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Халықаралық саяси апталық

Газет 1994 жылғы қаңтардың 28-інен шыға бастады

Хош, сонда қай авторлардың 
шығармаларын аударту керек? Осы 
ретте айтып қалайық: «Бас кеспек 
болса да, тіл кеспек жоқ». Алқымнан 
алып тұрған азаматтық бар. Міңгір-
міңгірлердің атасының аузынан 
ұрайын дейтін мірдің оғындай өткірдің 
жүзі тұр, аузыңа сыймай. Сондағы 
айтпағың, әруақтарыңнан айналайын, 
асып туған хандарымыз, билеріміз, 
батырларымыз туралы жазылған 
құлаш-құлаш кітаптар шетелдіктерді 
қызықтыра қояр ма екен. 

Түнгі клубтан қызық іздеген көп 
қыздың бірі шығар деп ойладым. 
Қазақтың әр қызын өз қызымдай 
көремін. Олардың жиіркенішті 
жерлерде жүргенін көрсем жаным 
ауырады, зығырданым қайнап 
кетеді. Содан кейін ғой өзімді-
өзім ұстай алмай айғайға басып 
кеткенім. Кешіріңдер, кешіріңдер!.. 
Сонда да түнделетіп жүрмей-ақ 
қойыңдаршы. 

«ЭКСПО к�рмесін �ткізу арқылы 
біздің ел жасыл технологияларды 
дамыту идеясына берік екенін 
тағы да дәлелдей түсті. Жалпы, 
біздің к�рме таза энергетиканы 
жаһандық деңгейде дамытуға 
айрықша үлес қосатынына 
сенімдімін», — деді к�рменің 
жабылу салтанатында с�з 
с�йлеген Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев. 

�ЛЕМ ҚЫЗЫҒЫП 
К�З ТІККЕН

ТҮНГІ КЛУБТАРДА 
КІМДЕР ЖҮР?

ЖАЛҒЫЗДЫҚТЫҢ ҚҰДІРЕТІ — 
ОЙЫ МЕН ҚИЯЛЫНДА
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Күзде Қазақстан армиясының қатарына 
жаңадан 17 мың сарбаз қосылмақ. 

Бірақ...

Жалғасы 2-бетте

Жалғасы 4-бетте Жалғасы 10-бетте

Анар ЛЕПЕСОВА

Мемлекеттің қуаттылығы қандай факторлармен анықталады десе, біріміз қорғаныс қабілетін атасақ, енді біріміз экономикалық әлеуетін, халықаралық 
аренадағы саяси салмағын басты орынға қоямыз. Алайда оның бәрі түптеп келгенде елдің ғылым мен білім, технология саласындағы жетістіктеріне 
тәуелді. Өйткені ғылым ілгерілемей өндіріс өрістемейді, өндірістің ісі өнбесе, экономиканың еңсесі көтерілмейді. Астананың төрінде, Тәуелсіздік сарайында 
өткен Ислам ынтымақтастығы ұйымының ғылым және технологиялар жөніндегі бірінші саммитінде бас қосқандардың ойы  осы.   

ҚАЗАҚ ТІЛІН
ЖАҢҒЫРТУҒА

ЖАСАЛҒАН ҚАДАМ

�АЗА�СТАН – ӨРКЕНИЕТТЕР 
АРАСЫНДА�Ы ДОСТЫ� ДӘНЕКЕРІ

САРБАЗ БОЛЫП, САРБАЗ БОЛЫП, 
САП ТҮЗЕП...САП ТҮЗЕП...

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

Латын әліпбиіне көшу мәселесінің қоғамда жиі көтеріліп, кеңінен 
талқыға салынып жүргеніне біраз жылдың жүзі. Мұны әсіресе,  Елбасы 
өзінің Жолдауларында, арнайы стратегиялық бағдарламаларында, 
БАҚ-қа берген сұхбаттарында ашық айтып, ел-жұрттың қаперіне салып 
келеді. Мәселен, Н.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» Стратегиясы – 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 
арнаған Жолдауында айтылған пікірінен кейін латын қарпіне көшу 
бірауыздан қолдауға ие болды.  Онда Елбасы: «Біз 2025 жылдан бастап 
әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. 
Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде 
біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін 
осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, 
балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең 
бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» деген болатын. 

Әсел ӘНУАРБЕК
 
Қазақ қашанда ер баланы отбасының тірегі, елдің қорғаны болуға 
тәрбиелеген. Ал әскерге барып, азаматтық борышын өтеп келгендер 
ауыл-аймақ арасында абыройлы саналатын. Бірақ бүгінгі жағдай 
мүлдем өзгерген секілді. Бұл күнде сарбаздар сапына тұруды 
армандайтын жігіттерден гөрі әскерден ат-тонын ала қашатындар 
жөнінде көп еститін болдық. Мұның себебі неде? Қазақ баласы 
неліктен Отан алдындағы борышын өтеуден қашқақтайды? Бұл «Отан 
үшін отқа түсетін» жауынгер жігіттердің азайғандығының белгісі ме? 

Парламент мәжілісінде латын әліпбиіне 
қатысты тыңдалым өтті
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Саммитті Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев ашты. Мем-
лекет басшысы бұл жиын ислам та-
рихында ерекше із қалдыратыны-
на сенім білдіре келе, қазақ хал-
қының ислам əлемімен қарым-қа-
тынасы қадым замандардан тамыр 
тартатынын атап өтті.

– Біздің байтақ даламызға ис-
лам діні бұдан мың жылдан астам 
уақыт бұрын келді. Еліміз ислам 
мен батыс өркениеттері арасында-
ғы достық диалогқа дəнекер болып 
отыр, – деді Қазақстан Президенті.

Елбасы мұсылман жұрты бет-
пе-бет келіп отырған қазіргі сын-
қатерлерге тоқталды.

– Біріншіден, экстремистік 
жəне террористік ұйымдар кеңі-
нен етек алуда. Олардың лаңкестік 
əрекеттерінің нəтижесінде, бірінші 
кезекте мұсылман əлемі елдерінің 
азаматтары зардап шегіп отыр. 
Екіншіден, исламофобиялық пікір 
қоғам ішінде кең таралуда. Батыс 
елдерінде мұсылмандарға қарсы 
қылмыстық əрекеттер жыл сайын 
көбейіп келеді, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Сонымен қатар, Мемлекет 
басшысы Мьянмада болған жағ-
дайға байланысты алаңдаушы-
лық білдіріп, барлық тарапты бұл 
түйткілді БҰҰ алаңындағы диалог 
аясында тек бейбіт жолмен шешу-
ге шақырды.

Мемлекет басшысы үшінші мə-
селе ретінде 1,5 миллиардтан астам 
адамды біріктіретін ислам əлемін-
дегі ауызбіршіліктің болмай отыр-
ғанын атап өтті.

– Төртіншіден, əлемнің өзге 
өңірлері қарқынды дамып жатқан-
да, көптеген мұсылман елдері көш 
соңында қалуда. Кейбір сыншы-
лар ислам дүниесінің артта қалуы 
діннің өзімен байланысты деп са-
найды. Алайда бұл ақиқатқа мүл-
де жанаспайды, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Қазақстан Президенті қазіргі 
заманның сын-қатерлеріне төтеп 
беру үшін күш біріктіруіміз қажет 
екенін атап өтіп, ортақ Ғылыми-ин-
новациялық қор құруды ұсынды.

Нұрсұлтан Назарбаев мұсыл-
ман елдеріндегі ғалымдардың із-
деністеріне қолдау көрсетудің ма-
ңыздылығына назар аударып, ұйым 
аясында «ғылым мен технология-
ларды дамытуға қосқан үлесі үшін 
берілетін сыйлық тағайындау» ту-
ралы шешім қабылданғанын айтты.

Қазақстан Президенті ғылым 

�АЗА�СТАН – ӨРКЕНИЕТТЕР 
АРАСЫНДА�Ы ДОСТЫ� ДӘНЕКЕРІ БАУЫРЛАСТЫҚ ТАМЫРЫН ЖАЯ ТҮСТІ

мен инновацияны исламдық қаржы-
ландырудың рөлін арттырудың ма-
ңыздылығына да айрықша назар ау-
дарды. 

– Біз EXPO-2017 көрмесін 
өткіздік. Енді оның аумағында «Ас-
тана» халықаралық қаржы орталығы 
жұмысын бастайды. Сіздерді ислам 
қаржысы саласындағы ынтымақтас-
тықты арттыруға шақырамыз, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы жасыл техно-
логияларды дамыту мəселесіне тоқ-
талып, жасыл технология мен инвес-
тицияны дамыту жөніндегі халықара-
лық орталықтың əлеуетін тиімді пай-
далануды ұсынды.

– Біздің елдеріміз үшін аграрлық 
саладағы ынтымақтастық аса маңыз-
ды. Бəріміз бірлесіп аграрлық ғылым-
ды дамытып, жаңа технологияларды 
енгізуіміз керек. Бұл тек ауыл шаруа-
шылығының бəсекеге қабілеттілігін 
арттыруға емес, бұдан да тығыз ин-
теграция мен азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін де қажет, – деді 
Қазақстан Президенті.

Алдыңғы қатарлы Батыс елдері-
мен ғылым жəне технологияларды 
дамыту мəселелері бойынша байла-
ныстар орнату мəселесі де Елбасы 
назарынан тыс қалған жоқ. 

Өз сөзін түйіндей келе Нұрсұлтан 
Назарбаев Таяу Шығыста жəне ислам 
əлемі елдерінде бейбітшілік пен тұ-
рақтылықты сақтауға шақырды.

– Сөз соңында, ұрпақтарымыз 
ислам əлемінің бірлігіне, ынтымақ-
тастығы мен болашағына арналған 
бүгінгі тарихи форумға жоғары баға 
береді деп ойлаймын, – деді Мемле-
кет басшысы.

Саммиттің пленарлық отыры-
сында Түркия президенті Р.Ердоған, 
Пəкістан Ислам Республикасының 
президенті М.Хусейн, Мавритания 
Ислам Республикасының президенті 
Мохаммед ульд Əбдел-Əзиз, Өзбекс-
тан президенті Ш.Мирзиёев, Гвинея 
президенті А.Конде, Иран Ислам Рес-
публикасының президенті Х.Рухани, 
Ислам ынтымақтастығы ұйымының 
бас хатшысы Юсеф бен Ахмад əл-
Осеймин сөз сөйледі.

Юсеф бен Ахмад əл-Осеймин 
əлемде өршіп келе жатқан исламо-
фобияға қарсы ғылым жəне техноло-
гиялар көмегімен күресуге шақырды.

«Қазіргі заманда мұсылман əлемі 
алдынан сын-қатерлер туындауда. 
Терроризмнің жəне экстремизмнің 
қанат жаюымен бірге исламофобия 
да ушығуда. Бұған елдеріміздегі жұ-
мыссыздық, білімсіздік, кедейшілік 
үстемеленіп отыр. Біз мұнымен кү-
ресуге жəне бұл жолда ғылым мен 
технологияны пайдалануға тиіспіз. 

Біз өз қоғамымызға қажетті білімді 
ұсынуға тиіспіз», – деді ұйымның 
бас хатшысы. 

Өз кезегінде Өзбекстан прези-
денті Шавкат Мирзиёев «көптеген 
мұсылман елдерінің ғылым мен тех-
нология салаларында дамыған ел-
дерден айтарлықтай қалып қойға-
нын» айтты.

«Мəселен, əлемдегі 500 үздік 
университет рейтингіне біздің 
ұйымға мүше елдердің тек 11 жо-
ғарғы оқу орны кіреді. 2015 жылы 
ИЫҰ елдерінің əлемдегі өнертабыс-
тар бойынша патенттер алу өтінім-
деріндегі үлесі небары 1,9 пайыз-
ды құрады. 2016 жылы ИЫҰ ел-
дерінде барлық ғылыми жарияла-
нымдардың шамамен 80 пайызы 
тек 7 мемлекетке ғана тиесілі бол-
ды. Өкінішке қарай, бай табиғи ре-
сурстарға жəне қомақты қаржылық 
əлеуетке қарамастан, мұсылман ел-
дерінің көпшілігі инновациялық 
идеялар мен технологияларды эко-
номикаға ендіруде белсенділік та-
нытып отырған жоқ», – деді өзбек 
басшысы. 

Ол сондай-ақ «жасыл энергетика» 
саласындағы ғылымды дамыту қа-
жеттігін атап көрсетті: «Біздің барлы-
ғымыз үшін баламалы қуат көздерін 
пайдалану айрықша мəн-маңызға ие. 
Осы бағытта ғылыми-зерттеу жұмыс-
тарын жүргізіп, ғылыми-инновация-
лық жобаларды жүзеге асыруға да-
йындығымызды білдіреміз. Оларға 
бірлесе инвестиция салуға даярмыз». 
Астанадағы саммитті «прогресс пен 
өркендеу жолындағы ислам əлемі ел-
дерінің бірлігін нығайтуға бағыттал-
ған нағыз тарихи қадам» деп бағала-
ған Өзбекстан Президенті ИЫҰ ғы-
лым жəне технологиялар жөніндегі 
саммитін үш жылда бір рет шақырып 
тұруды жəне келесі құрылтайды 2020 
жылы Өзбекстанда өткізуді ұсынды. 

Бірінші жұмыс сессиясының со-
ңында саммиттің қорытынды құжа-
ты – Астана декларациясына қол 
қойылды.

«Ислам ынтымақтастығы ұйы-
мының ғылым жəне технологиялар 
жөніндегі арнаулы сыйлығын» тапсы-
ру рəсімінде Мемлекет басшысы жиын-
ға қатысушылардың Қазақстан тура-
лы айтқан жылы лебіздері үшін алғыс 
білдіріп, ғылым мен технологиялар-
ды дамыту жолындағы ынтымақтас-
тықты нығайтудың өзекті екенін атап 
өтті. Сонымен қатар, Нұрсұлтан Назар-
баев Ислам ынтымақтастығы ұйымы-
ның бас хатшысымен бірге ислам ел-
дерінің аса көрнекті ғалымдарына ғы-
лым мен технологияларды дамытуға 
қосқан үлесі үшін берілетін арнаулы 
сыйлықты табыстады. 

де экономика, мəдениет, əскери жəне 
саяси алаңда дамытуға тырысамыз» 
деп, өзара достығымызды ары қарай 
арттыруға дайын екенін жеткізді. Де-
мек, сауда-саттық, экономика, қаржы-
инвестиция, көлік-коммуникация, ғы-
лым-білім салаларындағы ынтымақтас-
тық кеңейіп, бірлескен жобалар қатары 
бұрынғыдан да көбейе түседі. Қазақс-
тан тарапы да көлік-транзит əлеуетін 
арттыру үшін инфрақұрылымы дамы-
ған транзиттік ел Түркияның тəжіри-
бесін қолдануға дайын екенін білдірді. 
Сонымен бірге, мəдени-гуманитарлық 
ынтымақтастықты нығайту мақсатында 
жоғары оқу орындары арасында өзара 
студенттер алмасу дəстүрге айналмақ. 
«Нұрлы жол» бағдарламасына да жан-
жақты қолдау көрсетуге келісім берді. 

Түркия президенті Р.Ердоған Елба-
сын ЕХРО көрмесінің табысты ұйым-
дастырылғанымен де құттықтап, қыз-
метіне табыс тіледі. Қазақстанды Ор-
талық Азиядағы көшбасшы мемлекет-
тердің бірі деп бағалаған ол Қазақс-
тан Президентін келесі жылға қонақ-
қа шақырып, ары қарай да жақында-
суға ниетті екенін мəлімдеді. Түркия 
президенті 57 ислам елінің өкілдері 
жиналып, ғылым мен технология са-
ласындағы жетістіктер мен кемшілік-
терді ортаға салған саммит жұмысы-
ның маңыздылығына да баса мəн берді. 
Сондай-ақ, Қазақстан Президентінің 
ислам елдерінің айтулы ғалымдарын 
ғылым мен технологияларды дамыту-
дағы ерен еңбегі үшін берілетін арнау-
лы сыйлықпен марапаттауы да жоға-
ры қабылданды. 

Ал Елбасы Н.Назарбаев Реджеп 
Тайып Ердоғанға Қазақстанға ресми 
сапармен келгені үшін шынайы риза-
шылығын білдірді. «Қанша кездессек 
те көптік етпейді. Қазіргі заманның өзі 
қиындап тұр. Жиі кездесіп, көп ақыл-
дасу керек. 25-26 жыл ішінде Қазақс-
тан мен Түркия арасындағы қарым-қа-
тынас достық əрі бауырластық бағытта 
дамып келеді», – деді Нұрсұлтан На-
зарбаев. Мемлекет басшысы Түркия 
Президентінің Қазақстанға жасаған бұ-
дан бұрынғы сапары кезінде экономи-
ка саласына қатысты бірқатар уағдалас-
тыққа қол жеткізілгенін атап өтті. «Қа-
былданған келісімдер аясында көп жұ-
мыс атқарылуда, көптеген жобалар іске 
асырылды. Өңірлік сипаттағы пробле-
малар бізде де, Түркияда да бар. Бүгінгі 
кездесуіміз сол мəселелерді талқылау-
ға мүмкіндік береді», – деді Қазақстан 
Президенті. Сондай-ақ, Нұрсұлтан На-
зарбаев Түркия Президентіне Астанада 
өткен Ислам ынтымақтастығы ұйымы-
ның ғылым жəне технологиялар жөнін-
дегі саммитіне қатысуға ниет білдір-
гені үшін алғыс айтты. 

Басы 1-бетте

Қазақстан мен Түркия – ежелден бауырлас мемлекет. 
Екі ел арасындағы саяси, мәдени, рухани байланыс әу 
бастан «тонның ішкі бауындай». Ал биыл осынау сызат 
түспеген өзара дипломатиялық қарым-қатынастың 
орнағанына 25 жыл толды. 

ҚР Премьер-министрі 
Бақытжан Сағынтаевтың 
төрағалығымен 
өткен кезекті Үкімет 
отырысында жаңа Салық 
кодексінің жобасы 
мақұлданып, астық жинау 
науқанының жайы, спорт 
инфрақұрылымын дамыту 
мәселелері талқыға түсті.

Бүгінде Қазақстан өңірлік жəне ға-
ламдық дипломатияда айтарлықтай бе-
леске көтерілді. Бұл əлем елдерімен, 
соның ішінде туысқан мемлекеттер 
арасындағы достықты берік ете түсті. 
Тарихқа үңілетін болсақ, Тəуелсіздік 
алған сəтімізде қазақ елінің дербестігін 
бірінші болып Түркия мемлекеті та-
ныды. Ал 1992 жылдың 2 наурызын-
да екі мемлекет арасында диплома-
тиялық қатынастар орнады. Тəуелсіз 
Қазақ елімен іскерлік, экономикалық 
байланыс орнатуды да алдымен Түр-
кия бастап еді. Қазақстан Республи-
касының Президенті Н.Ə. Назарбаев 
Түркиямен туысқандық қарым-қаты-
настың нығая түсуіне дипломатиялық 
қатынастар жанданған күннен бастап 
мүдделілік танытып келеді. Қазақстан 
мен Түркия арасындағы Стратегиялық 
əріптестік туралы шартқа Елбасының 
Түркияға 2009 жылғы қазан айындағы 
ресми сапары барысында қол қойылды.

Түркия Қазақстанды Орталық 
Азиядағы жетекші мемлекет ретінде  
маңызды стратегиялық əріптесі санай-
ды. Екі елдің жоғарғы басшылары ара-
сында екіжақты форматта да, көпжақ-
ты деңгейде де, атап айтқанда, Біріккен 
Ұлттар Ұйымы, Ислам Ынтымақтас-
тығы Ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік 
жəне ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ), 
Азиядағы өзара іс-қимыл жəне сенім 
шаралары кеңесі (АӨСШК), Түркі ке-
ңесі, Түркі Академиясы жəне басқа да 
ұйымдар шеңберінде нəтижелі саяси 
сұхбат қалыптасты. 

2016 жылы Ыстамбұлда өткен 
ИЫҰ Саммитінде мемлекет басшы-
лары «Исламды татуластыру туралы» 
бірлескен Декларация қабылдаған бо-
латын. Түрік тарабының осы жылы 
ИЫҰ-да төрағалық етуіне орай, Түркия 
басшысының аталған іс-шараға қаты-
суы екі ел үшін де маңызы зор. Сон-
дықтан да Қазақстан мен Түркия ши-
рек ғасырда қол жеткізген ортақ та-
быстарын еселей түсуі үшін алдағы 
уақытта да күш-жігерін жұмсауға да-
йын. Сондай-ақ, жаһанданған əлемнің 
қазіргі қал-ахуалын ескеріп, экономи-
калық жағдайының күрделілігін есеп-
ке ала отырып, екі бауырлас ел ара-
сындағы байланыс жаңа деңгейге кө-
теріле түспек. 

Ислам Ынтымақтастығы Ұйымы өз 
қатысушыларының саны, география-
лық ауқымы мен мамандандырылған 
құрылымдары жағынан Біріккен Ұлт-
тар Ұйымынан кейінгі 57 мемлекетті 
біріктірген ірі халықаралық ұйым бо-
лып табылады. Қазақстан 1995 жылы 
Ұйымның толық құқылы мүшесі бол-
ды. Міне, бұл еліміздің ИЫҰ-ға мүше 
мемлекеттермен байланыс орнатуына 
ислам кеңістігіндегі саяси-экономи-
калық үдерістерге белсене қатысуы-
на жол ашты. Ал Қазақстан Парла-
ментінің «Ислам конференциясы ұйы-
мына мүше елдер арасындағы эконо-
микалық, техникалық жəне сауда ын-
тымақтастығы туралы бас келісімді» 
ратификациялауы маңызды мəселенің 
бірі саналады. Себебі ол сауда-эконо-
микалық ынтымақтастықты регламент-
тейтін ИЫҰ-ның басты негіздемелік 
құжаты ретінде ерекшеленеді. Сон-
дай-ақ, бұл мұсылман елдерімен ты-
ғыз серіктестік қатынастардың дамуы-
на серпін береді, ислам қаржы-эконо-
микалық институттарымен байланыс-
ты жандандырады. 

Астанада 10-11 қыркүйекте өткен 
Ислам Ынтымақтастық ұйымының 
саммитіне арнайы келген Реджеп Та-
йып Ердоған Елбасының өңірлік проб-
лемаларды шешуге бағытталған бітім-
гершілік қызметі үшін ерекше риза. 
«Қазақ жерін өзіміздің екінші үйіміз 
деп санаймыз. Қарым-қатынастары-
мызды барлық салада, соның ішін-

Мемлекет басшысы Қазақстан мен 
Түркияның саяси жəне экономикалық 
тұрғыдан бір-біріне жақын екенін ай-
тып, екі ел арасындағы ынтымақтас-
тық қарқынды дамып отырғанын атап 
өтті. «Түркия – Қазақстанның ең жа-
қын саяси жəне экономикалық серік-

тесінің бірі. Екіжақты тығыз ынты-
мақтастық əрдайым белсенді дамып 
келеді. Жоғары деңгейдегі кездесулер 
жиі өткізілуде. Биыл дипломатиялық 
қарым-қатынасымыздың орнағанына 
25 жыл толып отыр», – деді Қазақс-
тан Президенті. Нұрсұлтан Назарбаев 
түрік капиталының қатысуымен 1600-
ден астам кəсіпорын жұмыс істеп жат-
қанын, сондай-ақ бірлескен инвести-
циялық жобаларды одан əрі дамыту 
қажет екенін айтты. «Түркия инфрақұ-
рылымы дамыған транзиттік ел екені 
баршаға белгілі. Осыны ескеріп, түрік 
тарапын Қазақстанның көлік-транзит 
əлеуетін бірге дамытуға шақырдым, – 
деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

Қазақстанның Түркиядағы Төтен-
ше жəне өкілетті елшісі Абзал Сапар-
бекұлы: «Түркия – біздің стратегия-
лық əріптесіміз жəне табиғи одақта-
сымыз. Оның үстіне Түрік елі – əлем-
дегі жəне аумақтағы геосаяси актер-
лар санасатын, қарқынды дамып келе 
жатқан мемлекет. Мұстафа Кемал Ата-
түрік құрған Түркия Республикасы 
2023 жылы өзінің 100 жылдық мерей-
тойын өткізеді. Ұлттық-патриоттық са-
на-сезімде тəрбиеленген түрік саңлақ-
тарының атқарған орасан зор еңбек-
терінің нəтижесінде əлемдегі эконо-
микасы дамыған 20 мемлекеттің қа-
тарына кіреді. Түркия Президенті 
Р.Т. Ердоған төрағалық етіп отырған 
Əділет жəне даму партиясы Түркия-
ның дамуына жəне екі бауырлас ел ара-
сындағы қарым-қатынастың күшеюі-
не зор септігін тигізіп келеді», – де-
генді жеткізді. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

АРТЫП КЕЛЕДІ

Айта кету керек, бүгінде Түркия 
мен Қазақстан арасындағы екіжақты 
қарым-қатынастардың маңызды ас-
пектісі – сауда-экономикалық жəне 
өзара инвестициялық ынтымақтастық. 
Қазір Қазақстанда 1600-дан астам түрік 
компаниялары жұмыс істейді. Қазақс-
тан экономикасына шамамен 2,1 млрд 
АҚШ доллар көлемінде тікелей түрік 
инвестициясы құйылса, ал Қазақстан-
нан Түркияға шамамен 1 млрд АҚШ 
доллар көлемінде тікелей инвестиция 
салынған. Сонымен қатар, түрік мерді-
герлері Қазақстанда құны 20 млрд 
АҚШ доллардан асатын құрылыс жо-
баларын жүзеге асырды. Осы орайда 
екі мемлекет басшысының қойған ор-
тақ мақсаты бар – екі ел арасындағы 
сауда айналымының көлемін 10 млрд 
АҚШ доллар мөлшеріне жеткізу. 

Қазақстанның Түркиядағы Төтен-
ше жəне өкілетті елшісі Абзал Сапар-

бекұлының айтуынша, сауда-эконо-
микалық саладағы өзара іс-қимылды 
жандандыру мəселесі Қазақстан мен 
Түркия басшылығының қамқорлығы-
мен «Жаңа синергия» бірлескен эконо-
микалық бағдарламасы аясында қолға 
алынды. Бағдарлама екі ел арасындағы 

Стратегиялық ынтымақтастық туралы 
шарттың негізінде құрылған Жоғары 
деңгейдегі стратегиялық ынтымақтас-
тық кеңесінің (ЖДСЫК) жұмысы ая-
сында жасақталды. Нəтижесінде үкі-
метаралық экономикалық комиссия-
ның 10-шы отырысының хаттамасы, 
2017-2020 жылдарға арналған «Жаңа 
синергия» бірлескен экономикалық 
бағдарламасының іс-шаралар жоспа-
рының хаттамасы əзірленді.

Жалпы, əлемде жаһандану үрдісінің 
аясында Дүниежүзілік сауда ұйымы-
ның (ДСҰ) қолдауымен сыртқы сау-
да көпжақты жəне екіжақты келісім-
дер шеңберінде либералды сипат алып 
отыр. Бұған мысал ретінде мемлекет-
тер арасындағы экономикалық жəне ке-
ден одақтарының Еркін сауда келісім-
дері мен Таңдаулы сауда келісімдерін 
келтіруге болады. Сондай-ақ, заңнама-
лық сипатта шетелдік, соның ішінде 
қазақстандық компанияларға ешқан-
дай шектеулердің қолданылмайтын-
дығын еске сала кеткен жөн. Деген-
мен əрбір мемлекет үшін ең алдымен 
ұлттық экономикалық мүдде маңызды. 
Осыған орай, ДСҰ-ның негізгі ережесі 
халықаралық сауда еркіндігі болған-
дығына қарамастан, белгілі жағдайлар 
мен шарттардың негізінде ішкі нарық-
ты қорғау шаралары қарастырылады. 

Сол сияқты Инвестициялар жəне 
даму министрлігі мен «Алсим Алар-
ко» консорциумы жəне Еуропа қайта 
құру жəне даму банкі арасында «БА-
КАД» автокөлік жолын салу жөнінде 
меморандумға қол қойылды.

«Ел экспорты 53,8 пайызға өсіп, 
563,3 млн АҚШ долларын құрады. 
Тауар айналымы 6 ай ішінде 925,1 
млн АҚШ долларына жеткен, бұл көр-
сеткіш былтырмен салыстырғанда 36,1 
пайызға жоғары. Келісімдер мен мемо-
рандумдар ірі түрік холдингтері – Calik 
Holding, Yildirim Holding, Yildizlar SSS 
Holding, Agrobest Group арасында жа-
салды. Жалпы алғанда, қазақстандық-
түрік инвестициялық бастамаларының 
жалпы сомасы 2,7 млрд АҚШ долла-
рын көрсетеді. Бүгінде 70 жобаның 31-і 
іске асырылған. Тағы 40 жоба жүзе-
ге асырылуда», – дейді Қазақстанның 
Түркиядағы Төтенше жəне өкілетті 
елшісі Абзал Сапарбекұлы. 

 Бүгінде Оңтүстік Қазақстан об-
лысы Ордабасы ауданында жалпы ау-
даны 50 гектарлық Қазақстан-Түр-
кия индустриалды аймағы құрыл-
ған. Аумақты 250 гектарға дейін ұл-
ғайтуға мүмкіндік бар. Бұл туралы 
елші мырза: «ПВХ жəне алюминий-
ден жасалған профильдер мен жа-
рық өткізгіш конструкциялар өнді-
ретін Gold Aluminum ЖШС зауы-
ты көп ұзамай пайдалануға беріледі. 
Merkez Asia Madencilik жəне Petronet 
Otomosyon компанияларымен жалпы 
құны 12 млн доллар болатын зауыт-
тың құрылысы басталмақ. Бұдан өзге, 
сегіз түрік компаниясымен келіссөз-
дер жүргізілуде. Солардың ішінде жи-
һаз фабрикасының құрылысы бойын-
ша «Madeyra Group» ЖШС-мен сөй-
лесіп жатырмыз. Инвестиция көлемі 
– 10,7 млн доллар болады», – деді. 

Осы тұрғыдан келгенде, 2012 жыл-
дың мамыр айында Астана қаласын-
да құрылған Жоғары деңгейдегі стра-
тегиялық ынтымақтастық кеңесі (ЖД-
СЫК) екіжақты ынтымақтастықты арт-
тыруға сеп болуда. Бұл құрылымның 
жиындары əрбір үш жыл сайын алма-
кезек өтіп отырады. Бұдан бұрын 2012 
жылы Түркияда жəне 2015 жылы Қа-
зақстанда болып өтті. Қарым-қатынас-
тың дамуына серпін беретін Кеңестің 
үшінші отырысы 2018 жылы Түркия-
да жоспарланып отыр.

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

ЖАЙҚАЛҒАН АСТЫҚ ЖАППАЙ ЖИНАЛУДА
Астық жинау көрсеткіші өткен жылғыдан 2,5 млн гектарға артық

Жиын басында Ауыл шаруашылы-
ғы бірінші вице-министрі Қайрат Ай-
туғанов астық жинау науқаны жөнін-
де баяндады. Бірінші вице-министрдің 
сөзінше, бүгінге дейін 11,6 млн гек-
тардың астығы жиналыпты. Астық 
жинау көрсеткіші өткен жылғымен са-
лыстырғанда 2,5 млн гектарға немесе 
16 пайызға артық. Республика бойын-
ша дəнді дақылдар алқаптарының 76,7 
пайызы жиналды. Оның ішінде Ақ-
мола облысында 3,5 млн тонна, Сол-
түстік Қазақстан облысында 3,3 млн 
тонна, Қостанай облысында 3,8 млн 
тонна астық орылды. Ал Оңтүстік 
Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақс-
тан облыстарында масақты дəнді да-
қылдарды жинау аяқталды. Арпа жи-
нау жұмыстарының да аяқталуына аз 
қалды. Бүгінге дейін алқаптардың 1,8 
млн гектары жиналып, 2,7 млн тонна 
арпа дəні қамбаға түсті. 

Қайрат Айтуғановтың айтуынша, 
астық жинау жұмыстарын ұйымдас-
қан түрде жүргізу үшін аймақтар ар-
зандатылған дизель отынының қа-
жетті көлемімен қамтамасыз етілген. 
Қабылдау пункттері жаңа түсім асты-
ғын қабылдауға сақадай сай. Ал астық 
сапасын арттыру мақсатында биыл 

тұқым шаруашылығын қолдау жəне 
минералды тыңайтқыштарды қолдану 
бойынша қажетті шаралар қабылдан-
ды. Осының нəтижесінде, 3-сыныпты 
астық үлесі 76 пайызды құрады. Бұл 
көрсеткіш өткен жылы 44 пайыз бо-
лып тіркелген. 

Биылғы жылы бункерлік салмақ-
тағы жалпы егін жинау 19,5 млн тон-
наны құрайды. Ал негізгі егін егетін 
өңірлерде 15 млн тоннаға жуық астық 
жинау жоспарланған. Мұндай көлем 
астықтың экспорттық əлеуетін 8 млн 
тоннаға жеткізеді. 

Астық жинау науқанының жайы-
мен танысқаннан кейін Үкімет мү-
шелері жаңа Салық кодексін мақұл-
дады. Жаңа құжатты Үкіметке Ұлт-
тық экономика министрі Тимур Сү-
лейменов таныстырды. Министрдің 
сөзіне сүйенсек, жаңа кодекс шағын 
жəне орта бизнес өсімін ынталанды-
руды, еліміздің қаржы секторын ны-
ғайтуды мақсат етеді. Сонымен қа-
тар, жаңа құжат бойынша салық салу 
идеологиясы өзгеріп, кодекс адал са-
лық төлеушіні қорғауға, экономика-
ның түрлі секторларын ынталанды-
руға жəне əкімшіліктендіруді жеңіл-
детуге бағытталған. 

Жаңа Салық кодексінде бизнеске 
заңнаманың өзгерістерін зерттеу үшін 
көбірек уақыт ұсынылады. Шағын 

жəне орта бизнесті дамыту үшін қол-
даныстағы арнайы салық режімдерін 
сақтау қарастырылған. Ал «жеңіл-
детілген декларация» режімі аясын-
да табыс мөлшері бойынша талап 
жеке жəне заңды тұлғалар үшін бір-
дей болмақ. Сондай-ақ, жер қойнауын 

пайдалану саласында геологиялық 
барлауға инвестициялар тартылады. 
Кен саласы үшін үстеме пайдаға са-
лықты алып тастау ұсынылды. Теңіз 
жəне терең мұнай кен орындары үшін 
жер қойнауын пайдалануға жеңіл ба-
ламалы салық енгізілмек. 

Салық кодексін бұдан əрі Қаржы 
министрі Бақыт Сұлтанов жалғастыр-
ды. Министр Салық кодексінің жаңа 
жобасында жəне ілеспе заң жобасын-
да қарастырылған мемлекет пен са-
лық төлеуші арасындағы өзара қа-
рым-қатынасты ырықтандыру жөнін-
де сөз қозғады. Бақыт Сұлтановтың 
айтуынша, мемлекеттік кірістер ор-
гандары мен салық төлеуші арасын-
дағы өзара іс-қимылдың айқын ере-
желерін бекіту мақсатында заңдылық 
қағидаты жəне тəуекелге бағдарлан-
ған əкімшіліктендіру қағидаты сын-
ды салықтық əкімшіліктендірудің ере-
желері енгізіледі. Ал салық тəртібін 
арттыруды ынталандыру мақсатын-
да тəуекелдерді басқару жүйесі түбе-
гейлі қайта қаралады. Салық төлеуші-
лердің түрлі санаттары үшін салық-
тық əкімшіліктендіруге əртараптан-
дырылған тəсіл енгізілуде.

Сонымен қатар, жаңа құжатта əре-
кетсіз салық төлеушілерді мəжбүрлеп 
жою үшін негізгі шарттар қарастыры-
лып отыр. Бұл шараның ашықтығын 
қамтамасыз ету мақсатында мəжбүр-
леп жою туралы ақпарат алдын ала 
БАҚ-та жарияланады жəне осы ком-
паниялардың əлеуетті кредиторлары-
ның шағымдарымен жұмыс жүргізі-
луде. Жаңа кодексте салықтық тексе-
рулер де қарастырылған. Яғни, олар-

дың санын қысқарту мен сапасын арт-
тыру қолға алынады. Мысалы, жос-
пардан тыс тексерістер жүргізу үшін 
негіздемелер 56 пайызға қысқармақ. 

Үкімет отырысының күн тəртібін-
дегі келесі мəселе – спорт инфрақұ-
рылымын дамыту жəне Қазақстан аза-
маттарын дене шынықтырумен шұ-
ғылдануға тарту бойынша жүргізілген 
жұмыстарды саралау. Бұл тақырып 
бойынша Мəдениет жəне спорт ми-
нистрі Арыстанбек Мұхамедиұлы сөз 
алды. Министрдің сөзінше, елімізде 
дене шынықтырумен шұғылданатын 
азаматтар саны көбеюде. 2016 жыл-
дың қорытындысы бойынша, 4 мил-
лионнан астам адамды немесе халық-
тың 27,4 пайызы дене шынықтырумен 
айналысуға мүмкіндік алған. Дене 
шынықтырумен жүйелі түрде айна-
лысатын балалар мен жасөспірімдер 
үлесі 15,3 пайызды құрайды. Жоға-
ры оқу орындарындағы студенттердің 
20 пайызы, колледждерде 30 пайы-
зы спортқа тартылған. Сонымен қа-
тар, мүгедек жандардың да спортпен 
шұғылдануына мүмкіндіктер қарасты-
рылған. 2009 жылдан бері спортпен 
шұғылданушыларды қамту 4 пайыз-
дан 10,2 пайызға артты.

Ұлттық спорт түрлерімен айна-
лысатындардың үлесі 2013 жылғы 
5,9 пайыздан өткен жылы 7,7 па-

йызға дейін өсті. «Қазақстан бары-
сы» жобасы біздің ұлттық спорттық 
брендімізге айналып үлгерді. «Еу-
разия барысы» жəне «Əлем бары-
сы» турнирлерін ұйымдастыру арқы-
лы ол халықаралық деңгейге шықты. 
Осының арқасында ауылдардағы ба-
лалар мен жастар қазақ күресі сек-
цияларына белсене қатысуда. Мате-
риалдық емес мəдени мұраны қор-
ғау бойынша ЮНЕСКО-ның Үкіме-
таралық комитетінің XI сессиясының 
қорытындысы бойынша қазақ күресі 
ЮНЕСКО-ның адамзаттың материал-
дық емес мəдени мұрасының репре-
зентативті тізіміне енгізілді», – деді 
Арыстанбек Мұхамедиұлы.

Жиын соңында Премьер-министр 
Бақытжан Сағынтаев республикамыз-
дағы кейбір мектептерде спорттық құ-
рал-жабдықтармен қамтамасыз ету мəс-
лесінің əлі де шешімін таппағандығын 
тілге тиек етті. Осыған байланысты, 
аймақ басшыларына бұл мəселені ба-
қылауға алу міндеттелді. Сондай-ақ, 
кейбір мектептерде спорт залдары да 
жоқ. Үкімет басшысы осы мəселеге 
де ерекше назар аудару қажеттігін қа-
дап айтты. Сөз соңында Бақытжан Са-
ғынтаев балаларды спортқа тартуда ке-
шенді тəсіл енгізу қажеттігін ескертті. 

Əсел ƏНУАРБЕК
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«НҰР ОТАН»

«НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫ:
ЛАТЫН�А КӨШУ – «РУХАНИ 

ЖА��ЫРУДЫ�» БЕРІК ІРГЕТАСЫ

Бетті дайындаған Анар ЛЕПЕСОВА 

Кеше «Нұр Отан» партиясы 
Төрағасының Бірінші орынбасары 
Мұхтар Құл-Мұхаммед 
Демократиялық күштердің 
«Қазақстан-2050» жалпыұлттық 
коалициясының кезекті отырысын 
өткізді. Онда мемлекеттік тілдің 
латын әліпбиіне көшу мәселесі 
және жаңа қазақ алфавитінің 
бірыңғай стандарттары сөз болды.

 Сөз басында «Нұр Отан» партиясы Тө-
рағасының Бірінші орынбасары Елбасымыз-
дың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы бүкілхалықтық қолдауға ие бол-
ған өте терең мағыналы жəне барлық сала-
ны қамтитын аса ауқымды бағдарламалық 
құжат екенін атап өтті. Рухани жаңғыру-
дың негізгі тетіктерінің бірі тілдің жаңғы-
руы. Яғни тілдің фонетикасы мен графика-
сының сəйкес келуінде үлкен мəн бар. Сол 
себепті де Мұхтар Құл-Мұхаммед дəл осы 
жаңа қазақ алфавиті қоғамдық санаға тың 
серпін беріп, оның жаңғыруының негізі бо-
латынына ерекше тоқталды. 

«Ұлт тағдырына қатысты кез келген 
мəселені он ойланып, жүз толғанып, өзіне 
ғана тəн дархан даналықпен кемел шешім 
қабылдайтын Елбасымыз латын алфавиті-
не көшуге келгенде тағы да кемеңгерлік та-

нытты. Бұл тек əліпби ауыстыру емес, бар 
қазақтың бойына ана сүті, əке тəрбиесімен 
даритын қазақ тілін заманаға сай жаңғыр-
тудың кешенді жүйесін, дұрыс сөйлеу мен 
жазу мəдениетін қалыптастыру деп білемін. 
Ендеше латынға көшу Елбасымыз ұсынған 
«Рухани жаңғырудың» берік іргетасы деп 
білемін», – деді Мұхтар Құл-Мұхаммед. 

Сонымен қатар, «Нұр Отан» партия-
сы Төрағасының Бірінші орынбасары ла-
тын əліпбиіне көшу арқылы ұлтымыздың 
əлемдік бəсекеге қабілеттілігін арттыра-
тын үш мəселенің шешілетініне назар ау-

дарды. Біріншіден, ағылшын алфавитінің 
негізіндегі жаңа қаріп жүйесі жастары-
мыздың да, жасамыстарымыздың да ағыл-
шын тілін меңгеруін жеңілдетеді əрі жедел-
детеді. Екіншіден, ағылшын алфавиті мен 
тілін үйрену арқылы ғылым-білімнің осы 
тілде жасалған мол қазынасын еркін игеру-
ге жол ашады. Үшіншіден, жер жүзіне та-
рыдай шашылған бар қазақтың басын қо-
сады. Осыған орай Мұхтар Құл-Мұхаммед: 
«Латын алфавитіне көшу арқылы біз грам-
матикамызды жетілдіріп, тілімізді жаңғыр-
тамыз», – деді. 

Сондай-ақ, кириллицада жасалған бар 
əдеби құндылықтың түгелдей компьютерлік 
нұсқаға көшірілетінін айтқан Мұхтар Құл-
Мұхаммед: «Латынға көшу арқылы руха-
ни байлығымыз цифрлық технология тілін-
де одан əрі өркен жаяды. Осыны халық-
қа түсіндірудің көш басында зиялы қауым 
өкілдері болуға тиіс», – деді. 

Демократиялық күштердің «Қазақс-
тан-2050» жалпыұлттық коалициясының 
бұл отырысына Қазақстан Республикасы 
Премьер-м инистрінің орынбасары Ерболат 
Досаев, еліміздегі жетекші саяси партия-
лардың басшылары, Парламент депутатта-
ры, Қазақстан халқы Ассамблеясының, кəсі-
би жəне қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, 
Мемлекеттік тілдің латын графикасына кө-
шуі жөніндегі жұмыс тобының мүшелері, 
лингвист-ғалымдар, тіл білімінің маманда-
ры, тарихшылар, түркітанушылар жəне тағы 
басқа сарапшы мамандар қатысты.

Отырыс барысында Демократиялық 
күштер коалициясының мүшелері Қоғамдық 
сананы жаңғырту бағдарламасын іске асы-
ру жөніндегі ұлттық комиссия дайында-
ған, Парламенттік тыңдауда таныстырыл-
ған жаңа алфавиттің Бірыңғай стандарттар 
жобасын талқылады. Сондай-ақ, жаңа ре-
форманы қолдап, барша азаматтарды тал-
қылау, түсіндіру жəне жаңа қазақ əліпбиінің 
қабылдануы жолындағы жұмыстарға белсе-
не қатысуға шақыратын Қазақстан халқына 
арналған Үндеуін жариялады.

Тексеріс барысында сонымен қатар 
№11 агротехникалық колледжінің ди-
ректоры Галина Литвинова жəне орта 
кəсіптік білім беретін мекеменің сту-
денттері де қатысты. Партиялықтар жа-
тақхананың жатын бөлмелерін, ас үй 
жəне шаруашылық ғимараттары мен ор-
тақ қолданыстағы орындарды  тексерді. 
Жатақхана бөлмелері секциялық блок-
тардан құралған. Барлық бөлмелер жи-
һаздармен, теледидар, тоңазытқыштар-
мен  жабдықталған.  

Жатақхананың бірінші қабатында ер-
лер жəне əйелдердің жуынатын бөлме-
лері, үтіктеуге арналған бөлме, кітапха-
на жəне мəжіліс залы орналасқан. Əр қа-
баттағы 4 секцияда жуынатын орындар 
белгіленген. Колледж жатақханасында кір 
жуатын  бөлме де қарастырылған екен. 

Сонымен қатар колледж қабырғасын-
да студенттер 4 мезгіл ыстық тамақпен 
қамтамасыз етілген. Əр қабатта бейне-

бақылау жүйесі орнатылып, студенттер 
тек арнайы өткізу жүйесі бойынша ғана 
жатақханаға кіре алады. Жатақхана сту-
денттері үшін жыл сайын жаңа жиһаз 
алып, олардың білім алуына барлық жағ-
дай қарастырылған. Жатақхана студент-
тер үшін барынша үй жағдайын жасауға 
тырысып қана қоймай, демалыс жəне да-
йындық бөлмесі эстетикалық талғаммен 
безендіріліп, өрт қауіпсіздігі  жағдайы 
да ескерілген.

 Сондай-ақ, партиялықтар жатақха-
на қабырғасында тұрып жатқан студент-
термен де жүздесіп, олардың ой-пікірін 
білді. Жас өрендер болса тəрбие мен 
білім алу үшін барлық жағдайдың жа-
салғандығын айтты. Жастар ісі бойын-
ша аудандық кеңестің төрайымы Зари-
на Борамбаева жетім балалардың сту-
денттер өміріне белсенді араласып,  қо-
ғамдық жұмыстардың бел ортасында 
жүретіндігіне ризашылығын жеткізді.   

ЖАТАҚХАНАҢ ҚАЛАЙ, 
ЖАС ӨРЕН?

Ақмола облысы Атбасар қаласының партиялықтары «Бақытты отбасы 
– бақытты балалық шақ» партиялық жобасы аясында балалар үйінің 
тәрбиеленушілері тұрып жатқан жатақханаларды тексерді. Жатақхана 
тексерісіне Атбасар аудандық мәслихатының депутаты Бауыржан 
Исмағұлов, партиялық мониторинг және бақылау тобының  мүшесі 
Өмірсерік Шайхин, «Жас Отан» жастар қанаты Атбасар аудандық 
филиалының төрайымы Мәдина Нұртазина қатысты. 

 – Қоғамдық қабылдауды облыстық мəс-
лихаттың депутаттары, мемлекеттік орган-
дардың басшылары, заңгерлер жүргізеді. 
Сондай-ақ,тақырыптық жəне республика-
лық акция шеңберінде қабылдаулар өткі-
земіз. Бұл ретте біздің мақсат – көмек сұ-
рап келген азаматқа мейлінше көмек көр-
сету. Ағымдағы жылдың сегіз айында бізге 
барлығы 4 мыңнан астам адам жүгінген. 40-
тан астам пайыз өтініш оң ше шілді, – деді 
партия облыстық филиалының қоғамдық 
қабылдау меңгерушісі Бақыт Төлемісова. 

Ай сайын қоғамдық қабылдау бөл-
месінің қызметкерлері азаматтардың өтініш-
тері бойынша мониторинг жүргізеді, оның 
барысында қандай да бір ауданның неме-
се облыстың өзекті мəселелері анықталады. 
Оларды шешу үшін жергілікті атқарушы 
билік органдарының өкілдерімен кездесулер 
өткізіледі. Негізінен партияға əлеуметтік-
қорғалмаған тұрғындар көмекке жүгінеді. 
Қоғамдық қабылдау бөлмесіне келген аза-
маттар жұмысқа орналастыру, тұрғын үймен 
қамтамасыз ету жəне оларға материалдық 
қолдау көрсетуді сұрайды. Əдетте мұндай 
түйткілдер оң шешімін табады.

 Бақыт Төлемісованың айтуынша, «Нұр 
Отан»  партиясы биыл жетім балалар, ба-
лалар үйлерінің тəрбиеленушілері жəне ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған бала-
лардың мəселесіне  ерекше назар аударды.

– Облыстық жасөспірімдер үйімен біз 
тығыз байланыста жұмыс істейміз. Биыл-
ғы жылы біз жасөспірімдер үйінің тəр-
биеленушілерінің көптеген мəселелерін 
шешуге ықпал еттік. Олардың ЖОО мен  
колледждердегі ақыларын төлеп, жұмыс-
қа орналасуына, тұрғын үймен қамтама-
сыз етуге көмек көрсеттік, – деді ол. Мы-
салы, Тараз қаласының тұрғыны, екінші 
топтағы мүгедек Еркебұлан Алишев  қа-
лалық партия филиалының қоғамдық қа-
былдау бөлмесіне жұмысқа орналасу мə-
селесімен қайырылды. 

– Мен Жамбыл медколледжінің «Фар-
мацевтика» мамандығын аяқтағанмын, 
фельдшер болып жұмыс істей аламын жəне 
емдік массаж курсын аяқтағанмын. Бірақ 
дəріханаға тұрақты жұмысқа тұру  қиын 
мəселе болып тұр. Себебі жұмыс беруші-
лер үшін қимыл-қозғалысымдағы кемістік 
ыңғайсыздық тудырады. Партия қалалық 
филиалы төрағасының бірінші орынбаса-
ры Арын Асқарбеков мені тыңдап, облыс-
тық қоғамдық қабылдау бөлмесіне жіберді. 
Мұнда маған жұмысқа орналасуға көмек-
тесті. Енді облыстық психоневрологиялық 
диспансерде массажист болып жұмыс іс-
теп жатырмын, – дейді жас жігіт. Облыс-
тық филиалдың қоғамдық қабылдау мең-
герушісі Бақыт Төлемісова бұл бағытта-
ғы жұмысты жалғастыратынын атап өтті.

МАҚСАТ – ӘР ТҮЙТКІЛДІҢ 
ТҮЙІНІН ТАРҚАТУ

Шараға көпұлтты отбасылар, отбасы-
лық династиялар, «Мерейлі отбасы» ұлт-
тық байқауының қатысушылары, психо-
логтар, партия белсенділері, жасотандық-
тар қатысты.

«Еліміздің əлемдегі дамыған 30 елдің 
қатарына енуінің шарттары тек саяси-эко-
номикалық өрлеумен ғана шектелмейді. 
Ол қоғамдық өмірдің мəдени-рухани өр-
кендеуімен де астасып жатыр. Халықтың 
əлеуметтік көңіл күйінің тұрақты жəне 
жарқын болуымен де тығыз байланысты.
Қазіргі таңда əлемде отбасылық құнды-
лықтарды сақтау мен тұрақтылық төңі-
регінде өзекті мəселелер баршылық. Осы 
орайда «Нұр Отан» партиясы өзінің сая-
си Доктринасында отбасы қоғамымыздың 
құндылықтарын сақтаудың маңызды инс-
титуты деп белгілеп, жүйелі жұмыстарды 
жүргізіп келеді», – деді кездесуді ашқан 
«Нұр Отан» партиясы Қызылорда қала-
лық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Шəріп Əбдірахманов.

«Қазіргі техногендік даму мен жаһан-
дану дəуірінде заман ағымы тез өзгеріп, 
құндылықтар ауысып, таным-түсінігіміз 
де кеңейіп келеді. Дегенмен күнделікті 
тұрмыс-тіршілігіміздегі сақталуы тиіс 
абсолютті ақиқаттардың бірі – дəстүрлі 
отбасы мен оның тұрақтылығы екендігі 
сөзсіз. Бұл – Мəңгілік ел идеясының 
мəңгілік құндылықтарының бірі», – деп 
атап өтті өз кезегінде сөз алған «Мерейлі 
отбасы» байқауының қалалық кезеңінің 
жүлдегері Ақылбек Иманов.

Кездесу барысында қатысушы отба-
сылардың отбасылық құндылықтары мен 
дəстүрлері жайында əңгіме болды. Қазақ 
отбасына келін болып түскен орыс қызы 
Наталья Сейіткамалованың жүрекжарды 
сөзі тыңдаушыларды сүйсінтпей қойма-
ды. «Қазақстан – көпұлтты ел. Қазақс-
танда туып-өсіп, отбасын құрғанымды 
мақтанышпен айтамын. Қазақ жігітіне 
тұрмысқа шығып, қазіргі таңда екі бала-
ны тəрбиелеп отырған отбасымыз. Қаза-
қи ортада өскесін, қазақ отбасына келін 
болу қиынға соққан жоқ. Ұл-қыздарыма 
қазақы тəрбие беріп отырмыз. Біз – ба-
қытты отбасылардың біріміз», – деді ол. 

Шара барысында əртүрлі саланың 
мамандары отбасыларға мемлекет тара-
пынан көрсетілетін көмек жайында, от-
басы құндылықтары, мемлекеттік бағ-
дарламалар шеңберінде кеңестер беріп, 
өзара пікір алмасуға ұласты.

Отбасы күні Петропавлда да кең 
көлемде аталып өтті. Қалада аймақтық 
партия мүшелерінің қатысуымен «Жақ-
сы тəрбие – жеке мысал» атты іс-шара 
ұйымдастырылды. Ата-аналар жəне ба-
лалар үшін зияткерлік ойындар, отба-
сылық спорттық эстафеталар, шығар-
машылық кеш жəне облыс орталығы-
ның үздік жаттықтырушысының мастер-
классы өткізілді. Мерекені ұйымдасты-
рушы – «Бүкілқазақстандық кекушин-
кай каратэ ұйымы» РҚБ Солтүстік Қа-
зақстан облыстық филиалы. 

Шара барысында ұйымның филиал  
директоры, «Нұр Отан» партиясының 
белсендісі Владимир Витченконың бас-
шылығымен бірлескен жаттығу өтті. 
Оның айтуы бойынша, отбасында ұр-
пақтар сабақтастығы, үлкендерге құр-
мет, өзара қолдау, еңбексүйгіштік жəне 
білімге ұмтылу қалыптасады.

 Бұдан басқа, Петропавл қаласының 
Жастар ресурстық орталығы спорт-
шылардың ата-аналары үшін «Өзіңнің 
чемпионыңды тəрбиеле» атты семинар 
өткізді. Флорист Елена Семидоцких гүл-
дерден композиция құру бойынша мас-
тер-класс өткізді. 

Сонымен бірге, балалар жəне олар-
дың ата-аналары спорттық эстафета-
ларға жəне шығармашылық нөмірлер-
ге қатысты. 

– Бұл іс-шаралар ата-аналардың ба-
лаларымен өзара белсенді  іс-қимылын 
көрсетті, ал «Березка» балалар сауықты-
ру лагерінің аумағы «бақыт аралы» бол-
ды. Осындай махаббат, өзара түсіністік 
жəне салауатты өмір салты салтанат 
құрған ортада біз Отбасы күнін той-
ладық, – деді Жастар ресурстық орта-
лығының нұсқаушысы, қалалық мəсли-
хаттағы «Нұр Отан» партиясы депутат-
тық фракциясының мүшесі Екатерина 
Старостина.

Апта басында Батыс Қазақстан облы-
сы «Нұр Отан» партиясы Зеленов аудандық 
филиалында партияның «Нұрлы жол» бағ-
дарламасы бойынша «Коммуналдық инф-
рақұрылымды жаңғырту, су жəне жылу 
желілерін салу, тұрғын үй инфрақұрылы-
мын нығайту» бағытына арналған комис-
сия отырысы өтті. 

Жиында аудандық тұрғын үй комму-
налдық шаруашылығы, жолаушылар тасы-
малы жəне автомобиль жолдары бөлімінің 
басшысы Баубек Керешов Зеленов ауда-
нындағы коммуналдық инфроқұрылымды 
жаңғырту, су жəне жылу желілерін салу, 
тұрғын үй инфрақұрылымын нығайту мə-
селесіне тоқталды.

 «Нұр Отан» партиясы Зеленов аудан-
дық филиалының бірінші орынбасары Ті-
лекбай Төлепқалиевтің төрағалығымен өт-
кен кездесуге «Нұрлы жол» бағдарлама-
сы бойынша комиссия мүшелері қатысып, 
тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар тасымалы жəне автомобиль 
жолдары бөлімінің 2017 жылғы 9 айының 
есебі тыңдалды. 

«Нұрлы жол» бағдарламасы аясын-
да Зеленов ауданы бойынша Көшім ауыл-
дық округінің сумен жабдықтау жүйелерін 
қайта құру аясында 2017 жылға  198 млн 
374 мың теңге бөлінген. Жалпы ұзынды-
ғы 20,2 шақырымды құрайды. Нысан құ-
рылысы 2017 жылғы 13 сəуірде басталды, 
ұзақтығы 8 айға жоспарланған, 2017 жылы 
қолданысқа беріледі. Қазіргі күнге 158 млн 
26 мын теңге игерілді. 

Сонымен қатар, Зеленов ауданы бойын-
ша Щапов ауылдық округінің сумен жаб-
дықтау жүйелері де салынуда. 2017 жылға 
111 млн 792 мың теңге бөлінген. Су беру 
желілерінің ұзындығы 18,6 километрді құ-
райды. Нысан құрылысы 2017 жылғы 8 мау-
сымда басталды, 6 ай мерзім ішінде аяқ-
талуы тиіс. Қазіргі күнге 93 млн 160 мың 
теңге игерілді, жұмыстар жалғасуда. «Атал-
ған жобалар іске қосылғанда Көшім, Ща-
пов ауыл округінің азаматтары таза ауыз 
суға қол жеткізетін болады» деді өз сөзінде 
«Нұр Отан» партиясы филиалының бірінші 
орынбасары Тілекбай Төлепқалиев.

Алматы облысында да мемлекеттік бағ-
дарламалар бойынша құрылысы жүріп жат-
қан нысандар партиялықтардың жіті бақы-
лауына алынған. Қарасай ауданына жұмыс 
сапарымен арнайы келген облыс əкімінің 
орынбасары Лəззат Тұрлашев аудандағы 
бірқатар құрылыс нысандарына арнайы 
барып қайтты. Жұмыс тобының құрамы-
на  Қарасай ауданы əкімінің орынбасары 
Нұржан Сатубеков, аудандық партия фи-
лиалы төрағасының бірінші орынбасары 

Ықылас Амалбек жəне өзге де басқарма 
басшылары кірді. 

Көлащы, Исаев, Шалқар ауылдарын-
да Ұлттық қордан бөлінген қаражат есебі-
нен 3 гектар жер аумағында 600 орындық 
мектептер салынуда. Көлащыдағы Жаңа-
шамалған ауылдық округіндегі мектептің 
бас мердігері – «New Construction» ЖШС. 
Жобалаушы – «Капремонт» ЖШС. Нысан 
құрылысы өткен жылдың қыркүйек айын-
да басталып, ағымдағы жылдың 31 қаза-
нында қолданысқа берілмек. 

– Исаев ауылының Елтай округінде өт-
кен жылдың қазан айында басталған мек-
теп құрылысы да биылғы жылдың қазан 
айына дейін ұзартылды. Бас мердігер – 
«Аида Жоба» ЖШС. Қазіргі таңда мектеп 
құрылысының жұмысы 75 пайызға аяқтал-
ған.178 жұмыс күші мен 15 бірлік техника 
жұмыс жасауда, – дейді Нұржан Сатубеков. 

Аудандық партия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ықылас Еркінұлы пар-
тиялықтар өз тарапынан «Нұрлы жол» ны-
сандарын бақылауда ұстайтынын жеткізді. 

– Жыл басынан партиялық комис-
сия 40-қа жуық арнайы тексеру рейдтерін 
жүргізді. Комиссия мүшелері өз ескертулері 
мен жекелеген бағыттар бойынша ұсыныс-
тарын да береді. Нəтижесінде ауданда 5 
жоба толық аяқталып, қолданысқа 3 жоба 
берілді, – дейді ол. Шалқар ауылындағы 600 
орындық мектепті салу «Concept business» 
ЖШС жүктелген. Жоба авторы «Нұр Ша-
пағат» ЖШС. Құрылыс жұмыстары өткен 
жылдың  маусым айынан басталып, биыл-
ғы жылы қазан айында толық аяқталмақ-
шы. Мектеп алаңын дайындау жұмыстары 
жүргізілуде. Қосымша құрылыс, ішкі жəне 
ғимарат сыртын жөндеу жұмыстары жаса-
лып жатыр. Құрылыс басында 150 жұмыс-
шы еңбек етуде. 

– Қаскелең қаласында «Дəулет Серпін 
603» ЖШС күшімен облыстық құрылыс 
басқармасының тапсырысымен ағымдағы 
жылдың сəуір айында заманауи сауықты-
ру кешенінің құрылысы басталып кетті. Ол 
нысан аудандағы Орталық стадионның жа-
нында орналаспақ. Қолданысқа берілуі уа-
қыты – 2018 жылдың мамыр айы. Нысан 
ішінде шағын футбол алаңы, боксерлік, 
тренажерлік арнайы залдар, киім ілінетін 
бөлме, массаж кабинеттері бар, – дейді 
ауданның құрылыс бөлімінің бас маманы 
Ахмет Көмеков. Облыс əкімінің орынба-
сары Лəззат Тұрлашев құрылысқа жауап-
ты мамандарға салынып жатқан үш мек-
тептің құрылыс жұмыстарының қарқынын 
бəсеңдетпей, келесі оқу тоқсанында бала-
лар жаңа ғимаратта білім алуына күш салу 
керектігін айтты.

ҚҰРЫЛЫС ҚАРҚЫНЫ 
БӘСЕҢДЕМЕЙДІ

«Нұр Отан» партиясы Жамбыл облыстық филиалында қоғамдық 
қабылдау бөлмесі бұрыннан халықтың соңғы баратын мысалы 
болып қалыптасып кеткен, көптеген тұрғындардың мәселелерін 
шешуде аянбай еңбек етуде. Мұнда азаматтар соңғы үмітпен 
қайырылады, қоғамдық қабылдау бөлмесі қызметкерлері 
мәселенің оң шешімін табуға ықпал етеді.

ОТБАСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 
ҚҰЛДЫРАМАУЫ ТИІС 

«Нұр Отан» партиясы «Бақытты отбасы – бақытты балалық шақ» 
жобасы аясында 4-11 қыркүйек аралығында «Отбасын қолдау 
апталығы» республикалық акциясын өткізді. Акция шеңберінде 
Қызылорда қалалық партия филиалының мәжіліс залында «Отбасы 
– тәрбие ұясы» тақырыбында отбасылармен кездесу өтті.

Нұротандықтар мемлекеттік бағдарламалар аясындағы құрылыс 
нысандарын тұрақты түрде бақылап отырады. 
«Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша салынып жатқан әлеуметтік 
инфрақұрылымдардың құрылысы жоспардан жаңылмай келеді. 



ТІЛ
14 қыркүйек, бейсенбі, 2017 жыл4

Басы 1-бетте

�АЗА� ТІЛІН
ЖАҢҒЫРТУҒА

Парламент 
мәжілісінде латын 

әліпбиіне қатысты 
тыңдалым өтті

Ж А С А Л Ғ А Н  Қ А Д А М 

Ал Н.Назарбаевтың Қазақстан халқы Ас-
самблеясының ХІІ сессиясында: «Латын əліп-
биіне көшу мəселесін қарайтын кез келді. Бұл 
мəселені кезінде кейінге қалдырған едік. Қалай 
болғанда да, латын əліпбиі бүгінде телекомму-
никациялық салаларда басымдыққа ие болып 
отыр. Сондықтан бұрынғы кеңестік елдердің 
көпшілігінің латын əліпбиіне көшуі кездейсоқ-
тық емес. Мамандар осы мəселені зерттеп, нақ-
ты ұсыныстарын жасауы тиіс» деп қадап айт-
қаны тағы бар. Тіпті, биыл қоғамда қызу тал-
қыға айналған Елбасы Н.Назарбаевтың «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақала-
сында: «Қазақ тілін біртіндеп латын əліпбиіне 
көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл 
мəселеге неғұрлым дəйектілік қажеттігін терең 
түсініп, байыппен қарап келеміз жəне оған кірі-
суге Тəуелсіздік алғаннан бері мұқият дайын-
далдық. Яғни, 2025 жылға қарай іс қағаздарын, 
мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, бəрін де ла-
тын əліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз», 
– деуі бұл мəселені кейінге ысыра бермеуді үн-
деп тұрғандай. 

Латын қарпіне көшу – заман талабы. Бұл 
мəселе елімізде көтеріле бастаған жылдары қо-
ғамда екіұдай пікір туындағанмен, соңғы жыл-
дары тың серпіліс пайда болды. Жалпы, Елба-
сы латын қарпіне көшу мəселесін дүркін-дүркін 
бекер тілге тиек еткен жоқ. Осы салаға қаты-
сы бар мамандардың пікірін тыңдап, арнайы 
ұсыныстардың жасалуына да мүмкіндік берді. 

ЛАТЫН ҚАРПІНЕ КӨШУ – ТІЛДІҢ 
МƏРТЕБЕСІН КӨТЕРЕТІН 

ЗОР МҮМКІНДІК

Мəжілісте «Мемлекеттік тілдің латын гра-
фикасындағы əліпбиінің бірыңғай стандартын 
енгізу мəселелері туралы» парламенттік тың-
дау өтті. Маңызды мəселе талқыланған алқа-
лы кеңеске Мəжіліс төрағасы Нұрлан Нығма-
тулин мен Премьер-министрдің орынбасары 
Ерболат Досаев, Сенат жəне Мəжіліс депу-
таттары, мемлекеттік органдардың өкілдері 
мен əліпби жобасын əзірлеуші А.Байтұрсынов 
атындағы Тіл білімі институтының, Ш.Шаях-
метов атындағы Тілдерді дамытудың респуб-
ликалық үйлестіру-əдістемелік орталығының 
басшылары, жоғары оқу орындарының рек-
торлары мен ғалымдар, сарапшылар қауы-
мы қатысып, «Рухани жаңғыру» бағдарлама-
сы аясында Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің жанындағы Қоғамдық сананы жаң-
ғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі 
ұлттық комиссиясының ұсыныстарын кеңі-
нен саралауға тырысты.  

Ал жиынның ашылуында сөйлеген 
Мəжіліс төрағасы Н.Нығматулин ұлттық са-
на-сезім, рухани даму, өркендеу жолымыз 
қазақ тілінің жаңа əліпбиін жасаудан баста-
латындығына тоқталды. «Өйткені Елбасы-
мыз Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, қазақ 
тілі – ол біздің рухани негізіміз. Осы жолда 
тілдің халықаралық мəртебесін көтеру біздің 
əлемдік өркениетке жетуіміздің басты кепілі. 
Сонымен бірге, жаңа əліпби бүкіл əлем қа-
зақтарын біріктіретін өте маңызды фактор», – 
деді Нұрлан Нығматулин. Сондай-ақ, палата 
спикері тіл жəне жаңа əліпби мəселесінде қа-
телікке жол беруге болмайтындығын атап өтіп, 
«қазақ тілін жаңғыртудың басты көрсеткіші 
– латын жазуына көшу» деп қаперге салды.

«Айта кету керек, латын жазуы туралы 
бүгін ғана айтылып отырған жоқ. Президент 
бұл мəселе жайында 2006 жылы Қазақстан 
халқы Ассамблеясының он екінші сессиясын-
да сөйлеген сөзінде жəне «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясында да айтқан болатын. Сонымен 
қатар Елбасы өзінің «Рухани жаңғыру» мақа-
ласында латын жазуына көшудің нақты жол-
дарын белгілеп, тиісті шараларды қолға алу 
керек екенін жеткізді. Бұл қазіргі заманның 
талабы деп айтуға болады», – деген Мəжіліс 
төрағасы латын қарпінің ғылым мен техника-
ны дамытуда орны ерекше екеніне де екпін 
түсірді. «Əрине, «біткен іске сыншы көп» де-
гендей, осы мəселеге байланысты айтылып 
жатқан пікірлер өте көп. Бірақ еліміздің əрбір 
азаматы латын жазуына көшу əлемдік өрке-
ниетке жетудің басты жолы екенін білуі тиіс. 
Себебі латын жазуы адамзаттың дамуындағы 
қуатты тілдің бірі. Ол ХХІ ғасырдағы ғылым 
мен техниканың, интернет пен ІТ-техноло-
гияның тілі. Сондықтан біз осы өте жауапты 
кезеңге үлкен дайындықпен келдік деп айту-
ға болады. Өйткені көптеген жұмыстар атқа-
рылды. Соның нəтижесінде қазақ тілінің ық-
палы күшейтіліп, қазақстандықтардың ағыл-
шын тілін үйренуге де барлық жағдай жаса-
лынды», – деді Нұрлан Нығматулин.  

Əлемдік тəжірибе бойынша өркениетке, 
мəдениетке жəне ғылымға жол салған кез 
келген мемлекет ең алдымен тілдің дамуына 
ерекше көңіл бөлетіні заңдылық. Бұл тұрғы-
да Парламент Мəжілісінің төрағасы Н.Нығ-
матулин: «Бүгінде қазақ тілінде білім беретін 
мектептердің саны 70 пайызға жетті. Ал 2025 
жылға қарай қазақстандықтардың 95 пайызы 
қазақ тілінде сөйлейтін болады. Мұның бəрі, 
соның ішінде латын əрпіне көшу – тіліміздің 
мəртебесін күшейту жолындағы нақты қадам. 
Біздің ұлттық сана-сезім, рухани даму, өр-
кендеу жолымыз – қазақ тілінің жаңа əліп-
биін жасаудан басталады. Себебі Мемлекет 
басшысы айтқандай, қазақ тілі біздің руха-
ни негізіміз. Осы жолда тілдің халықаралық 
мəртебесін көтеру –  біздің əлемдік өркениет-
ке жетуіміздің басты кепілі. Сонымен бірге 
жаңа əліпби бүкіл əлем қазақтарын бірікті-
ретін өте маңызды фактор», – деп атап өтті.

 Мəжіліс төрағасының айтуынша, латын 
əліпбиіне көшу мəселесінде ешқандай қателік 
болмауы керек. «Қазіргі уақыт ол бүкіл əлемде 
ақпарат технологияларының жоғары деңгей-
де дамуының кезеңі. Сондықтан біздің мем-
лекетімізде заманға сай «Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Елба-
сының тапсырмасына сəйкес, барлық білікті 
мамандар бірнеше жылдың ішінде латын 
қарпі бойынша қазақ əліпбиінің жаңа жоба-
сын жасады. Ең бастысы, жаңа əліпби бар-
лық талаптарға сай болса, біз биік техноло-
гияларды меңгеруге, интернетке, ғылым мен 
білімге жəне əлемдік дамуға еркін кіретін бо-
ламыз. Бұл болашақ ұрпақ алдындағы біздің 
үлкен парыз жəне оларға қалдыратын мəңгілік 
мұра. Сондықтан латын жазуына көшу – зор 
мүмкіндік пен өте үлкен жауапкершілік. Сол 
үшін біздің үшінші сессиядағы алғашқы пар-
ламенттік тыңдау да Елбасының тарихи бас-
тамасына арналып отыр. Біз жаңа əліпбиді 
жан-жақты талқылап, əрбір əріпті, əр таң-
ба мен белгіні терең талдауымыз қажет. Се-
бебі тіл, жаңа əліпби мəселесінде ешқандай 
қателік болмауы керек», – деп қадап айтты. 

Сондай-ақ, ол мемлекеттік тілге қатысты 
реформа мемлекеттің тіл саясатына қатысты 
өзгерістерді қарастырмайтынын да жеткізді. 
«Яғни,  əліпбиді өзгерту тек қазақ тіліне қатыс-
ты. Латын əлипбиіне көшуі тек қазақ əліпбиі 
мен орфография ережесін реформалауға бай-
ланысты. Бұл тіл фонетикасы мен графикасы 

арасында тиісті байланысты орнатуға мүмкіндік 
береді. Елбасы атап өткендей, латын əліпбиіне 
көшу орыс тілінен, кириллицадан бас тартуды 
білдірмейді. Латын əліпбиіне көшу тек қазақ 
тіліне қатысты. Ал орыс тілінде шығатын басы-
лымдар бұрынғыша шыға береді. Яғни Қазақс-
танның орыстілді тұрғындары үшін кириллица 
қалады», – деді кейбір алаңдаушылық пікірлер-
ге жауап берген  Мəжіліс төрағасы. 

Парламенттік тыңдауда негізгі баяндама 
жасаған Мəдениет жəне спорт министрі Арыс-
танбек Мұхамедиұлы латын жазуына көшу-

ге дайындық осыдан алты жыл бұрын бас-
талғанын айтты. «Тиісті шаралар Елбасының 
«Қазақстан – 2050» стратегиясын жариялап, 
тапсырма берген 2012 жылдан бастап, қолға 
алынды. Содан бері министрлік көптеген ғы-
лыми-тəжірибелік конференциялар, семинар-
лар өткізді. Оларда тіл саласындағы көптеген 
белді ғалымдардың қатысуымен, латын əліп-
биіне көшудің тарихи, əлеуметтік, тіл-таным-
дық негіздері жан-жақты талқыланды. Халық-
тың пікірін білу мақсатында түрлі зерттеулер 
жүргізілді. Жұмыс барысында біз қазақ тілін 
латын графикасына көшіруді халықтың толы-
ғымен қолдайтынына көз жеткіздік», – деді 
А.Мұхамедиұлы. Ол Елбасы бастамасын дер 
кезінде жəне сапалы іске асыру үшін Прези-
дент жанындағы ұлттық комиссия құрамын-
да «Қазақ жазуын латын графикасы негізін-
дегі жаңа ұлттық əліпбиге көшіру жөніндегі 
жұмыс тобы» құрылғанын еске салды.

«Оны қалыптастырған кезде біз осы ба-
ғыттағы жұмыс тек қана ғылыми ауанда, жо-
ғары кəсіби негізде жүруге тиістігін басшы-
лыққа алдық. Сондықтан оның құрамына 
біріншіден, тіл білімінің басты бағыттары-
на маманданған еліміздің жетекші ғалымда-
ры кірді. Екіншіден, қазақ тілтану ғылымы 
сыртында, топқа кириллица жəне орыс тілі, 
ағылшын тілі, еуропалық жəне түркі тілдері 
мамандары да енді. Үшіншіден, олармен бір-
ге ақпараттық технологиялар, компьютерлік 
лингвистика, тілдік таңбаларды бағдарлама-
лау жəне кодтау мамандары да жұмыс жаса-
ды», – деп құлағдар етті министр.

«Осының барлығы мемлекеттік тілдің 
латын графикасындағы əліпбиінің бірың-
ғай стандартын əзірлеу жұмысын тек ғылы-
ми ауанда жүргізуге жол ашты. Бұл жұмыс 
Президент Əкімшілігінің нақты үйлестіруі 
негізінде ұйымдастырылды», – деген Арыс-
танбек Мұхамедиұлы ғылыми ортада талқы-
лаулар барысында мемлекеттік тілдің латын 
графикасындағы əліпбиінің бірыңғай стан-
дарты жобасында барлық пікірлер ескеріл-
генін жеткізді. 

ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН 
ЖАҢА ЖОБА  

 
Латын əліпбиіне көшу жөніндегі ұлттық 

комиссияға 100 жоба түскен. Соның ішінен 
тіл нормаларына сай, үйлесімді бір нұсқаны 
таңдап алу мəселесі күн тəртібінде тұр. Бұл 
жердегі басты мəселе – жобаны өте сауатты 
түрде іске асыру. Ол үшін Елбасы 8 жыл уа-
қыт берді. Осы жылдың соңына дейін жаңа 
əліпби бекітілсе, 2018 жылдан бастап оны үй-
рету, оқулықтардың латын əліпбиімен шыға-
рылуы секілді жұмыстар біртіндеп атқары-
луы тиіс. Ал Елбасының тапсырмасына сəй-
кес, 2025 жылдан бастап іс-қағаздар латын 
əліпбиімен жүргізіле бастайды.  

Ал Қазақстан Парламенті Мəжілісінде 
Шаяxметов атындағы тілдерді дамытудың рес-
публикалық орталығының директоры Ербол 
Тілешов таныстырған латын əліпбиінің бірың-
ғай нұсқасы да көпшіліктің назарын аударт-
ты. «Жаңа жазу нұсқасын қабылдау əлбетте, 
бір таңбаларды екіншісімен ғана ауыстыру 
емес. Бұл бұрынғы əліпбилерде жіберілген 
емле қателері мен жаңсақ жазуды дұрыстау, 
ретке келтіру. Бұл ретте əліпби жасау жəне 
оны енгізумен бірге жаңа жазу ережелері де 
қабылдануға тиіс. Сіздерге таныстырылып 
отырған нұсқада латын қарпінің тек төл-
таңбалары ғана алынды. Оның лингвисти-
калық жəне қоғамдық маңызы ерекше. Се-
бебі латын əріптеріне əртүрлі диакритика-
лар, яғни, ноқаттар қою біріншіден, ондай 
нұсқаны латын əліпбиі емес, əртүрлі қоспа 
таңбалардың əліпбиі етеді», – деді Е.Тіле-
шов. Екіншіден, оның пайымдауынша, латын 
əріптерінің үстіне ноқат-сызбалар қосу «төл 

дыбыстарымызды сақтауға толық мүмкіндік 
пен кепілдік бермейді».

«Өйткені мобильді телефондар, смартфон-
дар, планшеттер, ноутбуктар, компьютерлер 
əлемнің түкпір-түкпірінен келетіндіктен, олар-
дың пернетақтасында тек 26 латын таңбасы 
ғана орналастырылады. Егер біз осы таңба-
ларға диакритикалық таңбаларды қосар бол-
сақ, онда көпшілік көп қолданбайтындықтан, 
қазақтың төл дыбыстарын жоғалтып алу қаупі 
туады. Қазірдің өзінде «ə»-ні «а»-мен, «қ»-ны 
«к»-мен жəне басқаша алмастыру, əсіресе, 

жастар арасында жиі байқалады», – деді ол.
Латыншаға көшудегі қазақтың төл ды-

быстарын қолдануды түсіндіре келе: «Қазақ 
əліпбиінің латын графикасындағы нұсқасын 
дайындау бойынша əртүрлі сала мамандары-
нан, мекемелерден көптеген ұсыныстар бол-
ды. Латын графикасына негізделген жаңа қа-
зақ əліпбиін жасауда «бір əріп – бір дыбыс», 
«бір əріп – екі дыбыс» жəне «бір дыбыс» 
принципі қолданылды. 25 таңбалы əліпбиге 
қосымша қазақ тілінің дыбыстық жүйесін то-
лығымен қамту үшін 8 дыбысты таңбалайтын 
8 деграфта ұсындық. Мемлекеттік тілдің бі-
рыңғай стандартты əліпбиінің нұсқасын таң-
дауда ең алдымен ғылыми принциптер негіз-
ге алынды. Соның нəтижесінде қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесіне, жалпы əліпби түзудің 
теориясы мен практикасына құрылған нұс-
қа таңдап алынды. Біз латын əліпбиіне көшу 
бойынша комиссия мүшелері ақылдаса келіп, 
25 дыбыстан тұратын əліпби нұсқасын жасап 
шықтық. Онда қазақтың ң, қ, ғ, ө, ə қатарлы 
дыбыстық таңбаларын латын əліпбиінде қа-
лай жазылатындығы көрсетілді. Мысалы, ə 
– ае, ө – ое, ғ – gh, ч – ch, ж – zh, ш – sh, 
ү – ue түрінде қолданылуы қиындық тудыр-
майды. Сонда «əлем» – «aelem», «өркен» – 
«oerken», «үкімет» – «uekimet» болмақ.  Мұн-
дағы айрықша тұрған дыбыс – «ң». Ол қазақ 
тіліне тəн дыбыс, басқа тілдерде де бар. Біз 
оны «ng» деграфымен бердік. Осындай дег-
рафпен беру ағылшын тілінде де, басқа бір-
неше дыбыстарда кездеседі. Оны қабылдау да 
оңай болады», – деп атап көрсетті Тілешов. 

Енді жоспар бойынша жұмыс тобы ке-
шенді түсіндіру-насихаттау шараларын, тре-
нингтер мен семинарларды республиканың 
барлық өңірлерінде жүргізбек. «Бүгін еліміз-
дегі тіл саласындағы ең белді ғалымдардың 
бес ай бойғы қажырлы еңбегінің нəтижесінде 
жасалған үлкен ұжымдық еңбекті ел назарына 
ұсындық. Жұмыс барысында сан түрлі 100-
ден астам ұсыныс келіп түсті, біз барлық нұс-
қалардың артықшылығы мен кемшіліктерін 
саралай отырып, тамыз айында екі нұсқаға 
тоқтадық, ал қыркүйек айында бір пайымға 
келдік. Демек, ұсынылып отырған қазақ тілі 
əліпбиінің латын графикасына негізделген бі-
рыңғай стандарты – жұмыс тобының барлық 
мүшелері мен сарапшылардың ортақ нұсқа-
сы», – деп түйді жұмыс тобының жетекшісі 
Ерден Қажыбек. 

Ал келесі болып сөз алған Дархан Қы-
дырəлінің айтуынша, латын əліпбиі қазақ 
тілінің табиғатына ең жақын əліпби болып 
саналады. Сондықтан латын графикасына 
көшу əлем алдында ерекшелігімізді сақтауға 
мүмкіндік береді. Қазіргі таңда еліміздің үш 
тілде үш түрлі таңбаланып жүрген «Қазақс-
тан» деген атауынан бастап көптеген жер-су 
атауларын тілдік ерекшелігімізді сақтай оты-
рып, бір ізге түсіруге мүмкіндік туады. Қо-
самжар орфографиядан құтыламыз. Сондай-
ақ, тыңдалым барысында баяндама жасаған 
Attila Group компаниясының өкілі Қуаныш 
Білəл көлемді туындылар мəтінін латын қарпі-
не айналдыру қиындық туғызбайтынын мəлім-
деді. Ол конвертердің бір демде кириллица-
дан латыншаға, төте жазуға ауыстыратынын 
жəне қолдануға қолайлы екенін жеткізді. Мə-
селен, «Абай жолы» романын əрі кетсе 3 се-
кунд ішінде латын графикасына ауыстыруға 
мүмкіндік бар екен. Осылайша, отырыс аясын-
дағы жарыссөзде он бір адам сөз алып, ортақ 
мəміле табылған жиын қорытындысы бойын-
ша парламенттік тыңдаудың арнайы жобасы 
қабылданды. Əрине, бұл қабылданған соңғы 
шешім емес. Алдағы жұмыс аптасына дейін 
осы жобаға қатысты жазбаша жолданған қо-
сымша ұсыныс, пікірлер енгізіліп, қатысу-
шылар оны тағы да пысықтай түсетін болып 
тарасты. Парламенттік тыңдау қорытынды-
сы бойынша тиісті ұсынымдар қабылданды. 

ЖАЗУДАН БАСТАЛАТЫН 
ЖАҢҒЫРУ

«Түркістан» газетінің жанынан ашылған 
«Алдаспан» пікірсайыс алаңында да латын 
əліпбиіне көшудің себеп-салдары туралы бір-
неше отырыс өтіп, тұшымды пікірлер айтыл-
ған еді. Осыдан төрт жыл бұрынғы дөңгелек 
үстелде «Ұлт тағдыры» қозғалысының төра-
ғасы Дос Көшім: «Латын əліпбиіне көшетін 
жағдай 1991 жылдары туды. Біз сол уақыт-
ты жіберіп алдық. Қазір латынға көшу үлкен 

қиындықпен келетін сияқты. Президент бұл 
мəселені екі мəрте көтерді. Неге сол жылда-
ры көшпедік? Бұл сол уақытта қоғам үшін 
қажет болды. Латынға көшу қазақ халқының, 
əсіресе, зиялы қауымның арманы еді. Қазір 
халықтың тарапынан көбірек қолдау тауып 
жатқаны да сондықтан», – десе, А. Байтұр-
сынов атындағы Тіл білімі институты ди-
ректорының орынбасары Анар Фазылжано-
ва: «Ең алдымен, басты мəселе  тілдік фак-
тор. Егер біз кирилл жазуында қала беретін 
болсақ, қазақ тілінің өзін-өзі  сақтау имму-
нитеті жойыла береді. Иммунитет деп отыр-
ғанымыз – жай абстрактілі нəрсе емес. Кез 
келген тілден енген сөздерді игеру тетігі бо-
лады», – деген еді. Ал белгілі саясаттанушы 
Айдос Сарым: «Бұл əңгіме бүгін көтеріліп 
отырған мəселе емес. ХХ ғасырдың ортасы-
нан бері талқыға түсіп келеді. Бүгінгі биліктің 
бұл тақырыпқа аяқ басуы əсіресе қоғамның, 
жас буынның талап-тілегі, керек болса қы-
сымының арқасында пайда болған дүние. 
Екіншіден, бұл жерде ең бастысы саяси мə-
селе бар. Бұл бодандықтан құтылу, оның із-
дерін азайту, келесі буынды мүмкіндігінше 
құлдық санадан арылатындай жағдайда тəр-
биелеу. Үшінші, геосаяси мəселе. Біз өз көк-
жиегімізді, өркениетімізді анықтау үстіндеміз. 
Оның бір бөлігі түрік халықтарымен бірігіп, 
ортақ дəулет құру. Ол үшін бұған  өзіміз жа-
қындасуымыз керек. Біздің шеттегі диаспо-
раларымыздың көбі латын қарпінде жазып, 
оқып жатыр. Осы жағынан келгенде сөзсіз 
қажет екені анық», – деп кесіп айтқаны есте.  

Ал «Түркістан» газетінің №17 санында 
(№17, 2017 ж) ұйымдастырылған «Алдас-
пан» пікірсайыс клубының кезекті отырысын-
да да Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында айтылған латын 
əліпбиіне көшу мəселесі тағы да қызу талқы-
ға түсті. Дөңгелек үстелде белгілі тіл ғалымы 
Дандай Ысқақтың айтуынша, əліпби ауысты-
ру мəселесінің қыры көп. «Мұның саяси, ұлт-
тық, экономикалық жəне түркілік жағы бар. 
Осы уақытқа дейін саяси жағы кідіріс тудыр-
ды. Біз «əліптің артын бақтық». Ол да дұрыс 
шығар. Тілді қолға аламыз деп бүлініп жатқан 
елдер де бар. Қазір саяси билік бұл жағдайды 
қолға алды. Əлемдік жағдай дер кезінде күн 
тəртібіне қоюға түрткі жасады. Қазір бірне-
ше нұсқалары айтылып жатыр. Ең негізгі нұс-
қа – қазақтың барлық төл дыбыстары енген 
ұлттық əліпбиі болуы керек. Екінші, қазіргі 
техника жетістіктеріне байланысты ағылшын-
ның дайын əліпбиін алып, қазақтың бар ды-
бысын салайық дейтіндер де бар. Бірақ мұн-
да ұлттық дыбыстар қалып қояды. Үшінші, 
қазақтікі де, ағылшындікі де емес, түркі ха-
лықтарының бірлігін қамтамасыз ететін түркі 
əліпбиін жасайық дегендер болды. Түркі ке-
ңесі 1990 жылдары 34 əріптен тұратын ортақ 
əліпби жасады. Сондықтан латынға көшкен 
елдердің тəжірибесін пайдаланып, түркілік ор-
тақ əліпби жасайық деген де пікір айтылуда. 
Мысалы, түріктер латынға көшкенде екі-үш 
дыбысты жоғалтып алыпты». Олар осыны ес-
керуге кеңес берді. Түрік ғалымдары: «Қазақс-
тан ортақ түркілік əліпби жасаса, жаһандану-
ға жұтылып кетпес үшін біз де қолдар едік» 
десе, латын əліпбиін зерттеуші, филология 
ғылымдарының докторы, профессор Əлімхан 
Жүнісбек: «Өткен ғасырдың 50-жылдарының 
ортасында қазақ жазуына реформа жасалды. 
Ол кезде де айтыс-тартыс көп болды. Бірақ 
ол саяси реформа еді. Астарында не жатты? 
Мақсат – қазақ тілінің айтылуын, жазылуын 
орыс жазуына икемдеу. Сол реформаның нə-
тижесін қазір көріп отырмыз. Осы реформа-
ның бағдарымен өскен көзі ашық тіл маман-
дарының өзі бас тарта алмауда. Қазіргі əліпби 
– қазақ əліпбиі емес, тіпті, қазақ-орыс емес, 
орыс-қазақ əліпбиі. Сондықтан латын əліп-
биіне өту науқанын бір əліпбиден екіншісі-
не өту емес, қазақ жазуына реформа жасау 
деп түсінген дұрыс. «Ел бүгіншіл, менікі – 
ертең үшін» деген екен Ахмет Байтұрсынұ-
лы. Қазір қолға алып жатқан дүниенің бəрі 
біз үшін емес, бүгін-ертең балабақшаға бара-
тын ұрпақ үшін жасалып жатқан тірлік. Ол 
үшін қазақтың жазуы ұлттық болуы керек. 
Егер жаңағыдай аралас болса, онда басты қа-
тырмай, осы жазуда қала беру керек. Бірінші-
ден, қазақ тілінде қанша төл дыбыс бар, со-
ның басын ашып алу керек. Қазақ тілінде 9 

дауысты дыбыс, 17 дауыссыз дыбыс, бас-ая-
ғы 28 дыбыс бар. Яғни, бізге керегі 28 таң-
ба. Оған кірме дыбыс кіріп кетсе, бүкіл жүйе 
бұзылады. Бірақ қазіргі заманда халықаралық 
атаулар, терминдер көп. Оның бəрін орыс тілі 
тұрғысынан айтамыз. Одан құтыла алмаймыз. 
Мұны қалай шешеміз? Ресейдің өзі компа-
ния атауын, жарнамаларды латын қарпімен 
жазып жатыр. Біз де өз еркімізбен бірдеңе 
ойлап таппаймыз, сол халықаралық үлгінің 
негізінде жасауымыз керек. Бұл – ұлттық са-
наның жаңғыруы. Жаңғыру – жазудан баста-

лады. Қазір «қазақтың тілі дамып кетті» де-
ген пікірді жиі естимін. Қазақтың тілінің да-
мығаны – тек лексикасы ғана. Дыбыс дамы-
ған жоқ», – деген-ді. Латын əліпбиіне көшу 
– ұлт пен ұлыстарды бір арнаға тоғыстыра-
тын қадам. Себебі, латын əліпбиіне көшу – 
жаңғырудың басты кепілі. 

P.S. Латын əліпбиіне көшу – кезек күттір-
мейтін мəселе. Алайда, кез келген жоба қо-
ғам талқысына салынып, жан-жақты саралау-
дан өтуі тиіс.   Бір есте сақтайтын жайт, ла-
тын əліпбиіне көшу бір-екі жылда атқарыла-
тын жұмыс емес. Сондықтан көрші мемле-
кеттердің тəжірибесіне сүйеніп, жіберген қа-
теліктерін ескеріп, ертеңгі күні бармақ тісте-
мейтіндей жобаны мақұлдаған жөн. Себебі 
бұл бүгінгі ұрпақтың ғана емес, кешегі Алаш 
қайраткерлерінің асқақ арманы. 

ПІКІР: 
Дархан ҚАЛЕТАЕВ, Сенат депутаты:

ЛАТЫН ҚАРПІН ЕНГІЗУ 
БОЛМЫСЫМЫЗДЫ 

ЖАҢҒЫРТАДЫ

 –  Латын 
қарпін енгізу 
бастамасы жар-
қын болашақ-
қа бет алған 
еліміздің руха-
ни болмысын, 
қоғамдық ой-
санасын өзгер-
теді, жаңғырта-
ды. Кез келген 
мемлекеттік, ха-
лықтық баста-
маның табысты 

іске асуы үшін саяси, экономикалық, əлеу-
меттік негіздеме жəне қоғам тарапынан сұ-
раныс болуы тиіс. Дəл қазіргі уақытта мем-
лекеттік тілді реформалауға негіздеме де, сұ-
раныс та бар деп ойлаймын. Бұл ұлтымыз 
үшін, болашақ үшін аса өзекті əрі қажетті 
жоба екендігі дау туғызбайды. Сондықтан 
біз «Латын əліпбиі қажет пе?» деген сұрақ-
қа емес, «Латын əліпбиін қалай тиімді түрде 
енгіземіз?» деген сұраққа жауап іздеуіміз ке-
рек.  Бауырлас Түркия, Əзірбайжан, Өзбекс-
тан, Түркіменстан елдерін айтпағанның өзін-
де, төл əліпбилері бар Жапония, Қытай сияқ-
ты алпауыт мемлекеттер латын графикасында-
ғы əліпбидің қосымша нұсқасын енгізіп отыр. 
Осының өзі көп нəрсені аңғартса керек. Де-
мек, реформаны жүзеге асыратын атқарушы 
биліктің, құзырлы органдардың мойнында да 
үлкен тарихи жауапкершілік тұр. Біз бірың-
ғай стандартты халықтың қолданысына енгі-
зудің барынша тиімді əрі жеңіл жолдарын қа-
растыруымыз керек. Ең бастысы, бұл баста-
ма жарқын болашаққа бет алған еліміздің ру-
хани болмысын, қоғамдық ой-санасын өзгер-
теді, жаңғыртады.  

Мəулен ƏШІМБАЕВ, 
Мəжіліс депутаты:

БҰЛ МƏСЕЛЕДЕ АСЫҒЫСТЫҚҚА 
ЖОЛ БЕРІЛМЕУІ КЕРЕК

 – Мемле-
кеттік тілдің ла-
тын графика-
сындағы əліп-
биінің бірыңғай 
стандарттарын 
енгізуге байла-
нысты жобамен 
таныстық. Бұған 
қатысты маман-
дар мен ғалым-
дардың жақсы 
жұмыс істеген-
дері көрініп тұр. 

Жобада көрсетілгендей, ол жиырма бес қаріп-
тен жəне сегіз диграфтан тұрады. Жалпы, жоба 
көпшілік көңілінен шығады деген ойдамын. Ел-
басымыз «Қазақстан-2050 стратегиясы: қалып-
тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында мемлекеттік 
тілді жаңғырту қажеттілігі, оның ішінде латын 
графикасына өту жөнінде арнайы тоқталған еді. 

Президентіміз сондай-ақ, өзінің «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақала-
сында осы жылдың соңына дейін графикада-
ғы əліпбидің бірыңғай стандартын қабылдауды, 
ал келесі жылы оқу əдебиеттерінде дайындық-
ты бастау міндетін қойған болатын. Соған сəй-
кес «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
Президент жанындағы Қоғамдық сананы жаң-
ғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұлт-
тық комиссияның жұмыс тобы құрылды. Жаңа 
графикаға өту мəселесі мақұлданған жағдайда 
барлық білім беру мекемелерінде жаңа жазба-
ны енгізудің кестесі бекітіледі. Барлық іс-шара-
лар сол кесте бойынша жүргізіледі. Бұл мəсе-
леде асығыстыққа жол берілмеуі тиіс. Жалпы, 
латын əліпбиінің енгізілуі мемлекеттік тілдің 
қолданылу аясын кеңейтеді. Еліміздің əлемдік 
қоғамдастықпен қатынасын нығайтуға барын-
ша ықпал етеді. 

Сауытбек АБДРАХМАНОВ, Мəжіліс 
депутаты:

ЛАТЫНҒА КӨШУ – 
ПРАГМАТИЗМ ТАЛАБЫ

–  Жазуы-
мызды латын 
əліпбиіне көші-
ру мəселесін 
егеменд ікт ің 
елең-алаң ша-
ғында-ақ бас-
тап, ойластыр-
ғанбыз. Бірақ 
біз өзге аға-
йындар сияқты 
бұл іске дереу 
кірісіп кеткен 
жоқпыз. Ойлан-

дық, толғандық, еледік, екшедік. Бəрін тара-
зыға салдық. Əрине, асықпау керек дейміз. 
Əйткенмен, асықпаған жақсы, кешікпеген 
одан да жақсы. «Қазақ жазуын латын қарпі-
не көшіру қажет пе?» деген мəселенің басы 
ашық. Адам қателесуі мүмкін, қоғам қателе-
суі мүмкін. Тіпті заман да қателесуі мүмкін. 
Бірақ уақыт қателеспейді. Уақыттан өткен да-
нышпан болмайды. Уақыт бұл мəселеде өз 
сөзін айтып үлгерді. Латын жазуы уақыттың 
сан ғасырлық сынынан өтіп болды. Бүгінде 
əлемдегі ақпараттың 70 пайызы латын таңба-
сымен таңбаланады. Меніңше, осыдан артық 
дəйектеменің қажеті де жоқ. Латынға көшу – 
прагматизм талабы.

Бекболат ТІЛЕУХАН, Мəжіліс депутаты: 

ƏЛІПБИ АУЫСТЫРУ – АСТАНА 
АУЫСТЫРУДАН ҚИЫН ЕМЕС

–  Шынын-
да да дайындал-
дық, осы нəр-
сенің түбі бо-
латыны əркім-
ге белгілі бол-
ды. Жəне біз 
өзімізді дайын-
даған жоқпыз, 
уақыт дайында-
ды. Қалта теле-
фонымызға кел-
ген СМС хабар-
лар орыс тілін-
де келген ақпа-

раттардың өзі   латиницамен келіп, солай да-
йындады. Осы уақыттан ерте бастасаң ерте 
болып кетер еді, енді кешіксек кеш болуы 
əбден ықтимал. Тіліміздің əліпбиін ауысты-
ру астаны ауыстырудан қиын емес. Ол үшін 
бастысы – ниет керек.

Қазір үлкен бір əліпби реформасы жаса-
луда. Түріктің, өзбектің реформасынан ала-
тын үлгіміз бар, əңгімесі бұзылып қалған 
əзірбайжанның, түңлігі түріліп қалған түркі-
меннің жағдайы біздің басымызда да бар.  Ол 
қателікті жібермеуге бізде толық мүмкіндік 
бар. Əліппе ауыстыру жоспарлы экономика-
дан нарықтық экономикаға кілт бұрылғаннан 
қиын деп ойламаймын. 1929 жылы біздің қа-
зақ араб əліппесінен латиницаға бар болғаны 
екі-ақ жылдың ішінде ауысқан. 

Азат ПЕРУАШЕВ, Мəжіліс депутаты: 

ЛАТЫН ƏЛІПБИІ – ДҮНИЕГЕ 
КЕҢ АШЫЛҒАН ТЕРЕЗЕ

– Менің көңі-
лімнен шыққаны 
– латын графика-
сына негізделген 
əліпби жасақтау 
ісінде біз халы-
қаралық шеңбер-
дегі мол тəжіри-
белерге көбірек 
арқа сүйеп жат-
қанымыз бол-
ды. Бұл біздің 
дұрыс таңдауы-
мызға септігін 

тигізетіні сөзсіз. Яғни, біз Түркия мен Өзбекс-
тан, Əзірбайжан, тіпті Еуропа елдерінің ерте-
ректегі тарихын таразылау арқылы жақсы зерт-
теулер жүргізе алдық. Мəселен, Түркия латын 
таңбасына көшуді асығыстықпен жасауының 
салдарынан олардың əліпбиіндегі кейбір əсем 
де əуезді дыбыстары түпнұсқалық деңгейден 
ауытқыды немесе тіпті жойылып кетті десе де 
болады. Ал біз өткен тарихқа көз жүгірте оты-
рып, өзіміздің табиғи ерекшеліктерімізді жоғал-
тып алмасақ деген мақсат қойдық. Сол сияқты 
аталған бағытта жүйелі жұмыстарымыз арқы-
лы грамматикалық ерекшеліктерімізді де сақ-
таймыз деген сенімдемін. Оған қоса, бүгінгі-
дей ақпараттандыру технологиясы шапшаң 
дамыған заманда компьютер пернетақтасын-
дағы таңбаларымыз да ықшамдалып, əлемнің 
өзге елдерімен өзара үндестігіміз де үйлесім 
табады. Ендеше, Елбасымыздың мақаласын-
да айтылған бағыт-бағдарларды басымдық-
қа ала отырып, əліпби ауыстыру кезеңдерін 
осылайша «ақырын жүріп, анық басу» ар-
қылы жүзеге асырсақ, дамыған отыз мемле-
кеттің қатарына көп кешікпей қосылатыны-
мызға сенемін.   

Бұл Ресейдің ақпараттық ықпалынан бас 
тартуға бағытталған мүмкіндік. Латын əліп-
биі – дүниеге кең ашылған терезе. Депутат-
тардың ішінде əліпби нұсқасын жібергеннің 
бірі ретінде қазақи дыбыстарды бір əріп-
пен беруді ұсындым. Ал Парламентте жа-
рияланған нұсқа туралы айтсам, біріншіден 
мəтінді ұзартып жібереді. Таңба көбейіп кет-
кен. Екіншіден, оқуға қиын. Мұны əлі пысық-
тауымыз керек. Халықтың талқылауына ұсы-
нылған жоба. Меніңше, төл дыбыстарды бір 
əріппен беру керек. Қалай болғанда да, біз 
дұрыс нұсқаны таңдап, кешіктірмей латын 
əліпбиіне көшуіміз керек. Себебі кеше бұл 
шешім ерте болса, ертең кеш болуы мүмкін.



Садақтың жеке жасалып, атылу арқылы жарақат салатын бөлігі – «оқ». Оқ түрлі материалдан 
жасалады, Негізгі жарақат салуға арналған бөлігі – «жебе», жебе бекітілетін бөлігі – «сабы», 
оның ортасы – «белі», саптың жебе бекітілетін жағы – «басы» деп аталады. Оқты жебесінің 
«қыры», «ұшы», сапқа орнатылатын «ұңғысы» не «жетесі» болады.

ЖЕТЕЛІ ЖЕБЕ ЖАУДЫРҒАН

беттебетте
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Жаны жомарт қазақ ұрпағының 
жолынан ешнәрсесін аямаған. 
Бала шыр етіп дүниеге келген 
сәтінен ұлы ер жетіп, қызы бой 
жеткенше, ерекше мейірімін 
төгеді. Қазақ халқында баланың 
қалыптасу жолында жасалатын 
рәсімдер де жетерлік. Дүние 
есігін ашқан сәбиді қырқынан 
шығарып, шілдехана тойын 
жасайды. Одан кейін бала 
қадам басқанда, тұсауын кеседі. 

ҚАЗАҚ ҚАЙШЫМЕН 
ТҰСАУ КЕСПЕГЕН

Ерте кезде дана қазақ баланың келе-
шегіне ақ жол тілеп, «балам тез жүріп 
кетсін» деген ниетпен тұсаукесер тойын 
жасайды. Кез келген ата-ана баласының 
алғашқы қадамын майлап, тұсауын кесті-
руді өз борышы санаған. Көптің ризалы-
ғын, ақсақалдардың батасын алып, айтып 
сойған ақ сарбасының тоқ ішегімен тұ-
сау кестіру осылайша салтқа айналған. 
Майлы ішек орап кесу – балам бай-ба-
қытты болсын, қадамы жайлы, қазаны 
майлы болсын деген игі тілегін бейне-
лейді. Сондай-ақ, игі ниетті ырымдар-
ға сай баланың тұсауын жасыл шөппен, 
ала жіппен де кеседі. Ақ жіп пен қара 
жіптің екеуін айқастыра отырып есіп, ала 
жіп дайындалған. Бұл – тіршіліктің ны-
шаны. Өмірде барлығы қос-қостан жа-
ратылған əрі ылғи қатар келіп отырады. 
Айталық, өмір мен өлім, жақсылық пен 
жамандық, қараңғы мен жарық, ыстық 
пен суық қатар жүреді. Ала жіппен ке-
судің мəні осында. Кей ата-ана «бала-
мыз көк шөптей көгеріп өссін, ұрпақ-
ты, үрім-бұтақты болсын!» деген тілек-
пен көк шөппен кескен. Қазіргі қызыл-
ды-жасылды қоғамда баланың тұсауын 
да түрлі-түсті жіппен кесу кең тарал-
ған. Бірақ қарама-қайшылықтың белгісі 
ақ пен қара түс болғандықтан, тұсауке-
сер рəсімінде ақ пен қарадан есілген ала 
жіпті қолданған дұрыс. 

Тұсауын кесуге дайындаған бала-
ны əкесі ортаға тұрғызып (тұра алмай-
тын баланы қолтығынан демеп ұстап), 
дуалы ауыз ақсақалдардан бата сұрай-
ды. Сонан соң тұсау кесетін адам қолы-
на дайындалған кездікпен, яки пышақ-
пен əкесі алдына əкеліп тұрғызған ұл-
дың тұсауын кеседі.

Бұл салт қазір де сақталғанымен, 
бүгінгі тұсаукесер рəсімі өзгеше өтеді. 
Қазір ата-аналар баласының тұсауын 
кесу үшін арнайы той жасап, ағайын-
туыс, дос-жаранның басын қосады. Əри-
не, отыз күн ойын, қырық күн тойын 
жасайтын қазақ ұрпағының қуанышын 
дүбірлетіп өткізгені жөн-ақ. Бірақ ал-
ғашқы қадамын басып, қаз тұрған ба-
ланың қуанышын даңғазаға айналдыру-
дың қажеті қаншалықты? 

Сонымен қатар, бүгінгі күні баланың 
тұсауын қайшымен кескен талай тойға 
куə болып жүрміз. Бірақ қазақ халқы 
ешқашан енді ғана қадам басқан бала-

ның тұсауын қайшымен кеспеген. Қазақ 
үшін қайшылану деген жақсылық емес. 
Егер баланың тұсауы қайшымен кесіл-
се, оның өмірі де қайшыланып қалады, 
қиындыққа, кедергіге толы болады деген 
сенім бар. «Баланың өмірі қайшыланба-
сын» деген ниетпен қазақ бүлдіршіннің 
тұсауын пышақпен кескен. Жəне пышақ-
тың жүзін жоғары қаратып кесу қажет. 
Егер пышақтың жүзін төмен қаратып 
кессе, бала жерден басын алмайтын ын-
жық болып өседі деп ырымдаған. Сон-
дықтан өршіл, ер мінезді ұрпақ болсын 
деген ақ тілекпен пышақ жүзін жоғары 
қаратып кеседі. 

ƏЖЕЛЕРДІҢ ТҰСАУ КЕСКЕНІ 
ДҰРЫС ПА?

Баланың аяғына ала жіпті көпті көр-
ген, талай немере-шөбере сүйген əже-
лер əдемілеп ақ батасын беріп, байлап 
береді. Ал тұсау кесетін адамды ата-ана 
алдын ала сайлайтын болған. Қыз бала 
болса, қимылы ширақ əрі пысық, ақ-
жарқын мінезді, көпке қадірлі, ісін тия-
нақты əрі тындырымды атқаратын елге 
сүйкімді келіншектерге, ұл баланың тұ-
сауын «пəленше ағасындай сері болсын, 
үлкен азамат болсын», «анау ағасындай 
саятшы, аңшы болсын» дегендей ел ау-
зында, елдің алдында жүрген ер-азамат-
тарға кескізген. 

Бірақ қазақ ешқашан жасы келген 
кісілерге тұсау кестірмеген. Ал бұл күн-
дері тұсауды көбінде жасы үлкен əжелер-
ге, кейуаналарға кескізіп жүргенін бай-
қаймыз. Осыған жете мəн беріп көрдік 
пе? Жүрісі ауырлаған қарт əжеге неме-
се ілби басатын кейуанаға тұсау кескіз-
генде, бала қалай жүріп кетеді?! 

Бүгінде тұсаукесер рəсімін əртіс-
терсіз өткізбейтіндер көбейді. Мұн-
да əртістер жай ғана тойда əн салып 
қана қоймай, баланың тұсауын да ке-
седі. Тіпті, əлеуметтік желілер арқылы 
өнер адамдарына осындай ұсыныстар 
өте жиі түседі екен. Баласының өнер-
ге жақын болғанын, ел алдында абы-
ройы асып жүргенін кім қаламасын?! 

Бірақ соңғы кездері баланың тұсауын 
əртістерге кескізу салт емес, сəнге ай-
налып барады. Тіпті, жаз мезгілінде 
белгілі əнші Қарақат Əбілдина бірнеше 
күнін осы рəсімді өткізуге арнайтынды-
ғын айтып, əлеуметтік желідегі парақша-
сында жазба жариялады. Яғни, баласы-
ның тұсауын кестіруге ниетті жандарды 
өзінің Астана қаласындағы өнер мектебі-
не шақырып, бір күнде талай баланың 
тұсауын кесіп берді. Мұндай хабарды 
естіген ата-аналар мүмкіндікті қалт жі-
берсін бе? Көпшілігі балаларын көтеріп, 
Қарақаттың мектебіне ағылды. Қазақтың 
аяулы қызы, асыл ана Қарақат Əбілди-
наның бұл əрекетін айыптаудан аулақ-
пыз. Бірақ жұртшылық осындай даңға-
заға неге əуестеніп кетті? 

Қазақтың ертеден келе жатқан сал-
тының жойылып кетпей, ұрпақтан-ұр-
паққа жеткені көңіл қуантады. Алайда 
салтымыздың мəнін өзгерткеніміз дұрыс 
па? Бұл күні қазақ жұрты баласының тұ-
сауын кескенде оның алдағы қадамы оң 
болсын, ешқашан сүрінбесін деген ниет-
тен бұрын ел-жұрттың аузында ұзақ жү-
ретін той өткізуді ойлайтын тəрізді. Қа-
лай десек те, атадан балаға жалғасқан 
қазақ салтының қадірін кетірмесек екен...

Гүлшат МАХАЖАНОВА, мұғалім:
–  Тұсаукесер – ежелден келе жат-

қан əдемі дəстүріміз. Баланың жолы 
ашық, қадамы нық болсын, өмір жо-
лында сүрінбесін деген ниеттен туын-
даған рəсім деп білемін. Ал мұндай 
салт-дəстүрден біз ешқашан бас тарт-
паймыз. Тіпті, бұл дəстүрді тек қа-
зақ халқы ғана емес, барша қазақс-
тандықтар салтқа айналдырса де-
ген тілегім бар. Өйткені баланың тұ-
сауын кесу дінге де, тілге де қатыс-
сыз, əдемі дəстүр. Баланың аяғына 
жіп байлап, болашағы жарқын бол-
сын деген игі тілекпен тұсауын кес-
кенде тұрған не бар?! Тек сол тұсау-
кесер салтының жөн-жоралғысынан 
жаңылмасақ болғаны.

Əсел ƏНУАРБЕК

ЕГДЕ КІСІ ЕШҚАШАН 
«ТҰСАУ» КЕСПЕС...

Тойдың болғанынан 
боладысы қызық. 
Сонау 2012 жылдан 
бері талай талдауға 
азық болған Астана 
ЭКСПО-2017 
халықаралық 
мамандандырылған 
көрмесі өткен 
жексенбіде 
мәреге  жетті. 
Енді ол туралы 
тек дүниежүзілік 
ЭКСПО-лар тарихы 
мұражайынан 
көріп-білуге 
болады.

ӘЛЕМ  �ЫЗЫ	ЫП 
КӨЗ ТІККЕН
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Тоқсан күн бойы қазақтың сақара да-
ласында салтанат құрған ЭКСПО көрмесі 
мемлекетке не берді? Бұл мəселені əлі та-
лай қаузайтынымыз анық. Себебі 115 мем-
лекет пен 22 халықаралық ұйым павильон 
ашып, əрқайсысы өзінде барын жарқырата 
көрсетуге ұмтылған идеялар базарында көңілге 
тоқитын, сəулелі сананы түртетін дерек пен 
дəйек көп болғаны шындық. Ал соншалық 
алапат ақпарат тасқынынан керегімізді іріктей 
алдық па, көргенімізді қорытып, қорытып қана 
қоймай игеріп, игілігімізге жарата аламыз ба, 
əлде ЭКСПО-2017 мұрасы даңғаза мақтан мен 
құрғақ жарнаманың нысаны ғана бола ма – ол 
жағы өзімізге сын. 

ГЕРМАНИЯ – 
ЖАСЫЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

КӨШБАСШЫСЫ

Расында, осы көрмеде Германия өзінің 
жасыл технологияларды дамыту саласын-
да көшбасшы екенін дəлелдеді. Мұны оның 
ауқымды павильонының өзі айғақтап тұратын: 
су, күн, жел қуатын былай қойғанда, бұл ел 
жердің астыңғы қабаты, үстіңгі қабатынан, 
теңіз суларынан, тіпті су балдырларынан қуат 
өндіруді қолға алыпты. Баламалы қуат көздерін 
табуда инновациялық жобаларды жүзеге 
асырып отырған халық өз тəжірибесімен 
бөлісуге асық. Бұл саладағы жаңалықтары мен 
болашақ жоспарларын кеңінен таныстырып, 
тəжірибе алмасуға əзірлігін білдірді. Немістің 
ұқыптылығы мен дəлдігіне сай жабдықталған, 
мазмұны бай, жинақы əрі көзге тартымды па-
вильонды жасауға көп қажыр-қайрат пен ақыл 
қуаты жұмсалғаны көрініп тұр. Осы еңбекке 
сай, Германия павильоны Астана ЭКСПО-2017 
көрмесінде «Болашақтың қуаты» тақырыбын 
ашуда ең үздік деп мойындалып, алтын 
жүлдеге ие болды. Германия бұл марапатқа 
əбден лайық. Павильондарды өзара салысты-
рып, оларға баға берген қазылардан бөлек, 
көрмені аралаған қарапайым көрермендердің 
пікірі осыны құптайды. Мұның бір дəлелі – 
осы үш ай жазда Германия павильонының ал-
дынан адам үзілген жоқ. 

Астана көрмесінің бас тақырыбын ашуда 
тың идея ұсынып, озық шыққандардың ара-
сынан күміс жүлдеге Қытай ие болды. Ал 
үшінші орын, яғни қола жүлде – Францияныкі. 
Павильонның дизайны жағынан үздік шыққан 
Ресей болса, күміс жүлдені Ұлыбритания 
иеленді. Обалы нешік, қазақтың ұлттық 
дəстүрін зерттеп, тұрмыс-салтына құрмет 
білдіріп, ЭКСПО-ға инновациялық киіз үй 
сүйегін алып келген Ұлыбритания дизайн 
жағынан бірінші орынмен марапатталуға əбден 
лайық еді. Бірақ қазылар жағы Арктикадан 
əкелінген 4 текшеметр мұзтауды қазақтың киіз 
үйінен артық көрген сыңайлы. Екі павильон-
ды салыстырып қарағанда, ЭКСПО қожайыны 
– қазақ ұлтына деген құрметтің салмағы ба-
сым болуы тиіс сияқты еді. Оның үстіне, киіз 
үйдің сүйегін сəуле өткізгіш пластик мате-
риалдан жасаған британдықтар «Қуат көзі – 
бəріміз» деп, адамның табиғаттан аларын ғана 
емес, оған тигізер əсерін де ойлауға үндеп еді. 
Хош, сонымен бұл санатта үшінші орынға 
Корея ие болды. Бұл – аумағы 700 шаршы 
метрден асатын ірі павильондар арасындағы 
бəсеке нəтижесі. 

Бұлардан бөлек, павильон аумағы бойынша 
бөлінген тағы үш топ бар. Оның ішінде 400 
жəне 700 шаршы метр аралығындағы аумақты 
алып жатқан павильондар тағы екі талап бой-
ынша: тақырыпты ашу жəне таңдаған дизай-
ны бойынша сұрыпталды. Сонда «Болашақтың 
қуаты» деген тақырыптың мəнін ашудағы 
жаңалығы үшін бұл топта алтын жүлде -– 
Швейцарияға, күміс жүлде – Мажарстанға, 
қола жүлде – Үндістанға бұйырды. Ал дизай-
ны бойынша алтын жүлдемен – Катар, күміс 
жүлдемен – Əзірбайжан, қола жүлдемен – 
Монако марапатталды. Дəл осы топ бойын-
ша жүлде алған елдердің ішінде Үндістанның 
қалай үздік шыққаны түсініксіз, себебі 
ЭКСПО-қалашықты өз павильоны аумағында 
жайма базарға айналдырған бірден-бір ел – 
Үндістан еді. Обалы нешік, көптеген елдер өз 
павильондарында ұлттық тұрмыс мəдениетіне 
тəн бұйымдарын көрмеге қойып, кей заттарын 
саудалауға шығарғанымен, дəл үндінікіндей 
жайма базар жасаған жоқ. Көрмеге келген 
қонақтар базарлық алып кететіні белгілі, Гер-
мания, Ресей, Əзірбайжан, Иран сияқты басқа 
да елдер кəдесый есебінде аз ғана тауарла-
рын бір бұрышқа қойып сатты. Ал Үндістан 
павильонының бір жартысында күн қуатын 
насихаттайтын панельдердің бір-екі макеті 
мен қабырғадағы экрандағы бейнесі орна-
ласса, екінші жартысы қатар-қатар сөрелерге 
қойылған жайма базар еді. Дəл осы павильон-
ды үнді шəйі мен тауарын алуға қызыққан 
қонақтар босатпады. Ендеше, дизайны үшін 
қола жүлдеге ие болғаны – жайма базардың 
арқасы ма – бұл арасы біз үшін күңгірт. Мы-
салы, өзіміз аралаған Израиль, Ватикан сияқты 

мемлекеттердің павильоны дизайны жағынан 
əлдеқайда тосын əрі бай көрінген. 

Ал ең кіші, яғни аумағы 400 шаршы метр-
ге жетпейтін павильондардың иелері арасынан 
бас тақырыпты ашқаны үшін алтын жүлдені 
Финляндия, күміс жүлдені – Сингапур, қола 
жүлдені – Чехия жеңіп алды. Дизайны жағынан 
алтынға – Польша, күміске – Словакия, қолаға 
– Латвия ие болды. 

Бұлардан бөлек, жеке павильон аш-
пай, өзгелермен тізе қосып, біріккен пави-
льон құрған елдер бар. Осындай біріккен 
павильондардың ішінде тақырып бойынша 
алтын жүлде – Тəжікстанға, күміс жүлде – 
Ганаға, қола жүлде – Украинаға бұйырды. 
Ал дизайн бойынша алтынды – Кариб 
қауымдастығы Плазасы, күмісті – Тынық 
мұхиты Плазасы, қоланы – Латын Америка 
Плазасы иеленді. 

115 мемлекет пен 22 халықаралық 
ұйымдарының идеялар бəсекесінің ресми 
нəтижесі осындай.

ЭКСПО-НЫ ТАМАШАЛАУШЫЛАР 
САНЫ ТӨРТ МИЛЛИОНҒА ЖУЫҚ

Астаналық ЭКСПО-ның ойдағыдай 
өтуіне ойдағы-қырдағы қазақтар көп үлес 
қосты. Жиырма бес – елу жылда бір бо-
латын тарихи оқиғаға куə болайын дегені 
бар, халықаралық деңгейде өткізіп жатқан 
мемлекеттік шараға аз да болса себім тисін 
дегені бар, əйтеуір, қалың қазақ ЭКСПО-ның 
шашпауын көтерді. «Көп түкірсе – көл» де-
ген, көрмені ұйымдастырушылар 2 миллион 
қатысушыны місе тұтқалы отырғанда, маусым-
шілде айының өзінде келушілер саны бұл 
межеден асып кетті. «Астана ЭКСПО-2017» 
көрмесінің баспасөз қызметінің дерегіне 
жүгінсек, 9 қыркүйекте 3 миллионнан асып 
жығылды. Сонымен, Астана ЭКСПО-2017 
көрмесінің жалпы қонақтарының саны – 3 
977 545. Оның ішінде Астанаға алыс-жақын 
шет мемлекеттерден атбасын тіреген турис-
тер саны жарты миллионнан асты. Осылай-
ша, көрме діттеген межесіне жетті, көздеген 
мақсат орындалды, ойдағы, ниеттегі талап-
тілек үдесінен шықты.

«ЭКСПО көрмесін өткізу арқылы біздің 
ел жасыл технологияларды дамыту идеясы-
на берік екенін тағы да дəлелдей түсті. Жал-
пы, біздің көрме таза энергетиканы жаһандық 
деңгейде дамытуға айрықша үлес қосатынына 
сенімдімін», – деді көрменің жабылу салта-
натында сөз сөйлеген Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев. 

Осы үш ай жазда Астананың көшелері 
мен қоғамдық орындарында əртүрлі елден 
келген шетелдік қонақтардың көбейгенін, аз 
уақытқа болса да, əлемдік астаналар сияқты 
елордамыздың космополит қалаға айналғанын 
көзіміз көрді. Космополит дегенде, көшедегі 
нөпірдің жалпы реңі бұрын тек қаракөздер бол-
са, осы жазда жатжерліктердің қарасы көбейіп, 
орысша емес, ағылшынша жөн сұрап жүретін 
қонақтардың саны басым болғанын айтып 
отырмыз. Біз көріп жүрген Лондон, Амстердам, 
Стамбұл сияқты миллионер қалалардың сипа-
ты бұл. Ендеше Астана жалпы саны бір мил-
лионнан енді асқан тұрғын халқымен, жаңаша 
тұрпатымен əлемдік астаналарға ұқсай баста-
са, оны несіне жамандыққа жоримыз?

СОҢҒЫ КЕЗЕК

Əйткенмен көп нəрсені соңғы сəтіне дейін 
созатын əдетіміз де қалмапты: талай адам 
ЭКСПО-ны арнайы келіп көріп қайтты. Ал 
біраз адам көрменің соңғы күндерін пайдала-
нып, əйтеуір бір төбе көрсетуге асықты. Со-
дан болар, ЭКСПО-қалашық соңғы күндері, 
əсіресе 9 қыркүйекте ығы-жығы адамға 
толы болды. Бұл күні онсыз да былайғы 
күндері адамы үзілмейтін Германия, АҚШ, 
Ұлыбритания, Израиль, Жапония, Корея, Ре-
сей павильондарының алды қалың нөпірден 
көрінбей қалды. Ал Қазақстанның ұлттық па-

вильоны орналасқан «Нұр Əлем» ғимаратының 
алдындағы кезек бір шақырымнан асқан бо-
лар. Нөпірдің тасқынын аз да болса сейілту 
үшін волонтер қыздар қолдарына дауыс 
зорайтқышты алып: «Құрметті қонақтар! «Нұр 
Əлем» павильонына кіру үшін кезекте екі не 
үш сағат тұру керек, уақыттарыңызды ысы-
рап етпей, одан да халықаралық павильондар-
ды аралап көріңіздер» деп жар салумен бол-
ды. Астана ЭСКПО-2017 көрмесінің баспасөз 
қызметінің дерегіне сəйкес, 9 қыркүйек күні 
қалашыққа 100514 адам кірген. Салыстыру 
үшін айталық, көрме ашылған маусым айының 
алғашқы күндері келушілер саны 22 840  ша-
масында еді. 

Осыдан соң ЭКСПО-2017 көрмесі көңілден 
шықпады деп қалай айта аласыз? Көрме осы-
лай өтуі тиіс: адамы көп, кезек – ұзын-сонар, 
иін тірескен қонақ...

ЭКСПО-НЫҢ МҰРАСЫ – 
«НҰР ƏЛЕМ» МҰРАЖАЙЫ

Көрме жұмысын қорытындылаған 
Халықаралық Көрмелер Бюросы Қазақстан 
басшылығы мен халқына алғыс айта оты-
рып, Президент Нұрсұлтан Назарбаевты ЭКС-
ПО-2017 көрмесінің ойдағыдай өткізуге қосқан 
үлесі үшін алтын медальмен марапаттады. 
«Астана ЭКСПО-2017» ҰҚ» АҚ Басқарма 
Төрағасы Ахметжан Есімов абыройлы еңбегі 
үшін алтын медальға ие болды. «Астана ЭКС-
ПО-2017» ҰҚ» АҚ Басқарма Төрағасы Ахмет-
жан Есімовтің айтуынша, үш айда көрмеге 40 
мемлекеттің басшысы, 9 елдің үкімет басшы-
сы, 72 елдің сыртқы істер министрі ресми са-
пармен келген.  «Бүгінгі күні аталған ауқымды 
жоба ел экономикасына оң əсерін тигізді жəне 
шамамен 50 000 жаңа жұмыс орындарын ашуға 
мүмкіндік берді. Көрмелердің тəжірибелеріне 
жасалған жете талдау барысында аталған 
ауқымды жобалар мұраларының маңызы зор 
екендігін байқадық. Қазіргі кезде ЭКСПО-
дан кейінгі кезеңнің бағдарламасы аяқталуға 
жақын. Көрменің əрбір шаршы метрін алдағы 
уақытта мақсатты қолдану жөнінде нақты жос-
пар бекітілген. Ең бастысы, 4 миллион көрме 
қонақтары көрмеден ұмытылмас əсер алды. 
Халықаралық павильондарға келушілердің 
саны 30 миллионды құрады жəне аталған 
көрсеткіш үшін қатысушы мемлекеттер 
ұсынған қызықты контентке алғыс білдіремін» 
деп атап өтті Ахметжан Есімов. 

ЭКСПО-ның ең басты əрі көрнекті мұрасы 
– «Нұр Əлем» сферасы. Бұл нысан мұражай 
ретінде сақталып, Астана тұрғындары мен 
қонақтары үшін ақпараттық-танымдық қызмет 
көрсетуін одан əрі жалғастырады. Бұл орайда 
Елбасы: «Нұр Əлем» жəне көрме тақырыбы 
көрініс тапқан басқа да бірқатар павильон-
дар «ЭКСПО мұрасы» ретінде сақталады. 
Көрменің аяқталуы бірнеше ауқымды жаңа 
жобаларды бастауға мүмкіндік береді. Ең ал-
дымен, мұнда «Астана» халықаралық қаржы 
орталығы орналасады. Ол қаржы хабына, 
инвестиция тартатын орталыққа айналып, 
халықаралық қаржы жүйесінде лайықты 
орынға ие болуға тиіс», – деді жабылу сал-
танатында сөйлеген сөзінде. 

Ал ең басты сұрақ – «Болашақтың қуаты 
не?» дегенге келер болсақ, жүзден аса ел 
түрлі идея-ұсыныстарын ортаға салды, ке-
лешек қуат көзін Күннен де, Ғарыштан да, 
Теңізден де, Желден де, Жер қыртыстарынан 
да іздеді. Бастысы, Қазақстан халықаралық 
қауымдастықтың алдына келешек ұрпақтың 
қамын адамзаттық деңгейде бірге ойласу 
қажеттігін еске салды. Ізденіс басталды, енді 
оған тоқтау жоқ. Болашақтың қуатын табуда 
интеллектуалдық, ғылыми-технологиялық жа-
рыс басталды, бұл салада кімнің ойы озық, 
білімі жетік болады, кім тапқыр, кім батыл бо-
лады – болашақтағы көшбасшылар да солар. 

Гүлбиғаш ОМАР

Астана 

ҚЫСҚА ҚАЙЫРҒАНДА:

ЭКСПО көрмелерінің тарихы – 166 жыл
Қазақстан ЭКСПО көрмесін өткізу құқығын 2012 жылы жеңіп алды
ЭКСПО-2017 көрмесіне 115 мемлекет, 22 халықаралық ұйым қатысты
ЭКСПО-2017 көрмесіне келушілер саны – 3 977 545
ЭКСПО-2017 көрмесінің халықаралық павильондарына 
келушілер саны – 30 миллион
ЭКСПО-2017 көрмесі аясында 6000 шара өткізілді
ЭКСПО-2017 көрмесіне 40 мемлекеттің басшысы, 
9 елдің үкімет басшысы, 72 елдің сыртқы істер министрі келген
ЭКСПО-2017 көрмесі барысында қайталанбалы 
қуат көздеріне қатысты 140-қа жуық ғылыми жаңалық таныстырылды.
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Басы 5-бетте

«Түркістанның» ұлттық қосымшасыТайказан

ЖЕТЕЛІ ЖЕБЕ ЖАУДЫРҒАН
«Адырна» атауы сияқты оқтың басты 

функционалды бөлігінің атауы – «жебе» 
сөзі де қазақ тілінде оқтың өз атауының 
орнына қолданыла береді. Оқтың сабын 
ағаштан (қайыңнан, талдан, тобылғыдан) 
жонып жасайды. Оқтың сабының түзулігі, 
жеңілдігі, беріктігі маңызды болғандық-
тан, оны жауынгерлер өздері жасаған. Қа-
зақтың «ата көрген оқ жонар» деген мə-
телі содан қалған. Оқтың сабына əдет-
те, ашық жерде, күннің астында өскен 
ағаш пайдаланылды. Жонылған оқтың са-
бын əбден кептіріп, су өтпес үшін май-
ға бөктіріп, қайыңның тозымен орайды. 
Кейде оқ жеңіл болу үшін оқтың сабына 
қамыс та қолданылған.

Соғыста жəне аңшылықта əртүрлі 
мақсатта қолданатын садақ оқтарының 
бірнеше түрлері болды. Оқтың қай мақ-
сатқа қолданылуы жебенің формасымен 
тікелей байланысты. Қазақ оқтары мен 
жебелер – жасалу материалымен анық-
талды. Типологиялық тұрғыдан талдау 
барысында қазақ оқтарының жебелерін 
жасалған материалына сəйкес – топқа, 
жебе басының формасына байланысты – 
типке, қимасына байланысты үлгіге, ал 
ұзындығына байланысты – нұсқаға бөледі. 
Металл жебелердің I типі – жалпақ, екі 
қырлы жебе, қозының жауырынына ұқ-
сас кескініне байланысты қазақтар оны 
«қозыжауырын» деп атайды. Кейбір қо-
зыжауырындардың ұшы айыр болып жа-
салған, мұндай кескір жебелі оқты адам-
ның, аңның дене мүшесін кесіп түсу үшін 
қолданған. ІІ тип – сауыттарды тесуге ар-
налған үшкір жебе. Қолданылуына бай-
ланысты оны қазақтар «сауыт бұзар» не-
месе «көбе бұзар» деп атаған. Бұл оқтар 
ауыз əдебиетінде жиі айтылады. Фольк-
лорлық деректер мұндай жебелі оқты қа-
зақ батырлары көбіне жекпе-жек атыста 
қолданғанын көрсетеді. Бұл жебе типінің 
төрт қырлы жəне үш қырлы екі үлгісі бар. 
Жебенің бұл типтері көшпелі халықтар-
да көне түркі заманынан бері қолданыс-
та болды. Бұл жебелер түркі заманынан 
бергі археологиялық қазбаларда тұрақ-
ты табылып отырса, көшпелілердің өнер 
ескерткіштерінде де олардың бейнелері 
кездеседі. Қазақ жебелері негізінен же-
телі болып келеді. Темірден соғылған қа-
зақ оқтарының кейбір жебелерінің жетесі 
ұшында бұранда болып жасалған. Жебе 
оқтың сабына жетесінен кіргізіліп, сабы-
ның бас жағы тарамыспен буылып, тоз-
бен оралып, сыртынан шырып жағылған. 
Фазаллах ибн Рузбихан қазақтардың «же-
белерді қойдың қарнымен орағанын» да 
жазады. Қазақтар металл жебелерден бас-
қа сүйектен, мүйізден, ағаштан жасалған 
жебелерді де қолданды. ХVШ-ХІХ ғасыр-

ларда темір жебелердің бірнеше жаңа тип-
тері де пайда болғанын көреміз. Жебенің 
І типі үш бұрышты жалпақ, биіктігі – 5 
см дейін. Бұл типті жебенің бір үлгісін-
де ортасында екі ойық салынған, биіктігі 
– 3,9 см. IІ типті жебе – үшбұрыш фор-
малы соғылған үш қырлы жебе, биіктігі 
– 3,8 см. Қазақ жебесінің ІІІ типі – ромб 
формалы, екі қыры ойыс жасалған төрт 
қырлы жебе, биіктігі – 3,8-4,8 см. Бұл 
жебелі оқтар атылғанда айналып ұшқан. 
Жебенің ІV типі – басы үшкір емес, қи-
масы дөңгеленген «доғал» жебе. Қазақ-
тар осындай оқты «доғал оқ» деп атаған 
да, оны аңшылықта аңды, айқаста адам-
ды өлтірмей, соғып құлату үшін қолдан-
ған. Қазақ оқтары екі, үш, төрт қанатты 
болып келеді. Оқ қанатына бүркіттің, құ-
майдың, күшігеннің қанат қауырсынын 
қолданған. Қанатының түріне, түсіне бай-
ланысты фольклорлық деректерде оқтың 
«күшіген жүнді оқ», «сары жүнді оқ» де-
ген атаулары кездеседі. Жебенің əр түрін 
айыру үшін жəне меншік белгісі ретінде 
жауынгерлер оқ саптарының түп жағын-
да, қанаттарының арасында қызыл, қара, 
жасыл түспен айыру белгілерін салған. 
Түсті белгілердің бірнеше типтері болды: 
жолақ, сызықша, дөңгелек, нүкте түрін-
дегі белгілер. Ертеде атақты жауынгерлер 
өз оқтарын алтын, күміспен, өз таңбала-
рымен де белгілеген. Ауыз əдебиетінде 
хандардың, атақты батырлардың алтын, 
күміс оқтары жиі айтылады. Бұл – оқтың 
сабындағы түсті белгілер оқтың иесінің 
əлеуметтік статусын көрсететін белгісі 
болғанын дəлелдейді.

Жоғарыда айтылғандардың бəрін қо-
рытындылайтын болсақ, қазақ қару-жа-
рақтарының жəне оқтарының көптеген 
типтері мен үлгілері болғанын көреміз. 
Археологиялық жəне иконографиялық 
материалдар олардың негізгі формалары 
көшпелі халықтарда орта ғасырларда пай-
да болғанын дəлелдейді. Қазақтардың са-
дақ пен жебені жасауға қолданылған ма-
териалдары мен олардың жасалу техно-
логиясы да көпшелі халықтарда байыр-
ғы заманнан бері қолданылып келе жат-
қан əдістер мен шаруашылығында өндірі-
летін жəне өздері өмір сүрген табиғи ор-
тадан алынатын шикізаттар: тері, мүйіз, 
сүйек, тарамыс, тоз жəне т.б. Бұл айтыл-
ғандар қазақтарда осы қару түрінің қол-
данылу жəне жасалу дəстүрінің тамыры 
тереңде жатқанын көрсетеді. 

Ғалымжан БАЙЖІГІТ, 
Тарихи-мəдени-этнографиялық 
орталықтың ғылыми-зерттеу 

бөлімінің меңгерушісі

Түркістан қаласы

Бірінші байлық денсаулық болғандықтан, фармацевтика саласының 
қуатын арттыру да басты міндет болуы тиіс. 
Алайда елімізде дәрі-дәрмек өндірушілерге, фармацевтика саласына  
қатысты шешімін таппаған мәселе шаш етектен. Әсіресе, дәріхана 
сөресіндегі дәрілік заттардың бағасын ретке  келтіру күрделі 
мәселеге айналып отыр. 

Т�ЙІРЛЕП 
ДӘРІ ІШКЕНДЕР
уыстап теңге жұмсап жүргенін қамығып айтады

Еліміздегі дəрі-дəрмек бағасын реттеу 
мақсатында Денсаулық сақтау министрлігі 
арнайы заң жобасын əзірледі. Бұл туралы 
таяуда Астана қаласында өткен конферен-
ция кезінде белгілі болды. Егер бұл құжат 
қолдау тапса,  дəріханаларда бағаны рет-
теу үшін ведомство өкілдері дəріні өнді-
рушіден бастап, əр барар нүктеге жеткенге 
дейінгі бағасын тіркеп отырмақ. «Дəрінің 
өз тіркелген бағасы бақылауда болады. 
Онда əр өндірушінің жеткізіп берудегі 
шығыны есептелген бағаға қосымшасы 
да көрсетіледі. Бұл дегеніңіз кедендік, ло-
гистика жəне сапа қауіпсіздігінің қосым-
ша бағасы бірге есептеледі деген сөз», – 
деп мəлімдеді ҚР Денсаулық сақтау ми-
нистрлігі фармация комитетінің маманы 
Арнұр Нұртаев. 

Естеріңізде болса, көктемде Ақтө-
бе облысының əкімі Бердібек Сапарбаев 
дəрі-дəрмек бағасын бұрмалау мəселесін 
дəрілік заттарды өндірушіден сатып алу-
шыға дейін қадағалау жүйесін енгізу ар-
қылы шешуді ұсынған болатын. Бердібек 
Машбекұлының сөзінше, дəрілік өнімдер 
өндірушіден сатып алушыға дейін бірне-
ше делдал арқылы өтеді. Сондықтан мұ-
ның бəрін қадағалап, соған сəйкес дəріні 
қымбаттатуға қарсы тиімді шаралар қол-
дану қажет. Сол кезде Денсаулық сақтау 
министрі Қазақстанда дəрі-дəрмек айналы-
мын бақылаудың еуропалық жүйесі енгізі-
летіндігін мəлімдеген еді. «Дəрі-дəрмек ай-
налымын бақылау жəне нарыққа контра-
фактілі өнімдердің еніп кетпеуі үшін еу-
ропалық елдер тауардың əр қорабына 2D-
кодтарды енгізу бойынша қарар қабылда-
ған. Осындай жүйенің Қазақстанда енгізі-
луі дəрі-дəрмек айналымын бақылап, есеп-
теп отыруға жол ашады», – деп атап өткен 
ҚР Денсаулық сақтау министрі Елжан Бір-

танов. Бірақ одан бері де бірнеше ай өт-
кенімен, жағдай əлі де түзеле қойған жоқ. 

Ал бірыңғай дистрибьютор СҚ-Фарма-
цияға қарасты қосымша 7 пайыздық баға 
үстемесі қалай есептелетіні жөнінде мем-
лекеттік мекеме нақты мəлімдеме жасады. 
Айта кетейік, «СК-Фармацияға» көрсеткен 
қызметі үшін 7 пайыз төленеді. Олай бол-
са, дəрі-дəрмектердің бағасы неліктен сон-
ша қымбат? Бұл препараттар тегін меди-
циналық көмек көрсету бағдарламасы ая-
сында бюджет ақшасына сатып алынады. 
Ал алыпсатарлар оның үстінен 25 пайыз 
пайда көреді. Бір қызығы, препарат баға-
сы өзгеруі мүмкін деген желеумен белгілі 
бір уақытқа тіркеледі. Алайда басқа мем-
лекеттерде дəрі-дəрмек бағасының тірке-

луі ұзақ жылға жалғасады екен. Жəне онда 
мемлекет дəрі-дəрмекке қарапайым халық-
тан гөрі ақшаны көбірек жұмсайтын көрі-
неді. Статистикаға жүгінсек, Еуропаның 
дамыған елдері арасында үкімет өз тара-
пынан қаржының 0,8 пайызын ғана жұм-

сайды, ал халық – тек 0,6 пайыз. Ал біз-
де, керісінше, халық 0,5 пайыз жұмсайды, 
ал үкімет – 0,2. 

Қазіргі уақытта Қазақстандағы орташа 
есеппен алғандағы дəрі-дəрмек бағасы Еу-
разиялық экономикалық одаққа мүше ел-
дердегіден əлдеқайда жоғары. «Көпшілік 
«Қазақстан Еуропадан алшақ орналасқан, 
логистикалық байланыс қымбат» дейді. 
Алайда Еуропадан орналасу қашықтығы 
Қазақстанмен сəйкес келетін мемлекет-
терде баға көлемі арзан болып келеді», – 
дейді Арнұр Нұртаев. Дамыған елдердің 
тəжірибесіне сүйенсек, олардың нарығын-
да бағаны қалыптастырудың нақты əдістері 
бар. Ел экономикасы үшін маңызды тауар 
мен қызмет түрлеріне нақты баға қойы-

лып, қатаң бақыланады. Өнімге қойыла-
тын талапта тауар құны əрі кеткенде 30 
пайызға дейін өзгереді. Кей мемлекеттерде 
дəрі-дəрмек бағасы үнемі бақылауда. Мы-
салы, Түркияда дəрілік заттар құны қатаң 
қадағаланатындықтан, баға мүлдем төмен. 
Нəтижесінде, кейбір əлемдік фармакомпа-
ниялар Түркияға дəрі-дəрмектерін жөнел-
туден мүлдем бас тартқан. Ал Қазақстанда 
мемлекеттік тапсырыстан тыс сатып алы-
натын дəрі-дəрмектердің бағасына қандай 
да бір реттеудің болмауы салдарынан тұ-
тынушылар зардап шегіп отыр. Сатушы 
қандай бағаны қаласа, сол бағаны қояды.  
«Мысалы, дəріханалар өздерінің кіріс кө-
лемін еш бақылаусыз, еш шектеусіз орна-
ту құқығына ие. Əлдекімдердің айтуынша, 
бұл нарықтық қатынас, экономика заңды-
лығы болуы да мүмкін. Біз онымен толы-
ғымен келісеміз. Дегенмен кейбір дəріха-
налар нарықтық қатынастарға қарамастан, 
кей жағдайда 200 жəне 300 пайыз көлем-
дегі үстеме баға қосады», – деп түсіндірді 
жағдайды Арнұр Нұртаев.

Сарапшы мамандардың деректеріне 
сүйенсек, өткен жылы фармацевтика на-
рығында 458 миллиард теңге айналымда 
болған. Оның 60 пайызы – тұрғындардың 
қалтасынан шыққан қаражат. Бұл сандар – 
соңғы уақытта дəрі-дəрмек бағасының қан-
шалықты қымбаттағанының дəлелі. Ста-
тистика комитетінің деректеріне сүйен-
сек, 2015 жылмен салыстырғанда өткен 
жылы фармацевтикалық өнімдердің баға-
сы 33 пайызға қымбаттаған. Антибиотик-
тер 34,4 пайызға, витаминдік өнімдер 27,3 
пайызға, жөтелге қарсы шəрбаттар 46,6 па-
йызға артыпты. Ал 2017 жылдың алғашқы 
бес айында фармацевтикалық өнімдер 9,8 
пайызға, антибиотиктер 8,1 пайызға, вита-
миндік өнімдер 4,9 пайызға, жөтелге қар-
сы шəрбаттар 12,4 пайызға қымбаттаған. 

Ресми деректер елімізде 7 мың түрлі 
дəрілік зат бар екендігін айтады. Дəрілік 
заттардың көпшілігі Германия, Франция, 
Ресей елдерінен тасымалданады. Ал өзіміз-
де өндірілетін медициналық өнімдердің 
үлесі тым аз. Қазақстан дəрі-дəрмекті көп 
тұтыну жағынан ТМД елдері бойынша ал-
ғашқы үштіктің қатарында. Яғни, қымбат 
болса да халықтың дəріге деген сұранысы 
бар. Алайда еліміз сол сұранысты ескеріп, 
фармацевтика өндірісін жолға қойып, қара-
пайым халықты қолжетімді бағадағы дəрі-
мен қамтамасыз ете алмай отыр. Сондық-
тан денсаулығы үшін түйірлеп дəрі ішіп, 
уыстап теңге жұмсап жүргендер еліміздің 
қай түкпірінде болса да, дəрі-дəрмектің ба-
ғасы ең ащы дəріден де удай екенін үнемі 
айтады. Соның бəрі айдай ақиқат. 

Əсел ƏНУАРБЕК

Жуырда Ауыл шаруашылығы 
министрлігі отандық 
жеміс-жидек нарығының 
жай-күйі туралы деректерді 
жариялады. Ведомствоның 
хабарлауынша, Қазақстанды 
қызыл алмамен қарық 
қылып отырған – поляктар. 
Дүкендерде самсап тұрған 
алманың 34 пайызы осы 
елден импортталады екен. 
Яғни жылына 300 мың тонна 
алма тұтынсақ, соның 100 
мыңы – Польша өнімі. Егін егу, 
бау-бақша өсіруден көш ілгері 
тұрған мемлекеттен алма алып 
жеудің не айыбы бар деуіңіз 
мүмкін. Алайда апорттың 
отаны саналатын елдің өзгенің 
бағынан мыңдаған тонналап 
алма тасығанына қалай 
таңданбайсың? Алатаудың 
баурайындағы Алматы ең әуелі 
алмасымен атақты болғанын 
неге ұмыттық?

Қырғыз тілінен аударғанда атауы 
«Алмалы мекен» деген мағынаны білді-
ретін Алматы қаласының аты жер-жаһан-
ға 19 ғасырда-ақ мəшһүр болды. Алма-
сының арқасында берісі Ресей, арысы 
Еуропа жұртшылығына танылды. Дерек-
көзге сүйенсек, тек қана Алматыға тəн 
алманың 131 тұқымы бар. Олардың ара-
сында ерекше көзге түсіп, қаланың бас-
ты символына айналғаны – апорт. Оның 
қазақ жеріндегі тарихы 19 ғасырдың ор-
тасынан, Жетісуға Ресейден қоныс ауда-
рушылар ағымы көбейген тұстан бастал-
ды. 1865 жылы Воронеж губерниясынан 
жер аударылған Егор Редько есімді ша-
руа Верный қаласына өзімен бірге күбі-
ге салып апорттың көшеттерін ала ке-
леді. Ол алма көшеттерін Кіші Алма-
ты өзенінің жағасындағы Іле Алатауы-
ның тау етегіне отырғызады. Апорт-
ты Алматының жабайы алмаларымен 
ұрықтандырғанның нəтижесінде Жеті-
судың əйгілі жемісі дүниеге келді. Во-
ронеж губерниясында көзге еленбеген 
апорттың Алатаудың баурайында түлеп 
сала бергені Редьконың өзін де таң-та-
маша қылады. Жеміс дəмі мен иісі ғана 
емес, көлемі де таңдандырмай қоймады.  

Көп ұзамай «Редьковтың алмасы» туралы 
əңгіме аймаққа тегіс тарады. Апорттың 
атағы Верный қаласының губернаторы 
Герасим Колпаковқа дейін жетіп, Егор 
Редько алманың жаңа сортын əкелгені 
үшін үлкен алтын медальмен марапат-
талды. Шындығында, апортқа жергілікті 
жердің аты бойынша – вернендік аты 
берілген болатын. Таңғажайып алманы 
шаруаның атымен атау бір түрлі болар 
еді. Бірақ өткен ғасырдың 60 жылдары-
на дейін «Редьковтың алмасы» деп бей-
ресми атаумен аталып келді.

Дəмі тіл үйіретін Алматының апор-
ты аз уақыттың ішінде танымал болды. 
Жиырмасыншы ғасырдың басында Алма-
тыдағы апорт алмасын өсіру шаруашы-
лығы Ресейдің барлық аудандарына та-
ралып, 1900 жылы Париж қаласында өт-
кен Бүкілəлемдік көрмеге қойылды. 1908 
жылы Германиядағы Мангейм жеміс-жи-
дек көрмесінде Верный бақша училищесі 
үлкен қошеметке ие болды. Немістер Ал-
матының апортына қол соқты.

1913 жылы Мəскеуде тарихтың төрi-
нен орын алған ұмытылмас оқиға бол-
ды. Патшалы Ресей тарихында ең соңғы 
үлкен той – Романовтар əулетiнiң тақ-
қа отыруының 300 жылдығы тойланды. 
Үш ғасырлық торқалы тойда қазақтар-
дың төбесi көкке бiр елi жетпей қалды.

Əлемдегi ең үлкен империяны ғасыр-
лар бойы уысында ұстап келген Рома-
новтар əулетi ол кезде барлық құрметке 
лайықты едi. Патша өткiзген ұлан-асыр 

тойда жан-жақтан Мəскеуге келген сый-
сияпатта шек болмады. Алайда қазақ то-
пырағынан барған тартудың орны бөлек 
болды. Ол кəдiмгi алма болатын. Алма 
болғанда қандай! Атты кiсi аттан түсiп, 
жаяу жатып қарайтын. Алматы апорты-
ның даңқы сол сəтте бүкiл əлемдi дүр 
сiлкiндiрiп өттi. Тойға қазақ жерiнен 30-
дан астам адам барған болатын.

– Бiздiң қазақтың үш жүзiнен барған 
ақсақалдар патша тойына Алматының 
апортын алып барған. Оның əрқайсысы-
ның салмағы 1 килограмм 200 грамм – 
1 килограмм 300 граммнан шыққан едi. 
Тойға жиналған қауым сол жерде өлшеп 
көрiп, Алматының алмасына таңданыс-
ты. Небəрi 300 граммның айналасын-
дағы өздерiнiң «Антоновка» сияқты ал-
маларын ғана көрiп жүрген жұрт риза 
болғаны соншалық: «Мұны бiздiң пат-
шамыздың құрметiне «Александра» деп 
атайық» дейдi сол жерде. Сөйтiп  бiздiң 
Алматының апорты сол атқа ие болып 
шыға келдi. Негiзi, апорт алмалар Қыр-
ғызстанда да бар, бiздiң елiмiзде де 
бар, басқа жерде де болуы мүмкiн, бi-
рақ нағыз апорт, өзiнiң топырағын тап-
қан апорт – Алматының апорты, – де-
ген едi белгілі ғалым-биолог Құнанбай 
Ысмағұлов.

Өкінішке қарай, бүгінгі күні Жетісу-
дың төл жемісі нарықта өте сирек кез-
деседі. Өйткені алма бақтар жекеше-
лендіру кезінде қараусыз қалды, алма 
бақтарының орнына түрлі нысандар са-

лынды. 1970 жылдарда санақ бойын-
ша Қазақстанда 3851193 түп апорт аға-
шы болса, оның 80 пайызы Алматыда 
өсiрiлген екен. Бұдан кейiнгi санақтар 
көңiлге кiрбiң ұялатады. Мəселен, 1984 
жылы Қазақстанда 1965795 түп апорт 
алма болып, Алматыда оның 1418988-i 
өсiрiлiптi. Ал бұдан соңғы мəлiметтер 
тiптi майдаланып кеткен. Апорт ағаш-
тарының саны ғана емес, жемістің са-
пасы да құлдырады. Көлемі ұсақталып, 
түрі солғын тартып, тіл үйірер дəмі мен 
ғажайып исінен айырылды. 

Алматының символына айналған 
жемісті қайта жаңғырту мəселесінің күн 
тəртібінен түспей келе жатқанына бірне-
ше жылдың жүзі . 2011 жылдың 12 ма-
мырында қаланың жəне облыстың ак-
тивімен алқалы жиын өткізген Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаев Оңтүстік ас-
танамызды дамытудың көптеген өзекті 
түйткілдерімен қатар Алматы апортын 
қайтадан тұғырына қондыру мəселесін 
де алға қойды. Мемлекет басшысы Жеті-
су жемісін жаңғырту мəселесін атал-
мыш жиында алғаш рет көтерген жоқ. 
Өзінің 1991 жылы жарық көрген  «Əді-
леттің ақ жолында» атты кітабында да 
апорт тағдырын еске алып: «Апорт – 
еліміздің мақтанышы, халқымызға та-
биғаттың берген керемет сыйы, Алматы 
мен Жетісудың символы, қазіргі заман-
ның экспорттық тауары, бүгінгі таңның 
бренді  болуға тиіс», – деп жазған еді. 

Елбасының тапсырмасынан кейін сең 
қозғалып, түп тамырымен жойылуға ай-
налған асылымыз қайта тірілді. 2011-
2016 жылдары Алматы облысында 800 
гектардай апорт бағы отырғызылды. Бұл 
қарқын биыл да жалғасын тапты. Алматы 
алмасының келешегіне бейжай қарамай-
тын кəсіпкерлердің арқасында көктемде 
Іле Алатауының баурайына алманың 3 
мыңнан аса көшеті отырғызылды.  Ин-
вестициялық жоба құны – 400 млн тең-
ге. 17 гектар аумақты 49 жылға жалға 
алған кəсіпкерлер Алматының əлем та-
ныған апортын нарыққа қайта шығару-
ға үмітті. Егілген жаңа көшеттер тек 9 
жылдан кейін ғана жеміс бере бастайды. 
Ендігі міндет – бақ ішінде аянбай еңбек 
етіп, бейнетті істің нəсібін ыждаһатты-
лықпен күту. Қыбырласаң, тоғыз жыл 
дегенің тоғыз-ақ күндей болып өте шы-
ғады емес пе?! 

Анар ЛЕПЕСОВА

АЛМАНДАР ТАМСАНҒАН АЛМАТЫНЫҢ АПОРТЫ
атты кісі аттан түсіп, жаяу кісі жатып қарайтын жеміс еді. Бірақ...

Саябақ «Ресей» қонақүйінің орнына 
салынған. Дəл осы жерге саябақ салу ту-
ралы ұсынысты Ресей көшбасшысы Вла-
димир Путин 2012 жылдың қаңтарын-
да айтқан еді. Мəскеудің тура ортасы-
нан ойып тұрып орын алған «Зарядье» 
саябағы 4 ландшафты аумаққа бөлінеді: 
аралас орман, солтүстік ландшафт, жазық 
дала жəне шалғындар. Демалыс саябағы-
ның жалпы аумағы 10,2 гектарды қамти-
ды. Жобаның архитектуралық мазмұнын 
Нью-Йорктағы Diller Scofi dio + Renfro 
бюросының басшылығымен халықара-
лық консорциум бекітті. Өйткені атал-
мыш ұйым 2013 жылы жүргізілген ха-
лықаралық байқаудың жеңімпазы атан-
ған болатын. «Зарядье» саябағының бас 
архитекторы – Сергей Кузнецов. Бас сəу-
летшінің айтуынша, «Зарядье» – жаңа 
«жасыл алаң». Бұл жерде бұрын ешқан-
дай саябақ болмаған. «Ресей» қонақүйі 
сүрілгеннен кейін қазіргі саябақтың орны 
біраз уақытқа дейін бос жатты. Мұн-
да коммерциялық нысан салу туралы да 
жоспар болған.  

Жалпы, Мəскеудің орталығында ны-
сандар тығыз орналасқандықтан, мұн-
да қоғамдық жəне жасыл кеңістік жоқ-
тың қасы. Ал жаңа ашылған саябақ тұр-
ғындар мен қонақтарға қаланы жаңа қы-
рынан танытуға мүмкіндік береді. Сая-
бақтан Мəскеудің барлық сұлулығын та-
машалауға болады. Тіпті, саябақ ішінде 
климаттық аумақ та бар. Мұнда Ресейде 
қандай өсімдіктер бар екенін, ауа райы-
ның қалай өзгеретінін байқауға мүмкіндік 
берілген. Мұның тұрғындар үшін қызық-
ты болатыны сөзсіз. Сонымен қатар, сая-
баққа келушілер «Мұзды үңгірге», ме-
диаорталыққа, «Зарядье» жер асты му-
зейіне бас сұғып, көпір арқылы қаланы 
тамашалай алады. Мəскеу мэрі Сергей 
Собяниннің айтуынша, көпір қаланың ең 
басты көрікті аумағына айналмақ. Көпір 
саябақты өзенмен байланыстырады. Сон-
дай-ақ, дəл осы көпір орталық жағалау-
ды, саябақтың өзін жəне Кремльдің сұ-
лулығын көруге мүмкіндік беретін бір-

ден бір орын. Мəскеу төрінде орналас-
қан саябақ біздің елге де үлгі болса ке-
ремет болар еді. Əсіресе, Астана қаласы-
на осындай бір саябақ қажет-ақ. Қарба-
ласы, жүріс-тұрысы көп қала тұрғында-
ры «Зарядье» секілді саябақта дем алып, 
уақыт өткізсе, қандай тамаша?!

«Зарядье» саябағын жасауға 14 мил-
лиард рубль жұмсалған. Бұл жобаны жү-
зеге асырудың алғашқы сатысында қарас-
тырылған қаражаттан 3 есе артық. Əуелі 
2013 жылы «Зарядье» саябағы үшін 5,08 
миллиард рубль жұмсайды делінген бо-
латын. Ал 2014 жылдың қараша айын-
дағы жобалау құжаттарына сай саябақ-
қа жұмсалатын қаржы көлемі 12,8 мил-
лиард рубль болып бекітілді. 

«Зарядье» – жай ғана саябақ емес. Бұл 
өткен тарихымызбен байланыстыратын 
аумақ. Мəскеудегі жай ғана серуендеуге 
емес, нағыз демалысқа арналған алғаш-
қы мекен», – деп атап өтті қала мэрі. Жа-
сыратыны жоқ, көптің көңілінен шыққан 
саябақтың ашылуына Мəскеу мэрі Сер-
гей Собяниннің зор  үлесі бар. Собянин 
Мəскеу билігіне келгелі Ресей астанасын-
да қордаланған талай мəселенің түйінін 
тарқатқаны баршаға аян. Сергей Собянин 
ең алдымен жолдағы кептелісті жойып, 
жемқорлықпен күрес жүргізу керек деп 
шешті. Мəскеу мэрінің жұмыстары бір 
жылдан кейін-ақ Ресей басшысының та-
рапынан жоғары бағаланды. Ол бір жыл 
ішінде ұйымдасқан қылмыстық топтар-
мен жəне заңсыз саудамен күрес жұмыс-
тарын ретке келтіріп, қоғамдық көлік мə-
селелерін бір ізге түсірді. Білім беру жəне 
денсаулық сақтау саласы да Собяниннің 
назарынан тыс қалмады. Тағы бір айта ке-
тетін жайт, Мəскеу мэрі қаланың тарихи 
нысандарын қалпына келтіру ісіне ерек-
ше көңіл бөлді. Сергей Собяниннің мұ-
рындық болуымен 2015 жылы 600 нысан, 
4 мың тарихи маңызы бар ғимарат қай-
та қалпына келтіріліп, сүрілуі тиіс бол-
ған 200-ге жуық ғимарат сақталып қалды. 

Əсел МАҚСАТҚЫЗЫ

«ЗАРЯДЬЕ» САЯБАҒЫН 
ЖАЙНАТҚАН СОБЯНИН
Ресей астанасы – Мәскеу қаласы 870 жылдығын атап өтті. Мереке 
күні Ресей астанасының қақ ортасында «Зарядье» деп аталатын 
саябақ ашылды. Саябақтың ашылу салтанатына Ресей президенті 
Владимир Путин мен Мәскеу мэрі Сергей Собянин қатысты. 
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Жуырда Алматы қаласы 
әкімдігінің шешімімен Темірбек 
Жүргенов атындағы ұлттық 
Өнер академиясының ғимараты 
қабырғасына мемлекет және қоғам 
қайраткері Ұзақбай Құлымбетовтің 
құрметіне ескерткіш тақта қою рәсімі 
мен ол туралы естелік кітаптарының 
тұсаукесері салтанатты жағдайда 
өтті. Ескерткіш тақтаны Ұзақбай 
Желдірбайұлының қызы, Қазақстанға 
еңбек сіңірген қайраткер Орынша 
Қарабалина-Қазыбаева мен Өнер 
академиясының ректоры Бибігүл 
Нұрғалиқызы Нүсіпжанова ашты.

Алматы қаласы əкімінің орынбасары Арман 
Оразбайұлы Қырықбаев салтанатты жиынның бе-
ташар сөзінде жиналған қауымды ескерткіш тақ-
таның ашылуымен қала əкімі Бауыржан Байбектің 
атынан құттықтай отырып: «...Елбасының респуб-
лика басылымдарында жарық көрген «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында тарихтан 
тағылым алу, бүгінгі заман талаптарына сай бə-
секеге қабілетті ұлт болу мəселелері толық қам-
тылған. Қоғам жəне мемлекет қайраткері, Қазақ 
мемлекетін құру кезіндегі алмағайып заманда ұл-
тын сақтап қалуда бар жан-тəнімен еңбек еткен 
алдыңғы буын Ұзақбай Құлымбетов секілді ата-
ларымызды қадір тұтып, мəңгі есте қалдыру үшін 
осындай игі шараны жүзеге асыру біздің борышы-
мыз. Бұл əлдебір əулеттің даңқын аспандату емес, 
бүгінгі өскін ұрпаққа ел үшін еңбек сіңірген ба-
баларымызды дəріптеу болып табылады. Орын-
ша апамыз осыдан бір жыл бұрын осындай ұсы-
ныспен əкімшілікке келген болатын. Ұсыныс қала 
əкімі тарапынан қызу қолдау тапты. Бүгін міне, 
кезінде Ұзақбай атамыз еңбек еткен қасиетті ғи-
маратқа ескерткіш тақта қойылып отыр. Бұл тақ-
та қала тарихының рухани тамырының терең-
де жатқанын да білдіреді», − деді. Тарих ғылым-
дарының докторы, профессор, белгілі алаштану-
шы Мəмбет Қойгелдиев: «Құрметті қауым, мен 
тарихымызды зерттеуші ретінде бүгінгі игі ша-
раны тарихи əділеттіліктің салтанат құруы деп 
білемін. Кезінде мемлекеттік мұрағаттан Ұзекең 
туралы материалдармен танысқан едім. Оған се-
бепші болған осында отырған Əділ Шаяхметов 
ақсақал. Мен зерттеу барысында үш жайды бай-
қадым. Біріншісі, Ұзекең айтады, мен жас кезім-
де білімді Ахмет Байтұрсыновтың «Қазақ» газеті-
не жазғандарынан алдым. Бұл газет менің қоғамға 
көзқарасымды, ұстанымымды қалыптастырды. 

Ұзақбай Құлымбетовтің осы сөзінен сол кездегі 
қазақ қоғамындағы алдыңғы идеяны ұстанғанын 
көреміз. Екіншісі, Ұзекең өмірінен байқалатыны 
ол күрделі заманның тұлғасы. Өткен ғасырдың 
20-30 жылдары Кеңес өкіметі орнағаннан кейінгі 
уақытта Мəскеу мен Қазақстан арасында текеті-
рес жүрді. Бұл текетірес қазақ жерінің байлығы 
үшін болды. Сол кезде Ұзекең біздің жеріміздегі 
байлық қазақ халқының игілігіне жаратылуы ке-
рек деген ұстанымдағы тұлғалардың қатарында 
тұрды. Сол алмағайып заманда əртүрлі ұстаным-
дағы жандар да болған. Тарихи шындық үшін 
биліктің талабын орындауға дайын тұрғандарды 
да жасырып қайтеміз. Ал Ұзекең сол күрделі əрі 
текетірескен ауыр жағдайда ұлттық мүддені қор-
ғаған тұлғалар жағынан көрінді. Бүгін қолдары-
ңызға тигелі тұрған кітаптарда Тарих институты 
ғалымдарының пікірлерімен таныссаңыздар, көп 
жайларды аңғарасыздар. Ұзақбай Құлымбетов қа-
зақ халқының қоғамдық өмірін, шаруашылығын, 
мəдениетін барынша  терең түсінген жан. Үшінші, 
Ұзақбай Құлымбетов −  репрессия құрбаны. Тер-
геу материалдарынан ойға түйгенім – қазақ зия-
лыларын ұлтшылдар ретінде айыптаған. Қазақ 
контрреволюциялық ұйымы болды, оны Мəскеу-
ден  Тұрар Рысқұлов, ал Алматыда Ұзақбай Құ-
лымбетов жүргізді. Қызыл империя тергеушілері 
тарапынан осындай тұжырым жасалынды. Мұ-
ның шын мəнінде тектен-тек жасалмағаны анық. 

Өйткені Ұзақбай Құлымбетов елімізде республи-
каның мүддесін сауатты қорғай білген тұлғалар 
қатарындағы жан. Сондықтан оның контрреволю-
ция басшысы ретінде аталуы, əрине, бекер емес 
еді. Құлымбетовтің  күрделі тұлға екендігін анық-
тайтын тағы бір жай бар. Қазақстан компартия-
сы IV пленумының материалдарын зерттеуші ға-
лымдар жақсы біледі. Сол пленумда «31-33 жыл-
дардағы аштыққа кім кінəлі?» деген сұрақ қойыл-
ған. Сол пленумда Голощекинмен бірге оны жақ-
таған кінəлілердің де аттары аталған. Ұзақбай Құ-
лымбетов сол саяси жиында шындықты баршаға 
жайып салды. Ол 31-33 жылғы аштық қырғыны 
Мəскеудің, сонымен бірге Қазақстандағы басшы-
лардың үлкен қателігі деп кесіп айтты. Ұзақбай  
Құлымбетов қай кезде де əділдікті ұстанған тұл-
ға ретінде халық есінде қала береді. Бүгінгі Ұзе-
кең рухына көрсетіліп жатқан игі шара тарихи 
тұлғаға тарихи тұрғыдан əділетті құрмет деп бі-
лемін», − деді.

Бұл жиынға Ұзақбай Құлымбетовтің туған 
өлкесі Ақтөбе облысынан арнайы келген облыс 
əкімшілігінің басқарма басшысы Əкібас Қапан-ұлы 
Мырзалин  облыс əкімі Бердібек Сапарбаевтың осы 
игі шараға арнаған құттықтау хатын көпшілікке 
оқып берді. Хатта Ұзақбай Құлымбетовтің күреске 
толы өмірі бүгінгі ұрпаққа үлгі болатынын, қызы 
Орыншаның əке туралы «Тағдыр» атты хикаясын 
тебіренбей оқу мүмкін емес екенін, тұлғаның ізі 

қалған туған жері Ақтөбе қаласындағы жаңа са-
лынған мектепке есімі беріліп, ескерткіш мүсінін 
орнатуды қолға алып жатқандарын жеткізіп, игі 
шараға сəттілік тіленіпті.

Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер Орынша 
Қарабалина-Қазыбаева отбасы атынан толқып тұ-
рып сөйледі. «Бүгін мен қатты қуаныш үстіндемін. 
Міне, сол бір репрессиядан кейін сексен жыл өтіп 
отыр. Содан бері Ұзақбай Құлымбетовтің атында 
не мектеп, не басқа есте қалдыру орындары бол-
мады. 1927 жылы еліміздің астанасы Қызылор-
дадан Алматыға ауыстыру жөніндегі арнайы құ-
рылған комиссияның төрағасы ретінде үш жыл-
дық жоспар жасап, 1928 жылы Үкіметке арнал-
ған осы ғимаратты салдыруды бастап, оны 1931 
жылы пайдалануға беріп, Халық комиссарлары ке-
ңесі төрағасының бірінші орынбасары қызметін-
де осында жеті жыл еңбек еткен. Ол осы ғима-
ратта отырып Молотовқа хат жазды. Хатында ел-
дегі жағдайдың ауыр екенін, ашаршылықтан қан-
шама жанның қырылып қалғанын, ел тұрғындары-
ның он бес пайызының сыртқа қоныс аударғанына 
жаны ауыратынын, соны тоқтату үшін орталықтан 
алым-салықты жөн-жосықсыз шамадан тыс сала 
бермеуді өтіне отырып, тағы да басқа шарттарын 
қоя білді. Сол кезде елде мұғалім мамандарының 
жетіспеуіне байланысты оның тікелей басшылы-
ғымен республиканың алты облысынан  ұстаздар 
дайындайтын екі жылдық институт өмірге келді. 
Ол осы ғимаратта отырып республиканың алғаш-
қы Конституциясын дайындауға басшылық етті. 
Сондай-ақ,  ол «АЛЖИР» мен «КарЛАГ» жаза-
ларды өтеу лагерлеріне батыл түрде қарсылығын 
білдірді. Ұзақбай Құлымбетов осы ғимараттың 
есігінен 1938 жылы шілде айында шыққан екен. 
Енді міне, сексен жылдан кейін əділдік үстем құ-
рып, ғимараттың қабырғасына оның құрметіне ар-
нап, ескерткіш тақта қойылып отыр. Енді Ұзақбай 
Құлымбетовтің есімін ұрпақтар білетін жəне хал-
қымен бірге ұзақ уақыт жасайтын болады. Кейде 
қуаныш бір-ақ күнде келеді екен. Ескерткіш тақта 
ашылуымен қатар Ақтөбе облысының əкімі Берді-
бек Сапарбаевтың жаңа мектепке оның атын беріп, 
ескерткішін қоюы мені, қала берді халықты қуан-
тары сөзсіз. Мəдениет министрлігі Құлымбетовтің 
əзірленген екі томдық кітабының бірін шығарып 
берді. Ескерткіш тақта қала əкімдігі Бауыржан Бай-
бектің тікелей қолдауымен шұғыл түрде дайында-
лып, қойылып отыр. Осы игі шараға атсалысқан-
дардың бəріне де алғысым шексіз»

Алқалы жиында тағы басқа да қоғам қайрат-
керлері сөз сөйлеп, баршаны Ұ.Құлымбетовке ар-
налған ескерткіш тақтаның қойылуымен құттықта-
ды. Арнайы берілген аста Ұзақбай Құлымбтовтің 
рухына бағышталып, дұға оқылды.

Көлбай АДЫРБЕКҰЛЫ   

ҚҰЛЫМБЕТОВКЕ ҚОЙЫЛҒАН ЕСКЕРТКІШ ТАҚТА

 Абайдың мемлекеттік та-
рихи-мəдени жəне əдеби-мемо-
риалдық «Жидебай-Бөрілі» қо-
рық-мұражайының бір бөлімі 
болып саналатын мұражай 
ақынның 125 жылдық мерейто-
йы қарсаңында ұйымдастыры-
лып, дүлдүл ақын, асқақ əнші 
Əсет Найманбайұлының өмірі 
мен шығармашылығын наси-
хаттап келеді. Биыл ақынның 
150 жылдық мерейтойы қар-
саңында мұражайда жүргізіл-
ген реэкспозициялық жұмыс-
тар нəтижесінде залдар ке-
ңейтіліп, экспозицияның бұ-
рынғы бір залы енді үш залға 
қанатын жайды. 

Мұражайдың бірінші залы 
Əсет ақынның өмірінен де-
ректер, шығармашылығының 
бастауын көрсетсе, екінші зал 
ақынның Қытайдағы өмірінен 
сыр шертеді. Ал үшінші зал ар-
дақты тұлғаның асыл мұрасы-
мен толық таныстырады. Соң-
ғы жылдары ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының арқасында мұ-
ражай қорына түскен материал-
дар көрермендер назарына тұң-
ғыш ұсынылып отыр. Олардың 

арасында Əсет ақынның орта-
сы, өміріне қатысты адамдар 
туралы деректер бар. Əсет өлең 
арнаған Жасболат болыс пен 
Еңсеұлы Таңғыт қажы  туралы, 
дəмдес болған Дəмежан батыр 
жəне досы Ғафари қажы сияқ-
ты адамдарға қатысты дерек-
тер экспозициядан орын алды. 

Сонымен қатар, 1909 жылы 
Мамания медресесі ашылған-
да ақын жазған хаттың көшір-
месі, шығармаларының кейінгі 
жылдары қорға түскен қолжаз-
балары, ақын мұрасын жеткіз-
ген қариялар жəне əсеттану 
туралы материалдар мұражай 
экспозициясында жан-жақты 
көрсетіліп отыр. Абай қорық-
музейінің ғылыми қызметкер-
лері Əсет мұражайының күр-
делі жөндеу жəне қайта жаб-
дықтау жұмыстарын ойдағы-
дай жүргізіп, ақын мерейтойы 
қарсаңында аяқтамақ. Ақиық 
ақынның мұрасымен танысқы-
сы келетіндер қайта жаңғырған 
мұражайдың бай қорынан су-
сындай алады. 

Анар БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

АҚЫН МҰРАЖАЙЫ 
ЖАҢҒЫРДЫ

Абайдың 
даңқты шәкірті, 
ақын, әнші, 
композитор Әсет 
Найманбайұлының 
150 жылдығына 
орай Мақаншыда 
орналасқан ақын 
мұражайында 
жөндеу және 
залдарды қайта 
жабдықтау 
жұмыстары 
жүргізілді.  
Жаңғыра түскен 
мұражай ақын 
мерейтойына 
келетін 
қонақтарды 
қабылдауға әзір. 

�ЛТ БОЛМЫСЫН �ЛЫ�ТААН �АЛАМГЕР
Сонау алпысыншы жылдары 
әдебиетке Әбіш Кекілбаев, Мұхтар 
Мағауин, Асқар Сүлейменов 
бастаған қуатты толқын келген-ді. 
Жылымық аталған кезеңнен соң 
қаламгерлер қалыптасқан жазу 
дәстүрі шеңберінен шығып, түрлі 
әдіс-амалдарды меңгере бастады. 
Сол қуатты толқынның ішінде 
Сыр бойынан келген, қазақтың 
ұлттық дәстүрін жақсы білетін, 
төл тіліміздің нәзік иірімдерін 
жетік меңгерген, сонысымен 
қатарластарынан біршама 
ерекшеленетін бір қаламгер 
бар-ды. Ол – Дүкенбай Досжан 
болатын.

Сөз қадірін жоғары бағалайтын Сыр бойын-
да туып өскен баланың əріп танығаннан кітап 
оқуға аңсары ауды. Ауыл кітапханасын түгел 
сүзіп шықты деуге болады. Сол жылдары қа-
зақша басылып шыққан Пушкин, Абай сияқ-
ты классиктердің қалың бір томдығын басына 
жастанып оқығанын жазушының өзі бертін келе 
бір сұхбатында айтқан. Əсіресе, оған Гогольдің 
«Өлі жандары» қатты əсер етті. Əрі ойланып, 
бері ойланып, балаң жігіттің Гоголь болғысы 
келеді. Осындай шығарманы мен де жаза ала-
мын-ау деген сенім пайда болып, 7-сыныпты 
бітірген жылы, жазда Гогольдің «Өлі жандары-
на» еліктеп, тор көз дəптерді  толтырып пье-
са жазады. Бірақ сол пьесаны қайда жолда-
рын білмейді. Сосын Пушкин əлеміне бас сұ-
ғады. Өлең жазу пьеса жазудан оңайлау көрі-
неді. Пушкиннің «Руслан жəне Людмила» поэ-
масының сарынымен дастан жазып тастайды. 
Ол баспасөзге жарамағасын өлең жаза бастай-
ды. Газет-журналдардан «материалыңыз басуға 
жарамады» деп басталып, ақыл-кеңес берумен 
аяқталатын хаттар ала бастайды.

Сөйтіп жүргенде жазуға икемі келе баста-
ды ма, əйтеуір балалар газетінде «Ақ ешкі мен 
сары ешкі» деген  мақаласы, облыстық газетке 
«Ленин томы» деген бір өлеңі жарық көреді. 
Облыстық газеттен келген бес сом қаламақы-
ны өз қажетіне жаратпай, шешесіне құмшекер 
апарып беріп, батасын алады.

Дүкенбай Досжан ең алғаш 1964 жылы 
өлең кітабын шығарған. Бұл кезде Жұмекен 
Нəжімеденов, Төлеген Айбергенов, Мұқағали 
Мақатаев, Қадыр Мырзалиевтің де жұқалтаң 
жинақтары шығып, кең тынысты ақындардың 
даңқы дүрілдей бастаған-ды. Дүкенбай мы-
нандай дарындар тұрғанда ақын болып жа-
рытпасын білді де, прозаға ауысты. «Отырар» 
(1965), «Фараби» (1965) атты жинақтар шыға-
рып, лезде ел аузына түсті. Тіпті оның дары-
нын көре алмаған біреулер жазушыны «жөр-
гегінде» тұншықтырғысы кеп, 1967 жылы сын 
мақала ұйымдастырады. 30-дан енді асса да, 4-5 
кітап жазып үлгірген жазушының еңбегін іске 
алғысыз еткісі келеді. Сонда мұндай көпе-көр-
неу жалаға шыдай алмаған  Қалихан Ысқақов  
араға  түсіп: «Əй, ағайындар, Досжанов əде-
биеттің нағыз жауынгері, оны бірер сын ма-
қаламен құрта алмайсың, қолындағы автома-
тын алсаң – мылтығы бар, мылтығын алсаң – 
тапаншасы бар, тапаншасын алсаң – пышағы 
бар, оны құртам деп жүріп өзің құрып кетуің 
мүмкін», – деп жазушыны қорғап шығады.

Қаламдастың бұл сенімі Дүкенбай Досжа-

новты қанаттандырып жібереді. Ол күншіл-
дердің сынына шығармамен жауап беру қа-
жеттігін ұғынады да, «Жібек жолы», «Зауал», 
«Кісі ақысы», «Табалдырығыңа табын», «Жол-
барыстың сүрлеуі» сияқты кемел туындыларды 
он-он бес жыл ішінде оқырман қауымға ұсы-
нып, əдебиеттен өз орнын ойып тұрып алды.

Ол алғашқы еңбек жолын  Алматы облыс-
тық «Жетісу» газетінде əдеби қызметкерлік-
тен бастайды. «Жетісу» газетіне 1963 жылдың 
желтоқсан айының басында келіп, 1966 жыл-
дың тамыз айына дейін істейді. Осы үш жыл-
ға жуық уақытта журналистиканың қара жұ-
мысында əбден ысылады. Мұндағы өмір тəжі-
рибесі, бейнетқорлық жазушылық өмірінде де 
мол пайдасын тигізеді.

Алғашқы шағын əңгімесі оқушы кезінде 
жарық көрген автордың  кітаптары əлемнің 20 
шақты тіліне аударылып, бірнеше миллион та-
ралыммен басылып шыққан. Кітап палатасы-
ның есебі бойынша, Қазақстандағы ең көп оқы-
латын жазушы Дүкенбай Досжанов қазақ əде-
биетінде таза тарихи тақырыпқа тұңғыш қалам 
тартқан (1965 -66 жыл) автор ретінде де белгілі.

Ол 11 роман, 22 хикаят, 100-ден аса əңгіме 
жазып, қазақ прозасының өркендеуіне елеулі 
үлес қосқан.

Дүкенбай Досжан Қызылорда облысы-
ның түстік шығысындағы Қаратау баурайын-
да, Ақүйік өзенінің бойында, Құланшы деген 
жерде 1942 жылы 9 қыркүйекте шаруа отба-
сында дүниеге келген. Əкесі  Досжан Сары-
ұлы (1894 – 1974) елге əйгілі атбегі, соғыс 
жылдары «Ынтымақ» колхозының төрағасы, 
жылқышы, соңына жақсы сөз қалдырған, ең-
бекқор кісі болған деседі. Ақүйік бойындағы 
осы күнгі Досжан бауы, Досжан бұлағы деген 
жерлер сол кісіден ұрпаққа қалған мұра. Жақ-
сының аты өлмейді. Жазушының айтуынша, 
əке бейнесі көптеген шығармаларда прототип-
ке айналған. Шешесі   Жəмила Жанұзаққызы 
(1903 – 2004 ж.ж.) көп жыл сауыншы болған. 
Ділмар ана айтты деген сөздер қазірге дейін 
ел жадында сақталған.

Д.Досжанның сəбилік шағы соғыс жыл-
дарына тап келгендіктен, сол жылдардың бар 
ауыртпашылығын көзбен көріп өскен. Өзінің 
еске алуынша, Қаратау ішінде, тоқал тамның 
үстінде, шыжыған күн астында сағаттар бойына 
жалаңбас ойға шомып отырады екен. Мектепті 
1959 жылы алтын медальмен бітіреді. Əл-Фа-
раби атындағы Қазақтың Мемлекеттік ұлттық 

университетінің филология факультетін 1964 
жылы үздік тəмамдады.

Университетте Мұхтар Əуезов, Есмағамбет 
Ысмайлов, Бейсенбай Кенжебаев, Мəулен Ба-
лақаев, Ханғали Сүйіншəлиев, Асқар Тоқпа-
нов, Ісмет Кеңесбаев, Мұхаметжан Қаратаев, 
Зейнолла Қабдолов секілді ұлықтардың дəрісін 
тыңдап, тəлім алады. Жазушының өз сөзімен 
айтсақ, «Сəбит Мұқанов, Ғабиден Мұстафин, 
Əбділда Тəжібаев ағаларының қолына су құ-
йып, батасын алған».

60 жылдардың басында Мəскеуде қызмет 
істеген Тəкен Əлімқұлов, Қызылордада ғұмыр 
кешкен Асқар Тоқмағанбетов ағаларымен сыр-
лас болған, жазысқан хаттары əлі күнге отба-
сылық мұрағатта сақтаулы. 

Алматы облыстық «Жетісу» газетінен кейін 
Баспа комитетінде, Жазушылар одағында қыз-
мет істейді. «Қазақстан музейлері – музей Ка-
захстана» журналының Бас редакторы болған.

Дүкенбай Досжан еліміз тəуелсіздік ал-
ған жылдары да саясатқа араласпай, билік-
ке қызықпай – бірыңғай жазумен айналысты. 
Елдің бірлігі, мемлекеттің тұтастығы жолын-
да қызмет етті. Сол қажырлы еңбектің жемісі 
– тəуелсіздікті, жаңа заманды көркем кестеле-
ген «Ақ Орда» романы. Ол жеке бастың қамын 
күйттемей, əдебиетке адал қызмет ете отырып, 
аса төзімді, аса бейнетқор, ақжарқын кейіпкер-
лер галереясын жасады. «Өмір сүру – өнер», 
«əр тағдырдың өз шындығы бар», «ақын – жа-
ратқан иенің жердегі көзі», «жікшіл адам жар-
тыкеш» секілді көптеген ой оралымдарын ту-
ғызды. Жазушы шығармаларынан екі канди-
даттық, бір докторлық ғылыми атақ қорғалды.

Дүние жүзінің көптеген  жазушыларымен 
байланыста болған. АҚШ-тың Герберт Гувер 
архив қоры, Ясная Полянадағы Толстой мұра-
ғаттар иесі, шетел баспагерлері, əдебиетшілері 
Д.Досжанмен əрдайым хат жазысқан.  Мінез-
дер картотекасын жасаған, көне қолжазбаларды 
көз қарашығындай сақтаған. Ол өзекті  тақы-
рыптарды тамыршыдай тап басып тауып жаз-
ған. Өткен ғасырдың 60-жылдары «Отырар», 
«Фараби» хикаяттарын жазуы, 70-80 жылда-
ры Алаш азаматтарының тəлкек тағдырын 
шығармаларына арқау етуі, 90-жылдары мінез 
экологиясын тұңғыш тілге тиек етіп «Таразы», 
«Алаң», «Дала гладиаторлары» романдар мен 
эссе кітаптарын жазуы – осы сөзіміздің айғағы.

Д.Досжан «Отырар», «Фараби», «Жібек 
жолы» шығармалары арқылы «тарихи тақы-
рыптың пионері» атанды. Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің алпыс жылдай жабулы тұрған ар-
хивіне алғаш еніп, сот құжаттары негізінде 
«Абақты» (1993) романын жазған. Бұл əрине, 
ерлікпен парапар.

Д.Досжан шығармашылығы ғалымдары-
мыздың зерттеу нысанына айналғалы қашан! 
Əдетте жазушы шығармашылығы  үш салаға 
бөліп қарастырылады. Бірінші: ежелгі ғасырлар 
қойнауынан ер түріктің өткенін іздеген 60-жыл-
дар басындағы тарихи кітаптары. Бұған «Жі-
бек жолы», «Отырар», «Фараби» шығармала-
ры жатады. Екінші: бодандық бұғау мен ше-
неуніктер езгісі зардабынан мінез экологиясы-
на ұшыраған ұрпақтар образдарының галерея-
сы – «Зауал», «Дария», «Табалдырығыңа та-
бын», «Жолбарыстың сүрлеуі», «Кісі ақысы». 
Үшіншісі: ғажайып адамдар ғұмырын көркем 
тілмен сөйлеткен сериялар тобына «Мұхтар 
жолы» (1998), «Ақ Орда» атты кітаптары енеді.

Дүкенбай Досжан дүниені  өзіндік бояу-
белгімен байқаған сөз зергері. Онда баяндаудан 
гөрі суреттеу басым. Оқиғаға ой ағыны, мистика 
сарынын арқау етіп, кейіпкерді оның жан-тол-
ғанысы, сезім шырғалаңы арқылы суреттеген.

Д.Досжан 1974 жылы «Трудный шаг» кі-
табы үшін «Молодая гвардия» баспасының 
«Қазіргі заманғы жақсы роман» сыйлығын ие-
ленді. 1988 жылы Украинаның «Днепро» бас-
пасының «Жібек жолы» романы үшін «Тари-
хи тақырыптағы жақсы кітап» сыйлығын алды. 
Суреткердің есімі АҚШ-тың «Əдебиет жəне 
өнер адамдары» энциклопедиясының 2-томы-
на, Ұлттық энциклопедияның 3-томына, Абай 
энциклопедиясына енген.

Дүкенбай Досжан мұрағатпен үзбей жұмыс 
істеген жазушы ретінде де белгілі. Абай, Əуе-
зов, Есенберлин туралы ғұмырнамалық шығар-
малар жазған кезінде бұрын зерттеушілер на-
зарына түспеген, баспа бетін көрмеген Омбы, 
Қазан, Ташкент архивтерінің қызықты, ауқым-
ды деректерін тұңғыш пайдаланып, «Абақты», 
«Дала гладиаторлары» кітаптарын жазды. Жазу-
шы мұрағатында замандастарының  қаламгер-
ге арнап жазған ондаған хаттары сақталған. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев жазушы Д.Досжанды 
2000 жылы 16 ақпанда, 2001 жылы 18 сəуір-
де, 2002 жылы 25 ақпанда, одан кейінгі ке-
зеңде əр жыл сайын жеке қабылдап, еліміздің 
басты проблемалары жайында сөйлескен. Сол 
кездесулердің əсерімен  жазушының «Салта-
нат сарайы» атты эсселер жинағы жарық көрді.

Д.Досжанның 50 жылдығы тұсында 2 том-
дық таңдамалы шығармалары 1990 жылы О.Сү-
лейменовтің алғысөзімен «Жазушы» баспасы-
нан шықса, 60 жылдығына орай «Білім» бас-
пасы 2002 жылы 13 томдық таңдамалы шы-
ғармаларын басып шығарды. Он үш томдық-
тың алғысөзін қазақтың аса дарынды сыншы-
сы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Зейнол-
ла Серікқалиев жазды. 

Дүкенбай Досжан əдебиетімізге елеулі 
үлес қосқан қаламгер. Таулар алыстаған са-
йын биіктей түсетіні сияқты, жылдар жылжы-
ған сайын ол қалдырған мол əдеби мұраның 
белгісіз қырлары ашылып, оқырман санасына 
сəуле түсірмек.

P.S. Өркениет өрлеп, күллі адам бала-
сы бірін-бірі тіпті жақыннан көре білетін 
бүгінгі дəуірде «басқа шауып, төске өрлеп» 
келе жатқан сырттың түрлі мəдени экспан-
циясына қарсы тұру үшін ұлттың иммуни-
теті күшті болмаса – ол ұлттың сақталуы 
қиын. Кез келген халық сыртқы əсерге өз 
мəдениетін қарсы қоя білмесе, өзегі жұлы-
нып, өзгенің діңіне сіңіп кетеді. Атамзаман-
нан бері өзгермей келе жатқан ел мен елдің, 
ұлт пен ұлттың қарым-қатынасындағы бұл 
қатал заңдылықтан ауытқыған елдің, ұлт-
тың ассимиляцияға ұшырамағаны жоқ.

Қазақ əдебиетінің шырқау дамыған бір 
тұсы – өткен ғасырдың алпысыншы жыл-
дарында əдебиетке келіп, ұлттық көркем-
сөзіміздің жаңа биікке көтерілуіне зор үлес 
қосқан санаулы жазушының бірі Дүкен-
бай Досжан жоғарыда заңдылықты терең 
түсінген, тіпті соны шығармашылық кре-
досы қылған қабырғалы қаламгер болатын.

Шығармашылығы жанрлық жағынан 
да, көркемдік бағыты жөнінен де сан са-
лалы Дүкенбай Досжан – өз алдына үл-
кен арна ашқан, көркемдік негізіне ұлттық 
салт-дəстүрді өзек еткен шығармалары ар-
қылы ұлтының болмысын өзгелерге таны-
туда бүкіл дарын қуатын сарп ете, ерен ең-
бек еткен жан. Сондықтан оның есімі қа-
зақ əдебиеті тарихында дəйім биіктен көрі-
не беретіні анық.

Ахмет ЖҰМАҒАЛИҰЛЫ

Негізгі байлығым – қазақтың көркем, бей-
нелі тілі. Тірі, жанды сөзі. Сол тірі, жанды 
сөз арқылы ұшырасқан кісіге қаратып жү-
регін қозғайтын, ойын оятатын жылы шырай 
танытамын. Осы жерде жүз жылға жуық ғұ-
мыр кешкен анам Жəмилəнің сөзі еске түседі. 
«Шырағым, – дейтін ол кісі қоңыр даусын 
соза түсіп, – дүние жақсы адамдардың арқа-
сында дүние болып тұр, жақсы адамдар тү-
гесілген күні жер төңкеріліп кетер еді... қайт-
сең де сол кісілерге – жүрегі шам секілді жа-
нып тұратын адамдарға жуық жүруге тырыс...» 
Өмір бойына шешемнің осы сөздерін жадым-
нан шығармай жүруге тырыстым. Кейінше... 
жазушылық жолға шындап түскен соң əлгі 
анамның сөзін əрі қарай көкжиегін кеңейту-
ге тырыстым.  Қалай дейсіз ғой.

Əрине, əзірге жер бетінде жақсы, толық 
адамдар түгесіле қойған жоқ. Білімді, бесас-
пап кісілер өмірдің қай саласынан да табыла-
ды. Əйтсе де, мына тіршілік сапарында жолы 
болмаған, қиыншылықты көп көрген, басы-
на іс түскен, яғни – былайғы жұрттың көзі-
не барынша бетпақ, қиямпұрыс, даукес, басқа 
адамның қол жеткізген табысын көре алмай-
тын кісілердің жүрек түкпірінен жылт еткен 
жарық сəуле іздейтін əдет жамадым. Келе-ке-
ле əлгі əдет маңайда толып жүрген, жұрттың 
айтуынша кісəпір, əйкəпір дейтін адамдардың 
өзінен ілкімді, өнегелі нышан іздеп жүретін 
қасиет қонды. Жүре-бара əлгі жақсы нышан-
ды адамдардан табатын болдым.

Жоғарыда айттым:  шешем мына дүние 
жақсы адамдардың арқасында дүние болып 
тұр дейтін, жарықтық. 

Мен айтамын: мінезі қисық, əйкəпір, 
кісəпір деген кісілердің өзінен жақсы ғадет 
іздеп табуға болады екен. Көбінің жүрегін 
қарайтып, түңілтіп жіберген жəйітке өмірдің 
өзі кінəлі. Əйтпесе əуел баста жарық дүниеге 
қара жүрек қанішер болайын деп келген жан 
баласы жоқ. Қаны бұзылған адам бар шығар. 
Дегенімен дүние жақсы адамдардың арқасын-
да дүние болып тұрса – өмірде жолы болма-
ған, атасынан, əкесінен тіпті, бабасынан бас-
тап көп қиындық көріп, сол көлеңкеше ілесіп 
қалмайтын қиындықтан əбден мезі боп шар-
шаған... шалдыққан... тіршілікке немқұрай-
ды, немкетті көзбен қарап, бірің өліп, бірің 
қал, маған бəрібір, жер бетін топан су алса 
да қылп етіп шімірікпеймін дейтін кісілердің 
тас болып қалған жүрегін жібітерлік сөз ай-
туға тырысып келем. 

Мені жазушылық жолға түсірген жəйіт, 
жұртты көбірек түсіну... жүрек түкпіріне те-
реңірек үңілу қасиеті болар, бəлкім.

Білемін. Көп  құрбыларым əлгі мендегі 
түсінушілік, түсінуге тырысқан мінезімді көбі-
не момындыққа саяды.

Өзіндік пікірі, мінезі жоқ адамды момын 
дейді қазақта.

Осы отырысымда, бейнелі, көркем сөзбен 
не қилы көнтерлі мінездің қатпарын  ашып, 
көрпесін көтерген ақ тер, көк тер бейнеті қа-
лың адам (яғни өзім) момындықтан көрі жан-
кешті, табанды мінезге жуық жүретін пенде 
болармын, сірə.

Жақында Қостанайдағы Құсмұрын абақ-

тысынан өз адресіме жеті жылға бас бостан-
дығынан айырылып, жазасын өтеу мерзімін-
де жүрген П... деген кісі қалың дəптерге сы-
қастыра жазып толтырған романын жіберіпті. 
Қала іргесіндегі Затобольск селосында тұра-
тын таныс жігіт əкеліп берді. Əлгі дəптерді 
ерінбей оқып шықтым. «Роман» деп айдар 
таққанымен бұл жазба өмірбаяндық оқиға-
лар тізбегіне келеді... бастан-аяқ өзінің көр-
ген-білгенін, мына өмірде оңбай сүрінгенін, 
опық жегенін, ақырында абақтыдан бір-ақ 
шыққан өміржолын тəспінің тасындай тарау-
тарау етіп төгілдіріп жаза беріпті. «Өзгелер-
ге сабақ болсын, кітап болып жарық көруіне 
жəрдем беріңізші» депті. Былай қарасаң – жас-
тайынан қисық жолға түсіп, тағдырын тозды-
рып алған жігіт. Өмірдегі «жаман кейіпкер».

Көп ойландым. Азанда ғана үйіме көп 
жылдар бойына партия совет қызметінде іс-
теген, қарағайдай үлкен облыстың бірінші 
басшысы болып көтерілген үлкен кісі келіп, 
өмірбаянын баяндап берген. «Жиырма мың 
АҚШ долларына келісім-шарт жасалық, ең-
бегіңді жемеймін, басшы болған, елдің үсті-
нен қараған бақандай отыз жылымды хат-
қа түсіріп, өз атымнан естелік кітап шыға-
рып бер», – деп қолқа салған. Мен: «Ойла-
найын», – дегенмін... Араға апта салмай ал-
дыма тор көз қалың дəптер келді. Абақтыда 
екі көзі төрт болып, өзімнен бір жылы жауап 
күтіп жүрген түрмедегі жігіт елестейді. Қайт-
пек керек!..

Қалтылдаған көпір үстінде тұрған кісі өзім 
болдым. Көпірдің бір ұшында саналы өмірін-
де ел үстінде шолжаңдап май жеп, үнді ша-
йын ішіп, кекірелеп өткен кісінің өмірбаяны... 
шытырлаған қомақты қаламақы... көпірдің ке-
лесі басында қалтасында көк тиыны жоқ абақ-
ты тұрғыны... өмірден жолы болмаған кісінің 
өксік аралас көз жасы... əлгі дəптердің біраз 
бетіне су тиіп, ылжырап, сарғая бастаған...

Дүние деген кісінің көз құрты. Осы əлгі-
де ғана интернет-сайттан Қазақстаннан шық-
қан ең бай деген 50 кісінің өмірбаянын, не-
мен, қалай байығанын оқып, іштей қызығып, 
ой үстінде отыр едім. «Əттеген-ай», – деймін 
іштей толғана түсіп, – жас емеспін, 15 жасым-
нан дүниенің кітабын оқып, қиялымның көк-
жиегіне жетемін деп қағаз бен қаламды серік 
етіп əңгіме, роман жаза бергенше бір пəс ал-
ды-артыма бұрылып, байлық пен мансап қуған 
жерлестеріме іштартып, жақындай түскенім-
де жілігіме май жүгіріп, алпауыттың өзі бол-
масам-дағы сөзі болып жүрер ме едім. Енді 
бəрі кеш деймін. Жазушы деген киелі сөзге 
құлдық ұрып жүргеніміз мынау. Орташа ғана 
тіршілік... орташа ғана дəулет... осы жүрген 
көп орташалардың арасында, біреуден кем, бі-
реуден артық болып, жүріп жатқан жағдайы-
мыз бар. Тəуба дейміз! Жүрегімізге дəт қуат 
сіңіріп, тілегімізге тəуба дегізіп, көппен көр-
ген ұлы той деп тіршілік сапарын соза түсеміз. 
Тағы да көкейге қонар тірі сөз тереміз, тағы 
да тұс-тұстан анталап келген қиыншылықтан 
қаймықпай, бейнетке белшеден бата түсеміз. 

Ақ қағазға жан сырыңды молынан төгу,  
қарап тұрсаң – қып-қызыл бейнет. 

Дүкенбай ДОСЖАН

МЕН КІММІН?
(Ықшамдалып алынды)



жұмыс істеді. Қазіргі меңгеруші кел-
гелі бері келінімнің көңіл-күйі түсіп, 
мазасы кетті. Кейде жұмысқа барғы-
сы келмейтінін де білдіріп қоятын. 
Сөйтсем, басшылық тарапынан қы-
сым жасалады екен. Демалыстан 
кейін өз еркімен жұмыстан шығып 
кетті. Ал немерем бір апта барады, 
бір апта ауырып қалады. 4 орыс тобы 
ашылса, ауру-сырқау ушыға түсетін 
шығар, кім білсін?!  Əрине, балаға 
орыс тілі де, ағылшын тілі де керек. 
Бірақ кішкентай балабақша үшін қо-
сымша 4 орыс тобын ашса, не бола-
тынын білмеймін? Несін сұрайсың, 
бұл балабақшада немерем де жоға-
лып кете жаздаған. Немеремді тəр-
биеші биге апару керек болады. Ол 
далада əңгімеге айналып тұрғанда 
немерем балабақшадан шығып кетіп, 
биіне өзі барады. Тіпті «неге қара-
майсыңдар?» деп дау көтерген де 
жоқпыз. Əйтеуір аман-есен табыл-
ғанына қуандық. Содан не керек, 
ақыры   келінім де «Мұнда жұмыс 
істемеймін» деп басын ала қашты. 

Ата-аналар мен балабақшаның 
кейбір қызметкерлерінің пікірі-
нен соң, біз №29 балабақша мең-
герушісі Гүлмира Сайлауханқызы-
ның да ойын білгенді жөн көрдік. 

Гүлмира КҮДЕБАЕВА, №29 
балабақшаның меңгерушісі: 

БҰЙРЫҚТЫ ОРЫНДАУҒА 
МІНДЕТТІМІЗ

–  Гүлмира Сайлауханқызы, 
сіз келгелі балабақшада біраз өз-
геріс жүріп жатқанға ұқсайды. 4 
орыс тобының ашылуына байла-
нысты ата-аналар тарапынан ша-
ғым түскенін естіген шығарсыз... 

–  Негізі жоба бойынша бала-
бақша 12 топқа лайықталып салын-
ған. Өзім былтыр желтоқсан айында 
келдім. Маған дейін 8 топ жұмыс іс-
тесе де, жарғыда 12 топтық деп тұр. 
Қазір қала əкімінің бұйрығы бойын-
ша, балабақша топтарын оңтайлан-
дыру жұмысы қолға алынды. Бала-
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Ембілік мұнайшылар үшін 
биылғы жыл айтулы оқиғаларға 
толы болды. «Ембімұнайгаз» АҚ-
ның құрылғанына – 95 жыл!  Ком-
пания өзінің торқалы тойын үлкен 
жетістіктермен қарсы алып  отыр.  
Биыл компания ірі жоба – Прорва 
кен алаңында жаңа зауыт – газды 
кешенді дайындау қондырғысын 
іске қосты. Қондырғының ерек-
шелігі сол, Қазақстанда алғаш 
рет күкірт алу үшін MERICHEM 
фирмасының LO-CAT патенттел-
ген технологиясы қолданылды. 
Аталған технология экологиялық 
зиянсыз, улағыш химикаттары жоқ 
жəне зиянды əсері бар қалдық-
тарды шығармайды, күкіртсутегін 
жоюдың тиімділігі жоғарылығын 
қамтамасыз етеді. Газды дайын-
даудың барысы толық ароматтал-
ған  жəне өндіріс кезінде апатты 
жағдайларға қарсы бірнеше қорға-
ныс түрлерін қарастырады. 

Компания өндірісті жан-жақ-
ты дамыту жəне жаңа техноло-
гияларды енгізу жұмыстарын ке-
шенді іске асыруда. Өндірісті өр-
кендетіп, əлеуметтік саясатын  дə-
йекті жүргізіп, өңірдің дамуына 
септігін тигізіп отырған «Ембімұ-
найгаз» АҚ өзінің 95 жылдық  ме-
рекесіне орай көптеген  игі шара-
ларды өткізді. 

Ал мұнайшылардың кəсіби 
мерекесі қарсаңында өткен  сал-
танатты жиында «қара алтын» 
өндірісінің кешегісі мен бүгіні 
сөз болып, осы салада үлес қос-
қан қызметкерлер марапаттал-
ды. Мерейтойға арналған салта-

«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамына – 95 жыл!

«МҰНАЙШЫЛАР ҰСТАХАНАСЫНЫҢ» МЕРЕЙЛІ  ТОЙЫ

Балабақшаны оңтайландыру: 

ОҢ ШЕШІМ БЕ, ӘЛДЕ...

«Түркістанның» ұлттық қосымшасыТайказан

Елімізде жыл сайын 
сандаған балабақша 
салынып, пайдалануға 
берілсе де, орын 
жетіспеушілік мәселесі 
өзектілігін жойған жоқ. 
Әсіресе, соңғы жылдары 
Алматы қаласында бала 
туу көрсеткішінің артып 
отырғанын ескерсек, 
балабақша кезегінің 
уақытылы келуі де мұңға 
айналған. 

натты жиынға Атырау облысының 
əкімі Н.Ноғаев, «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ Басқарма төрағасы С.Мың-
баев, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өнді-
ру» АҚ  бас директоры Қ.Есқазиев, 
«KAZENERGY» Қауымдастығы тө-
рағасының орынбасары Ұ.Қараба-
лин, сала ардагерлері  жəне  Компа-
ния қызметкерлері қатысты. 

Өз құттықтау сөздерінде Атырау 
облысының əкімі  Н.Ноғаев жəне 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарма 
төрағасы С.Мыңбаев мұнайшылар-
дың ерен еңбегі мен еліміздің да-
муына қосып отырған үлестерін ай-
рықша атады. 

«Алғаш рет осы Ембіде ұлттық 
кадрлар, мұнайшы инженерлер қа-
лыптасты. «Ембі – мұнайшылар ұс-
таханасы» деген сөз бекерге айтыл-

ған жоқ. Мыңдаған мұнайшы осы 
мектептен өсіп, қанат қақты. Қан-
шама даңқты мұнайшы əулеттері 
қалыптасты. Бүгінгі буын  ардагер-
леріміз салып кеткен сара жолды ла-
йықты жалғастырып, өндірісті жаңа 
технологиялармен дамытуға күш са-
луда», – деді өз құттықтау сөзінде 
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ 
бас директоры Қ.Есқазиев.

1922 жылы «Ембімұнай» тресті 
болып құрылған уақыттан бері кəсіп-
орын талай қиын-қыстау кезеңдер-
ден өтіп, бүгінде ғасырға жуық ғұ-
мыр кешкен алып компанияға ай-
налды.  

Бүгінгі таңда мекеме өркендеу 
жолын жалғастырып, білікті, кəсіби, 
тəжірибелі мамандармен толығып 
отыр. Саланың майын ішкен бесаспап 

мұнайшылар кейінгі толқын жас кадр-
ларға білгенін үйретуден жалыққан 
емес. Ел қазынасына құйылып жат-
қан қаражаттан бөлек компания əлеу-
меттік салаға үлесін қосып, мəдениет 
пен өнердің дамуын да назардан тыс 
қалдырмай келеді. Республика, қала 
берді облыс экономикасының қарқын 
алуына, тұрақтануына қол ұшын бер-
ген отандық кəсіпорын осылайша ға-
сырға жуық уақыт бойы тарих парақ-
тарынан ерекше орын алып келеді. 

Мерейлі салтанатты жиында құт-
тықтау лебізін білдірген «Ембімұ-
найгаз» акционерлік қоғамының бас-
қарма төрағасы Əнуар Жақсыбеков  
компанияның даму жолы еліміздің 
өркендеуімен тығыз байланысты 
екенін атап айтты. 

Ə.Жақсыбеков Ұлы Отан соғысы 
жылдарында  «Ембімұнайгаз» қыз-
метін бір минутқа да тоқтатпаға-
нын, бұл кезеңде мұнай 39 пайызға 
артық өндірілгенін баяндады. Отты 
жылдардағы қиыншылықтарға тө-
теп бере отырып, Комсомол-Мақат, 
Қошқар-Сағыз мұнайқұбырлары са-
лынғанын, Қамыскөлде бутурбиналы 
электростанция жəне Гурьев мұнай 
өңдеу зауыты бой көтергенін атап 
өткен ол соғыс аяқталғаннан кейін 
де кəсіпорын қызметінде кідіріс бол-
мағанын алға тартты. 

– Ембілік геологтар Батыс Қа-
зақстан аумағынан Теңіз, Өзен, Маң-
ғышлақ, Прорва, Кенбай жəне тағы 
да басқа көмірсутек шикізаты табыл-
ған ірі кен орындарын ашты. Қазақ 
ССР-ның Ғылым академиясының 
1946 жылы құрылған Жайық-Ембі 
ғылыми-зерттеу базасы кешенді да-

муға тың серпін берді. Күні бүгін-
ге дейін мұнай-газ саласы ел эко-
номикасының локомотиві санала-
ды. Компания мұндай жетістіктерге 
қандай жағдайға да қарамастан мақ-
саткерлігі мен маңдай тер еңбегінің 
арқасында кейінгі ұрпаққа мол мұра 
қалдырған бірінші басшылармен қа-
тар қарапайым  мұнайшылардың кө-
мегімен жетіп отыр, – деді ол. 

Сондай-ақ, ЕМГ басшысы ком-
пания тұрақтылығы  – мұнайшылар 
династиясында екеніне тоқталды. 
Қазірде «Ембімұнайгазда» жиырма-
дан астам мұнайшы-еңбекшілер əу-
леті табысты еңбек етуде. Олардың 
үш жəне одан да көп буыны –  сана-
лы ғұмырын мұнайшы мамандығы-
мен байланыстырған жандар. Олар-
дың кейбірінің жалпы еңбек өтілі 20 

Жақында Алматы қаласы, Əуе-
зов ауданына қарасты №29 балабақ-
ша ата-аналарының тарапынан ша-
ғым түсті. Олар балабақшадан жаңа 
4 орыс тобының ашылуына наразы. 
Қала əкімі Б.Байбекке, Білім бас-
қармасының басшысы Р.Шимаше-
ваға, сондай-ақ, СЭС-ке жазылған 
арыздың қысқаша мазмұны мына-
дай. «Құрметті əкім, Алматы қала-
сында балабақшаға кезекте тұрған 
сəбилер көп екенін түсінеміз. Сол 
кезек санын қысқарту үшін жұмыс 
істеп тұрған балабақшалардағы бос 
орындарға топтар ашып, бала қа-
былдансын деп айтылғанын естідік. 
№29 балабақша 1972 жылы пайда-
лануға берілді. Сол кезде 12 топ-
тың ұйықтайтын, тамақтанатын, 
сабақ оқып, ойнайтын бөлмесі бір 
жерде еді. 1994 жылы 8 топтық бо-
лып, арнайы ұйықтайтын бөлмесі 
бөлек болып, санитарлық нормаға 
сай етіп жасалды. Спорт залы да 
болды. Қазір 4 орыс тобын ашуға 
байланысты бүлдіршіндер бір жер-
де тамақтанып, ойнап, сабақ оқып, 
ұйықтайды. Балабақша санитарлық 
нормаларға сəйкес емес. Спорт зал-
ды да жауып тастаған. Біз оның қай-
та ашылуын талап етеміз...» делін-
се, Білім басқармасына бағытталған 
арызда: «Əуезов ауданындағы №29 
балабақшасына Гүлмира Сайлаухан-
қызы келгелі 9 айдың ішінде бұрын-
ғы тəрбиешілер мен мамандар қудала-
нып, орындарынан кетіп, орыс тілін-
де сабақ өткізетін тəрбиешілерді жұ-
мысқа алуда. Тілі туған тілінде енді 
шығып, дамып келе жатқан сəби-
лерімізді орысшаландырып, шүлдір-
летіп қойды. Балалар не орысша, не 
қазақша ойын нақты жеткізе алмай-
ды. Ал қазір 4 орыс тобының ашы-
луына орай, балаларымыз бір бөл-
меде тығылысып отыр» деп бірнеше 
ата-ананың қолы қойылған. 

Біз осы арызды жазған ата-ана-
ның бірнешеуіне хабарласып, мə-
селенің анығына көз жеткізуге ты-
рысып көрдік. Алайда кейбірі сұ-
рағымызға жауап беруден бас тарт-
са, енді бірі баласының екі күннің 
бірінде ауырып қалатынын жеткізді. 
«Себебі төсектері бір-біріне жақын 
орналасқан бөлмеде ойнайтын, са-
бақ оқитын, тамақтанатын балалар 
ауруды да тез жұқтырады. Енді жа-
зылып барсақ сол жағдай бір апта-
дан соң қайталанады» дейді біз тіл-
дескен ата-ананың бірі.     

жылдан асады. Одан əрі баяндама-
шы компания дамуында өзіндік қол-
таңбасын қалдырған жандарды атап 
өтіп, кəсіпорынның болашақ жоспар-
ларымен де бөлісті. 

– Компанияда тұз үсті жəне те-
рең тұз асты қабаттарына барлау 
жүргізу бағытында жүйелі жұмыс-
тар қолға алынып келеді. Ұңғыма-
ны тереңдетіп бұрғылау 2018 жыл-
ға жоспарланып отыр. Сонымен қа-
тар, қосымша кен орындарын алмақ 
ойымыз бар, – дейді Ə.Жақсыбеков. 

Айта кетелік, компания былтыр 
2 млн  832 мың тонна мұнай өндір-
ген. Бұл межеленген көрсеткіштен 
10 мың тоннаға артық. Кəсіпорын 
өндіріс шығындарын оңтайланды-
ру жəне еңбек тиімділігін арттыру 
мақсатында бірнеше пилоттық жо-

баларды іске қосқан. Ал мұнай 
қондырғыларын жаңарту арқылы 
өндіріс көрсеткішін тұрақтанды-
рып, еңбекті қорғау жəне техни-
калық қауіпсіздік ережелерін сақ-
тауға қол жеткізіп отыр. 

Соңғы төрт жылда кəсіпорын 
республикалық жəне жергілікті бюд-
жетке салық түрінде 625 млрд тең-
геден астам қаражат, Атырау облы-
сының инфрақұрылымын дамытуға 
1,7 млрд  теңге қаржы жəне осын-
дай соманы демеушілік жəне қайы-
рымдылық шараларына аударған. 

«Қайнармұнайгаз» мұнай-газ 
өндіру басқармасының бастығы 
Серік Əбдиев Уаз кен алаңында 
интеллектуалды кен алаңы концеп-
циясы іске қосылғанын атап айт-
ты. Ондағы өнім өндіру мен дайын-
дау жұмыстары (ұңғымадан мұнай 
тапсырғанға дейін) онлайн ережесі 
бойынша бақылау мен технология-
лық басқару кешенді құрылғылар-
мен жабдықталған. 

Құттықтаулар арасында еліміздің 
мұнай-газ саласын дамытуға үлесін 
қосқан компанияның ардагерлері 
мен бұрынғы басшылары ҚР Энер-
гетика министрлігінің мерекелік ме-
далімен, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-
ның жəне «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-
ның төсбелгісімен марапатталды. 

Салтанатты жиын концерттік 
бағдарламаға ұласты.  ЕМГ ме-
рейтойына орай «Махамбет-Иса-
тай» орталық алаңында атыраулық-
тар алдында қазақ эстрадасының 
жұлдыздары өз өнерлерін көрсетті. 

 
Ж.БАҚҚОНДЫҰЛЫ

Əлия Таңсықбаева, ата-ана: 
–  Бұл балабақшаға 4 жаста-

ғы балам барады. Өзім кішкен-
тай сəбимен үйде отырғандық-
тан, көбінесе жұбайым апарады. 
Таңертең кезекші топқа апарып, 
кешке сол жерден алып кетеміз. 
Баламыз қыркүйек айы басталға-
лы бері əр топқа барып жүр. Со-
дан ба екен, кейде «бармаймын» 
деп жылайды. Қазір 4 орыс то-
бын ашамыз деп дене шынық-
тырумен айналысатын бөлмені 
де алып қойды. WhatsApp топ-
тағы бір ата-ана бір бөлмеде та-
мақ ішіп, ұйықтап жүрген бала-
лардың суретін жіберді. Төсек-
те секіріп, жанында ойнап, та-
мақ ішіп жүр. Мұны басқа ата-
аналармен бөлісіп едім, бəрі де 
өзім сияқты білмейді екен. Тіпті, 
кейбірі 4 орыс тобының ашыла-
тындығынан да бейхабар. Сосын 
ата-аналар жиналыста қарсылық 
білдіріп, арыз жазатынын да ес-
кертті. Біз, ата-аналар, арызды 
ақылдасып, кеңесіп жаздық. 20-
ға жуық ата-ана қол қойды. Сол 
кезде меңгеруші «Бұл шешілген 
мəселе. Баратын жерлеріңе ба-
рыңдар!» – деді. Соған қарағанда 
ол кісіге орыс тобының ашылға-
ны ыңғайлы болып тұрған сияқ-
ты. Жаз бойы жөндеу жұмыста-
ры жүргізілген кезде ата-аналар-
ға «орыс тобы ашылады» деп неге 
ескертпеді? «Балаларыңызға ың-
ғайсыз болса, басқа балабақша 
іздей беріңдер» деп бірауыз неге 
айтпайды? Біз неге мұны сырт-
тан естуіміз керек? 

Жазира Жүзікбай, ата-ана: 
– 4 жастағы балам «Қуаныш» то-

бына барады. Балабақшадан 4 орыс 
тобын ашып, балалардың бөлмесін 
тарылтып жатыр. Қазір бəрі бір бөл-
меде былығып жатыр десем болады. 

Ал меңгерушінің айтуынша, əкімдік 
тарапынан топ ашуға арнайы бұй-
рық берілген. Бірақ оны бізге көр-
сетпейді. Біз балалардың жатын ор-
нын қайтарып алу үшін арыз жаз-
дық. 30 бала бір жерде тамақ ішіп, 
сабақ оқып, ұйықтап, дəретке оты-
рады. Бұл санитарлық нормаға сай 
ма? Егер осы былық жалғаса бер-
се, баламды шығарып алуыма тура 
келеді. Себебі ол бөлме желдетіл-
мейді, балалар ауырса, бір-біріне 
тез жұғады.  

Меруерт Есенəлиева, музыка 
жетекшісі:

– Қазір кезекті еңбек демалы-
сындамын. Бұл меңгерушінің кел-
геніне бір жыл толған жоқ. Ол 
жарты жылда бəрін өз талабымен 
жүргізгісі келді. Өзім зейнет жасы-
на кеп қалдым. Кейде адам құрлы 
санамайды. Біздің еңбегімізді жоқ-
қа шығарады. Ал жастар оның айт-
қанынан аса алмайды. Сол үшін 
талай рет сөзге де кеп қалдық. Ол 
балабақшаны алға шығаруға ты-
рысып, берілген бағдарламаны ар-
тығымен орындағысы келеді. Бұл 
түсінікті де. Бірақ оған уақыт керек 
қой. Шамадан тыс талап қойғандық-
тан, қаншама тəрбиеші шыдай алмай 
кетіп қалды. Негізі кез келген бала-
бақшада тəрбиешілер екі ауысыммен 
жұмыс істейді. Қазір көп топта бір 
тəрбиешіден ғана қалған. Олардың 
өзін «категорияңды жоғарылатып 
берем» деп ұстап отыр. 30 жыл ең-
бек өтілімде мұндай қиындық көр-
ген жоқ едім. Осы демалыстың өзіне 
əбден шаршап шықтым. Тіпті, қазір 
жұмысқа шыққым да келмейді. Зей-
нет жасына таяп қалдым, бізді сый-
лау керек қой.  

Лəззат Зауқымбекова, ата-ана: 
–  №29 балабақшаға немерем ба-

рады. Ал келінім  Венера Сəрсенбае-
ва осында 3 жыл тəрбиеші болып 

бақша жоба бойынша 195 балаға ар-
налған. Қазір 175 бала келіп жүр. 
Енді 4 топқа 80 бала қабылдауға 
рұқсат берілді. Бəрі заңды түрде. Бұл 
топтарды өз еркіммен ашуға құқым 
жоқ қой. Кез келген балабақшадағы 
жағдай осы. Біздің балабақша қазақ 
жəне орыс тілінде. Жарғыда да со-
лай жазылған. Оның үстіне сұраныс 
та орыс тобына түсіп отыр. Қазіргі 
балалардың жатын орны бұрын топ 
бөлмелері болған. Біз бар болғаны 
соны қалпына келтіріп отырмыз. 
Санитарлық талапқа қайшы емес. 
Егер сай болмаса, бізге бұл топтар-
ды ашуға рұқсат бермейтін еді. Ал 
ата-аналардың арыз жазып, шу кө-
теріп жүргенін білемін. Əзірге ба-
лалар сығылысып жүр. Себебі жаңа 
топтар ашуға орай жиһаздар да ауы-
сады. Бұдан былай бəрі бір бөл-
меге жайғасатындықтан, төсектер 
де қос қабатты болады. 2 аптадан 
соң бəрі орнына келеді. Жаңа жи-
һаз əкеліп, орын да кеңейе түседі. 
Жоба бойынша балабақша 12 топ-
қа арналып салынса, оны қалай өз-
гертеміз? Иə, ата-аналарды да түсі-
немін. Олардың уəжін Білім басқар-
масына жеткіздім. Бірақ «ашу керек» 
деп міндеттеді. Сенсеңіз, қазірдің 
өзінде кейбір ата-аналар «орыс тобы 
ашылса, бізді сонда жіберіңізші. Біз 
орыс мектебіне баратын едік» деп 
айтуда. Міне, соларды «орыс тобы-
на ауысыңдар!» деп ешкім мəжбүр-
леп жатқан жоқ.  Ал тəрбиешілерге 
қысым жасалады деген бос əңгіме. 
Кез келген топ тəрбиешісінен сұрап 
көріңіз, не дер екен?

Əлия САҒИЕВА, Алматы қа-
лалық Білім басқармасының мек-
тепке дейінгі тəрбие бөлімінің бас-
шысы: 

БАЛАБАҚША КЕЗЕГІНДЕ 
60 МЫҢ БАЛА ТҰР

– Əлия Жолдасбекқызы, бізге 
№29 балабақша ата-аналары тара-
пынан шағым түсті. Олар 4 орыс 

тобының ашылуына наразы. Бұл 
қандай жобаға негізделген? 

–  Қала əкімі Бауыржан Бай-
бектің балабақшаларды оңтайлан-
дыруға байланысты бекіткен ша-
ралар жоспары бар. Жалпы, Алма-
ты қаласындағы Əуезов ауданында 
45 балабақша бар. Оның 70 пайызы 
–  үлкен балабақшалар. Яғни, 12-14 
топ сияды. Кезінде 1990 жылдардың 
аяғы мен 2000 жылдар басында ба-
лабақшада бала саны аз болды. Се-
бебі ол тұста ата-ана 2-5 жас ара-
лығындағы балаларға төлемақыны 
толық төлеген соң, топтарда бала 
саны азайып кетті. Сол себептен үл-
кен балабақшалар топтарын жауып, 
кейбірі артық бөлмесін жалға беріп 
отырды. Тіпті, коммуналдық төлем 
төлеуге ақша болмай қалды. Биыл 
Əуезов ауданындағы он шақты бала-
бақша бұрынғы жапқан тобын қайта 
ашып жатыр. Себебі Алматы қала-
сында балабақша кезегінде 60 мың-
нан астам бала тұр. Біз оларды ба-
лабақшамен қамтамасыз етуіміз ке-
рек. Демек, 20 жыл бұрын жабыл-
ған топтар жоба бойынша ашылу-
да. Кезінде бала аз кезде спорт зал, 
өзін-өзі тану, қазақ тілі, психолог, 
музыка кабинеті жұмыс істеді. Бі-
рақ қазір бала көп. Жыл сайын ке-
зек шамадан тыс көбеюде. Статис-
тикалық дерек бойынша, қала жыл 
сайын 13 мың балаға көбейіп отыр. 
Алматы қаласында ішкі миграция 
көп. №29 балабақшаға келсек, осы 
мəселе бойынша ата-аналар хабар-
ласты. Балабақшаның жобалық қуа-
ты 12 топты қамтамасыз ете алады. 
Иə, он шақты жыл бұрын 8 топ жұ-
мыс істеді. Қазір балаларды балабақ-
шамен қамту керек. 

–  Мейлі, 4 топ ашылсын дейік. 
Бірақ орыс топтарын ашуға қан-
дай қажеттілік туды? Неге қазақ 
тобы емес?

– Бұл мəселе мені де қызықтыр-
ған. Мұның бəрі сұранысқа байланыс-
ты. Орыс тобына барушылар саны көп 
болса, орыс тілінде, ал қазақ тобы ке-
рек десе, қазақ тобы ашылады. Бұл 
балабақшаның жарғысында тек қана 
қазақ тілінде тəрбие береді деген сөз 
жоқ. Себебі бұл аралас балабақша.  
Егер таза қазақ тіліндегі балабақша 

болса, орыс тобын ашуға құқық беріл-
мейді. Бұл тұрғыдан заңсыздық жоқ. 
Енді қараңыз, топтық орын 80 шаршы 
метр, тіпті жатын орны да 80 шаршы 
метр. Егер бөлменің аумағы осындай 
көлемде болса, санитарлық талап бо-
йынша бір топқа төсекті де, партаны 
да орналастыруға болады. Мұны жай-
дан-жай ашып жатқан жоқпыз, СЭС-
тің арнайы рұқсаты бар. 

– Негізі 30 баланың бір бөлме-
де ұйықтап, тамақтанып, ойнауы 
санитарлық талапқа сай ма? Ата-
аналардың «балалар жиі ауыра-
ды» деген уəжіне не дейсіз?

– Бəрі де талапқа сай. Жатын 
орны бөлек топтарда балалар ауыр-
май ма екен?! Оған байланысты 
емес. Егер СЭС рұқсат берсе, əр ба-
лаға 2,5-3 шаршы метрден келіп тұр 
деген сөз. Біз бұйрық бердік, ал СЭС 
4 топтың ашылуына рұқсат берді. 

– Алматыда жыл сайын жаңа 
балабақшалар салынып, пайдала-
нуға берілуде. Алайда соған қара-
мастан бұрынғы балабақшалардан 
қосымша топтар ашылып жатса, 
əлі күнге орын жетіспеушілік мəсе-
лесі шешімін таппай отырғаны ғой.  

– Əрине, ашылып жатыр. Бір 
ғана 2015 жылдың өзінде 15 мем-
лекеттік балабақша салынды. Бір 
жылда осыншама балабақша салу 
еліміздің тарихында болған емес. 
Бірақ жыл сайын мектепке дейінгі 
мекемелерге баратын балалар саны 
13 мыңға көбейіп отыр. Ал біздің 
ашатынымыз – 6-7 мың орын ғана. 
Көрдіңіз бе, қаншама бала балабақ-
ша кезегіне ілінбей қалады. Əрине, 
ата-ана ретінде 80 шаршы метрде 25 
баланың емін-еркін жүріп, бір бөл-
меде ұйықтап, екінші бөлмеде та-
мақтанғаны маған да ұнайды. Сонда 
үлкен бөлмені бір-екі сағат ұйқыға 
ғана пайдаланып, қалған уақытта бос 
ұстаймыз ба? Жоба бойынша мұндай 
балабақшалар Əуезов ауданында толып 
жатыр. №174, №154 балабақшасы да 
осындай. Тіпті, шетелдің балабақша-
ларында да бөлек жатын орын болмай-
ды. Қазір қаланың Алатау, Түрксіб, Нау-
рызбай аудандарында 6 балабақша са-
лынуда. Бұл қажеттілік. Жалпы, ақша 
əр балаға ғана бөлінеді. Ал үлкен бөл-
менің коммуналдық төлемі қанша бо-
латынын есептей беріңіз. Əуезов ауда-
нында №34 балабақшада екі топ, №57 
балабақшада бір топ, №154 балабақ-
шада қосымша топтар ашылуда. Ата-
аналар «спортпен айналысатын бөл-
мемізді жауып тастады» деп шағым-
данса да, қалай ойлайсыз, дене шы-
нықтыру бөлмесі болсын ба, əлде қо-
сымша 30 баланы бақшамен қамтама-
сыз етейік пе? Сосын Алматының ауа 
райында үш мезгілде балалармен да-
лада шұғылдануға болады.    

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ   

Екі тараптың уәжі де ақылға қонымды. 
«Былай тартсаң арба сынады, былай тартсаң 
өгіз өледінің» кері. Жылдар бойы кезек күтіп, 

баласын балабақшаға орналастыра алмай жүрген ата-
ананың жағдайын көргенде қосымша топтың ашылғаны 
да құптарлық. Ал күн сайын әлжуаз тартып, аурушаң 
болып кеткен баласының болашағын ойлаған ата-ананың 
да шағымы ескерусіз қалмаса екен. Біз бар болғаны 
сұрадық, берілген жауап осы болды. 

P.S.
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– Несаға, бұл сізбен алғаш рет 
сұхбаттасуым. Тəжірибемнің аз-
дығы аңғарылып қалмай ма деп 
алаңдап отырғаным да, көкейдегіні 
бүкпей сөйлейтін тік мінезіңізден 
жүрексіне келгенім де шындық. 
Тілшілік қызметіңіздің алғашқы 
жылдары осындай күй сіздің де 
бастан өткен болар...

– Алғашқы кезде... Қалқам-ау, 
сендегі көңіл-күй біздің де бастан 
өткен. Десе де, «өзекті жанға бір 
өлім» дейтін тəуекел алған беттен 
қайтара ма?! Біз алты жасынан асау 
үйретіп өскендерміз. Əдепкіде тула-
ған асаудың үстінен қалай ұшып түс-
кенімізді білмей қалатынбыз. Оңбай 
құлау оңай ма. Басыңмен түскенде, 
шыр айналған дүниемен бірге шы-
бын жаның да бірге шығып бара жат-
қандай болатын. Шалдар қоймайды: 
«Əй, күшік, қане, мін қайта, – дейді 
төрт өрім қамшысын төбеңде ойна-
тып. – Кеудесінде жаны мен намы-
сы бар қазақтың асаудан өлгенін көр-
ген жоқпыз. Қане!». Мінесің. Жығы-
ласың. Мінесің, тағы жығыласың. Бі-
рақ, жетесің дегеніңе. Үйретесің асау-
ды. Үйретуге өзің де үйренесің. Ниет 
болсын де. Талап болсын де. Қайтпас 
мінез қалыптасады.

– Жазу жаныңыздың жалауына 
айналатынын қай кезде сездіңіз? 

– «Жас кезімнен-ақ» деп жаным-
ды жеп қайтем. Бəрі беріректе. Ешкім-
ге ұқсамай жазуға мүмкіндігім бар 
екенін сəл-пəл аңғарғанда. «Көгілдір 
көйлекті келіншекті» жазып жүр-
генім, сол. Эротикалық-тентектеу си-
паты бар, негізі жабық тақырыптың 
жабуын (Айгүл Кемелбаеваның сөзі) 
көтерген көріністер көркемдік қа-
лыпқа түскенде жазу мəнеріндегі жа-
нымды жалаулатқан қолтаңбам қылт-
қылт еткен. Бұл өзі қалай болар екен, 
жұрт қалай қабылдайды деп, жалтақ-
таған жоқпын. «Таңшолпанға» жі-
беріп едім, қайсыбір күні телефонға 
Əбдіжəміл Нұрпейісов ағамыз шақы-
рып тұр. Ешуақытта бетпе-бет келіп, 
қол беріп, жүздеспеген адамым. «Əй, 
айналайын, –  деді. – Сенің мынау 
«Көгілдір көйлекті келіншегің» менің 
алдымда жатыр. Кірпіш қалағандай 
мінсіз екен. Дегенмен, алдыңғы үш 
бетін қайта қарашы».

Қарадым. Бəрі дұрыс сияқты. 
Ақау қай жерінде, білсем қане. Со-
дан қанша жыл өтті, əлгі əңгімені 
парақтап отырғанда... Таңғалғаным, 
Əбең алдыңғы үш бетінің əр жерін-
де тұтас сөйлемнің арасындағы аз-
кем сөзді түзеткен екен. Реті келген-
де айтып отырмын мұны.

Иə, «Көгілдір көйлекті келіншек» 
осы күні жастар жағы жабыла оқып 
жүрген, көркем ізденісімдегі жаңа 
өріске жетелеген шығармам.

– «Суреткері аз қоғамның ру-
хани тоқыраудан шығуы неғайбіл» 
дейсіз. Қазір өз заманының сурет-
керін іздейтін оқырман бар ма өзі?

– Мүлде жоқ деу болмас, сірə. Аз 
екені ақиқат. Бұл өзі көп факторлы 
мəселе. Менің ойымша, біріншіден, 
суреткерлеріміз санаулы, екіншіден, 
оқырмандарымыздың үлкен бөлігі 
əлемдік əдебиеттің қилы-қилы эле-
менттеріне психологиялық, филосо-
фиялық, көркемдік қабаттарын қазып 
оқып-түсінуге, өмір шындығын мис-
тикалық, магиялық реализм тəсілдері-
мен тақымдап, тарқататын шығарма-
ларға дайын емесі рас. Қоғамды руха-
ни тоқыраудан сақтау, көп жағдайда, 
суреткерлерді былай қойғанда, ұлт-
тың жандүниесінің жаппай көркем-
денуіне байланысты ма деп те ой-
лайсың. Яғни, əдебиетке бала кезден 
бетбұрыс. Мысалы, осы биыл АҚШ-
тың Флорида штатында мектеп оқу-
шыларына əдеттегідей үй тапсырма-
сының орнына əдебиетті оқыту тура-
лы заң қабылдады. Осы жерде Ф.Дос-
тоевскийдің бəріміз білетін «Адамдар 
əбден азғындағанда əдебиетке бет бұ-
рады» деген сөзі еске түседі. Ойла-
натын шаруа.

– Жазушылардан жақсы шы-

Несіпбек Дәутайұлы: 

КІТАП –  РУХАНИ АЗЫҚ

ЖАЛҒЫЗДЫҚТЫҢ ҚҰДІРЕТІ — 
О Й Ы  М Е Н  Қ И Я Л Ы Н Д А

Ол тосын адам. Қазаққа мүлдем бөтен бейне. Сырт қарағанда солай... Жазушылар 
одағында аса бір маңызды жиын өтіп, жұрт тараған тұста әсем ғимараттың алдында 
кең етек ковбой қалпақты көзіне түсіріңкіреп киген ұзын бойлы, ашаң, сұстылау жүзіне 
күлкі үйіріле қоймайтын тосын кісі талайдың назарын аударғаны күмәнсіз. «Күлмейтіні 
қалай, – деп ойлар еді кейбіреулер осындайда. – Арқа-жарқа боп, бір-бірімен қайшыласа 
құшақтасып, қауқылдасып жүрген қаламгерлерге өкпесі қара қазандай кісі ме? Әлде 
жалғыздыққа берілген кісікиік пе?».
Әрине, бізде ойлау еркіндігіне жол ашық. Не ойласаң да өзің біл! Ал ол кісімен сөйлессең... 
терең біліміне, арғы-бергі әлем жазушыларының жазғандарын жіліктеп шағатын біліктілігіне, 
қаймана қазаққа жүрегін жұлып берердей ақи мәрттігіне еріксіз бас иесің.
Ол – Алматыдан алыста тірлік кешсе де, алып шаһарда іштей талықсып жүргендердің 
талайының қолтығынан демеуші, қамқоршысына айналған Несағаң. Ол – көрнекті қазақ 
қаламгері, дарынды жазушы Несіпбек Дәутайұлы!

Редакциядан

ғарма сұрасаң,  мемлекеттен қол-
дау жоғын алға тартады. Мемле-
кет төсіне медалін тағып, асты-
на көлігін мінгізіп берсе, қала-
мы жүйтки жөнелетін болғаны ма 
сонда?

–  Жазушының жазушылығын 
міндет етуін түсіне бермеймін. Жазу 
– өмірімнің мəні. Онсыз, өзгені қой-
ғанда, өзің үшін де «шіріген жұмырт-
қасың». Ал мемлекет қолдасын дейін. 
Үлде мен бүлдеге орасын. Жаза ала-
сың ба шедеврді?! «Менің көп оқы-
лып жүрген осындай жақсы шығарма-
ларым бар, мемлекет соны көрмейді, 
елемейді, бағаламайды» деп сендіре 
алатын нақты дəлеліңді көрсетіп жат-
саң жөн. Бермей жатып сұрасаң, ол 
жай əлсіздігіңді жаба тоқу, ақталу. Қа-
ламақыны айтсаң, оны алса талант-
ты шығармалар алсын. Əдебиеттегі, 
бізде орын алып келе жатқан жағым-
сыз жай, теңгермешілік те əдебиеттің 
түбіне жетеді

– «Аударылмаған əдебиет – арт-
та қалған əдебиет» деген сөзіңізді 
түртіп алып едім. Біздегі аударма-
ның бүгінгі аяқ алысымен озық 
əдебиеттердің қатарынан көрінеміз 
деу бос əурешілік емес пе? 

– Шетелдерге биыл 100 көркем 
кітапты аудару жөніндегі Үкімет бағ-
дарламасы – Президенттің рухани 
жаңғыру идеясы арқылы қазақ əде-
биетінің басына орнайын деп тұрған 
бақ. Хош, сонда қай авторлардың шы-
ғармаларын аударту керек? Осы рет-
те айтып қалайық: «Бас кеспек болса 
да, тіл кеспек жоқ». Алқымнан алып 
тұрған азаматтық бар. Міңгір-міңгір-
лердің атасының аузынан ұрайын 
дейтін мірдің оғындай өткірдің жүзі 
тұр, аузыңа сыймай. Сондағы айтпа-
ғың, əруақтарыңнан айналайын, асып 
туған хандарымыз, билеріміз, батыр-
ларымыз туралы жазылған құлаш-құ-
лаш кітаптар шетелдіктерді қызық-
тыра қояр ма екен. Өздерінің тарихи 
тағдырларда рыцарлық, самурайлық 
жəне сондай-сондай адамзат əлеміне 
ежелгі елдің, сұрапыл ерліктің ғажа-
йып үлгілерін сыйлаған жəне таңғал-
дырған көркем əдебиетінде де, көр-
кем өнерінде де жер қозғалтып, көк 
тірегенін көрсетіп келе жатқан олар-
ды таң қалдыра ала ма?!

Ары қарай, шетелге Үкімет бағ-
дарламасымен əуелі біз аударылуы-
мыз керек десіп, Мемлекеттік сыйлық 
алғандардың көбісі-ақ аяқ-қолдарын 
ысқылап жүргендері тегі рас. Көпке 
топырақ шашуға болмайды. Бар біз-
де, осы топтың ішінде ортадан оза 
шапқандар. Кімдердің əрқилы жағ-
дайлармен алғандары да белгілі. Бұ-
лардың бір жағында жатқан жылан-
ның астынан жұмыртқасын алатын 
пысықтар сөзсіз жүреді.

Əлем оқырмандарына керегі, 
біздің пайымдауымызша, əлемдік 
əдебиеттің сұранымына лайық, əр 
ұлтқа, əр адамға тиесілі, бəрінің бір-
дей жан тебіренісін тудыратын, ар-
мандарын, мақсат-мұраттарын, азап-
шерлерін ортақ алып қозғайтын, исі 

адам атаулыға не тəн, соның барлы-
ғын бір уысқа сыйдырып əкете ала-
тын, кез келген қоғамға, жер дүние-
дегі қол жеткен рухани құндылық-
тарды, өмір сабақтарын, өркениет-
тердің өмір дегенде, өліспей-беріс-
пейтін өміршең өнегелерінің теңдей 
тиесілі екенін еске салып отыратын 
көркем шығармалар.  Габриэль Мар-
кесті алайықшы. Алақандай Колум-
бияның тумасы. Күллі əлемге əйгілі. 
Болатыны, ол «Жүз жылдық жал-
ғыздығында» егер адамзат азғын-
дауын тоқтатпаса, жалғыз сəтте то-
пан судың астында мəңгіге қалаты-
нын ескертті.

Өздерің де оқыған шығарсыңдар, 
Стефан Цвейгтің «Бейтаныс əйелдің 
хаты» деген бар-жоғы 8-9 беттік əңгі-
месін. Осыны оқымаған оқырман жер 
бетінде жоқ та шығар. Əйел сүйіс-
пеншілігінің қасіреті жəне ешкім күт-
пеген жерден шыға келген құдіреті. 
Сонда қалай? Жұмбақ. Сол жұмбақ-
тың жауабы оқырманын əлі күнге ой-
ландырып келеді.

Мемлекеттік бағдарлама болған 
соң, мемлекеттік комиссия да құры-
лар, мүмкін құрылып та қойған шы-
ғар. Əңгіме, соның мүшесі кімдер бо-
лады?! Мемлекеттік бағдарламаның 
аты мен абыройын ойлайтын, əде-
биеттанымы əлемдік əдебиеттің сұ-
ранымына сай, адалдығы мен азамат-
тығы бірдей біліктілер ме, о жағын 
уақыт көрсетер. Əйтеуір шетелдік-
тердің күлкісіне қалмайық. Көңіл-
дерін қалдырып алмайық. Менікі – 
пікір, ұсыныс, тілеу. Ойлаймын ғой, 
шіркін, М.Əуезовтің «Қаралы сұлу», 
«Қорғансыздың күні», Əбіш ағаның 
«Шыңырауы», Төлен Əбдіктің «Оң 
қолы», Тынымбайдың жазғандары 

тектес шығармалар аударылса деп.
– Заман өзгерді –  сана өзгерді: 

қабылдау басқа, түйсіну бөлек. Де-
мек жазу да жаңғыруы керек. Бі-
рақ жазушылар мұны елегісі кел-
мейтін секілді. Қаламды ескі сүр-
леумен сүйретіп үйренген қаламгер-
лер жаңа соқпақ іздеуге еріне ме, 
əлде жаңалық атаулыдан үрке ме?

– Заман өзгергенмен, сана... Бұл 
өзі... «Əй, қайдам» дейтін əңгіме. 
Оқырманның санасы өзгеруі үшін, 
жазушы қауымы одан оқ бойы озық 
тұрсын де. Қай кезде де уақыттың 
көксегені сол болды. Қайтесің, ал-
дымыздағы ағалардың көбі, енді біз, 
оқырманның жуан ортасында жүріп 
алдық. Бұл рас. Өтірік дегендердің өз-
дері білер. Ал жаңа заманның жаңа 
соқпағы, жаңалығы дегеннен ешкім 
қашпайды. Бірақ ондай қабілетті Жа-
ратушы бермесе қайтеді. Өзің айтпақ-
шы, ескі сүрлеумен сүйретіле береді. 

Жыл сайын кітаптарын шығарып жа-
тады. Оларының санын 20-30-ға дейін 
жеткізіп тастағандары да бар деседі. 
Не деген еңбекқорлық! Амал не, ең-
бекқорлық пен талантты қатар қою 
көргенсіздік. Соңғысынан алдыңғы-
сы садаға кетсін, əрине. Оған қарай-
тын əзірге ешқайсысы жоқ, керісінше 
үдеп барады. Журналист те – жазу-
шы, филолог та – жазушы, ардагер-
лер де – жазушы... 

– Руханиятымыздың тағылым-
ды тарихына үңілсек, əр кезеңнің 
əдебиетіне белгі-бедеріне сай атау 
берілген.  Бүгінгі əдебиетке қандай 
айдар тағуға болады?

– Сұрағыңның астарын түсіндік. 
Егер қазақ əдебиетінің алтын ғасыры 
қайсы десек, өзім əркез айтып жүр-
генімдей, ол ауыз əдебиетіне тиесілі. 
Бұқар жырау, Ақтамберді, Сүйінбай, 
Марқасқа, Үмбетей, Шөже, Шернияз, 
Шортанбай, Мұрат, Махамбет жəне 
басқа да салған жерден самғап шы-
ғатын саңлақтар. Өз замандарының 
ақиқатын аяусыз айтып, аузы алты 
қарыс алпауыттарды албастыдай ба-
сып, халықтың қамын жеген, елдік 
пен ерлікті жырлаған, орақ ауыз оғ-
ландар. Ханнан қаймықпаған, байды 
басындырмаған.

Ал енді, əдебиетімізде көркемдік 
бетбұрыс, көркемдік үрдіс, кемелде-
ну кезеңі дейтін реттер бар деп ой-
лаймын. Кеңес Одағы кезіндегі əде-
биетті алтын ғасыр дегенге, анау айт-
ты, мынау айтты дегенге қосыла ал-
маймын. Орыстар əдебиетінің Алтын 
ғасырына Л.Толстой, Ф.Достоевский, 
А.Пушкинді ғана қосады. Тіпті, күллі 
əлем прозасын бас алмай оқитын, 
пьесалары қойылымы жағынан биыл 
Шекспирді артқа қалдырған А.Чехов-

ты күміс ғасырға жатқызады. Талғам, 
танымның таңдай қақтырар тұсы да 
осы болар. Ал сен, өз əдебиетіміздің 
қазіргі айдарын сұрайсың. Қазіргі əде-
биетіміздің айдары, ішінде мына өзім 
де жүрген, кешегілер қызыл идеоло-
гия жапқан шапанның екі жеңін жа-
ңа-жаңа шешіп үлгеріп жатқан осы 
заманның «Көркем көңілі».

– Сөреңізде қайталап оқудан 
жалықпайтын кітаптардың қата-
ры қалың ба? 

– Ол біраз ғой.
– Өз шығармаларыңызға жиі 

үңілесіз бе? Жазғандарыңызды 
жылдар өткен соң парақтап оты-
рып, оқырманнан ұялған сəттер 
болды ма? 

– Оқта-текте. Өйткені оқып алып, 
оқырмандарымнан ұялып отырғым 
келмейді. Əсіресе, əуелде жазғанда-
рым... Əй, осы дұрыс-ау дегендерінің 
өзінен өкініштерім өріп  шыға келеді. 

Қалай жіберіп алғанмын деп өзімді- 
өзім талап тастаймын. «Мүлде қойсам 
қайтеді» деген де кездер көп. Бірақ 
жандүниеңе судай сіңіп, тастай батып 
алған жазу дерті иектейді де тұрады. 
Алма-кезек қоршаған ортаның азап-
шерге салатын біртүрлі құбылыста-
рына жұлдызы қарсы ойынды еті он 
бөлек ойлар да келеді. Жазуға бата 
алмаймын. Шамам жетпейтін сияқ-
ты. «Ит те жілікті артына қарап жұ-
тады» деген жұрттың сөзі жəне сү-
йектен өтеді. Əрі-сəрі ит тірлік, кей-
де осы жазушылық.

– Көптен оңашалау жүретін 
бүгінгі қаламгерлер сіздің «Жазу-
шының жалғыз досы  – жалғыз-
дық» деген сөзіңізді қалқан көреді... 
Ортадан оқшауланбайынша оқыр-
манның жақынына айналам деу бе-
кер ме сонда? 

– «Жазушының жалғыз досы – 
жалғыздық»...  Осы сөзім ылғи ал-
дымды орай береді. Өзіме тиесілі 
шыным еді. Таңдаған тағдырым бо-
латын. Талай-талай қалтаң-селтеңдік-
тен сақтап қалған сабырым. Өзімді 
өзіме танытқан ақылшым. «Ертең-
де шапса, төсте озған» ерік-жігерім. 
Оның қадіріне білгендер ғана жетеді.

Жалғыздықтың құдіреті – ойы 
мен қиялында. Ол өзінің ой-қия-
лымен өмір мен өлімнің арасын-
да өтетін адамның қамшының са-
бындай қысқа ғұмыры  көп жағдай-
да беймəлім əлемінің түкпір-түкпірі-
не қарай, бары мен жоғын түгендеп 
көруді көксеп бара жатады. Одан не 
шығып, не қойып жүр, түсін түстеп, 
атын атап бере алмаймын. Сірə, «қы-
рып-жойып» бара жатқаным шама-
лы. Мейлі, қалай болған күнде, өзі-
ме адалмын.

– Театрға барсаң да, киногер-
лер мен қаламгерлермен тілдессең 
де еститініміз бір: «сын жоқ». Шы-
ғармам сыналды деп жүргендерді 
расында да кезіктіре бермейсің. 
Мақтамен бауыздайтын баяғы-
ның сыншылары келмеске кеткен 
секілді. Көңілжықпастық көбейді 
ме, əлде туындыны талдап-таразы-
лауға өресі жететіндер азайды ма?

– Осымның дұрыс-бұрыстығын 
қайдам, жазушының сыншысы – əуелі 
өзі. Сын бөтеннің ойы, бөтеннің та-
нымы. Онымен келісу-келіспеу сенің 
шаруаң. «Өз ақылым ақыл-ақ, кісі 
ақылы шоқырақ» деген ойға түседі.

Кімнің де ең басты сыншысы – 
оқырманы. Шығармаң оқылып жат-
са, оның оқырманға ұнағаны. Тамы-
рын тап басқаның. Талғамына сай 
келгенің.

Баяғының сыншыларының мақ-
тамен  бауыздағандары, көп жағдай-

да идеологияның  жарапазаны еді. 
Орыс сыншылары В.Белинский, Пи-
сарев, берідегі Ф.Кузнецов, тағы та-
ғыларының  цитаттарына сүйенген 
қызыл сөз болатын. Сенің баяғы-
да мақтамен бауыздайтын сыншыла-
рыңыз шынында да білгірлер болса, 
қазақ əдебиетін əлемдік əдебиеттің  
концептуалдық жетістігіне қарай ба-
ғыттап көзін ашып, көкірегін оятып 
бермейтін бе еді. Көпке топырақ 
шашпаймын, жалпы алғанда шын-
дық осындай.

Өрені айтасың. Осы бастан ба-
сын ашып алатын орынды сөз, олар-
ға жаңа сипаттағы, өрісі өзгеше  əрі 
тосын шығармаларды танып-талдау 
оңай болмай қалған сыңайлы. Жұм-
бағы мен құпиясына құрық бойламай-
тын шығармаларды жіліктей шағып, 
жібектей есіп бере алатын сыншының 
ілуде біреу екені өкініш.

Сын да жеке жанр. Қисынын 
тауып, қиюын келтіріп, қылпып тұра-
тын өткір өнер. Сыншылардың осын-
дай жаңа тұрпаттағы тұлғалары өсіп 
шығар  деп үміт етеміз.

– Бүгін жастардың əдебиет деп 
жастанып оқып жүргені  – күйеудің 
тілін табуды үйретем деген əйел-
дердің, кəсіпте табысқа жетудің  жо-
лын көрсеткісі келетін еркектердің 
«ақыл» топтамасы.  Мұндай «ше-
деврлардың» əдебиетке үш қайна-
са сорпасы қосылмайтынын өске-
лең ұрпаққа ұқтыру үшін қайт-
пек керек? 

– Орекеңдерде «Каждый по свое-
му с ума сходит»  деген сөз бар. Бұл 
құбылыс əр кезде-ақ болған. Мəсе-
ле түптеп келгенде əркімнің туысы-
на байланысты. Ата-бабаның: «Бала 
бер, бала берсең сана бер, сана бер-
месең, ала бер» дегені еске түседі. 
Дəл қазір қалай көкимін десе де өзі 
білетін көрінген көлденең көк атты-
лар кітап жазып, оны жандары қал-
май жарнамалап, таратып жатқан, 
желдір-жекемдер соның жетегінде 
кеткен алмағайып заманда олардың 
бетін шынайы əдебиетке бұру оңай 
шаруа емес. Десек те жастарымызды 
түгелдей қаралауға болмайды. 2015 
жылы  «Қазақ əдебиетінің» 85 жыл-
дығына байланысты ҚазҰУ-дың ғи-
маратында үлкен жиын өтті. Фойе-
де келе жатырмын. Кенет мені 10-
15 қыз бала дереу қоршап алып, сұ-
рақты жаудырды келіп. «Постмодер-
низм, магия, мистика, сюрреализм» 
дегенді түсіндіріп беріңізші десіп. 
Сол кезде журналистика мен фило-
логия факультеттерінің декандары 
жетіп келіп: «Ағаларыңды ұстамаң-
дар, жиын басталғалы жатыр. Керек  
десеңдер, арнайы шақырып, кезде-
су өткізейік» деді.  Артынан есті-
сем, аталған екі факультетте əдебиет 
теориясы бойынша өтетін лекцияда 
менің де бірді-екілі шығармам жай-
лы дəріс оқылады екен. Мен жаста-
рымыздың əдебиетке деген құштар-
лығына марқайып қалдым. Демек, 
үмітімізді үзбейік.

– Қазақтың біртуар ұлы, 
еліміздің халық жазушысы Шер-
хан Мұртазаны рухани дос, аға тұ-
тып, үнемі жанынан табыласыз. 
Сіздің де ағалық ақылыңыз бен 
рухани қолдауыңызға сүйеніп жүр-
гендер көп болар. Өкшеңізді басқан 
інілердің ізетіне көңіліңіз тола ма?

– Ағаға ізет... Иіліп, бүгілу емес 
ол. Атадан қалған аманат. Арыстан ту-
ған Шерағамның қадіріне жетсем,  па-
рызым. Қай кезде де бір-бірімізге айт-
сақ, адалын айттық. Тіпті, кейде бетің 
бар, жүзің бар демейтін кездеріміз де 
бар еді. Бірде: «Шераға, осы «Бір кем 
дүние»  кітабыңыз нелеу ме, қалай?» 
деп қалдым. «Сонда неғылдейсің? – 
деді бүкіл денесімен бері бұрылып. – 
Айтшы, қане».  «Бір таң дүниені» жаз-
ғаныңызда болатын еді». «Өзің жаз». 
«Шераға-ау, ол менің қолымнан кел-
мейді ғой». «Менің қолымнан келеді 
деп кім айтты саған?..».  Қосыла күліп 
жібергенбіз. Мен сұрағыма, ол жауабы-
на разы ма, немене.

Жазушы Марал Сқақбаев ағамыз: 
«Шерханмен талай жолы дастарқан-
дас болғанбыз, түнереді де отырады, 
сені көрсе, жайылып салып, жайнап 
кетеді, о қалай?» – деп сұраған-ды. 
Себебі екеуміздің ой-жүйемізде, мі-
незімізде жақындық, бауырмалдық 
болу керек. Басқа не?!

Жасы сексеннен асқанда, қай-
сыбір күні қатты ауырып, аурухана-
ға түсіп қалды. Жанымда екі азамат 
бар, бардым. Сұп-сұр болып, сұлық 
жатыр екен. Қорқып қалдық. «Мұрта-
за мұрттай ұшыпты, сірə, саудасы бі-
тер деп тұрсыңдар ма? – Ол кісі əлсіз 
сөйледі. – Өйтпеңдер, əзір».

Жанында біраз отырғанда, ағам 
маған қайта-қайта қарап: «Сен аман 
бол, сен аман бол, сен аман бол» деп 
үш рет қайталады.

Неге бұлай еткенін кім білсін?! 
Бəлкім, деп ойлаймын, ұзақ  жыл-
дарғы інілік адал ілтипатыма разы 
көңілі ме...

Ағалық ақылым мен рухани қол-
дауыма сүйеніп жүргендер, Құдай-
ға шүкір, Қазақстанның кез-келген 
қиырынан табылып жатады. Көбісін 
көзбе-көз көрген де емеспін. Теле-
фон шалады, əдебиет пен азаматтық  
қана емес, қоғамның қозғаушы күші 
– ақыл-сана, парасат жайында əңгі-
ме-дүкен құрамыз. Кейде, Алматыдан 
топ құрап келетін жас əдебиетшілер 
бір төбе. Тараз қаласындағы талантты 
інілерім қазақша айтқанда, «құдайын-
дай сыйлап» жүреді. Солардың жұ-
мысқа орналасып кетулеріне де бел 
шешіп, кірісіп отырамын.

Жалпы, талантты қыз-жігіттермен 
кеңінен кеңес құрып отырғанда, олар-
дың соны ойларымен өзіңді де тəр-
биелеп отырсың. 

– Не жазып жүрсіз?
– Жазушы өзіне-өзі үзіліс беріп 

отыруы тиіс қой. Баста жазылып 
жүретіннің барлығын бұрқыратып 
қағазға түсіре беретіндей желбір-
жекен емеспін. Нені, неге, қалай 
жазу жан қинайды. Ақылың  жет-
кен жерге талантың, талантың жет-
кен жерге ақылың жетпейтін жағ-
дайлар бар. Сондықтан қалқам, 
қазір жазып жүргенім жоқ, жаным-
ды жеп жүрмін.

–  Жаға ұстатудан жалықпай-
тын «тосынсыйы» көп қоғамда 
күйінетіңіз не, сүйсінетініңіз не?

–  Ұлттық Ес деген ұғым бар. Егер 
ол қазақтың рухани Алтын қазығы-
на айналмаса, қоғамда күйінішің кө-
бейе береді. Сүйінетінің соны қоғам 
түсініп, Есті түзетудің пəрменді əре-
кеттерін жасап жатыр. Осы бағытта-
ғы Президентіміздің Рухани Жаңғы-
ру концепциясы тарихи тағдырымыз-
дағы Жанұран!

– Уайымыңыз көп пе? 
– Уайымсыздық ұлттың соры. Уа-

йым жазушыда қырық қабат.  Əр қаба-
тында аңыраған азап-шер. Қоғамның 
да, адамның да қайғы-қасіретін  қаз 
қалпына айта алатын – қоғамның 
да, адамның да қайғы-қасіретіне қан 
жұтып, қабырғасы қайысатын азабы 
бар, шері барлардың қасиеті. Ақиқат-
тың айбалтасы қап түбінде жатпайды.

– Несаға, жетпіске дейін жетсем 
деп көксегеннің бəріне қол жеткізе 
алдыңыз ба?

–  Олай болса, пайғамбарға айна-
лып кетпес пе едім. Төбеге шықтым, 
төбеден тауға жеттім, таудан оның 
ұшар басына бет бұрдым дейтіндей, 
бітіре қойған бəлендей түгім жоқ. 
Əйтеуір, барға қанағат, жоққа са-
лауат. Осыны мойындап, айта алға-
ныма да, шүкір!

– Өтінішімді жерге тастамай, 
қат-қабат тіршіліктің арасынан 
əңгімелесуге уақыт тапқаныңызға 
рахмет! Аман болыңыз, аға!

– Бар бол, айналайын!

Сұхбаттасқан  Анар ЛЕПЕСОВА

Алматы қаласында 
«KitapFest-2017» 
фетивалі өтті. 
Аталмыш шараны 
Алматы қаласының 
әкімдігі, «Нұр Отан» 
партиясы, «Бауыржан» 
қайырымдылық 
қоры мен Еуразиялық 
франчайзинг 
қауымдастығы 
ұйымдастырды. 

Фестивальдің басты мақсаты – 
балалар мен жастар арасында кі-
тап оқу үрдісін насихаттап, адам-
дарды техника мен ғаламтор жай-
лаған заманда  кітап оқудан бас 
тартпауға шақыру. Ал Алматыда 
өткен кітап фестивалінің басты 
ерекшелігі – жастарға заман ағы-
мы өзгергенімен, кітап оқу дəс-
түрі артта қалмайтындығын, кітап-
тан нəр алу əрдайым рухани азық 
екенін ұғындыру. 

Биылғы жылы төртінші рет 
ұйымдастырылып отырған фес-
тиваль алматылықтар арасында 
үлкен сұранысқа ие. Фестивальге 
бұл жолы 25-тен астам кітап бас-

палары мен дүкендері қатысты. 
Бұл шара барысында жұртшылық 
оқыған кітаптарын өзге қызықты 
кітаптарға ауыстыруға мүмкіндік 
алды. Фестиваль аясында кітап 
жəрмеңкесі, түрлі семинарлар, 
кітап көрмесі, танымал кітап ав-
торларымен кездесулер ұйымдас-
тырылды. Сонымен қатар, арна-
йы құрылған шатырларда таны-
мал кітаптар жеңілдікпен сатыл-
ды. Ал семинарлар кезінде оқыр-
мандар I Book You жобасының 
авторы Марина Шарипова, Айна 
Досмехаметқызы, танымал кітап 
видеоблогының авторы Алия Қа-
дырова, журналист Мəди Мəмбе-

тов, танымал пиар маманы Сау-
ле Серғазинова сынды қазақстан-
дық публицистер жəне ақын-жа-
зушылармен жүздесті. Жазушы-
лар шатырында Жазушылар ода-
ғынан Ғалым Жайлыбай, Серік 
Асылбекұлы, Сəуле Досжанова, 
Гүлзада Ниетқалиева өздерінің 
шығармашылықтары жөнінде ой 
бөлісті. 

Кітап əлеміндегі шара аясынан 
Алматының танымал ірі кітапхана-
лары да қалыс қалмады. Олардың 
дайындаған бағдарламалары арқа-
сында əр оқырман өзінің жанына 
жақын əрі қажеттісін тапты.Мəсе-
лен, Бегалин атындағы кітапхана 

өз шатыр аймағында кітаптардың 
тұсаукесерлерімен қатар, түрлі ак-
циялар мен конкурстар ұйымдас-
тырды.

Фестиваль  ұйымдастырушы-
сы «Бауыржан» қайырымдылық 
қоры «Кітап сыйлап, мейірім сый-
ла» атты қайырымдылық акциясын 
бастап, фестиваль аясында Педиат-
рия ғылыми орталығының балалар 
гематологиясы жəне қан аурулары 
бөліміне, наркологиялық орталық 
пен  қаламыздың түзету колония-
ларына жөнелтетін бірқатар кітап-
тарды жинақтады. 

«Түркістан-ақпарат»
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Басы 1-бетте

ƏСКЕРГЕ ҚАБЫЛДАУ 
ҚАЛАЙ ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ?

Көршілес Ресей мемлекеті биылдан 
бастап өз армиясының санын арттырып, 
келесі жылы 1,9 миллионға жеткізетінін 
мəлімдеген болатын. Ал біздің елдің Қор-
ғаныс министрлігі «саны бойынша шағын, 
бірақ жинақы армия құруды» мақсат етіп 
отыр. Күзгі шақырылымда Қазақстан ар-
миясының қатарына жаңадан 17 мың сар-
баз қосылады деп жоспарлануда. Негізінен, 
елімізде əскерилердің шамамен 70 пайы-
зы – келісімшарт бойынша ақылы қыз-
мет ететіндер. Соның ішінде, техникалық 
бөлімшелерде, сондай-ақ, əуе жəне теңіз 
қарулы күштерінде құрамның 99 пайызы 
келісімшарт бойынша қызмет ететін əске-
рилерден құралған. 

Екінші қыркүйектен бастап елімізде 
18 бен 27 жас аралығындағы азаматтар-
ды əскер қатарына шақыру басталды. Жал-
пы, мерзімді əскер қатарына 120 мың ер 
азамат шақырту алады. Соның 80 пайы-
зы армияға жарамды жандар. Тек 10 па-
йызы ғана денсаулығына байланысты əс-
керге жарамсыз. Ал қалған он пайызы 
уақытша ем қабылдап жүргендер. Соны-
мен қатар, биылдан бастап ақылы əскери 
білім алғысы келетіндердің жасы 24-тен 
асуы керек. Биыл əскер қатарына қабыл-
дау үшін жүргізілетін медициналық тек-
серіс те қатаңдаған. Дəрігерлер ер аза-
маттардың денсаулығымен қатар психо-
логиялық күйіне басты ден қоймақ. Айта 
кетейік, соңғы жылдары əскерге шақы-
рылғандарға жиі қойылатын «бас сүйек 
ішіндегі қан қысымы жоғары» диагнозы-
на қазір көз аурулары қосылған. Бұл рет-
те көктемде өткен Үкімет отырысының 
бірінде Қорғаныс министрі Сəкен Жасұ-
зақов Білім жəне ғылым министрі Ерлан 
Сағадиевке ескірген интерактивті тақталар 
жəне басқа да электронды форматтағы оқу 
құралдары болашақ жауынгерлердің көру 
қабілетіне нұқсан келтіретінін, əскерге ша-
қырылушылардың көбісінің көздері жақ-
сы көре бермейтінін ескерткен болатын.

Елімізде бекітілген ережеге сəйкес, əс-
кер қатарына əскерден босатылуға құқы-

ғы жоқ 18 бен 27 жас аралығындағы ер 
азаматтар шақырылады. Əскери борыш-
тың мерзімі – 12 ай. Əскери дайындық-
тан жедел өтуді қалаған азаматтар қыз-
меттің жеңілдетілген түрін пайдалана ала-
ды. Яғни, 40 күндік ақылы оқуды аяқта-
ған азаматтарға əскери курсты тəмамда-
ғаны жөнінде куəлік беріледі. Əрине, 40 
күндік оқуды 1 жылдық əскери өмірмен 
салыстыру мүмкін емес. Заң бойынша əс-
керден үйленгендер, сотталғандар, денсау-
лығы жарамсыздар, студенттер ғана бо-
сатылады. 

Ал əскерде болмағандарға 27 жасқа 
толғанда əскери қызметке жарамсызды-
ғы жөнінде билет беріледі. Айта кетейік, 
елімізде əскердегі əрбір жауынгерді асы-
рауға бюджеттен 1 миллион теңге бөлі-
неді. Бұған күнделікті үш рет берілетін та-
мақ, жатын орны жəне киім-кешегі кіреді. 

БОСБЕЛБЕУЛЕР 
КӨП БОЛҒАНЫ МА?

Бала күнімізде үстінде жауынгер киімі, 
басында фуражкасы, аяғында əскери керзі 
етігі бар ағаларымыз азаматтық борышын 
өтеп, елге оралғанда дүбірлетіп той жа-
саушы еді ата-аналарымыз. Ол кезде Отан 
алдындағы борышын абыроймен атқарып 
келген жігіттерді кішкентайлар үлгі тұта-
тын, үлкендер арқасынан қағатын. Əскер-
ден келген азаматтардың да жүзінен мақ-
таныш сезімі байқалып тұратын еді. Жа-
дымызда жатталған осы бір əдемі естелік-
терді бүгінгі күні байқай алмайтынымыз 
өкінішті-ақ. Əрине, əскерге барудан барша 
жігіт қашып жүр деуден аулақпыз. Сала 
мамандары да қазіргі уақытта əскери бо-
рышын өтеуге ниетті жастардың саны бұ-
рынғыдан əлдеқайда артқандығын айтады. 
Алайда қоғамда əскери борышын өтеуден 
қашатын босбелбеулер де жоқ емес. 

Əскерге бармаудың сан түрлі жолын 
тауып, «қолдан жасалған» ауруын сылтау-
рататын жігіттердің намыссыздығы талай 
рет талқыға түскен. Сонда да сап түзеп, əс-
кери сабақ алудан қашатын жігіттер саны 
азаймай отыр. Сондықтан елімізде əскер 
қатарына барудан бас тартқандар үшін 
жаза тағайындалмақ. Бұл туралы ҚР Қару-
лы Күштері бас штабы тəрбие жəне идео-
логиялық жұмыстар департаментінің бас-

шысы Мүслім Дайыров мəлімдеді. Мүслім 
Дайыровтың айтуынша, əскерге барудан 
қашқан дені сау азаматтар енді бір жыл-
ға дейін бас бостандығынан айырылып, 2 
миллион теңге айыппұл төлеуі мүмкін. Ал 
денсаулығына байланысты жалған құжат-
тар жасатса, одан екі есе көп айыппұл тө-
лейді немесе осы қаржыны өндіру мақса-
тында қара жұмысқа жіберіледі.

Əскерге деген қызығушылықтың 
азаюына əсер етіп отырған себептер көп. 
Соның бірі – əскерге алу талаптарының 
қатаңдығы. Армия қатарына қабылдану-
ды армандайтын ауыл баласының біразы 
«майтабан» болғандықтан, əскери киім 
киюден қағылуда. Дəл осы себеппен əс-
кер қатарына қабылданбай қалғандардың 
саны қанша?! Жəне əскерге алынбай қал-
ғандардың көбісі өздерінің «майтабан» 
екенін айтып мақтанудан да кетəрі емес. 

Зады, жігіттердің көпшілігі əскери са-
бақты жоғарғы оқу орындарында жүріп-ақ 
оқу мүмкіндігін қалт жібергісі келмейді. 
Жас жігіттер үшін бұл тиімдірек. Яғни, 
ата-анасы мен достарынан ұзап, алысқа 
кетудің қажеті жоқ. Ал темірдей тəртіп əс-
кердегідей ұзаққа созылмайды. Өзіне үй-
реншікті ортада жүріп-ақ, əскери шенге 
қол жеткізе алады. Бірақ мұндай мүмкіндік 
барлығына бірдей қолжетімді емес. Өйт-
кені жоғары оқу орындарындағы əске-

ри дайындық бөлімдеріне де екінің бірін 
қабылдай бермейді. Ал əскери дайындық 
бөліміне қабылданғандар əскерге жұмса-
ған бір жылын оқу оқып, қосымша жұ-
мыс істеумен өткізеді. Бүгінгі заманда 
жас жігіттер үшін ұтымдысы осы. Оның 
үстіне, əскери билетті түрлі жолмен «са-
тып алуға» болатындығы да талай жас 
жігіттің міндетін жеңілдетуде. 

Бүгінде ата-аналар да бұрынғыдай ба-
лаларын əскерге жіберуді армандап, күт-
пейді. Мұның да себебі жоқ емес. Күн са-
йын орын алып жатқан келеңсіз жағдай-
лар, жан түршігерлік оқиғаларды естіген 
ата-ана үміт еткен баласын əскерге жіберу-
ге қайдан ниетті болсын?! Теледидар мен 
ғаламтордан естіп-білген жайттар жүрегін 
шайлықтырған қай ата-ана баласын əскер-
ге жібере қояр дейсіз?! Жасыратыны жоқ, 
əскери борышын өтеп жүріп, түрлі əлім-
жеттік істердің құрбанына айналып, талай 
сарбаздың туған жеріне мүрдесі қайтты. 

Санамалап қарасақ, əскери борышын 
өтеуден қашатын жігіттердің сылтауы сан 
түрлі. Алайда қазақ жігітінің мойнын-
да бір міндет бар. Ол – Отан үшін қыз-
мет ету, Отан үшін от кешу. «Ер ел үшін 
туады, ел үшін өледі», – дейді қазақ хал-
қы. Қашанда халықтың ұлы болу – əрбір 
жігіттің биік арманы. Əсіресе, Отан ал-
дындағы борышын өтеп, əскер қатары-

на қосылу – нағыз азаматтықтың белгісі. 
Мұны жүрегі қазақ деп соққан əрбір жас-
тың түсінері анық. Əскери тəртіпті көзбен 
көріп, тіршілігін түйген жігіт біршама есе-
йеді. Қуыс кеуде болып, қашып жүргеннен 
не пайда? Одан да əр жігіт Отан алдын-
дағы парызын өтегені жөн. Бойында қа-
зақтың қаны ойнаған, жүрегінің түгі бар 
жігіт бұл жауапкершіліктен жалтармайды. 
Ал қоғам жігіттерді əскерден безуге емес, 
соған ұмтылуға жұмылдыру жолында тəр-
биелеуге тиіс.

ƏСКЕРДЕГІ ƏЛІМЖЕТТІККЕ 
ТОҚТАУ БАР МА?

Əскерге барудан қашқақтайтын жігіт-
тердің атап айтар бір себебі – əлімжеттік. 
Өкінішке қарай, əскердегі əлімжеттікті 
түбірімен жою қолдан келмей тұр. Қор-
ғаныс министрлігі де бөлімдердегі əлім-
жеттікті тамырымен жою мүмкін еместігін 
мойындайды. Министрліктегілер тəртіп 
бұзушылардың қатаң жазаланатынын ес-
керткенімен, мұндай əрекеттің тамырына 
балта шабу қиын екендігін алға тартады. 
Ресми дерек бойынша, 2017 жылдың ал-
ғашқы үш айында Қарулы Күштерде 86 
қылмыс тіркелген. Оның екеуі – əлімжеттік 
əрекеттер. Ал 2016 жылы 268 қылмыс, 11 
əскердегі əлімжеттік фактісі тіркеліпті.

Əскерге алғаш барған сарбаз барлық 
қиындыққа шыдаймын деп ант беретіні 
белгілі. Алайда əскердегі қатаң талап пен 
жас сарбаздың намысын аяққа таптау, əлім-
жеттік пен қорлықтың арасында айырма-
шылық жер мен көктей. Əскерде жүрген 
сарбаздар онда болып жатқан əлімжеттік 
туралы ешнəрсе айтпайды. Ал əскери бо-
рышын өтеп келгеннен кейін, командир-
лердің ұялы телефонына бірлік салдыра-
тынын, əскерден қайтуға əзірленіп жүрген 
сарбаздардың қатарға жаңа қосылғандар-
ды мəжбүрлеп, үйінен ақша сұрататынын, 
бəрін-бəрін тізіп айтып береді. Сол себепті 
де, əскердегі əлімжеттіктің нақты дерек-
терін ешкім біле алмайды. Психологтар өз-
өзіне қол жұмсағандарға көбінесе психи-
калық ауытқуы бар деген баға береді. Ал 
сарбаздар əскер қатарына алынбай тұрып, 
толық медициналық тексеруден өтеді. Егер 
əскерде жүріп өз-өзіне қол жұмсаған сар-
баздың психикалық ауытқуы болса, сарбаз-

ды əскерге қалай алған? Əлде əскер қата-
рына сау болып қосылған сарбаз психика-
лық ауытқуға сонда жүріп ұшырайтын бол-
ғаны ма? Қисынсыз мысал келтіретін əске-
ри бөлімшенің қызметкерлері осы жағын 
ескере қоймайтын сияқты. Əскерде орын 
алып жатқан осыншама заң бұзушылық-
ты анықтауға құқық қорғау органдарының 
неліктен дəрмені жетпей жүр?

Сарбаздар арасында əскердің жазыл-
маған заңы қалыптасқан. Əлі жеткені 
əлсізін сабау, міндеттелген тапсырманы 
дұрыс орындай алмағандардың жазасын 
беру əскердегі қалыпты жағдайға айналып 
кеткен сияқты. Баласын Отан алдындағы 
борышын өтеуге жіберіп, жанын шүберек-
ке түйіп, сары уайымға бататын ата-ана-
ға да оңай емес.

 Əскердегі əлімжеттіктің түп-төркіні 
қайда жатқанын іздеп көрдік пе? Əлім-
жеттік əрекеттерге баратын сарбаздар 
мен əскери қызметкерлер қайда тəрбие-
ленген? Тіпті, ондайлар жасында тəрбие 
көрген бе? Азаматтардың заңсыз əрекет 
жасауына оның отбасындағы тəрбиесінің 
ықпалы болуы да бек мүмкін. Отбасында 
жақсы тəрбие алған, үлгілі, өнегелі аза-
маттар əскер қатарында да алдыңғы шеп-
тен көрінуге тырысады. Сондықтан əс-
керде орын алатын мұндай көріністерге 
əскерге дейінгі тəрбиенің жеткіліксіз бо-
луының да өзіндік ықпалы болады. Бар-
лық отбасы бірдей емес. Кейбір əке-шеше-
лер балаларын кішкентайынан елін сүю-
ге, туған жердің белді бір азаматы болу-
ға баулиды. Ал қайсыбір шаңырақтарда-
ғы ата-ана «санатындағы» кісілер ұлдары-
ның болашағын ойлау былай тұрсын, қу 
құлқынның қамын ойлап, ішімдікке са-
лынып кетеді. Оларға балаларының келе-
шегінен гөрі, арақ-шарап артық көрінеді. 
Міне, осындай толыққанды тəрбие алма-
ған жастардың əлгіндей кемшіліктері, мі-
нез-құлықтары əскер қатарына шақырыл-
ған кезде анық көрінеді.

Əскер – өмір мектебі. Ол ата-анасы-
ның жанында қиындық көрмеген кез кел-
ген бозбаланы ширатады, шыңдайды, өз 
бетінше өмір сүруге тəрбиелейді. Сон-
дықтан əрбір қазақ азаматы сарбаз ретін-
де сап түзеп, əскери мектепте шыңдалу-
дан қашпауы қажет.

САРБАЗ БОЛЫП, САП ТҮЗЕП...
Күзде Қазақстан армиясының қатарына жаңадан 17 мың сарбаз қосылмақ. Бірақ...

ТҮНГІ КЛУБТАРДА КІМДЕР ЖҮР?
Алып шаһарда 100-ден астам көңіл көтеретін орын бар 

– Қыз деген осылай түнделетіп жүруші ме 
еді? Өңкей бетімен кеткендер! Ауылдағы əке-
шешелерің сендерді оқып жүр, жұмыс істеп 
жүр деп сеніп отыр, ал сендер клуб жағалап 
жүрсіңдер! – деп дүрсе қоя берді. Мен аңта-
рылып қалыппын. Негізсіз айыптауға шыдай 
алмай кеткен сіңілім:

– Аға, анық-қанығын білмей тұрып неге 
айыптайсыз? Біз «Мегадан», кинодан шық-
тық, – деді тұнжырап.

– Кино жаңа ғана бітті. Біраз жаяу жүріп, 
Райымбек даңғылына таяу маңнан тоқтатсақ, 
такси арзанырақ болатын шығар деп клубтың 
алдынан бір-ақ шығыппыз. Əйтпесе, онда жо-
лап көрген қыздар емеспіз, – деп мен де ақ-
тала жөнелдім. 

Жүргізушінің түсі өзгеріп, жүзі жылып 
сала бергенін алдыңғы айнадан көріп отыр-
мын. Даусынан да жылу сезгендей болдық:

– Е-е, қайдан білейін... Кешіріңдер, айна-
лайындар. Түнгі клубтан қызық іздеген көп 
қыздың бірі шығар деп ойладым. Қазақтың əр 
қызын өз қызымдай көремін. Олардың жиір-
кенішті жерлерде жүргенін көрсем жаным 
ауырады, зығырданым қайнап кетеді. Содан 
кейін ғой өзімді-өзім ұстай алмай айғайға ба-
сып кеткенім. Кешіріңдер, кешіріңдер!.. Сонда 
да түнделетіп жүрмей-ақ қойыңдаршы. Қазір 
қорқынышты ғой, əсіресе мына көшенің бо-
йында қағынғандар көп, – деді қамқор үн-
мен. Біз жүргізушінің ақылын ұққанымызды 
аңғартып, бас изестік. Түнгі клубтың маңа-
йынан ұзап кетсек те, əрі қарайғы əңгімеміз 
оның төңірегінен алыстаған жоқ. 

Жүргізушінің есімі – Қайсар. Такси қыз-
меті арқылы нəпақа тауып жүргеніне 3 жыл-
дан асыпты. Көбінесе түнде, көлік кептелісі 
жоқ кезде жолаушы тасиды екен. Маңайлай-
тыны – мейрамхана, түнгі клубтардың айна-
ласы. Түн түндігін түргенде қозғалысы жан-
данып, азан-қазан, у-шу болып жататын осын-
дай орындардан «демалып» шыққандарға так-
си қызметін көрсетеді. Клубтан шығатын қа-
ракөздердің қылығына əбден қаныққан Қай-
сар аға қазақ қыздарының тəрбиесі кері кет-
кеніне налыды. 

– Өз қыздарыммен жасты бойжеткендер 

қысқа көйлек, біз өкшелерін киіп, клуб жа-
ғалап жүреді. Біреуінен шыққаны аздай, так-
сиге мініп, екіншісіне барады. Үсті-бастары-
нан темекі мен арақтың иісі араласа аңқыған-
да, көліктің ішінде тынысың тарылады. Бір-
екеуіне ұрсып та жібергем, ұялған қыз көр-
ген жоқпын бірақ. Шала орысшаларын қосып, 
ауыздарына келгенін айтып кетеді. Əңгіме-
лерінің ұзын ырғасы «Сіздің шаруаңыз қан-
ша, ақшаңызды төледік пе, апар деген жер-
ге апарыңыз!» дегенге саяды. Қыздарымның, 
қаракөз қарындастарымның осындай деңгей-
ге түсіп кеткені жаныма батады. Клубта жү-
ретін қазақ жігіттерінің де оңғаны жоқ. Ішіп 
алып, ілік іздеп жүреді. Араларында «Клуб 
деген не өзі?» деп мың рет естігенін бір рет 
көзбен көру үшін келген бозбалалар да бар. 
Олардың көбі – ауылдан кеше ғана келген 
студенттер. Жан-жағына жаутаң-жаутаң етіп 
қарағандарынан-ақ жаман əдеттерге үйір бола 
қоймаған жастар екенін аңғарасың. Дер кезін-
де бойларын аулақ салып үлгермесе, ішетін 
мен шегетінге салынып, даңғазаға үйір болуы 
ғажап емес, – дейді такси жүргізуші.

Қайсар аға қала жастарының қарасы үзіл-
мейтін, маңайында төбелес, атыс-шабыс жиі 
болатын түнгі клубтарды, əдепсіз қыздардың 
құтты мекеніне айналған кафелерді жіпке тізіп 
берді. Бəрінің де атауы таныс, əрі-бері өткен-
де кейбірін көріп те жүрміз. Бірақ бас сұ-
ғып көрмеппіз. Беймəлім əлем. Такси жүргі-
зушінің əңгімесі сол əлемнің құпиясына қа-
нығуға итермеледі.

ТҮНГІ ЖОРЫҚ

Қала тынысына қанық жастардан сұрас-
тырып, түнгі клуб жайлы білім-білігімізді «те-
реңдеткендей» болдық. Айтуларынша, жұма-
сенбі күндері клубтарда кісі қарасы қалың 
болады. Ондағы тіршілік түнгі 11-ден кейін 
қызады екен. Білетіндер ерте барсақ, клуб-
та ешқандай «қызық» көре алмайтынымыз-
ды ескерткен соң, «жорыққа» түн ортасын-
да шықтық. Таңдағанымыз – Сейфуллин мен 
Мəметов көшелерінің қиылысындағы «Ара-
госта» клубы. 

Танысымның айтқаны айдай келді. Клуб-
тың кіре берісінде тұратын еңгезердей жігіт-
тер ішке кіргісі келетін жігіттерді бастан-аяқ 
тексеріп, кейбірін «фэйс-контрольдан» өт-
пей қалдың деп кіргізбей қояды деп еді. Ра-
сында да, бізбен қатар кірген екі жігіт қай-
та шығуға мəжбүр болды. Ал бізбен жылы 
амандасты да, клубтың төріне қарай жол 
нұсқады. Əрі қарай өзін Айбек (есімі өз-
гертілді) деп таныстырған əкімші жігіт же-
телеп əкетті. Əуелі:

– Екеусіздер ме, əлде қатарларыңыз-
ға кешірек қосылатын қонақтар бар ма? – 
деп сұрады орысшалап. – Мына жаққа қа-
рай өтіңіздер.

Айбек бізді би алаңынан алшағырақ ор-
наласқан шағын үстелге жайғастырды. У-
шудан сəл де болса қашық отыратынымыз-
ға қуандық. Тамақтары жыртылып кетердей 
айғайлап, ақ тер, көк тер боп билеп жат-
қан жастардың үнінен құлақ тұнады. Көк 
түтіннің арасында ешкімнің түрі көрінбейді. 
Тек қысқа белдемшелер мен ашық-шашық 
көйлектерден қыздардың еттері ғана менмұн-
далайды. Шеткерірек тұрған үш қыз елірген 
биге қосылмай, айналаны жатырқап тұрған-
дай көрінді. Клуб деген «кереметпен» алғаш 
рет танысып тұрған студенттер шығар деп 
топшыладық. Өзгелер даңғаза əуеннің ырға-
ғымен еден тепкілеп жүр. Бір қыз-бір жігіт 
боп жұптасып алғандардың биі тіпті ерсі. 
Бір-біріне ентелей ұмтылып, арсыз қимыл-
дан қымсынар емес. 

Би алаңына бағытталған қызылды-жа-
сылды жарық көзді талдырған соң, наза-
рымызды үстелдерге бұрдық. Қонақтардың 
көбі билеп жүргендіктен, үстелдердің біразы 
бос. Тапсырыс берген астарын ішіп үлгер-
местен, би алаңына асыққан сияқты. Жар-
тылай желінген пицца, қуырылған картоп, 
кəуап секілді тағамдар мен стақанның түбін-
де қалған сыраны əр үстелдің басынан көру-
ге болады. Бізге қарама-қарсы үстелде бет-
терін баттастыра бояған екі қыз жайғасқан. 
Алдарында – арақтың шөлмегі, ауыздарын-
да – қорқор. Айналаны шолып, «қармаққа» 
ілінер олжа іздеп отырғандай. Көп ұзамай, 
оларды «алтын балық» өзі іздеп келді. Ұзын 
бойлы, алпамса денелі жігіт жымиып келіп, 
қолын ұсынды. Сөздері естілмесе де, таны-
сып үлгергендерін ұғу қиын емес. Қыздар да 
қулана жымиып, қастарынан орын ұсынды. 
Жігіт сəл тізе бүгіп, əңгімелесті де, сəлден 
соң би алаңының сол қанатындағы бір үс-
телді нұсқады. Көп ұзамай, сылаңдаған екі 
қыз «алтын балықтың» соңынан ілесіп, сол 
жаққа беттеді. Би алаңындағы түрлі-түсті 
жарық кедергі келтірсе де, əлгі үстелде тағы 
екі жігіт отырғаны аңғарылады. Əрі қарай 
бесеудің отырысы қызып, ішімдік пен тіс-
кебасар тасыған даяшылар дамыл таппады. 

Манадан бері тек шырынға тапсырыс 
бергенбіз.Түн ауғанда ештеңе жегіміз кел-
месе де, отырысымыз күдік тудырмасын де-
ген оймен даяшыны шақырып, тіскебасар 
алдырдық. Клубтың «қызықтарын» өткізіп 
алмайық деп жан-жағымызды əлі де шолып 
отырмыз. Айналамызға жалтақ-жалтақ қарап 
отырған бізді жігіт іздеп отырған сылқым-
дар деп ойласа керек, қасымызға орта бойлы 
жігіт жетіп келді. Музыкадан дауысы естіл-
мегендіктен, құлағыма төніп, келген себебін 
айтты. Танысып, биге шақырмақшы. Аузынан 
арақтың иісі бұрқырап тұр. Топшылауымша, 
21-22 жас шамасындағы бозбала. Бейтаныс 
қыздар ғой деп қымсынар түрі жоқ, қылмың-
дап қояды. Дауысымды көтеріп ұрсып берген 
соң ғана жөніне кетті. Үстеліне отырған жоқ. 
Би алаңындағы топтың ішіне енді де, сон-
да билеп жүрген қыздардың бірін білектен 
шап берді. Кіндігі ашық кофта киген бикеш 
наразылық танытқан жоқ. Жігіттің мойны-
на жабысып, арсыз биін жалғастыра берді. 

Мұндай көріністерді əрі қарай көріп оты-
руға дəтіміз шыдамады. Ішкен-жегеніміздің 
ақысын төлеп, кетуге ыңғайландық. Шыға-
беріс есіктің аузында ес-түсін білмейтін қыз-
ды сыртқа қарай сүйрелеп жүрген жігітпен 
қабаттасып қалдық. Оларды бірінші өткізіп 
жіберуге тура келді. Ішімдікке сылқия той-
ған қызды қайда алып кеткені бір Құдай-
ға аян, əйтеуір көлігінің артына отырғыз-
ды да, күнбатысты бетке алды. Бір бойжет-
кеннің күні «батқан» шығар сол түні. Əлгі 
көліктен көз алмай тұрып қаппыз, таяқ тас-
там жерде топтасып тұрған жігіттердің бізге 
тесіле қарап тұрғанын аңғарып, тезірек так-

си тоқтатуға ұмтылдық. Сіңілім сол топтағы 
біреуінің қолынан пышақ, біреуінен кастет 
көріп қалғанын үйге жеткенде бір-ақ айтты. 
Жүрегім су ете қалды. «Неге ертерек айтпа-
дың?» дедім ренжіп. «Ерте біліп қайтпексің? 
Тартып алайын деп пе едің?», – деді ол да 
менің негізсіз ренжігенімді ұқтырып. Бір 
жамандықтың боларын оның да, менің де 
ішіміз сезіп тұр. Əлгі такси жүргізуші Қай-
сар ағаның айтқаны рас болып шықты. Клуб-
тағы жиын төбелессіз тарқамайтын секілді. 

 
АЖАЛ ОРДАСЫНДА 

ОЙРАНДАЛҒАН ӨМІР

Біздің көргеніміз – Алматыдағы бір клуб-
тың «кереметтері». Алып шаһарда мұндай 
көңіл көтеру орындарының саны 100-ге жетіп 
жығылатынын ескерсек, ар мен ұяттан без-
ген ортада қазақтың қанша ұл-қызы бетімен 
жүргенін ойлаудың өзі мұң. Ең өкініштісі, 
түнгі клубтың ажал ордасына айналғаны. 
Клубтан «көңіл көтеріп» шығып, қайғылы 
қазаға ұшырағандар жайлы жан түршікті-
рер хабарлар көбейіп кетті. Ғаламторды ақ-
тарсаң, «Шымкентте 22 жастағы жігіт түнгі 
клубта қаза тапты», «Астанада түнгі клуб-
тан шығып жоғалған қыздың өлі денесі та-
былды», «Талдықорғанда 29 жастағы жігітті 
түнгі клубтың маңында айуандықпен ұрып-
соғып кетті», «Алматыдағы түнгі клубта 
болған төбелестің соңы қайғылы жағдаймен 
аяқталды» деген ақпараттардан көз сүрінеді. 

Соңғы он шақты жыл көлеміндегі 
əлемнің əр түкпіріндегі түнгі клубтарда бол-
ған қайғылы оқиғаларды сараптап көрсек, 

ажал құшқан адамдар саны көптігін байқау-
ға болады. Бұларға қарап отырып, дүниедегі 
ең қауіпті орын – осы түнгі клубтар ма де-
ген ойға қаласың. Мəселен, 2009 жылы Ре-
сейдің Пермь қаласындағы «Хромая лошадь» 
түнгі клубында кенеттен өрт тұтанып, 156 
адам қаза тапқан болса, сол жылы Таиланд 
астанасы Бангкоктегі «Сантика» түнгі клу-
бында тұтанған өрттен 61 адам көз жұмды. 
Сол сияқты, 2008 жылы Қытайдың Шэньч-
жэнь қаласындағы «Вуванг» түнгі клубын-
да 43 адам, 2004 жылы Аргентина астанасы 
Буэнос-Айрестегі «Республика Краманьон» 
түнгі клубында 194 адам, 2003 жылы АҚШ-
тың Род-Айленд штатындағы түнгі клубта 
100 адам, ал 2000 жылы Қытайдың Лоян қа-
ласындағы бір түнгі клубта 309 адам аяқ ас-
тынан пайда болған өрттің себебінен түтінге 
тұншығып немесе тірідей өртеніп, мерт бол-
ды. Тізбелегеніміз – əлемдегі жын-ойнақ ор-
даларының кесірінен болған жан түршіктірер 
оқиғалардың бірнешеуі ғана. Білмейтініміз 
қаншама... Ащы суға сылқия тойып алып, 
өзара төбелесіп, бір-бірін майып қылған, жа-
рымжан, мүгедек күйге түскен жастардың өзі 
бір бөлек əңгіменің арқауы. 

Қайбір жылы депутаттар Алматы мен Ас-
танадағы гей-клубтардың мəселесін айтып, 
қоғамды азғындауға, жастарды тура жолдан 
тайдыруға апаратын жерлерді жауып тастау 
қажеттігін шыр-пыр болып көтергені есте. 
Алайда өскелең ұрпақты арсыздыққа тəр-
биелейтін орындар əлі күнге дейін өз ісін 
дөңгелетуде. Тіпті, жыл өткен сайын жұмы-
сы жанданып, табыстары артып келеді. Мей-
рамхана бизнесінде кəсібін дөңгелетіп жүр-
ген кəсіпкердің мəліметіне сүйенсек, шаһа-
рымыздағы адам қарасы үзілмейтін шағын 
түнгі клубтар айына 50-65 мың доллар пай-
да түсіреді екен. Қалтаның қамын ғана күйт-
тейтін қожайындар ұрпақ тəрбиесін қайтсін? 
Əмияны күн сайын долларға толып жатқанда 
ұлттың ұятын ойлап, бас ауыртсын ба? Май-
шелпектен қағылғысы келмейді. Сондықтан 
мың түрлі уəж айтып, түнгі клубтарды жабу 
керек деген қоғам белсенділеріне қасқайып 
қарсы тұрады. Бірақ бір кездері мемлекет 
ешқандай қарсылықтарға қарамастан қала-
дағы казиноларды жаппай жауып тастады 
емес пе? Соның арқасында құмар ойыншы-
лардың саны азайып, ойран болған отбасы-
лардың түтіні қайтадан түзу шыға бастады. 
Тек дауасыздар ғана берісі Қапшағай, ары-
сы Бурабай асып жүр. Сол сияқты Алматы-
дағы түнгі клубтардың да түтінін өшіретін 
уақыт жетті. Əйтпесе арсыздық пен бұзақы-
лықтан басқа үйретері жоқ орын ұрпақтың 
түбіне жетуі мүмкін. 

Анар ЛЕПЕСОВА

Көптен күткен фильм отандық прокатқа шыққанын ести сала 
кинотеатрға асықтық. Сейфуллин мен Мақатаев көшелерінің 
қиылысында орналасқан «Мега» ойын-сауық орталығындағы «Chaplin» 
кинотеатрына кештете келсек, тек түнгі сеансқа билет қалыпты. 
Фильмнен шығамыз дегенше түн ортасынан ауды. Жолдың арғы бетіне 
өтіп, такси тоқтаттық. Атышулы түнгі клубтың маңайы. «Клиент» іздеген 
такси жүргізушілерінің көбі түнде сол жерді торуылдайтындықтан көп 
тұрған жоқпыз. Бірінші тоқтаған көлікке жайланып отырып, фильм 
кейіпкерлері туралы айта бастағанымыз сол еді, тізгінді ұстап отырған 
егделеу кісінің зіркілі сөзімізді сап тыйды. 
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Сонымен, аты аңызға айналған Ла Скала театрының өнеріне көзайым болудың сəті түсті. Обалы нешік, ЭКСПО қазақ топырағына келіп, 
түрлі мəдени бағдарламаларға себепкер болмаса, мұндай сыбаға-тартудың біздің пешенемізге жазылуы екіталай ма еді, кім білсін? Əсіресе, 
қазақ жерінде, қазақ театрында отырып, итальяндық композитор жазған операны итальяндық əншілердің орындауында өз құлағыңмен 
тыңдау қандай ғанибет! Құлақ құрышын қандырып қана қоймай, «Астана Операдағы» өз əншілеріміздің дауыс əуезімен жəне шырқау 
диапазонымен іштей салыстырып отырғанымызды несіне жасырайық. Ашығын айтқанда, Вердидің күрделі музыкасын орындап тұрған 
əншілердің шеберлігі қазақ əншілерінің өнерінен асады екен дей алмаспыз. Бірақ операның Отаны – Италия екені рас, Вердидің дəл осы 
«Фальстаф» операсы – əлемге мойындалған атақты шығарма екені əрі композитордың жиырма алтыншы, соңғы туындысы екені де рас. 
Əйтпесе, қазақ əншілерінің шеберлігі олардан бір мысқал да кем емес.

Ла Скала театры Астанада төрт күн, яғни 1, 4, 6, 8  қыркүйекте Вердидің «Фальстаф» операсын қойды. Бұл операны қою үшін Ита-
лиядан 260 адамнан тұратын делегация келіпті, оның ішінде опера труппасы, хор, симфониялық оркестр, техникалық қызметкерлер, 
тағысын тағылар бар. Операда қолданған декорациялар мен костюмдерді он төрт фура көлікпен жеткізген. Айтпақшы, Джузеппе Вер-
ди бұл операны əбден егде тартқан шағында, 76 жасында жазған екен. Соған орай, қоюшы режиссер опера мазмұнын сəл-пəл өзгертіп, 
шығарманың басты кейіпкері Фальстаф деген музыканттың қарттар үйінде ұйықтап, түс көріп жатқан кезін бейнелейді. Ал операны 
сүйемелдеп тұрған оркестрді 80-нен асқан дирижер басқарады екен. Зубин Мета – жасы келгеніне қарамастан бойын тіп-тік ұстайтын, ал-
дында жатқан нотаға қарамайтын дирижер. Шамасы, операның музыкасын бастан-аяқ жаттап алған. Итальян тілінде шырқалған опера 
сөздерінің қазақша жəне орысша мағынасын сахнаның жоғарғы жағындағы кішкене экраннан оқуға болады. Біресе жоғарыдағы экранға, 
біресе сахнадағы кейіпкерлерге қарап отырып операның мазмұнын ғана ұғу мүмкін, бірақ музыкадан лəззат алу қиынға түседі. Мұндайда 
ең дұрысы – операның либреттосымен алдын-ала танысып алып, итальяндық əншілердің не айтып жатқанын көңілмен ғана болжап, 
опера музыкасын тыңдап, оркестр мен солистердің орындау шеберлігінен рухани əсер алу. Сондықтан егер итальяндық көрермен опера-
ны қазақ көрермендеріне қарағанда жақсырақ түсінетін болса, оның себебі опера тілінің итальянша екендігінде шығар деп топшыладық. 
Миландық театрдың өнерін тамашалауға асық көрермендер опера билетінің қымбаттығына қарамады, кіру құны 30 000 теңгеге дейін бол-
са да, залда бос орын жоқ.

Астанада он шақты күн гастрольдік сапарда болған Ла Скала операсының əншілерінен сұхбат алудың да сəті түсті. Дəл осы жолы Ла 
Скаланың атынан келіп отырғанымен, операның солист əншілерінің дені дəл осы театрдың басыбайлы қызметкерлері саналмайды. Себебі 
қазіргі таңда халықаралық тəжірибеде қалыптасқан жайт – таланты мойындалған атақты опера əншілері кез келген театрмен келісім-
шартқа отырып, əлемнің кез келген елінде жұмыс істей береді. Қазақстанға Ла Скаланың атынан «Фальстаф» операсын шырқауға кел-
ген əншілердің бірқатары осындай келісімшартпен келгендер екен. Солардың бірі – «Фальстаф» операсында Форд ролін ойнаған Массимо 
Кавалетти. Ол бұған дейін Цюрих опера театрының солисі болған, сонымен қатар Метрополитен-опера, Ла Скала, Ковент-Гарден, Вена 
операсы, Голландияның Ұлттық операсы, Берлиндегі неміс операсы, Барселонадағы «Лисео» театры, Мускаттың Корольдік опера театры, 
Флоренциялық опера театрларында өнер көрсеткен. Айтпақшы, Қазақстанда болған кезінде, яғни 4 қыркүйекте «Фальстаф» операсында 
əн шырқаған кезде Кавалетти сахнада 500-ші рет өнер көрсеткен екен. Осылайша, итальяндық əнші қазақ жерінде өз өнерінің кішігірім 
мерейтойын атап өтті. Баритон дауысты əншімен болған сұхбат та осы «Фальстаф» операсындағы рөлі жайлы сұрақтан басталды.

Массимо КАВАЛЕТТИ, 
Ла Скала солист әншісі: 

БИБІГҮЛ ТӨЛЕГЕНОВАНЫҢ БАЙҚАУЫ ӨТТІ

ӨМІР – ЖАЛҚЫ, 
ӨТЕДІ ДЕ КЕТЕДІ

– «Фальстаф» операсындағы 
басты кейіпкерлердің бірі – Форд-
тың ролін орындайсыз. Кейіп-
керіңіздің жан-дүниесін қанша-
лықты сезіндім-білдім дей аласыз? 
Жалпы, кейіпкеріңіздің қандай 
адам екенін  көрермендерге сөзбен 
талдап, түсіндіріп бере аласыз ба?

– Форд – жаңа заманның ада-
мы. Ол нарықтың заңдылықтарын 
білетін, сауда-саттық жасап байы-
ған адам. Енді ол лорд болғысы ке-
леді. Оның ойынша, бас кейіпкер 
Фальстаф – ескі дəуірдің, ескі тап-
тың адамы. Бұған қоса, Фордтың 
өз кəсібіне қатты берілгені сонша-
ма, ол ерлі-зайыптының арасында 
сүйіспеншіліктің қандай болаты-
нын ұмытқан жан. Сондықтан оның 
əйелі Алиса жалғыздықтан зардап 
шегеді. Опера оқиғасының өрбу ба-
рысында Фордтың өз əйеліне деген 
сезімі қайта оянып, ол өмір сүрудің 
мəнін еске түсіреді. Ал оның қызы 
Нанетта əкесі таңдаған адамға тұр-
мысқа шығудан бас тартып, өзі жақ-
сы көрген адамды таңдайды. Мұ-
ның бəрі Фордтың бойында адам-
гершілік сезімдердің оянуына ық-
пал етеді. Шығарма желісі бойын-
ша Форд пен Фальстаф арасында 
көзге көрінбес шайқас жүретін сы-
қылды, бірақ қойылым соңына қа-
рай олар адал достарға айналады. 
Форд лордқа қанша ұқсағысы кел-
генімен, лорд бола алмайды. Ол бар 
болғаны өз от басы, ошақ қасы жы-
луын қайта тапқан қарапайым адам. 
Ол əркез өз отбасын, бала-шағасын 
қорғауға ұмтылады, бірақ өз өмірі-
не өзі қожа емес. Фальстаф, Алиса 
оның өміріне оның өзінен артық ба-
сымдыққа ие сияқты. 

– Сонда, сіздің ойыңызша, 
Форд жағымды кейіпкер сана-
ла ма?

– Ол жағымсыз кейіпкер емес. 
Ол – бар болғаны өмірдің не екенін, 
адамдармен қарым-қатынастың қан-
дай болатынын ұмытып қалған адам. 
Былайша айтқанда, қу дүниенің со-
ңына түскен кісі. Сондықтан бақыт-
тың дəмін ұмытқан. Бірақ қойы-
лым соңына қарай ол отбасы жы-
луын, жақын адамдарының қадірін 
түсініп, тəубесіне келеді. Меніңше, 
операдағы ең басты, аса маңызды 
сəт – осы. Адамдардың арасында-
ғы бауырластық, Фордтың отбасын-
дағы достық пен махаббат, басқа да 
кейіпкерлердің арасында бір-біріне 
деген жанаршырлық сезімінің оя-
нуын көрсету арқылы опера авто-
ры Верди өмірдің өте қысқа екені-
не, сондықтан қолымыздан келгенше 
əрбір күнді, əрбір сəтті дұрыс пай-
даланып, уақыттың, айналамыздағы 
адамдардың қадірін білуге ұмтылға-
нымыз жөн екеніне меңзейді. Бұған 
қоса, Вердише айтқанда, өмірдің өзі 
– қалжың, əр нəрседен күлкі іздеуге 
болады. Материалдық дүниеге тым 
қатты байланған адам түптің түбін-
де бəрін жоғалтады, дымсыз қалады. 

– Ал сіз Вердидің «Өмірдің өзі 
– қалжың» деген түсінігімен келі-
сесіз бе?

– Əлбетте, келісемін. Меніңше, 
қазір өмірдің ағысы қатты жыл-

дамдады. Күндер зымырап, айлар 
зулап өтіп жатыр. Əркім жаңа бір 
нəрсе іздеп жүргендей көрінеді. 
Егер біз материалдық құндылықтар-
ға тым қатты мəн берсек, онда өмір-
ден лəззат алуды ұмытып кетеміз. 
Балалардың, болашақ ұрпақтардың 
өмірін жақсартуды естен шығара-
мыз. Верди айтып-жазып кеткенін-
дей, өмір өте жылдам, өтеді де ке-
теді, егер сіз аңдап байқасаңыз, ай-
налаңызда күн сайын бірдеңе болып, 
күнде жаңа өзгеріс болып жататы-
нын көресіз. Ал егер жеңіл көлікке 
не пойызға отырсаңыз, онда сіз ай-
налаңыздан ештеңе көре алмайсыз. 
Өмірде де солай сияқты. Біз бүгін-
де түрлі заттарға, мəселен, смартфо-
нымызға тəуелді болып қалдық, бар 
өміріміз соған байланысты сияқты. 
Шындығында, өмір – біздің айнала-
мызда.  Біз қаншама қызықты, əдемі 
құбылыстарды, олардың арасында-
ғы байланысты байқамаймыз. Біз-
ге өмірдің не екенін, өзіміздің кім 
екенімізді еске түсіретін дүниелер 
керек, себебі өмір – жалқы жəне сол 
өмірдің өзі өтіп барады. Верди осы-
ны  есімізге салады. Ол өте ақыл-
ды, сұңғыла адам болған, осы опе-
раны жазғанда оның жасы сексен-
ге таяп қалған екен. Шамасы, адам 
қартайған шағында өмірдің мəнін 
ұғынатын секілді, егде тартқан ша-
ғында жазған шығармасында Вер-
ди бізге осындай көп нəрсені ай-
тып, түсіндіріп кеткен.

– Осы күндері сіз сахнада 500-
рет əн шырқап, өнер көрсетіпсіз. 
Жалпы, əр қойылымдағы рөлге 
қанша күн дайындаласыз?

– Жаңа операны жаттау үшін, 
оған барынша дайындалу үшін маған 
əдетте бір жыл керек. Себебі əрбір 
рөл біртіндеп санаға сіңіп, көкірек-
ке құйылып, көкейде жатталу үшін 
оны əбден қайталап, ұзақ уақыт жат-
тығып, дауысты шыңдау, көп жатты-
ғу қажет. Мысалы, осы күндері қо-
йылған «Фальстаф» операсын бар 

өнерімді салып, жеріне жеткізіп 
орындай алсам, бұл осыған дейін 
осы рөлді кемі жетпіс рет орында-
ғанымның арқасы. Қазақстанға алып 
келген «Фальстаф» операсындағы 
партитураны мен бұған дейін та-
лай рет шырқағанмын, ең бірінші 
рет 2013 жылы Страсбургте орын-
дадым. Сондықтан бұл жолы маған 
көп дайындалудың онша қажеті бол-
мады, тек еске түсіру үшін бір ре-
петиция жеткілікті болды. Қазір мен 
келесі жылы қойылатын операға да-
йындалып жүрмін. Бұл рөлді жақсы 
алып шығу үшін, өз даусыма сенімді 
болу үшін маған кемі бір жыл керек. 

– Атағы жер жарған Ла Ска-
ла сияқты театрда қызмет ету 
қиын ба? Ла Скала көрермен-
дерінің талғамы биік, талабы қа-
тал деседі...

– Иə, Италия тыңдармандары 
өте қиын, олардың əншілерге қоя-
тын талабы күшті. Олар музыкадан 
хабары бар, көзі ашық көрермендер 
əрі олар операның əрбір сөзін жат-
қа біледі. Операны жүздеген жыл-
дар бойы тыңдап келе жатқан ха-
лық қой, өткен ғасырдың ұлы орын-
даушыларын тыңдаған, олардың кө-
кейінде əрбір сөздің қалай айтылаты-
ны, əрбір нотаның қалай орындала-
тыны жатталып қалғандай көрінеді. 
Сондықтан олар операның орында-
луындағы қателіктерді қалт жібер-
мейді əрі кешірмейді. Кейде опера 
əншілері мен көрермендер арасында 
келеңсіздіктер болып тұрады. Мыса-
лы, əншінің партитурасын орындат-
пай, ысқырып, оны сахнадан түсіріп 
жіберу деген сияқты. Бірақ мұндай 
жағдай операның нашар орындалуы-
нан болады дей алмаймын. Бар бол-
ғаны, итальяндықтар қаны қызу ха-
лық, бұл елде кез келген нəрседен 
от шығару оңай. Əйткенмен, бүгінде 
опера айту қай сахнада да оңай іс 
дей алмас ем, Италияда ғана емес, 
тіпті Германияның театрларында со-
лай. Меніңше, көрермен операдан 

Байқауда бақ сынауға келген-
дердің жас мөлшері 19 бен 32 жас 
аралығында. Бұл шараға Қазақстан 
Мəдениет жəне спорт министрлігі 
жəне «Мирас» ұлттық мəдениет қо-
ғамдық қоры ұйытқы болған екен. 

Биыл жас əншілердің шеберлігі-
не байқаудың бұған дейінгі əр жыл-
дардағы жүлдегерлері баға береді. 
Оның ішінде «Астана Опера» теат-
рының жетекші солисі Талғат Мұ-
сабаев, «Астана Опера» театрының 
жетекші солисі Альфия Каримова, 
Қазақстанның Еңбегі сіңген қай-
раткері Азамат Желтірғұзов, «Ас-
тана Опера» театрының жетекші 
солисі Сүндет Байғожин, «Астана 
Опера» театрының жетекші солисі 
Дина Хамзина жəне Өзбекстанның 
халық əртісі Рамиз Усманов бар. 
Бас төреші – КСРО халық əртісі, 
Социалистік Еңбек ері, КСРО жəне 
Қазақстанның Мемлекеттік сый-
лықтарының лауреаты, академик 
Бибігүл Төлегенованың өзі.

Байқауға қатысушы шетелдік 
əншілер бар шығынды өздері көте-

рухтанып, серпілуге көбірек көңіл 
аударғаны жөн секілді. Сол сəттің 
қайталанбас мезетінен лəззат алуға 
ұмтылғаны дұрыс қой деп ойлай-
мын. Яғни, опера əншісі қай жер-
ден жаңылады екен деп аңдудың 
орнына немесе операның орында-
лу деңгейі қандай болды деп баға 
беруге ұмтылғаннан гөрі операны 
сүйіп тыңдайтын көрермен ретінде 
рахаттануға тырыссын да. Мейлі, 
сол опера қате орындалса да! Жақ-
сы тыңдарманы болмаса, жақсы опе-
ра шырқалмайды. Кейде көрермен-
дер шапалақ ұрып, қошемет көр-
сетіп, күлімсіреп, сахнадағы əртіс-
терге жақсы көңіл-күйін көрсетуі 

жүзін аралап, өнер көрсетеді. Бұл 
келісімшарттарды жасауға көмек-
тесетін менеджеріңіз бар шығар?

– Рас, мен көптеген театрлармен 
келісімшарт жасастым. Келісімшарт 
жасау өзім айналысатын іс емес, 
бұл – менің менеджерімнің жұмы-
сы. Опера əншісі ретінде осыған 
дейін үш агентпен жұмыс істедім, 
қазіргі агентім – итальяндық менед-
жер Алессандро Ариози, екеуміз бір 
жылдан бері қоян-қолтық жұмыс іс-
теп келеміз. Алессандро итальян-
дық опера дəстүрі мен репертуарын 
өте жақсы біледі, бұл жағынан жо-
лым болды деп айта аламын. Қазір 
өз репертуарымды Верди шығар-
маларымен одан əрі кеңейтсем деп 
жоспарлап жүрмін, Алессандро ма-
ған бұл бағытта дұрыс бағдар сілтей 
алады. Бұдан басқа ақпарат құрал-
дарымен байланыста болатын жəне 
əлеуметтік желілерде жұмыс істейтін 
тағы бір менеджерім бар. Бұрын қо-
ғаммен байланыс жасау соншалық-
ты маңызды болмаған шығар, бірақ 
қазіргі таңда аудиториямен жан-жақ-
ты байланыста болуға тиіспіз, бұл 
əнші үшін өмірлік қажеттілік. Шын-

дығын айтқанда, опера əншісіне ар-
найы менеджерлер ауадай қажет, ол 
сенімді серіктерімен бірге команда 
құрып, тандем негізінде жұмыс іс-
теуі тиіс. Мұнсыз сəттілік пен та-
бысқа қол жеткізу қиын.

– «Фальстаф» операсы өте күр-
делі шығармалардың бірі санала-
ды. Осындай күрделі операларды 
орындау үшін əншіге дауыс диапа-
зоны да, орындау шеберлігі де ке-
рек, бұған қоса есте сақтау қабі-
леті де мықты болуы керек қой. 

– Операда мəтін жаттау қиын 
дей алмаймын, себебі музыканың 
өзі бізге сөздерді жаттауға көмек-
теседі. Оның үстіне, сахналық қо-

айтып тұру ғана болмаған, кейде 
ол əншілер үшін дирижер рөлін 
де атқаратын. Себебі оркестр ди-
рижері сахнадан алыс тұрады, ал 
суфлер əншінің алдында тұрған-
дықтан жəне ол қай партияның 
қай кезде орындалатынын жақсы 
білгендіктен, əр əншіге қай кезде 
бастау керектігін білдіріп, белгі 
беріп тұратын болған. Қазір опера 
театрларының тоқсан пайызы суф-
лер қызметін алып тастаған. Əрине, 
біз оларсыз да операларды орын-
дап, сахнаға шығып жүрміз, бірақ 
суфлер қызметін қайта қатарға қос-
са, абзал болар еді деп ойлаймын.  

– Естуімізше, инженер оқуын 
оқығансыз. Əйткенмен, тағдыр 
жолыңызда сізге талай адам опе-
ра əншісі болуға кеңес берген екен.  
Жалпы, сахнаға келуіңіз өзіңіз 
үшін кездейсоқтық па, əлде тағ-
дыр жазуы ма?

– Он тоғыз жасыма дейін ешкім 
маған «Сен опера əншісі бол» деген 
емес. Шынымды айтсам, оған дейін 
ешқашан опера тыңдап та көрген 
емеспін. Жиырма жасқа келгенше 
мен электроника жəне телекоммуни-

кация инженері боламын деп ойла-
ғанмын. Əйткенмен, он алты жасым-
нан бастап, тіпті одан ертеректе шір-
кеулерде əн айтатынмын. Бірақ опе-
ра əншісі боламын-ау деген ой үш 
ұйықтасам түсіме де кірмепті. Күн-
дердің күнінде Лукка қаласындағы 
шіркеудің қызметкері маған: «Сенің 
даусың операда əн айтуға жарамды 
екен» деді. Содан кейін мен пиани-
ноға қосылып, ариялар айтуды үй-
рене бастадым. Бірте-бірте шыны-
мен даусымның операға бейім екенін 
түсіндім. Бірақ даусымның бар қары-
мын байқап, өзіме деген сенімділік-
ке жету үшін бірнеше жыл еңбекте-
нуге тура келді. 1999 жылдан бас-

– Италияда жүргенде немесе 
Еуропаны, Американы аралағанда, 
тіпті Жапонияға саяхаттағанда мен 
ас-су жағынан онша қиналмаймын. 
Бұл елдерде өзім үнемі тамақтана-
тын мейрамханалар бар. Қазақстан-
ға келгенде де ас мəзірі өзіме таныс 
мейрамханаларды көріп, қуанып қал-
дым. Опера əншісі өзі ішіп-жейтін 
тағам түрлеріне қатты мəн береді, 
өйткені ішкен ас-су асқазанға ауыр-
лық түсірсе, ол дауыстың сапасы-
на əсер етеді. Сондықтан біз био-
логиялық тағамдарды, яғни лакто-
засы, глютені жоқ тамақтарды тұ-
тынуға тырысамыз. Астанада мен 
жергілікті мейрамханаларға бардым, 
бір итальяндық, бірнеше жапон мей-
рамханасында болдым. Жергілікті 
тағамдар маған сəл-пəл ащылау бо-
лып көрінді, сондықтан əзірге тəуе-
келге бармадым. Бірақ осы жақтағы 
гастрольдік сапардың жоспары бо-
йынша соңғы қойылым өткен соң, 
бір-екі күн осында болып, ұлттық та-
ғам түрлерінен дəм татып көрмекпіз. 

– Бұл сапар Қазақстанға 
бірінші рет келуіңіз бе? Қазақс-
тан сізге қай жағынан танылды?

– Иə, бұл – осы елге тұңғыш са-
парым. Қазақстанға алғаш табан ті-
регенде, күн кешкіріп, қараңғы түс-
кен сəт еді. Бірден байқағаным – 
мұнда жарық аз екен. Мен бұған 
қатты таң қалдым. Əдетте, басқа 
елдерге барғанда, ұшақ жерге қо-
нуға жақындағанда, шамамен бір 
шақырым биіктіктен шамдары сам-
сап, жер беті жарқырап тұрады. Ал 
Қазақстанның аспанынан қарағанда 
дала тас қараңғы еді, ұшақ əуежайға 
келіп қонғанша қаланың өзі мүлде 
көрінбеді десем де болады. Қазақс-
танды аралап ұшқанда да жарыққа 
бөленген жерлерді көп көрмедім. Ал 
Астананың өзін аралағанда, таңғал-
дырған екінші нəрсе – көшедегі ғи-
мараттардың арасы өте алшақ екен, 
кеңістік көп. Бұған қоса, қаланың ар-
хитектурасы өте тартымды, өзгеше. 
Бəлкім, жиырма жыл бұрын бұл жер-
де ештеңе болмаған шығар, ал қазір 
бұл – үлкен жаңа қала. Мен «Аста-
на Опера» театрының айналасында 
жаяу сейіл құрдым. Жаңа ғимарат-
тар, қала тұрғындары маған қатты 
ұнады. Бірақ жергілікті тұрғындар 
ағылшынша үйренсе деген тілегім 
бар, себебі олармен көп сөйлесе ал-
мадым. Əсіресе, ЭКСПО сияқты ау-
қымды шара өтіп жатқанда, Қазақс-
тан үшін, оның халқы үшін өсу, жақ-
сыға ұмтылу өте маңызды деп ой-
лаймын.

– Алдағы жоспарларыңыз қан-
дай?

– Қазақстаннан кейін мен Амс-
тердамға барамын. Қараша айын-
да Голландия Ұлттық театрында 
«Джанни Скикки» қойылымында 
басты партияны орындаймын. Ке-
лесі жылы Париж операсында «Се-
вильдік шаштаразда» өнер көрсе-
темін. Одан кейін Нью-Йорктегі 
Метрополитен-операда «Лючия 
ди Ламмермурдағы» Энрико пар-
тиясын шырқаймын. Алдағы уа-
қытта Римде, Флоренцияда жəне 
Неапольда жұмыс істейтін жос-
парларым бар. Ал Ла Скала теат-
рына 2019 жылы қайтып келуім 
мүмкін, бірақ мұны дəл қазір нақ-
ты жоспар деп айту қиын. Жалпы, 
Ла Скала театрымен əлі талай жұ-
мыс істейтінім анық. Себебі мен 
бұл театрмен ұзақ уақыттан бері 
əріптеспін, оның сахнасында 100-
ден аса қойылымға қатыстым. Мен 
Ла Скала театрының академиясын-
да оқып, өнерімді шыңдағанмын, 
сондықтан өзімді осы театрдың 
баласы сияқты сезінемін. Əлбет-
те, Қазақстанға да қайтып келуім 
кəдік. Себебі мұнда опера мəде-
ниеті дамиды деп ойлаймын, «Ас-
тана Опера» театрының ғимараты-
ның биіктігіне, заңғарлығына қа-
рап сүйсінемін, жергілікті көрер-
мен осы театрдың ішінде Ла Ска-
ла театрының операсын тыңдауға 
əлі талай жиналады деп ойлаймын. 
Бəлкім, басқа бір театрдың ұжымы-
мен келуім де мүмкін. Сондықтан 
Қазақстанға əлі қайтып келемін де-
ген үмітім мол. 

Сурет Ла Скала театрының 
мұрағатынан алынды

Гүлбиғаш ОМАР
Астана 

Әнші туралы қысқаша дерек:

Массимо Каваллетти 1978 жылы Италияның Лукка қаласында туған. Грациано 
Полидори және Миландағы Ла Скала академиясында Лучано Серраның жетекшілігімен 
вокалдан сабақ алған. Алғашқы дебюті – 2004 жылы Бергамодағы Доницетти 
театрында «Паризина» операсында өнер көрсетуі.
Оның репертуарында Дж.Вердидің «Симон Бокканегра» (Паоло), «Дон Карлос» 
(Родриго), «Фальстаф» (Форд), «Бал-маскарад» (Ренато); Г.Доницеттидің «Дон 
Паскуале» (Малатеста), «Махаббат шырыны» (Белькоре) және «Лючия ди 
Ламмермур» (Энрико); Дж.Пуччинидің «Богема» (Марсель) және «Манон Леско» 
(Леско) операларындағы жетекші партиялар, сонымен қатар Эскамильо (Ж.Бизе, 
«Кармен»), Фигаро (Дж.Россини, «Севильдік шаштараз») партиялары бар. Кавалетти 
қатысқан Метрополитен-операдағы «Манон Лесконың» жаңа қойылымы әлем 
кинотеатрларында көрсетілді.

Астанада 5-10 қыркүйек аралығында ЭКСПО-2017 
халықаралық көрмесінің мәдени бағдарламалары 
аясында Бибігүл Төлегенованың ІХ халықаралық 
вокалистер байқауы өтті. Биылғы байқауға Ресей, 
Армения, Болгария, Өзбекстан, Моңғолиядан және 
Қазақстанның әр түрлі аймағынан келген 36 жас вокалист 
қатысқан. 

тиіс. Олай етпесе, сол күнгі опе-
раның мəнісі кетіп қалады, себебі 
опера əншілері залдағы халықтың 
көңіл-күйіне өте сезімтал, олардан 
қолдау күтеді, егер залдан қызу қо-
шемет болмаса, іштей жетімсіреп, 
жүдеп қалады, музыканы орындауда 
бар қуатын жұмсай алмай қалады. 

– Қазір халықаралық деңгей-
дегі опера əншілері бір театр-
ға байланып жұмыс істемейді. 
Əлемнің кез келген елінің теат-
рымен келісімшарт жасасып, жер 

йылым кезіндегі қимыл-қозғалыс 
та қай сөзді қай жерде орындай-
тыныңды еске салып тұрады. Пиа-
ниномен қосылып шырқауды үй-
ренгенде, біз əнді қалай орындау-
ды меңгереміз, ең əуелі сөз жат-
таудан бастаймыз. Пианист басқа 
əншінің соңғы сөзін, яғни əнінің 
соңғы сазын ойнайды, сонда өзің 
айтатын əннің сөзі бірден еске тү-
седі. Қазір театрларда бұрынғыдай 
суфлер қызметі жоқ. Бұрын суф-
лердің қызметі əншілерге мəтінді 

тап бүгінге дейін мен Құдайдың құт-
ты күні опера əншісі атына лайық 
болу үшін талмай еңбек етемін, күн-
де жаттығамын. 

– Опера əншісі үшін дауысты 
күтіп-баптаудың жөні бөлек екенін 
білеміз. Даусыңыздың бабын жо-
ғалтпас үшін арнайы ас мəзірін 
қолданатын боларсыз? Оның үсті-
не, сіз ел-елді, жер-жерді көп шар-
лайсыз ғой, Қазақстанға келгенде 
жергілікті тағам түрлерін татып 
көрдіңіз бе?

реді. Есесіне, олар бұл байқаудың 
əділдігіне тəнті. Мысалы, осы бай-
қаудың 2007 жылғы бас жүлдесін 
жеңіп алған Альфия Каримованың 
айтуынша, Бибігүл Төлегенованың 
конкурсының талабы өте жоғары, 
іріктеу сынақтары ауыр. «Себебі 
Төлегенова байқауының бағдарла-
масы өте күрделі. Бұл – классика-
лық əндер, қазақ композиторлары-
ның əндері, халық əндері. Ең қиы-
ны əрі ең тартымдысы да сол – ор-

кестрдің сүйемелдеуімен əн айты-
латын екінші тур. Бұл тур əншінің 
бар мүмкіндігін көрсететін сынақ» 
дейді ол. Сонымен, 5-10 қыркүйек 
аралығында қатаң іріктеуден өткен 
14 финалист əнші ақтық сайыста 
бақ сынасып, 10 қыркүйек күні 
«Қазақстан» концерт залында өт-
кен гала-концертте өнер көрсетті.

Қорытынды бойынша, класси-
калық əн орындаушылардың ара-
сынан хас шебер ретінде Моңғо-

Абилдин Құдайберген мен Ба-
қытжан Сұлтан місе тұтты. 

Осы байқаудың он жеті жылдық 
тарихында жүлделі болған вокалист 
əншілер қазір Қазақстанда жəне 
шетелдерде танымал болып, опера 
өнерінің дамуына үлес қосып жүр. 
Сондықтан əділ байқаудың биылғы 
жүлдегерлері де биіктерден көрі-
неді деген үміт бар. «Мұндай бай-
қауға қатысқан сайын жас əншілер 
үлкен дайындық мектебінен өтеді, 
өнерінің қай жері кемшін екенін 
біліп, қай бағытта жұмыс істеу ке-
ректігін түсінеді, себебі біз оларға 
бар ақыл-кеңесімізді айтамыз, жол 
сілтейміз, білгенімізді үйретеміз», 
– дейді Бибігүл Төлегенова.

Г.ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ
Астана

лиядан келген Батжаргал Баяр-
сайханның мерейі үстем шықты. 
Бас жүлдені иеленген Батжаргал 
Баярсайхан: «Бибігүл Төлегено-
ваның вокалистер конкурсы өзге-
ше, себебі мұнда қазылар өте қа-
тал, бірақ əділ. Моңғолияда Бибі-
гүл Төлегенованы жақсы біледі. 
Байқау ұйымдастырушыларға рах-
мет», – деп ағынан жарылды. 

Бірінші орынға Армениядан 
келген Бажбеук-Меликян Сар-
гис, Өзбекстаннан Пиязов Акыл-
бек жəне қазақстандық Расыл-
хан Шыңғыс лайық деп таныл-
ды. Ал екінші орынды ресейлік 
əнші Айсина Диана мен қазақс-
тандық вокалистер Шпекпаева 
Эльмира мен Қанатбек Айбек 
иеленді. Үшінші орынды қазақс-
тандық Абдулманова Альфия, 

ӨНЕР
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Халықаралық «Түркістан» 
газетінің ұжымы газетіміздің 
жанашыры,  М. Əуезов атын-
дағы Əдебиет жəне өнер 
институтының директоры 
Уəлихан Қалижанұлы Қали-
жановқа жұбайы

Үмітжан Сəрсенбайқызы 
БАЛТАЕВАНЫҢ

қайтыс болуына байланыс-
ты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады

Жас театр режиссерлерінің  шы-
ғармашылығына жол ашып, қазақ ре-
жиссурасын жаңа есімдермен толық-
тыруды мақсат еткен фестиваль жаңа-
шыл театр режиссері Қайрат Сүгірбе-
ковтің есімін есте қалдыру мақсатын-
да ұйымдастырылды.

Алты күн бойы Астана қаласы-
ның тұрғындары мен фестиваль қо-
нақтары əртүрлі жанр түрлерін сахна-
лаған, республиканың əр өңірінде қыз-
мет жасап жүрген режиссерлердің жұ-
мыстарын тамашалады. Аталмыш өнер 
додасында М.Əуезов атындағы Қазақ 
Мемлекеттік академиялық драма теат-
рында Ж.Ерғалиевтің «Қас-қағым» ме-
тафизикалық трагедиясын сахналаған 
Елік Нұрсұлтан, Астана Жастар теат-
рында М.Левидің «Жер мен Көктің 
арасы» мелодрамасын қойған Дəурен 
Серғазин, Алматы қаласы Мемлекеттік 
қуыршақ театрында Ж.Омаровтың 
«Құлыншақ пен Бөлтірік» ертегісін 
сахналаған Рүстем Жаныаманов, Рес-
публикалық академиялық неміс дра-
ма театрында Я.Фридрихтің «Синд-
ром MNIP» фантазиясын сахналаған 
Əлібек Өмірбекұлы, Ақмола облыс-

тық орыс драма театрында Э.Ионес-
коның «Орындықтар» трагекомедия-
сын қойған Алмас Ахметбеков, Ма-
хамбет атындағы Атырау облыстық 
қазақ драма театрында Ш.Айтматов-
тың «Мəңгүрт» драмасын сахналаған 
Гүлназ Қамысбаева, Ақтөбе облыстық 
«Алақай» қуыршақ театрында  «Ша-
пан» (Н.Гоголь) қойылымын сахнала-
ған Мейрам Хабибуллин, Ж.Шанин 
атындағы Оңтүстік Қазақстан облыс-
тық академиялық қазақ драма театрын-
да О.Богаевтың «Down-way»  пəлсапа-
лық əфсанасын қойған Болат Абдрах-
манов, Ақмола облыстық Ш.Құсайы-
нов атындағы қазақ музыкалық драма 
театрында  М.Қолғанаттың «Алдамшы 
үміт» драмасын сахналаған Фархадбек 
Қанафин, Шығыс Қазақстан облыстық 
Жастар театрында Л.Разумовскаяның 
«Қымбатты Елена Сергеевна» драма-
сын қойған Айдын Салбанов, С.Мұ-
қанов атындағы Солтүстік Қазақстан 
облыстық қазақ-сазды драма театрын-
да Р.Отарбаевтың «Қасірет» психоло-
гиялық драмасын сахналаған Фархат 
Молдағали, Ғ.Мүсірепов атындағы Қа-
зақ Мемлекеттік академиялық балалар 

мен жасөспірімдер театрында А.Ген-
ридің «Махаббат хаттары» драмасын 
интерпретациялаған Жұлдызбек Жұ-
манбай,  «А.И» театрында Ж.Расиннің 
«Федра» трагедиясын сахналаған Дина 
Жұмабаева бақ сынады.

Театр режиссері, Қазақстанның ең-
бек сіңірген қайраткері Асхат Маеми-
ров төрағалық еткен қазылар алқасы-
ның құрамында театр режиссері, Қа-
зақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Гүлсина Мирғалиева, театр жəне кино 
актері, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Дулыға Ақмолда, өнерта-
ну кандидаты, театртанушы Анар Ер-
кебай жəне театрт анушы, өнертану 
магистрі Мирас Əбіл болды. Сондай-
ақ, фестивальға қатысушы режиссер-
лердің жұмысын  сарапшылар алқасы 
саралады. Оның құрамында Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері, Халық-

аралық «Алаш» сыйлығының иегері 
Əлия Бөпежанова, Ш.Руставели атын-
дағы Тбилиси  Мемлекеттік кино жəне 
театр университетінің ректоры Гиорги 
Маргвелашвили жəне журналист Əсия 
Бағдəулетқызы енді.  

Өнер бəйгесінің қорытындысы бо-
йынша, Қ.Сүгірбеков атындағы жас ре-
жиссерлердің I Республикалық  форум-
фестивалінің «Бас жүлдесін» М.Əуезов 
театрының режиссері Елік Нұрсұлтан 
иеленді. I орынға Гүлназ Қамысбаева, 
II орынға Дина Жұмабаева, III орынға 
Айдын Салбанов пен Мейрам Хаби-
буллин лайық деп танылды. Ал Рүстем 
Есдəулетов атындағы арнайы сыйлық 
Фархат Молдағалиға, Қайрат Сүгірбе-
ковтің отбасынан берілген жүлде Дəу-
рен Серғазинға бұйырды. 

Анар БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

Жуырда елордада ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 
қолдауымен  Халықаралық «ЭКСПО-2017» көрмесінің 
мәдени бағдарламасы аясында Қазақстан Театрлары 
ассоциациясы  ұйымдастырған Қайрат Сүгірбеков 
атындағы  жас режиссерлердің I Республикалық форум-
фестивалі өтті. 

ЖАС РЕЖИССЕРЛЕР БА
 СЫНАДЫ

Тоғызқұмалақтан ІV Әлем 
чемпионаты Астанада өз 
мәресіне жетті. Әлемнің 25 
елінен келген 70-тен астам 
спортшы өз шеберліктерін 
көрсетіп, көрермендерді 
тәнті етті. ЭСКПО-2017 
көрмесі аясында өткен 
халықаралық турнирді 
Дүниежүзілік тоғызқұмалақ 
федерациясы, ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігі 
және Астана қаласы әкімдігі 
ұйымдастырды.

Айтулы додаға АҚШ, Антигуа мен 
Барбуда,   Ауғанстан, Əзербайжан, Гер-
мания, Грузия, Колумбия, Қазақстан, 
Қырғызстан, Қытай, Монғолия, Өз-
бекстан,  Ресей, Сирия, Тəжікстан, Түр-
кия, Түркіменстан, Үндістан, Ұлыбри-
тания, Чехия, Швейцария сияқты мем-
лекеттерден, яғни, əлемнің төрт құрлы-
ғынан спортшылар қатысты. Австрия, 
Камерун, Польша жəне Украина спорт-
шылары тұңғыш рет тоғызқұмалақтан 
əлемдік аренада сайысқа түсті.

Жарыстың жабылу салтанатында 
Дүниежүзілік тоғызқұмалақ федера-
циясының президенті Əлихан Байме-
нов пен ҚР Мəдениет жəне спорт ми-
нистрлігі Спорт жəне дене шынықтыру 
істері комитетінің төрағасы Елсияр Қа-
нағатов жылы лебіздерін білдірді. Қаты-

сушалр алдында сөз алған Əлихан Бай-
менов: «Біз үшін кез келген халық ара-
лық турнирде тек жеңімпаздарды анық-
тау ғана емес, ұлттық зияткерлік ойы-
нымыздың əлемге таралуы əрі насихат-
талуы, жаңа деңгейге көтерілуі де ма-
ңызды», – деп баса айтты.

Чемпионат ерлер жəне əйелдер 
арасында жеке-жеке тоғызқұмалақтың 
классика, рапид, блиц түрлері бойын-
ша өтті. Алғаш рет осы чемпионат-
та тоғызқұмалақтан жұптық команда-
лық жарыс болады. Оған əр мемлекет-
тен 1 ер, 1 əйел адам қатысты. Зият-
керлік «жекпе-жектер» нəтижесінде Қа-
зақстан, Қырғызстан жəне Моңғолия 
спортшылары жеңіс тұғырынан көрінді.

Сонымен қатар, 6 тамызда өткен 
федерация жиынында тоғызқұмалақ-

тың əлемде таралу аясын кеңейту, əдіс-
темелік, ақпараттық, ұйымдастыру мə-
селелері талқыланып, кадрлық шешім-
дер қабылданды. Атап айтсақ, Дүние-
жүзілік Тоғызқұмалақ Федерациясы 
Президенті лауазымына – Əлихан Бай-
менов, Вице-президент лауазымдарына 
–  профессор Жан Решитский ( Швей-
цария), Рауф Өзген ( Түркия), Асылxан 
Сəкей (Монғолия), Дастан Қапаев (Қа-
зақстан), ал Бас xатшылыққа – Мақсат 
Шотаев сайланды.

Ал тоғызқұмалақтан келесі V əлем 
чемпионаты 2019 жылы Түркияда, Еу-
ропа чемпионаты  2018 жылы Фран-
цияда, ал Азия чемпионаты 2018 жылы 
Моңғолияда өтетін болды.

Динара ДҮРМƏН

 ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ 
ӘЛЕМ ҮЗДІКТЕРІ АНЫҚТАЛДЫ

Астанадағы «Барыс 
Арена» мұз айдыны 
сарайында қазақ 
күресінен «Әлем 
барысы» абсолютті 
әлем чемпионатының 
турнирі өтті. ЭКСПО-2017 
халықаралық 
мамандандырылған 
көрмесі аясындағы 
шаралар тізіміне енген 
биылғы додаға әлемнің 
40-қа тарта елінен ең 
мықты деген 42 балуаны 
қатысып, бақ сынады.  

 Олардың бесеуі сайдың тасын-
дай іріктелген өз жігіттеріміз. Атап 
айтқанда – Айбек Нұғымаров, Ер-
жан Шынкеев, Еламан Ерғалиев, 

Дəурен Нұралиев жəне Айбат Сейтен. 
Қатысушылардың ішіндегі ең ауыры 
Жаңа Зеландия жігіті Чико Реремоа-
на Пембертон салмақ өлшеу рəсімінде 
175 келі тартты. Ресейлік Рустам 
Арсланов (159 келі) жəне Аргентина 
алыбы Лучино Дель Рио (146 келі) 
дəл осы көрсеткіш бойынша үштікке 
енді. Тартысты өткен белдесулердің 
қорытындысы бойынша бас бəйгені 
2013 жылғы «Қазақстан барысы» Ай-
бек Нұғымаров пен дзюдодан 2017 
жылғы Еуропа чемпионы, Грузия ба-
луаны Гурам Тушишвили сарапқа сал-
ды. Грузин жігіті жартылай финалда 
біздің Ержан Шынкеевті ұтқан. Фи-
налды да тəп-тəуір бастап, бірден 
шабуылға көшті. Əрі бүк ұпайын 

еншілеп, алға да шықты. Алайда Ай-
бек қапысын тауып, таразы басын 
теңестірді.  

Ал үшінші орын үшін өткен белде-
суде Ержан Шынкеев Моңғолиядан кел-
ген қандасымыз Серік Бердімұраттан 
басым түсті. Негізі Серік бауы-
рымыз да білекті жігіт еді. Бірақ 
Ержанның мысы басты ма, əлде жар-
тылай финалдағы өкініші əлі басы-
ла қоймаған ба, төртінші орынмен 
шектелді. Сөйтіп Айбек Нұғымаров 
«Əлем барысы» абсолютті əлем 
чемпионатының жеңімпазы атанып, 
15 млн теңге алатын болды. Күміс 
жүлдегерге 5 млн, ал қола жүлде 
алған балуанға 3 млн теңге бұйырды. 
Осы ретте айта кетейік, 10-орынға ие 
болған балуандарға ақшалай жүлде 
табыс етілді. 

Тоғжан ТӨЛЕГЕН

АЙБЕК – «ӘЛЕМ БАРЫСЫ»

Қазақстан драма 
театрларының жыл 
сайынғы  театр 
фестивалі Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты 
Әшірбек Сығайдың 
мерейтойына орай 
ұйымдастырылып,  ХХV 
республикалық фестиваль 
барысында бар ғұмырын 
театр өнеріне арнаған 
сыншы-қайраткердің 
шығармашылығын, 
мұраларын жаңғырту, 
есімін ел есінде мәңгі 
қалдыру мақсатында 
қыркүйектің 9-13 
аралығында Астана 
қаласында дүркіреп өтті.

Фестивальге  екі-үш театр маусы-
мында тұсауы кесілген, театр сыншы-
ларының жоғары бағасына ие болған 
үздік қойылымдарымен еліміздің дра-
ма, музыкалық драма, музыкалық-ко-
медия, сатира, балалар мен жасөспірім-
дер театрлары қатысты. Олардың ара-
сында, атап айтар болсақ,  республика-
лық Ғ.Мүсірепов атындағы қазақ Мем-
лекеттік академиялық балалар мен жас-
өспірімдер театры, Атырау облыстық 
Махамбет атындағы қазақ драма теат-
ры, Республикалық академиялық неміс 
драма театры, Ақмола облыстық орыс 
драма театры, Қ.Қуанышбаев атында-
ғы Мемлекеттік академиялық қазақ му-
зыкалық драма театры, Астана Жас-
тар театры, Шығыс Қазақстан облысы 
«Дариға-ай» жастар театры, «Жас сах-
на» театрлары бар. Бес күнге созылған 
өнер фестивалін қала қонақтары мен 
тұрғындары Қ.Қуанышбаев атындағы 
Мемлекеттік академиялық қазақ музы-

калық драма театры, «Қазақстан» Орта-
лық концерт залы мен Жастар театры 
сахналарынан тегін тамашалады. Спек-
такль барысында қоғам жəне мемлекет 
қайраткері Əшірбек Сығайдың өмірбая-
ны, атқарған қызметтері жайлы да де-
ректер ұсынылды. Құрманғазы атын-
дағы консерваторияны бітірген соң, 
осы өнер ордасында ұстаздық қызмет-
ке қалған Əшағаң 1974-1994 жылдары 
республика Мəдениет министрлігінің 
театр бөлімін, өнер басқармасын бас-
қарып, Қазақстан КП Орталық Коми-
теті Мəдениет бөлімінің жауапты қыз-
меткері, Мəдениет министрінің орын-
басары,  бірінші орынбасар, Т.Жүрге-
нов атындағы Театр жəне кино инсти-
тутының ректоры қызметтерін абырой-
мен атқарғанынан хабардар етті.

Ғұмырын қазақ театр өнеріне арна-
ған сыншының қаламынан туған «Іңкəр 
шақ», «Сыр сандық», «Сахнаға сапар», 
«Жарнама алдындағы ой», «Сахна саң-
лақтары», «Театр тағлымы», «Толғам», 
«Талдықорған театры», «Ой төрінде –
театр», «Əн тағдыр», «Актер əлемі», 
«Сахна əлемі» атты кітаптары бүгін-
де өнер əлеміне қадам басқан студент-

жастардың бағдаршамына айналды де-
сек, артық айтқандық емес. Бұл қазақ 
мəдениеті мен өнеріне қосылған баға 
жетпес байлық, мол мұра!

– Əшірбектің əлі де  туған халқы-
ның өнеріне қосары мол еді. Жазға-
нынан жазары мол досымыздың аса 
білімдар, парасатты ойлары, қазақ театр 
өнері əлі де құнарлы шығармалармен 
толығуына қосар үлесі де жеткілікті 
болатын. Көзі ашық, көкірегі ояу, қа-
зақтың ұлттық өнері жайлы жазамын 
деп жүргендерін ара-арасында айтып 
қойып отырушы еді, жазамын дейтін,– 
деп еске алды жазушы Төлен Əбдік.

– Əшекеңнің ұқыптылығына таң қа-
латынмын. Өте білімді, сауатты еді. Ол 
дүниежүзіндегі мемлекеттердің барлы-
ғының дерлік театрларын, ондағы ак-
тер-актрисалардың ғұмырнамаларын, 
қойған туындыларын шатастырмай, 
жеке-жеке пікірін білдіріп, ашық сы-
нап отыратын-ды. Өйткені өзі аудар-
мамен де айналысты ғой. Ж.Моль-
ердің «Еріксіз үйлену», К.Гольдонидің 
«Күлкілі оқиға», О.Иоселианидің «Ар-
баның ізімен», Ш.Роквидің «Мазасыз 
əжей» сынды драмалық шығармала-
рын аударып, республика театрларын-
да қойды. Сондықтан болар, кез кел-
ген елдің өнер туындылары жөнінде 
өзіндік пікірі қалыптасты, – деп еске 
алады жары Күлəш Сығай. 

Қайталанбас тұлғаның мерейто-
йы тек театр сахналарында ғана емес, 
əсем Астананың қоғамдық орындарын-
да да аталып өтіп жатты. Орталық кі-
тапханада Мəдениет жəне спорт ми-
нистрлігінің қолдауымен жарық көрген 
«Сын сардары» атты кітаптың тұсауке-
сері де осындай игі шаралардың бірі.

Иə, ұлтына-ұлысына қарамай, ізі-
нен ергендерге адалдықтың, тазалық-
тың рухын сезіндірген Əш-ағаң, Əшір-
бек Сығай жайлы əлі талай естеліктер-
ге толы кештер өте ріне сенеміз. 

Таңсұлу АЛДАБЕРГЕНҚЫЗЫ

ТЕАТР – ОНЫҢ ҒҰМЫРЫ
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері 

Әшірбек СЫҒАЙДЫҢ 70 жылдығы аталып өтті

Биылғы Білім күні – 
2 қыркүйекте Ақтөбе 
облысында 407 мектепте 
салтанатты түрде алғашқы 
қоңырау соғылып, 132 
мыңнан астам оқушы жаңа 
оқу жылын бастады. Ал 16 
мыңнан астам бүлдіршін 
тұңғыш рет мектеп 
табалдырығын аттады. 

Тəуелсіздік алғалы бері елдегі білім 
саласында біраз өзгерістер болып, жақсы 
жаңалықтар орын алғаны көзіқарақты 
жұртшылыққа жақсы мəлім. Үлкен 
қалаларда қазақтардың саны көбейіп, 
жылдан жылға жас отбасыларда бала 
санының артуы да көңілге қуаныш 
ұялатады. 

Айталық, Ақтөбе облысының 

орталығында 14 орта мектеп болса, 
солардың біразында оқушы санының 
көптігінен, тіпті, үш ауысымда оқуға 
мəжбүр болып жүр. Мысалы, Ақтөбе 
қаласындағы № 2, 6, 8, 11, 13, 14, 33, 
22 мектептер «үш ауысымды» болып са-
налады. 

Сондықтан соңғы уақытта Ақтөбе 
аймағындағы үш ауысымдағы, апатты 
жағдайдағы жəне саманнан салынған 
мектептердің түйінін тарқату мəселесі ең 
бірінші кезекте күн тəртібіне қойылып 
келеді. Нəтижесінде, биылғы Білім 
күні облыс орталығында жəне Шалқар, 
Мұғалжар, Ойыл, Ырғыз аудандарында 9 
жаңа мектеп пайдалануға берілді. 

Кейінгі кездері Ақтөбе қаласының 
«ескі бөлігіндегі» №6 жəне №11 
мектептердегі бала санының мейлінше 
артуына байланысты, Ш.Уəлиханов 
атындағы көшенің бойында орналасқан 
«Сымбат» жеке мектебінің ғимаратын 
мемлекет сатып алған болатын. Сөйтіп, 
жаңа қонысқа көшкен «Сымбаттың» 
бұрынғы ғимаратының орнында жаңа оқу 
жылында №62 жалпы білім беретін орта 
мектеп ашылды. Қазақтың қаһарман ұлы 
Бауыржан Момышұлының есімі берілген 
жаңа білім ұясы 2 қыркүйекте есігін 
айқара ашып, өскелең ұрпаққа құшағын 
кең жайды. 

Жаңа мектептің салтанатты ашы-

лу рəсіміне қала əкімінің орынбасары 
Лəззат Оразбаева қатысып, жаңа ұжым 
мен оқушыларға, олардың ата-аналары-
на құттықтау лебізін арнады. 

Алғашқы қоңырау соғу құрметіне 
мектептің ең алғашқы жас шəкірттері – 1 
«а» сыныбының оқушылары Əли Болат-
бай мен Əсемай Мырзағұлова ие болды. 

Сəулетті жаңа мектепте жас ұрпақтың 
сапалы білім мен саналы тəрбие алуына 
барлық жағдай жасалған. Сыйымдылығы 
500 орындық білім ұясының жал-
пы алаңы – 4810 шаршы метр. Жаңа 
үлгідегі заманауи талапқа сай келетін 
мектептің дербес жылу жүйесі бар. 
Мəжіліс залы, кітапхана, спорт залы, ас-

хана жəне т.б. жаңа үлгідегі жиһаздармен 
жабдықталған. 

Жаңа білім ұясының ауласы 
қоршалып, тас төселген. 

Айрықша атап өтерлік жəйт: мек-
теп жаңа заманауи техникамен тиісінше 
жабдықталған. Айталық, қаланың кейбір 
мектептерінде небары 5-10 интерактивті 
тақтадан болса, мұндағы 23 сынып 
бөлмесі заманауи тақталармен толық 
жабдықталған. Əрі 16 оқу кабинеті 
ғаламтор желісіне қосылған. 

Сондай-ақ, заманауи талапқа жауап  
беретін медициналық бөлікте мек-
теп оқушыларының тұрақты дəрігер 
бақылауында болып, қажет кезінде са-

палы дəрігерлік көмекке жүгінуіне де 
мүмкіндігі бар. 

«33 сыныптан жасақталған жаңа 
мектепте 50 ұстаз сабақ береді. 
Оқушыларымыз екі ауысымда оқитын 
болады. Балалардың терең біліммен су-
сындап, жан-жақты жетілген, тəрбиелі 
азамат болып қалыптасуына барлық 
күш-жігерімізді жұмсаймыз. Жаңа оқу 
жылында барлық əріптестеріміз бен 
шəкірттерімізге тек сəттілік тілейміз», 
– дейді мектеп директорының міндетін 
атқарушы Б.Сағынбаева. 

Г. ТӨРЕДИНҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы

Бауыржан Момышұлы атындағы жаңа мектепте соғылған алғашқы қоңырау
АҚТӨБЕДЕ – ЗАМАНАУИ ЖАҢА МЕКТЕП
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