ұсынғаны белгілі. «Жергілікті нысан-
дар мен елді мекендерге бағыттал-
ған «Туған жер» бағдарламасынан 
бөлек, біз халықтың санасына одан 
да маңыздырақ – жалпыұлттық қа-
сиетті орындар ұғымын сіңіруіміз ке-
рек. Ол үшін «Қазақстанның қасиетті 
рухани құндылықтары» немесе «Қа-
зақстанның киелі жерлерінің геогра-
фиясы» жобасы керек» деп атап өтті. 
Соның негізгілерінің бірі – «Қазақс-
танның киелі жерлерінің география-
сы» жобасы. Бұл жобаны жүзеге асы-
рудың мақсаты – халықтың санасына 
жалпыұлттық қасиетті орындар ұғы-
мын орнықтыру.

Əрине, киелі орындардың қа-
зақстандық ерекшелігін естен шы-
ғаруға болмайды. Мəселен, Еуропа-
да киелі нысандарға негізінен дін-
мен байланысты орындарды жатқы-
зады. Ал біздің халық құлашты кеңі-
нен сілтеген. Жердің асты-үстіндегі 
көненің көзін ғана емес, жануарлар 
мен өсімдіктер дүниесінің де киесі, 
яғни қорғаушысы, обал-сауабы, зауал-
нəубеті бар деп білген. Тұнып тұрған 
гуманизм осы емес пе?! Осы қасиет 
тарихымызға да, дүниетанымымыз-
ға да, табиғатты аялауымызға да тəн.     

Елбасының мақаласында киелі са-
натына баршаға ортақ қасиетті жерлер 
жатқызылған. Фауна мен флора тура-
лы сөз жоқ. Демек, рухани жаңғыру-
дың төртінші жобасында басты назар 
геотарихымыздағы қасиетті құндылық-
тарға аударылатын болады.

– Қазақта киелі сөзінің мағына-
сы кең. Танымдық тұрғыдан киелі 
жерлерге нені жатқызуға болады? 
Діни жерлер географиясы десек, 
ұғым тарылып қалатын сияқты. 
Өйткені діни ескерткіштердің ішін-
де ислам дінінен басқа да орындар 
бар, олар да тізімге іліне ме? 

– Киелі жерлерге, менің пайы-
мымша, Ұлы дала халқының тари-
хы мен тағдырында, əйгілі тұлғала-
рының өмір жолы мен жасампаз əре-
кетінде айрықша орын алатын нақты 
аумақты, ондағы нысан, ескерткіш, 
сақталған табиғи белгіні жатқыза-
мыз. Еуропа мен Азияның тоғысын-
да орналасқандықтан, Қазақстан дін-
дер мен мəдениеттердің, түрлі өрке-
ниеттердің ықпалдастығын бастан өт-
керді. Біз үшін екі рухани құндылық-
тың парқы мен нарқы алабөтен. Олар 
– тəңірішілдік пен ислам. Осы екеуі-
не қатысты жерлердің, нысандардың, 
ескерткіштердің қасиеттісін анықтап, 
ғылыми бекемдейтін сəт келді. Отар 
өлкеге айналғанға дейінгі дəуірлерден 

3 МИНУТ САЙЫН 1 АДАМ 
ХАБАРСЫЗ КЕТЕДІ

Əлемде 3 минут сайын бір адам хабар-
сыз кетеді екен. Жылына орта есеппен 2 
миллионға жуық адам із-түзсіз жоғалады. 
Ізім-ғайым жоғалып кеткендер біздің еліміз-
де де аз емес.  Мəселен, өткен жылдың ал-
ғашқы 7 айында елімізде 1823 адам жоға-
лып, олардың 1500-і отбасына оралыпты. 
Еліміздің Бас прокуратурасының жыл ба-
сындағы мəліметтері бойынша, соңғы үш 
жылда Ішкі істер органдары 13749 хабар-
сыз кеткен адамға іздеу салған.

Кейбір дерек көздеріне жүгінсек, 19-30 
жас аралығындағы нəзік жандылардың жо-
ғалуы жиі тіркеліп, ер адамдар арасында 
25-40 жас шамасындағы азаматтардың жо-
ғалуы көбірек орын алады. Ал қариялардың 
көбі кəріліктен, ұмытшақтықтан өз мекен-
жайын еске түсіре алмай адасып кетеді. Өт-
кен жылғы деректерге иек артсақ, адам жо-
ғалу дерегі бойынша Шығыс Қазақстан об-
лысы бірінші орында. Одан кейінгі орын-
да Оңтүстік Қазақстан облысы мен Аста-
на қаласы тұр. Сондай-ақ, Алматы облы-
сы мен Алматы қаласы да дерексіз кеткен-
дер көп тіркелген 5 өңірдің қатарында. Ай-
дың-күннің аманында адамдардың із-түзсіз 
жоғалып кетуі түрлі ойға жетелейтіні рас. 
Ақпарат тарату ауқымы дамыған өркениетті 
қоғамда да туған-туысымыздан көз жазып 
қалып жүрміз. Ал хабар-ошарсыздарды iз-
деумен айналысатын тиiстi орындар жоғал-
ғандардың көп жағдайда өздерi кiнəлi бо-
лып шығатынын алға тартады.

Жалпы, адамдардың із-түзсіз жоғалып 
кетуіне не себеп?  Ер азаматтар көбіне ақша 
табу мақсатында туған-туыстан ажырап қа-
латыны анықталған. Ал жоғалып кеткен оқу-
шы қыздар мен студент бойжеткендер жеңiл 
жүрiстілердің қатарынан табылатын жағдай-
лар жиі тіркеледі. Мамандардың сөзіне сен-
сек, мұндайға көбіне тұрмысы нашар отба-
сынан шыққан қыздар барады. Мектеп-ин-
тернаттан немесе жетiмдер үйiнен шығып 
кетiп, қайта оралмағандар да аз емес. Жо-
ғалған жандарды іздеумен айналысатын ма-
мандар оларды бірнеше топқа бөледі: үй-
дегi жанжалға байланысты кетiп қалғандар, 
тəрбиеге мойынсұнғысы келмейтiндер, пси-
хикалық ауруға шалдыққандар, жұмыс iз-
деп кеткендер жəне қылмыскерлердiң құр-
баны болғандар. 

Жасыратыны жоқ, соңғы уақытта 
бүлдіршіндер мен жасөспірімдердің жоға-
луы жиілей түсті. Əсіресе, жеткіншектердің 
отбасы мүшелерімен сөзге келіп қалса, үй-
ден қашып кететіндігі алаңдайтындай жағ-
дай. Қазіргі уақытта балалардың жоғалуы 
əлем елдерінің біразында күрмеулі мəселеге 
айналып отыр. Халықаралық құқық қорғау 
ұйымдарының мəліметіне сүйенсек, жыл са-
йын Еуропа елдерінде – 70 мың, АҚШ-та 
– 1,5 млн, Ресейде – 15 мыңға жуық бала 
жоғалады екен. Жоғалған балалардың жар-
тысы сəті түсіп, аман-есен табылып жат-
са, кейбірінің мүрдесі табылып, ал кейбірі 
мүлдем хабар-ошарсыз кететіні алаңдатады.

 
«ПОЛИЦЕЙЛЕР ƏБДЕН 

ƏБІГЕРГЕ САЛДЫ»

Ешқашан қазақ жақынынан көз жазып 
қалуды жөн санаған емес. Сондықтан, ту-
ған бауырын таба алмай жүрген азаматтың 
мұңын тыңдап, шарасы қалмаған жанның 
жан дауысын оқырмандарға жеткізгенді 
жөн көрдік. Бірнеше айдан бері ағасын із-
деп, Алматыны шарлап жүрген жанның бар 
үміті құқық қорғау қызметкерлерінде. Бі-
рақ олардың əзірге көмек қолын созар түрі 
байқалмайды. Ішкі істер бөлімдерінің есігін 
тоздырған азамат арлы-берлі сабылып, əб-
ден қажығанын айтады. Аты-жөнін көрсет-
пеуімізді өтінген азамат бізге оқиғаның мəн-
жайын толық баяндап берді. 

Соңғы уақытта жақынынан 
көз жазып қалған жандардың 
жанайқайын жиі еститін 
болдық. Ғаламтордың 
пәрменділігі артқан сайын 
осы тектес ақпараттардың 
да қатары көбейе түскен 
тәрізді. Бауыр еті баласынан 
көз жазып қалған ата-ана, 
із-түзсіз, хат-хабарсыз кеткен 
жақынын іздеген бауырлар, 
ата-анасынан қол үзіп қалған 
жеткіншектердің саны күн 
санап артып бара жатқаны 
жанымызды ауыртады. 
Ел-жұрт сол жоғалған 
жандардың аман-есен 
отбасына оралуын тілейді. 
Өкінішке қарай, мұндай 
оқиғалардың барлығы бірдей 
сәтті аяқтала бермейді. Ал 
жоғалған жандар қайғылы 
жағдайға тап болмас үшін 
ең алдымен іздестіру 
жұмыстарын жетілдіру қажет.

ҚАЗАҚТЫҢ ҚАНЫНА 
СІҢГЕН ГУМАНИЗМНаурыз айының 19-ы күні таңертең 

інісінің үйінен «жұмысқа кеттім» деп шық-
қан ағасымен содан кейін байланыс орна-
ту мүмкін болмаған. 23 наурыз күні теле-
фон нөміріне хабарласқанда, тұтқаны өзге 
əйел адам көтерген. Бір күн бұрын достары-
мен кафеде бас қосып, ақшасын төлей алма-
ған соң, телефонын əлгі əйелге кепілге тас-
тап кетіпті. Содан кейін ол кафеге де қай-
та бас сұқпаған. Ағасын соңғы рет таныста-
ры «Алтын орда» базарынан көріпті. Соңғы 
рет Қарасай ауданында («Алтын орда» база-
ры) бой көрсеткендіктен, ағасының жоғалған-
дығы туралы арызды сол ауданның Ішкі іс-
тер басқармасына жазуы керек болған. «Бі-
рақ ондағы іздеу жұмысымен айналысатын 
қызметкерлерді бір апта бойы таба алмадым. 
Екінші аптада арызымды жазбақ болғаным-
да, ағамның туған жеріндегі (Жамбыл облы-
сы, Сарысу ауданы) Ішкі істер бөліміне ба-
рып шағымдануым қажеттігін айтты. Содан 
Жамбыл облысы, Сарысу ауданы Ішкі істер 
бөліміне хабарластым. Алайда ондағылар 
қайтадан Қарасай ауданына жіберді», – дейді 
бірнеше айдан бері ағасын іздеп жүрген аза-
мат. Істі бір-біріне сілтеген Ішкі істер бөлім-
дерінің қызметкерлері арызданушыны ары-
бері сенделтіп, уақыт жоғалтып жатқанды-
ғын неге түсінбейді? Əлде біздің құқық қор-
ғаушылар «сен тимесең, мен тиме» деп кең-
седе отырғанды құп көре ме? Жедел іздестіру 
жұмыстарымен айналысатын полицейлер өз 
міндеттерін неге толық атқармайды? Жауап-
кершілік арқалаудан қаша ма, əлде адам тағ-
дырына деген немқұрайлылық па?

Сонымен не керек, əлгі азамат қай-
та айналып Қарасай ауданының Ішкі іс-
тер басқармасына арызданған. Сол сəт-
те олар өтінішті қабылдағандай сыңай та-
нытқанымен, еш нəтиже болмады. «Арыз 
жазып қалдырғаннан кейін Қарасай ауда-
ны Ішкі істер басқармасының жауабын екі 
айға жуық күттім. Сол екі айда бір нəтиже 
шығып қалар деген үмітпен жүрдім. Алай-
да олар тағы да бұл іспен айналыспайтын-
дықтарын айтты. Қарасай аудандық Ішкі іс-
тер басқармасы қызметкерлерінің түсінді-
руінше, ағам соңғы рет шығып кеткен үй 
орналасқан ауданның Ішкі істер бөліміне 
хабарласу қажет екен. Яғни, бұл іспен со-
лар айналысуы тиіс. Жоғалған менің жақы-
ным ғой. Олардың ешнəрсесі кетпейді. Ала-
тау ауданындағы інімнің үйіне барып, 102-
ге хабарласқанымда, «қызметкерлер келіп, 
арызыңызды қабылдайды» деген жауап ал-
дым. Бірақ ешкім де келмеді. Полиция қыз-
меткерлерін күтумен бір күнімді өткіздім. 
Арада 2 апта өткен соң, өз үйімде отырып, 
102-ге тағы да хабарластым. Сол кезде ғана 
учаскелік полицей келіп, түсіндірмелі ары-
зымды қабылдады. Бұл 27 шілде күні бола-
тын. Арызымды қабылдағаннан кейін Ала-
тау ауданының Ішкі істер бөліміне шақырт-
ты. Сол жерде қайтадан ағамның жоғалған-
дығы жөнінде арыз жаздым. Сөйтіп, сол ау-
данның Ішкі істер бөлімі іздестіру жұмыс-
тарын бастады», – деп атап өтті жақыны-
нан көз жазып қалған азамат. Əйтеуір бір 
қозғалыс болғанына, іздеу жұмыстарының 
басталғанына қуанған азамат өткен сенбі 
күні Алатау аудандық Ішкі істер басқарма-
сынан тағы да хабар алыпты. Өкініштісі, 
сүйіншілейтін жаңалық емес. 5 тамыз күні 
Алатау аудандық Ішкі істер басқармасына 
қайта барған азаматқа осы іспен айналысып 
жатқан қызметкер (аты-жөнін атамауды жөн 
көрді) «егер ағаңызды соңғы рет «Алтын 
орда» базарынан көрген болса, істі қайтадан 
Қарасай ауданына жібереміз» депті. Ойлап 
қарасақ, көктемде жоғалған азаматты іздеу 
жұмыстарын құзырлы органдар əлі де бас-
тамаған. Құжаттар мен арыздарды бір-бірі-
не сілтеумен уақыт өткізуде. Ал жоғалған 
жанның өлі-тірісі жақындарына беймəлім. 

Бұл біз танысқан бір ғана азаматтың 
ахуалы. Ал елімізде жоғалған жанын табу 
үшін Ішкі істер бөлімдерін табаны тозған-

ша аралап жүрген жандар қаншама?! Қа-
жетті ақпаратты ала алмай, полиция қыз-
меткерлерінің аузына қарап отырғандар да 
аз емес болар. Егер хабар-ошарсыз кеткен 
жандарды полиция қызметкерлері осылай 
іздейтін болса, жоғалтқан мүлкіңізді құ-
қық қорғаушылар тауып береді деп сен-
бей-ақ қойыңыз. Адам тағдырына, өмірі-
не бейжай қарайтындардан не үміт, не қа-
йыр?! Құжат түгендеумен алтын уақыт-
ты сарп ететін Ішкі істер бөлімінің қыз-
меті қашан түзелмек?

ЖОҚ ІЗДЕУДІҢ ЖОЛЫН 
ТАПҚАН ЖӨН

Рас, қандай себеппен болса да, жа-
қынынан көз жазып қалған жандарға қол 
ұшын созу – əрбір азаматтың борышы. 
Əлбетте, жоғалған азаматтарға іздеу салу, 
оларды жақындарымен қауыштыру құқық 
қорғау қызметкерлерінің басты міндеті са-
налатыны түсінікті. Алайда іздестіру жұ-
мыстарына қатысып, полиция қызметкер-
леріне көмек көрсету əрбіріміздің қолы-
мыздан келетіні сөзсіз. Оның үстіне, жо-
ғарыда кейіпкеріміз Ішкі істер басқарма-
сындағы жағдайды, олардың қаншалық-
ты баяу жəне селқос қимылдайтынды-
ғын тілге тиек етті. Шынында да, құқық 
қорғау саласының қызметкерлері жоғал-
ған жандарды тапқанша, олардың қандай 
жағдайға тап боларын болжау қиын. «Жо-
ғалған жанды полицейлер мен сол адам-
ның жақындары ғана іздеуі қажет» деген 
ағат ойдан аулақ болу керек. Əрине, жо-
ғалған жандарды ел болып іздеп, шама-
шарқы жеткенше, көмек қолын созып жат-
қандар да жоқ емес. Мəселен, 2014 жылы 
жастардың, сəбилердің жоғалып кетуі-
не алаңдаған алматылық Александр Нам 
есімді азамат еріктілермен біріге отырып, 
жоғалған балаларды іздестіруге арналған 
«poiskdetei.kz» сайтының жұмысын бас-
тады. Өкініштісі, қаржылай қиындықтар-
дың орын алуына байланысты аталмыш 
сайттың ғұмыры қысқа болды. Сондай-
ақ, бүгінде əлеуметтік желілерде жоғал-
ған жандардың атына ашылған іздеу па-
рақшалары көп. Бірақ мұндай парақша-
лар жұмысының бəрі бірдей нəтижелі бо-
лады деп айту қиын. 

Жыл басында Парламент Сенатын-
да Конституциялық заңнама сот жүйесі 
жəне құқық қорғау органдары комитетінің 
ұйымдастыруымен «Жоғалған азаматтар-
ды іздеу бойынша құқық қорғау орган-
дарының қызметін нормативті-құқықтық 
реттеудің жай-күйі мен проблемалары» та-
қырыбындағы дөңгелек үстел өткен бола-
тын. Сонда із-түзсіз жоғалғандарды іздеу-
де инновациялық технологияларды пайда-
лану оларды табудың тиімділігін артты-
ратынын жəне іздеу процесіне жұртшы-
лықтың қатысуына мүмкіндік беретіні сөз 
болған-ды. Бірақ жаңа технологиялар да 
жақынын іздеген жандарға толық көмек-
тесе алмайды. Сондықтан, Ішкі істер ор-
гандары мен əлеуметтік желілердің беті-
не қарап отыра беру орынсыз. Қалай де-
сек те, жоғалып кеткен жандарды табу-
ға қоғам болып атсалысу парыз. Тіпті, із-
дестірудің түрлі əдіс-тəсілдерін қарастыр-
ған абзал. Ең болмағанда, жоғалған жан-
дарға арналған арнайы сайт ашуды қолға 
алу қажет. Бұл мəселе біраз жылдардан 
бері көтеріліп келе жатқаны белгілі. Бірақ 
соның нəтижесін əлі көрмедік.  Бұрында-
ры «Хабар» арнасының эфирінен шыға-
тын «Бармысың, бауырым!» бағдарлама-
сы да талай жақын жандардың табысуы-
на сеп болған еді. Қазір бұл бағдарлама 
да көпшілікке қуаныш сыйлауын тоқтат-
ты. Қалай десек те, жоғалған жандарды 
іздеу жұмысы елімізде көңіл көншітпейді.

Əсел ƏНУАРБЕК

БЕЙБІТ КҮНДЕ ХАБАРСЫЗ 
КЕТКЕН БЕЙБАҚТАР

Жоғалған жандардың тағдыры қоғамды 
алаңдата қоймайтыны қалай?

жеткен жат діндер мен діни ағымдар мұра-
сын киелі география мəртебесімен ұлықтау-
дың реті жоқ.

Елбасы мақаласында «Қазақстанның қа-
сиетті рухани құндылықтары» жəне «Қа-
зақстанның киелі жерлерінің географиясы» 
ұғым-түсініктері тең мағынада қолданылған. 
«Туған жер» сөзіне екі мағынада тоқталған. 
Тар мағынасы – «əркімнің шыр етіп жерге 
түскен, бауырында еңбектеп, қаз басқан қа-
сиетті мекені, талай жанның өмір-бақи тұ-
ратын өлкесі». Кең мағынасы – елдің де, 
мəдени-генетикалық кодтың де негізі жер, 
«біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан 
құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұя-
ғы тозатын ұлан-ғайыр аумақты ғана қорға-
ған жоқ. Олар ұлттың болашағын, келер ұр-
пағын, бізді қорғады». Сондықтан екеуінің 
арқалаған жүгі екі түрлі. 

– Картаға енетін тарихи, діни ес-
керткіштер қанша уақытта картаға 
түсіріліп бітеді? Жұмыс барысы қалай 
жүргізілуде? 

– Киелі жерлердің картасын жасау, экс-
педициялар ұйымдастыру, мұрағаттар мен 
кітапханалардан деректер жинау, оларды 
ғылыми нəтижеге айналдыру, біріншіден, 
ғалымдар мен мамандарды ортақ мақсат-
қа жегуді, екіншіден, уақытты, үшіншіден, 
мол қаражатты талап етеді. Əзірге тиісті ми-
нистрліктер адами капиталмен жұмыс істеу-
де, жер-жерден тізімдер алынып, нақтылану-
да, атқарылатын іс-шаралардың кешені мен 
реті анықталуда. 

Бұл ретте БАҚ-тардың белсенділігі жо-
ғары. Үлкен шаруа келер жылы басталады. 
2018 жылдың аяғына қарай жекелеген об-
лыстардағы киелі жерлер жайлы іргелі кі-
таптар мен телематериалдар дестесі дүние-
ге келсе, оқу құралдары жазылса, нұр үсті-
не нұр дер едік.

– Жалпы, киелі нысандардың бір-
шамасы елді мекендерден жырақ жа-
тыр. Сол жерге апаратын жолдардың 
əлеуметтік инфрақұрылымы жасалма-
ған. Карта жасалғаннан кейін ономасти-

калық, инфрақұрылымдық мəселелер 
қолға алына ма? 

– Киелі жерлерге қатысты жұмыс-
тарды /жол салу, қонақүй тұрғызу, қира-
ған нысандарды реставрациялау мен ре-
конструкциялау, ономастикалық шешім-
дерді рəсімдеу, т.б./ қолдан келгенше бір 
мезгілде жүргізген жөн. Туристік бағыт-
тарды біліктілікпен тиянақтаудың маңызы 
зор. Жол азабын жоймай, туристің келуі-
нен дəмету – адасудың басы. Киелі жер-
лер туризмі ақша ғана əкелмейді, жаңа жұ-
мыс орындарын да ашады. Білетіндердің 
айтуынша, əрбір турист жеті адамды жұ-
мыспен қамтиды екен.

– Қазақстанда шамамен 35 мың сəу-
леттік, археологиялық жəне тарихи ес-
керткіштер бар. Өзіңіз айтып өткендей, 
бұл жоба жаңа ескерткіштерді ашпай-
ды, тек барымызды тізімге енгізеді. Де-
генмен, ескерусіз, қараусыз қалған ру-
хани маңыздылығы, тарихы Түркістан 
ескерткіштерінен кем емес діни орын-
дар бар шығар...

– Əрине, бар. Мəселен, Сырдарияның тө-
менгі сағасында Бегім-ана мұнарасы тұр. Осы 
тарихи тұлға, шыққан тегі жайлы əр жылда-
ры Ə.Марғұлан, Ə.Кекілбай, А.Сейдімбек, 
Ə.Жəмішев, И.Жақанов, І.Мыңбай, т.б. аза-
маттар зерттеулерін жариялады. Аңыз-əңгіме-
лер жинады, құнды-құнды ұсыныстарын алға 
тартты. Жалпыұлттық мəн берілмегендіктен, 
өкінішке қарай, осы киелі нысан көпшілікке 
танымал емес. Осы сияқты республика аймақ-
тарында қасиетті орындар көп. Оның барлы-
ғын биыл жинақтап, келер жылы экспедиция 
басына барып, зерттейтін болады. 

 Рухани жаңғыру биыл жариялан-
ған Үшінші жаңғыруымыздың құрамдас 
бөлігі болып табылады. Оның түп көзде-
гені – ұлттық кодымызды қорғай отырып, 
бəсекеге қабілеттігімізді шыңдау жəне ең 
дамыған 30 елдің қатарына ену. 

– Əңгімеңізге рахмет! 

Əңгімелескен Ақниет ОСПАНБАЙ 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында «Туған жер» 
бағдарламасын жүзеге асырудың нақты ұсыныстары мен жолдарын нақтылап берді. «Әрбір 
халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, оны сол халықтың әрбір 
азаматы біледі. Бұл – рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі. Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса 
бай рухани тарихы бар елміз. Ұлы Даланың көз жеткізгісіз кең-байтақ аумағы тарихта түрлі рөл 
атқарған. Бірақ, осынау рухани географиялық белдеуді мекен еткен халықтың тонның ішкі 
бауындай байланысы ешқашан үзілмеген. Біз тарихымызда осынау көркем, рухани, қастерлі 
жерлеріміздің біртұтас желісін бұрын-соңды жасаған емеспіз», – деп көрсетілген мақалада. Көп 
ұзамай «Киелі Қазақстан» жобасы жұмысқа кірісті. Бұдан кейін «Қазақстанның киелі жерлер 
географиясы» жобасы да басталды. Қазіргі таңда Қарағанды облысында 40, Шығыс Қазақстан 
облысынан 20 киелі мекен нақтыланып, жалпы Қазақстан бойынша киелі жерлер саны 1 мыңға 
жуықтаған. Киелі жерлер тізімінің жасақталу барысын осы жобаға жетекшілік ететін ҰҒА 
академигі Ханкелді Әбжанов әңгімелеп берді. 
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Маусым айында ЭКСПО-2017 халық-
аралық көрмесі  аясында ҚР Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев пен ҚХР төраға-
сы Си Цзиньпин ынтымақтастық туралы 
бірқатар келісімге қол қойды. «Келіссөз-
дер барысында екі ел арасында энергети-
калық, көлік саласы, ауыл шаруашылығы, 
сондай-ақ, шекаралас суларды пайдалану, 
қауіпсіздік жүйесін күшейту, ғылыми-тех-
никалық жəне киберқауіпсіздік саласында-
ғы ықпалдастық мəселелері талқыланды», 
– деді Елбасы келіссөздерге қол қою қо-
рытындысы бойынша баспасөз мəслихаты 
кезінде. Ақордада қол қойылған құжаттар-
ға сəйкес, Қазақстанға тікелей инвестиция 
құятын қазақстандық-қытайлық компания-
ларға салықтық жеңілдік, субсидия, мем-
лекеттік кепілдік қарастырылған. 

Өткен жылы Үлкен жиырмалық ел-
дерінің Қытайдағы басқосуында екі ел ара-
сындағы индустриялық-инвестициялық қа-
рым-қатынасты жалғастырудың жаңа бе-
лесі жарияланды. G20 саммиті қарсаңын-
да Синьхуа агенттігіне берген сұхбатында 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен Қытай 
арасында 51 жобаны жүзеге асыру туралы 
келіссөздер жүргізіліп жатқанын жариялады. 

Екі елдің үкіметі Қытайдың өндіріс күш-
терін Қазақстанға көшіру жөнінде бағдар-
лама құрған. Қазіргі таңда көшірілетін ны-
сандар тізіміне жалпы құны 26,2 миллиард 
долларды құрайтын химия өнеркəсібі, кен-
металлургия, машина жасау, инфрақұрылым, 
энергетика, агроөнеркəсіптік кешен, жеңіл 
өнеркəсіп, мұнай өңдеу, құрылыс материал-
дарын шығару мен ақпараттық технология-
лар секторына тиесілі жобалар еніп отыр. 

Бұл мəселе төңірегінде саясаткерлер мен 
сарапшылардың күдігі орынды-ақ. Бəзбіреу-
лер бұл жоспарды кезекті «Чайнатаун» құ-
рудың амалдары деп ұғады. Қалай десек 
те, бұл екі ел арасындағы маңызды стра-
тегиялық жоба. Жуырда Ratel.kz ақпарат-
тық ресурсы ҚР Энергетика министрлігі-
нен Қытайдан келетін кəсіпорындардың 
қандай салада жұмыс істейтінін айқында-
мақ болды. Алайда бұл мəселе ҚР Инвес-
тициялар жəне даму министрлігіне жүктел-
гендіктен, жауап хат осы ведомстводан жі-
берілді. Сонымен, аталмыш министрліктің 
мəліметіне сүйенсек, Қытай кəсіпорында-
рының дені ауыр индустрия саласына ке-

Бұрында елден кету деген 
жаманатқа ілігумен бірдей 
еді. Ондайларды «елге 
сыймаған», «тойып секірген» 
деп күстаналайтын. Бірақ 
заман өзгерген сайын ұғымдар 
солқылдап, қалыптасқан пікірлер 
күйрей береді. Себебі «Әр 
заманға – бір зауал». «Тұсында 
әр патшаның бір сұрқылтай» деп 
мәтелдететін халқымыз қоғам 
жаңарып, заң-зәкүн өзгерген 
сайын жақсымен бірге жаманға 
да жол ашылатынын ежелден 
білген.

Нарықтық экономикаға бейімделе алмай, 
«күнкөріс – шаһарда» деп, еліміздің ірі қалала-
рына ағылған елдегі қазаққа бүгінде ес кірген. 
Тек жалданып қана нан табумен шектелетін-
дер, білім мен кəсіптен жұрдай не бойындағы 
бар қабілетті ұштауға мойны жар бермейтін-
дер болмаса, көпшілігі анау жеңіл, мынау ауыр 
демей-ақ бала-шағасын асырауға күш қайраты 
жететінін көрсетіп-ақ жүр.

Əрине, шартты түрде бұрынғы кеңестік 
республикалар деп аталатын елдердің арасын-
да өмір сүруге қолайлы мемлекеттің бірі Қа-
зақстан десек те, біздің елден де шетел асып 
ақша тауып, тіпті барған жерлерінде тұрақ-
тап қалып жатқандар жоқ емес. Оның ішінде 
мемлекеттік бағдарламамен білім алуға барып, 
қайтпай қалғандары да бар.

Жалпы халқымыздың «Елге ел қосылса 
– құт, елден ел кетсе – жұт» деген сөзі елдік 
мəселесінде есімізден шығармайтын даналық 
пікір. Бірақ осыған құлақ салып, соны елдік 
ұстанымға айналдырып жүрміз бе? Қайдан... 
Кейінгі кезде «келгендер» мен «көшкендердің» 
ара салмағына көз салсақ, көңіліміз құлазып-
ақ қалады...

Мемлекеттің басты байлығы – халық. Оның 
ішінде білімді, өнерлі тобы. Олардың кемеліне 
келуіне, əрине, мемлекеттің үлесі болады. Кез 
келген балаға дүниеге келгеннен бастап, орта 
мектепті бітіріп, жоғарғы оқу орнын тəмамда-
ғанша мемлекет тарапынан азды-көпті қаржы-
лай демеу болатыны рас. Демек, бəріміздің мем-
лекет алдында өтейтін борышымыз бар. Бірақ 
адам құқығына сай кез келген жеке тұлғаның 
кəмелетке толғаннан кейінгі өмірін қайда, қа-
лай өткізуге, яғни немен айналысып, қай елде 
тұруға өзі шешім қабылдауға ерікті екенін мо-
йындайтын болсақ, елден кеткісі келетіндерді 

ұстап тұра алмаймыз. Шетел асуға еліміздің 
заңы да тыйым салмайды.

Демек, жеке бастың мақсат-мүддесі мен 
патриоттық қасиеттің күресінде соңғысының 
жеңіліс тауып жатқаны анық. Бұл тұрғыдан 
алғанда, өмір сүрудің америкалық, еуропалық 
стандарттарынан хабары мол, сол себепті қо-
ғамға тым жоғары талап қойғыш бүгінгінің 
адамына нарық заманында елді өркендетудің 
жолы – жеңіл өмір іздеп шетел асу емес, ақы-
лы мен білімін туған елінің игілігіне арнау бо-
латынын айтып түсіндіру қиын екені анық...

Қазақтардың шетелдік болу мəселесі екі 
жағдайда көрінеді екен: шетелге оқуға не жұ-
мысқа барып, қалып қою жəне жақсы тұрмыс 
іздеп шетелге көшу. Жалпы, тарихи отанынан 
өзге елге қоныс аудару үдерісі тек біздің мем-
лекетте ғана болып жатқан құбылыс емес. Ол 
əлемнің барлық елінде бар.

Бүгінде шетелде білім алуға аттанатын жас-
тар көп, оның ішінде өз қаржысымен де, ар-
найы мемлекеттік бағдарламалар арқылы оқып 
жатқандар да жетерлік. Міне, осы жастардың 
арасында оқып білім алған жерінде (шетелде) 
қалып қойып жатқандар туралы соңғы кезде 
əңгіме көбейе бастады. Əсіресе, мемлекеттік 
«Болашақ» бағдарламасымен оқитындардың 
арасында оқуды бітірген соң елге қайтпай қа-
лып жатқандардың болуы мемлекет үшін де, 
ұлт болашағы үшін де залалды құбылыстың 
бірі. Сондықтан мемлекет қолдауымен білім 
алған кейбір жастардың бұндай қадамы, жұм-
салған қаржының желге ұшқаны қоғам тарапы-
нан талқыға салынып, ондайларға шара көр-
сету керектігі баспасөз беттерінде, əлеуметтік 
желілерде біраз əңгіме болды. Ең бастысы бұл 
мəселе тиісті орындардың да назарында екен. 
Бұл туралы өткен жылдың соңында БАҚ өкіл-

дері сауалдарына жауап берген «Халықаралық 
бағдарламалар орталығы» АҚ президенті Жан-
болат Мелдешов: «Жалпы, 2005 жылдан бастап 
стипендия саны күрт өсіп, 3 мыңға дейін жетті. 
Сол 2005 жылдан бері диплом алып, білім ал-
ған елінде қалып қойған 155 адам бар. Олар-
дың қарыздары шамамен 1,9 млрд теңгені құ-
райды. Оның шамамен 500 млн теңгесі қай-
тарылды. Яғни, бұл адамдардың ақшаны қай-
тарып беруінде ешқандай проблема туындап 
отырған жоқ», – деген еді. Сонымен бірге 
Ж.Мелдешов жастардың шетелде жақсы жұ-
мыс тауып, уақытша тəжірибе жинақтау үшін 
қалуы мүмкіндігін жəне олардың болашақта 
шетелде мол тəжірибе жинап Қазақстанға ора-
латындығына сенетінін білдірді. 

Ал екінші мəселеге келсек, еліміздің негізгі 
тұрғындары – кейбір қазақтардың өзі соңғы кез-
де жат елден бақыт іздеп, атамекенін жат елге 
айырбастап жатуы. Əрине, қазақтың атақоны-
сынан кетуі дəл бүгін басталған нəрсе емес. 
Кеңестік қызыл қырғыннан (аштық, репрес-
сия т.б.) шошыған жұрт ұрпағын сақтау үшін 
Ресей, Қытай, Өзбекстан, Иран секілді елдер-
ге босуға мəжбүр болды. Ал бүгінгі ел аман, 
жұрт тынышта өзгелермен бірге қазақтардың 
да атамекенін тəрк етуі – мемлекетіміздің 2020 
жылға қарай халық санын 20 миллионға жеткі-
зуге деген талпынысына едəуір кедергі бола-
тын сияқты. 

Əрине, тəуелсіздік алғаннан бергі ширек 
ғасырдан аса уақытта алыс-жақын шетелден 
1 миллионнан аса қандастарымыз атамекені-
не оралып, еліміздің демографиялық ахуалы-
ның оңалуына, тіл саясатының дамуына едəуір 
əсерін тигізді. Айта кету керек, көші-қон сая-
сатының дұрыс жолға қойылуының арқасында 
қандастар көші елімізді тек адам санымен ғана 

емес, білім мен біліктілік жағынан да өсіруге 
пайдасын тигізіп отыр. Мысалы, 2011 жылғы 
мəлімет бойынша сырттан келген қандаста-
рымыздың арасында 75 ғылым докторы, 213 
ғылым кандидаты, 1600 шығармашылық қыз-
меткері, 12,5 мың білім беру саласының қыз-
меткерлері, 7 мың медицина саласы маманда-
ры бар екен. Сол сияқты 40777 жоғары білім 
иелері, 2509 аяқтамалған жоғары білім иелері 
жəне 93600 орта білім иелері бар. Олардың 
талайы еліміздің Қарулы күштер қатарында 
қызмет атқарып жатыр. Бұл, əрине қуанышты 
жағдай. Алайда елімізден шет мемлекеттерге 
көшу үрдісінің де тоқтамай отыруы демогра-
фиямыздың қарқындап дамуына қолбайлау бо-
лып отыр. Негізі біраз жылдан бері алаңдаушы-
лық туғызып отырған бұл мəселе де еліміздің 
Парламенті мінбесінен жиі айтылып жүр. Осы-
дан үш жыл бұрын сенатор Қуаныш Айтаха-
нов: «Статистика комитетінің 2014 жылдың 
11 айындағы мəліметтеріне сəйкес, елден бас-
қа мемлекеттерге 28 868 адам кеткен, олардың 
1089 (4 пайызы) – қазақтар, 18 мыңы – орыс-
тар жəне 6,9 мыңы – өзге ұлттар. Ал осы кез-
де Қазақстанға 15 085 адам оралған, яғни елге 
келгендердің саны 11684-ке кеміді», – деген 
еді. Одан бері де бір-екі жыл өтті, бірақ шет-
ке кетіп жатқандардан келіп жатқандардың қа-
расы қалың емесі баспасөзде айтылып қалады. 
Демек, бұл мəселені біржақты ету үшін осы-
дан ширек ғасыр бұрын басталған ұлы көш-
ке қайтадан екпін берудің жолдарын шешпе-
се болмайды. Қазір бұрынғыдай емес, өзбек, 
түркімен елдері елінен шетке көшушілерге та-
лапты күшейткен. Яғни, көшетін кісі үйін, дү-
ние-мүлкін сатқан жағдайда белгіленген мөл-
шерде мемлекетке салық төлеуі тиіс. 

Əрине, бүгінгі көші-қон мəселесінде ел-
ден кеткендер ұлттық демографиямызды тұ-
ралатып кете қоймас, бірақ азғантай халық-
тың үлкен отанын кемді күнгі тұрмыс тала-
бына айырбастап кетіп жатқаны жанға бата-
тын-ақ жағдай. «Əр қазақ – менің жалғызым» 
деп, ел ынтымағын бекемдер тұста өз атақоны-
сынан үдере көшудің артында не барына көз 
жүгіртсек, үлкен əлеуметтік түйткілдер көзге 
түсе қоймайды. 

Кеткендер келе ме? Белгілі бір уақытта 
оқып, білім алып, Отанына білікті маман бо-
лып оралу мақсатында шетел асқандар, əри-
не келеді. Ал қысқа ғұмырын елін көркейтуге 
арнамай, қара басының рахатын іздегендердің 
қайтып келуі қиын, олардың ұрпақтарының да. 
Сондықтан жас ұрпақтың ой-санасына отан-
шылдық сіңіріп өсіру – сіз бен біз үшін қа-
сиетті парыз болып қала бермек.

Ахмет ЖҰМАҒАЛИҰЛЫ

КЕЛГЕНДЕР КЕЛІСІММЕН 
ІС �ЫЛА МА? 

Отандық өндірістің қуатын арттыру мақсатында 
келетіндер төрге таласып жүрмегей 

летіндер. Атап айтқанда, химия кəсіпорын-
дарында 14 жоба, тау-кен металлургиясы 
кешені бойынша 10 жоба, инфрақұрылым 
саласы – 6, электр энергиясы мен энергия-
ның балама көздері – 6, ауыл шаруашылық 
кешені – 5 жоба, жеңіл өнеркəсіп – 1, мұ-
най өңдеу мен мұнай газ саласы – 2, құры-
лыс материалдары бойынша 1 жоба жүзе-
ге асырылмақ. Аталған жобалардың жалпы 
құны – 27,9 миллиард доллар. Энергетика 
министрлігінің мəліметі бойынша, осы жо-
баларды жүзеге асырудың нəтижесінде 20 
мың жұмыс орны ашылады. 

Президент қазіргі таңда осы бағдарла-
ма бойынша үш кəсіпорынның жұмыс іс-
теп тұрғанын ресми жариялаған болатын. 
«Қазір біз 51 кəсіпорынды Қазақстанға көші-
ру келісімін жүзеге асырудамыз. Үшеуі жұ-
мыс істеп тұр, алтауы дайындалып жатыр. 
Энергетика, көлік саласы мен логистика бо-
йынша жұмыс жүргізілуде», – деді Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев. 

Министрлік жолдаған ресми жауапта 
Қытайдан Қазақстанға өндірістік қуатты 
жеткізу жобасы бойынша жұмыс істеп жат-
қан үш кəсіпорын аталған. Олардың жалпы 
құны – 46 миллион доллар. Біріншісі, Пав-
лодар облысында полипропилен ұнтағы-
ның өндірісі. 2015 жылы «Нефтехим LTD» 
мен XinjiangSanbao компаниялары арасын-
да келісім жасалды. Инвестиция көлемі – 
12 миллион доллар. Екіншісі, 2015 жылы 
DKD ірі түйінді құрастыру əдісі бойын-
ша «JAC» автокөлік маркалары өндірісінің 
бірінші сатысын «СарыаркаАвтоПром», JAC 
Motors, CMC жүзеге асырды. Жобаның жал-
пы құны – 15 миллион доллар. Орхусс кон-
венциясына сəйкес, бұл жоба бойынша қо-
ғамдық тыңдау өткізу міндетті емес. Сон-
дықтан Қостанай облысы əкімдігі  Таби-
ғат ресурстары жəне табиғатты пайдалану-
ды реттеу басқармасы жобаның талдамасын 
жасап берген. Үшіншісі, былтыр «Тайынша 
Май», Xi’An Aiju Oil and Grain Co.Ltd ара-
сында рапс майының өндірісі ашылды. Жо-
баның жалпы құны – 19 миллион доллар. 

20 МЫҢ ЖҰМЫС ОРНЫ АШЫЛАДЫ 

Қытай басшысы Си Цзинпиннің дерек-
теріне сүйенсек, осы уақытқа дейін Қытай 
еліміздің экономикасына 42,8 миллиард дол-

лар инвестиция құйып, 50 миллиард доллар 
несие берген. «Қазақстан-Қытай мұнай құ-
быры» арқылы 100 миллион тонна мұнай 
жөнелтілсе, «Қазақстан-Қытай газ құбы-
ры» арқылы 183 миллиард текше метр газ 
жіберілген. 

2016 жылдың ішінде еліміз арқылы Еу-
ропаға транзитпен қытайлық 1 мың 200 жүк 
пойызы өткен. Қытай елімізде өндіріліп жат-
қан ауылшаруашылық өнімдерін импорттау-
шы елдердің біріне айналып келеді. 2017 
жылдың басындағы статистикалық дерек-
терге сүйенсек, Қазақстанда қытайлық үлесі 
бар 2 мың 783 үлкенді-кішілі компания жұ-
мыс істеп келеді. 

Өндірістік қуат ынтымақтастығы бо-
йынша елімізде 20 мың жұмыс орны ашы-
луы тиіс. Бұл жобалар Қазақстанда жұмыс-
сыздар санын азайта ма? Əлде қытайлық 
кəсіп орындар өз қызметкерлерін ала келе 
ме? Əзірге бұл жағы нақты айтылған жоқ. 

Жалпы, жиырма мыңның долбары был-
тырдан бері айтылып келеді. Алайда қашан, 
қайдан жұмысшы келетіні туралы нақты ақ-
парат жоқ. Ағымдағы жылдың 11 шілдесін-
де Қазақстан-Қытай инвестициялық фору-
мында Ауыл шаруашылығы вице-министрі 
Гүлмира Исаева журналистерге берген сұх-
батында Өндірістік ынтымақтастық бағдар-
ламасы аясында отандастарымызды жұмыс-
қа тарту көзделгенін айтты. 

Ал Қытайдың Қазақстандағы елшісі  
Чжан Ханьхуэй бұл мəселеге байланысты 
өз ойын білдіргенде, өндіріс аясын кеңей-
туге кеңес берді. Айтуынша, екі жақты жұ-
мыс жүргізу басты алғышарт. «Бірлескен 
жобалардың саны əлі аз. Мұнда қытайлық 
инвесторлар келуде. Олар осында бірге жұ-
мыс істегісі келеді. Біздің ойымызша, жақ-
сы қарым-қатынас бірлескен жобаның ке-
лешегінің кепілі. Сіздердің тараптарыңыз-
дан, мұндай мүмкіндік бар, əрине. Өндірісті 
ұлғайтыңыздар. Біздің тарапымыздан бірге 
жұмыс жүргізу мен сауда-саттық үшін на-
рық тым үлкен», – деді Қытай дипломаты. 

ЭКОЛОГИЯ ОЙЫНШЫҚ ЕМЕС 

Кез келген  индустриялық жобаны жүзе-
ге асырудың қоршаған ортаға əкелер зияны 
аз емес. Осы орайда былтыр ҚР Энергети-
ка министрлігі елге кіретін əрбір кəсіп орын 

Қытайдың 51 кәсіпорны отандық өндірістік қуатты арттыру мақсатында 
Қазақстанға келеді. Қытайлық кәсіпорындар қандай салаларға 
инвестиция салады? Бұл Қазақстанға не береді? Осы төңіректе көптеген 
саясаткерлердің де, қарапайым халықтың да көңілі алаң. 

экологиялық тексеруден өтеді деп мəлім-
деген болатын. Бірақ аталмыш министрлік 
биыл қоршаған орта тұрмақ, Қазақстанға 
көшірілетін кəсіпорындармен де айналыс-
пайды. Есесіне, «Мемсараптама» РМК»-нің 
жоба құрылысының экологиялық талдама-
сына жауапты. Энергетика министрлігінің 
жауабы осы. 

Соңғы жылдары индустрияландыру-
ды қарқынды жүргізген Қытай елі қорша-
ған ортаға зиянды зауыттарға назар аудара 
бастады. Нақты айтсақ, 2014 жылдан бері 
өндірістік қуатын шетелге орналастыру мə-
селесін қарастырып келеді. Кезінде батыс 
елдері өздерінің өндірістік қуатын Қытайда 
салғаны белгілі. Осы орайда қытайдың 51 
кəсіпорнының елімізде жұмыс істеуі көңілге 
күдік ұялатады. Бұл зауыттардың барлығы 
экологиялық талаптарға сай жұмыс істей ме? 
Сұрақ көп, жауап жоқ. Отандық экологтар-
дың айтуынша, залалсыздандырғыш техно-
логиялар ауаға бөлінетін зиянды қалдықты 
ешқашан жоймайды, тек көлемін азайтады. 
Демек, алдағы жылдары бұл кəсіпорындар 
жергілікті табиғатқа зиянын тигізері сөзсіз. 

Елімізде бес жылдықтар бойынша ин-
дустрияландыру картасы жүргізіліп келеді. 
2015-2019 жылдар аралығында 900 мил-
лиард теңге бөлінеді. 100-ден астам кəсіп-
орын салынды. Осы кəсіпорындар жемісті 
жұмыс істеп кете алды ма? Елбасы «100 
нақты қадам» ұлттық жоспарында «Қазақс-
танның əлемдік нарыққа шығуы жəне экс-
порт тауарлары үшін өңдеу өнеркəсібіне ең 
кемінде 10 трансұлттық компанияны тартып, 
халықаралық экономикалық нысандардың 
жаңа мүмкіндіктері туралы халықаралық 
бизнесті ақпараттандыру керек» деген бо-
латын. Демек, индустрияландыруды инвес-
торлардың қолына тапсыру тиімді болғаны. 

Ендігі мəселе қытайлық инвесторлар 
еліміздің индустриялық əл-ауқатын арттыра 
ма, əлде тозығы жеткен зауыттарын шека-
ра асырып, өздерінің экологиялық түйткіл-
дерін тарқатып ала ма? Қайткен күнде де, 
өндірістік қуаттылықты арттыру – негізгі 
талап. Бастысы, шетелдік кəсіпорындардың 
Қазақстан заңдары ауқымында қатаң талап-
тарға сай жұмыс істеуі. Төрге таласпай, тө-
беге қарауы... 

Ақниет ОСПАНБАЙ

Жапонияда аптап ыстық салдары-
нан 8 адам қайтыс болды. Ыстыққа 
төзе алмаған 5 мың Жапония тұрғы-
ны дəрігердің көмегіне жүгінген. Алай-
да ауруханаға жеткізілгендердің саны 
шілде айының соңғы аптасымен салыс-
тырғанда мың адамға азайған. Ал ауа 
райын болжаушылар алдағы күндері 
ауа температурасының жоғары болып, 
аптап ыстықтың əлі де жалғасатынды-
ғын хабарлады. Осыған байланысты 
жергілікті билік жапониялықтарға күн 
астында ұзақ жүрмеуге кеңес беруде. 
Айта кетейік, былтыр Жапонияда ап-
тап ыстықтан 100 адам қайтыс болған. 

Аптап ыстық Еуропа елдерін де ай-
налып өтпеді. Кəрі құрлықтың кейбір 
аймақтарында термометр бағаны 50 
градусқа дейін жоғарылаған. Италия-
ның Римини жəне Феррара қалаларын-
да ауа температурасы – 48, Неапольде 
49 градусты көрсетті. Жоғары ауа тем-
пературасы оңтүстік Еуропадағы Чехия, 
Австрия, Венгрия, Словакия елдерін де 
əбігерге салуда. Аптап ыстықтың əсері-
нен мұнда қуаңшылық жайлауы мүмкін 
деген болжам бар. Ал жергілікті шаруа-
лар құрғақшылықты алдын ала болжап, 
зардаптарын да есептеп қойыпты. Фер-
мерлердің сөзінше, мұнда бидай, зəй-
түн, күнбағыс жəне бадам өсімдіктері 
аз өнім беруі ықтимал. 

Ал Вьетнам халқы су тасқыны-
ның зардабын тартуда. Елдің солтүстік 
бөлігінде жауған нөсер соңы тасқынға 
ұласты. Табиғат апатынан қаза тапқан-
дар саны 7-ге жетті. Ал 27 адам ұшты-
күйлі жоғалып кеткен. Төтенше жағдай-
лар қызметінің 900 маманы қиранды-
лар мен лайды аршып, жоғалғандарды 
іздестіруде. Қазіргі уақытта тасқыннан 
зардап шеккендерге жəрдем беріп, шы-
ғын көлемін есептеу үшін үкімет арна-
йы комиссия жасақтады. Бір айта ке-
терлік жайт, Вьетнамда жауын мен құ-
йындатқан дауыл жиі болып тұрады. 
Бұл елде табиғаттың тосын мінезінен 
жылына жүздеген адам қаза табады. 

Тайландтағы су тасқыны да 23 
адамның өмірін жалмады. Елдің сол-
түстік-шығысында жауынды мау-
сым басталғандықтан, Ішкі істер ми-
нистрлігі ауа райының қолайсызды-
ғына байланысты бірқатар провин-
цияны қауіпті аймақ деп жариялады. 
Жергілікті билік өкілдері табиғат апаты 
болуы мүмкін аймақтар тізіміне елдегі 
77 провинцияның 30-ын кіргізіп отыр. 
Таиландта өткен шілде айында да та-
биғаттың тосын мінезінен 1 млн 222 
мың тұрғын зардап шеккен болатын. 

Биылғы жылы дүлей дауыл əлемнің 
бірқатар елдерін əбден əбігерге сал-
ды. Осыған дейін көршілес Ресей ас-
танасы дауылдың салдарынан айтар-

ТАБИҒАТТЫҢ ТОСЫН МІНЕЗІ
әлем елдерін әбігерге салуда

лықтай шығынға ұшыраған еді. Сол 
секілді АҚШ-тың Оклахома штатында 
30 адам дүлей дауылдан зардап шекті. 
Түнгі уақытта басталған сұрапыл құ-
йын əп-сəтте 11 мыңға жуық тұрғын-
ды жарықсыз қалдырды. Ал Жапония-
дағы дүлей дауыл екі адамның өмірін 
жалмады. Дауыл салдарынан 14 мың 
үй жарықтан ажыратылып, ел ішіне қа-
тынайтын 260 рейс кейінге шегерілді. 
Мамандар мұндай күшті желдің аймақ-
та соңғы 50 жылда  болмағанын ай-
тады. «Нору» тайфунының кесірінен 
Якусима, Танэгасима, Амами аралда-
рында күшті жел тұрып, жауын бол-
ған.  Тайфун ақырын қозғалған сайын, 
оның қауіптілігі басым. Себебі бір ау-
мақта тұрып қалып,  жел мен жауын-
шашын ұзаққа созылады. Жапоняның 
метеорологиялық  орталығының ақпа-
раты бойынша, тайфунның қысымы 
950 гектопаскальды  құраса, жел жыл-
дамдығы секундына 35 метрге жеткен. 
Ұйытқыған құйын өңірлерді ойрандап 
өткенімен  қоймай, қайта айналып со-
ғады екен. Сондықтан синоптиктер ауа 
райының  қолайсыздығы əлі де сақта-
луы ықтимал екендігін айтты. 

Германия астанасы Берлин де тамыз 
айы басталысымен Мəскеудің күйін 
кешті. Аяқ астынан басталған дауыл 
мен нөсер жаңбыр қатар келіп, қала-
ның берекесін қашырды. Қала көше-
лерін су басқаны былай тұрсын, өзен-
дерде су деңгейі көтеріліп, қауіп төнді-
ре бастаған. Ал дауыл талдар мен жар-
намаларды жапа-тармағай құлатып, бір-
неше адам жарақат алды. Жергілікті 
билік табиғат апаты қалаға едəуір шы-
ғын əкелгенін айтады. Шаһар халқы ме-
теорологтардың дауыл мен жаңбыр ту-
ралы ешқандай ескерту жасамағанына 
ашулы. Айта кетейік, шілденің соңын-
да Германияның орталық жəне батыс 
бөлігінде нөсер селдетіп, бірнеше ай-
мақ су тасқынынан зардап шеккен еді.

Дəл осы уақытта Қытайдың сол-
түстігіндегі Ішкі Моңғолия автоно-
миялық ауданында құмды дауыл соқ-
ты. Осыған байланысты елдің Ұлттық 
метеорологиялық бюросы қоғамдық 
қауіптің көк деңгейін жариялады. Си-
ноптиктердің айтуынша, құм суыр-
ған желдің жылдамдығы секундына 
19 метрге жетеді. Алайда табиғаттың 
тосын мінезінен аймаққа айтарлықтай 
шығын келген жоқ. Өйткені жергілікті 
билік жұртты алдын ала ескертіп, дауыл 
кезінде далаға шықпауға жəне үйлердің 
есік, терезесін мықтап бекітуге кеңес 
берді. Айта кетейік, Қытайдағы Ішкі 
Моңғолия жəне Синьцзян-Ұйғыр авто-
номиялық аудандарында құмды дауыл 
жиі тұрады. Құйынды жел көкке бір-
неше тонна құмды көтеріп, шаһарлар-
дың үстімен өтеді.

Əсел МАҚСАТҚЫЗЫ

Ағаш қорының тапшылығына қарамас-
тан Қазақстанда қағаз-целлюлоза өнеркəсібі 
өмір сүріп келеді. Жергілікті кəсіпорындар 
қағаз қалдықтарын қайта өңдеумен айналы-
сады. Қағаздың жоғары сұрыпты, борланған 
түрлері шығарылмаса да тұрмысқа қажетті 
қағаз сүлгілер, дəретхана қағазы, картон түр-
лері шығарылады. Осы салада еңбектеніп 
жатқан бірнеше ірі кəсіпорын бар.

«Қағаз өндіру саласында қандай түйткіл-
дер бар. Бастысы, шикізат, кəсіпорындардың 
бəсекеге төзімділігі. Шикізат қағаз қалдық-
тарынан құралады. Бүгінгі жиында салалық 
қауымдастық жұмысын қайта қарастырамыз. 
Екінші мəселе Қазақстан аумағынан макула-
тураны шығаруды 6 айға дейін шектеу. Біздің 
ұсынысты ҚР Инвестициялар жəне даму ми-
нистрілігі, кəсіпкерлер де қолдап отыр. Жос-
пар бойынша шектеу мамыр айынан баста-
луы керек еді, алайда күзге қалдырылды», – 
деді ҰКП Өңдеу өнеркəсібі департаментінің 
директоры Арман Мəмбетаев.   

Осыған дейін аталмыш шектеу іске ас-
қан болатын жəне  бұл мүмкіндік осы са-
ладағы кəсіпкерлердің, тынысын кеңейткен 
ал қазіргі таңда компанияларда макулатура 
тапшылығы қатты сезіліп тұр. Сондықтан 
экспортты шектеу қажетті шара.  

«Бұл шектеу бастамасы көтерілгеннен 
бастап шетелдік  компаниялар жəне қоқыс 
жинайтын кəсіпорындар тарапынан наразы-
лық туындады. Дегенмен, шектеу қағаз қал-
дықтарын өңдейтін кəсіпорындар үшін қа-
жет. Біз отандық кəсіпкерлерді қолдауымыз 
керек. Бүгінгі шара аясында целлюлоза-қағаз 
одағын құрмақ ойымыз бар. Біздің макулату-
раны Ресей өңдейді, ал жергілікті кəсіпорын-
дар жұмыссыз тұр. Қазақстанның осы сала-
дағы мүддесі мемлекеттік органдар тарапы-
нан, заң тұрғысынан қорғалу керек», – деді 
Қазақстанның қаптаушылар қауымдастығы-
ның басқарма төрағасы Батырбек Əубəкіров. 

«Кəсіпкерлер де бұл бастаманы қолдап 
отыр. Бүгінде кəсіпорындар айына 500-1000 
тоннаға дейін макулатура тапшылығын кө-
руде. Өзіміздің нарықты қамтымай отыр-

ғанда сыртқа шығарудың өзі қисынсыз», – 
деді кəсіпкер. 

Қағаз өндірушілер нарықта аз, сондықтан 
оларды қолдау орынды. Бұл кəсіпорындар-
сыз салада даму болмайды, ал қағаз өнім-
дері адам үшін аса  маңызды. Сондықтан 
бұл өнеркəсіп кластері қажет. 

«Бұл мəселе көтерілгенде министрлік өз 
позициясын айтты. Қағаз қалдықтары жылы-
на 20 млн тоннаны құрайды, оның 55 мың 
тоннасын ғана отандық кəсіпорындар игерді. 
Егер шектеу орындалса, ішкі нарық осы кө-
лемді орындай ала ма, жоқ полигонда шірі-
те ме, мəселе осында. Айта кетейін, 2019 
жылдан бастап қоқыс қалдықтарын, оның 
ішінде макулатураны полигондарда сақтау-
ға қатаң тыйым салынады. Біздің айтпағы-
мыз, игеру мəселесі, сондықтан өңдеу кө-
лемін арттыру керек», – деді ҚР Энергети-
ка минстрлігінің өкілі.

Министрлік өкілі айтқан сан  бүкіл қо-
қыстың көлемі, ал оны жинау күрделі мəсе-
ле. Бүгінде Қазақстан саясаты қоқысты өң-
деу көлемін ұлғайтуға ден қойған. Ол үшін 
қоқыстарды бөлу, бөліп жинау көзделген. 

«Қоқыс жинау, оны сұрыптау үлкен мə-
селе. Халық  қоқысты аралас жинай салады 
да, бірден жəшікке лақтырады. Ірі қалалар-
да қоқыс сұрыптайтын зауыттар болса, өңір-
лерде ол да жоқ. Сондықтан қайта өңдеуге 
жарайтын шикізаттан қағылып отырмыз. Ал 
адамдарға қоқысты сұрыптап, бөліп тастау-
ды балабақшадан үйрету керек, қоқыс тас-
тау мəдениетін өзгерту керек», – деді «Жа-
сыл мерке» компаниясының акционері Да-
былбек Жанбабаев. 

Өндірушілердің кеңейтілген жауап-
кершіліктері (РОП) операторы 2017 жылы 
1 млрд 250 млн теңгені өтемақы ретінде 
кəсіпорындарға бөліп отыр. Оператор та-
рапынан бұл нақты қолдау болып табыла-
ды. Қазір полиэтилен пакеттерін экология-
лық таза қағаз пакеттеріне алмастыру мəсе-
лесі көтерілуде. 

 
Ж.БАҚҚОНДЫҰЛЫ

ЖАТ ЕЛДЕГІ ӨМІРГЕ ҚҰМАРЛЫҚТЫҢ ҚҰПИЯ СЫРЫ
«Атамекен» ҰҚП-де 
ҚР Инвестициялар 
және даму 
министрлігі, ҚР 
Энергетика министрлігі 
және кәсіпкерлер 
қатысуымен 
целлюлоза-қағаз 
өнеркәсібі және 
қаптама салаларына 
арналған жиын өтті. 

ҚАЛДЫҚТЫ ҚАЗАҚ ЖИНАЙДЫ,  
ӨЗГЕЛЕР ӨҢДЕЙДІ

Макулатураны шетелге сатуға шектеу қойылмақ

«Түркістанның» халықаралық қосымшасыЖаhан



10 тамыз, бейсенбі, 2017 жыл7«Түркістанның» халықаралық қосымшасы Жаhан

ЖАСАНДЫ ТҮСІК 
ЖАСАТУ ТЫЙЫЛА МА?

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ 
КӨШУ БАРЫСЫ

Алматы облысында талқыланды 
Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты  мақаласында:  «Қазақ  тілін  біртіндеп  латын  әліпбиіне 
көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап 
келеміз және оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері  мұқият дайындалдық. Яғни, 2025 жылға  қарай  іс  қағаздарын, 
мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, бәрін де латын әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз», – деген болатын. 

Бұл сең Елбасы Н.Назарбаевтың Қазақс-
тан халқы ассамблеясының ХІІ сессиясында 
сөйлеген сөзінен кейін қозғалды. «Латын əліп-
биіне көшу мəселесін қарайтын кез келді. Бұл 
мəселені кезінде кейінге қалдырған едік. Қа-
лай болғанда да, латын əліпбиі бүгінде теле-
коммуникациялық салаларда басымдыққа ие 
болып отыр. Сондықтан бұрынғы кеңестік ел-
дердің көпшілгінің латын əліпбиіне көшуі кез-
дейсоқтық емес. Мамандар осы мəселені зерт-
теп, нақты ұсыныстарын жасауы тиіс» деп қа-
дап айтқаны жұрт жадында. 

Ал 2012 жылғы желтоқсан айында жария-
ланған «Қазақстан-2050» стратегиясында 2025 
жылдан бастап латын əліпбиіне көшуге кірісу 
керектігін мəлімдегені есте. Міне, содан бері 
латын əліпбиіне көшудің тиімді не тиімсіз жол-
дары таразыға тартыла бастады. Ерте ме, кеш 
пе, еліміздің латын əліпбиіне көшетіні анық. 
Өмірдің өзі соған мəжбүр етіп отыр. Бұл ма-
ңызды шараға кіріскен арнайы комиссия жыл 
соңына дейін латын əліпбиінің нұсқасы да-
йын болатыны туралы айтты. Ал оқулықтар-
ды, кітаптарды латын қарпіне ауыстыру ісі-
мен тікелей айналысатын Білім жəне ғылым 
министрлігі. Министр Ерлан Сағадиев «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарының əлеуметтік 
жəне білім салаларында жүзеге асырылуы-
на арналған брифингте: «Бұл маңызды жоба 
болғандықтан барынша абай болу қажет, қа-
теліктерге бой алдырмау керек. Ағымдағы 
жылы жасалуы тиісті мəселе – бұл көңілге қо-
нымды барлық əріпті қабылдау. Бірнеше нұс-
қа əзірлеп, оны талқылап, əліпбиді қабылдау 
қажет. Содан кейін латынға көшу жұмыста-
рының жоспарын түзу керек. Бұл мəселе бо-
йынша арнайы комиссия құрылып, жұмыс іс-
теп жатыр», – деді. 

Жақында Алматы облысы Тілдерді дамы-
ту жөніндегі басқармасының ұйытқы болуы-
мен «Латын əліпбиіне көшу: дайындық бары-
сы» атты семинар-кеңес болып өтті. Президент 
жанындағы Қоғамдық сананы жаңғырту бағ-
дарламасын іске асыру жөніндегі Ұлттық ко-
миссияға қарасты Қазақ жазуын латын графи-
касы негізіндегі жаңа ұлттық əліпбиге көші-
ру жұмыс тобының мүшелері, белгілі саясат-
керлер, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының қызметкерлері мен өңірдегі тіл 
жанашырларының қатысуымен өткен алқалы 
басқосуды облыс əкімінің орынбасары Жақ-
сылық Омар ашты.

«Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев-
тың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласы терең мазмұнға толы аса құнды ең-
бек екені сөзсіз. Кемел келешекке бағдар бол-
ған құнды құжатта ұлттық идеологияның, ру-

хани жаңғырудың маңызды тетіктері қарасты-
рылған. Мемлекет басшысы еліміздің рухани 
дамуы мен кемелденуі жолында, қазақ əліпбиін 
латын əліпбиіне көшіруге байланысты бірқатар 
міндетті белгіледі. Бұған дейін де бірнеше мəр-
те көтерілген жəне түрлі себептерге байланыс-
ты кешіктіріліп келген латын əрпіне оралудың 
орындалуы біздің замандастардың иығына ар-
тылып отыр екен. Сондықтан біздер мұны үл-
кендердің аманаты, болашақ ұрпақтың алдын-
дағы міндетіміз деп қабылдап, жүзеге асыруға 
барымызды салуға тиіспіз деп ойлаймын. Өз-
деріңіз қатысып отырған бүгінгі семинарда да 
латын əліпбиіне көшудің дайындығын саралап, 
тағы бір сараптап алайық», – деді Жақсылық 
Мұқашұлы. Сондай-ақ, ол өңірде латын əліп-
биіне көшіруді жалпыұлттық талқылау жөнін-
дегі «Жаңғырудың жаңа белесі» атты ақпарат-
тық-насихаттық жұмыс тобының құрылғанды-
ғынан да жиналғандарды құлағдар етті.

Ал қазақ жазуын латын графикасы негізін-
дегі жаңа ұлттық əліпбиге көшіру жұмыс тобы-
ның жетекшісі, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институтының директоры, профессор Ер-
ден Қажыбек: «Біз латын əліпбиіне көше оты-
рып, өркениетті елдердің қатарына қосылып, 
тіліміздегі дыбыстық жүйелерді нақтылап, қазақ 
тілінің жазылуы мен дыбысталу кезінде басы ар-
тық кірме сөздерден арыламыз. Латын əліпбиі-
не көшуді сайып келгенде, ана тіліміздің бола-
шағын ойлау, оның қолданыс аясын одан ары 
кеңейте түсуге, мəртебесін көтеруге жасалған 
мүмкіндік деп түсіну керек» дей келе, əліпбиді 
ауыстыру еліміздің болашағы үшін аса қажетті 
қадам екеніне тоқталды. 

 «Əліпби ауыстыруды жазу реформасына 
айналдыру керек» деген тақырыпта баянда-
ма жасаған Қазақ жазуын латын графикасы 

негізінде жаңа ұлттық əліпбиге көшіру жұ-
мыс тобының мүшесі, филология ғылымда-
рының докторы, профессор Əлімхан Жүніс-
бектің айтуынша, бүгінгі қазақ жазуына, тек 
əліпби ауыстыру ғана емес, түбегейлі рефор-
ма керек. Ол реформа бір ғана əліпби ауыс-
тырумен шектелмейді жəне аса маңызды үш 
мəселені қамтиды. Ол үш мəселе – дыбыс, 
əліпби жəне емле-ереже. Дыбыс – өзге тіл-
дерден бөлектеп тұратын тілдің тұрпат-тұрқы 
болса, əліпби – сол дыбыстың қауызы, басқа-
ша айтқанда, қорғаны əрі оққағары. Емле-ере-
же – дыбыстардың басын біріктіріп, сөз құрап 
тұратын дəнекері деген баяндамашы осылар 
бір-бірімен тығыз байланысты болғандықтан, 
үшеуі қатар шешілмей төл жазу қалыптаспай-
тыны жайлы ойын ортаға салды. Сонымен қа-
тар əліпби ауыстыру қазақ жазуына реформа 
жасаудың алғышарты жəне ең төте жолы бо-
лып табылады дей келе, егер латын таңбала-
рын дұрыс таңдап, қабылдай алсақ, онда көп-
теген тіл бұзар əріптер мен емле-ережелер өзі-
нен-өзі түсіп қалатынын да ескертті. Сөзінде 
латын əліпбиін жатырқамай, қабылдайтын уа-
қыттың келгенін, сондықтан кешіктіре беруге 
болмайтынына екпін түсірді. 

Сүлеймен Демирел атындағы университеттің 
профессоры, филология ғылымдарының докто-
ры Құралай Күдеринова өзінің «Əліпби катего-
риясы» атты тақырыптағы баяндамасын «Қазақ 
тілін латын əліпбиіне ауыстыру мəселелері» деп 
жазып жүрген кейбір БАҚ өкілдеріне арнаған 
ескертпемен бастады. Профессордың айтуын-
ша, сөзді бұлай қолдану мүлде қате, соған сай 
бірқатар түсінбестіктер туындауда. Сондықтан 
алдағы кезде: «Қазақ жазуын латын əліпбиіне 
ауыстыру» деп жазған дұрыс дегенді назарға 
салды. Одан кейін қазақ жазуын латын графи-

касына көшірудегі бірқатар мəселені тілге тиек 
етіп, тұшымды ойларымен бөлісті.

Бұл талқылау əліпби реформасы тағы да 
халықтың бейқам тіршілігіне кері ықпал ет-
пей ме деген күдік-күмəннің күрмеуін тар-
қатты. Латын əліпбиіне көшу туралы саясат-
танушы Дос Көшім бұл реформамен қатар қа-
зақ тіліндегі қолданыстағы Тілдер туралы заң-
ды өзгерту керек екенін айтып, «келер жыл-
дан бастап орыс мектептеріне жаңа əліпбиді 
үйретуді бастау керек» десе, ал сясаттанушы 
Айдос Сарым: «Латын əліпбиіне көшуден əр 
ізденген адам өзіне қажеттілікті табады. Өз 
басым, ұлт азаматы ретінде латын əліпбиіне 
көшуді отарсыздану деп қабылдаймын» деді. 
Демек, əліпби ауыстыру – ұлтымыздың тари-
хындағы ең маңызды бетбұрыс. 

Келелі жиынды қорытындылаған облыс 
əкімінің орынбасары Жақсылық Мұқашұлы 
«Латын əліпбиі – заман талабы» деген Елбасы 
сөзін басшылыққа ала отырып, əлем кеңістігі-
не еркін саяхаттай алатынымызға кəміл сеніп, 
бəсекеге қабілетті 30 елдің қатарына ену үшін 
Елбасының алға қойған мақсат-міндеттерін жү-
зеге асыру жолында жұмыла жұмыс істеу ке-
ректігін айтты.

Алайда жақында «Алтай өркениеті мен Ал-
тай тілі отбасы жəне туысқан халықтар» халы-
қаралық форумында Қырғызстан президенті Ал-
мазбек Атамбаев кирилл əліпбиін қолдап: «Ки-
риллицадан кету халықтың өткенімен байла-
ныстың ажырауына алып келеді. Өткен ғасырда 
араб əліпбиінен латын қарпіне, одан кириллица-
ға көшу Орталық Азия елдерін «алтын ғасыр» 
мұраларынан айырылып қалуға əкеліп соқты. 
Шыңғыс Айтматов, Мұхтар Əуезов сынды жа-
зушы, ғалымдардың барлығы кириллицада жаз-
ды. Оларға бұл əліпби қолайлы болды. Иə, дамы-
ған елдердің барлығы латын əліпбиін пайдала-
нады. Біз де оған ауыссақ экономикалық тұрғы-
дан дамитын шығармыз. Бірақ Жапония, Корея, 
Қытай сынды елдер латын əліпбиіне ауыспай-ақ 
дамыған елдердің қатарына кіріп отыр. Егер де 
латын əліпбиіне ауысудан дамып кететін болса, 
онда неге Африка мемлекеттері əлі күнге дейін 
кедейліктен шыға алмай келеді», – деген бола-
тын. Алайда мамандар да, саясаттанушылар да 
бұл асығыс айтылған пікір жəне оның бір елді 
басқарып отырған президенттің аузынан шығуы 
əбестік дегенді айтады. 

Бүгінде латын əліпбиіне көшу жөніндегі 
ұлттық комиссияға 100 жоба түскен. Соның 
ішінен тіл нормаларына сай, үйлесімді бір 
нұсқаны таңдап алу мəселесі тұр. Бұл жер-
дегі басты мəселе – жобаны өте сауатты түр-
де іске асыру. Ол үшін мемлекет басшысы 8 
жыл уақыт берді. Осы жылдың соңына дейін 
жаңа графика бекітілсе, 2018 жылдан бастап 
оны үйрету, оқулықтардың латын əліпбиімен 
шығарылуы секілді жұмыстар атқарылады, 
2025 жылдан бастап іс-қағаздар латын əліп-
биімен жүргізіле бастайды. Бір есте сақтай-
тын жайт, латын əліпбиіне көшу 10-15 жыл-
да атқарылатын жұмыс емес, ол да эволюция-
лық дамудан өтеді. Латынға көшу процесі Өз-
бекстанда 24 жылға, Əзірбайжанда 9 жылға, 
Түркияда 30 жылға созылды.

 Латын əліпбиіне көшу – қазақ халқының 
алға жылжуына, жаңа заман талабына сай 
өсіп-өркендеуіне, болашақта еліміздің жан-
жақты дамуына үлкен үлес қосып, жемісі мен 
жеңісін əкелері сөзсіз. Сондықтан латын əліп-
биіне көшу біз үшін, болашақ үшін əлдеқай-
да маңыздырақ. 

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

Əрбір қыз бала – ертеңгі ана. Ал 
бала – өмірдің шырағы, жанұяның қуа-
нышы. Бірақ бүгінгі орын алып жатқан 
жайттар мұның бəрін де жоққа шыға-
ратындай. Болашақ аналар жасанды 
түсік жасату арқылы өз шырақтарын 
өздері сөндіруде.

Қазақстанда жыл сайын 80 мың жа-
санды түсік жасалады. Бұл тек ресми 
дерек. Ал жасырын, заңсыз жолмен, 
арнайы білімі мен лицензиясы жоқ ма-
мандардың қолымен іске асатыны қан-
шама? Ол тек жай ғана аборт емес – 
ананың денсаулығы мен баланың өмірі-
не балта шабу.

Əлемнің біраз елдерінде жасанды 
түсік жасауға тыйым салынғаны белгілі. 
Кей мемлекеттерде аборт жасатқан нəзік 
жандылар абақтыға қамалады екен. Мə-
селен, Сальвадорда 1998 жылдан бастап 
түсік жасатуға тыйым салынған. Зорлық-
зомбылықтың салдарынан жүкті болып 
қалған əйелге де түсік жасатуға рұқсат 
жоқ. Бұл үшін азаматшалар 2 жылдан 8 
жылға дейін бас бостандығынан айыры-
луы ықтимал. 

Əншейінде «қызға қырық үйден ты-
йым» деп айтудан жалықпайтынымыз 
белгілі. Ал ақиқатында, бала тəрбиесіне 
қаншалықты көңіл бөліп жүрміз? Дү-
ниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы-
ның мəліметінше, жыл сайын əлемде 
кəмелеттік жасқа жетпеген 16 миллион 
қыз жүкті болады. Соның 3 миллионы 
жасанды түсік жасатады екен. Қазақс-
танда 15-17 жас аралығындағы 10 мың 
жеткіншек ана атанады. Ғаламтордан 

дəл осындай ақпараттарды естігенде 
есімізден тана жаздаймыз.

Əдетте ауылдан арман қуып кел-
ген қыздар қала тіршілігіне келгенде 
алды-артын бағамдамай алданып жа-
тады. Сөйтіп, амалсыздан əлі дүние 
есігін ашпаған сəбидің өмірін қияды. 
Осылайша, бір күндік қызық үшін бү-
кіл ғұмырын қор қылып, кешірілмес 
күнəға бататындар саны көбейіп бара-
ды. Оның кесір-кесапатына бас ауыр-
тып жатқандар аз.

 Қазақтың ұлан-ғайыр даласын ата-
бабаларымыз ұрпақтарына мұра етіп 
қалдырды. Ал  сол мұраға иелік ету 
үшін қазақтың көбеюі керек емес пе?! 
Көбею үшін перзентін іштен өлтіріп не 
болмаса қоқысқа тастап кететіндердің 
əрекетіне кедергі болу қажет. Ислам 
дінінде жасанды түсік жасатуға түбе-
гейлі тыйым салынған. Тек өмірге сəби 
əкелу барысында ана денсаулығына 
соншалық қатер  төнсе ғана түсік жа-
сатуға рұқсат беріледі. 

Соңғы уақытта кейбір ақ халатты-
лар түсік жасатуды жасырын саудаға,  
табыс көзіне айналдырып алғаны да жа-
сырын емес. Жанұя, қоғам болып жа-
санды түсікті жасатудың жолын емес, 
сол жолға қыз балаларды апармаудың 
мəселесін қарастыру керек. Əрине, ол 
үшін жастарды имандылыққа, адам-
гершілікке тəрбиелеу қажет.

Нұржамал ƏМІРАЛИЕВА

Тараз қаласы

Қазір əлем бойынша білім беру жүйесі үл-
кен талқылауға түсіп, айтарлықтай өзгеріске 
ұшырап отыр. Негізінен білім саласына ре-
форманы көп енгізіп, оның ішінен тиімдісін 
таңдап алу бойынша алдыңғы қатарда тұр-
ған да Сингапур. Əр реформа өз жемісін бе-
руде. Ең бастысы, мұнда мұғалімнің беделі 
мен абыройы ескерілген. Жалақысы да күн 
көруге толық жетеді. Қазақстанда жастардың 
педагог мамандығын таңдауға келгенде пікірі 
алабөтен екенін ескерсек, Сингапурде уни-
верситет бітірушілердің 35 пайызы мектепте 
мұғалім болып жұмыс істейді. 2015 жылдан 
бастап Сингапурде мектепке университеттің 
топ-түлектерін, яғни, ең үздіктерін ғана мұ-
ғалім ретінде алуды енгізген. Шарт бойын-
ша мұғалімдер міндетті түрде 3 жыл өз ма-
мандығымен жұмыс істеу керек. Əйтпесе, 
оқуына кеткен шығынды мемлекетке қайта-
руға міндетті. Мұғалімдердің жалақысы бə-
секеге сай, орташа 2,5 мың доллардан бас-
талады. Оған қоса ай сайын əртүрлі сыйақы-
лар беріліп, жыл сайын 100 сағаттық деңгей 
көтеру курстарының ақысы төленеді. Демек, 
мұғалімнің мəртебелі мамандық екені осы-
дан-ақ аңғарылса керек. 

Небəрі 11 күн ғана демалып, қалған уа-
қыттың бəрін білім алуға арнайтын синга-
пурлық оқушылар алға қойған мақсатқа жет-
кенше тыным таппайды. Білім ұялары жаңа 
технологиялар мен кəсіпкерлік негіздерін тез 
меңгеруге, əр сөзі мен ісіне жауапкершілік-
пен қарауға үйретеді.

Сингапур 1997 жылы Thinking Schools, 
Learning Nation жобаларын іске қосты. Беріл-
ген білім сапалы болу үшін бастысы білікті 
мұғалім мен көреген директор болу керек 
деп есептейді. Директор болу үшін мастер-
мұғалім болуың керек. Жалпы тестілеуден 
өтіп, жарты жылдық тренингке қатысу қа-
жет. Мұнымен қоса шетелдік əріптестерімен 
тəжірибе алмасуы да талапқа енген. 

Бүгінде автономды мектептер идеясымен 
Сингапурда кластерлер қалыптасқан. Оны ди-
ректорлардың жол сілтеушісі болып табыла-
тын суперинтендант басқарады. Құрамына 
12-14 мектеп кіреді. Жалпы, Сингапурде 4 
білім беру округі бар.

Сингапур білім беру жүйесіне алдағы 5 
жылда 55 млн доллар жұмсауға дайын. Білім 
жəне ғылым министрі Хенг Суи Киттің ай-
туы бойынша, əр мектеп жақсы нəтиже бе-
ретін саласына қарай маманданып, сол жа-
ғынан тереңделуі тиіс. Əр мектеп бір сала-
ны таңдап, даму бағдарламасын министрдің 
алдына ұсына алады. Осындай жолға түскен 
190 мектеп бар, бұл елдегі мектептің 50 па-
йызын құрайды. Ол спорт, өнер немесе эко-

Осыдан тура бір жыл бұрын, мау-
сым айында «Барша əлем түркілеріне үн-
деу» жарияланған еді. Қазақстан Прези-
денті Н.Назарбаевтың «Алтай мен Же-
рорта теңізінің аралығында 200 миллион 
қандас өмір сүріп жатыр. Егер біз бірік-
сек, алып күшпіз!» деген сөзін ұран еткен 
үндеу түркі халықтарының бəрінің дерлік 
ойынан шықты. Халықаралық ұйымдас-
тыру комитеті мүшелерінің айтуынша, бір 
жыл ішінде əлемнің түкпір-түкпірінде тұ-
ратын түркі халықтарының бəріне осы үн-
деу жеткізіліп, түрлі ұлттардың тіліне ауда-
рылып, бірлікке, ұйысуға шақырумен бол-
ды. Карпат тауларындағы мадиярлар мен 
секелдер, Якутиядағы сахалар, Солтүстік-
тегі долгандар, Үнді теңізі жағасындағы 
қашқайлар – ешбір түркі жұрты елеусіз-
ескерусіз қалмады. 

Алдағы Үлкен құрылтайда барша түркі 
халықтарына ортақ сөздік құрастыру мəсе-
лесі талқыланады. Бұдан бөлек, руна жа-
зуы негізінде жасалған ортақ түркі əліп-
биін жасау, түркі халықтарының ортақ та-
рихы мен ортақ кітабын жазу мəселелері  
ортаға салынады. Егер ортақ əліпби жасау 
ниеті ойдағыдай жүзеге асса, онда тіл ма-
мандарының айтуынша, барлық түркі ха-
лықтары 20 жылдан соң бір-бірімен еркін 
түсінісетін болады.

Ең бастысы, Үлкен Түркі құрылтайын 

ұйымдастырудағы мақсат – түркі халықта-
рының интеграциясын жандандыру, руха-
ни-мəдени байланысын күшейту. Халықара-
лық ұйымдастыру комитетінің төрағасы Иб-
рагим Халил Балайогулларының айтуынша, 
бұл құрылтай ешбір мемлекеттің ішкі ісіне 
араласпайды, саяси мəселелерді қозғамайды. 

Осы орайда, былтыр Мажарстанда 
бесінші рет Үлкен Ғұн-Түркі құрылтайы 
өткені есімізде. Бұл жиын өзінің ауқым-
дылығымен Гиннестің рекордтар кітабына 
енгізілді. Жиырма елден келген лауазым-
ды қонақтардың алдында ежелгі ғұн əс-
кері сап құрып, Аттила-Еділ заманындағы 
түркінің жеңімпаз рухын тірілткендей бо-
лып еді. 150 мың қонақ қатысқан құрыл-
тайға Қазақстаннан арнайы делегация ба-
рып, ат өнері мен қазақтың көкпар ойынын 
көрсетіп қайтты. Айтпақшы, Мажарстан та-
мыз айында Астана ЭКСПО-2017 аясын-
да арнайы «Қыпшақтар апталығын» өткіз-
бекші, онда да түркілер тарихына тағы бір 
рет шолу жасалады.

Ал Үлкен Түркі құрылтайы келесі 
жылы Қазақстан мен Қырғызстан шека-
расы түйіскен жерде, Хан-Тəңірі тауының 
етегінде өткізіледі. Ұйымдастырушылар-
дың айтуынша, бұл құрылтайға шамамен 
10 мың адам қатысуы мүмкін.

Г.ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ

Астанада Үлкен Түркі құрылтайына дайындықтың барысы 
талқыланды. Былтырдан бері Үлкен Түркі құрылтайын шақыру 
үшін Халықаралық ұйымдастыру комитеті құрылған болатын. 
Оған Қазақстан, Қырғызстан, Түркия, Әзірбайжан, Молдова, 
Ресей елдерінің белгілі мәдениет және қоғам қайраткерлері 
мүше. Осы комитеттің мүшелері өткен аптада елорадада баспасөз 
мәслихатын өткізіп, Үлкен құрылтайға дайындық мәселелері 
туралы баяндады. 

ТҮРКІ ЖҰРТЫ БІРІКСЕ – 
ДҮР КҮШ!

СИНГАПУРДА СУПЕРИНТЕНДАНТ БЕДЕЛДІ
Олар мектеп директорларының жол сілтеушісі болып табылады

Білім және ғылым саласында әлдеқашан көш ілгері кеткен 
мемлекеттер баршылық. Солардың көшбасында Сингапур мен 
Финляндия тұр. Бұл екі мемлекеттің білім беру үрдісі өз сара жолын 
тапқан. Бүгінде елдегі жаңа технологияның құлағында ойнайтын 
жас ғалымдардың санында есеп жоқ.  

логиялық білім болуы мүмкін. Ондай мектеп-
тер мемлекет бюджетінен 3 жылда бір рет қо-
сымша 150 мың доллар қаражат ала алады. 
Мектепте əр баланың жеке қасиеттері мен та-
ланттарының толықтай ашылуына мүмкіндік 
беру үшін сыныптан тыс шаралар көп мөл-
шерде ұйымдастырылып, мектептердің бір-
біріне ұқсамауын қадағалайды екен. 

ЕМТИХАНҒА ЕМЕС, 
ӨМІРГЕ ДАЙЫНДАЙТЫН ЕЛ

«Біз не өмірге, не емтиханға дайындай-
мыз. Біз біріншісін таңдаймыз!» деген əдемі 
сөздерді жиі айтатын Финляндия мемле-
кетінің азаматтары осы арқылы кез келген 
сынаққа сақадай-сай екендігін көрсетеді. 
Білім саласын реформалауға байланысты 
халықаралық сарапшылардың ден қойып, 
қолдап отырғаны – Финляндияның қырық 
жылға жуық жүргізіп, үздік нəтижеге қол 
жеткізген жүйесі. 5,5 миллионнан астам хал-
қы бар ел тоқсаныншы жылдардан бастап 
білімнің жоғары нəтижелерін көрсете баста-
ды. Финляндия экономикалық бəсекелестік 
көрсеткіші, өмір сапасы мен жалпы əл-ауқа-
тының орта деңгейіне қарамастан, педагоги-
калық жəне экономикалық мақсатта англо-
америкалық елдерге ұқсамайтын басқа жол-
ды көрсете білді. Финляндиядағы үрдістің 
бес ерекшелігі бар. Біріншіден, білім беру 
ісін жаңғыртуда сырттан таңылған тұжы-
рымдаманы алмай, шығармашылықты тəрк 
етпей, қайта өрісін кеңейтетін ұстанымға 
негізделген төлтума тұжырымдама бекітті. 

ғалімдер біліктілігін көтерудің тиімді жолы 
ретінде бір-бірімен тəжірибе алмасып оты-
руына жағдай жасайды. Үшіншіден, бала-
ларды «қалалық», «далалық» деп алалауға 
жол бермейтін, біркелкі білім беретін, тоғыз 
жылдық мектептің белгілі бір кезеңінде оқу-
шылардың тең жарымынан астамы қандай да 
бір мамандық игеріп шығатындай педагоги-
калық стратегия қабылданды. Төртіншіден, 
оқу бағдарламаларын əзірлеу мен оқушылар 
жетістігін бағалауда мұғалімдерге шығарма-
шылық еркіндік беріліп, шаруасына ұжым-
дық жауапкершілікпен қарау қабілетін қа-
лыптастырды. Бесіншіден, əлеуметтік байла-
ныстардың берік орнығуына, жергілікті өзін-
өзі басқарудың қанат жаюына жол ашып, ре-
форма қоғамның бірегей жүйесімен тығыз 
байланыста жүзеге асырылды.

Ал Финляндия білім беру жүйесінің 
негізгі ерекшеліктеріне тоқталсақ, бірінші-
ден теңдік бар. Мектептердің барлығы дерлік 
мемлекеттік. Ата-анасының қоғамдық стату-
сына мəн берілмейді. Мүмкіндігі шектеулі 
балалар да жалпыға ортақ мектептерде оқи 
береді. Қабілеттілігіне тəуелсіз, оқушылар 
«жақсы», «жаман» болып бөлінбейді. Бар-
лық пəндер бірдей дəрежеде оқытылады. Бір 
пəнді тереңдетіп оқып, екінші пəнге үстіртін 
қарауға болмайды. Екіншіден, тегін. Жалпы 
білім алумен қатар, оқулықтар, көлік тасы-
малы, тамақ, сыныптан тыс іс-шаралар, оқу 
құралдары, ноутбук, планшетке дейін мем-
лекет есебінен беріледі. Үшінші, жеке тұл-
ға. Əрбір оқушыға қабілеттерін ескере оты-
ра жеке оқу жоспары жасалады. Бір сыныпта 

əртүрлі деңгейдегі тапсырмалар орындалады.
Төртіншіден, тəжірибе. Бұл мектептерде 

ешқандай емтихан жоқ. Тек жалпы орта мек-
теп бітірер уақытта тапсырылатын тест бар. 
Бірақ ол тесттің нəтижесі оқушыға да, мұ-
ғалімге де, мектепке де əсер етпейді. Оқу-
шылар оған алдын ала дайындалып, əбігерге 
түспейді. Бір күні кіреді де, тапсырып шы-
ғады. Яғни, оқушыларға болашақ өмірде қа-
жет болатын нəрселерді ғана үйретеді. Мыса-
лы, фин оқушылары сайт жасау, салықтарын 
есептеу, шарт жасасу, кірісін есептеу секілді 
дүниелерді біліп шығады.

Əрине, бұдан кейін əрбір оқушының 
жүрегінде ертеңге деген сенім ұялайды. Ал 
оларға білім нəрін құятын ұстаз қауымын 
тексеріспен зəрезап етпейді. Мемлекет ба-
ғыт-бағдар ғана береді. Əр мұғалімнің өз 
əдіс-тəсілімен оқытуға мүмкіншілігі бар. 
Сондай-ақ, оқушыға деген сенім жоғары. 
Егер оқушыға сабақ үстінде мұғалім ұсын-
ған көрнекі құралдар ұнамаса, оның кітап 
оқуына, жазуына, яғни басқа нəрсемен шұ-
ғылдануына құқы бар.

Əлемдегі ең білімді халық санатына кі-
ретін фин елінде реформаны бастаған білім 
жөніндегі ұлттық комитеттің бас директоры 
Вильхо Хирви «Білімді ұлтты күшпен қа-
лыптастыра алмайсыз» дегенді шегелеп айт-
қан. Содан ба екен, фин мұғалімдері кəсіптік 
біліктілігімен санасуды, бағдарламалар əдіс-
темесін жасауға еркімен қатыстыруды жəне 
күшпен басқаруды доғаруды талап етуде. 
Бұл жөнінде В.Хирвидің «Біз білім берудің 
жаңа мəдениетін қалыптастырудамыз, шегі-
нуге жол жоқ. Оның алтын өзегі – білім беру 
жүйесі басшылығы мен мектеп мұғалімдері 
арасындағы берік сенім. Осы сенімнің арқа-
сында олар білім берудің жаңа мəдениетін қа-
лыптастырып, əлемге үлгі етіп ұсына алды» 
деген ұранды сөзін басшылыққа алған мем-
лекет қай жағынан да үлгі. Мəселен, 1970 
жылдардағы өзгерістер кезінде Финляндия-
да 20 үкімет пен 30 білім министрі ауысқан 
екен. Бірақ осындай ауыс-түйістердің бірде-
бірінде жалпыға ортақ базалық мектеп жү-
йесін жасау жөніндегі мақсатқа қылаудай өз-
геріс жасалмаған. Демек, білім жүйесін жаң-
ғыртқысы келетін елдерге біреуден көшірген-
нен гөрі, асыл арманыңды алдын ала анық-
тап алғаның дұрыс дегенді нұсқайды. Осы-
лайша, Финляндия бүгінгі дамыған білім 
жүйесінің іргетасын қалауда өзіндік төлту-
ма жол таба алды. Оны қазір əлемде «Фин 
жолы» деп атайды. 

Əрине, əр мемлекет реформаны өз 
мүмкіндігіне сай жасайды, орнықтырады. 
Алайда шет елдің озық тəжірибесін де ны-
санаға алып, керектісін пайдалануға не ке-
дергі? Əсіресе, жастарға жаңа технология-
мен жоғары деңгейде білім беріп, жағдайын 
жасап, жалақысын көбейту – бұл елде əу 
бастан шешімін тапқан. Сондықтан да бұл 
елде мұғалім мəртебелі мамандық саналады.  

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

Екіншіден, мұғалімдерді жергілікті əлеу-
меттік ортаға етене байланыстырып, уни-
верситеттерде жоғары білім алған маман-
дарға өз қабілетін дамытып, оны шығарма-
шылықпен жүзеге асыруға тірек болатын 
шығармашылық орта қалыптастырды. Мұ-
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Нəзір Төреқұлов 1892 жылы Түркіс-
тан өңіріндегі Қандоз ауылында дүниеге 
келген. Бірақ оның туған жеріне қатысты 
таласты əңгіме əлі күнге дейін жалғасып 
келеді. Біреулер оны Қоқанда туған десе, 
кей ғалымдар қазақ жерінде дүниеге кел-
генін айтады.  Түркістан өңіріндегі Қан-
доз ауылында дүниеге келген Нəзір Тө-
реқұловтың өмір жолына келсек, ол жас-
тық шағын Қоқан қаласында өткізеді. Қа-
лада үш жыл мұсылманша оқиды, содан 
кейін қаладағы 8 жылдық коммерциялық 
училищені аяқтады. Жасынан зерек ол сол 
жылдары түрік, араб, парсы, орыс тілдерін 
меңгерумен бірге шығыс əдебиетін, та-
рихын терең біліп алады. Əсіресе Құран 
Кəрімді де жатқа айтады екен. 

1914-1916 жылдары ол Мəскеудегі 
коммерциялық институтта үш жыл оқиды. 
Бұл аралықта француз, ағылшын, неміс 
тілдерін меңгеріп алады. Жеті тілді мең-
герген ол əлем мəдениетінің қайнар бұ-
лағынан сусындап, оның нəрін өз бойы-
на сіңірген. 

Нəзір Ресей отаршылдығының Түркіс-
тан  халықтарына қаншалықты қасірет 
болып жабысқанын жан-жүрегімен се-
зеді. «Түркістан автономиялық республи-
касы» деген еңбегінде Ресей Түркістан-
ды шикізат өндіретін ел ретінде санап, 
оның мəдени өркендеуіне мүдделі бол-
мағанын, қайта жергілікті халықтардың 
ұлттық дамуын барынша тежеп отырға-
нын əшкерелейді. 

1920-22 жылдары Түркістан Орталық 
Атқару Комитетінің төрағасы, Түркістан 
коммунистік партиясының бірінші хат-
шысы, халық ағарту комиссары сияқты 
көптеген жауапты қызметтерді атқарды. 

1921 жылдың 21-25 тамызында Ке-
ңестердің бүкіл Түркістандық Х съезін-
де Нəзір Төреқұлов есепті баяндама жа-
сап, Түркістан Атқару Комитеті жанынан 
ұлттық білім беру бөлімшелерін ашуды 
сұранды. Түркістан мұсылман бюросын 
құрған кезінде Түркістан Атқару Коми-
тетінің жанында қазақ, өзбек, түркімен 
бөлімшелерін ұйымдастырып, жергілікті 
халық мəселесіне айрықша көңіл бөлді.

1922 жылы Нəзір Төреқұов мемле-
кет басшылығындағы қыруар жұмысы-
на қарамастан «Төңкеріс» атты журнал-
ды ұйымдастырып, оның бас редакто-
ры болды. Ол журналға «Дəруіш» де-
ген бүркеншік атымен материалдар жа-
риялап отырған, онда сол кездегі өзекті 
мəселелерді өткір қозғаған. 

1922 жылдың соңынан 1928 жыл-
ға дейін Мəскеуде, Орталық баспасөз 
бөлімінің бастығы болып істеген қыз-
метімен ерекшеленеді, мұнда халқымыз-
дың тарихы мен тілін зерттеуге көңіл 
бөлген. Дəл осы жылдың наурыз айында 
Кремльде В.И. Лениннің қабылдауында 
болып, оған жергілікті халықтардың ана 
тілі – мемлекеттік тілін білу керектігін 
көлденең қоя берді. Төреқұлов осы ке-
зеңде қазақтың ел ағалары Ə.Бөкей-

ханов, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаевты  
шығармашылық қызметке тартып, қам-
қорлық көрсеткені мəлім. Ұлтшыл ата-
нып, Кеңес өкіметі басшыларын жəне қа-
зақтың жандайшап белсенділерінің қы-
рына ілініп жүрген ғұлама қайраткер-
лерді аялап, көңіл бөлуге екінің бірінің 
жүрегі дауаламайтын еді. Ал Нəзір Тө-
реқұлов олармен араласуға жүрексін-
беді, бұл олардың өшпес еңбектерін ба-
ғалағаны еді.

Н.Төреқұлов өмірінің соңғы жылда-
рында Сауд Арабиясына  КСРО атынан 
елші ретінде жіберіліп, бұл қызметті 
абыроймен атқарды. 1928-1936 жыл-
дар аралығында Сауд Арабиясы жерін-
де қызмет етеді. Сегіз тілді жете мең-
гере білуі, сыналған мемлекет қайрат-
кері ретінде танылуы нəтижесінде оған 
ең жауапты қызметтер жүктеліп отырды. 
1928-1932 жылдары Н.Төреқұлов Кеңес 
Одағының Хижаздағы (Сауд Арабиясы) 
бас консулы, кейін 1932-1936 жылдары 
өкілетті елшісі болып істеді. Қазақтан 
шыққан тұңғыш дипломат Кеңес мемле-
кетінің сыртқы саясатын жүзеге асыру-
да, екі ел арасында саяси жəне сауда қа-
рым-қатынасын нығайтуда көп үлес қос-
ты. 1929 жылы Сауд Араб мемлекетінің 
королі Ибн Саудтың қабылдауында бо-
лып, достық байланыстың негізін қала-
ды. Оның елшілік қызметін арабтар əр-
дайым жоғары бағалап отырды. 

Ал 1937 жылдың 17 шілдесінде қа-
мауға алынады. Пантүрікшіл Т.Рысқұлов-
пен байланысы болды əрі КСРО-ны құ-
лату үшін Түркияға тыңшылық қызмет 
атқарды деген айыппен 1937 жылдың 3 
қарашасында есіл ер атылып кете бара-
ды. Ширек ғасырға жуық уақыт оның 
да аты аталмады, ұрпағы қуғын көрді.

Өткен ғасырдың 30-жылдарында 
Нəзір Төреқұловтай отандасымыз, қа-
зақ азаматының əлемдік деңгейде те-
резесін тең ұстап, Кеңес Одағы сияқ-
ты алып мемлекеттің елшісі ретінде 
абыройлы қызмет атқаруы, солай бола 
тұра түркі тектес халықтардың да мұң-
мұқтажын шешіп, осы жолда қам жа-
сап өтуі де ерлікке пара-пар еңбек де-
сек, артық емес.  

Ғалымжан БАЙЖІГІТ  

ҚАЗАҚТАН ШЫҚҚАН КӘСІБИ ЕЛШІ
Қазақтан шыққан тұңғыш кəсіби, білікті дипломат, елші – Нəзір Төреқұ-

ловтың  есімі  көзі тірісінде-ақ халықаралық деңгейде танылып, жоғары баға-
ланды. Кеңестік дəуірде сыртқы саясат пен дипломатиялық жұмыс орталық-
тан  басқарылып, сыртқы саясат ведомствосы мен шетелдегі елшіліктерде  қа-
зақ ұлтынан  шыққандар санаулы  болатын. 1928-1936 жылдары сол кездегі ең 
жоғары дипломатиялық атақ – КСРО Бас консулы, Төтенше жəне өкілетті өкіл 
деген лауазыммен Кеңес Одағының Сауд Арабиясындағы Елшісі қызметін ат-
қарған, Нəзір Төреқұлов қазақтан тұңғыш шыққан жоғары мəдениетті, білімді, 
сегіз тілді жетік меңгерген өкіл еді. Ақыл-жігерімен сол кезеңде əлемдегі ең бір 
беделді, абыройлы дипломатия басшыларымен, елшілік қызметінің көрнекті 
қайраткерлерімен тіл табысып, қоян-қолтық араласып, олардың құрметіне ие 
болды. Өз дарындылығы арқасында сол елде қоныс тепкен шетелдік елшілік-
тер корпусының жетекшісі биігіне көтерілді. Мемлекетінің мүддесін шетел-
де биік деңгейде қорғау, жоғары деңгейде елші ретінде төңірегіндегілерді түсі-
не білу, сол мемлекеттің басшылығымен терезесі тең келісім сөз жүргізу, көре-
гендік, шешендік өнер,  осы қасиеттердің барлығы Нəзір Төреқұлов бойынан 
табылды. Оның қоғамдық-саяси қызметінің барлық белестерінде бірінші  ұл-
тына, туған халқына аянбай көмек беруге ұмтылғанын көреміз.            
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Ал Семей қаласына ерекше спорт түрі – 
футбол өнері ХХ ғасырдың басында жетті. 
Футбол ойынының алғашқы қарлығашта-
рының бірі 1912 жылы Мəскеуден Семей-
ге келген Н.Н. Куприянов деген кісі бол-
ған.  Бұл туралы мағлұмат жазушы Ахмет 
Əуезовтің 1967 жылы шыққан «Бала Мұх-
тар» атты кітабында бар. Ол кісі естелігін-
де Мұхтар мұсылман балаларынан бірінші 
болып Николай Куприяновқа жол тапқанын 
жазады. Қыр баласының футбол ойынына 
деген шын көңілін байқаған Николай Ни-
колаевич қуана қарсы алып, сол кездегі өте 
қат доп пен тор беріп, əрі ойнау тəртібін, 
ережесін мұқият түсіндіріпті.

Сөйтіп бұған дейін жергілікті етікшіге 
былғарыдан тіктірген доптары көңілдеріне 
онша қонбай жүрген ойыншылар енді фут-
бол ойынын қуана жалғастырыпты. 1913 
жылы қаладағы ерлер гимназиясы мен мұ-
ғалімдер  семинариясында алғашқы фут-
бол командалары ұйымдастырылады. Се-
мейде М.Сайдашев, А.Кəрімов, Ю.Нығма-
тулин, т.б. жергілікті қазақ жəне татар жас-
тарынан тұратын «Ярыш» командасын құ-
рып, көптеген өнерпаздар мен спортшылар-
дың елге танылуына себепкер болды. Сол 
команданың құрамында ұлы жазушы, ғұ-
лама ғалым М.Əуезов жартылай қорғаушы 
болып ойнаған.  1913 жылы тамыз айында 
тұңғыш рет Семей қаласында «Ярыш» атты 
футбол командасы құрылғанда оның беделді 

ПОЛ БРАММЕЛ 
СЕМЕЙГЕ НЕГЕ КЕЛДІ?

М.Әуезов және «Ярыш» футбол командасы

мүшесі жас Мұхтар болды. М.Əуезовтің 
бірден бірінші ұйымдасқан футбол коман-
дасына алынып, негізгі ойыншысы болып 
кетуі, ол кісінің бұған дейін де доп ойнап, 
шеберлігін ұштап, футбол өнеріне деген 
шын ықылас танытқандығының куəсі бол-
са керек. М.Əуезовпен бірге оқыған, доп-
ты бірге қуған достарының айтуына қара-
ғанда «Ярыш» командасының ойыншылары 
тек футболмен ғана шектеліп қоймаған, ше-
бер ойыншы болу үшін басқа да спорт түр-
лерінің маңызы үлкен екенін түсінген олар 
жаз айларында жеңіл атлетика түрлерімен 
айналысқан, қыс кезеңдерінде шаңғы теуіп, 
конькимен жүгіріп, жаттығулар жасауды 
əдетке айналдырған. Өткізілген жарыстар-
да М.Əуезов көбінесе жүлделілер қатарынан 
көрініпті. Футбол командасы негізінде кейін 
«Ярыш» ерікті спорт қоғамы пайда болды. 
Осы ұйымға келген жастар тек спорт ойын-
дарына ғана қатысып қоймай, жаңа құрыл-
ған халық аспаптары оркестрінде де ойнап, 
«Ярыш» атты қабырға газетін шығарды. 
«Ярыш» газетінде тек футбол,  спорт мə-
селесі ғана емес, футболшыларға арналған 
əзіл-сықақ, əдеби тақырыптардағы сын-са-
тира, өлеңдер де жарияланды. Осы қабыр-
ға газетінде жарық көрген бірталай мақа-
лаларды жас Мұхтар жазған болса  керек.

«Ярыш» футбол командасының ойын-
шылары (ішінде Мұхтар да бар) фотосу-
реті Абай мұражайының қорында сақтау-

лы. Бұл фотосуретті кезінде 1974 жылы 
23 мамырда Г.Д. Ғабдуллин деген азамат 
əкеліп тапсырған.  

М.Əуезовпен бірге өсіп, еңбек еткен, 
тығыз қарым-қатынаста болған адамдардың 
жазып қалдырған естеліктеріне қарағанда ол 
өзінің əдеби қызметін қоғамдық жұмыстар-
мен шебер үйлестіре білген. Соның ішін-
де халқымыздың тарихи-мəдени мұралары-
ның бір саласы – дене тəрбиесі мен ұлттық 
спорт ойындарының дамуына белсене атса-
лысқанын байқауға болады.

Жас Мұхтармен бірге жасыл алаңға 
шыққан отандық футболдың қарлығашта-
ры Ахметсəлім Кəрімов (капитан), Қасым-
хан Мұхамедов, Салах Хисматуллин, Зият-
дин Рыспаев, Мұхаммед Сайдашев, Юнус 
Нигматуллин, Əміржан Сидықов, Ғабдул-
хан Ғаббасов, Мұхамедулла Құрманов, Гус-
ман Ямбушев, Сабыржан Ахмедшин секілді 
жеткіншектер елімізде бұл спорт түрінің кең 
таралуына жол ашты.

 Бұл туралы Салих Хисматуллин: «Мұх-
тар «Ярышқа» 1913 жылы келді, екеуміз жас-
өспірімдер командасына кірдік. Ол 16 жас-
та, мен 15-те болатынмын. Мен шабуылшы, 
Мұхтар жартылай қорғаушы міндетін атқар-
ды. Ол ерекше ынтамен өте жақсы ойнай-
тын. 1914 жылдың күзінде біздің команда 
гимназистердің орыс жастарынан құралған 
ең күшті командасымен кездесіп, жеңіске 
жетті. Сонда қарсыластар қақпасына бірінші 
допты түсірген Мұхтар болатын», – деп жа-
зыпты («Семей таңы», 29.04.1977 жыл).

Семей қаласының мұсылмандар мек-
тебінің меңгерушісі, қалалық Думаның мү-
шесі болған Рахметолла Елкебаев оларға 
қаржылай көмек көрсетіп, үлкен қамқор-
лық танытқан. М.Əуезовпен бірге ойнаған 
Əбдінасыр Миршанов, Əміржан Ситдықов 
деген балаларды бауырына салып өсірген.

2009 жылдың 20-21 сəуірінде Семейге 
Ұлыбританияның Төтенше жəне Өкілетті 
елшісі Пол Браммел  келді. Британдық дип-
ломат маусым айында Алматыда футболдан 
өтетін Қазақстан мен Англия кездесуі аясын-
да жоспарланған «Футбол барлығы үшін» 
бағдарламасындағы шараларға қатысу үшін 
келген-ді. Елші жас футболшылармен «Спар-
так» стадионында, футбол жанкүйерлерімен 
Шəкəрім атындағы Семей мемлекеттік уни-
верситетінде, М.Əуезов атындағы педагоги-
калық колледжде жəне №3 балалар үйінде 
кездесті. Осы кездесулерде футболға қатысты 
кеңінен əңгіме қозғалып, сұрақтар қойылды. 
Ол өзінің Семейге қазақ футболының отаны 
ретінде ат басын бұрғанын, əсіресе, қазақ-
тың ең атақты жазушысы М.Əуезовтің жас 
кезінде футболға қалай келіп, қалай ойнаға-
ны қызықтырғанын да айтты.

Ұлы жазушымыз М.Əуезовтің туған ұл-
тымыздың мəдени-рухани өміріне, спорт са-
ласына, оның ішінде халықтық спорт ойын-
дарына да сіңірген еңбегі өлшеусіз. Талант-
ты  кісі  барлық тұрғыдан  талантты  бола-
рына  осының  өзі  айқын  дəлел. 

Нұрсұлу ӨМІРБЕКОВА,
Абайдың  мемлекеттік  

қорық-мұражайының жетекші 
ғылыми қызметкері

М.Әуезов балаң жігіт шағынан бастап халқының болашағын 
айқындайтын ұлт ісі жолында өзіндік ізін қалдырды. Ол 1915 жылы 
қалалық училищені бітіріп, Семейдегі мұғалімдер семинариясын 1915-
1919 жылдары тәмамдайды. Сол кездегі өте жүйелі білім ордасы 
болып саналған аталмыш оқу орны қабырғасында қоғамдық өмірге 
араласа бастайды. Жас Мұхтар жаңалыққа құмарта, қызыға қарап, қала 
өмірінде болып жатқан жаңалықтарға белсене қатысады. 

Мұражай қорынан: Қазақстандағы тұңғыш «Ярыш» футбол командасы. Мұражай қорынан: Қазақстандағы тұңғыш «Ярыш» футбол командасы. 
Үшінші қатарда оң жақтан екінші тұрған М.ƏуезовҮшінші қатарда оң жақтан екінші тұрған М.Əуезов

ҚАНАТЫ ОТҚА ШАРПЫЛҒАН
«...Марқұм айтқанын қылды, елді бəлеге тастап, өзі бас амандап кеткен 

жоқ. Алаш жолында құрбан болды! Қызықты ғұмырының көбі абақтыда, 
айдауда өтті, бірақ қымбат Отыншы, алаштың көркейгенін көре алмай 
арманда кеттім деме, сендей ұл туған ел ешкімнен кем болмас. Топырағың 
торқа, жаның жаннатта болсын, аяулы алаш азаматы».

М.ДУЛАТҰЛЫ

Отыншы Әлжанұлы 46 жасында елі үшін қазаға ұшыраған еді 

Алаш ардақтысы Отыншы Əлжанұлы Се-
мей облысының Зайсан уезіне қарасты На-
рын болысының алтыншы ауылында (қазіргі 
Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ау-
даны) 1872 жылдың 12 тамызында дүниеге 
келді. 1887 жылы Зайсан қаласындағы Ер ба-
лаларға арналған орыс-қазақ бастауыш мек-
тебін үздік бітіріп, Ақмола облысы мен Да-
лалық өлкенің орталығы болған Омбы қа-
ласында Уездік училищеде білімін жалғас-
тырды. Омбы облысының тарихи архивін-
дегі 1889-90 оқу жылы бойынша училищеде 
емтихан тапсырғандарының тізімінде Отын-
шы 2-ші кластың 1-ші бөлімінде оқыды деп 
көрсетілген. Жылдық бағаларында орыс тілі-
нен – 4, қалған пəндердің барлығынан – 5 
деген белгі қойылған. «Закон божий» де-
ген пəнге магометанец деп жазылған. Яғни, 
мұсылман Отыншы бұл сабақты оқымаған. 
Уездік училищені аяқтағаннан кейін О.Əл-
жанұлы Омбы мұғалімдер семинариясына 
оқуға түсіп, онда қалың орыс ішінде жалғыз 
қазақ болады. Оқу орны директорының есеп 
қағаздарында мақтайтын оқушылар ішінде 
«Əлжанов» деген жазу жиі кездеседі. 1894 
жылдың 9 маусымында Отыншы Омбы мұ-
ғалімдер семинариясын бітіріп, «Бастауыш 
училищелердің мұғалімі» атты куəлік алып 
шығады. Отыншының ізімен Омбы мұғалім-
дер семинариясына 22 жылдан соң Мағжан 
мен Сəкен оқуға түскендігі мəлім.

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың 
басында оқу мен білімге ұмтылған қыр қа-
зағы империяның Омбы, Орынбор сынды 
қалаларына шоғырланғандығы белгілі. Шо-
қанның ізімен Омбыға келген қазақ арасын-
да: Ə.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұ-
лы, А.Тұрлыбайұлы, Е.Итбайұлы, Ж.Ақ-
байұлы, М.Айтпенұлы, К.Тоғысұлы, Р.Мар-
секұлы, М.Жұмабайұлы, Ж.Сəдуақасұлы, 
С.Сейфоллаұлы, Н.Нұрмақұлы, Ə.Досұлы, 

Б.Серкебайұлы, Қ.Тоғамбайұлы, А.Сейітұ-
лы, М.Сейітұлы, Қ.Кемеңгерұлы, А.Шорман-
ұлы, Ш.Айманұлы, Ш.Əлжанұлы, Д.Əділ-
ұлы, Ə.Байділдаұлы, С.Сəдуақасұлы, Ғ.Тоғ-
жанұлы, М.Саматұлы, Б.Айбасұлы, Ə.Исаұ-
лы т.б. көптеген мемлекет жəне қоғам, мəде-
ниет пен өнер қайраткерлерін атауға болады. 

Орысша сауатты Отыншы да Омбыда 
қалуға бел байлады. Қалада ол əуелі Орыс-
қазақ училищесіне ұстаз болып орналасып, 
1895 жылдан Ақмола облыстық сотында 
тілмаштық қызмет істеді. Бүгінгі Омбы ар-
хивіндегі Ақмола облыстық сотына қатыс-
ты құжаттар арасында Отыншының өз қо-
лымен жазған аудармалары сақталған. Со-
лардың ішінде Ташмұхамбет Байдəулетов 
пен Марат Жексембаев есімді Атасу болы-
сы қазақтарының Омбы округтық сотының 
төрағасына жазған алты парақтық өтінішін 
орыс тіліне Отыншы аударғаны жайында бі-
леміз. Жəрдем іздеп Омбыға жеткен қыр қа-
зағына қол ұшын ұсынған, сол арқылы орыс 
ұлықтары алдында туған халқының мүддесін 
қорғап, мұқтажын билікке жеткізген Отын-
шы бұл қызметте 1907 жылға дейін істеді.

1897 жылы Ресей империясында жүргізіл-
ген Бірінші халық санағына биыл 120 жыл 
толды. Империяның бір бөлігіне айналған 
отарланған қазақ даласындағы санақтың рес-
ми дерегі бойынша қазақтың саны 4 084 139 
болды. Сол науқанда Ақмола мен Атбасар 
елінде халық санағын Отыншы Əлжанұлы 
жүргізді. Осы еңбегі үшін Алаш қайраткері-
не ІІ Николай патша бекіткен мемлекеттік 
ту түстес ленталы қола медаль табыстал-
ды. Медальмен бірге Петербордан Ішкі істер 
министрі қол қойған арнайы куəлік берілді. 

Отыншы 1902 жылы Алаш  қайраткері 
Қошке Кемеңгерұлының туған апасы Əлдия-
ға (Нұржəмила) үйленіп, шаңырақ көтереді. 
Кейін жас Қошкенің саяси сауатын ашып, 

оны ұлтшылдық, елдік рухта тəрбиелеп, аза-
мат, қоғам қайраткері ретінде қалыптасуына 
зор ықпал етеді.

Облыстық сотта қызмет істеген жылда-
ры О.Əлжанұлы қазақ баспасөзі тарихындағы 
алғашқы қарлығаштардың бірі – «Дала уа-
лаятының газетіне» (1888–1902) мақалала-
ры мен қазақ ішінен жинаған ауыз əдебиеті 
үлгілерін жариялап тұрды. Аталмыш газет-
те Отыншының қазақ жəне орыс тілдерінде 
сексеннен аса еңбегі жарық көрді.

1907 жылдың күзінде О.Əлжанұлы Ок-
ругтық оқу инспекторы А.Алекторовпен бір-
ге Петербор қаласында Ресей Халық ағарту 
министрлігі тарапынан құрылған “Бұратана 
халықтардың оқу ісі мен мектептері туралы 
заң жобаларын қайта қарау комиссиясы” жұ-
мысына қатысты. Мəртебелі жиынға ол қа-
зақ халқының өкілі ретінде барды. Аталған 
комиссияда Отыншы қырдағы елдің оқу-
білім мəселесіне қатысты баяндама жасады. 
Сол жылы Алекторов Отыншыға сот кеңсе-
леріндегі қызметті қойып, біржола оқу-ағар-
ту ісімен айналысуға шақырды. Осылайша, 

ол Көкпектіде екі кластық орыс-қазақ учили-
щесіне директор болып тағайындалды. Сон-
дай-ақ, Отыншыға Өскемен, Зайсан уездерін-
дегі барлық бастауыш мектептерді басқару 
жəне қазақ арасында жаңадан орысша оқы-
татын бастауыш мектептерді ашу міндеті 
қоса жүктелді. Негізі, Отыншының бауыр 
басып үйреніп қалған, білім алып, абырой-
лы қызмет атқарған, сырлас дос тапқан, от-
басын құрып ұрпақ сүйген, жиырма жылғы 
өмірі өткен Омбы қаласын тастап кету оңай 
болмады. Қайраткердің Омбыдан көшуінде 
саяси себеп бар болғандығын айта аламыз. 
1907 жылы ауылда қалған Əлжан əкесі қай-
тыс болғаннан кейін, ол туған-туысқандары-
на жақындағысы келді. Дегенмен Омбыдан 
кетуге негізгі себеп болған бірден-бір жағ-
дай – қазақ даласында басталған саяси өз-
герістер, соның ішінде ұлт-азаттық Алаш 
қозғалысының өмірге келуі, оның белсенді 
азаматтарын биліктің қуғынға ұшырата бас-
тағаны болатын.

1905 жылдан кейін саясат райының өзге-
ре бастауы көзі ашық қазақ оқығандарының 
тағдырына əсер етті. Сол жылы Қарқаралы 
петициясы мен Оралдағы құрылтай патша 
сақшыларын ойландыра бастады. Əлихан, 
Ахмет, Міржақып сынды ұлт көсемдерінің 
осы кезден бастап əр қадамы аңдуда бол-
ды. Отыншы да Омбыда жүргенде езілген 
елдің жоғын жоқтап, астыртын саяси күрес 
жолына кіріседі. 1909 жылы Көкпектідегі 
қызметін тиянақты істеп жүрген Отыншыға 
саяси жала жабылып, патшалық үкімет оны 
Қытаймен шекаралас Лепсіге бес жылға жер 
аударады. Кесілген мерзімі 1914 жылы аяқ-
талса да, құзырлы орындар «саяси сенімсіз» 
деп туған жеріне оралуына рұқсат етпейді. 
Жетісу жерінде Отыншы қазақты қан жы-
латқан 1916 жылды қарсы алады, Ресейдің 
1917 жылғы қос төңкерісінің суық лебін де 
басынан кешіреді. 

1917 жылы желтоқсанның 5-і мен 13-і 
аралығында Орынбор қаласында тарихи 
Екінші Жалпы қазақ-қырғыз съезі өткені 

мəлім. Қазақ даласының түкпір-түкпірінен 
82 өкіл қатысқан бұл съезді ұйымдастыру-
дағы мақсат – Алашорда үкіметін құру бо-
латын. Құрылтайдың қорытындысы бойын-
ша көпшіліктің даусымен Алашорда ұлт ке-
ңесінің төрағалығына Ə.Бөкейхан сайланып, 
15 адамнан тұратын үкіметтің құрамына 
О.Əлжанұлы да кіреді. 

Алаштанушы Тұрсын Жұртбай “Талқы” 
атты кітабында: “Əлихан, Ахмет, Міржа-
қып, Мұхамеджан, Халел, Жаһанша, Жақып, 
Отыншылар – ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 
ғасырдың басындағы ұлттың рухани көсем-
дері еді”,–деп жазады. Алашорда үкіметінің 
құрамына сайланған қайраткерлердің қай-
қайсысы да – ХХ ғасырдың басында қалың 
қазақ атынан сөз сөйлеген, елді бастаған 
көрнекті тұлғалар еді. Ал олардың ішінде 
Отыншы Əлжанұлының бірге болуы, оның 
сол заманда қазақ қоғамындағы үлкен бе-
делін, саяси қайраткерлер арасындағы сал-
мағын танытатын мысал деп білеміз. 

1918 жылдың тамыз айында Отыншы 
Мақаншы жерінде большевиктер қолынан 
опат болады. Қайраткердің қаза болғаны 
қазақ баласының қабырғасын қайыстыр-
ды. Міржақып Алаш ардақтысының құр-
бан болғанын хабарлап қазанама жарияла-
ды. Жүсіпбек пен Мұхтар Семейден жа-
рық көретін «Абай» журналында «Мақан-
шы қаласын қызылдар шапқанда қазақтың 
бір оқыған қызметкері Отыншыны шаһид 
қылып, сүйегін өртеп жіберіпті» деп хабар-
лады. Ал Қызылжардан жарық көрген қа-
зақтың тұңғыш жастар газеті «Жас азамат-
та» Қошке Кемеңгерұлы былай деп жазды: 
«Ел-жұртыңды,  туысқандарыңды тастап, 
мəңгі сапарға жөнелдің. Жаңа гүлденіп келе 
жатқан Алаштың көшбасшы азаматтар-
ға өте мұқтаж уақытында қанішер, жен-
дет большевиктердің қолынан мезгілсіз қаза 
таптың. Ертеден ел қамын ойлап, Алаш ті-
легін қолыңа шырақ қылып ұстап едің, сол 
шырақтан өміріңнің ақтық сағатына дейін 
айырылмадың.

Білім дариясына сусындауыма, саяси 
көзімнің ашылуына себепкер болып, ұлтшыл-
дықтың өріне сүйреп едің, алыста жат-
саң да, ақыл сабағыңды хатпен беріп, ұс-
таз болып едің.

Жұмсақ сөзді, мəлім жүзді, көркем мі-
незді  қымбат жездем, дидарыңды көре ал-
мадым-ау! Опасыз тағдыр, баянсыз дүние! 
Мейірімсіз өлім! Амал жоқ… Иманың жол-
дас болсын!  1918 жыл, ағұст.».

Баспасөзде жарияланған қаралы хабар-
лар мен қазанамалар Отыншының заман-
дастары арасындағы абыройы мен беделін, 
үзеңгілес інілері алдындағы қымбат тұлға-
сын танытады.

О.Əлжанұлының «Дала уалаятының га-
зетінде» жарық көрген ауыз əдебиеті нұсқа-
ларын Қазақ еліне алғаш библиограф ғалым 
Үшкөлтай Субханбердина жеткізді. Ал өмір-
баяны мен қайраткерлігі туралы бірінші та-
нымдық зерттеуді 1993 жылы білікті мұрағат-
танушы, абайтанушы Бейсембай Байғалиев 
«Алаштың ардағы» атты мақаласында жаз-
ды. 2016 жылы қайраткер қаза болған Үржар 
ауданы орталығында ел азаматтарының қол-
дауымен Алаш ардақтысына ескерткіш қо-
йылып, əруағына ас берілді. Елімізге таны-
мал алаштанушы ғалымдардың, қоғам қай-
раткерлерінің, Алаш боздақтары мен Отын-
шы ұрпақтарының қатысуымен ғылыми кон-
ференция ұйымдастырылды.

Қазақтың тұңғыш кəсіби публицистерінің 
бірі, ауыз əдебиеті үлгілерін жинаушы, эт-
нограф, статист, аудармашы, ағартушы-педа-
гог, мемлекет жəне қоғам қайраткері Отын-
шы Əлжанұлы – Қазақ елінің жарқын бо-
лашағы үшін құрбан болған Алашорда үкі-
метінің мүшесі, Алаш əскерін құрған тарихи 
қозғалыстың жарқын тұлғасы. Асыл азамат-
тың аяулы есімі қазақпен бірге жасай береді.

Қайырбек КЕМЕҢГЕР,
Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті 
Қазақ əдебиеті кафедрасының доценті

«Түркістанның» халықаралық қосымшасыЖаhан
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КӨНЕ ТАРИХТЫ� КУӘСІ – 
��НДЫ ЖӘДІГЕРЛЕР

Қожа Ахмет Яссауи кесенесi тек орта ғасырлық сәулет өнерiнiң ғажайып 
туындысы ғана емес, сол сияқты орта ғасырлардан жеткен бай тарихи 
мұраларды сақтап отырған киелi орын. 1978 жылы Қожа Ахмет Яссауи 
кесенесі республикалық музей ретінде ашылып, халыққа қызмет 
көрсете бастаған кезде музей қорында 300-ден аса жәдігер болған.

ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ə. НАЗАРБАЕВТЫҢ ҰЛЫТАУ ТӨРІНДЕГІ СҰХБАТЫНАН

 «... Мына өзіміз келіп отырған Ұлытау – өте қасиетті жер. Ұлытау деп аталуының өзінің тарихи мəні бар. Қазақтың ен даласының қай шетіне барсаң 
да, осындай қасиетті жерлер табылады. Шығысқа барсаң – Берел қорғаны бар, Орталыққа келсең – қалмақтармен соғысқан Аңырақай шайқасы өткен жер 
бар. Батысқа барсаң – Алтын Орданың хандары тұрған Сарайшық сияқты қасиетті мекен бар, Оңтүстікке барсаң – Түркістан тұр. Қазақстанда осындай 
қасиетті жерлер көп. Дегенмен Ұлытаудың орны бір басқа. Біздің жастарымыз оны біле бермейді. Біз өз тарихымызды жаңадан игеріп, біліп жатқан елміз. 
Қазақтың тарихы өте бай. Оны білуіміз керек, қолға алып та жүрміз. Тарих жылы деген жылды жарияладық. Дүние жүзінен – Қытайдан, Ираннан қазақ 
тарихының жазба жəдігерлерін жинадық».

Музей қорына қабылданған алғашқы 
жəдігерлер Қожа Ахмет Яссауи кесенесін-
де ХIV ғасырдан сақталған, Əмір Темірдің 
бұйрығымен жасалған қола жəне ағаш бұ-
йымдар. Олар тайқазан, шырағдандар жəне 
қазандық, қабірхана есіктері, олардың қола 
көшірмелері мен балғашалары. Бұл қола 
бұйымдар туралы алғаш ғылыми деректер 
ХIХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың ба-
сында жариялана бастады. Мысалы, М.Е. 
Массон мен А.Ю. Якубовский жалпы си-
паттама жасаған болса, 1960 жылдары Эр-
митаждың шығыстанушы ғалымы А.А. Ива-
нов кесенеде Əмір Темір дəуірінен сақтал-
ған бір қатар жəдігерлерге толық анықтама 
берген болатын.

 Əмір Темір дəуірінен сақталған заттар 
ғимаратқа кіретін есіктерден бастау алады. 
Жəдігер есіктер – жамағатхана бөлмесінің 
есігі – «Қақпа» жəне қабырхана есігі – «Қап-
сырма». Шеберлер есіктің берік жəне əсем 
жасалуымен қатар, рəміздік мəн-мағына-
сын арттыру үшін оған символдық мəнге 
ие ою-өрнектер, терең мағыналы хадистер 
мен нақыл сөздердің бедерленуіне көңіл бөл-
ген. Есіктер екі бетінен ағаш, сүйек, алтын, 
күміс əшекей өрнектермен өрнектелген. Əр-
түсті ағаш қиындылары жəне піл сүйектері-
мен жапсырып əшекейленген өрнектерінің 
біразы тозып, өкінішке қарай, жойылған. 
Қақпа есіктің орта бөлігінде есікті қағуға 
арналған екі қола алқа мен оларды орната-
тын топса-тұғырлары бар тік төртбұрыш-
ты тақташалар орналасқан. Алқаның топ-
са-тұғырлары барыстың басы бейнесінде, 
одан төменірек алқаға барыстың екі кішке-
не аландарының бейнелері сомдалған. Қола 
тақташаға алқа ұрылып, дыбыс шығаруына 
арналған сегіз жапырақшалы гүл бейнесін-
дегі кішкене төстік бар. Екінші қабірхана 
есігі – Қапсырма. Жалпы пішіні жамағат-
хана есігіне ұқсас, есіктің жоғарғы тұсын-
да екі алқаның дөңгелек қола тақташалары 
жəне гүлге ұқсас сегіз жапырақты кішкене 
төстігі сақталып, алқаларының өздері жо-
ғалған. Деректер бойынша жоғалған алқа-
лар қақпа есіктің алқаларына ұқсас, сонда-
ғы жазулар да қайталанып жазылған. 

Қоладан құйылып, алтын, күміс жала-
тылған алты шырағдан мен есік тұтқала-
ры да халық өнері маржандарының қатары-
на жатады. Бұларды жасаушы шебер исфа-
һандық Тадж-ед-Дин ұлы Из-ед-дин. Қола 
тұтқада хижраның 797 жылы жасалғанды-
ғы көрсетілсе, қола шырағдандардағы жазу-
ларда хижраның 799 жылғы 20 рамазанын-
да Əмір Темірдің тапсырысымен жасалған-
дығы жазылған.

 М.Е. Массонның көрсетуінше, бұрын екі 
шеткі шағын бөлмелер арқылы енетін есік-
тер жабық тұрған да, келген адам бас есік 
– «Қақпа» есігінен кіретін болған. «Қақпа» 
табалдырығын аттаған кісі ғимараттың ор-
талық залы – қазандық бөлмесіне енеді. Қа-
зандық бөлмесінің ортасында «Тайқазан» 
тұрған. Қазанның салмағы – 2 тонна, диа-
метрі – 2,45 метр. Қазанда қант қосылған 
су толы тұрған, жұма намазы аяқталған соң 
мұны мешіт қызметшілері емдік қасиеті бар 
су ретінде зияратшыларға үлестіріп беретін. 
Бұл қазан Түркістан қаласынан 25 шақы-
рым жердегі Қарнақ елді мекенінде құйыл-
ған. Оны құйған тебриздік шебер-Əбд-əл-
Əзиз ибн Шарафуддин.

Музей қорының этнография тобында 
Əмір Темір дəуірінен сақталған жəдігер-
лерден бастап ХХ ғасырға дейінгі кезеңді 
қамтитын қазақ қолөнерінің небір тамаша 
үлгілері сақталуда. Этнография бөлімінде 
қазақтың қолөнер туындылары – кестелі-
тоқымалы бұйымдар, ағаштан, теріден жа-
салған ыдыс-аяқтар мен үй жиһаздары, құ-
мандар мен самаурындар, əсіресе, тек күміс-
тен жасалған зергерлік бұйымдардың бірін-
бірі қайталамайтын 800-ден аса түрлері кез-
деседі. Ұлттық мұраларды жинақтауда елге 
оралған бауырларымыздың ұлттық қолөнер 
туындыларын нақышын бұзбай сақтап қа-

луы жəне оларды музей қорына тапсыруы 
көп көмегін тигізді. 

Қазіргі күні «Əзірет Сұлтан» мемле-
кеттік тарихи-мəдени қорық музейінің қо-
рында 23 978 заттай мұрағаттар мемлекеттік 
есепке алынған болса, оның 2627 данасы эт-
нографиялық, 5034 данасы археологиялық, 
2734 данасы жазба ескерткіштер, 13583 да-
насы нумизматикалық жəдігерлер болып 
төрт ғылыми классификациялық топқа жік-
телген. Олардың көпшілігі түпнұсқа əрі өте 
құнды, қайталанбайтын қолөнер туындыла-
ры болып табылады.

2734 дана жазба ескерткіш жазылу түрі 
мен атқарған қызметіне қарай 4 топқа бөлі-
неді. Олар: көне баспа кітаптар, көне қол-

жазбалар, жаңа құнды кітаптар жəне тари-
хи құжаттар.

Кез келген халықтың жазба мұралары – 
сол елдің құнды дерегі, сол халықты таны-
татын тарихы. Соның ішінде қазақ халқы-
ның жазба мұраларына тоқталар болсақ, өте 
бай ауыз əдебиетімен қатар, жазба мұрала-
рының да бай қоры болғанын айтуға бола-
ды. Кезінде тек Қожа Ахмет Яссауи кесе-
несінің кітапхана бөлмесінің өзінде бірне-
ше ғасырлық жазба мұралар сақталғаны та-
рихи деректерден белгілі. Кеңестік дəуірде 
түп-тамыры дінмен байланысты басқа да 
орындар сияқты қараусыз қалған немесе 
қасақана құрту кезінде ғасырлар бойы жи-
нақталған бай мұраларымыз басқа орындар-
ға көшіріліп, өртеліп, жоғалып, ұстағанның 
қолында кеткен. Қазіргі кезде қорда жинақ-
талған жазба ескерткіштер музей ашылар 
кезде халқымыздың біртуар ұлы Өзбекəлі 
Жəнібеков ағамыздың бастамасымен ха-
лықтың қолында сақталған басқа көне мұ-
ралармен қатар сый ретінде музейге тапсы-
рылып, жинақталды. 

Музей қорындағы жазба ескерткіштер 
бірнеше топқа бөлінеді. Соның ішіндегі 
құндысы да, ең маңыздысы – қолжазбалар. 
Қордағы қолжазбалардың жалпы саны – 
158. Олар араб, парсы жəне түркі тілдерін-
де. Олардың біразы кітап түрінде жазылып 
түптелген, мұқабалары бар, кейбірі қалың 
дəптерге көшірілген, ал енді бірі қалта дəп-

теріне (блокнот) жазылған. Бұл қолжазба-
лардың тақырыптары əртүрлі, сақталулары 
да əр деңгейде, қолжазбалардың сақталуы-
на қарап, олардың қаншалықты қолданылға-
нын байқауға болады. Қордағы осы дүние-
лердің қайсыбірі адам иманына кəмілдік, сұ-
рақтарына жауап, ізденісіне жаңалық, пікірі-
не дəлел ұялауына түрткі болса деген ниет-
теміз. Көне қолжазбалардың біразы ХІХғ-
ХХғ. басында настағлик, насх жазулары-
мен жазылған. Музей жəдігерлерінің қол-
жазба қорын зерттеген тарих ғылымдары-
ның докторы А.К. Муминовтың «Каталог 
арабографических рукописей музея-запо-
ведника «Азрет-Султан» в городе Туркес-
тан» атты кітабында ғалым қолжазбалар-
ды 8 топқа яғни: Құран жəне құран ілімі, 
хадистер, догматика, фикх, логика, фило-
логия, поэзия, мутаффариқат (Математика 
жəне медицина) деп бөледі. Қолжазбалар-
дың арасында Құран Кəрімнің толық нұс-
қасы немесе кей сүрелері жазылған кітаптар 
мен кітапшалар, Мұхаммед (ғ.с.) пайғамбар-
ға қатысты өмірбаяны, тарихы баяндала-
тын, ұлының опат болуы жайында «Мəш-
һүр насихаттар» атты хадистері аудармала-

болмағандықтан, қолжазбаларының көшір-
мелері жинақталған.

Музей қорына жинақталған кітаптардың 
тағы бір түрі – Қожа Ахмет Ясауи шəкірт-
терінің шығармалары. Олар шығыс үлгісін-
дегі диуан, ғазал, назым түрлерінде парсы-
ша немесе көне түркі тілінде, яғни шағатай-
ша жазылған. Омар Маргунфтың шығарма-
лары «Беділ Диваны», С.Бақырғанидің «Ди-
ваны», «Софы Аллаяр» кітаптары. 

Кейінгі төте жазумен жазылған қазақ 
ақындары мен жырауларының шығармала-
рына, мысалы Айтбай Белгібаевтың «Арман-
да Айтбай» мен Ізбастының «Ахуали қия-
матына» қарап олардың Ясауи ілімі немесе 
сопылық ағымның уағыздаушылары екенін 
көруге болады. Осылардың ішіндегі ең бір 
құнды да қызықтысы Шейх Худайдад Таш-
Мухаммед əл-Бұхаридің Ясауия силсиласын 
теориялық, практикалық ғұрыптары жөнінде 
өте терең мағлұмат беретін, шамамен ХҮІІІ 
ғ. аяғында түркі тілінде жазылған, «Диуани 
Хикметтен» кейінгі құнды кітап деп баға-
лауға болатын «Бустан уль-Мухиббин» мен 
сопы, ақын, Фарид ад-Дин Мухаммад ибн 
Ибрахим Аттар əулиенің парсы тілінде жа-

соғылған Шағатай ұлысының күмістелген 
мыс ақшаларын зерттеген ғалымдардың 
еңбектерінде кездеспейтін тың жаңалық-
тар көрініс берді. 

Музей қорында 20 дана алтын, 500-ге 
жуық күміс жəдігерлер сақтауға алынған. 
Құнды металдардан соғылған ақшалардың 
барлығы дерлік Республикалық сынамдау 
палатасында тексеріліп, құрамы анықталған. 

Нумизматикалық жəдігерлер қорында 
нумизматикалық жəдігерлермен қатар бо-
нистикалық, фалеристикалық жəдігерлер 
де сақталуда.

Алтын тиындардың 1 данасы – ХІІІ ғ. 
басында Мұхаммад бин Текештің атымен 
соғылған алтын динар кездейсоқ табылған. 
[1 сурет]. Ақша сарайы атауы мен соғыл-
ған жылдық жазбасы жойылып кеткен. Тағы 
бір 1 дана алтын динар бетіндегі бедер қал-
дықтарының сақталған бөліктеріне қараған-
да Шыңғыс хан немесе Менгу хан атымен 
шекілген, кездейсоқ табылған. Динар Са-
марқанда 660/680 х.ж. арасында соғылған. 
Тиын өте сирек кездесетін алтын динарлар 
қатарына жатады [2 сурет]. 

13 дана алтын динар ХІІІ ғасырдың орта 
тұсында Орта Азия қалаларында соғылған. 
Бұл ақшалар кезінде ақша соғу ісіндегі ерек-
шеліктерге байланысты сынамдары əдейі тө-
мен етіп соғылып отырған (500-580% сынам) 
алтын динарлар. Тиындардың беттерінде тек 
Бұхара жəне Самарқан атаулары ғана сақтал-
ған. Барлығының беттерінде «Калима» жазба-
сы мен халифа Наср лид-Дин Аллахтың аты 
түсірілген. Тиын жиектеріндегі жазба бедер-
лері барлығында дерлік жойылып кеткен. Бес 
дана алтын тиын Стамбұлда, Иранда, Авст-
рия-Венгрия, Ресей патшалығында ХIХ-ХХ 
ғасырларда соғылған. 

Түркістан қаласы, Қарашық өзенінің ма-
ңындағы қалалық қорымнан кездейсоқ табыл-
ған 6000 данадан астам мыс ақшалардан тұ-
ратын көмбе құрамынан 370 дана тиын қа-
зақстандық нумизмат Р.З. Бурнашеваға зерт-
теуге жіберіліп, одан кейін өзбекстандық ну-
мизмат-ғалым Л.Ю. Шпенева «Əзірет Сұл-
тан» музейіне келіп, көмбені толықтай зерт-
теді. Көмбе XV ғ. хижра жыл санағы бо-
йынша 832 х.ж. (1428-29 ж.) көрсеткіші-
мен, Темуридтер мемлекетінің Мауреннахр-
лық бөлігінің билеушісі Ұлықбек тарапынан 
жүргізілген ақша реформасы тұсында соғыл-
ған мыс адлилерден тұратыны анықталды. 
Көмбе құрамындағы ақшалар тек, 832 х.ж. 
көрсеткішімен соғылған ақшалардан ғана 
емес, сонымен қатар, 851, 854, 862 жылда-
ры Мауреннахр мен Хорасанның түрлі ақша 
сарайларында соғылған ақшалардың кезде-
суімен де құнды. Р.З. Бурнашева мен Л.Ю. 
Шпенева жүргізген зерттеу жұмыстары нə-
тижесінде көмбе құрамында бұған дейін Те-
муридтер мемлекетінде беймəлім болып кел-
ген жаңа ақша сарайларын анықталды. Көмбе 
құрамы Р.З. Бурнашева, Е.А. Смағұлов, М.К. 
Тұяқбаевтың «Клады и монеты Туркестана» 
атты кітаптары мен Р.З. Бурнашеваның бірне-
ше ғылыми мақалаларында қарастырылған. 

1982 жылы Ясы-Күлтөбе қалашығында 
жүргізілген қазба жұмыстары кезінде құмы-
ра ішінен XIII ғасырдың соңғы ширегі мен 
XIV ғ. басында Шағатай мемлекетінің ақша 
сарайларында соғылған 202 дана күміс дир-
хем мен фельстерден тұратын көмбе табыл-
ған. Көмбе құрамында Алмалық, Əндіжан, 
Бұхара, Қашғар, Кенджде, Маргинан, Оты-
рар, Самарқан, Тараз, Жодженд, Шаш жəне 
Янги ақша сарайларының өнімдері бар. Көм-
бе құрамында Алмалық ақша сарайында со-
ғылған бір дирхем бетінде бұл ақша сарайы-
на қатысты бұған дейін кездеспеген жаңа 688 
х.ж. /1289 жылдық көрсеткіш анықталғаны 
жəне Е.А. Давидовичтің кезеңдестіруі бо-
йынша, Шағатай ұлысының ІІІ кезеңде жұ-
мыс атқарған ақша сарайларының барлығы-
ның дерлік өнімдері кездесуімен маңызды. 
Бұл жағдай сол кезеңде Шағатай ұлысына 
қарасты Түркістан қаласының айтарлықтай 
маңызға ие сауда орталықтарының бірі бол-
ғандығын көрсетеді.

2000 жылы Түркістан қалашығының «Қо-

Қазіргі күні «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық 
музейінің қорында 23 978 заттай мұрағаттар мемлекеттік есепке 
алынған болса, оның 2627 данасы этнографиялық, 5034 данасы 
археологиялық, 2734 данасы жазба ескерткіштер, 13583 данасы 
нумизматикалық жәдігерлер болып төрт ғылыми классификациялық 
топқа жіктелген. Олардың көпшілігі түпнұсқа әрі өте құнды, 
қайталанбайтын қолөнер туындылары болып табылады.
2734 дана жазба ескерткіш жазылу түрі мен атқарған қызметіне 
қарай 4 топқа бөлінеді. Олар: көне баспа кітаптар, көне қолжазбалар, 
жаңа құнды кітаптар және тарихи құжаттар.

рының өлең түрінде жазылғаны, Мұхамм-
мед (ғ.с.) пайғамбардың туған айы құрмет-
теліп, тойланатын Мəуліт мерекесінде оқы-
латын «Мəуліт Шəріп» жырлары кітаптары 
бар. Осы тақырыпта түркі тілінде жазыл-
ған, Мұхаммед (ғ.с.) пайғамбардың өмірбая-
нын толық қамтыған өте көлемді 3 томдық 
«Мағариж уннубуат» атты кітап қолжазба 
қорымыздағы ғана емес, жалпы сирек кез-
десетін құндылық. 

Сенім мен құлшылықтарды бекіту, Фикх 
іліміндегі түрлі сұрақтардың жауабы табыла-
тын ислам дініндегі танымал кітаптар Мұх-
тасар ал-Уиқая, Чахар китаб пен олардан 
үзінділер жəне түрлі діни мəселелер жазыл-
ған кітаптардың көпшілігі, қолжазба түрін-
де сақталған дұғалар мен тұмар дұғалары да 
аударылған. Көне баспа кітаптардың негізгі 
бөлігі ХІХ-ХХ ғ. басында Ташкентте, Қазан-
да, Уфада, Стамбұлда, Бұхарада жəне Санкт-
Петербургте басылған.

Қорымыздың ең құнды жəдігерлері – 
Қожа Ахмет Яссауи шығармаларының, яғни 
хикметтерінің бірнеше қолжазбасы мен көне 
баспа кітаптары. Солардың ішінде осыдан 7 
жыл бұрын мұражай қорына қабылданған 
«Диуани Хикмет» қолжазбасының түпнұс-
қасы. Бұл – 326 беттен тұратын, кім жазға-
ны əзірге белгісіз, хикметтері толық, тия-
нақты, шамамен 1845 жылдары көшірілген 
кітап. Сақталуы да жақсы. Қожа Ахмет Яс-
сауидің мұнан басқа «Миратуль қулуб» (Жү-
рек айнасы), «Фақырнама» жəне кейіннен 
табылған «Рисала дар адаби тариқат» (та-
риқат əдебі) атты еңбектерінің түпнұсқасы 

зылған «Тазкират ул-Аулия» (Əулиелердің 
өмір жолы) кітабын айтуға болады.

Музей қорларында сақтауға алынған 
жəдігерлердің жартысынан көбін құрай-
тын жəдігерлердің бірі нумизматикалық 
жəдігерлер. Нумизматикалық жəдігерлер 
қатарына археологиялық қазба жұмыстары 
кезінде Түркістан аумағының «Яссы-Күл-
төбе», «Тоған», Сауран, Иқан, Қосқорған, 
Төрткүл (Құшата), Төрткүл ІІ, Жүйнек, Мір-
төбе қалаларынан табылған ортағасырлық 
11 ақша көмбелері, яғни нумизматикалық 
жəне сирек кездесетін жəдігерлер кіргізіл-
ген. Бұл көмбелердің көпшілігі қазақстан-
дық нумизмат-ғалым Р.З. Бурнашева жəне 
өзбекстандық ғалым Л.Шпенева тарапынан 
зерттеліп, осы ғалымдардың түрлі ғылыми 
еңбектеріне өзек болған.

2012 жылдың ақпан айында Ораңғай 
елді мекенінің тұрғыны кездейсоқ тауып 
алған ХV ғасырдың соңы мен ХVІ ғасыр-
дың алғашқы ширегінде соғылған 54 дана 
мыс фельстерді (мыс ақшалар) мұражай қо-
рына өткізді. Сол жылдың наурыз айында 
Шаян ауданы, Сарыбұлақ елді мекенінің 
тұрғыны тау етегіндегі Құрысай деген жер-
ден табылған 450 дана мыс ақшалар көм-
бесін əкеліп өткізді. Көмбені зерттеу бары-
сында көмбе ХІІІ ғасырдың екінші жарты-
сында соғылған Шағатай ұлысының күміс-
телген мыс дирхемдері екендігі анықтал-
ды. Бұл көмбе зерттеліп, нəтижелері ғы-
лыми-практикалық конференцияларда жа-
рық көрді. Зерттеулер нəтижесінде, Оты-
рарда ХІІІ ғасырдың екінші жартысында 

қан цитаделінде» жүргізілген қазба жұмыс-
тары кезінде Жани əулетінің билігі тұсында 
соғылған 75 дана күміс тангаларынан тұра-
тын көмбе табылған. Тангалар Имам Қули 
хан, Надыр Мұхаммед хан жəне Абдула-
зиз хан тұсында соғылған тиындардан тұ-
рады. Көмбенің маңыздылығы оның Жани 
əулетінің алғашқы билеушілерінің тұсын-
да соғылғандығында. Нумизматика саласын 
зерттеуші, тарих ғылымдарының докторы 
Е.А. Давидович VIII-XVIII ғғ. Орта Азия 
ақша айналымын ІІІ кезеңге бөліп қарасты-
рады. Бұл көмбе ІІ кезең тиындарынан тұ-
ратыны анықталды. І жəне ІІ кезең тиында-
рының соңғы кезеңнен айырмашылығы бұл 
кезеңдерге тəн күміс ақшалардың сынамы 
жоғары болған. Ал соңғы кезеңде тангалар 
металының күміс құрамы төмендеп кеткен. 
Бұл көмбе құрамында жоғарыда аталып өт-
кен билеушілер аттарынан соғылған танга-
лардың бұрын ғылымда белгісіз болып кел-
ген типтері анықталды. Имам Қули хан аты-
нан соғылған тангалардың 73-79 аралығында 
белгіленген жаңа типтері, Надыр Мұхаммед 
ханның бұрын белгісіз болып келген 18 жəне 
19 типтері анықталды. 

2016 жылдың ақпан айында мұражай 
қорына бірнеше мыс ақшалар келіп түсті. 
Олардың құрамында XIVғ. 2-ші жартысын-
да Алтын Орданың Сығанақ, Хорезм ақша 
сарайларында соғылған түрлі типтегі үлгі-
лері кездеседі. Осы тиындар арасында бір 
бетіндегі жазба бедерлері түгелдей жойылып 
кеткен, екінші бетінде араб графикасымен 
 жазбасы түсірілген мыс ақша да ناخ ر...ناهج
бар. Бұл тиынға жүргізілген алғашқы зерт-
теу жұмыстарының нəтижесі бойынша мыс 
ақша қазақтың ханы Жəңгірдің атымен со-
ғылған тиын болуы мүмкін деген болжам 
жасалып отыр[3 сурет]. Себебі осы кезеңге 
тəн Орта Азия билеушілері арасында Жа-
хангир атымен белгілі хан жоқ. Тиын типо-
логиялық қатынасы бойынша ерекше. Əри-
не, тиын қазіргі таңда бір ғана үлгіде бол-
ғандықтан дөп басып айтуға ертерек. Де-
генмен, болашақта жиналатын материалдар 
жұмбақтың сырын ашады деген сенімдеміз. 
Жалпы, Қазақ хандары арасынан тек Тұр-
сын Мұхаммед хан атымен соғылған ақша 
ғана белгілі. 

Нумизматикалық жəдігерлер қорында ну-
мизматикалық жəдігерлермен қатар бонисти-
калық, фалеристикалық жəдігерлер де сақ-
тауға алынған. 

Музей қорының археологиялық тобы 
Түркістан оазисіндегі ежелгі қалалар Шау-
ғар-Шойтөбе, Ясы-Күлтөбе, Ескі Түркістан, 
Қаратөбе-Сауран, Сидақ-ата қалалары мен қо-
ныстарына жыл сайын жүргізіліп келе жат-
қан археологиялық қазба жұмыстары кезінде 
табылған жəдігерлермен де толықтырылуда. 
Қордағы ең ежелгі археологиялық жəдігерлер 
Түркістан өңіріндегі Қосқорған, Шоқтас тұ-
рақтарынан табылған тас жаңқалар, сондай 
ақ Қазақстан жеріндегі басқа да тас дəуірінің 
тұрақтары Семізбұғы, Тасқотан, Тəңірқазған, 
Маңғыстау аймағындағы ескерткіштерден та-
былған, яғни біздің жыл санауымыздан мың-
даған жыл бұрынғы өзектастар, еңбек құрал-
дары. Олардың қатарына б.з.д. ХІV-ХІІІ ғғ. 
қола əшекейлер топтамасы – қос мүйізді бі-
лезіктер, əшекейлер мен тастан тізілген мон-
шақтар жəне қыш ыдыстардың бірнеше түр-
лерін қосуға болады. Олар қола дəуірінің 
Андронов мəдениетінің Федоров жəне Ала-
көл кезеңдерінің жəдігерлері. Түркістан қа-
ласына жақын маңдағы Шпан қорымынан 
табылған 120-ға жуық жəдігерлердің ішінен 
алтыннан жасалған əйелдердің бас киімін бе-
зендірген салпыншақ құлақ əшекейлері де 
б.з.д ХVІІ-ХІV ғғ. жататын құнды дүниелер.

Қордағы қыш бұйымдар көне дəуірлер-
дегі шеберлердің ыдыс формаларының бірне-
ше түрін жасау технологиясын жете меңгер-
гендіктерін көрсетеді. Жинақталған жəдігер-
лердің ішінде кейінгі дəуірлерде де Түркістан 
өңірінде қыштан ыдыс жасау өнерінің ерек-
ше дамығандығын жəне ыдыс түрлерінің на-
қышталу сипаты мен түсірілген өрнектерінің 
мəн-мағыналылығы назар аудартады. 

Сидақ, Сауран т.б. ерте орта ғасырлық 
қала қоныстарын зерттеу нəтижесінде табыл-
ған материалдар бұрын беймəлім болып кел-
ген тың деректердің көзін ашты. Ерте ортаға-
сырлық Сидақ қаласы қазбасынан табылған 
хумдардың ерекшелігі – көлемінің үлкендігі 
жəне пішіндерінің əртүрлілігі. Олар кезінде 
астық жəне тағы басқа азық - түліктер сақ-
тауға пайдаланылған. Олардың бүйірлерінің 
сыртына, иініне, төменгі жағына күйдірілген-
ге дейін кертіп салынған тамға немесе там-
ға тəрізді белгілерді өрнек орнына қолдан-
ғандығын кездестіруге болады. Бұларға қа-
рап ұсталар ыдысқа өздерінің ру таңбасын 
немесе жеке белгісін салған болса керек деп 
жобалау орынды. Археологиялық жəдігер-
лердің ішіндегі құнды дүниелердің қатары-
на Сауран, Сидақ ата қалаларынан табыл-
ған ІV-V ғғ. тəн «жалған жүзіктер» түрін-
дегі сасаниттік беттеріне əр түрлі жəндік-
тердің, құстардың, аңдардың түсініксіз бей-
нелері батыра ойылып салынған геммалар-
ды, Сауран қақпасында жүргізілген археоло-
гиялық қазбадан табылған формалары дөңге-
лек, жан-жағы жұмырлана жонылған Абдолла 
ханның əскерлері атқан (катапульта) тас оқ-
тарын, кəріз құдықтарын жатқызуға болады.

Музей қорындағы ыдыстарда, орта кесе-
лер мен табақтардың өрнектерінде ең көп кез-
десетіні ақ фонға қарамен жəне көкпен не-
месе ақ фонға сия көкпен қиғаш тор көздер 
мен өсімдік жапырақтары, сабақтар түріндегі 
салынған оюлар кездеседі. Мұндай тəсілді 
археологияда «Темуридтік стил» деп аталып 
кеткен керамикалық өндіріс тəсілі деуге бо-
лады. ХV-ХVІ ғасырларда ең көп тараған 
осы тəсіл Түркістанда ыдыс сəндеудің жоға-
ры дəрежеде дамыған қыш өндірісінің бол-
ғандығын білдіреді. Ал мұндай өнер туын-
дыларын музей қорынан көптеп кездестіре 
аламыз.   

Қорымыздағы осындай халқымыздың ру-
хани байлығы – көне құнды жəдігерлерімізді 
зерттеп-зерделеп, халық игілігіне ұсынып, 
ғылыми айналымға ендіру музей ісінің негізгі 
жұмыстарының бірі. 

Жандос ƏУБƏКІР,
«Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің 

директоры

Түркістан қаласы
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НЕСІБЕ КӨЗІ – КӘСІПТЕ 
Бүгінде оңтүстiк диқандары қауын-қарбыз өсiрудi шебер меңгерiп, бақша 
дақылдарының экспортқа жарамды түрлі сұрпын шығарып үлгерді. Биыл 
облыс бойынша 57 мың гектар жерге қауын-қарбыз егiлсе, одан 224 мың 
тонна өнiм жиналды. Өнiмнiң 166 мың тоннасы – қарбыз, 58 мың тоннасы 
– қауын.

ЭКСПОРТҚА ЖӨНЕЛТІЛГЕН 
ҚАУЫН-ҚАРБЫЗ

Аграрлы аймақ диқандары қазiргi таң-
да жиналған бақша дақылдарын жергiлiктi 
сауда орындарынан бөлек, елiмiздiң өзге ай-
мақтары мен шетелдерге экспортқа шығару-
да. Мəселен, Ресейге 35 мың тонна қарбыз, 
16 мың тонна қауын, ал Беларусь елiне 481 
тонна қауын-қарбыз жөнелтiлсе, Латвияға 
127 тонна қауын экспортталған. Қалғаны ел 
нарығында сатылуда.

Бақша дақылдарын егуде облыстағы ең 
iрi агроаймақ болып саналатын Мақтаарал 
ауданының тұрғындары 24 мың гектар жерге 
бақша өнiмiн еккен. Диқандар егiлген қауын-
қарбыздан 74 мың тоннадан астам өнiм жи-
нап, саудалаған. Олар өнiмнiң 70 пайызын 
шетелге, қалған 30 пайызын отандық на-
рыққа шығарды. 

Былтыр мақтааралдық диқандар экспорт 
пен iшкi нарықты қоса есептегенде 7,6 мил-
лиард теңгенiң қауын-қарбызын сатты. Бұл 
қаржының 70 пайызы шетелдермен арадағы 
саудадан түскен. Биыл егiлген қауын-қарбыз-
дың көлемi 1000 гектарға артық, сондықтан 
да өнiм көлемi мен түсетiн табыс былтыр-
ғыға қарағанда жоғары болмақ. 

Ауыл шаруашылығы саласын дамытуға 
басымдық беретiн сайрамдықтар үшiн қазiр 
науқандық дала жұмыстарының нағыз қыз-
ған шағы. Диқандар қауымының жыл бойғы 
маңдай терлерiнiң өтеуi – дəндi-дақылдар-
ды, қысқы мал азығын, бау-бақша, жемiс-
жидек өнiмдерiн жинау күннен-күнге қар-
қын ала түстi. Еткен еңбектiң зая кетпе-
генiне шүкiршiлiк еткен диқандар жетiстiк-
ке табанды еңбектiң арқасында қол жеткіз-
генін айтады. 

«Биыл аудан бойынша 272 мың тонна 
мал азығын дайындау қажет болса, қазiр бұл 
орайдағы жоспарды өтеу  96 пайыздан асты. 
Сабан, пiшендеме əзiрлеу де көңiлден шы-
ғып тұр. Аудан бойынша 15 850 гектар ас-
тық алқабының бүгiнге дейiн 7 100 гектар-
дан астамы орылып, дəндi-дақылдардың гек-
тар түсiмдiлiгi орташа 17 центнерден асты. 
Бүгiнге дейiн 13 мың тоннаға жуық бидай 
қырманға жеткiзiлдi, 2 500 тоннадай арпа жи-
налып алынды. Қазiр комбайннан кейiн iле-
шала жер жыртылып жатыр», – дейдi аудан-
дық ауыл шаруашылығы бөлiмiнiң бас ма-
маны Хамитжан Ниязметов.

Мамандардың айтуынша, бұл жауапты 
науқан тамыз айының орта шенiнде аяқта-
латын көрiнедi. Ал өзге өңiрлерге қарағанда 
көкөнiс, жемiс-жидек өсiруде тəжiрибелерi 
мол сайрамдықтар биыл да меже төрiнен 
көрiнудi жоспарлап қойған. Мəселен, қазiр-
ге дейiн 5590 тонна жемiс-жидек жиналды. 
Əсiресе, алма, алхоры, өрiк, шие, құлпынай 
жинаудың көрсеткiшi көңiл қуантады. Сай-
рамдықтар Астана, Алматы, Қарағанды қала-

ларынан өзге көршiлес Ресейге де көкөнiстiң 
түр-түрiн жөнелтудi дəстүрге айналдырған. 
Мысалы, қазiр Ресейге 120 тоннадан астам 
пияз, 1320 тонна қияр, 7 700 тонна сəбiз та-
сымалданды. 

БАЛЫҚ ӨСІР, БАЙЛЫҒЫ 
ОНЫҢ КӨЛ-КӨСІР

Тəуелсiздiк жылдарында ауыл шаруашы-
лығымен айналысатын шаруашылық саны 
артты. Солардың ішінде Түлкiбас ауданы, 
Керейт ауылында орналасқан «Ақсанат Ин-
жиниринг» ЖШС-нің өнім көрсеткіші мол. 

 Серiктестiк өз жобаларын 2010 жылы 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа таныстырып, 
батасын алды. Екі жылдан кейін компания 
балық шаруашылығын қолға алды. Соның 
iшiнде, бекiре, сазан, ақ амур, дөңмаңдай, 
бақтақ (форель) секiлдi балық түрлерiн өсi-
руге ден қойды. Бүгiнде Серiктестiктiң бұл 
кəсiппен айналысып жатқанына жетi жылдан 
асты. Осы кезең iшiнде өңiрдегi балық өсi-
рудi кəсiп еткен ең танымал шаруашылық-
тардың бiрiне айналып үлгердi. Алғашқы 
кезде жұмысты Алматыдан шабақтар сатып 
əкелiп, жергiлiктi жерде өсiруден бастаған 
серiктестiк қазiр олардың санын көбейтiп, 
балық өсiрушi шаруашылықтарды шабақтар-
мен қамтамасыз ететiн болған. Биыл бекiре-
ден қара уылдырық өндiрудi қолға алмақ. 

«Ақсанат Инжиниринг» балық өсіруден 
бөлек, Ақалтеке, ағылшын тұқымды бəйге 
аттарын, көкпар аттарын да баптайды. Асыл 
тұқымды Едiлбай қойларын, Ангус, Гере-
форд тұқымды iрi қара бағады. Əуелгі кезде 
асыл тұқымды iрi қараны шетелдерден са-
тып əкелетiн. Бүгiнде репродукторлық ша-
руашылық құрып, iрi қараның асыл тұқым-
ды төлдерiн сатумен айналысады. Бұдан бө-
лек өнiмдiлiгi жоғары алма, жүзiм бауларын 
өсiредi жəне 3 мың бұқа бордақылауға ар-
налған кешендерi бар.

«Бизнестiң iшiнде ауыл шаруашылығын 
таңдаған себебiмiз, бүгiнде бұл сала өте ай-
рықша маңызға ие. Өйткенi əлем халқының 
саны көбейiп жатыр. Ал азық-түлiк жетiспей 
барады. Сондықтан азық-түлiк қауiпсiздiгi 
əрқашан өзектiлiгiн жойған емес. Бұл мəсе-
леге Елбасы да ерекше көңiл бөлуде. Ауыл 
шаруашылығы саласының бiр ерекшелiгi – 
онымен айналысқандар не дүниесi тасыған 
бай болып кетпейдi, не кедей болып қалмай-
ды. Құйған қаражат иесiне 3-5 жылдан соң 
бiртiндеп қайта бастайды. Яғни, ауыл ша-
руашылығына жұмсалған инвестиция өзiн-
өзi ақтау үшiн кемiнде 5 жыл керек. Балық 
өсiрудi қолға алудағы мақсатымыз – бiрiншi-
ден, табыс табу, екiншiден, өңiрде балық ша-
руашылығын дамытуға серпiн беру. Бүгiнде 
мемлекет ет экспортын жолға қойып жатыр. 
Осыған байланысты «Агронесиелiк корпо-
рация», «ҚазАгроҚаржы» ұйымдары арқы-

лы ет өндiрiсiн молайтуды жоспарлап отыр-
мыз, – дейдi «Ақсанат Инжиниринг» ЖШС-
нiң бас директоры Ерiк Оспанов.

Оның пiкiрiнше, ауыл шаруашылығын 
əлемдiк стандарттар бойынша дамытып, тек 
өзiмiздi ғана емес, көршiлес мемлекеттердi 
де сапалы, экологиялық таза отандық өнiм-
дермен қамтамасыз ету үшiн заманауи аг-
ротехникалық талаптарды орындап, инно-
вациялық технологияларды терең меңгерiп, 
барлық салада түбегейлi қолдануымыз ке-
рек. Қазақстанның жерi кең. Табиғи байлы-
ғы мол. Əсiресе, суармалы алқаптар, тəлiмi 
егiстiктер, жайылымдар мен шабындықтар 
бiзде жетерлiк. Сондықтан да кəсiпкер Ал-
ланың қазаққа берген осы жақсылықтары 
мен игiлiктерiн барынша пайдаға асыру ке-
ректiгiн айтады.

«Жеке iспен айналысқысы келетіндердің 
құлағына алтын сырға, балық өсiру өте тиiмдi 
кəсiп. Бүгiнгi таңда экологияның салдарынан 
тоғандарда, өзен-көлдерде балықтардың аза-
йып бара жатқанын ескерсек, бұл саланың 
табыстылығы өзiнен-өзi түсiнiктi. Бұрын ба-
зарларда балықтың бағасы қазiргi нарықпен 
салыстырғанда бiраз арзан едi. Əрине, ба-
лық құнының өсуiне көптеген жағдаяттар 
əсер етедi. Ең негiзгi себептердiң бiрi – су 
жəндiктерiнiң азаюы. Сол үшiн бизнеспен 
шұғылдануға ниетi бар, ықыласы күштi аза-
маттарға айтарым – балық шаруашылығын 
бiрлесiп дамытайық. Оларға бiз көмектесу-
ге əрқашан дайынбыз. Бiзде балық шаруа-
шылығы саласындағы тəжiрибелi де бiлiктi 
мамандар бар. Қажет болса, технологиямыз-
бен бөлiсiп, кəсiби тұрғыда ақыл-кеңес бе-
руге əзiрмiз», – дейдi ол.

Бекiре – Каспийдiң балығы болғандық-
тан Оңтүстiк өлкесiнiң тұрғындарына таң-
сық. Оны арнайы шаруашылықтарда ғана 
өсіруге рұқсат берілгенмен, аулауға мора-
торий жарияланған. Қара уылдырық бағасы 
да қымбат. Сол себептен шаруа қожалығы 

бекіре өсіруді де артық санамаған. «Бүгiнге 
дейiн 80-100 тонна бекiренi нарыққа шығар-
сақ, биыл 10 келi қара уылдырық өндiрдiк. 
Бекiре 5-6 жылдан кейiн ғана уылдырық бе-
редi. Уылдырықтың бағасы нарықта өте қым-
бат. Егер күтiмi жақсы болса, бiр жылда ша-
бақтарының салмағы 1-1,5 келi тартатын бо-
лады. Iшкi нарықта бекiренiң келiсi 3,5 мың 
теңге тұрады. Ал, 1 келi  форель балығын 2 
мың теңгеден сатып аласыз. Біз бұл балық-
ты да өсiрудемiз», – дейдi ол.

Айтпақшы, Шардара ауданындағы «Ха-
мит» ауылшаруашылығы өндірістік коопе-
ративі де балық шаруашылығымен айналы-
сады. Өткен жылы су қоймасында 39 тонна 
балық қолдан өсіріліп шықса, биыл бұл көр-
сеткіш екі есеге ұлғайтылып, яғни 80 тоннаға 
дейін жеткізілмек. Жалпы ауданда балықты 
қолдан өсіру жəне молайту шаруашылығы-
мен айналысатын 5 кəсіп орын болса, олар-
да бүгінде 300 тоннаға жуық балық өсірі-
луде. Сондай-ақ, Шардара ауданында алда-
ғы уақытта балық өңдейтін тағы да екі ша-
ғын кəсіпорын ашу жоспарда бар. Шарда-
ра ауданы балық өңдеу бойынша облыс кө-
лемінде көш бастаушы аймақ екені белгілі. 
Ауданда жылына 5 мың тоннадан астам ба-
лық өнімін өндіруге қауқарлы 4 балық өңдеу 
зауыты бар. Бұл кəсіпорындар жыл басынан 
бері 1,3 млрд теңге болатын 1300 тонна ба-
лық өңдеп, оның 80 пайызын Ресей, Герма-
ния, Израиль, Грузия жəне Өзбекстан сын-
ды елдерге экспорттаса, 20 пайызын ішкі 
нарыққа саудалауда. Мұздатылған, ысталған 
жəне тұздалған балық пен филе өнімдерін 
шығаратын кəсіпорынның жылдық қуатты-
лығы 2500 тонна. 250 адамға жұмыс тауып 
беріп отырған бұл зауыт шет мемлекеттер-
ге бəсекеге қабілетті балық өнімдерін шы-
ғарумен танымал. 

Бір айта кетерлігі, балық өсiрушiлер-
ге мемлекет тарапынан көптеген жеңiлдiк-
тер қарастырылған. Айталық, Парламент 

Мəжiлiсiнiң депутаттары шарбақты балық 
шаруашылықтарына инвестициялық субси-
дия беру жəне жем сатып алуға жұмсалған 
шығынның жартысын субсидиялау туралы 
заң қабылдау жөнiнде ұсыныстар бiлдiру-
де. Соңғы жылдары кооперативтер құру бұл 
шаруашылықтың тамырына қан жүгірткенін 
айта кеткен жөн. 

ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУҒА 
ҚОЛАЙЛЫ ӨҢІР 

Биылғы алты айда Оңтүстiк Қазақс-
тан облысына тартылған инвестиция кө-
лемi 180,6 млрд теңгенi құрап, өткен жыл-
дың тиiстi кезеңiмен салыстырғанда 33 па-
йызға өскен. Сондай-ақ, индустриалды-ин-
новациялық даму бағдарламасы бойынша 
жəне индустрияландыру картасы аясында 
өңірде 162 жоба iске қосылды. Олардың 
жалпы құны – 208 млрд теңге. Бұл өз ке-
зегiнде 9,5 мың жаңа жұмыс орнын ашу-
ға мүмкiндiк бердi.

Бұдан бөлек, биыл өңiрде 37,1 млрд тең-
геге 17 жобаны iске қосу көзделсе, бүгiнгi 
таңда құны 1,7 млрд теңгеге бағаланған 3 
зауыт өз жұмысын бастады. Жүзеге асқан 
жобаның бiрi – Шымкент қаласындағы ваф-
ли өндiру фабрикасы. Мұнда жылына 1700 
тонна өнiм өндiру көзделiп отыр. Екiншiсi 
– Отырар ауданында жүгерi өңдеу iсiн қолға 
алған «Азия агро» ЖШС-нiң жобасы. Үшiншi 
жоба – Созақ ауданында уран өндiрiсiне ар-
нап полиэтилен шығаратын зауыт. 

Оңтүстік Қазақстан облысы инвестиция-
ға қолайлы өңiр саналады. Əзiрге инвести-
ция тарту бойынша Шымкент қаласы, Оты-
рар, Төлеби, Сарыағаш аудандары көш бас-
тап тұр. Инвесторларды фармацевтика, тоқы-
ма өндiрiсi, жеңiл өнеркəсiп жəне ауыл шаруа-
шылығындағы қайта өңдеу өнеркəсiбi көбiрек 
қызықтырады. Сол сияқты машина жасау, ту-
ризм, «Ақылды қала» салалары бойынша ын-
тымақтастық орнату, тəжiрибе алмасу мақса-
тында Германия, Ұлыбритания, Грузия, Испа-
ния, Италия, Түркия, Ресей секiлдi мемлекет-
терге ресми сапарлар жоспарлануда.  Мұндай 
шаралар өңiрдің инвестициялық мүмкiндiк-
терiн таныстырып, жаңа əрiптестiк қарым-қа-
тынас орнатуға кең жол ашады.

Осыдан 5 жыл бұрын мұнда шағын жəне 
орта бизнес субъектiлерiнiң саны 120 мың 
болса, қазiргi таңда бұл көрсеткiш 176 мың 
684-ке жетiп отыр.  Ал шағын жəне орта 
бизнеске салынған инвестиция жөнiнен об-
лыс республикада алдыңғы орынға шық-
ты. Жалпы, өңiр экономикасына 2016 жылы 
380,6 млрд теңге инвестиция тартылғанын 
айта кеткен жөн. 

 
АЛМА БАҚҚА АЙНАЛҒАН МЕКЕН

Шағын жəне орта кəсiпкерлiктi дамыту 
мəселесi күн тəртібінен түскен емес. Тiптi, 
бүгiнде кəсiпкерлiктiң үлесiн 50-60 пайызға 
дейiн жеткiзу межесі бар. 

Қазығұрт – астық жəне мал өсіруге бейiм-
делген аудан. Соңғы кездерi мұнда бұл мə-
селеге байыппен қарап, елдiң əлеуметтiк-
экономикалық жағдайын жақсартуға ықпал 
ететiн басқа да салаларға көңіл бөліне бас-
тады. Атап айтқанда, жылыжайларда қияр, 
қызанақ, лимон жəне тағы басқа бақша өнім-
дері өсiріледі. Бүгiнгi таңда ауданда жылы-
жай көлемi 72 гектарға жеттi. Ал биыл 27 
гектарға ұлғайтылмақ. Қазiрдiң өзiнде 9,06 
гектар алқапта жылыжай iске қосылып, өнiм 
өндiрілді. Жыл соңында 4500 тонна қызанақ, 
3000 тонна қиярды сауда нүктелерiне жөнел-

ту жоспарда бар. Нəтижесінде 200 адам тұ-
рақты жұмыспен қамтылды.

Сондай-ақ, Қазығұрт ауданында бау өсi-
руге де ерекше мəн берiлуде. Өйткенi аудан-
ның жер жағдайы да, ауа райы да бұған өте 
қолайлы. Ауыл шаруашылығы ғалымдары-
ның кеңестерiне сүйенген мамандар аймақ-
ты алма баққа айналдыру ісімен шұғылдану-
да. Өндiрiлген өнiмнен түрлi сусындар шы-
ғару да ертеңгі күннің еншісіндегі шаруа. 

Таяуда  облыс əкiмi Жансейiт Түймебаев 
ауданға келген iссапарында «Бiрлiк» ауыл ша-
руашылығы өндiрiстiк кооперативiнiң 70 гек-
тар алқапқа еккен қарқынды бауын аралап 
көрiп, ауданда бау көлемiн ұлғайтып, өнiмiн 
молайту жөнiнде арнайы тапсырма бердi.

2016 жылы аудан бойынша, жалпы бау 
көлемi 2276 гектарға жетiп, алғашқы 28590 
тонна өнiм жинап алынды. Былтыр жаңадан 
326 гектарға алма көшеттерi егiлсе, жалпы 
көпжылдық қарқынды баудың көлемi 338 
гектарға жетiп отыр. «Тұрсын ата» өндiрiстiк 
кооперативiн, «Жандос» шаруа қожалығын, 
«Қазығұрт агро» жауапкершiлiгi шектеулi 
серiктестiгiн, «Бiрлiк» АШӨК, «Ақпан ба-
тыр» ӨК, «Қарқын-2030» ЖШС, «Alatau 
Frut» серiктестiктерiнiң тəжiрибелi бағбанда-
рының еселi еңбектерiн ерекше атаған жөн.

Биылдың өзiнде қарқынды баудың көлемi 
115 гектарға көбейдi. «Бiрлiк» ауыл шаруа-
шылығы өндiрiстiк кооперативi 50 гектарға, 
«Байтүгел» өндiрiстiк кооперативi 3 гектар-
ға, «Ерғалым» шаруа қожалығы 5 гектарға, 
«Сайдсуман ата» шаруа қожалығы 10 гек-
тарға , «Аманкелдi» ЖШС 50 гектарға қар-
қынды бау егудi қолға алды.

«Аманкелдi» ЖШС-нiң төрағасы Нұрлан 
Құраловтың ұжымы бау өсiру, оның өнiмiн 
молайту жөнiндегi еңбектерiмен аудан бағ-
бандарына үлгi-өнеге болуда. Бұл серiк-
тестiктiң 530 гектар алма бауы бар. Өсiмi 
де, өнiмi де жақсы. Жоғары сортты сұрып-
талған алма аудан, облыс асып, бүгiнде Ре-
сей қалаларында саудалануда. Олар 120 гек-
тарға егiлген жүзiмнен де мол өнiм жинады. 
Жемiс-жидектi сақтауға да баса көңiл бөлiн-
ген. Қызылқия ауылында 276,2 млн теңгеге 
2 мың тонналық жемiс пен көкөнiс сақтай-
тын заманауи қойма салынды.

Аудан көлемiнде жемiс-жидек көшеттерi-
мен ұдайы қамтамасыз ету үшiн көшет өсi-
ру бақтарын ұйымдастыру да қолға алынған. 
Бұл тұрғыда «Аманкелдi» ЖШС-нiң игiлiктi 
iсiн айтпай кетпеуге болмайды. Серiктестiк 
2014 жылдан бастап «Тұқым бақ» мəртебесiн 
алды. 2016 жылы 1,4 млн жемiс-жидек жəне 
жүзiм көшеттерiн өндiрiп, аудан, облыс ау-
мағына сатылымға шығарды.

Бау көшеттерiнiң осында өсiрiлiп, қол-
жетiмдi бағамен сатылуы аудан көлемiнде бау 
алқаптарының ұлғаюына көп септiгiн тигi-
зуде. Алтынтөбе ауыл округiнде iрiлендiру 
жұмыстарын жүйелi жүргiзудiң нəтижесiн-
де 4 кəсiпкер бiрiгiп, «Қаржан алма» ауыл 
шаруашылығы өндiрiстiк кооперативiн құр-
ды. 45 гектар жерге алма бау егiп, 57 адам-
ды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Сол 
секiлдi Шарбұлақ ауыл округiнде «Бiрлiк» 
ауыл шаруашылығы өндiрiстiк кооперативi 
ұйымдасып, 70 гектар алқапқа жемiс-жидек 
егiп, 123 адамға жаңа жұмыс орнын ұсынды.

2016 жылы аудан диқандары мен жемiс-
жидек, көкөнiс өсiрушiлерi жалпы 75905 млн 
теңге субсидия алып, оны өз игiлiгiне жарата 
бiлдi. Бұл өз кезегiнде аудандағы қарқынды 
баулардың санын көбейтiп, өңiрдегi алма им-
портын азайтып, сыртқы экспортты ұлғайтты. 

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

Жер бетіндегі тұщы судың қоры небәрі 3 пайыз. БҰҰ-ның мәлімдеуінше, 
2025 жылдан кейін жер бетінде ауыз су тапшылығы басты түйткілге 
айналады. Мұның алдын алу үшін ауыз суды үнемдеу керек. 
Ғалымдардың айтуынша, тіршілік нәрін рәсуаламай, орнымен қолданса, 
тұщы су қорын 40 пайызға үнемдеуге болады. Ең сорақысы, келешектің 
қамын ойлағандар қатары сирек. Қазірдің өзінде ауыз су тапшылығын 
тартып отырған елдер бар. 

ТАЗА СУДЫҢ ТАПШЫЛЫҒЫ
әлем елдерінің ешбірін айналып өтпейді

Соңғы 60 жылда жер бетіндегі ауыз 
суды тұтыну 8 есеге артқан. Сегіз жылдан 
кейін 3 миллиард халқы бар 50 мемлекет-
те су тапшылығы басты мəселеге айнала-
ды. Жер шарындағы тұщы судың тапшы-
лығы жылына 230 миллиард текше метр-
ге жеткен. Əлемде 2,5 миллиард адам са-
палы ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. 

Ауыз су Қазақстанда да күрделі мəсе-
лелердің бірі. Қалай тартсақ та, сапалы, 
таза ауыз сумен республика аймақтары-
ның барлығы қамтамасыз етілген дей ал-
маймыз. Елбасы ауыз су мəселесін 2050 
жылға дейін түбегейлі шешуді тапсырған 
болатын. Үкіметке бірінші кезеңде, 2020 
жылға қарай – тұрғындарды ауыз сумен 
қамтамасыз ету, 2040 жылға қарай суару 
түйткілді шешетін ұзақ мерзімді бағдар-
лама жасауды жүктеді. «Басқа елдердегі, 
мысалы, Аустралиядағы сумен қамтамасыз 
ету проблемаларын шешудің озат тəжіри-
бесін мұқият зерделеп, оны біздің жағда-
йымызда пайдалануға тиіспіз. Екіншіден, 
бізде елеулі қоры бар жерасты суларын 
өндіру мен үнемді пайдаланудың ең озат 
технологияларын енгізу қажет. Үшіншіден, 
агроөнеркəсіп секторында ылғал үнемдеу 
технологиясына кешенді түрде ауысуға 
тиіспіз. Ең бастысы, қоғамымыздағы ой-
сананы түбегейлі өзгерту қажет. Біздің ең 
асыл табиғи байлығымыз – суды ысырап 
етуді тоқтатуымыз қажет», – деп атап өт-
кен еді Президент Нұрсұлтан Назарбаев. 

Республикадағы таза ауыз су мəселесі 
«Өңірлерді дамыту» жəне «Нұрлы жол» 
бағдарламасы арқылы жүзеге асырылуда. 
Осы бағдарламалар аясында бірқатар өңір-
лерге ауыз су құбырлары тартылып, елдің 
берекесін енгізді. Таяуда Ақмола облысын-
дағы екі елді мекенге су берілді. «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясында судың көзін 
тауып, қондырғыларын орнату мен құбыр 
тартуға республикалық бюджеттен 1 мил-

лиард 700 миллион теңге бөлінген. Ақсу 
жəне Заводской кенттерінде 1200-ден ас-
там адамның қолы таза ауыз суға жетіп, 
тоқсаныншы жылдардан бері қаңырап қал-
ған көпқабатты үйлерге де су кіргізілді.

Ақтөбе облысында жерасты суларының 
көзін табу, тарту, жеткізу жұмыстарының 
қиындық тудырып келгені белгілі. Был-
тыр облыстағы ауыз су мəселесін шешу-
ге 20 миллиард теңге бағытталды. «Нұр 
Отан» партиясының облыстық филиалы-
ның мəліметінше, өткен жылы іске асы-
рылған 9 жобаның нəтижесі бойынша су-
мен жабдықтау желілерінің 49,9 шақыры-
мы салынып, 71,8 шақырым қайта жөн-
делді. Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қа-
ласында су көтеру станциясы, Ақтөбе қа-
ласында кəріз желілерінің 16,7 шақырымы 
қайта жөнделді. Биыл «Нұрлы жол» бағ-
дарламасы аясында жалпы сомасы 2,27 
миллиард теңгеге 10 жобаны жүзеге асы-
ру жоспарланып отыр. 

Сол сияқты биыл Петропавл облысы-
ның елді мекендеріне су тарту жобасы 
қолға алынды. «Нұрлы жол» бағдарлама-
сы аясында жүзеге асырылған жобалар-
дың жалпы құны – 1 миллиард 126 мил-
лион теңге. Қызылжар ауданындағы Ша-
ховское аулында тұрғындар құдық қазып, 
амалдап жүрген болатын. Жыл соңына 
дейін ауылда 3 су тарату пункті, 1 мұна-
ра жəне шағын станция мен 2 таза суға 
арналған қойма салынады. Дəл осындай 
жұмыстар өзге де аудандарда жүргізілмек.

Шығыс Қазақстан облысының Аягөз 
ауданын сапалы ауыз сумен қамту көр-
сеткіші 90 пайызға жеткізілмек. Таза ауыз 
су мəселесі қала тұрғындарының жазыл-
мас дертіне айналған еді. Жыл сайын 
сан мəрте айтылып, құрғақ уəдемен кері 
қайтарылған шағымдар биыл түпкілікті 
шешімін таппақ. «Өңірлерді дамыту» бағ-
дарламасы арқылы 5 ірі жобаны жүзеге 

асыру көзделген. Бұл жобаға қазынадан 2 
миллиард теңге қарастырылып отыр. Ая-
гөзде 40 мың халық тұрады. Биыл жоба-
ның соңғы 4-ші кезеңін іске асыру үшін 
бюджеттен 517 миллион, ал кəріз жүйе-
лерін жаңғыртуға 700 миллион теңгеден 
астам қаражат бөлінді. Аягөз аудандық 
ТКШ бөлімі басшысының орынбасары 
Айбек Смайылов: «Аягөз ауданы бойын-

ша сумен қамтамасыз ету деңгейі 84,2 па-
йыз. Аудан бойынша 2017 жылы 84 шақы-
рым құрылыс жоспарланған, соның ішінде 
30 шақырым су жүйелері қаланың ішінде 
тартылады. Жаңа бағдарламалардың ар-
қасында ауыз су тікелей үйлердің ішіне 
дейін апарып беріледі», – дейді. 

Оңтүстік Қазақстанда алдағы 5 жыл-
да 700 мыңға тарта тұрғынға таза ауыз су 
берілмек. Жергілікті билік Өгем өзенінің 
суын тазартып, ауыз суға пайдалануды 
көздеп отыр. Қазақстан мен Өзбекстан 
шекарасындағы өзен екі ел арасында ар-
найы қаралып, судың белгілі бір бөлігін 
ауыз суға пайдалануға рұқсат берілді. Со-
нымен қатар жерасты суларын анықтауда 
жұмыстар толастаған емес. Қазіргі таңда 
383 елді мекенге су тарту күн тəртібіне 
қойылған. Биыл 34, келесі жылы 105 елді 
мекенде тиісті жұмыстар атқарылады. Бұл 
бағытта 1,5 миллиард теңге бөлінген. Нə-
тижесінде таза ауыз сумен қамтылған елді 
мекендердің саны 628-ге жетеді. Жалпы, 
2020 жылға дейін 700-ден астам ауылдар-
ға су тарту жоспарланып отыр. 

Өкінішке қарай, ауыз судың зардабын 
тартып отырған елді мекендер əлі баршы-
лық. Алысқа бармай-ақ, Алматы іргесін-
дегі Қарасай ауданына қарасты Жаңа тұр-
мыс, Ақжар ауылдарында жаздың күні 
ауыз су əрбір тұрғынның алаңдайтын мə-
селесіне айналады. Ауылдың басындағы 
үйлер су алса, төменгі жақтағы үйлер бір 
тамшы суға зар боп қалады. Өйткені су-
дың нөпірі барлығына бірдей жетпейді. 
Ол аздай бұл ауылдың тұрғындары неше 
жылдан бері лай суды тұтынып келеді. Ал 
Талдықорған қаласының түбіндегі саяжай-
ларға ауыз су тартылмаған. Облыс орта-
лығының айналасында бар-жоғы 12 сая-
жай кооперативі бар. «Үйтас» саяжайы-
ның 3 мың тұрғыны ауыл ортасындағы 
құдықтан қысы-жазы су алады. Бұл жер-

де ұзын сонар кезек болғанда, жұртшы-
лық Қаратал өзенінің суын да талғажау 
ететін көрінеді. Ауыл тұрғындарының ай-
туынша, жергілікті əкімдік 2 жыл бұрын 
қаржы бөлініп, су жеткізіледі деп уəде 
еткен. Бірақ «Баяғы жартас бір жартас» 
кебімен əлі тұр.

Алматы облысының Қарабұлақ аулында 
да осы жағдай. Су тартуға қаражат бөлінген, 

бірақ су жоқ. Ауыл адамдары суды бұлақ-
тан тасиды, ал қариялар ауылдағы ескі құ-
бырдың лай суын күтіп отыратын көрінеді. 
400 түтіні бар ауылдың сусыз отырғанына 
7 жылдың жүзі болған. Қарабұлақ ауылы 
əкімінің міндетін атқарушы Еркін Жирен-
диннің айтуынша, су құбырларын тартуға 
109 миллион теңге бөлінген. Шенеунік биыл 
бастауға уəде етті. Шын мəнінде, əкімдік уə-
десінде тұрып, құрылысты биыл бастаған 
күннің өзінде жобаның келер жылы даяр 
болатыны күмəнді. 

Қаншама елді мекендердің құбыры жа-
ңартылып, жаңадан су тартылса да, ауыз 
су тапшылығы əлі де байқалуда. Ауыз 

суды ұтымды пайдалану үшін бір ғана 
нəрсені білген жөн. Ол – үнемдеу. Тұр-
ғындар суды бей-берекет шашпай, ұқыпты 
қолданса 40 пайызға дейін үнемдей алады. 
Дəл қазір Жер шарына қойылып отырған 
талап осы ғана. Жер бетінде тұщы судың 
мөлшері өте аз. Арктика мұздықтарының 
тұщы екені белгілі, бірақ ғаламдық жы-
лыну бұл қорды жылдан жылға кемітіп 

келеді. Сондықтан адамзаттың келешегі 
үшін əрбір тамшы су маңызды. Осы орай-
да, елімізде ауыз суды пайдаланудың мə-
дениеті қалыптаспағаны көңілге қаяу түсі-
реді. Мəселен, елді мекендерге су тарты-
лып, ескі кəріз құбырлары жаңартылғанда 
сол жердегі үй саны, адам саны мен басқа 
да қажеттіліктер есепке алынады. Ал жаз-
да суды тұтыну 5-6 есеге көбейеді. Алай-
да ешбір бағдарламада жаздың күні жұрт-
шылық бау-бақшаны таза ауыз сумен суа-
ратыны ескерілмейді. Бұның зардаптары 
қандай? Біріншіден, жаз айларында суды 
тұтыну еселенеді. Сəйкесінше, су құбыры 
мен станцияның, қойманың шамасы оған 

жетпейді. Сөйтіп, су ауылдың бір жағы-
на жетсе, екінші жағына су келмей қала-
ды. Бұл жазда аулаға су шашу, бау-бақша-
ны суарудан туындайтын мəселе. Мұндай 
мысалдар өте көп. Сондықтан суды тұты-
ну мəдениетін меңгеріп, ысырапшылдық-
қа бой алдырмай, «Судың да сұрауы ба-
рын» ескерген жөн. 

Сапасыз су адам денсаулығына зиян. Су-
дың құрамында микроэлементтер мен мине-
ралдар жоқ болғанда, тірі ағзаның қалып-
ты жұмыс істеу теңгерімі бұзылады. БҰҰ 
мəліметтеріне сүйенсек, жер бетіндегі ауру-
дың 80 пайызы сапасыз судан болады. «Өлі 
суды» тұрақты түрде тұтынушылар біршама 
уақыттан кейін бауыр, бүйрек жəне тағы да 
басқа ауруларға шалдығады. Микробиоло-
гиялық жəне химиялық көрсеткіштерге сай 
келмейтін ауыз суды тұтыну оба, тырысқақ, 
гепатит жəне гастроэнтерит секілді жаман 
ауруларға шалдықтыратыны тағы белгілі. 
Бүкілəлемдік денсаулық сақтау ұйымының 
мəліметі бойынша, адамдардың денсаулы-
ғы негізінен сапасыз судың салдарынан на-
шарлайды. 

Жер бетінде таза ауыз суға қол жеткі-
зе алмай отырған 2,5 миллиард адам бар. 
Таяуда Астана қаласында судың құрамын-
да А гепатиты бар деген хабарлама тарап, 
жұртты дүрліктірген болатын. «Ауыз суды 
тек қайнатып қана ішіңіздер, өйткені тас-
қынға байланысты су құрамынан А гепа-
титінің таяқшасы мен дизентерия ауруы 
табылып отыр. Тіпті, жеміс-жидектерді 
жуу үшін де, тістеріңізді тазалау үшін де 
тек қайнаған суды пайдаланыңыздар. Ақ-
парат расталған. Бүгін санитарлық-эпи-
демиологиялық станциядан анықтама ал-
дық, сонда ескертілді!» – делінген хабар-
ламада. Көп ұзамай бұл ақпараттың жал-
ған екені анықталды. «Астана қаласының 
қоғамдық денсаулық сақтау департаменті» 
мен «Астана су арнасы» МКМ қаладағы 
судың қатаң қадағаланатынын, ешқандай 
ауру таяқшаларының жоқтығын растады. 

Ақниет ОСПАНБАЙ 

P.S. Әлемде әрбір тоғызыншы 
адам таза ауыз суға қол жеткізе 
алмай отыр. Бір қызығы, 
алпауыт мемлекеттер басқа 
планеталардан су табуға 
қыруар қаражат бөліп жүр, ал 
Жер бетінде су тапшылығын 
жоюға мысқалдай үлесін 
қосуға даяр емес. Жер ананың 
байлығын сарқып алмас үшін, су 
ресурстарын қазірден үнемдеген 
абзал. 
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Елшіліктің мəліметіне сəйкес, турнир «ЭКСПО-2017» ха-
лықаралық мамандандырылған көрмесі аясында ұйымдасты-
рылған. «Жас кезімде атқа мініп өссем де, өкінішке қарай 
көкпар шабуға еш мүмкіндігім болмап еді. Жылқы малы-
на деген құмарлықтың Қазақстан мен АҚШ елдеріне ортақ 
нəрсе екенін айта отырып, осы сайыс барысында біздің ков-
бойлар командасына қошемет көрсету сəтін асыға күтемін», 
– деді Қазақстандағы Америка Құрама Штаттарының елшісі 
Джордж Крол. 

12 адамнан тұратын америкалық команда Қырғызстанда 
өткен «Халықаралық көшпенділер» ойындары кезінде құрыл-
ған. Сол жерде олар алғаш рет көкпарға қатысып, Қазақстан 
командасымен де сайысқа түсіпті. Команда капитаны Крид 
Гарниктің айтуынша, ковбойлар күн сайын жаттығу өткізуде 
жəне Астана қаласында 15-20 тамыз аралығында жергілікті 
аттармен жаттығуларын жалғастырмақ. «Біз лайықты қарсы-
лас болғымыз келеді. Осы экстремалды спорт түрінен аутсай-
дер екенімізді  білеміз, алайда өз күш-жігерімізді сынап көр-
мекпіз», – дейді Крид Гарник.

Негізі, ковбой сөзі «сиыр» жəне «жігіт» сөздерінен құрал-
ған. Аудармасы – сиыр бағатын малшылар.  Расында, ковбой-
лар 1865 жылдан бастап Техас аумағында жабайы бұқалар-
ды баға бастаған. Қазір де жылқы мен сиыр ұстайтын аме-
рикалық малшылар өздерін ковбой деп атап, солардың киім 
үлгісін киіп жүреді. Родео сүйегіне сіңген ковбойлар көкпар-
ға қызығушылық танытқаны түсінікті де. 

Чемпионатқа 20 елден 300 спортшы қатысады. Чемпионат-
тың бірінші күнінде америкалық ковбойлар түрік командасы-
мен сайысқа түседі. Ережеге сəйкес, шабандоздар резеңке сер-
кені тартады. Сайысты Түркі  халықтарының дəстүрлі спорт 
түрлері халықаралық қауымдастығы ұйымдастырып отыр .

Бейімбет АМАНЖОЛ

ҚАЗАҚ ЖЕРІНДЕГІ 
«КОВБОЙЛАР» 

АҚШ-тың Қазақстандағы елшілігі 20-28 
тамыз аралығында Астанадағы «Қазанат» 
атшабарында көкпардан өтетін бірінші әлем 
кубогында америкалық ковбойларды қолдауға 
шақырады. Осы жерде ковбойлар командасы 
басқалармен көкпарда сайысқа түспек. 

Хош, əуелі Жапония павильонын тама-
шалауды жөн көрдік. Бұл павильонның ал-
дында күн сайын кемі отыз-қырық адам ке-
зек күтіп тұрады. Оның себебі – павильон 
алдында ұлттық киім киген бойжеткендер 
қонақтарды топтап əр отыз-қырық минут са-
йын бірге кіргізеді екен. Алдыңғы топ көріп 
болғанша, есік алдындағы кезек бес минут-
тың ішінде тағы екі есе көбейіп, саны ал-
пыс адамға жетті. Оған дейін есік алдын-
дағы бойжеткендер жапон павильонының 
кіріспе, негізгі жəне ойын залы деп атала-
тын үш залдан тұратынын, оны аралап кө-
руге шамамен жарты сағат кететінін қайта-
қайта ескертіп, хабарлама жасаумен болды.  

Жапония павильонын жеке-дара аралап 
шығу мүмкін емес, себебі елу-алпыс адам-
ды бірге кіргізіп, бір уақытта бейнеролик 
көрсетеді, содан соң барып келесі залға есік 
ашылады. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да, 
көппен бірдей қозғалып, бір уақытта кіріп, 
бір уақытта шығуға мəжбүрсіз. Басқа па-
вильондардағыдай əркім өзі қалаған экс-
понатты көріп немесе асығыс көз жүгіртіп 
өте шығу деген жоқ. Жапонияның жаппай 
тəртіпке бағынған халық екенін осыдан-ақ 
көруге болады. 

Бірінші залда қабырға жағалай ілінген 
экрандарда табиғат күшін адамзат игілігі-
не пайдалану, табиғи қуат көздерін пайда-
лануды арттыратын технологияларды іске 

ЭКСПО-қалашыққа бүгінгі саяхатымызда екі мемлекетті – қазақ жерінен 
алыс орналасқан Жапония мен құдайы көршіміз Түркіменстан елдерінің 
павильондарын салыстыруды жөн көрдік. Бұл салыстырудың ешқандай 
ғылыми не басқалай негізі жоқ. Бірақ ЭКСПО қожайыны Қазақстан 
мемлекетіне, оның мемлекет құраушы халқы – қазақ ұлтына деген 
құрметі жағынан сынап көрудің орайы түскен секілді. «Көргенімді ай-
тайын ба, әлде естігенімді айтайын ба?» дегендей, өз көзімізбен көрген 
ерекшеліктерді қаз-қалпында баяндап берелік, ал қорытынды жасап, 
тұжырым жасауды – ойлы оқырманның өзіне қалдыралық.

ЭКСПО-дан не көрдік?

МӘДЕНИЕТТІ 
ЛТ ӨЗГЕГЕ �
РМЕТПЕН �АРАЙДЫ

Бүгін Астана ЭКСПО-2017 көрмесінің ашылғанына тура екі ай толды. Осы 
уақыт аралығында халықаралық мамандандырылған көрмені бас-аяғы 
2 000 000 адам тамашалапты. Екімилионыншы қонақ атанған 34 жастағы 
оралдық кəсіпкер Ғайса Жұмалиевті «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ Басқарма 
Төрағасы  Ахметжан Есімовтің өзі құттықтап, оған естелік сыйлықтарды 
тарту етті. Ал ЭКСПО-2017 көрмесінің халықаралық павильондар мен 
нысандарына келушілердің жалпы саны 15 миллионнан асқан көрінеді. Ең 
көп қонақ қабылдаған нысандар үздік үштігінде Қазақстанның «Нұр Əлем» 
павильоны, Коммерциялық павильондар мен «Шелл» компаниясының 
павильоны тұр. Ал Жапония павильоны қонақтар көп келетін 
павильондардың алдыңғы ондығына кіреді. 

ЭКСПО-ға 2000000-шы қонақ келді

ЖАПОНИЯ – ҚОРҒА КЕДЕЙ, 
ШҮКІРШІЛІККЕ БАЙ ЕЛ

ТҮРКІМЕНСТАН ӨЗІН 
ТАНЫСТЫРУҒА АСЫҚ

Түркіменстан павильонының табалдыры-
ғынан аттай бере, сол жақ қабырғадағы Гур-
бангулы Бердымұхамедовтің кісі бойындай 
портреті анадайдан менмұндалап көзге тү-
седі екен.  Бұл жердің қожайыны кім екенін 
осылайша əйгілеп тұрғандай. Павильонның 
тақырыбы «Табиғат – сарқылмас қуат көзі» 
екені ағылшынша, орысша жəне түркімен-
ше жазылған жазудан байқалады. 

Жалпы, түркімен павильоны түркімен 
халқының ұлттық дəстүрін, тұрмыстық мə-
дениеті, ұлттық киімі мен ұлт мақтанышы-
на айналған нысандарын насихаттауға ар-
налған сияқты. Бір қабырға мұражайдағы-
дай шыны астында қойылған түркімен киім-
дері, одан əрі бір бұрышта – киіз үй. Оба-
лы нешік, қазақша киіз үйді ЭКСПО-қала-
шықтың ішінен Британия павильонынан ғана 
көргенімізді жазғанбыз. Енді, міне, түркімен 
павильонында алты қанат киіз үйді көріп, 
көзайым болдық. Көрмені аралап шаршаған 
үлкен кісілер осы киіз үйдің ішіне кіріп, бір 
сəт дамылдап алады екен.

Түркіменстан қуат көздерін дамытуда 
табиғатты сарқылмас қуат көзі деп санай-
тын көрінеді. Ал табиғи қорларды тұтыну-
да үнем мен ысырапты сөз етудің ауылы əлі 
алыс көрінеді. Қуат көздеріне арналған экс-
понаттар тек қабырғадағы карта-сызба түрін-
де берілген. Болашақта салынуы мүмкін газ-

қосу мəселелері қамтылған. Мұнда Жапо-
нияның табиғи қорға кедей ел екенін баса 
айта отырып, сондықтан қайталанбалы қуат 
көздерін қолданатын технологияларды да-
мытуды белсенді түрде қолға алғаны баян-
далады.  Осы залда байқаған жайт – барлық 
жазу-нұсқаулықтар үш тілде: қазақ, жапон 
жəне ағылшын тілдерінде жазылған. Соны-
мен, қонақтарға қабырғалардағы ақпаратпен 
танысып-білуге бес минут уақыт берген соң, 
алдыңғы үлкен экранда Жапонияның бола-
шақтың қуаты деген тақырыптағы страте-
гиясын баяндайтын бейнеролик қосылды. 
Ұнамдысы – екі минуттық ролик бастан-аяқ 
тек қазақ тілінде жасалған. Сонау алпысын-
шы жылдардан бері жапон ғалымдарының 
энергия көздерін үнемдеу мəселесін ойлана 
бастағанын баяндап, елдегі атом қуат көз-
дерін дамыту тарихын əңгімелейді. Қазақы 
қоңыр дауыспен оқылған, бейнекадрлар мен 
сазды əуенмен əрленген  мəтінді сол жерге 
жиналған үлкен мен кішінің, қазақ пен ше-
телдіктің бəрі ұйып тыңдағанын байқадық. 

Екінші зал – түрегеп тұрып көретін ки-
нозал екен. Залдың жартысын алып тұрған 
үлкен экранда интерактивті бейнефильм көр-
сетілді. Бұл да бастан-аяқ қазақша. Жапо-
нияда түрлі технологияларды қолданудың 
жай-жапсарын егжей-тегжейлі баяндайды. 

«Бұл фотосинтез жүргізетін микроорга-
низм –  теңіз балдыры, өсімдіктер сияқты 

көмірқышқыл газын сіңіру арқылы өседі, 
жапондықтар қуат алуға осы микроорга-
низмдерді пайдалану үшін ұзақ уақыт зерт-
теу жүргізіп келеді. Оның нəтижесін 2020 
жылы Токио олимпиадасы мен параолим-
пиадасында көреміз», – дейді қазақы қо-
ңыр дауыс. Бұл микроорганизмдерді тіпті 
реактивті ұшақты ұшыру үшін пайдалану-
ға болады екен.

Қоршаған ортаға залалсыздығын айтқан-
да, атом қуатының артықшылықтары болса 
да, оның қауіп-қатерін де ескеру қажет. Бұл 
орайда, Жапония атом электр станциясының 
апаты жайлы тəжірибесімен барша əлеммен 
бөлісуді өзіне міндет санайды.

Бұдан бөлек, жапондар күн электр стан-
циясын пайдаланатын қуат үнемдеуші үй-
лерді салуды көбейтуді көздейді. Энергия 
қолданудағы ысырапты азайтып, қала дең-
гейіндегі жайлы тұрмысты сақтап қалу. 
«Біздің мақсатымыз – энергия өндіру жəне 
оны қолдану. Осы екі процесті байланысты-
ру арқылы үйлесімді қоғам құру», – дейді 
сол қоңыр дауыс. 

Айтпақшы, Жапонияның Осака қаласы 
2025 жылы өтетін ЭКСПО көрмесіне иелік 
етуге таласуға үмітті. Павильонның үшінші 
залында  компьютерлік ойындар мен 3D 
көзілдіріктерді қолданып əрі Осаканың ЭКС-
ПО көрмесіне дайындығы туралы жан-жақ-
ты мəлімет алуға болады.

Жапон тілінде «моттайнай» жəне «ори-
гатай» деген сөздер бар екен. Бұл сөздер 
əр нəрсеге шүкіршілік білдіріп, қолда бар-
ды үнемді əрі ұқыпты қолдануды білдіреді. 
Бұл пəлсапа қуат көздерін тұтынуда да бас-
шылыққа алынған. Жапония өз ресурстары 
жоқ ел болғандықтан, ұқыптылық пен ысы-
рапқа жол бермеуге жəне үнемдеуге үйрену-
ге мəжбүр болды. Ал қазақ əу бастан бере-
кесі мен ырысы мол болса да, ысырап пен 
үнемді сүтпен келген мінез ретінде бойға 
сіңірді. Осы жағынан жапон мен қазақтың 
қоршаған ортаға жанашырлықпен қарау пəл-
сапасы, обал мен сауапты білетін сана-сезімі 
ұқсас. Сондықтан да болар, екі халықтың 
бір-бірінің мəдениетіне деген сый-құрметі 
де ерекше. Жапондықтардың ЭКСПО-2017 
павильонын бастан-аяқ қазақша мазмұнға 
толтырғаны осының бір белгісі.

Жапон павильонынан табиғат қорларын 
үнемдеу мен жаңа технологияларды дамыту 
қажеттіліктері туралы бастан-аяқ қазақ тілін-
де дайындалған ақпаратқа қанығып, Түркі-
менстанның павильонына қарай беттедік.

турбинді электр станциясының жобасы ту-
ралы ақпарат сурет түрінде ілініп, осы жер-
ге оның макеті қойылған. Одан бөлек, бір-
неше үйге арналған қалдықсыз өндіріс жа-
сау жобасы да бар екен. 

Əйтсе де, Түркіменстан павильонының 
негізгі мазмұны – түркімен халқын таныс-
тыру жəне оның бүгінгі көшбасшысы Гур-
бангулы Бердымұхамедовтің саясатын наси-
хаттау сияқты. Түркіменстанда өндірілетін 
тауарлардың мұражайын да, қолөнер бұйым-
дарының көрмесін де осы жерден табасыз.

Гурбангулы Бердымұхамедовтің биікке 
ілінген алып портретінің астында оның ав-
торлығымен шыққан жиырма шақты кітап 
тұр. Атбегілік туралы, саяткерлік өнер тура-
лы, шөп дəрілік өсімдіктер туралы, саз өнері 
туралы, түркімен мəдениеті туралы, Түркі-
менстан тарихы туралы, түркіменше, орыс-
ша жəне ағылшынша шыққан кітаптардың 
авторы – қазіргі түркімен президентінің өзі. 
Кейбір кітаптарды сол жерде оқып-танысуға 
болады. Есесіне, осыдан санаулы ғана жыл-
дар бұрын барша түркіменнің төрінде тұр-
ған, ұлттың киіз кітабы саналған «Рухнама-
ның» ізі де жоқ...

Павильонның үлкен залының бір қабыр-
ғасы Гиннес рекордтар кітабына енгізілген 
сегіз нысанға арналыпты. Биыл қыркүйек 
айында Түркіменстанда Азия ойындары 

өтеді. Осы ойындарға арнап салынған Олим-
пиадалық қалашық, түркімен туы, Ашхабад 
халықаралық əуежайы, Оғыз хан субұрқағы, 
Түркіменстан Конституциясының рекордтар 
кітабына енгізілгені жайлы мəліметке осы 
жерден толық қанығуға болады. 

Бірақ бұл ақпараттардың бəрі бастан-
аяқ ағылшынша, орысша жəне түркіменше 
жазылған екен. 

Бұдан əрі осы павильонның менед-
жері Ахмет Бершимовпен мынандай əңгі-
ме өрбіді:

– Бұл павильонда қазақша жазыл-
ған ақпарат жоқ па? Ешбір жерден қазақ 
тіліндегі бірде-бір сөз көрмедік.

– Қазақша? Түркіменше бар. Туған 
тіліміз ғой.

– Өте жақсы. Бірақ Қазақстанның 
мемлекеттік тіліндегі ақпарат қайда?

– Орысша бар ғой. Орысша бəрі бі-
леді ғой. 

– Бəрі бірдей емес. Жалпы, Қазақстан-
ның мемлекеттік тілі – қазақ тілі. 

– Қазақ тілі... Бірақ бəрі орысша сөй-
леседі бізбен.

– Мысалы, мен сіздерге əуелі қазақ-
ша сұрақ қойдым. Осы павильонның бір-
де-бір қызметкері маған қазақша жауап 
бере алмады. Сонда сіздермен қай тілде 
сөйлесуіміз керек?

– Иə, біз қазақша білмейміз, себебі біз 
Түркіменстаннанбыз, ағылшынша түсінеміз, 
орысша білеміз.

Ахмет Бершимов осылайша иығын қи-
қаң еткізді. Қазақстанның мемлекеттік тілі 
қазақ тілі екені ол үшін жаңалық сияқты. 
Расында, павильонның өне бойы тек ағыл-
шынша, орысша жəне түркіменше ақпарат-
пен толтырылған, ал қызметкерлердің бəрі 
орыс тілінде сөйлейді. Құдды, бұл көрме 
Қазақстанда емес, Ресей жерінде өтіп жат-
қандай əсерде қаласыз. 

Астана ЭКСПО-2017 көрмесіне қатыса 
отырып, осы көрменің қожайыны Қазақстан-
ның  мемлекеттік тілінде бір ауыз сөз жаз-
бауын неге жоруға болатынын білмедік. Ра-
сында, Түркіменстан павильонына аяқ бас-
қан сəттен одан шыққанға дейін бұрынғы ке-
ңестік жүйе кеңістігінің ауасын жұтқандай 
əсерде қалғанымыздың несін жасырайық. 

 
Гүлбиғаш ОМАР

Астана

Біз бұл шараны ұйымдастыру арқы-
лы бірнеше мақсатты көздейміз. Бірінші-
ден, Кувейтте, жалпы араб əлемінде кеңі-
нен танымал, рухани-мəдени байланыс-
тарды нығайту мақсатында жұмыс жа-
сап келе жатқан Абдул Азиз Сауд əл-
Бабтин мырзаның атындағы жеке кі-
тапхана мен Ұлттық кітапханамыздың 
арасындағы түсіністік, əріптестік мемо-
рандумға қол қоюды іске асырмақпыз. 
Қазіргі таңда əріптестік меморандумына 
қатысты құжаттарды əзірлеп жатырмыз. 
Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 
араб əлеміндегі ең танымал, көп оқыла-
тын, араб поэзиясына қатысты көптеген 
шығармаларды жастарымыз, зерттеуші-
ғалымдарымыз Ұлттық кітапханамыз-
дың электронды бөлімінен пайдалану 
мүмкіндігіне ие болады. Бұл дегеніміз, 
əуелі уақытты, жол шығындарына кететін 
қаржыны үнемдеу болса, екіншіден, жас-
тарымызды түрлі діни қате түсініктерден 
бойын аулақ ұстатуға бағытталған іс-ша-
ралармен үндеседі деп ойлаймыз.

Кувейт мемлекетінің араб əлеміндегі 
беделі, саяси аренадағы бейбітшілікке 
бағытталған ұстанымы ерекше. Елба-
сымыздың салиқалы саясатының арқа-
сында мүмкіндігінше күллі əлемге, шы-
ғыс пен батыстағы  барша елге өзіміздің 
бейбітсүйгіштігіміз, баршаға бөліп-жар-
май құрмет танытатынымызды талай рет 
түрлі мінберлерден дəлелдеп келеміз. 
Ендігі біздің алға қойып отырған бас-
ты мақсаттарымыздың бірі əрі бірегейі 
– тəуелсіздік жылдарындағы жетістік-
терімізді, қазақ мəдениеті мен рухания-
тын, еліміздің сұлу табиғатын сипаттап, 
суреттей отырып, поэзия, проза тілімен 
жеткізген ақын-жазушыларымыздың 
шығармаларын араб тіліне тікелей ау-
дару жəне араб əлеміне насихаттау бо-
лып табылады. Осы орайда Кувейт Ұлт-
тық білімді қолдау комитетінің, Кувейт 
əдебиетшілері қауымдастығының  белді 

мүшесі, сондай-ақ, араб мəдениетінің 
бейруттік Жоғары кеңесінің, марокко-
лық «Фассаис» мəдени қоғамдастығы-
ның мүшесі, бұған қоса Дамаск Араб 
тілі академиясының мүше-корреспон-
денті ретінде араб елдеріне кеңінен та-
нымал Абдул Азиз Сауд əл-Бабтин мыр-
заның мүмкіндіктерін пайдаланғымыз ке-
леді. Абдул Азиз Сауд əл-Бабтин мырза 
араб поэзиясы мен əдебиеті мұраларын 
жинап, басып шығару, көпшілікке на-
сихаттау, араб тілді ақындарды қолдау 
мақсатында поэзиялық шығармашылық-
ты қолдау қорын құрған меценат азамат.

Қазақ елінде кувейттік ақын, ме-
ценат Абдул Азиз Сауд əл-Бабтиннің 
«Бухул Бауади» («يداوبلا حوب») жəне 
«Мусафирун фил-Қифар» («يف رفاسم 
-атты өлеңдер жинағынан таң («رافقلا
дамалы өлеңдерін қазақ тілді оқырман-
дарға ұсынып отырмыз. Осы орайда  бұл 
іс-шараларды əл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің Шығыстану фа-
культетімен бірге  ұйымдастырып жат-
қандығымызды айтуымыз қажет. Əл-Фа-
раби атындағы ҚазҰУ Шығыстану фа-
культеті еліміздегі шығыс тілдерін жетік 
білетін мамандар дайындайтын бірден-
бір ғылым ордасы екендігі даусыз. Күні 
бүгінге дейін шығыс тілдерін жетік бі-
летін талай білікті мамандар дайындап 
келе жатқан киелі шаңырақ. 

 Дегенмен, жасалған істерді көпшілік-
ке насихаттау кемшін түсіп жатады. Ку-
вейтте болып, Абдул Азиз Сауд əл-Бабтин 
мырзамен кездесіп, мəдени, рухани, кітап 
саласындағы əріптестік байланыстарды 
нығайту жайында əңгімелестік. Алдағы 
уақытта əріптестік саласында нақты қа-
дамдар жасайтын болып келістік. Елге 
келген соң бұл мəселе жайында əл-Фа-
раби атындағы Қазақ Ұлттық универси-
тетінің Шығыстану факультетінің дека-
ны Палтөре Ықтиярмен сөйлескен кез-
де Абдул Азиз Сауд əл-Бабтиннің поэ-

зиясына арналған дипломдық жұмыс 
жазылғанын естіп, таңғалдым. Мұндай 
ғылыми талдау шығармаларды насихат-
тау жетпей жатқандығын аңғардым. Баб-
тинның поэзиясы жайында қазақ тілінде 
диплом жұмысы жазылғандығынан Ку-
вейт ақынының өзі де мүлде бейхабар. 
Біз Ұлттық кітапхана ретінде əл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 
Шығыстану факультетінің тəлімгері Қо-
жабекова Раушан қарындасымыздың 
«Кувейттік ақын – Абдул Азиз Сауд əл-
Бабтин поэзиясы жəне оның ерекшелігі» 
деп ғылыми талдау жұмысын танытуды 
қолдап, еңбекті кітап етіп жарыққа шы-
ғарып отырмыз. Мұнан басқа ақынның 
«Кувейт шұғыласы» атты өлеңі екі тілде 
– араб жəне қазақ тілдерінде шағын кі-
тапша ретінде басылды. Ал студенттерге 
«Абдул Азиз Сауд əл-Бабтиннің таңдама-
лы өлеңі» атты тілдік, стильдік, сюжеттік 
т.б. қырынан талдап түсіндірілген араб 
тіліндегі ғылыми еңбекті де кітап етіп 
басып отырмыз. Мұның себебі, Абдул 
Азиз Сауд əл-Бабтин өлеңдерінің мəн-
мағынасын тереңірек түсінуге мүмкіндік 
жасау арқылы алдағы уақытта араб тілін-
дегі поэзияға талдау жасайтын мамандар 
даярлауға үлес қосу. Өйткені біздің мақ-
сат-мүддеміз бір. Басты  мақсатымыз – 
қазақ ақындарының өлеңдерін араб тілі-
не тікелей аударуға қабілетті, поэзиялық 
аудармаға бейімі бар мамандар əзірлеу 
болып табылады. 

Кувейттік ақынның поэзиясы көп 
жағдайда өзі жайындағы сырды паш ету-
ге, негізінен махаббат лирикасына арнал-
ған екен. Ақын əйелдерді ерекше баға-

лап, оларға үзбей жыр арнайды. Өз оқыр-
манын араб сахарасына жетелеп, ондағы 
саятшылыққа, қыран құсқа, бөкенге, ас-
панға, айға, түнге, жұлдыздарға сыр ар-
найды, жалпы табиғаттың қатал заңына 
қарсы сезімін өлең жолдарына төге оты-
рып, сол ортаны оқырманның көз алды-
на əсемдікпен суреттеп жеткізеді. Бұл 
қай елдің де  жастарын табиғатқа руха-
ни тұрғыдан қарауға, табиғат атаулының 
құпия сырына үңіліп, ой жүгіртуге, қадір-
қасиетін білуге, жалпы Отансүйгіштік-
ке, еңбекқорлыққа үндеуде, адами қа-
сиет тəрбиелеуде ақын өлеңдерінің ма-
ңызы зор деп білемін. Қазіргі жаһанда-
ну заманында бұл өте қажет. Жастардың 
өз беттерінше көркем əдебиет оқуына, 
шетел əдебиетімен етене таныс болуы-
на мүмкіндігінше жағдай жасау Ұлттық 
кітапхананың басты міндеттерінің бірі. 
Шынтуайтқа келгенде,  араб поэзиясы-
мен байланысымыз өткен ғасырлармен 
ұштасып жатыр. Бұған біздің Ұлттық 
кітапханамызда сақталған араб тілін-
де жазылған бірегей қолжазба еңбектер 
мен сирек кітаптар бірден-бір дəлел бо-
лады. Күні бүгінге дейін екі халық ара-
сындағы рухани байланыс, сабақтастық-
тар жайында көптеген ғылыми сарапта-
малық, талдау, зерттеу еңбектер жазыл-
ғаны зиялы қауымға белгілі.

Ендігі басты мақсат – қазақ ақын-
дарын араб əлемінде насихаттау. Жас-
тарымызды құлдық санадан арылтып, 
өзгенің қолындағысын асқақтатпай, өз 
рухани құндылықтарымыздың қадірін 
білуге баулу. Өз ақындарымыздың шы-
ғармаларын араб əлеміне араб тілін-

де насихаттау. Біз бұл мақсатта осыған 
дейін де біраз шаруа  тындырдық. Өйт-
кені үстіміздегі жылдың мамыр айында 
Біріккен Араб Əмірліктерінің астанасы 
Абу Даби қаласында өткен халықаралық 
кітап көрмесінде Қазақстан Республика-
сы Ұлттық кітапханасының ұйымдасты-
руымен Ел Тəуелсіздігінің 25 жылдығы-
на орай «Қазақстан – Ұлы Дала елі» атты 
ұлттық кітап көрмесі жұмыс жасады. 

Осы кезде Қазақстанның Біріккен 
Араб Əмірліктеріндегі Төтенше жəне 
Өкілетті елшісі Қайрат Лама Шариф 
мырза Біріккен Араб Əмірліктері мəде-
ниет жəне білімді дамыту министрі На-
хаян бен Мубарак əл-Нахаян жəне Қа-
зақстан Республикасы Мəдениет жəне 
спорт министрлігінің жауапты хатшысы 
Қуатжан Уəлиев мырзамен ресми кезде-
су ұйымдастырды. 

Осы іссапар барысында Дубай қа-
ласындағы қоғамдық кітапханада Қа-
зақстан халқының мəдени, əдеби, ру-
хани құндылықтарын танытатын, араб 
тілді оқырмандарға арналған «Қазақс-
тан кітаптары» бөлімі салтанатты түрде 
ашылған болатын. Ендігі бағындыратын 
белесіміз қазақ-араб ақындарының мү-
шайрасын ұйымдастыру, екі ел ақында-
ры арасындағы рухани байланысты ны-
ғайту мақсатында бірігіп жұмыс жасау. 
Бүгінде екі ел ақындарының шығарма-
ларын араб-қазақ тілдеріне тікелей ауда-
ру өзекті мəселе. 

Біздің  алға қойған мақсаттарымыз-
ды Қазақстан Республикасы Мəдениет 
жəне спорт министрлігі тікелей қол-
дап отыр. Бұған қоса Сыртқы істер ми-
нистрлігі,  Қазақстанның Біріккен Араб 
Əмірліктеріндегі Төтенше жəне Өкілетті 
елшісі Қайрат Лама Шариф мырза, Қа-
зақстан Республикасының Кувейт мемле-
кетіндегі Төтенше жəне Өкілетті елшісі 
Абдраманов Алмас мырза қолдап, ізгі 
ықыластарын  танытуда. Бұл бізге үлкен 
шабыт береді. Біз бүгін оқырмандарға, 
жалпы бұқара халыққа атқарып жатқан 
істеріміздің есебін бере отырып, қолдау 
сұраймыз. Кез келген істің кемшілігін із-
деп, оған сын тағуға болады. Бірақ ба-
ғыт-бағдары айқындалған істерді қол-
дап, демеу беру азаматтықтың, ұлтжан-
дылықтың, елдік пен ерліктің белгісі 
деп білемін. 

Жанат СЕЙДУМАНОВ,
Қазақстан Республикасы
Ұлттық кітапханасының  

директоры

БАСТЫ МАҚСАТ – ҚАЗАҚ АҚЫНДАРЫН 
АРАБ ӘЛЕМІНЕ НАСИХАТТАУ

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Шығыстану 
факультетімен бірлесе отырып, кувейттік ақын, меценат 
Абдул Азиз Сауд әл-Бабтин мырзаның поэзиясына арналған 
шара өткізіп отыр. Шара барысында ақынның «Кувейт 
шұғыласы» атты өлеңі (араб және қазақ тілінде), «Кувейттік 
ақын – Абдул Азиз Сауд әл-Бабтин поэзиясы және оның 
ерекшелігі», «Абдул Азиз Сауд әл-Бабтиннің таңдамалы 
өлеңі» деген шағын кітаптардың тұсаукесер рәсімі болып 
өтті.
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Алматы қаласының атауы секіл-
ді, шаһардағы көшелердің де аты 
еліміз егемендікке қол жеткізген-
нен кейін өзгертілген болатын. Бі-
рақ қала көшелеріне берілген жаңа 
атаулар көптің санасында жаттал-
майтын тəрізді. Осы шаһарда ке-
ңес кезінен бері тұратын егде кісі-
лер кейінгі атауға үйреніп кете ал-
маған шығар, бірақ Тəуелсіздіктен 
кейінгі жастарға не жорық? Жас-
тардың басым көпшілігі көшелерді 
ескі атауларымен атауға əуес. Мұ-
ның себебі неде? Тұрғындардан бө-
лек автобус жүргізушілері мен кон-
дукторлары да Достық даңғылын – 
Ленин, Райымбек даңғылын – Таш-
кент, Байтұрсынов көшесін – Кос-
монавт, Наурызбай көшесін – Дзер-
жинский, Төле би көшесін – Ком-
сомольская, Н.Тілендиев көшесін – 
София, Е.Брусиловский көшесін – 
Руднева, Ы.Алтынсарин даңғылын 
– Правда деп атап жүр. Айта бер-

сек, бұл тізімнің таусылмайтыны 
анық. Бұған бəріміздің құлағымыз 
үйреніп кеткен. Естіген кезде тү-
зетіп жатқан ешкім жоқ. Ескі атау-
ларға неге сонша құмар екенімізді 
түсінбей-ақ қойдым.

Тұрғындардың, жүргізушілердің 
көшелерді ескі атаумен атағаны түк 
емес, қаланың қақ ортасында ілініп 
тұратын сауда орындары да көше-
лердің ескі атауларын жазатын бо-
лыпты. Мəселен, жуырда Розыба-

киев даңғылының бойынан «12 ме-
сяцев» деп аталатын құрылыс зат-
тарын сататын сауда орталығының 
жарнамасы көзіме түсті. Райымбек 
даңғылының бойында орналасқан 
орталықтың жарнамасында мекен-
жайы деген жерде «Ташкент» кө-
шесі деп көрсетіліпті. Менің бі-
луімше, Алматы қаласында Таш-
кент көшесі деген көше жоқ. Ол 
көшенің атауы өзгертілгелі талай 
жылдың жүзі болды. Ал біз əлі де 

жалтақтап жүрміз. Бұл мен көр-
ген жарнаманың бірі ғана. Əйтпе-
се, қаламызда атауы қате жазыл-
ған көшелердің белгілері де жоға-
рыда ілініп тұр емес пе? Мұның 
бəріне тосқауыл қою ешкімнің қо-
лынан келмей ме? Қаладағы көше-
лердің атауы өзгертілгеннен кейін 
оны қате көрсеткен мекеме, ком-
панияларды жазаға тартуға да құ-
қылы емес пе қала билігі? Енде-
ше, ескі көше атауларын əлі күнге 
дейін пайдаланып жүргендерге неге 
шара қолданбайды? Ең болмағанда, 
қате жарнаманы түзетуді міндеттеу 
қажет емес пе? 

Қалай дегенмен де, көше атау-
ларын атағанда абай болғанымыз 
жөн. Ескі атаулар өткен күндердің 
еншісінде қалды. Сондықтан ол 
атауларды мүлдем санадан сызып 
тастау қажет. 

Дінмұхамед МƏДІБЕКОВ

ЕСКІНІҢ ӨРМЕГІНЕ ШЫРМАЛҒАНДАР

Шешен сөздің хас шебері Ақ-
тамберді жырау 1742 жылы Орта 
жүз ру басшыларының Орынборда ант 
беру жиналысына өкіл болғаны тарих 
парақтарынан белгілі. 1738-1752 жыл-
дары қазақ-қалмақтың қанды қақты-
ғыстарының барлығына дерлік қатыс-
қан батыр «Ақтабан шұбырынды» оқи-
ғасының зұлмат қан кешуін де бастан 
өткерген. Ес білгеннен бастап,  70 жыл 
бойы ат үстінен түспей, елі мен жерін 
қорғаған қас батыр, айтулы шешен, қа-
бырғалы би, атақты жырауды кейінгі ұр-
паққа насихаттау – парыз. Қазақ жауын-
герлерінің азаттық, құлдық жөніндегі 
түсініктері, көшпелі халықтың тыныс-
тіршілігі, болашаққа деген сенімі, адал-
дық-жауыздық, қиянат, əділетсіздік ха-
қындағы таным-түсініктері Ақтамберді 
жырау толғаған негізгі тақырыптар. 

Ақтамберді өз ғұмырнамасын тол-
ғауларына көркемдік қуаты зор, келісті 
нақыштармен түсірген. Шығармала-
ры зиялы зергердің қолтаңбасын та-
нытады. Əлі де қолға түспеген толғау-
лары ел аузында сақталуы ықтимал. 
Қазіргі қолда бары 300 жолдан аспай-
ды. Азғантай қазынасының өзі афо-
ризмдерге толы. «Күмбір-күмбір кісі-
нетіп», «Уа, қарт Бөгембай», «Мені-
мен ханым ойнаспа», «Жауға шаптым 
ту байлап», «Заманым менің тар бол-
ды» жəне тағы басқа өлең-толғаулары 
батылдыққа, ізгілікке, патриоттық күй-
сезімдерге толы. 

Батырдың кеуде мүсінінің ашылу 
салтанатына қатысқан аудан əкімінің 
орынбасары Дархан Жөргекбаев, ау-
дандық мəслихаттың хатшысы Сейіл-
бек Ысқақов, «Қасқалдақ» қоғамдық 

қорының төрағасы Амангелді Керім-
таев секілді азаматтар Аягөз өңірінде 
бабаларды ұлықтау, өткенімізді ұмыт-
пау бағдарында ауқымды жұмыстар-
дың жүргізіліп жатқанын атап өтіп, 
ескерткіштің бой көтеруіне мұрын-
дық болған дара тұлғаның ұрпақтары-
на алғысын айтты. «Ақтамберді баба-
мыз сөз ұстаған ақын ғана емес, айту-
лы батыр, қол бастаған қолбасы бол-

ған. Ол кісінің басшылығымен қазақ 
жауынгерлері бірнеше мəрте жоңғар-
ларға күйрете соққы берген. Сондық-
тан жырау ескерткішінің ашылуы жас 
ұрпақты отаншылдық рухта тəрбиелеу-
ге зор үлесін қосады деп ойлаймыз», – 
дейді батырдың ұрпағы, Абай ауданы-
ның əкімі Тұрсынғазы Мүсəпірбеков. 

Динара ДҮРМƏН

АЛАШ ДЕП АТОЙЛАҒАН АҚТАМБЕРДІ ЖЫРАУ
Аңыздар мен абыздардың, ақындар мен батырлардың 
елі атанған Аягөзде әйгілі жырау, батыр Ақтамберді 
Сарыұлына ескерткіш орнатылды.  Ескерткіштің авторы, 
мүсінші – Нұрбол Қалиев. Батырдың кеуде мүсінінің 
биіктігі – тұғырымен қоса есептегенде 2,5 метр.

Webometrics рейтингісі универ-
ситет жариялайтын веб-беттердiң 
көлемімен, көрнекiлiк жəне əсері-
мен (тиiмдiлiк) өлшенедi, универси-
теттегі ғаламтор желісіндегі ғылы-
ми жарияланымдар, əр ЖОО ғалым-
дарының зерттеу еңбектері, оларға 
жасалған сілтеме ескеріліп, басты 
нысанаға ЖОО-ның ғылыми-зерт-
теу əлеуеті алынады. Отандық жəне 

шетелдік ЖОО-лармен, ғылым-білім 
беру ұйымдарымен тығыз ынтымақ-
тастық етудің арқасында Еуразия ұлт-
тық университеті қазақстандық ЖОО-
лар арасында жасалынатын сілтеме-
лердің веб-домендер саны бойынша 
көш бастады.

Республикамыз бойынша екінші 
орынды əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті ( əлем бойын-

ша 2 447 орын), үшінші орынды 
Қ.И. Сəтбаев  атындағы Қазақ  ұлтт-
тық техникалық зерттеу университеті 
(4500 орын), төртінші орынды C.Ас-
фендияров атындағы Қазақ ұлттық 
университеті (5 214 орын) иеленсе, 
ал бесінші орында Назарбаев Уни-
верситеті (5 277 орын) тұрақта ды.

Жадыра  ЖАҚСЫТАЙ

ЕҰУ ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША 
ТАҒЫ ДА КӨШ БАСТАДЫ!

Кибернетика зертханасы (Cybermetics) Испания ұлттық зерттеу кеңесiнiң ақпарат және 
құжаттама орталығының ресми веб-ресурсында Webometrics білім беру сайттарының 
рейтингісінде Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Қазақстан бойынша 
алғашқы орынды иеленіп, әлемдегі 30 000-нан астам ЖОО арасынан 1 895 орын, ал 
Қазақстан ЖОО арасынан 1-орын алғандығы белгілі болды.

Бұл туралы Орталық коммуни-
кациялар мəслихатында Франция-
ның Қазақстандағы Төтенше жəне 
Өкілетті елшісі Франсис Этьен 
мəлімдеді. Оның айтуынша, қа-
зақ  халқы тұтынатын ұлттық асты 
зерттеп, соның нəтижесінде өнім 
ұсыну жетістікке жеткізбек. «Бұл 
жақта айран, шұбат жəне қымыз-
ды көптеп тұтынатынын білемін. 
Мен осы өнімдерді бір жолға қоя 
білсе, зор табысқа кенелуге бола-
тынына сенімдімін. Себебі шұбат 

өте керемет сусын. Айранның да 
дəмі ерекше. Ал өз басым, қы-
мызды жақсы көремін. Француз-
дар қымыздың дəміне үйренген 
жоқ. Өнімге сұранысты арттыру 
үшін француздарды қымызға үй-
рету керек! Өткенде Шығыс Қа-
зақстанға барғанымда маған қы-
мыз ұсынды. Қызығып кеткенім 
соншалық, екі литрін өзіммен ала 
келдім», – дейді елші.

Франсис Этьеннің айтуынша, 
Қазақстанда шетелдік нарыққа 

ұсынуға тұрарлық сусындар бар. 
Əсіресе, шұбат депрессияда жүр-
гендерді жаза алатын таптырмас 

сусын екен. «Danone» қазіргі уа-
қытта шұбатты зерттеп жатыр. Ең 
бастысы, француздарға бұл жақта-
ғы өнімдердің дəмін үйрету керек! 
Егер нарықта сұранысқа ие болуы-
на бірлесе күш салсақ, шұбатты 
Францияда өндіруге болады», – 
деп түйді ойын Франсис Этьен.

Жалпы, халқымыздың қай су-
сыны аса пайдалы. Ақ ішпеген 
адамның иммунитеті əлсіз бола-
тыны, аш жыландай ирелеңдеп 
қалатыны бесенеден белгілі. Мə-
селен, қымыз құрт ауруына , жү-
рек-қан тамыры ауруларына тап-
тырмас ем. 

Бейімбет АМАНЖОЛ 

ДЕПРЕССИЯНЫ ЖАЗАТЫН Ш�БАТ 
Францияның сүт өнімдерімен танымал  «Danone» 
компаниясының зертханаларында түйе шұбаты 
зерттелуде. Француз ғалымдарының айтуынша, шұбат 
күйзелісті жеңуге көмектеседі екен. 

Ағзаға батпандап кірген ауру-
дың мысқалдап шығатыны тəрізді, 
тізгініміз өзгенің қолында болған 
уақыттың зардабынан əлі күнге 
ақи-тақи арыла қоймағанымызға 
күн сайын дəлел табыла кетеді.

Бодандық кезең  – ол да бір та-
рихи кезең. Болғанға көз жұмып 
қарай алмаймыз. Бірақ одан сабақ 
ала білсек, қилы заманда кеткен 
есемізді ақылмен қайтарып, қиын-
дықтың жемісін болашақты бекем-
деуге пайдалануға болмас па еді? 
Ал біз... Тынысымызды еркін алып, 
ойымызды еркін айта алатын дəуір-
де жалтақтықтан арыла қоймаған-
даймыз. Əсіресе, рухани салада...

Негізінде қазақ халқының да-
налығында шек жоқ. «Біреудің 
қаңсығы – біреуге таңсық» деп 
мəтелдейтін халықты түк көрме-
ген көрмəдік деуге ауыз бара ма? 
Ал сол халықтың бүгінгі ұрпағы 
«өзінен гөрі өзгенің жақсылығын 
көргіш» болса, оны кімнен кө-
реміз? Кілтипан неде?

Əрине, көптеген обьективті 
де субьективті себептерді алға 
тартып, ақталуға болар, бірақ 
ол рухани əлеміміздің кеткенін 
келтіріп, кемтігін толтыра алмай-
ды. Дегенмен ел-жұрттың өзіне де-
ген сенімінің азаюына не нəрсе-
лер себеп болып отырғанына көз 
жүгіртіп, ақылмен саралау артық 
болмас дейміз.

Жалпы, рухани біртұтастық мə-
селесінде ішкі-сыртқы факторлар 
бірдей орын иеленетінін мойын-
дау керек. Сыртқы фактордың ең 
ірісі – өткен ғасырда жетпіс жыл-
дан аса уақыт біз үшін бəрін өзі 
кесіп-пішкен, айтып-шешкен ке-
ңестік идеология болса, бүгінде ақ-
параттық технология арқылы сана-
мызды жаулап жатқан батыстық мə-
дени экспанция. Ал ішкі факторға 
келсек, сыртқы фактордың қолжау-
лығына айналған, соның əсерінен 
ұлттық болмысымызға қайшы мə-
дени күшке арқа сүйеп, өз негізі-
не қарсы шығып отырған сана ие-
лері. Міне, бүгінде осының себебі-
нен рухани тұрғыда қоғам екіге жа-
рылып отыр.

Қазір қазақ халқы ұлт ретінде 
дамудың жаңа сатысына көтерілді 
десек те, рухани тұрғыда көпте-
ген кедергілерге ұшырап, халқы-
мыздың намысы мен табандылығы 

сынға түсіп жатыр. Діни көзқара-
сы, алған білімі мен тілдік жағы-
нан əртүрлілігі идеялық жақтан қа-
зақ тұтастығына зардабын тигізіп 
отыр. Оны қоғамда жүз берген 
түрлі оқиғалар мен өзгерістер тұ-
сында байқаймыз.

Өткен ғасырдың сексенінші 
жылдарының ортасында қоғамда 
жаңару, жаңғыру кезеңі бастал-
ғанда бұрынғы қалыптасқан пікір-
лердің көбесі сөгіліп, қоғамда 
кемшілікті ашып айту үрдісі етек 
алды. Алып империяның жетпіс 
жылдан аса өмірінде жіберген 
кемшіліктері айдай əлемге жария 
болып, биік мінбелерден аяусыз 
сыналды. Бұның соңы қоғамда бұ-
рын болып көрмеген белсенділікті 
өршітіп, ақыр-соңында үлкен қан-
төгіспен орнаған үлкен мемлекет 
күйреп тынды. Қанша жыл күш-
пен ауыздықталып келген демок-
ратия мен адам құқығы еркіндік 
алғанымен, елдің кеңестік дəуір-
де айтуға үлгермей, ішінде қалған 
ашу-ызасы жас тəуелсіз мемлекет-
тер құрылғаннан кейін де екпінін 
бəсеңдете алмай келеді. Бүгінгі қо-
ғамдағы мемлекетке, ұлтқа көңіл 
толмаушылықтың бастауы сол жақ-
та жатқан болар, сірə?!.

Кеңес Одағы тарқар-тарқамас-
тан шетелге шығып, бұрын көрме-
генін көргендердің аузының суы 
құрып айтатыны – барған жерін-
дегі жайлы өмір мен сөз бостан-
дығы еді. Шүкір, бізде де бүгін 
сөз бостандығы жоқ емес. Заман-
ға сай таным-түсінікті өзгертіп, 
қолыңнан келетін іспен айналыса 
білсең – бізде де жайлы өмір сү-
руге болады. Бірақ əлі бірдеңеге 
көңіліміз толмайды, əлі бірдеңеге 
наразымыз. Əрине, бізде əлі күн-
ге дейін жүзеге аспай жатқан іс-
тер, орындалмай жатқан жобалар 
бар. Бірақ бəрінің де жайымен жү-
зеге асып жатқанын жоққа шыға-
руға бола ма?

Шамасы, біз əлі де сонау ке-
ңестік дəуірден бойымызға сің-
ген «өзін өзгелерден кем санау» 
(комплекс неполноценности) де-
ген дерттен айыға қоймаған сияқ-
тымыз. Жетістігімізге шын жүрек-
тен қуана қоймаймыз, үнемі күдік-
теніп отырамыз. Ал қандайда бір 
кемшілігіміз көрініп қалса, «біліп 
едім-ау осылай боларын» деп қыт-

қыттап, мəз боламыз да қаламыз. 
Мысалы, Рио олимпиадасында 

өзбек боксшылары жүлде жөнінен 
қазақ құрамасының алдына түсіп 
кетіп еді, спортшыларымызды əй-
теуір шала-шарпы хат танитында-
рының бəрі сынады. Одан соң дү-
ниежүзілік бокс сериясы (WSB) 
бойынша Ташкентте өткен жекпе-
жекте «Астана арландары»  «Өзбек 
Тайгерс» боксшыларына есе жі-
беріп қойып еді, бəріміз жер тепкі-
ледік. Осының алдында «Арландар-
дың» өзбек боксшыларын Талды-
қорғанда 4:1 қылып ұтып жібергені 
есімізден шығып кетті. Тіпті бұрын 
осы бокс сериясында біздің коман-
даның екі рет чемпион болғанын да 
ескере қойған жоқпыз. Көбіміздің 
айтатынымыз «өзбек боксы кере-
мет», «қазақтарды енді бас көтерт-
пейді» тағысын тағылар... Ал нəти-
жеде талай қазақ аузының суы құ-
рып мақтаған көршілеріміз жарты-
лай финалға да іліге алмай қалды. 
«Астана арландары» болса кезекті 
жеңісін тойлап, бүкіл əлем атсалы-
сып жатқан дүниежүзілік бокс се-
риясының үшінші рет чемпионы 
атанды. Сонда əлгі əсіресыншы-
ларымыздың беті бүлк еткен жоқ. 
Қазақ боксшыларын иттей талап, 
тулақтай сүйрегенін ұмытып кет-
кен сияқты... 

Оның алдында зілтемірші-
леріміз Лондондағы олимпиада-
да алдына қара салмағанда аспан-
ға лақтырған телпегіміздің қай-
да қалғанын білмеп едік, халық-
аралық допингке қарсы агенттік 
(WADA) біздің жігіт-қыздарымыз-
дың жетістігін жоққа шығарып, 
сегіз жыл бұрын тапсырған қаны-
нан рұқсат етілмеген препараттар 
табылды деп өте күмəнді шешім 
шығарғанда спортшыларымызды 
да, олардың жаттықтырушыларын 
да жерден алып, жерге салдық...

Кеше ғана Димаш Құдайберген 
Қытайдың «Мен əншімін» (I Am a 
Singer) жобасына қатысып, бүкіл 
посткеңестік кеңістіктегі мемлекет-
тер арасынан бұрын-соңды болма-
ған жетістікке қол жеткізіп, күллі 
əлемге танылғанда, қуанбаған қа-
зақ қалмаған сияқты еді. Енді келіп 
ол туралы сыпсыңдап жатқандар 
табылуда. Жай табылып қойса бір 
сəрі, əншілік ерекше таланты ба-
ғаланғанда оны көрші елдің саяса-
тына балап, жеңісіне күмəн келті-
ретіндер аузын керіп, қисық əңгі-
ме, сыпсың сөз тудыра бастаған 
сияқты.

Бұлар қоғам ішінде болып жат-
қан ұсақ-түйек мыңдаған əңгіменің 
бір парасы ғана. Тізе берсең шеті-
не жете алмайсың. Демек, біздің 
қоғамда адамдардың сана-сезімі-
не сілкініс керек. Оның бастысы – 
өзін қор, өзгені зор тұтудан ары-
лу. Өйткені өз ұлтының басына күл 
себе беру шыншылдық емес, руха-
ни жасықтық. Рухани жасық адам 
тұлғаға айнала алмайды. 

Қазақта «Біткен істің міні 
жоқ, бітірген ердің кемі жоқ» 
деген мəтел бар, шектен шық-
қан міншілдікті шенейтін.  Өзіңе 
көңілің толмаған жақсы, алайда 
сəл нəрсені дабыралатып – «Түйме-
дейді түйедей ету» біздің қоғамның 
басты міні болып тұр.

Ахмет ЖҰМАҒАЛИҰЛЫ

ӨЗІН �ОР, ӨЗГЕНІ 
ЗОР Т�ТАТЫНДАР 

Тәуелсіздік алғанына енді ғана жиырма алты жылдай 
уақыт болған Қазақстанның көңіл қуантарлық саяси-
экономикалық жетістіктерін көзіміз көріп, көңіліміз қуанып 
отырса да, әлі де олқы соғып жатқан тұстарымыз жоқ 
емес. Сондай осал тұсымыздың бірі – ұлт ретінде өзімізді 
тану мен бағалай білу мәселесі.

 Қазақ ісінен кемшілік табуды мәртебе санайтыны қалай?


