
Балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай 
шулаған Сыр бойына келгенде, Асан 
ата: «Желдің �ті екен, әр бұтасының 
түбі бір асым ет екен, айналасы айдын-
шалқар к�л екен, елі аштан �лмейтін 
жер екен» депті. Түптің түбінде Сыр 
бойының �зіне мәңгі мекен боларын 
сезді ме екен, жарықтық...

Жалған дүниеде тоқсан жыл жасап, 
саналы ғұмырын ұлтының рухани әлемін 
байытуға арнаған ақын, ғалым Сағынғали 
Сейітовтің шығармашылық ғұмыры 
�зінің ұрпақтарға деген �рісті �негесімен 
бағалы. Оның шығармашылығы мен 
адами абзал қасиеттері ж�нінде 
замандас-қаламдастары талай естелік, 
мақалалар жазып қалдырған. Соның 
бәрінде Сағынғали Сейітовтің ақындық, 
ғалымдық, адамдық бейнесі лайықты 
к�рініс тапқан.

Талай жылдан бері талқыға түсіп 
келген мәселе ақыры шешімін тапты. 
Келер жылдан бастап ауыл әкімдері 
жергілікті бюджетті �здері басқаратын 
болады. Ал осы ретте алдымыздан 
ауыл әкімі қандай болуы керек 
деген сауалдың шығары түсінікті. 
Шын мәнінде, жергілікті бюджетті 
басқаратын ауыл әкімі қандай болуы 
қажет? Біріншіден, ол мемлекетшіл 
болуға міндетті. Екіншіден, ауыл 
басшысы рушылдық, жүзшілдіктен 
алыс болуы шарт. Ең бастысы, 
халықтың қамын ойлап, адалдықтың 
ақ жібінен аттамағаны ләзім.
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БІРЛЕСІП АТҚАРҒАН ЖҰМЫС – 
БАРШАҒА ЫРЫС

Анар ЛЕПЕСОВА

Жуырда жаһан дәрігерлері дабыл қақты. Әлемде көзәйнек киген 
адамдардың саны еселеніп барады. Әсіресе, көру қабілетінің 
нашарлауы балалар арасында жиілеген. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының дерегіне сүйенсек, әлемде әрбір бес минут сайын бір 
баланың көру мүмкіндігі жойылады екен. Аулаға шығып, асыр салып 
ойнауды ұмытқан, ұйқыдан оянған бойда телефонға телміріп, гаджетін 
құшақтаған күйі ұйқыға кететін баланың көзі сыр бермей қайтсін? 
Кішкентайы қыңқылдаса, қолына смартфон ұстатып, алданғанына 
мәз болатын ата-аналар оның зардабы қандай боларын бағамдай 
бермейтіні өкінішті.  

ЖЕТІК МАМАН 
ЖАТ ЕЛГЕ ҚҰМАР

2017 жылы Қазақстаннан кеткен 
кәсіби мамандар 28 мыңнан асты

Әсел ӘНУАРБЕК

Елімізде білікті кадрлардың тапшылығы жиі сөз болады. Бірақ 
Қазақстанда өз жұмысына жауапты, білігі мен білімі ұштасқан 
мамандар аз деу әбестік. Мұндағы басты мәселе – көптеген 
мамандардың шетелден нәпақа іздейтіндігінде. Соңғы деректер 
бойынша, елімізден өзге мемлекеттерге жұмыс іздеп кеткен 
мамандардың саны күрт артқан. Шетел асқан жоғары білімді 
мамандардың бүгінгі саны 10 жыл бұрынғымен салыстырғанда 
рекордтық көрсеткішке жетіпті. Бұған не себеп? Қазақстандық 
мамандар неге өзге елде қызмет етуге құмартып алды? 
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КЕРБЕЗДІК ПЕ, КЕСЕЛ МЕ?
КӨЗІЛДІРІК: 

Мемлекет басшысы мұнай-газ саласына қатысты жобаларды бірлесе іске асырудың тиімділігін айтып, 
Джон Уотсонға осы жұмыстарды атқаруға қосқан үлесі үшін ризашылық білдірді.

– Қазақстан «Шеврон» компаниясымен ерекше қарым-қатынас орнатты. Біз ширек ғасырдан астам уа-
қыттан бері бірге жұмыс жасап келеміз. Бірлесе атқарған жұмыстарыңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді. 
Біз сіздермен өзара тиімді ынтымақтастық орната білдік, – деді Қазақстан Президенті.

Джон Уотсон Қазақстан мен «Шеврон» компаниясының ынтымақтастық мəселелерін талқылап, оны ары 
қарай дамытуға қатысты пікір алмасуға мүмкіндік туғызғаны үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айтты.

Кездесуде Джон Уотсон Мемлекет басшысына 2018 жылдың ақпан айынан бастап, компанияның бас ат-
қарушы директоры қызметін атқаратын Майкл Виртті таныстырды. 

Динара Мыңжасарқызы 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев «Шеврон» компаниясының 
директорлар кеңесінің төрағасы және бас атқарушы директоры 
Джон Уотсонмен кездесті. Елбасы Қазақстанның «Шеврон» 
компаниясының басшысымен мұнай-газ саласындағы Қазақстан 
ынтымақтастығын одан әрі нығайту мәселелерін талқылады.
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Инвестициялар жəне даму министрі 
Жеңіс Қасымбектің айтуынша, «Қазақстан-
да жасалған» таңбалы тауарлар əсіресе, та-
мақ өнімдері шетелде аса танымал болуда. 
Жаһан жұртшылығы биылдың өзінде қазақ 
елі өндірген азық-түліктің 145 миллион тон-
насын тұтынған. 

– Бүгінде Қазақстан дүниежүзіндегі аса 
ірі экспорттаушы елдердің ішінде 52-орын-
да тұр. Біз əлемнің 113 еліне өңдеуші сек-
тордың 800-ден астам тауарын шығарамыз. 
Біз – уран, мыс, титан, ферроқорытпа, сары 
фосфор, ұн, мақта майы, бидай, зығыр тұқы-
мын жеткізу бойынша əлемдік көшбасшы-
мыз! Соңғы 5 жылда экспорттың сапалық 
құрылымы едəуір жақсарды. Шет елдерге 
жеткізілетін өнімнің үштен бірі экономика-
ның шикізаттық емес секторына тиесілі, – 
дейді Ж.Қасымбек. Министрдің мəліметін-
ше, 2017 жылдың 9 айының қорытындысы 
бойынша өңделген тауарлар экспорты 22 па-
йызға артып, 11,1 миллиард долларды құра-
ған. Ферроқорытпа, мұнай өнімдері, мыс, ме-
талл илем-прокаты, пропан, бутан жəне мы-
рыштың жеткізілімдері ұлғайды. Экспорт-
тың жалпы көлеміндегі өңделген тауарлар-
дың үлесі 32%-ды құрайды, бұл 2012 жыл-
мен салыстырғанда 7%-ға жоғары. Биылғы 
9 айдың қорытындысы бойынша еліміздің 
өзге мемлекеттермен сауда-саттық көлемі 
26%-ға артып, 55,4 млрд долларды құрады. 
Бұл ретте мұнай-газ жəне металлургиялық 
өнімдер бағасының өсуіне байланысты Қа-
зақстанның сыртқа сатқан экспорты 31 па-

ЖАҺАН ЖАПАНДАҒЫ ЖҰРТҚА РИЗА
Қазақстан әлемдегі экспорттаушы елдердің ішінде 52-орында

Елбасы халыққа Жолдауында бәсекеге қабілетті экспорттық өндірістерді 
дамыту, шикізаттық емес экспортты 2025 жылға қарай екі есеге ұлғайту 
жөнінде тапсырма берген болатын. Мемлекет басшысы жүктеген 
міндеттердің орындалу барысы сейсенбі күні ҚР Премьер-министрі 
Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен өткен Үкімет отырысында 
талқыланды. Сондай-ақ, жиында «Қазақстанның биологиялық 
әралуандығын сақтау және орнықты пайдалану», «әлеуметтік және 
еңбек салаларын цифрландыру» мәселелері қаралды.

йызға артып, 34,5 млрд долларға жетіпті, 
ал тонна көлемінде экспорт 4%-ға ұлғай-
ды. Еліміз алғаш рет электровоздарын, теп-
ловоздарын Түркіменстан, Тəжікстан, Əзір-
байжан, Қырғызстан, Украина елдеріне экс-
порттауда. Қазақстанда жиналған автокөлік-
тер Тəжікстанға, Өзбекстанға, Қырғызстан-
ға, Қытайға өткізілуде. Жолаушылар ва-
гондарын, рельстерді, əскери-өнеркəсіп ке-
шені өнімдерін экспортқа шығару жұмыс-
тары жүргізілуде. 

Сондай-ақ, ведомство басшысы жақында 
іске қосылған Орал трансформатор зауыты 
өз өнімдерінің 96 пайызын шетелге шыға-
ратынын мəлімдеді. Бұған қоса, Қазақстан 
жасай бастаған заманауи аккумуляторлар-
ды Таяу Шығыс, Кавказ елдеріне жəне Бе-
ларуське экспорттау басталған. 

– Отандық азық-түлік тауарлары шет ел-
дерде үлкен сұранысқа ие: олардың жалпы 
экспортының көлемі 2 млрд доллардан аса-
ды немесе 145 млн тонна өнім. Атап айт-
қанда, Ауғанстан, Біріккен Араб Əмірліктері 
мен Иранға ет пен құс еті, Қытайға өсімдік 
майы мен бал жеткізіле басталды. Фармацев-
тикалық нарықта да жағымды үрдіс байқала-
ды: отандық өндірушілер жеткізілімдерінің 
көлемі 34%-ға, 19 млн долларға дейін өсті. 
Негізгі өткізу нарықтары сыртында, қазақс-
тандық фармацевтикалық препараттар мен 
медициналық бұйымдар тұңғыш рет Моң-
ғолия мен Вьетнамға экспортталды. Метал-
лургия жəне химия өнімдері де сату нарық-
тарын кеңейтіп, Америка Құрама Штатта-

ры мен Еуропаның нарықтарына шығуда, 
– деді министр.

Ресейде тек қазақстандық өнімдерді са-
татын 20-ға жуық мамандандырылған дү-
кендер ашылғаны да – үлкен көрсеткіш. 
Көршінің дүкендері мен супермаркеттерінде 
қазақстандық азық-түлік өнімдерінің үлесі 
артып келеді. Отандық өндірісті уақтылы 
сервистік қолдаумен қамту арқасында Қа-
зақстан Ресей Федерациясының тұз нары-
ғының 13%-ын бір өзі иеленіп отыр. Сон-
дай-ақ, Ресей сауда орындарында Қазақстан-
да жасалған шырындар, сусындар, лимонад-
тар, ұн, макарон өнімдері, шай, кəмпиттер 
мен шоколадтар, арақ-шарап, майонездер, 
кетчуптар, əйел гигиенасына арналған зат-
тар жəне басқаларын кездестіруге болады.

Қытай нарығы да қазақстандық экс-
порттың негізгі бағыттарының бірі. 

Бүгінде өңделген өнімдердің шығыс көрші-
мізге экспортының көлемі 2,5 млрд доллар-
ды құрап отыр, оның 123 миллионы – да-
йын өнімдер еншісінде. Біздің жеке бизнес 
Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу жəне Үрімші-
де Қазақстанның сауда үйлерін ашты, со-
лар арқылы отандық компаниялардың азық-
түлік өнімдерінің жеткізілімдері жолға қо-
йылған. Гонконгқа май мен биенің құрғақ 
сүтін жеткізу басталды.

Ел экономикасын дамытудағы басым ба-
ғыттардың бірі ретінде АӨК саласында экс-
порттық саясатты жетілдіруге де айырық-
ша көңіл бөлінуде. Бұл салада атқарылып 
жатқан шаралар жайлы ауыл шаруашылы-
ғы бірінші вице-министрі Қайрат Айтуғанов 
баяндады. Оның мəліметінше, 2017 жылдың 
қаңтар-тамыз айлары аралығында ауыл ша-
руашылығы өнімдері мен өңдеу өнімдерінің 

экспорты 1,3 млрд долларды құрады. Жалпы 
2016 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
АӨК өнімдері экспорты 10,6%-ға ($1,2 млрд-
тан $1,3 млрд-қа дейін), ал ауыл шаруашы-
лығы қайта өңдеу өнімдері 9,9%-ға ұлғайған.

Қазақстаннан Иранға тірі қой, мұздатыл-
ған жəне салқындатылған қой етін жеткізуге 
ветеринарлық талаптар бекітілді. Биыл БАƏ-
ге ірі қара мал, қой жəне үй құсы еті мен 
ет өнімдерін экспорттаудың ветеринарлық 
сертификатының формасы екіжақты негіз-
де бекітілді.

– Жалпы, АӨК өнімдерінің Сауд Ара-
биясына экспортының көлемі өткен жыл-
дың осы кезеңімен салыстырғанда 50 есе-
ге өсті. АӨК өнімдерінің Еуропа елдеріне 
экспортталу көлемі де артуда: оларға зығыр, 
рапс, күнбағыс дəндері секілді майлы да-
қылдар, бидай, бұршақ тұқымдас кептіріл-
ген көкөністер экспорты ұлғайтылған, – деді 
Қ.Айтуғанов.

Талқылауды түйіндеген Премьер-ми-
нистр Бақытжан Сағынтаев жауапты ми-
нистрліктерге экспорттық саясатты жетілді-
ру, шикізаттық емес экспортқа қолдау көр-
сету тетіктерін əзірлеу бойынша бірқатар 
тапсырмалар берді. Ұлттық экономика ми-
нистрлігіне қазақстандық өнімдерді шетел 
нарықтарына экспорттау кезінде туындай-
тын кедергілер мен шектеулерді жою бо-
йынша жол картасын əзірлеу тапсырылды.

 Үкімет отырысында талқыланған келесі 
мəселе – əлеуметтік-еңбек саласын цифрлан-
дыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар. 
Бұл жөнінде Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрі Тамара Дүйсенова баянда-
ды. Оның хабарлауынша, Қазақстанда бар-
лық əлеуметтік-еңбек саласын, яғни еңбек 
қатынастары мен жұмысбастылықты, зейне-
тақымен қамту, əлеуметтік қамсыздандыру, 
əлеуметтік сақтандыру, əлеуметтік қызмет-
тер, көші-қонды қамтитын «Бірыңғай ақпа-
раттық жүйе» бар.

– Бұл жүйе қазақстандықтарды дүниеге 

келген кезінен бастап, барлық өмір кезең-
дері аралығында сүйемелдеп, барлық ке-
зеңде автоматтандырылған қызметтер ұсы-
нады, – деді министр. 

Ведомство басшысының айтуынша, биыл 
19 миллионнан астам қызмет көрсетілген. 
Оның 17%-ы egov.kz порталы арқылы ұсы-
нылған. Барлық қызметтерді алушылардың 
деректері онлайн режимде жаңартылып оты-
рады, бұл азаматтардың əлеуметтік құқы-
ғын қамтамасыз етуге мониторинг жүргізуге 
жəне қажет болған жағдайда тиісті шешім-
дер қабылдауға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, Тамара Дүйсенова биылғы 
қазаннан бастап «Бірыңғай электронды ең-
бек биржасы» қызмет көрсете бастағанын 
жеткізді. 1,5 ай ішінде осы биржа арқылы 
15 мың іздеуші өздерінің мамандықтары мен 
тəжірибелеріне сай жұмыс тауыпты. Бүгінде 
электронды биржада 8 мыңнан астам түйін-
деме мен 30 мыңға жуық бос жұмыс орын-
дарының тізімі орналастырылған. Министр 
келесі жылдан бастап оған барлық 199 жұ-
мыспен қамту орталығы (бүгінде тек 4), ең-
бекпен қамту бойынша 10-ға жуық интернет-
алаң (бүгінде тек 2) қосылады деп сендірді. 

– Сонымен қатар Жұмыс берушілер мен 
жұмыскерлердің еңбек шарттарының бірың-
ғай есеп жүйесі енгізіледі. Еңбек шартта-
рын электронды форматқа ауыстыру қағаз 
түріндегі еңбек кітапшаларынан бас тарту-
ға мүмкіндік береді жəне кірістерді жаппай 
декларациялауды ендіру үшін қажетті тұғыр-
ды əзірлейді, – деді Т.Дүйсенова. 

Министрдің айтуынша, жаңа жүйеде аза-
маттардың еңбекпен қамтылуы туралы ақ-
парат «еңбек келісімшартын бекіту датасы-
нан» тұрады, жұмыскердің біліктілігі де сон-
да көрініс табады. Əуелі пилоттық режимде 
облыстардың бірінд е іске қосылатын жоба 
өз тиімділігін көрсетсе, республиканың бар-
лық өңірінде қолданысқа енгізілмек. 

Анар ЛЕПЕСОВА

«ЖАСЫЛ» ЭКОНОМИКА ЖАҚЫНДАТҚАН
Қазақстан мен Италияның ынтымақтастығы нығая түспек

ЭКСПО көрмесін жоғары деңгейде өткізіп, баламалы энергетика 
саласында тың бастамалар ұсынғаннан кейін Италия бизнес өкілдерінің 
қазақстандық әріптестермен ынтымақтастықты арттыруға ықыласы артты. 
Қазақстанның Италиядағы елшілігі мен итальяндық Жоғары геосаяси 
зерттеулер институты бірлесіп ұйымдастырған Римдегі кездесуде екі 
мемлекеттің серіктестігін нығайтатын жаңа жобалар талқыланды. 

Кездесуге саясатшылар, бизнес өкіл-
дері, италиялық депутаттар жəне Астана-
да өткен ЭКСПО көрмесінің қонақтары 
қатысып, Қазақстан мен Италияның бір-
лесіп жұмыс істеуіне жол ашатын, ынты-
мақтастықты тереңдетіп, екі ел экономи-
касына да оң ықпалын тигізетін бастама-
лар сөз болды. ЭКСПО көрмесінің нəти-
жесі бойынша еліміз итальяндық кəсіп-
керлер үшін жаңа мүмкіндіктер мен жо-
балар ұсынды. Əуелгісі туризм саласын-
дағы ұсыныстар болса, одан кейін бала-
малы энергетика мен жасыл технология-
лар бағыты қолға алынбақ. 

‒ Біз ЭКСПО-дан кейінгі Қазақстан-
ның баламы энергетика саласындағы 
рөлін талқыладық. Еуропа елдері, оның 
ішінде Италия бұл елге үлкен қызығу-
шылық танытуда. Соңғы кездері өзара 
ынтымақтастық қарым-қатынасымыз ед-
əуір нығайып келеді. Болашақта да серік-
тестігіміз беки түспек. Себебі Қазақстан 
баламалы энергетика саласында көпте-
ген мүмкіндіктер ұсынып отыр, ‒ дейді 
Италиядағы Жоғары геосаяси зерттеулер 
институтының ғылыми қызметкері Алес-
сандра Бениньетти. 

Бұл Италияның Қазақстан бастама-
ларына алғаш рет қызығушылық таны-
туы емес. Күні бүгінге дейін бұл мемле-
кет біздің елге 6 млрд доллардан астам 
қаржы құйды. Қазақстанның Италиямен 
тауар айналымы биылғы жартыжылдық-
та 4 млрд 798 мың АҚШ долларын құ-
рады. Бұл көрсеткіш өткен жылдың осы 
мерзімімен салыстырғанда 39 пайызға ар-
тық. Сондықтан екі ел арасындағы эко-
номикалық серіктестік жанданып келеді 
деуге толық негіз бар. 

Биылғы Қазақстан Республикасы мен 
Италия Республикасы арасындағы дипло-
матиялық қарым-қатынастардың орнаға-
нына 25 жыл толды. Екі ел арасындағы 
достық көпірі 1992 жылы 12 маусымда 
орнатылған болатын. Италияның Қазақс-

тандағы елшілігі 1992 жылы қазан айында 
Алматыда ашылса, Қазақстанның Италия-
дағы елшілігі 1996 жылы Рим қаласында 
шаңырағын көтерген еді. 

2003 жылы екі ел арасындағы тауар ай-
налымы 1,3 млрд доллар құрады, оның ішін-
де экспорт ‒ 1,1 млрд доллар, импорт ‒ 200 
млн доллар. 2004 жылы тауар айналымы-
ның мөлшері 3,5 млрд долларды құраған. 
Атап айтқанда, экспорт ‒ 3,1 млрд доллар, 
импорт ‒ 400 млн доллар. 2005 жылы Ита-
лия мен Қазақстанның алыс-берісінің құны 
4,8 млрд еуроға жетті. 

Біздің елімізден Италияға негізінен мұ-
най, табиғи газ, асыл металдар, мұнай өң-
деу өнімдері, мыс, мырыш, басқа да түсті 
металдар мен одан жасалған бұйымдар, қара 
металдар, мақта, химиялық өнімдер, құры-
лыс материалдары, машинаға қатысты құ-
рал-жабдықтар экспортталса, Италиядан 
көбіне киім-кешек, аяқ-киім, жиһаз, жаб-
дықтар, тамақ өнеркəсіп тауарлары, көлік, 
химия жəне фармацевтік өнімдерін тасы-
малданады. 

2009 жылы қол қойылған Стратегиялық 
əріптестік туралы мемлекетаралық шарт Қа-
зақстан-Италия қарым-қатынастарының ерек-
ше мəртебесін айғақтайтын аса елеулі оқи-
ға болды. Сондай-ақ, екі ел арасында БҰҰ, 
ЕҚЫҰ жəне басқа да халықаралық ұйымдар 
шеңберінде сенімді серіктестік орнатылды. 
Қазақстан мен Италияның халықаралық күн 
тəртібіндегі өзекті мəселелер бойынша ұста-
нымдары ұқсас. Екі елдің 2017 жылы БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесі аясындағы өзара іс-қимы-
лында бір-біріне демеуі осының дəлелі.

Итальян компаниялары еліміз экономи-
касындағы ірі инвесторлардың қатарында. 
Қазақстанда 42 бірлескен кəсіпорын жəне 
8 италиялық компанияның өкілдігі тіркел-
ген. Жұмыс əр салада ‒ пайдалы қазба бай-
лық кендерінде, ауылшаруашылық тауар-
ларын өңдеуде, тамақ өнеркəсібінде, ауыл-
шаруашылық машина жасауда, ауыр, жеңіл 
өнеркəсіпте, энергетика саласында дамып 

келеді. Өнеркəсіптік жəне экономикалық 
ынтымақтастық жəне алмасу жөніндегі 
үкіметаралық жұмыс тобының белсенді 
қызметі экономикалық жəне инвестиция-
лық өзара əрекеттестікті барынша кеңей-
туге ықпал етуде.

Италияның жаңартылатын энергия 
көздерін қолданудағы бай тəжірибесін на-
зарға ала отырып, итальян компаниялары 
Астанадағы ЭКСПО-2017 халықаралық 
мамандандырылған көрмесіне белсенді 
қатысты. Көрмедегі Италия павильоны-
ның ашылуына арнайы келген Италияның 
экономикалық даму министрінің орынба-
сары Иван Скалфаротто: «Милан-ЭКС-
ПО-2015» жəне «Астана-ЭКСПО-2017» 
көрмелерінің тақырыптары арасында ұқ-
састық бар. Екі шара да жаһандық проб-
леманың шешімін табуға итермелейді. 
Себебі энергия мен азық-түліктің жетіс-
пеуі əркез өзекті мəселе болып қала бер-
мек. Сондықтан да ұрпақтың өсіп-өркен-
деуі үшін біз жаңа жолдарды тауып, жү-
зеге асыруымыз керек», ‒ дей келе, бала-
малы энергия көздерін дамытуға айрық-
ша көңіл бөліп отырған еліміздің баста-
маларына оң баға берген еді. 

Өңіраралық ынтымақтастық та 
серпінді дамуда. Астана мен Милан, Ас-
тана мен Фриули-Венеция-Джулия өңірі 
делегациялармен тұрақты түрде алмасу-
да. Бұл ынтымақтастыққа Қазақстанның 
Италияның бірқатар қалаларындағы құр-
метті консулдары зор үлес қосып отыр.

Италияның саяси жүйесінде Қазақс-
тан мен Италия арасындағы үнқатысу-
ларда тұрақты мүдделілік қалыптасқан. 
Сонымен бірге, сауда-экономикалық ын-
тымақтастықтың дами түсуіне үлкен мəн 
беріледі. Халықаралық саясатта Рим мен 
Астана ұстанымдары көптеген мəселелер 
бойынша ұқ сас. Соның ішінде Азиядағы 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесінде 
қос тарап өз ұстанымдарының бір екенін 
үнемі жариялап жүр.

Білім жəне мəдениет саласындағы 
байланыстар да кеңейіп келеді. Мəселен, 
бүгінгі күні 700-дей қазақстандық жас 
итальян тілін оқып-үйренуде. «Болашақ» 
бағдарламасына сəйкес Италияның ЖОО-
да жүздеген жастар оқиды жəне тəжіри-
беден өтеді.

2013 жылы Италияда Қазақстанның мə-
дениет күндері, ал 2016 жылы Қазақстан-
да Италияның мəдениет күндері сəтті өтті. 
«Астана Опера» театры Миландағы «Ла 
Скала», Неапольдегі «Сан Карло» жəне Ге-
нуядағы «Карло Феличе» театрларымен ты-
ғыз ынтымақтастықта. Жуырда Рим опера 
театры басшылығы қазақтың белгілі опе-
ра əншісі, «Астана Опера» театрының же-
текші солисі Сүндет Байғожинді жұмыс-
қа шақыруы да екі елдің мəдени байланы-
сының жаңа кезеңіне жол ашқандай. Опе-
ра отанына əлемнің түкпір-түкпірінен кел-
ген 70-ке тарта баритонның арасынан басқа 
емес, дəл қазақ баласына таңдауы түсуі – 
еліміз үшін зор мəртебе. Жат елдің сахна-
сында ұлттық өнерімізді қолынан келгенше 
дəріптеуге уəде еткен əнші қазақ пен италь-
ян достығын нығайта түсеріне сенім мол.

Анар БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

Тоғыз жолдың торабында орналасқан Қазақстан үшін жол мен көлік 
саласын дамыту маңызды. Сондықтан Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев бұл мәселеге жыл сайынғы Жолдауларында ерекше 
назар аударып отырады. Көлік инфрақұрылымын дамыту тақырыбы 
Елбасының биылғы жылы Қазақстан халқына жолдаған «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында 
да атап көрсетілді. Осыған орай, елімізде көліктік-логистикалық 
инфрақұрылымды дамыту бағытында айтарлықтай жұмыстар жасалуда.

ӨСКЕН ЕЛДІ КӨРГІҢ КЕЛСЕ...
Қазақстан үшін жол – қайнаған тірліктің қайнары
Қазақстанның көліктік əлеуетін артты-

ру туралы Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев өзінің «Нұрлы жол – болашақ-
қа бастар жол» атты Жолдауында да айт-
қан болатын. «Қазақстан – ұшқан құстың 
қанаты талатын ұланғайыр аумақтың иeci. 
Сондықтан, аталған жоспар орасан қара-
жат пен еңбекті, аса ауқымды жұмысты 
қажет етеді. «Елдің өркенін білгің келсе, 
жолына қара» деген қағида қалыптасқан. 
Барыс-келіс пен алыс-берісте жол қатына-
сы айрықша маңызға ие. Көне замандарда 
ірі қалаларымыздың көбі Ұлы Жібек Жо-
лын жағалай қоныс тепкен. Қазір де қай-
наған тіршілік күре жолдардың бойында. 
Жол – шын мəнінде өмірдің өзегі, бақуат-
ты тірліктің қайнар көзі. Барлық аймақтар 
темір жолмен, тас жолмен, əуе жолымен 
өзара тығыз байланысуы керек. Астанада 
тоғысқан тоғыз жолдың торабы елорданың 
жасампаздық рухын тарататын өмір-тамыр-
ға айналуы тиіс. Аймақтардың өзара байла-
нысын жақсарту елдің ішкі əлеуетін артты-
рады. Облыстардың бip-бipiмeн сауда-сат-
тығын, экономикалық байланыстарын ны-
ғайтады. Ел ішінен тың нарықтар ашады. 
Осылай, алысты жақын ету – бүгінгі Жол-
даудың ең басты түйіні болмақ», – деген 
болатын. Бұл ретте Президент көліктік-ло-
гистикалық инфрақұрылымды дамыту бағы-
тын айқындай келе, ең алдымен негізгі ав-
тожолдар жобасын тиянақты жүзеге асыру-
ды ұсынды. Ал бұндай автожолдарға «Ба-
тыс Еуропа-Батыс Қытай», «Астана-Алма-
ты», «Астана-Өскемен», «Астана-Ақтөбе-
-Атырау», «Алматы-Өскемен», «Қараған-
ды-Жезқазған-Қызылорда», «Атырау-Аст-
рахан» жатады. Сонымен қатар, шығыста 
жəне елдің батысындағы теңіз инфрақұры-
лымында көліктік логистикалық хаб құр-
ған орынды. 

Ал биылғы Жолдауда Елбасы еуразия-
лық логистикалық инфрақұрылымды дамы-
ту – маңызды басымдықтардың бірі екенін 
айта келе, бұл салаға қомақты инвестиция 
тартылғанын тілге тиек етті. Сөйтіп, Үкі-
метке 2020 жылға дейін транзиттік тасы-
малдың жылдық көлемін арттыру туралы 
тапсырма берілді. Яғни, жолаушыларды 
əуе көлігімен тасымалдауды 4 есе, тран-
зиттік тасымалдаудан түсетін табысты 5,5 
есе – жылына 4 миллиард долларға дейін 
көбейту қажет.

Биыл республикалық маңызы бар 4400 
шақырым автожол құрылысы мен қайта 
жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Жыл со-
ңына дейін соның кем дегенде 600 шақы-
рымы пайдалануға беріліп, кезең-кезеңімен 
ақылы жүйе енгізілмек. «Еліміздің көлік 
жəне транзит əлеуетін толық ашу үшін 
көрші елдермен үйлесімді іс-қимыл қажет. 
Жүктердің еркін транзитін, көлік дəліздерін 
құру мен оларды жаңғырту ісін қамтамасыз 
ету керек. Көлік инфрақұрылымын басқа-
руға, қызмет көрсету деңгейін арттыруға 
жəне əкімшілік кедергілерді жоюға ерек-
ше көңіл аудару қажет. Транскаспий дəлізі 
бойынша тасымалдау көлемінің ұлғаюына 
байланысты Құрық портын салудың екінші 
кезеңі – автомобиль өткелі құрылысын іске 
асыруға кірісу қажет», – делінген Мемле-
кет басшысының Жолдауында. 

Жаңа магистральдар еліміздің экономи-
касы мен қоғамымызды жаңартады. Олар 
еліміздің барлық түкпірлерін орталықпен 

берік байланыстырады. Жүк тасымалы жедел-
дейді жəне ұлғаяды. Ел арқылы транзит кө-
лемі артады. Қазақстандықтар заманауи жəне 
сапалы автомагистральдармен жүріп, кез кел-
ген өңірге қауіпсіз жəне тез жететін болады. 
Əлеуметтік инфрақұрылым жақсарады, жаңа 
жəне заманауи мектептер мен ауруханалар жо-
ғары сапалы қызмет көрсетеді. Нəтижесінде, 
ол əрбір қазақстандықтың əл-ауқаты мен өмір 
сапасында көрініс табады. Осындай инфрақұ-
рылым желілері республиканың транзиттік 
ахуалын арттырады. Əрине, инфрақұрылым-
сыз дамудың болмайтыны да ақиқат. Бүгін-
де əлем экономикасындағы өсімнің баяулаған 
тұсында Мемлекет басшысының бастамасы-
мен ірі инфрақұрылымдық жобалардың жү-
зеге асуы аймақтардың экономикалық қуатын 
арттыруға қолайлы жағдайлар туғызып келеді. 
Қазақстан Шығыс пен Батысты байланысты-
ратын тиімді көпірге айналу үшін əрекет етіп 
жатқаны белгілі. Осы мақсатты жүзеге асыру 
жолында «Жаңа Жібек жолы» бағдарламасы 
қолға алынған. 

Қазақстан – көлік-логистика саласында 
қарқынды дамып келе жатқан мемлекеттің 
бірі. Өткен жылы еліміз Дүниежүзілік банк 
рейтингінің LPI логистика тиімділігі ин-
дексінде 11 позицияға жақсарып, 77-орынға 
табан тіреген болатын. Ал 2020 жылға қа-
рай рейтингтегі позицияны бұдан əрі жақ-
сартып, 40-орыннан табылу көзделіп отыр. 
Əлбетте, бұған елімізде көлік-логистикасы 
инфрақұрылымын дамытуға салынып жат-
қан инвестициялар ықпал етіп отыр. Соң-
ғы алты жыл ішінде бұл салаға 23 мил-
лиард АҚШ долларынан астам қаржы құ-
йылған, алдағы 3-4 жылда тағы да 12 мил-
лиард АҚШ доллары көлемінде инвестиция 
бөлу жоспарда бар.

ТМД елдері арасында Қазақстан – 25 жыл 
ішінде 2500 шақырым жаңа теміржол желісін 
салған жалғыз мемлекет. Жаңа теміржол ха-
лықаралық көлік дəлізін Шығыс-Батыс, Сол-
түстік-Оңтүстік жəне Транскаспий бағдарын-
да оңтайландыруға зор мүмкіндік берді. Мə-
селен, 2014 жылы салынған бір ғана Жезқаз-
ған – Бейнеу теміржол желісі Қытайдан Кас-
пийге, əрмен қарай Түркияға, оңтүстік Еуро-
па мен Парсы шығанағы елдеріне бағыттал-
ған жүк пойыздарының жол үстіндегі қашық-
тығын 1000 шақырымға қысқартты. 

Биыл Каспий теңізі арқылы Стамбұлға 
100-ге жуық пойызды ұйымдастыру жоспар-
ланса, 2020 жылға қарай бұл көрсеткішті 300 

мың контейнерге дейін жеткізу көзделген. 
Ақтау портын жаңғырту нəтижесінде, оның 
өткізу қабілеті Иран, Парсы шығанағы жəне 
Кавказ аймағы бағытына негізделген құр-
ғақ, контейнерлік жəне астық жүктері үшін 
3 миллион тоннаға дейін ұлғайған. Қазір 
Құрық портында паромдық кешен құрылы-
сы жүзеге асырылып жатыр. Осы жобалар-
дың барлығы Қазақстан порттарының қай-
та өңдеу қуатын 24 миллион тоннаға дейін 

арттырмақ. Сонымен қатар қазақ елі өзінің 
флотын дамытуға басымдық беріп отыр, 
бүгінде ел флотының 4 жаңа заманауи ке-
месі бар. Ал 2020 жылға қарай Қазақстан-
ның құрғақ жүк жəне паромдық флотында-
ғы кеме санын 20-ға жеткізу жоспарда тұр, 
бұл Транскаспий бағытында тұрақты тасы-
малды қамтамасыз етпек. 

Қазақстанда 6 халықаралық көлік 
дəлізі қалыптасып, жұмыс жасауда. Ха-
лық аралық көлік дəліздерін дамыту эконо-
микалық өсудің, өңірлер арасындағы сау-
да операциялары мен байланысты оңай-
латудың  маңызды құрамдас бөлігі болып 
саналады. Бұл үшін Қазақстанның көлік 
инфрақұрылымын жақсарту жөнінде жұ-
мыстар атқарылуда. Автожол жобалары 
Астанадан барлық бағыттарға «сəуле» 
сияқты тарайтын Орталық-Оңтүстік, Ор-
талық-Шығыс, Орталық-Батыс жаңа ав-
токөлік жолдарының құрылысына жəне 
қайта жаңғыртуға бағытталған. Жұмыс-
тар 2020 жылға дейін толық аяқталады. 
Транзиттік жүктерді тартуға бағытталған 
«Батыс Еуропа-Батыс Қытай» халықара-
лық транзиттік дəлізі аса маңызды жоба. 
Аталған дəліз Қытайдан Еуропаға жүк та-
сымалын 10-12 күнде жеткізетін ең қысқа 
автокөлік жолы. Аталған бағыт Суэц кана-
лы арқылы қатынайтын теңіз жолынан 3,5 
есе қысқа. Кеңестік дəуірде негізгі тран-
зиттік көлік бағыттары Қазақстан арқы-
лы солтүстіктен оңтүстікке бағытталды. 
Қазір республиканың көлік инфрақұрлы-
мы шығыстан-батысқа бағытталуда. 8445 
шақырымдық бұл жолдың 3 000 шақы-
рымға жуығы Қазақстан арқылы өтеді.

Еліміз күн санап көркейіп, өркендеп ке-
леді. Елбасы əр жылғы жолдауында елімізде 
алдағы уақытта атқарылуға тиісті жұмыс-
тарды нақтылап беріп отырады. Ал биыл-
ғы жылы мемлекет басшысының «100 нақ-
ты қадам» Ұлттық жоспары ел болашағын 
айқындап бергендей болды. Тұрақты даму-
дың 100 қадамын жүзеге асыру арқылы – 
еліміздің дамыған елдер қатарынан орын 
алуына ықпал етпек. Дəл осы ұлттық жос-
пардағы қадамдардың бірінде жол-көлік 
инфрақұрылымын қалыптастыру туралы ай-
тылған. Ендеше, еліміздің көлік инфрақұ-
рылымының дамуына жаңа бір серпін əке-
лері күмəнсіз.  

Əсел ƏНУАРБЕК
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Сондай-ақ, жиынға қатысқан ҚХА мү-
шелері, этномəдени бірлестіктер, республи-
калық жəне аймақтық БАҚ өкілдері, жур-
налистика факультеттерінің студенттері екі 
күнге созылған іс-шарадан көп мəлімет 
алды. Шараның алғашқы күнінде елімізге 
белгілі медиа саласының мамандары ше-
берлік сағатын өткізіп, белсенділік таныт-
ты. Қоғамды рухани жаңғырту мен сананың 
ашықтығын қалыптастыруда жəне ұлттық 
бірегейлікті нығайтудағы бұқаралық ақпа-
рат құралдарының рөлін, кəсіби этика мə-
селелерін, сондай-ақ, көпэтносты қоғамда 
масс-медиа мəдениетін дамыту проблема-
ларын сөз еткен отырыста шетел маманда-
ры да ойын ортаға салып, медиа саласын-
дағы жиған-тергенімен бөлісті.

«Интерактив: адамдар сізді тыңдап, 
түсінуі үшін қалай сөйлеу керек» тақыры-
бында сөз қозғаған «Хабар» телеарнасы-
ның ақпараттық бағдарламалар дирекция-
сының шеф-редакторы, «Сана» бағдарла-
масының жүргізушісі Қымбат Хангелди-
на: «Журналистер жаңа технологияны, өзге 
тілді, түрлі мəдениетті өзгеден жақсы бі-
луі керек. Сонда ғана жақсы нəтижеге қол 
жеткізуге болады. Бүгінгі форумға қатысып 
отырған журналистер – өз саласының на-
ғыз мамандары» деп атап өтсе, ал «Хабар» 
телеарнасы директорының орынбасары Ер-

«САНАНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ»: 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕДИАФОРУМНЫҢ ЕРЕКШЕ КЕҢІСТІГІ  
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Әл-Фараби» 
кітапханасында Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен 
«Сананың ашықтығы» атты Қазақстан халқы ассамблеясының ІІІ 
халықаралық медиафорумы өтті. Іс-шарада Парламент депутаттары, 
мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғалары, Германия, Латвия, 
Өзбекстан, Ресей елдерінен келген сарапшылар мен медиа саласының 
майталмандары бас қосты. 

лан Игісінов «Қазіргі заманғы журналист 
табысының сыры» тақырыбында шеберлік 
сынып өткізіп, пікір алмасты. Сондай-ақ, 
Қазақстан халқы ассамблеясының баспасөз 
хатшысы Қымбат Досжан журналистика-
дағы талай жылғы тəжірибесімен бөлісіп, 
баспасөз хатшысының имиджі жайлы сөз 
қозғады. Ал белгілі журналист əрі блогер 
Қанат Əуесбай дағдарыс коммуникация-
сы кезіндегі ақпараттық стратегияны тал-
қыға салса, мемлекеттік БАҚ-тың ақпа-
раттық күн тəртібі туралы Руслан Идри-
сов тілге тиек етті.  

 Шеберлік сыныпқа қатысушылардың 
басым бөлігі журналистика факультетінің 
студенттері.  Журналистика саласына қадам 
басқан жас тілшілер медиафорум аясында 
талай қажетті ақпаратқа қанықты десек ар-
тық айтқандық емес. Қатысушылар да кө-
кейде жүрген сауалдарын жолдап, болашақ 
əріптестерімен тілдесуге мүмкіндік алды. 

Ал ІІІ халықаралық медиа форумның 
екінші күні кезек шетелдік мамандарға 
берілді. Талқылауға арналған диалог алаңы-
на шыққан баяндамашылар TedX конферен-
циясы форматында сөз сөйледі. Яғни, спи-
керлер он минут ішінде ойларын жеткізіп, 
жиналғандармен 5-7 минут көлемінде та-
қырыпты талқылады. Екінші күнгі оты-
рысты ашқан Қазақстан халқы ассамблея-

– Сіз журналист, суретші, баспагер, 
импресарио мамандығын қатар алып жүр 
екенсіз. Былайша айтқанда, қазақта сіз-
дей азаматты «сегіз қырлы, бір сырлы» 
дейді. Осы өнердің бəрін бір арнаға қа-
лай тоғыстырып жүрсіз? 

 – Бұл өнер маған аспаннан келген жоқ. 
Бала кезімнен сурет салуға құштар болдым. 
Адам өзі сүйетін іспен айналысса, оны тас-
тау қиын екен. Əр кезде əр түрлі салада жұ-
мыс істедім. 30 жыл бұрын, яғни Кеңестер 
Одағы кезінде «Слово» атты жеке баспа-
ның ашылуына атсалысқандардың бірімін. 
Бүгінге дейін шамамен 30 шақты кітап-
тың безендіруін жасадым. 1993 жылдардан 
кейін фестивальдер ұйымдастырып, кон-
церт өткізумен шұғылдандым. Халықара-
лық импресарио ретінде əртістерді шетел-
ге апарамын. Қазір Рига геттосы мен Холо-
кост музейінің PR-директоры жəне басқар-
ма мүшесімін. Осы сала бойынша Атырау-
дың Құлсары қаласында тұрған Ерік Құр-
манғалиевпен тығыз байланыста жұмыс іс-
тедім. Өте талантты азамат еді. Əрине, бұл 
өнердің бəрін бір-бірімен байланыстыру 
оңай емес. Бəлкім, мені мультимəдениетті 
адам десе жарасар. Оған аралас отбасынан 
шыққаным да əсер етсе керек. Анам – Ук-
раинаның полягы, əкем – Орынбор облысы-
ның казак отбасынан шыққан. Қазақстанға 
алғаш келгенде бəрі қызық көрінетін. Хал-
қы да, тілі де. Уақыт өте келе қазақ əуеніне, 
табиғатына деген құмарлығым оянып, тілін 
де жақсы көре бастадым. Қазақ тілін уни-
верситетте оқысам да, қазақ достарым бол-
са да, бастауыштық білім болмағандықтан, 
кейбір оңай сөздерді ғана білемін. Мəселен, 
«Қал қалай?», «Жақсы» деген сөздерді еш 
акцентсіз айта аламын (күледі). 

– Грузияда өмірге келсеңіз де, қазір 
Ригада тұрасыз. Бірақ Қазақ мемлекеттік 
университетінде білім алғаныңыз қызық 
болып тұр. Сол студенттік күндерден қан-
дай белгі жаныңызға жақын, көңіліңіз-
ге ыстық?

– Иə, Грузияда офицер отбасында дүние-
ге келдім. Сол жылдары əкеме Қазақстанда 
қызмет етуге ұсыныс жасады. Мұны ести 
сала Мəскеудегі МГУ-ға тапсырған құжат-
тарымды кері алып, КазГУ-ға тапсырдым. 
Алла бұйырып, оқуға түсіп кеттім. Алайда 
əкемді сол күйі Қазақстанға ауыстырмай қой-
ды. Бірақ өзім Алматыда қалып, білім алуға 
бел будым. Əлі есімде, емтиханға Кіші Ал-
маты өзенінің жағасындағы тастардың үстін-
де отырып дайындалатын едім. Ашық аспан 
астында тау мен өзеннің үйлескен дыбысын 
тыңдап, кітап оқып қайтатынмын. Əлі күнге 
дейін осы шешіміме еш өкінбеймін. Біздің 
КазГУ сол кезде МГУ, ЛГУ (С.Петербург) 
жəне Орал университеті сияқты КСРО-да ең 
үздік жоғары оқу орындары санатына кірді. 
Қазақ мемлекеттік университетінің журна-
листика факультетін 1975 жылы тəмамда-
дым. Одан кейін 2 жыл Атырауда «Прикас-
пийская коммуна» газетінде жұмыс істедім. 
Білуімше, бұл газет əлі жарық көреді. Міне, 
мені Қазақстанмен байланыстыратын дүние 
көп. Əсіресе, студенттік өмірім өткен Алма-
ты қаласына келген сайын ерекше əсер алып, 
демалып қайтамын. Қазақстаннан халықара-
лық форумдарға шақырту алсам, қуанамын. 
Себебі жастық шағымның куəсі болған қала-
ға соқпай кетсем, сағынып тұрамын. Кеше 
де өзіме таныс жерлермен жүріп өттім. Əри-
не, бəрі өзгерген, жаңарған. Соған қарамас-
тан сол уақыттың лебін университеттің бас 
ғимаратында, бас пошта кеңсесінде, «Аққу» 

сы төрағасының орынбасары Дархан Мың-
бай: «Маман даярлауымызда жəне болашақ 
журналистерімізді дұрыс бағытқа бағдар-
лап, оларды обьективті мұқият қарап жа-
зуға, сөздің құдіретін түсіну деген мəселе-
лердің барлығы осындай алаңдарда əңгіме 
болады. Менің ойымша, бұның тек студент-
терге ғана емес, кəсіби журналистерге де 
үлкен пайдасы бар», –  деді.

Бұдан соң Ақпарат жəне коммуникация-
лар вице-министрі Алан Əжібаев, əл-Фа-
раби атындағы ҚазҰУ ректоры Ғалымқа-
йыр Мұтанов сөз сөйлеп, мұндай форум-
ның медиа саласы мамандарына берері мол 
екеніне тоқталды.  

Кəсіпқой қауымдастықтар мен олардың 
медиа ортадағы ұстанымы жайлы «Қазақ-
стандық медиа альянс» республикалық ҚБ 

дəмханасы орналасқан саябақта сезінгендей 
болдым. Бəрі ыстық. Əсіресе, Фурманов кө-
шесіндегі 148 үйдегі қауіпсіздік комитетін-
де бес сағат тергеудің астына алғаны есім-
нен кетпейді.

– Неге? Есіңізден кетпейтін естелікті 
бізбен бөлісе аласыз ба?

– Бұл бір естен кетпес оқиғаның өмірім-
де алатын орны зор. Арманы мен мақсаты 
топтасқан университеттегі бір топ жас «Уни-
верситет» атты қабырға газетінің жарық кө-
руіне атсалыстық.1970 жылдары Алматы қа-
ласында «Вопль» журналын астыртын түрде 
шығарып, көптеген сыни материалдар жа-
рияладық. Журнал 5 данамен журфак сту-
денттері арасында ғана тарады. Бұл шама-
мен жарты жылға созылды. Журналдың екі 
саны шығып, үшіншісіне дайындық жүріп 
жатқан. Содан диплом жұмысы алдында 
мені қауіпсіздік комитетіне шақырып, бес 
сағат сұрақтың астына алды. Тергеушінің 
аты-жөнін ұмытсам да, журналдың бірінші 
санындағы материалдардың көшірмесін жа-
сап, сұрақты жаудырғаны есімде. Бірақ ешбір 
досымды сатпастан, аман-есен құтылғаным 
бар. Міне, сол кезде журналистикаға, бас-
па саласына деген ықыласым оянған сияқ-
ты. Сол «Вопль» журналына 40 жыл толды. 

– Көбінесе қай тақырыпта қалам тер-
бейсіз?

– Тəуелсіз журналист ретінде əр түрлі 
тақырыпта жазамын. Қазір Əзірбайжанның 
www.haggin.az порталымен əріптестік бо-
йынша жұмыс істеймін. Одан бөлек латыш 
тіліндегі интернет-басылымдарына мақала 
жазып тұрамын. Елге танымал талай белгілі 
тұлғалармен сұхбат жүргіздім. 

– ІІІ халықаралық медиафорумнан 
не түйдіңіз? 

– Мені арнайы шақырды. Қазақстан хал-
қы ассамблеясы ұйымдастырған халықара-
лық форумға осымен үшінші рет қатысуым. 
Мұндай шара қазақ журналистикасының 
дамуына серпін береді. Бұл журналистика 
қауымдастықтарының өзара байланыс жа-
сап, тəжірибе алмасуына мүмкіндік туғыза-
ды. Мəселен, маған да үлкен мектеп болды. 

– Қателеспесем, 2013 жылы келген са-
парыңызда Қазақстан халқы ассамблеясы 
институтының жұмысына ризашылығы-
ңызды білдіріп, «осы институт Латвияда 
да енгізілсе» деген пікір айтқан екенсіз. 

– Ол рас. Алғаш рет Қазақстан халқы 
ассамблеясының жұмысын, қызметін көр-
генде таң қалып, Латвияда да болса деген 
ой келді. Өкінішке қарай, оны қазір Лат-
вияда енгізу қиынға соғады. Ал өзім жеке 
азамат ретінде жүзеге асыра алмаймын. Ол 
үшін қоғамдық ұйымың болуы керек. Тіпті 
болмаса, Қазақстан тарапынан қолдау көр-
сетілсе, бұл құрылымды ұйымдастыруға бо-
лады. Алайда бүгінде музей жанында Еуро-

дениет пен дінді ұстанатын ұлт пен ұлыс 
өкілдерінің ұлтаралық жəне этникааралық 
қатынасын қамтамасыз ету. Əр ұлт өкіл-
дерінің тілі, діні, мəдениеті, əдет-ғұрпы 
бар. Олар бұл елге кезінде өз еркімен кел-
ген жоқ. Түрлі саяси жағдайлардың салда-
рынан тұрақтап қалды. Олардың өзара қа-
рым-қатынасын қадағалап, тепе-теңдігін сақ-
тайтын құрылым болса, құба-құп. Жасыра-
тын несі бар, қазір қоғамда əр түрлі этни-
кааралық топтар арасында кикілжің, жөнсіз 
айыптау орын алып тұрады. Осындай бере-
кетсіздікті болдырмас үшін арнайы ұйым ба-
қылауға алуы керек. Тағы бір байқағаным, 
Қазақстанда Медиация институты жақсы 
жұмыс істейді. Бұл үрдіс те бізде жоқ. Біз-
де бұл іспен айналысатын жекелеген заң-
герлер тек кəсіпкерлік, тұрғын үй саласы 
арасындағы дау-дамайды шешумен шекте-
леді. Ал Қазақстанда медиация жұмысы эт-
никааралық топтар арасында қызу жүргізі-
леді. Меніңше, этникааралық кикілжің бір 
тұтанса, бүкіл елге кесірін жаяды. Сондық-
тан бұл органның пайдасы зор. Латвияда 
мұндай мəселе күн тəртібінде тұрмаса да, 
арасында қылаң беріп тұрады. 

Біздің нарықта түрлі шетелдік медиа əре-
кет етуде. Ресей медиа бағдарламалары арқы-
лы қысым жасағысы келеді. Латвияда Ресей 
азаматтығымен өмір сүріп жатқан азаматтар 
көп. Бұл да жабық түрде жүргізіліп жатқан 
қақтығыстың бір түрі. Ресей азаматтық беру 
арқылы біраз халықты уысында ұстамақ. Мə-
селен, Абхазия, Оңтүстік Осетия тұрғында-
рына құжат беріп, əскери күш арқылы отан-
дастарын қорғауға бағытталған əрекеті есте 
шығар. Сол сияқты Қырым, Приднестровье 
аймағында да кикілжің орын алды. Мұның 
бəрі – геосаясат. Ал Латвияда этникааралық 
қақтығыс болмау үшін медиа тиімді жұмыс 
істеу керек. Қоғамдық келісім туралы бағ-
дарлама бар. Бірақ ол Қазақстандағыдай жұ-
мыс істемейді. Қоғам орыстілді жəне ла-
тыштілді болып екіге бөлінген. Орыстілді-
лер орысша хабар көріп, газет оқиды. Ла-
тыштар өз тілінде. Кішкентай мемлекет бол-
ған соң, бəрі де көзге көрініп тұрады. Қазір 
Латвияда шамамен 2 миллионнан аз халық 
тұрады. Ал Рига қаласында 700 мың тұр-
ғын бар. Еуроодақ аумағындағы Латвия хал-
қы екі қолға бір күрек іздеп, батыс елдері-
не бас сауғалап кетті. Бүгінде Еуропа ел-
дерімен арадағы виза режимі алынып тас-
талған соң, 300 мың азамат шетелге жұмыс 
істеуге аттанған. 

– Латвиядағы саяси-əлеуметтік ахуал-
ға интернет сайттары арқылы қанықпыз. 
Естуімізше, Латвияда мемлекеттік тілдің 
бəсі жоғары. Тіпті, латыш тілінде сөйле-
меген мемлекеттік қызметкерге айыппұл 
салынады екен. Бұл рас па?

– Иə, ол рас. Бізде арнайы тіл комиссия-

да, Ұлыбританияда түрік тілі – мемлекеттік 
тіл болуы керек» деп айтпаймыз ғой. Неме-
релерім отбасында ара-тұра орысша сөйле-
се де, латыш тіліндегі балабақшаға барады. 
Ешқандай түйткіл жоқ. 

– Біздің елге жиі келіп жүрсіз ғой. Тіл 
мəселесінде ілгерілеу байқайсыз ба? 

– Əрине, бұрын орыс тілі басым еді. 
Қазір Алматы қаласы əлдеқайда қазақылан-
ған. Бірақ кейде халықаралық деңгейдегі 
форумдарда қазақ тілін ести алмайсың. Сөз 
басында қазақша басталып, əрі қарай рес-
ми тілде жалғасады. Бірақ жағдай əлі өзге-
реді. Қазақстанда тұратын курстастарым да 
қазақ тіліне шорқақ. Кеңес Одағы кезінде 
қазақ тілі сұранысқа ие бола қоймады. Ал 
қазір тіл білген, үйренген абзал. 

– Латвияда орыс мектептері жабылып 
жатыр деушілер де тым көп. Бұл ақпа-
раттың анық-қанығын өзіңізден білсек...

– Қазір орыс мектептерін жабу былай 
тұрсын, білім ұялары біртіндеп есігіне құ-
лып салуда. Себебі елді мекендерде оқушы-
лар саны азайып кеткен. Тұрғындар өмір 
сүру қамымен жан-жаққа тарады. Еуроодақ 
елдері жəне Қазақстанмен салыстырсақ, 
елдің əлеуметтік жағдайы соншалықты жақ-
сы емес. Зейнетақы мен жəрдемақы аз. Біз-
де ең төменгі жалақы – 430 еуро болса, зей-
нетақы – 220 еуро. Оның үстіне Латвия Еу-
ропаның солтүстік жағында орналасқандық-
тан коммуналдық төлемдер қымбат. Күздің 
өзі суық. Газ, қуат көзі, жылу маусымы от-
басылық бюджетке салмақ салады. 

ға қатынай бастады. Одан əрі қарай Еуропа-
ға, Скандинавия бұғазына жөнелтіледі. Кон-
серві өнімдері Еуропа нарығына жол тарт-
қан. Туристік кластер де қарқынды. Жеңіл 
өнеркəсіп ішінде трикотаж өнімдері көш 
басында. Жалпы, экономика саласында өр-
леу бар. Латвияда инвестиция жəне даму 
агенттігі жұмыс істейді. Бұл мекеме шағын 
жəне орта кəсіпкерлікке көңіл бөліп, сыртқы 
нарықта елді танытуға күш салады. Мұндай 
мемлекеттік құрылым əлемнің біраз елінде 
бар. Қысқасы, ірілі-ұсақ өндіріс орындары 
шама-шарқынша өнім өндіріп, «Еуроодақ-
та өндірілген» деген жапсырмамен Еуропа 
елдеріне экспортқа шығаруда. Кеңес Одағы 
кезінде-ақ халық есеп-қисапқа үйреніп ал-
ған. Жұртқа өнеркəсіп орнының немесе мұ-
най компаниясының қанша өнім өндіргені 
маңызды емес. Оның қанша пайызы сырт-
қы экспортқа кетті, қанша пайызы ішкі на-
рықта сатылды? Халыққа керегі – дағдарыс 
кезінде қалтасына салмақ түсе ме, жинақ-
таушы қоры тарапынан көмек ұсыныла ма, 
жоқ па, сол ғана. Сондықтан қанша өнім 
өндірілді деген есептің түкке керегі жоқ.

– Тіл саясатының салдарынан орыс-
тар көшіп жатыр деген мəліметті жиі 
көзіміз шалады. Қазақстанда отырып, 
«жаны ауыратындар» да жетерлік. 

– Бұл жалған ақпарат. Егер жағдай осы-
лай болса, əлемдік қауымдастық шулар еді. 
Біздің елден тұрғындар кетіп жатса, эконо-
микалық себепке байланысты ғана. Ресей 
азаматтығын алғандар Ресейге кетіп жатыр. 
Бірақ əлгінің бəрі Латвияда жағдай жаман 
деген пиғылды таратудан туған əрекет. Ре-
сейдің Волгоград қаласына барсам, сол жақ-
тағы тұрғындар безіп кетуге дайын отыр. 
«Зейнетке шықсам, баратын елді таңдап, 
бұл былықтан кетемін» дейді таныс нота-
риус маман. Міне, көрдіңіз бе? Онда азық-
түлік, күн көріс, өмір сүру қымбат. Адам-
дар сонда да тіршілік кешуде. Сондықтан 
анау-мынау əңгімелерді əдейі тұтандыра-
тындар көп. Бір танысым бар. Орыстілді. 
Бірақ Латвияда тұрады. Сол: «Ресейде 
нем бар? Онда не жоғалттым? Латвия-
да тұра бергенім артық» дейді. Егер аза-
мат ретінде өз пікірімді айтсам, Ресейдің 
бүгінгі əрекеті бұрынғы қаһарына қайта 
мініп, əлемді уысында ұстауға саяды. Ре-
сей азаматтығы бар Латвиядағы тұрғын-
дардан да кикілжің шығып қалу ықти-
малдылығы басым. Бірақ бəрі бақылауда. 
Биылдан бастап Латвия НАТО құрамына 
кіріп жатыр. Бізге оңайлықпен ешкім тиі-
се алмайды. Өкініштісі сол, Латвия геогра-
фиялық орналасу жағынан екі империяның 
арасында тұр. 

– Ал Қазақстан журналистикасының 
даму ағымына қандай баға бересіз?

– Қазақстанда тұрмасам да, «Литер», 

«Время», «Казахстанская правда» газеттерін 
шолып тұрамын. Көбінесе ақпарат алмасып 
отыру үшін интернет сайттарын қараймын. 
Мені ақпараттық жағы ғана қызықтырады. 
Сосын елдегі мəдени-рухани жаңалықтарды 
жібермеймін. Қазақстан президенті Н.На-
зарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғы-
ру» мақаласын бекер жариялаған жоқ. Сана-
ны жаңғырту, қоғамды жақсы қырына қарай 
өзгерту кезек күттірмейтін дүние. Рухани жаң-
ғыру – қоғамды жаңа заман талабына, модер-
низацияға жетелейді. Егер баланы жастайынан 
төзімділікке, сабырлылыққа тəрбиелесек, бас-
қа елдің мəдениетін, тілін құрметтеуге үйрет-
сек, бұдан ұтылмаймыз. Себебі адамның бəрі 
бірдей. Тек оның тілі, діні, ділі ғана бөлек. 

2015 жылы ІІ халықаралық медиафорум-
да əріптестеріме этно журналистиканың эти-
касын қабылдау жөнінде ұсыныс тастадым. 
Этникааралық, конфессияаралық қарым-қа-
тынасты жазуға машықтана бастаған тілші-
лердің білімі, мəдениеті, қарым-қатынасы 
ерекше болуы керектігін айтқан едім. Бұл 
– нəзік тақырып. Этножурналистика тақы-
бырын жүрдім-бардым жазуға болмайды. 
Ешкімнің ары мен намысына тимейтіндей, 
ешбір ұлттың ар-ожданына тимейтіндей етіп 
жазу екінің бірінің қолынан келе бермейді. 

– Əлемде сөз бостандығы жиі сөз бо-
лады. Тіпті əлемдік рейтинг те түзіледі. 
Ал мұның бəрі қоғамда түйткіл тудыру-
ға ыңғайлы тəсіл сияқты...

– Кез келген елде сөз бостандығы бар. 
Егер тарихқа көз жүгіртсек, тоталитарлық 
елдер сөз бостандығына ылғи шектеу қо-
йып отырған. Сөз бостандығы – айтыл-
ған сөзге жауап беру. Шындықты айтам 
деп ешбір ұлтты, тілді, дінді қорлауға бол-
майды. Тақырыпты ашу үшін шынайы де-
ректерді ғана алу керек. Кейде эмоцияға 
беріліп, артық кететін тұстар көп. Соның 
салдарынан редакцияны шығынға батыра-
тын журналистер бар. Сондықтан кез кел-
ген дерек құжат бойынша расталып, заңдық 
тұрғыдан қорғалу керек. Зерттеумен айналы-
сатын журналисті білемін. Ол Рига қаласы-
ның мэрімен төрт жыл қатарынан соттасып 
жатыр. Журналист мэрдің Ресей елшісімен 
арадағы хатты жариялағаны үшін сотқа тар-
тылды. Хатта Ресей елшісі мэрге қалай жұ-
мыс істеу керектігін айтып отырған. Азын-ау-
лақ ақша да бөлген дейді. Ал Рига мэрі «Бұл 
жеке мəселе бойынша жазылған хат» деп ақ-
талса, журналист: «Мэр – жеке тұлға емес. 
Ол – халықтың адамы» дейді. Бір жағынан 
дұрыс қой. Бəлкім, мэр қызметтік міндетін 
пайдаланып, бүкіл құпияны ашатын шығар. 
Бір сот процесінде журналист жеңді де. Бі-
рақ келесі жылға созылатын түрі бар. Алай-
да бұл құзыреті жоғары билік өкілдері же-
ңеді деген сөз емес. Қысқасы, Латвия сөз 
бостандығы бойынша рейтингте алғашқы 
жиырмалыққа кіреді. АҚШ, Ұлыбритания, 
Франциядағыдай болмаса да, Латвия жур-
налистерін төртінші билік өкілдері деп ай-
туға негіз бар.

– Сіздің «Баку-90», «Ходжалы-92» қай-
ғылы оқиғасына байланысты көлемді 
мақала жариялағаныңызды білеміз. Сол 
жөнінде айта кетсеңіз. 

– Əр елдің тарихында қалатын қаралы 
саяси оқиғалар бар. Кеңес империясы қол 
астындағы мемлекеттерді қысымға алып, 
талай нəубетті қасақана жүргізгені белгілі. 
1990 жылдың қаңтары Əзірбайжан мем-
лекеті үшін ауыр жыл болды. Литваның 
тұңғыш президенті Витаутас Ландсбер-
гиспен осы тақырыпта сұхбат жүргіздім. 
Сол жылдары Рига қаласында да «Баспа-
лар үйінде», тағы басқа қоғамдық орын-
да атыс болып, бірнеше адам көз жұм-
ды. Оқты кім жаудырғанын ешкім білген 
жоқ. Бұл да «Қанды қаңтар» деген атпен 
тарихта қалды. 

– Əңгімеңізге рахмет! 

Əңгімелескен 
Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

жетекшісі, Forbes Kazakhstan іскер басылы-
мының шығарушысы Арманжан Байтасов 
сөз қозғады. Жаңа құрылған медиа аль-
янстың жұмысы, мақсаты, жоспарларымен 
бөліскен оған қатысушылар тарапынан сұ-
рақтар да көп қойылды. «Медиа альянсты 
құрудағы мақсат – осы саладағы бірқатар 
мəселелерді шешіп, оң жолға қою. Соңғы 
уақытта журналистер құқығын қорғау қо-

лымыздан келмей жүр. Осыған өте қатты 
алаңдаймыз. Бірлесіп, ақылдасатын орта 
керек болғандықтан, осы бірлестік құрыл-
ды. Оның қаншалықты пайдасы боларын 
алдағы уақытта бірге көре жатармыз», – 
деді А.Байтасов. 

Ресейден келген бүкілресейлік мем-
лекеттік телерадио компаниясының саяси 
шолушысы Кирилл Привалов қазіргі за-
ман журналистикасының əлемдік үрдістері 
жайында пікір қозғады. Ал «Қазақ мəде-
ниетін əлемде ілгерілету барысында мем-
лекет пен БАҚ-тың рөлі» атты тақырып-
та ойын білдірген германиялық кəсіпкер, 
мəдениетаралық коммуникациялар, əлеу-
меттік психология саласындағы халықара-
лық сарапшы, философия докторы Конс-
тантин Шамбер əлемдік журналистиканың 
бізге бейтаныс үрдістерін тілге тиек етсе, 
Латвиядан келген журналист, Рига гетто-
сы мен Холокост музейінің PR-директоры 
жəне басқарма мүшесі Владимир Решетов 
«Этностық топтардың жаһандану арнасын-
дағы мінез-құлық парадигмалары» атты өте 
қызық тақырыпты талқылады.

Қысқасы, Қазақстан халқы ассамблея-
сының ұйымдастыруымен өткен «Сана-
ның ашықтығы» деп аталған форумда ме-
диа саласындағы аса маңызды мəселелер 
талқыланды.  

Форум қоғамды рухани жаңғырту мен 
сананың ашықтығын қалыптастыруда жəне 
ұлттық бірегейлікті нығайтудағы бұқара-
лық ақпарат құралдарының рөлін арттыру 
аясында өз мақсатына жетті.  Форум со-
ңында Қазақстан халқы ассамблеясының 
журналистер арасында жыл сайын өткі-
зетін «Шаңырақ» байқауының жеңімпаз-
дары марапатталды.

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен өткен «Сананың 
ашықтығы» атты ІІІ халықаралық медиа форумына Латвиядан 
арнайы келген журналист, баспагер Владимир Решетовке Қазақстан 
туған жеріндей болып кеткен. Себебі ол студенттік шағын әсем 
Алматының баурайындағы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің қабырғасында өткізіпті. Үш жыл қатарынан халықаралық 
медиафорумның төрінен орын алған журналистің жас тілшілерге айтары 
да, үйретері де көп екен. 

Владимир РЕШЕТОВ, журналист-баспагер: 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРТУ – ҚОҒАМДЫ 
МОДЕРНИЗАЦИЯҒА БАСТАР ЖОЛ

сы жұмыс істейді. Мемлекетте бір ғана мем-
лекеттік тіл болуы керек. Өзім бала кезден 
орыс тілінде тəрбие алып, орысша оқысам 
да, латыш тілін өз еркіммен меңгеріп ал-
дым. Маған тұрған елдің тілін білу маңыз-
ды. Сол жердің ауасын жұтып, сол елде жұ-
мыс істеп, күн көріп жүр екенсің, тілін де 
құрметтеуің тиіс. Сондықтан біз «Германия-

па толеранттылық орталығы жұмыс істейді. 
Осы құрылым Қазақстан халқы ассамблея-
сымен əріптестік орнатса, əлдеқайда жақ-
сы болар еді. 

Мəселе, ұлт пен ұлыстардың санында 
емес. Мəселе – дұрыс түсіністік танытып, 
қарауда. Мейлі, 130 ұлт болсын, мейлі 100 
болсын, бастысы мемлекеттегі əртүрлі мə-

– Ал елдің экономикалық əлеуеті-
не келсек, Латвия мемлекеті отандық 
өнімін дамытқан бірден-бір ел ретінде 
танымал еді... 

– Латвияның Рига қаласында 1982 жыл-
дан бері тұрып келемін. Бір қуаныштысы, 
кейбір мемлекеттерге қарағанда Латвияда 
экономикалық жағынан өсу бар. Жыл са-
йын ЖІӨ 4 пайыздық көрсеткіш көрсетеді. 
Транзит саласы қарқынды дамуда. Қазақстан 
арқылы Қытайдан алғашқы пойыз порттар-
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ЖЕТІК МАМАН ЖАТ ЕЛГЕ ҚҰМАР
2017 жылы Қазақстаннан кеткен кәсіби мамандар 28 мыңнан асты

Басы 1-бетте

Басы 1-бетте

ӨЗГЕ ЕЛДЕ СҰЛТАН БОЛҒАНША...

Егер қызмет етіп отырған орны жайлы 
болса, ешкім де «жылы орнын» ауыстыр-
майтыны хақ. Ал жоғары білімді маман-
дардың шет мемлекеттерге қоныс аударуы 
жиілегенін ескерсек, Қазақстан олар үшін 
жайлы мекен бола алмады деп топшылау-
ға əбден болатын сияқты. Егемендік алған 
жылдарда 300 мыңдай жоғары білімді ма-
ман шекара асқан. Ол үрдіс қазіргі уақытта 
да жалғасуда. Бүгінгі дерек көздеріне иек 
артсақ, үстіміздегі жылы елімізге жұмыс не 
білім іздеп 12 мың адам келсе, керісінше, 
сыртқа ағылғандар 2,5 есеге көбейіп, 28 
мыңнан асып кетті. Биыл көптеген дəрігер-
лер, экономистер, педагогтар мен техника-
лық мамандық иелерінің бірқатары Қазақс-
таннан тыс жерде еңбек етуге бел буыпты. 
Нақтырақ айтқанда, 2017 жылы шамамен 
5 мың техникалық қызмет саласының ма-
мандары, 2,5 мың экономист жəне 1 мың 
700 педагог басқа мемлекеттен бақыт ізде-
ген. Олардың басым бөлігі ТМД елдеріне 
қоныс аударған екен. Ал еліміздің жоғары 
білікті кадрлардан көптеп айырылуы Қа-
зақстан Республикасының экономикалық 
өсуінің тежелуіне себеп болады. 

Ішкі істер министрлігіне қарасты Көші-
қон полициясы департаментінің жыл ба-
сында ұсынған мəліметі бойынша, соңғы 
бес жыл ішінде ТМД елдеріне 157,9 мың 
қазақстандық, алыс шет мемлекеттерге 11,3 
мың тұрғын қоныс аударған. Осыдан үш 
жыл бұрын «Стратфор» агенттігі жалпы 
қазақстандықтардың 10 пайыздан астамы 
шетелде жұмыс істейтінін жазса, Дүние-
жүзілік банк Қазақстан еңбек мигрантта-
ры саны жөнінен əлем бойынша – тоғы-
зыншы, ТМД елдері арасында Ресей мен 
Украинадан кейінгі үшінші орында екенін 
мəлімдеген болатын.

Шет мемлекетке кетіп жатқан маман-
дар арасында ұшқыштар да көп болып тұр. 
Соңғы екі жылда қазақстандық 100-ден ас-
там тəжірибелі ұшқыш шетелге кетіп қал-
ған. Сондықтан Азаматтық авиация коми-
теті елімізге посткеңестік елдердің пилот-
тарын тартуға мəжбүр. Негізінде, əрбір ұш-
қышты даярлау үшін қомақты қаражат ке-
рек. Мəселен, əуе компаниялары инстру-
менталды рейтингті талап етеді. Оқуды тə-
мамдаған əр түлектің рейтингі болады. Бі-
рақ бір жылда жұмысқа орналаспаса, ол жа-
рамай қалады. Қайта оқып шығу үшін 1,5-
2 миллион теңге керек. Белгілі бір ұшақта 

машықтануға да аз қаржы жұмсалмайды. 
Мысалы, Boeing-737-ні басқарып үйрену 
құны 8 мың еуро шамасында. Қазақстандық 
ұшқыштардың көбісі қазір Қытай, Вьет-
нам, Біріккен Араб Əмірліктері, Тайланд 
əуе компанияларына жұмыс істеуге кетіп 
жатқаны өкінішті. Өйткені олардың ұсына-
тын келісімшарттары тиімдірек. Біздің елде 
көпжылдық тəжірибесі бар экипаж коман-
дирлерінің жалақысы 10 мың, екінші пи-
лоттардың жалақысы 7 мың доллар шама-
сында. Бірақ шетелдік əуе компаниялары 
бұдан үш есе жоғары еңбек ақы төлейді. 
Қытайлық əуе компаниясы 25 мың доллар 
төлесе,  Вьетнам да өте тиімді жағдай ұсы-
нады. Сондықтан əлі де талай ұшқыштар 
шетке кете ме деген қауіп бар. Олардың 
орнын кім басады? Академияны тəмамда-
ған түлектер жұмыс таба алмай жүр, өйт-
кені итальяндық ұшақтарда жаттығады. Ал 
ондай ұшақтар қолданыста жоқ. 

Қазақстаннан негізінен техникалық 
білімі бар мамандардың кетіп жатқаны 
көңілге алаң. Елді индустрияландыру жос-
пары шындап қолға алынған тұста мұның 
əсері қатты білінері сөзсіз. Мектеп бітіруші 
түлектер арасында техникалық мамандық-
тарға жарнама жасап, оның мүмкіндіктерін 
де кең құлашты етіп түсіндіріп берсе де бо-
лар еді. Шыны керек, мемлекет өзіне қа-
жетті мамандықтарға оқу грантын көп бө-
леді. Алайда ол мамандардың оқу бітірген-
нен кейінгі жұмысқа орналасуына назар ау-
дару əлі де болса жеткіліксіз. Сондықтан, 
маман тапшылығын айтпас бұрын, маман-
ға жұмыс істеуге қолайлы жағдай жасал-
ғаны жөн. Бұл жайлы талай мəрте айтыл-
ды да, жазылды да. Бірақ мəселенің түйіні 
əлі күнге дейін тарқатылмай келеді. Ше-
кара асып, өзге елде қызмет етуге бекін-
гендердің айтар уəжі де жайлы жағдайдың 
жоқтығына келіп тіреледі.  

Жалпы, жас əрі білікті мамандардың 
елден кетуі ауыл жастарының қалаға қа-
рай үдере көшуімен мəндес. Ауылдағылар 
елді мекендерден тұрақты жұмыс, жоғары 
табыстың жоқтығынан қашады. Шет мем-
лекетке кетіп жатқандардың да себебі сол. 
Əлеуметтік зерттеулер жүргізген ғалымдар 
да қазақ жастарын отаннан жыраққа ке-
туге итермелейтін жағдай кірістің төмен 
деңгейінен деп түсіндіреді. Негізгі себеп-
тердің қатарында жұмыссыздық пен тұр-
ғын үй мəселесі алдыңғы қатарда екен. Ал 
ең өкініштісі, шетелге кеткендердің басым 
бөлігі 19 бен 23 аралығындағы жастар. 
Олар елдегі жалақыға, жасалған жағдайға 
қанағаттанбайды. Мұндай жағдайда кімді 

айыптайсың? Отанына қызмет етуден бас 
тартып, қалтасының қамын ойлайтын ма-
манды ма? Əлде елдің əлеуетін арттыруға 
мүмкіндік беретін мамандарға жағдай жа-
сай алмаған билікті ме? 

Шет мемлекеттерде болса, жұмыс күші 
саналатын мамандарды жоғары бағалайды. 
Мəселен, Жапония мен Қытай мемлекетін-
де білікті мамандардың шетелге кетуіне 
шектеу қойылған.  Сондай-ақ, мамандарға 
жоғары жалақы тағайындайды, əлеуметтік 
жағдайын жасайды жəне жеке кəсіп ашуға 
қайтарымсыз грант, қомақты қаржы береді.

ЖАСТАР ЕЛГЕ ҚАЙТУҒА 
НЕГЕ ҚҰЛЫҚСЫЗ?

Шет мемлекеттерде де кез келген ма-
манды қабылдай бермесі анық. Олар да 
болашағынан үміт күттіретін, білімі ар-
қылы сол елге пайда əкелетін жастарды 
өздеріне тартады. Жақсы жұмыс, жоға-
ры жалақы уəде етеді. Сол уəдесінде тұ-
рады, өйткені олар елдің болашағын ой-
лайды. Білікті жас мамандар шекара асып 
жатса, оған тосқауыл қоюды ойламаса, 
қазақ елінің болашағы ешкімді алаңдат-
пағаны ма?

Тағы бір айта кетерлік жайт, шет ел-
дердің қазақ жастарын өздеріне тартуға 
күш салып отыруы. Қазіргі таңда еліміз-

дегі жоғары оқу орындарындағы оқу ба-
ғасы қымбат. Ал шетелдік оқу орында-
рының өкілдері болса, мектептегі оқу 
жылы бітпей жатып, біздің елге келіп, 
алдын ала бақылау тестін үздік тапсыр-
ған мектеп бітірушілерді өз елдеріндегі 
жоғарғы оқу орындарына түсуге шақыру-
ды бастайды. Балалардан емтихан алып, 
сұхбаттасып, білімді балаларға оқуға қа-
былданғаны жайлы сертификат та береді. 
Тегін оқумен қоса жатақхана, шəкірт-
ақы ұсынады.

Талабы таудай жастарға кез келген елде 
қолдау көрсетілетіні айтпаса да түсінікті. 
Мұндай қолдау əлем елдерінде жоғары оқу 
орнын бітіргеннен кейін де жалғасын та-
бады. Яғни, мемлекеттік білім гранты ар-
қылы оқыған студенттердің жұмысқа ор-
наласуын да қамтамасыз етеді. Өкініш-
ке қарай, біздің елде оқу бітірген жастар-
ды жұмыспен қамту мəселесі əлі күнге 
шешімін таппай келеді. Дипломы болға-
нымен, жұмыссыз сенделіп жүрген жас-
тар қаншама?! Елдегі мұндай жағдайдан 
хабардар шетелде білім алған жастар осы-
дан кейін Қазақстанға оралуға қайдан құ-
лықты болсын?! Ал жастардан қамқорлы-
ғын аямайтын өзге мемлекеттер дарынды 
түлектерді өздерінде қалдыру үшін барын 
салады. Осылайша, білікті жас мамандар 
өзге елдің əлеуетін арттыруға қызмет етеді. 

Өзге мемлекеттің азаматтарына тегін білім 
грантын үлестірген елдердің олардан қай-
тарымын талап ететіні сөзсіз. Сондықтан, 
жат жұртта білімін шыңдағандардың айтар-
лықтай бөлігі оқу бітірген елде қалатыны 
шүбəсіз. ЭЫДҰ білім беру институтының 
мəліметтері бойынша, шетелдік студент-
тердің 35 пайызы диплом алғаннан кейін 
көп ретте өздері білім алған елде жұмыс 
істеуге қалады екен. 

Оның үстіне, көптеген ата-аналар да 
қазіргі уақытта балаларын шетелге оқуға 
жіберіп, олардың сонда қалып, жұмыс іс-
теуі үшін барын салады. Сол себепті де, қа-
зақстандық мықты мамандар өзге елдерден 
жоғары əрі сапалы білім алып, жақсы жұ-
мыс тауып, тірлік кешіп жатыр. Бұл қазақ 
студенттерінің арасында қалыпты үрдіске 
айналған тəрізді. Яғни, елге келген соң, та-
ныс-тамырсыз жұмысқа орналаса алмай-
тынын білген жастар енді батыс елдеріне 
қызмет етуді жөн көреді. Бұл үрдісті тоқ-
тату қолдан келеді деп айту да қиын бо-
лып отыр бүгінде. Өйткені жұмысқа ор-
наласудың машақаты, ал орналасқаннан 
кейін жалақы мен əлеуметтік қамтудың 
төмендігі талай жылдан бері күн тəртібін-
де тұр емес пе?

Кейбір дерек көздеріне назар салсақ, 
соңғы 20 жыл ішінде шетелде тегін грант-
тармен білім алуға 10 мыңға жуық бала ат-
таныпты. Соның 6 мыңы ғана Қазақстанға 
қайта оралып, ел игілігі үшін қызмет етуде. 
Ал қалған 4 мың жас маман оқыған мем-
лекетте қалады екен. Мыңдаған маманның 
елден жырақ кетуі алаңдатпай қоймайды. 
Шет мемлекеттер қазақстандық жастарға 
білім грантын тегіннен тегін бермейтіні 
ақиқат. Демек, ақысыз білім беріп, жақсы 
оқытып, өздерінде жұмыс істеуге алып қа-
луды əу бастан-ақ көздейді. Жұмыс істе-
геннен кейін кəсіби маман өзінің сүйікті 
ісіне шындап беріледі. Бұл жағдай жыл-
дан жылға ұзара береді. Сөйтіп жүргенде 
жастар сол елді жерсініп, елге қайтқысы 
келмей қалады. 

Əлбетте, шет мемлекеттерде білім алу, 
өзге елдегі озық технологияларды игеру – 
бүгінгі күннің басты талабы. Мұның бəрі 
біздің еліміз үшін керек-ақ. Бірақ шетел-
де білім алған жастарды елге қайтару-
дың тетігін ойластыру қажет. Бұл – уа-
қыт күттірмейтін мəселе. Егер осы мəсе-
ле түбегейлі шешілсе, жастарымыз ше-
телде білім алып, дамыған елдердің озық 
тəжірибесін елімізде пайдаланса құба-құп. 
Басты мəселе жастардың еңбегін елге жұм-
сауда болып отыр.

БАҒДАРЛАМА КІМНІҢ 
БАҒЫН АШАДЫ?

Жастардың мұхит асуына өз ықпалын 
тигізген бағдарламаның бірі – «Work and 
travel». Аталмыш бағдарлама бойынша 
АҚШ-қа жыл сайын мыңдаған студент ба-
рады. Оларға «Жазғы жұмыс жəне саяхат» 
категориясымен мерзімі 4 айдан аспайтын 
J-1 визасы беріледі.

1957 жылдан бастау алатын бұл бағ-
дарлама Қазақстанда 1998 жылдан бері 
жұмыс істейді. «Work and travel» бағдар-
ламасы студенттерді шет елдің мəдениеті-
мен, өмірімен таныстыруды мақсат тұтады. 
Бағдарламаға жоғары оқу орнының күндізгі 
бөлімінде оқитын 18-28 жас аралығындағы 
кез келген студент қатыса алады. АҚШ-қа 
барып, жұмыс істегендегі ең басты артық-
шылық – ағылшын тілін меңгеру жəне ел 
көру. Сонымен қатар, бағдарлама бойын-
ша АҚШ-қа барған студент жаз бойы жұ-
мыс істеп, қаражат табады. АҚШ-та атал-
ған бағдарлама бойынша жұмыс істеген 
студенттердің орташа табысы 3-5 мың 
доллар аралығында екен. Пəтер жалдауға 
жəне азық-түлікке аптасына шамамен 60-
100 доллар кетеді. 

Кей жағдайда жұмыс беруші компания 
студенттің тамақ, жатын орнын өз мойнына 
алады. «Work and travel» бағдарламасы бо-
йынша АҚШ-қа барған шетелдік студент-
тер медициналық қызмет көрсету орталық-
тарында, желілік маркетингте жəне бала кү-
тушісі, лагерьде тəрбиеші, мұғалім болып 
жұмыс істей алмайды. Бұл – арнайы ере-
жемен бекітілген талаптар. Демек, ол жақ-
қа барған студент тек қызмет көрсету са-
ласында ғана еңбек ете алады. Кең тарал-
ған кəсіп түрлері – сатушы, даяшы, суда 
құтқарушы, ыдыс-аяқ жуушы, хат тасушы, 
аспаздың көмекшісі, парк қызметкері, кас-
сир. Ағылшын тілін жетік меңгерген сту-
денттер даяшылық қызметке оңай орнала-
са алады. Штаттардағы даяшылар қомақ-
ты жалақы алады. АҚШ-қа аталмыш бағ-
дарлама арқылы негізінде  Ресей, Украина, 
Қазақстан сияқты ТМД елдерінен, Шығыс 
Еуропа мемлекеттерінен, Бразилия, Түр-
киядан студенттер барады екен.

Қазақ халқында «Өзге елде сұлтан бол-
ғанша, өз еліңде ұлтан бол» деген аталы 
сөз бар. Жүйелі сөзге тоқтаған қазақ ұрпа-
ғы қандай жағдай болса да, туған жер, ту-
ған топырақ үшін қызмет етуі шарт. Алай-
да бүгінгі уақыт талабы, нарық заманы ең 
алдымен, қалтаның қамын күйттеуге мəж-
бүрлеп отырғаны өкінішті. 

КЕРБЕЗДІК ПЕ, КЕСЕЛ МЕ?
КӨЗІЛДІРІК: Көз ауруларынан зардап шегетіндердің 

əлемдік статистикасы алаңдатарлық. 188 
елден жинақталған дерекке сүйенсек, əлем-
де 200 млн адамның жанары түрлі кесел-
дерден зардап шегеді. Көру қабілеті на-
шарланғандардың басым бөлігі – Оңтүстік 
Азия халқы. Аймақта 11,7 млн адам көз 
ауруларына шалдыққан. Ал Шығыс Азия 
халқының 6,2 миллионы, Оңтүстік-Шы-
ғыс Азия тұрғындарының 3,5 миллионы, 
Субэкваторлық Африка халқының 4 па-
йызы, Батыс Еуропа тұрғындарының 0,5 
пайызы көз кеселдерінің тауқыметін тар-
тып жүр. Ақ халаттылардың болжамын-
ша, 2050 жылға қарай əлемде көз аурула-
рынан зардап шегетіндердің саны 550 мил-
лионға жетіп жығылуы ғажап емес. Яғни, 
көз дəрігерлеріне сұраныс арта береді де-
ген сөз. Қазірдің өзінде əлем елдерінің 
көпшілігінде офтальмолог дəрігерлердің 
үлесі артқан. Бұл үдерістен Қазақстан да 
шет қалған жоқ. 

Еліміздегі көз ауруларының қыр-сы-
рын жетік меңгерген мамандардың бірі, 
Оңтүстік Қазақстан облыстық офтальмо-
логиялық ауруханасының бас дəрігері Ду-
лат Үдербаевтың айтуынша, Қазақстанда 
көз кеселдеріне шалдыққан науқастарды 
емдеудің бар мүмкіндігі қарастырылған. 
Өткен ғасырдың алпысыншы-жетпiсiншi 
жылдары жасанды көз линзасын салу ал-
ғаш Англияда, Мəскеуде, Жапонияда жү-
зеге асырыла бастаған болатын. Өткен ға-
сырдың 80-жылдарының басында бұл əдiс 
бiзге де келдi. Қазiр отаның 100 пайызы 
микроскоппен жасалады. Денсаулық сақтау 
саласына қамқорлықтың нəтижесінде, күр-
делі операцияларды жасау бүгінде оңтүстік 
дəрiгерлері үшiн қалыпты шаруаға айнал-
ған. Десе де, өңірде суқараңғылық дертіне 
шалдыққандардың саны артып бара жатқа-
ны алаңдатады. Бүгінде ОҚО-да осы ауру-
дан зардап шегетін 7916 науқас есепте тұр. 
Көздің ішіндегі бұршақтың қартаюы (ката-
ракта) да белең алып келеді. Көз дəрігері 
Дулат Үдербаевтың айтуынша, бұрындары 
бұл кесел көбінесе алпыстан асқан адам-
дарда кездессе, қазір 40-50 жастағылардың 
арасында да көбейген. Яғни, дерт жасарып 
келеді. Мұның себебі неде?

Ең əуелі, мамандар көз ауруларының 
жас-кəрі талғамауын экологиялық өзгеріс-
термен байланыстырады. Айнала қоршаған 
зауыт-фабрикалардан таралатын тозаңды 
жұтып, қаптаған көліктің будақтаған қара 
түтінмен тыныстап жүрген адамның ағза-
сындағы басқа мүшелері секілді көзі де 

сыр бере бастайды. Екіншіден, əлемнің 
əр түрлі түкпірінен көкке зулаған зымы-
рандар ауаның озон қабатын жұқартуда. 
Экологтар бұл қабаттың кей жерлерінде 
үлкен тесіктер пайда болғанын алға тар-
тады. Сол тесіктер арқылы енетін ультра-
күлгін сəулелері адамның көзін зақымдап, 
көру қабілетін құлдыратады.

Қызылорда облыстық балалар ауруха-
насының офтальмолог-дəрігері Айжан Жұ-
парбайқызының айтуынша, қоршаған орта 
факторлары көздің қызметіне тікелей əсер 
етеді. «Біздің облыс – экологиялық қауіпті 
аймақтың бірі. Шиелі, Жаңақорған аудан-
дарында уран өндіріледі. Оның адам көзі-
не кері əсері бар, нақтырақ айтсақ, рети-
нобластома (көздің тор қабатының қатерлі 
ісігі) дертіне душар етеді. Бұл – қайтымсыз 
процесс. Оған шалдыққан адамның көзін 
алып тастауға тура келеді. Қазіргі таңда 
жылына кем дегенде 1-2 бала осы дертке 
шалдығады», ‒ дейді маман. 

Жалпы, Қызылорда облысы бойынша 
көзі нашар көретін 248 134 бала тіркел-
ген. Жыл бойына орташа есеппен 5000-ға 
жуық бала тексеруден өтеді. Оның ішінде 
көз көру қабілетінің аномалиялық рефрак-
циясы ақауы бойынша (көздің нашар кө-
руі, алыстан жəне жақыннан көрмеушілік) 
1281 бала тіркелген. Қыликөздік дертінен 
өткен жылы 350 бала ем қабылдаған. Қо-
салқы көз аурулары бойынша (конъюкти-
вит, блефарит, теріскен, т.б.) 2654, суқараң-
ғылық дертіне шалдыққан (туабітті анома-
лия) 359 бала тіркеуде тұр.

Көз аурулары ушығуының тағы бір се-
бебін мамандар күнделікті тұтынатын та-
ғам құрамындағы химиялық заттардың кө-
беюімен байланыстырады. Тағамның дəмін 
кіргізетін түрлі қоспалар ағзадағы зат ал-
масу поцесі бұзылады, салдарынан көздің 

қартаюы жеделдей түседі. Қартайған көз 
ағара бастайды. 

Көз дəрігерлерін алаңдататын тағы бір 
мəселе – балалар арасында миопия неме-
се жақыннан көргiштiк кеселiнің өсуi. Бұл 
ауру еліміздегі мектепке баратын балалар-
дың 5 пайызында кездеседi екен. Демек, 
бiлiм беру мекемесiне бiрiншi сыныпқа 
барған 100 баланың бесеуi көзiлдiрiк та-
ғады. Ал олар мектеп бiтiрген жылы бұл 
көрсеткiш 35 пайызға дейiн өседi. Бұл – ақ-
параттық технология ғасырының «жемісі». 
Ұялы телефон шұқылаумен күн өткізіп, таң 

атыратын, одан қалса теледидарға телмі-
ретін балалардың көзі көп ұзамай жақын-
нан көруге дағдыланады да, алыстағыға 
көзі жетпей қиналады. 

Офтальмологтардың айтуынша, қазір 

қалада өскен жеткіншектер алысқа, аспан-
ға, тау ұшына қарай алмайды. Өйткені көз 
алдындағы кедергі мұрсат бермейді. 

Көз дертіне шалдыққандардың көбі өз ау-
руынан бейхабар. Гаджеттерді, компью терді 
көп қолданғанның салдары шығар дейді де, 
аз ғана үзіліс жасап, ауруын «емдеп» жі-
бергісі келеді. Егер көз немесе оның айна-
ласы, қабақ үсті ауырса, бұл оның қабынуы-
нан немесе көз қысымының артуынан хабар 
береді. Жалпы, ауырсыну сезімі – сол мүше-
дегі бір өзгерістің пайда болуы туралы ал-
ғашқы белгі. Елемей қоя салуға болмайды. 

Мамандардың айтуынша, сау көз қышымай-
ды, қызармайды, алыстан да, жақыннан да 
жақсы көреді. Сау көз іріңдемейді, жасаура-
майды, тіке алысқа қараған кезде көру аума-
ғы 180 градусты қамтуы тиіс. 

Көз – ең нəзік, əрі сезімтал мүше. Адам-
ның басқа ағзасына келген зауал көзіңізді 
айналып өтпейді. Бала күніңізде басыңызға 
соққы тисе де, басқа ағзаңызда ақау бол-
са да, көздің көру қабілетінің нашарлауын 
жиілетеді. Мамандар «əр мектепте арнайы 
профилактикалық бақылау барысында ба-
ланың көзі жіті тексерістен өтсе, бұл дерт-
ке шалдығушылар азаяр еді» дейді. Сон-
дай-ақ, ақ халаттылар көзілдірік киюге қы-
сылатындар өз жағдайын өзі қиындататы-
нын ескертеді. Өйткені көздің көру қабі-
леті қаншалықты төмендегенін дер кезін-
де анықтап, қажетті өлшемдегі көзілдірік 
тақпаса, көздің дерті асқына береді. Қатар-
ластары арасында «төрткөз» атанудан ұяла-
тын жасөспірімдер көзінің жағдайын лин-
заның көмегімен түзеуді құп көреді. Оның 
зияны көп екенін ескере бермейді. Оф-
тальмологтардың айтуынша, линзаны көз-
ге салу кезінде инфекция түсу қаупі бар. 
Оны түнде көзден алуды ұмытып кетіп, 
ұйықтап қалу тіпті қауіпті. Үлкен күтімді 
қажет ететін құралды пайдаланушылардың 
бəрі оны талапқа сай қолданбайды. Салда-
рынан көздің кеселі ушыға түседі. 

Ұзақ жылдардан бері көзəйнек пен лин-
залар сататын «Оптика» дүкендер желісінің 
қызметкері Айсұлу Қалдыбекованың ай-
туынша, бүгінде көзəйнектерге сұраныс тө-
мендеген, керісінше, линза сатып алатын-
дар күрт көбейген. Жабын секілді жұп-жұ-
қа құралдың көмегіне мəжбүрлікпен жүгі-
нетіндер де, сəн үшін тағатындар да бар. 

– Қазір көзəйнектің орнын линзалар 
басты. Екінің бірі линза тағуды сəнге ай-
налдырды. Тіпті, көзінің көру қабылеті 
бұзылмаған кісілер де жанарының əдемі, 
мөлдір болып көрінуі үшін линзаға құмар. 
Десек те, мамандар оның зиянын айтып 
əлек. Линзаны күніне 8 сағаттан артық 

тағуға болмайды. Ал оны шешпей ұйық-
тап қалудың салдарын ойлау тіпті қорқы-
нышты. Ұзақ уақыт линза тағудың кесірі-
нен көздің қарашығына оттегі жетіспей қа-
лады. Көздің қасаң қабағына ауа жетпеген 

соң организм бұл мəселені өз бетінше ше-
шуге ұмтылады. Көзде тамыр өсе бастай-
ды, қасаң қабық мөлдірлігін жояды. Ал 
мөлдірлік жоғалса, көзіңіз көру қабілеті-
нен айырылады, ‒ дейді ол. 

Мамандардың сөзінен ұққанымыз, 
көздің қызметі нашарлаған жағдайда 
көзілдірік кию міндетті. Себебі көру 
əлсіздігі көзіңізге артық жүктеме үстейді, 
ауырсынуды сезінесіз. Тіпті, жүйке жү-
йеңізге де қысым түсіруі ғажап емес. Ал 
линза тағудың əсте, қажеті жоқ. Шотлан-
дық ғалым Фион Энрикес: «Линза тағатын 
кез келген адам көзінің көру қабілеті одан 
əрі түсетінін ұмытпағаны жөн», ‒ деп бе-
керден-бекер ескертпеген болар. Тəжіри-
беге сүйенгені анық. 

Жалпы, əлемдік медицинада көз ауру-
лары мен нашар көретіндерді емдеудің 80 
пайызы нəтижелі. Яғни, уақытында ем-
десе, сауықтыруға болады. Сондықтан 
көзіңіздің көруі қабілеті нашарлағанын 
байқасаңыз, уақыт оздырмай, маманның 
көмегіне жүгінген жөн. 

Көз – шамшырақ. Адам баласы ақпа-
раттың 90 пайызын дененің осы мүшесі ар-
қылы қабылдайды екен. Сондықтан оның 
қауіпсіздігіне бейжай қарауға болмайды. 
Телефонға телміруді азайтып, таза ауа-
да серуендеуді жиілетсеңіз, компьютер-
де жұмыс істеу барысында тұрақты түрде 
үзіліс жасап, көзді тынықтырып отырса-
ңыз, көз кеселдеріне шалдығу қаупі азаяры 
анық. Теледидардан, смартфоннан мульт-
фильм көруге əуес балаларды да бақы-
лаудан тыс қалдыруға болмайды. Баланы 
кішкентай күнінен жанарын қорғай білу-
ге дағдыландырсаңыз, кейін зағиптықтың 
зардабын тартпайды. Елімізде жарық дү-
ниені көре алмай қор болғандардың қата-
ры онсыз да аз емес. 

Әлемде әрбір бес минут сайын бір баланың көру мүмкіндігі жойылады



АУЫЛ ӘКІМІ 
ҚАНДАЙ БОЛУЫ КЕРЕК? Қазан айы аяқталар тұста кейбіреулер ақырындап жаңа жылдың қамына кірісе бастайды. 

Жасыл шыршаны да, түрлі-түсті жылтырақ қағаздарды да ең алдымен қаламыздағы ірі сауда 
орталықтары маңдайшасынан көреміз. Биыл да бұл теріс үрдіс үзілген жоқ. Жұрт Алматыдағы 
«Мега Парк», «Достық Плаза», «Esentai Mall» сынды көңіл көтеру орталықтарындағы шыршаның 
жанында суретке түсіп, әлеуметтік желідегі парақшаларын толтырып үлгерді. 
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ЖАҢА ЖЫЛДЫҢ 
«ЖЫРЫ»  БАСТАЛДЫ

Қазандағы қарбалас елді біраз əбі-
герге салды. Жанармай құю бекеттері 
ұзын-сонар кезектен көз ашпай, бен-
зин бағасы еліміздің барлық аймағын-
да шарықтап шыға келген еді. Елде 
бензин тапшылығы ушығып, нарық 
жүгенсіз кеткен соң, Үкімет басшы-
сы Энергетика вице-министрі Əсет 
Мағауовты қызметінен босатуға мəж-
бүр болды. Ал ведомство басшысына 
сөгіс жарияланды. 

Осыдан кейін жағдайды реттеу-
ге кіріскен Бозымбаев бензин баға-
сын импортталатын ресейлік бен-
зин үлесін азайту арқылы төменде-
теміз деді. «Осы айда (қазан – авт.) 
100 мыңнан астам тонна АИ-92 бен-
зинді Ресей Федерациясынан импорт-
таймыз. Осыған байланысты баға-
лар өсуі, 165, 155, 157 теңге болуы 
мүмкін. Бірақ ол бір айға ғана со-
зылуы ықтимал. Өйткені осы айдың 
соңына дейін Павлодар мұнай өңдеу 
зауыты көп жыл созылған жаңғырту 
жұмыстарын аяқтап, тиісті қондыр-
ғылар іске қосылады. Осыдан кейін 
қараша айында отандық нарықтағы 
Ресей бензинінің үлесі 40-тан 20 па-
йызға ал желтоқсанда 15 пайызға тө-
мендейді. Жалпы өзіміздің зауыттар-
да шығарылатын бензиннің бағасы-
на ықпал етуге мүмкіндік бар. Сон-
дықтан қараша, желтоқсаннан бас-
тап баға тұрақты болуы керек. Ал 
«ҚазМұнайГаз» Атырау мен Павло-
дар зауыттарын жаңғыртуды дұрыс-
тап бітірсе, онда қаңтар айынан бас-
тап бензиннің 100 пайызын еліміздегі 
үш зауыт қамтамасыз етеді», ‒ деген 
болатын министр. 

Қазан айының соңында Павло-
дар мұнай зауытындағы жырға ай-
налған жаңғырту жұмыстары бітті. 
Зауыт ұзақ үзілістен кейін бензин 
өндіре бастады. Энергетика министрі 
Қанат Бозымбаев бұл жаңалықты өзі 
сүйіншіледі. Алғашқы 1200 тонна 
АИ-92 бензині жақын Ақмола, Сол-
түстік, Шығыс Қазақстан облыстары-
на жөнелтілді. «Жуырда каталитика-
лық крекинг деген құрылғы іске қо-
сылса, 4 мың тоннадан астам бензин 
шығарылады. Сонда зауыт жанарма-
йы Алматы, Талдықорған, Қараған-
дыға жіберілетін болады. Ал Атырау 
зауыты 16 желтоқсанда, Шымкент 
зауыты 2018 жылдың екінші жарты-
сында жөндеуді аяқтайды. Бір жыл-
да Қазақстан өзін 100 пайыз бензин-
мен қамтамасыз етеді», ‒ деп қуант-
ты министр. 

Алайда іске қосылғанына бірер апта 
өтер-өтпестен Павлодар мұнай зауы-
тының жұмысы ақсай бастады. Оған 
дизель отынын шығаруға қажет сутегі 
өндіру қондырғысы істен шығуы се-
беп. Үмітін ақтамаған кəсіпорын бас-
шысы Шухрат Данбайды Бозымбаев 
дереу Министрлер үйіне шақыртты. 
«Біз бұл учаскіні өз күшімізбен жөн-
деуге қатысты қателігімізді мойындай-
мыз. Сутегі құрылғысынсыз жұмыс іс-
теу мүмкін емес. Шетелден сутегі құ-
рылғысына тапсырыс бердік. Жеткізуші 
9-10 желтоқсанға дейін аталған құрыл-
ғыны жеткізуге уəде беріп отыр», ‒ деп 
ақталды зауыт басшысы. 

Қанат Бозымбаев Данбайдың бұл 

Дамыған елдерде əр қала, тіпті əр елді 
мекен жергілікті өзін-өзі басқару тетігіне сү-
йеніп, біртұтас корпорациядай жұмыс істейді, 
инвестор тартуда, өркендеуде өзара бəсекеге 
түседі. Озық елдердің бұл үлгісі енді біздің 
елде де жүзеге асырылмақ. Мемлекет басшы-
сы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған «100 нақ-
ты қадам» Ұлт жоспарының 98-қадамы се-
лолық округ, ауыл, село, кент, аудандық ма-
ңыздағы қала деңгейінде жергілікті өзін-өзі 
басқарудың дербес бюджетін енгізуді міндет-
тейді. Осылайша Қазақстан ауыл-аймақтың 
рөлін, билігін жəне бюджетін арттыруға ба-
ғыталған үлкен реформаны өрістетіп келеді. 

Елбасының берген тапсырмасын ел Үкі-
меті 2018 жылдан бастап орындамақ. Яғни, 
елімізде келер жылдан бастап халық саны 
екі мыңнан асатын ауылдық округтер бюд-
жетке түсетін қаржыны өздері жинап, өздері 
жұмсайды. Яғни, жергілікті бюджет ауыл 
əкімдерінің басқаруына беріледі. Сөйтіп, 
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап тұрғын-
дар саны екі мыңнан асатын ауыл əкімдері 
бюджетті өз қолына алса, 2020 жылдан бас-
тап қазына қаражатын жинау мен жұмсау 
мүмкіндігі барлық ауыл басшыларына беріл-
мек. Бүгінде еліміздің бюджет жүйесі 3 дең-
гейден тұрады. Бұған дейін аудандық маңы-
зы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ дең-
гейінде дербес бюджет болған емес. Бұл де-
геніміз, шамамен 2,5 мың əкімшілік. Сол се-
бепті 2018 жылдан бастап тұрғындарының 
саны 2000 адамнан асатын əкімшілік аумақ-
та, ал 2020 жылдан бастап, барлық жерде 
мемлекеттік бюджеттің 4-деңгейі енгізіледі.

Жергілікті бюджетке басшылық еткен 
ауыл əкімдері салықтан түскен қаражаттың 
негізінде балабақша, мектеп пен аурухана 
ғимаратын салу жəне жөндеу, су мен жол 
тарту сынды мəселелерді шешуді де өз қо-
лына алуы тиіс. Жергілікті бюджетте жинал-
ған қаржы сол ауылдарды көркейтуге жұм-
салатын болады. Мұндай жағдайда маңыз-
ды мəселелердің өз шешімін табуына тұр-
ғындар да белсенді түрде атсалысады, билік 
олардың пікірлеріне құлақ асуы қажет. Сон-
да ғана сенім пайда болады. Бірақ қаражат-
ты дұрыс жəне тиімді жұмсау əкімдердің 
білігі мен білімінің жоғары деңгейде бо-
луын талап етеді. 

 2018 жылдың 1 қаңтарынан еліміздегі ха-
лық саны 2000 адамнан асатын 1066, ал 2020 
жылдан бастап республиканың барлық 2444 
ауылдық округтерінің өзінің дербес бюджеті 
болады. Осы мыңдаған елді мекендерге Үкі-
мет 110 миллиард теңгені теңдей бөліп бер-
мек. Сонда əр ауылға 44 миллион теңгеден 
келеді екен. Мұндай қыруар қаражатты əкім-
дер су мен жарық тартуға, жол салып, мектеп, 
аурухана мен балабақшаны жөндеуге жұмсауы 
тиіс. Оның үстіне коммуналдық мекемелер де 
ауылдың құзыретіне қайта беріледі.

2017 жылы 11 шілдеде «Жергілікті өзін-
өзі басқаруды дамыту туралы» заң қабыл-
данған. Аталған заң аясында ауылдық округ 
əкімдерінің бюджетінің қалай жұмсалуын сол 
елді мекеннің тұрғындары да тікелей бақы-
лап, өз ұсыныстарын айтуға мүмкіндік бері-
леді. Ауылдық округ əкімдіктерінің аппараты 
бюджет жоспарын ең əуелі жергілікті қауым-
дастықпен келісіп, мұқият пысықтағаннан 
кейін ғана аудандық мəслихаттың бекітуіне 
ұсынады. Бір сөзбен айтқанда, ауыл əкім-
дері бұрынғыдай аудан əкімдеріне жалтақ-
тамай, елді мекен тұрғындарымен ақылда-
са отырып, сансыз түйткілдерді өздері ше-
шуге мүмкіндік алады. 

Қазақ ауылда өсіп, 
ұрпағын сол топырақта 
өрбіткен халық. 
Сондықтан, елді 
мекендердің жағдайын 
оңалту, ауыл халқының 
жақсы өмір сүруі үшін 
мемлекет тарапынан 
түрлі шаралар жүзеге 
асырылып келеді. Елді 
мекендердің еңсесін 
түзеу үшін қолға алынған 
бастамалардың бірі – 
ауылдардың дербес 
бюджетін енгізу.

Ауылдық округ əкімдерінде бұдан былай 
жеке бюджет болатындықтан, елді мекеннің 
əрбір тұрғынынан түсетін салықтың да ма-
ңызы арта түспек. Өйткені салық көп бол-
са, бюджеттің көлемі де соған сай болмақ. 
Жергілікті өзін-өзі басқару бюджетінің кіріс-
тері үш бөлімнен тұрады: салықтық түсім-
дерден, салықтық емес түсімдер жəне ау-
дандық бюджеттен берілетін трансферттер. 
Оны ауыл əкімдері мектепке дейінгі тəр-
бие мен білім беру, ауылдарды абаттанды-
ру, ауызсу мəселесін шешу сияқты 19 бағыт-
та жұмсай алады.

Кейбір заңнамалық актілерге жергілікті 
өзін-өзі басқаруды дамыту мəселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
заң бойынша, дербес бюджетті қандай мəселе-
лерге жұмсау мəселесі жергілікті қоғамдастық 
жиналыстарында шешіледі. Ол жиналыстарға 
кəмелетке толмаған адамдардың, сот əрекетке 
қабілетсіз деп таныған адамдардың, бас бос-
тандығынан айыру орындарындағы адамдар-
дың қатысуға құқығы жоқ. Осы жиналыстар-
да əкім есеп береді. Бұл жиналыс бюджеттің 
қалай жұмсалғанын тексеру үшін маман ша-
қыруға да құқылы. Ал оның шешімдерін əкім-
дер қарауға міндеттеледі. 

Жергілікті өзін-өзі басқарудың дербес 
бюджетін енгізу жұмыстарын түсіндіру мақ-
сатында еліміздегі облыс орталықтарында ар-
найы форум ұйымдастырылып, ауыл əкімдері 
бұл мəселенің қыр-сырына қанығуда. Мəсе-
лен, қазан айының соңына қарай «Жергілікті 
өзін-өзі басқарудың дербес бюджетін енгізу» 
атты республикалық форум Оңтүстік Қазақс-
тан облысында өтті. Жиынға Алматы, Жам-
был жəне Қызылорда мен Оңтүстік Қазақстан 
облыстарынан 400-ден астам ауыл əкімі қа-
тысты. Форумда белгілі болғандай, оңтүстік-
тегі 181 ауылдың 175-і осы тізімге енеді. 
Қалған 6 ауыл 2020 жылдан бастап жобаға 
қосылады. Облыс басшысы Жансейіт Түй-
мебаев мұндай маңызды шараны іске асыру 
арқылы жергілікті маңызы бар ауылдардағы 
түйткілді мəселелерді шешуге мүмкіндік ар-
татындығын айтып отыр. 

Ал Ақмола облысындағы ауыл əкім-
дерінің республикалық форумында келесі 
жылы 69 елді мекенде дербес бюджет енгізі-
летіні белгілі болды. Форум жұмысына Ақ-
мола облысының əкімі Мəлік Мырзалин, 
Ұлттық экономика вице-министрі Айбатыр 
Жұмағұлов, Қаржы вице-министрі Берік 
Шолпанқұлов, «Аймақ» қорының президенті 
Айгүл Соловьева жəне Солтүстік Қазақстан, 
Қостанай, Қарағанды, Ақмола облыстары 
əкімдерінің орынбасарлары, аудандық маңы-
зы бар қалалардың, ауылдар мен кенттердің, 
ауылдық округтердің əкімдері қатысты. 2020 
жылдан бастап 177 əкімшілік бірлікті жаңа 
жүйеге көшіру жоспарланып отыр. Форум-
да аймақ басшысы Мəлік Мырзалин Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Əлеуметтік-
экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуы-
ның басты бағыты» Жолдауында жергілікті 
жерлердегі мəселелерді шешуде тұрғындар-
ды тарту мақсатында жергілікті өзін-өзі бас-
қаруды дамыту бағытында қойылған міндет-
тердің өңірде жүзеге асырылу барысына тоқ-
талды. Ақмола облысында Ұлттық экономика 
министрлігінің «Зерде» оқыту орталығының 
базасында 2 мыңнан аса ауыл əкімдері ар-
наулы курстан өткен, 160-қа жуық аудандық 
экономика жəне қаржы бөлімдерінің қызмет-
керлері оқытылды. Жалпы, биылғы жылдың 
сəуір-тамыз айларында жергілікті атқарушы 
органдардың мұрындық болуымен 961 ауыл-

дық округ əкімі мен 2861 аппарат қызмет-
керлері мемлекеттік басқару академиясының 
тəлімгерлерінен дəріс алды. Оқыту курста-
ры арқылы ауыл əкімдері қаржылық есеп-
қисаптың қыр-сырын үйренді. 

Жыл басында депутаттар аталмыш жоба-
ны жүзеге асыру кезінде ауылдарда интер-
неттің жоқтығы кедергі келтіретіндігін тілге 
тиек еткен еді. Бірақ Ұлттық экономика ми-
нистрлігі ауылдық округ əкімдіктерін компь-
ютермен жабдықтау мəселесінің де шешімін 
табатындығын айтып отыр. Қазірдің өзінде 
министрлік «Қазақтелеком» акционерлік қо-
ғамымен бірлесе отырып, 125 ауылдық ок-
ругте интернеттің жылдамдығы төмен екенін 
анықтап, оның 105-інде интернет жайын 
икемге келтірді. 

Жергілікті өзін-өзі басқарудың дербес 
бюджетін енгізу жөніндегі маңызды мəселе 
Өскеменде өткен ауыл əкімдерінің бірінші 
республикалық форумында да кеңінен тал-
қыланды. Форум Кереку мен Шығыс өңірінің 
500-ден астам ауыл əкімдерінің басын қосты. 
Жиын барысында өңір басшысы Даниал Ах-
метов Шығыс Қазақстанда 2018 жылы 100 
елді мекен, 2020 жылы 147 ауылдық округ 
жаңа басқару жүйесіне көшетіндігін, бұл 
жауапты іске облыстың əзір екендігін атап 
өтті. Шығыс Қазақстанда елімізде енгізіл-
гелі отырған жаңа жүйені қанатқақты режим-
де жүзеге асырып, тиімділігіне көз жеткіз-
ген ауылдық округтер де бар екен. Олардың 
қатарында Шемонайха ауданының Выдриха 
ауылдық округі, Көкпекті ауданының Үлкен 
Бөкен ауылдық округі бар. Тіпті, бұл елді 
мекендер алдағы жылдарға арналған бюд-
жетті жоспарлап та үлгеріпті. 

Ауыл əкімдерінің республикалық фору-
мы Ақтөбе облысында да өтті. Ақтөбе, Маң-
ғыстау, Батыс Қазақстан жəне Атырау об-
лыстарынан жиналған 300-ден астам ауыл 
əкімі жаңа жылдан бастап өздері ие бола-
тын дербес бюджеттерін қалай басқаратын-
дарын қызу талқылады. Форум жұмысына 
арнайы келген Ұлттық экономика вице-ми-
нистрі Айбатыр Жұмағұлов: «Бұл бірінші-
ден, жеделдік. Ауыл əкімі бұрынғыдай ау-
даннан қаржы күтіп отырмайды. Екіншіден, 
ашықтық. Ауыл əкімі жергілікті тұрғындар-
дан құралған Кеңестің келісімінсіз бір тиын 
да жұмсай алмайды. Үшіншіден, тиімділік. 
Ауыл тұрғындары шешімін таппай жатқан 
көкейкесті мəселелерін өзгелерден жақсы бі-
леді. Демек, ауыл зиялысының үні естілетін 
болады», – деп атап өтті. Ал Ақтөбе облы-
сының əкімі Бердібек Сапарбаев облыстағы 
елді мекендердің өзгерістерге дайын екенін 
айтты. Əкімнің сөзінше, жаңа жылдан бас-
тап Ақтөбе облысында дербес бюджет ха-
лық саны 6 аудандық маңызы бар қалалар-
да жəне 43 ауылдық округтерде енгізіледі. 
Ақтөбе облысында осы жылдың 9 айында 
жергілікті өзін-өзі басқару қазынасына 632 
миллион теңге жиналған. Соның арқасында 
ауыл тұрғындары балалар алаңшасын жасап, 
көшелерді жарықтандырып алыпты.

Ауыл-аймақтың қалыпты дамуы мен өр-
кендеуі бюджет кірісінің оңтайлы қалыпта-
суына тығыз байналысты. Енді алдағы уақыт-
та ауыл əкімі мен қоғамдастық кеңес мүше-
лері ортақ пікірге келіп, ауыл үшін маңызды 
мəселелердің түйінін тарқатуда тындырым-
ды тірліктер атқарады деп сенеміз. Бұл рет-
те ауызбіршілік пен ынтымақтың алар орны 
ерекше. Ұлттың ұйытқысы саналатын ауыл-
ды көркейту – тұтас елді көркейту екенін ес-
тен шығармайық!

Əсел ƏНУАРБЕК

Елімізде жанар-жағармай нарығы тұрақтана қойған жоқ

жауабына қанағаттанған жоқ. «Мен сізге 1 
қараша күні тапсырма бердім, сіз 8 қара-
шада зауыттың бірқатар құрылғысы іске 
қосылатынын айттыңыз. Бүгін 7 қараша. 
Бүгін құрылғының 10 қарашада орнатыла-
тынын айтып отырсыз. Бұл дегеніңіз нарық-
қа жолдағалы отырған бензиннің мөлшері 
азаяды деген сөз. Сіз бұл мəселені созған 
сайын ел үшін қиынға түсе береді. Менің-
ше, мəселені шешпесеңіз, бұл тұрғыда сіз-
бен əңгімені жалғастырудың да мəні қал-
майды. Екінші мəселе – жөндеу жұмыста-
рын сапасыз жүргізгендіктен, сіздің зауыты-
ңызда айына 150 мың тонна емес, 25 мың 
тонна дизельдік отын өндірілетін болады. 
Бұл сұмдық жағдай. Павлодардағы зауыт 
елімізді мұнай өнімдерінің үштен бірімен 
қамтып отыр. Сондықтан, жұмысы тоқта-
са, бірден байқалады. Менің ойымша, сіз 
жүктелген міндетті атқара алмадыңыз. Сон-
дықтан, сіздің тарапыңыздан атқарылған жұ-
мысқа қанағаттанатындай дəрежеде емес деп 
баға беремін», ‒ деді ведомство басшысы. 

Министр сынынан соң өз ісін тиянақты 
атқара алмаған директор «ҚазМұнайГаз» АҚ 
қайта өңдеу жəне маркетинг директорлар ке-
ңесінің шешімімен қызметінен босатылды. 
Қазір зауыт тізгіні оның орынбасары болған 
Оспанбек Əлсеитовте. Данбай мырза «ұсақ-
түйек» деп көзге іле қоймаған маңызды ша-
руаларды аяқтау енді соған жүктеліп отыр. 

Оның мойнындағы ең басты міндет – ди-
зель отынын өндіретін қондырғыны жедел-
детіп іске қосу. Əйтпесе, еліміздің барлық 
аймағында солярка тапшылығы ушығатын 
түрі бар. Қондырғының істен шығуына бай-
ланысты зауытта отынның бұл түрін өнді-
ру 5 есе кемігендіктен, өңірлерде қазірдің 
өзінде солярка жетіспеушілігі байқала бас-
тады. Əсіресе, Шығыс пен Батыс Қазақстан 
облыстарында дизель отынын іздеп сендел-
гендер көп. Тіпті, айдың басында Астанада-
ғы жанармай бекеттерінің біразынан қысқы 
дизель табу мұң болды. 

Ресми мəліметтерге сүйенсек, Павлодар 
мұнай өңдеу зауыты дизель отынын шыға-
ру бойынша жоспарлы қуаттылығына 15-20 
желтоқсан аралығында көшеді. Зауытқа Ре-
сейден тапсырыс берілген жаңа сутегі қон-
дырғысы уақытында жеткізілсе, əрине. Əйт-
песе, елдегі дизель тапшылығы да, «ҚазМұ-
найГаздың» шығыны да арта түсетін секілді. 
Ұлттық компания жанармай нарығында-
ғы бұл жағдайды техниканың емес, адам-
ның «ақауы» деп түсіндіріп отыр. «ҚазМұ-
найГаз» ҰК-ның өңдеу, маркетинг жəне та-
сымалдау бойынша атқарушы вице-прези-

– Дəнекерлеу арнайы болаттан жасал-
ған бірегей бөлшектерде жасалды. Мұн-
да дəнекерлеушілердің жоғары біліктілігі 
мен арнайы жабдық, дайындық қажет. Де-
генмен жұмысты жергілікті компания дə-
некерлеушісі жүргізген. Бірегей бөлшекте 
сызаттар пайда болды. Өндіріс құрылғы-
сындағы үдеріс жоғары температура мен 
қысымда болатынын ескеретін болсақ, бұ-
ған дейін бұзылған бітеулік керек, ‒ дейді 
Данияр Тиесов. 

 Уақытша атқарушы вице-президенттің 
айтуынша, Павлодар мұнай-химия зауы-
тындағы бұл жағдай туралы «ҚазМұнай-
Газ» 10 күн өткеннен кейін, яғни елде 
дизель отынының тапшылығы сезілгенде 
ғана хабардар болған. 

‒ Əрі қарай не болды? Қорыққаннан 
тіс жармаған. Өз күштерімен жөндеуге 
тырысқан, жергілікті шеберханада қамыт 
дайындаған да оны үстінен кигізуге ты-
рысқан, алайда жағдай ушығып кеткен. 
Зауыт басшылығы «ҚазМұнайГазға» 30 
қазан күні ғана келіп, жағдайды баянда-
ған. Біз 10 күн жоғалтып алдық. Нəти-
жесінде тəулігіне 4-4,5 мың тонна дизель 
шығарудың орнына бүгінгі күні 600 тон-
на шығарылады, ‒ дейді Данияр Тиесов. 

«ҚазМұнайГаз» басшылығы Қазақстан-
да дизель отынының тапшылығы екі аптадан 
соң аяқталады деп сендіруде. Ұлттық ком-
пания өнімнің жетіспейтін көлемін ресейлік 
зауыттардың есебінен қалыпқа келтірмек. 5 
қараша күні Ресейде дизельдің алғашқы пар-
тиясы сатып алынған болатын. Дизель құ-
йылған цистерналар өңірлерге жөнелтілді. 
«ҚазМұнайГаздың» болжамы бойынша, ай-
мақтарды отынмен қамтудың бұл тəсілі ком-
панияға үш миллиард теңгеден астам шы-
ғын əкеледі. Бұған қоса, зақымданған бөл-
шектің орнына сутек өндірісі құрылғысы 
үшін құны 425 мың еуро тұратын жаңа бі-
регей бөлшекке тапсырыс берілген. Бұрын-
ғы құрылғыны жөндеу үшін зауыт Малай-
зиядан мамандар шақырған, дегенмен олар 
жағдайды түзете алмаған. 

Павлодар мұнай-химия зауытында 
дизель отынын гидротазалау құрылғы-
сын іске қосу мерзімі желтоқсан айының 
соңына жоспарланып отыр. Оған дейін 
импортқа иек арта тұруға тура келеді. 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы Пав-
лодар мұнай-химия зауытында жанармай-
дың жоспар бойынша өндіріп жатқанына 
шүкірлік етуде.  

Анар ЛЕПЕСОВА
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2018 жылдан бастап қазақ ауылдарына 110 млрд теңге бөлініп берілмек

P.S. Талай жылдан бері талқыға 
түсіп келген мәселе ақыры шешімін 
тапты. Келер жылдан бастап ауыл 
әкімдері жергілікті бюджетті өздері 
басқаратын болады. Ал осы ретте 
алдымыздан ауыл әкімі қандай 
болуы керек деген сауалдың 
шығары түсінікті. Шын мәнінде, 
жергілікті бюджетті басқаратын 
ауыл әкімі қандай болуы қажет? 
Біріншіден, ол мемлекетшіл болуға 
міндетті. Екіншіден, ауыл басшысы 
рушылдық , жүзшілдіктен алыс 
болуы шарт. Ең бастысы, халықтың 
қамын ойлап, адалдықтың ақ 
жібінен аттамағаны ләзім. 

ҚАЗАНДА – БЕНЗИН, 
ҚАРАШАДА – ДИЗЕЛЬ

«Қараша айынан бастап елімізде бензин бағасы тұрақталады». Бұл 
Энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың қазандағы жанармай 
дағдарысы кезінде жұртқа берген уәдесі болатын. Ведомство 
басшысы сөзінде тұрды ма? Жанар-жағармай нарығының бүгінгі 
жағдайы қалай?

дентінің міндетін атқарушы Данияр Тие-
совтің айтуынша, 20 қазанда Павлодар мұ-
най-химия зауытында сутек өндірісі құры-
лысында мұнай-химия зауытын жаңғыр-
ту бойынша жоспарға енгізілмеген дəне-
керлеу жұмыстары жүргізілген. Сол кез-
де қателік жіберілген көрінеді. 
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  Алайда  жаңа жылға деген қызу дайын-
дық тəуелсіздік мерекесін ел жадынан ұмыт-
тырып жіберетіндей. Жылда дəл осы уақыт-
та жырлайтынымыз сол. Тəуелсіздік жаңа 
жылдың тасасында қалып қойған жоқ па? 
Бұл сұраққа көбісі: «Жоқ! Тəуелсіздік тари-
хы санамызда. Жаңа жылды күн санап күт-
сек те, ұлттық мейрам бір сəтке естен шық-
қан жоқ», – деп жауап береді. Тəуелсіздікті 
еске алсақ, желтоқсанды айтпай кету мүмкін 
емес. Өйткені Тəуелсіздік – Желтоқсаннан 
басталады емес пе?! Таяуда қала тұрғын-
дарына: «Желтоқсан қаһармандарын білесіз 
бе?» деген сауал тастадық. Өкініштісі сол, 
сұрақ қойған 15 адамның 10-ы желтоқсан 
құрбандарын да, көтерілістің уақытын да 
айта алмады. Сұралғандардың ішінде жас-

Николай Сванидзе, Ресейдің қоғам қайраткері:   

ЖАҢА ЖЫЛДЫҢ «ЖЫРЫ» БАСТАЛДЫ

ҚАЗАҚСТАН МҰНЫ ҚАСАҚАНА 
ЖАСАП ОТЫРҒАН ЖОҚ 

МӘДЕНИЕТ ПЕН ӘДЕБИЕТ 
ЖҰРТТЫ ЖАҚЫНДАТАДЫ

Қазақстан мемлекетінің 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне сатылап көшу саясаты кейбір көрші 
елдердің көзқарасына әсер етіп жатқандай. Әсіресе, қазірдің өзінде Ресей тарапынан қарсы сыни 
пікірлер еміс-еміс айтылып жүр. Жақында «Эхо Москвы» радиосына сұхбат берген ресейлік 
танымал тарихшы, қоғам қайраткері, тележурналист Николай Сванидзе Қазақстанның латын 
әліпбиіне көшу тұрғысындағы журналистің қитұрқы сауалына нақты әрі дәйекті жауап қайтарыпты. 
Біз де шағын сұхбатты тәржімалап беруді жөн санадық.  

Жақында Қазақстанның Анкарадағы елшілігінде Қазақстан мен Түркия дипломатиялық қарым-
қатынастың 25 жылдығы аясында қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру мақсатында 
«Қазақстанның рухани жаңғыруында Қожа Ахмет Яссауи» атты конференция болып өтті.

TR

–  Қазақстан 2025 жылы кирилли-
цадан латын қарпіне көшкелі жатыр. 
Жақында ғана ел президенті осыған 
байланысты қаулыға қол қойды. Сіз 
бұған қалай қарайсыз?

– Қазақстанда латын қарпіне көшу 
туралы мəселенің көтерілгеніне біраз 
болды. Қазір тек соны жүзеге асыру-
ға кірісіп кетті. Ал бұған көзқарасы-
ңыз қалай десең, бізге бұдан келіп-ке-
тер пайда да, зиян да жоқ. Əрине, бұл 
өзгеріс біздің мəдени байланысымызға 
кері əсер ететін шығар, сондай-ақ біздің 
еліміздің мəдени беделіне нұқсан келуі 
мүмкін. Басты айтарым, мұның астары-
нан саяси акцент көріп тұрғам жоқ. Бұл 
– саясат емес. Қазақстан мұны қасақа-
на жасап отырған жоқ. Тіпті, олар сіз 
ойлағандай, біздің «бақшамызға» тас 
лақтырып отыр ма? Əрине, жоқ. Егер 
əдейі жүргізілген саясат болса, сонда 
ғана «Қазақстан бүйтіп жатыр, сөйтіп 
жатыр» деп ренжуге болады. Демек, бұл 
– саяси емес, прагматикалық шешім. 
Себебі, қазір əлем латын тілінде жаза-
ды. Егер қазақ жастары өркениетке қол 
жеткіземіз десе, ақпарат саласында та-
бысқа кенелем десе, оларға кирилли-
ца емес, латын тілінде жазған, оқыған 
тиімді. Латын – əлемге ашылған тере-
зе. Латын – əлемді жақын етеді. Бұрын 
Кеңестер Одағы тұсында Қазақстан Ре-
сей империясының бір бөлшегі ретінде 
кириллицаны таңдаса, қазір Қазақстан 
өзін əлемнің бір бөлшегі ретінде көреді, 
таниды. Шын мəнінде, олар (Қазақс-
тан тұрғындары – ред.) не үшін мəде-
ни маргинализациялануы керек? Олар-
дың ойынша, кириллица – мəдени мар-
гинализация. Бүгінде əлем елдері латын-
ша жазып, латынша оқиды. Сондықтан 
Қазақстан үшін бұл дұрыс шешім. Ал 
біз қазір өзіміз үшін есеп беруіміз ке-

Конференцияға Қазақстанның Түркия-
дағы елшісі Абзал Сапарбекұлы, Қожа Ах-
мет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-
түрік университеті Өкілетті кеңесінің төра-
ғасы Мұса Йылдыз, Түркі мəдениетін дамы-
ту ұйымының бас хатшы орынбасары Фы-
рат Пурташ, Еуразия Жазушылар қауымдас-
тығының төрағасы Якуб Омароғлы, жазушы 
Алпер Қаған Үчер, түрік зиялы қауым өкіл-
дері жəне Түркияда қоныстанған Қазақстан-
ның азаматтары қатысты.

Шара барысында жазушы Алпер Қаған 
Үчердің бүкіл түркі дүниесінің пірі, ұлағат-
ты ұстазы Қожа Ахмет Яссауи туралы жа-
зылған Sarp Yokuş (Тік өр) атты романының 
тұсауы кесілді.

Конференцияны құттықтау сөзімен ашқан 
елші Абзал Сапарбекұлы Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдар-
ламалық мақаласындағы негізгі бағыттарын 
атап өтіп, Қазақ елінде жасақталып отырған 
рухани жəне мəдени географиялық белдеу ту-
ралы, 26 қазанда латын əліппесіне көшу ту-
ралы Жарлыққа Елбасының қол қойғанды-
ғы жəне былтырғы жылы ЮНЕСКО тарапы-
нан жария етілген « Яссауи жылы» аясында 
бірқатар маңызды іс-шаралардың ұйымдас-
тырылғандығы жөнінде хабарлады. Сондай-
ақ, ол «Шынар ата» атанған түрік жазушы-
сы А.Қ.Үчердің Яссауи туралы жазған жаңа 
шығармасының жарық көруімен құттықтап, 
шығармашылық табыс тіледі. 

Жазушы А.Қ.Үчер Елбасы Н.Назарбаев-
тың қоғамдық сананы жаңғырту бойынша 
ұстанған салиқалы саясатын жоғары бағалап, 
түркіден шыққан Қожа Ахмет Яссауи сын-
ды ұлы тұлғалардан қалған рухани мұраға ие 
болып отыру қажет екендігін жəне сол мұра-
лардың ғана қазіргі таңда қауіп төндірген ра-
дикалды ағымдарға қарсы төтеп бере алатын-
дығын жеткізді. Түрік жазушысы сөз соңында 

рек. Егер біз экономикалық, мəдени тұр-
ғыдан тартымды бола алмасақ, жаңа тех-
ника мен ғылым жаңалықтары туралы кі-
таптарды орыс тілінде жаза алмасақ, онда 
орыс тілінде оқудың не керегі бар? Орыс 
тілі – Пушкинді оқу үшін керек пе? Əри-
не, тіл ғалымдары, филологтар, басқа да 
орыс тілін сүйетіндер орысша оқи берсін. 
Тіпті, орысша оқуға құлқы жоқтар ағыл-
шынша нұсқасын оқуға болады. Еш ке-
дергі жоқ. Бірақ Пушкиннің өлеңдері 
ағылшын тіліне Шекспирдің шығармасы 
сияқты керемет аударылған жоқ. Соған 
қарамастан ағылшынша, немісше оқуға 
мүмкіндік бар. Керісінше Толстой, Дос-
тоевский, Чеховтың прозасын ағылшын 
тіліне аудару оңай. Бұл жерде ешқандай 
түйткіл көріп тұрған жоқпын. Барлық мə-
селе – бізде. 

– Бірақ мұндай шешім талай жыл-
ғы достық байланысымыздың қайта-
рымына жата ма? Бұл бізді сатып кет-
кен сияқты ғой... 

– Мемлекетаралық байланысты дос-
тық, махаббат, тағы басқа дүниемен шатас-
тыруға мүлдем болмайды. Меніңше, бұл 
жерде ешқандай романтика жоқ. Мемле-
кетаралық қарым-қатынаста тек пайда мен 
мүдде ғана бар. Басы артық ештеңе жоқ. 
Əдемі көзі үшін адаммен дос болуға бо-
латын шығар. Ал ешбір мемлекет «көзің 
əдемі, түрің керемет» деп дос болып, айт-
қаныңа көніп, айдағаныңа жүрмейтін шы-
ғар. Сондықтан мемлекеттің өз ішіндегі 
саясатқа ешкімнің араласуына қақы жоқ. 

Тəржімалаған 
Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ  

елшіліктің мəдени-гуманитарлық сала бойын-
ша белсенділікпен атқарып отырған шараларын 
атап өтіп, екі бауырлас ел арасындағы қарым-
қатынастың жоғары деңгейде дамып отырған-
дығын жеткізді. «Мəдениет пен əдебиет елді 
елдестіреді, жұртты жақындастырады. Қазақ 
елінің тəуелсіздік жылдарында қол жеткізген 
жетістіктері көп. Бүгінде рухани жаңғыру бағ-
дарламасы аясында өзінің ұлттық құндылық-
тарын Анадолу жерінде паш етіп отыр. Ең-
бегім екі ел арасында көпір болса арманым 
орындалды деп есептеймін», – деді түрік қа-
ламгері. Шара соңында  түрік жазушысы А.Қ-
.Үчерді елші А.Сапарбекұлы алғыс хатпен ма-
рапаттады. 

Тағы бір жаңалық, Түркия Республикасы 
Мəдениет жəне туризм министрлігінің қол-
дауымен Еуразия Жазушылар қауымдастығы-
ның ұйымдастыруымен өткен ІІ-ші Халық-

аралық Қорқыт ата атындағы драматургия 
саласы бойынша байқау өз мəресіне жетті. 

Əзірбайжан, Қазақстан, Қырғыз Республи-
касы, Түркия, Түркіменстан сынды түркітіл-
дес елдерден келіп түскен 48 драматургиялық 
шығармалар іріктелді. Байқау комиссиясының 
шешімі бойынша бірінші орынды Қазақстан-
ның Еңбек сіңірген қайраткері, жазушы Ах-
метжан Аширидің «Шарбақ» атты шығарма-
сы иеленді. Екінші орынды түркиялық жазу-
шы Лүтфи Шахсувароғлының «Тұғрыл Бейдің 
түс» атты шығармасы, үшінші орынды əзір-
байжандық жазушы Первин Нұралиеваның 
«Асып өтер Арасты» атты шығармасы жəне 
төртінші орынды түркімен жазушысы Оғул-
мая Семизаденің «Ұлы таулардың əні» атты 
шығармасы жеңіп алды.

 Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

тар да, алпысты алқымдаған аға буын өкіл-
дері де  болды. Бұл тұста кімді кінəлаймыз? 
Кімге айып тағамыз? Қазақтың қаһарман 
батыры Бауыржан Момышұлы: «Менің үш 
қорқынышым бар. Біріншісі – бесік жырын 
айта алмайтын келіндердің көбеюінен қорқа-
мын. Екіншісі – немерелеріне ертегі айтып 
бере алмайтын əжелердің көбеюінен қорқа-
мын. Үшіншісі – салт-дəстүрін сыйламай-
тын ұрпақтың көбеюінен қорқамын» деген 
екен. Ұйықтап жатқан баланы түртіп оят-
қанда жаңылмай жауап беруге тиіс сұраққа 
кəрі де, жас та қиналды. Егер де қазақ ана-
лары ел тарихына қатысты ақпаратты жас-
тайынан перзенттерінің құлағына құйғанда 
бұлай болмас па еді? Ұлжаннан түрлі қисса-
дастандарды естіп өскен Абай қандай бол-
ды?! Анасының əңгімесін емес, телефоннан 
шетелдің мультфилімін көріп өскен баладан 

қандай Абай шықсын?!  Самайын ақ шалып, 
бетін əжім басқан қарттарымыздың немере-
леріне айтары болмаса, балалар қайдан дана 
болсын?! Қазіргінің анасы мен ата-əжесінен 
«тəрбие» алған баланың ертеңі не болмақ?! 
Міне, бұрын Бауыржан Момышұлы қорық-
қан дүние бүгін қалыпты жайтқа айналды. 

   «Қайратты білмедім-ау» деп қысылған 
ешкім жоқ.   Біле білсек, біз бүгінгі өміріміз 
үшін Қайрат, Лəззаттарға қарыздармыз. Жаңа 
жылды тойлау үшін барынша шашылып, көп 
ысырап жасауға тура келеді. Ал желтоқсан-
ның қаһармандары үшін олардың есімін əр-
дайым есте сақтап, дұға етіп жүрсек болғаны. 
Олар бізден бұдан артық ештеңе де күтпейді.

Нəзира ҚАСЫМБЕК,
Халықаралық ақпараттық технологиялар 

университетінің 3-курс студенті

Басы 5-бетте

 Биыл «Серпін-2050» бағдарламасы-
мен оқуға түскен алғашқы түлектер дип-
лом алды. Бұл жоба негізінде еліміздің 
9 облысында – Солтүстік Қазақстан об-
лысы, Павлодар, Ақмола, Ақтөбе, Батыс 
Қазақстан облысы, Қостанай, Шығыс Қа-
зақстан облысы, Қарағанды жəне Атырау 
облыстарында оңтүстік жастарын оқытуға 
гранттар бөлінген. Қолына дипломын алған 
серпіндік түлек Сымбат Ершора: «3 жыл 
Оралда оқып, білім алдым. Бізге алғашқы 
курс оқып жүргенде, 64 мың теңгедей қыс 
мезгілінде қаржы төледі. Жер ауыстырған-
дықтан басында біраз үйренісе алмай қи-
налдық. Биыл міне, диплом алдым. Орал 
қаласында қалғым келмегендіктен, өзім 
жұмыс тауып алатынмды айтып, қайтып 
кеттім. Бірге оқыған серіктерім жұмыспен 
қамтылып, Оралда қалып жатыр. Бұл бағ-
дарлама біздің еліміздің үлкен жетістігі», 
– дейді. Бағдарлама негізінде бастапқы-
да 7 университет, 25 колледж талапкер-
лерді қабылдаса, бүгінде оқу орында-
рының қатары 22 университет, 54 кол-
леджбен толыққан. Бағдарлама аясында 
елімізде сұранысқа ие көптеген маман-
дықтар оқытылады.

Б и ы л ,  2 0 1 7 - 2 0 1 8  о қ у  ж ы л ы н а 
«Серпін-2050» əлеуметтік жобасы бо-
йынша 4513 грант бөлінген. Жобаға та-
лап бойынша Маңғыстау, Қызылорда, Оң-
түстік Қазақстан облысы, Жамбыл, Ал-
маты облыстарының жастары ғана  қа-
тысқан. М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 3 
курс студенті Азиза Қалдыбаева: «Қазақ 
тілі жəне əдебиеті мамандығы бойынша 
білім алып жүрмін. Бізді оқуымыз аяқтал-
ған соң жұмыспен қаматамасыз етеді. Өз 
басым, магистратура да оқығым келеді», – 
дейді. Сондай-ақ, студент бағдарламаның 
оңтүстіктегі жұмыссыздар санын азайту-
ға айырықша үлесі бар екендігін білсе де, 
алайда кейбір жастардың дипломы бола 
тұра жұмыссыз жүргеніне таң қалады. Ал 
серпіндік жастардың арасында солтүстік-
тен сүйгенін тауып, отбасын құрғандар 
да жоқ емес. Солардың бірі Алматы об-
лысының тумасы Елдан Болатұлы: «2014 
жылы осында оқуға түстім. Болашақ жұ-
байыммен сол жылы танысып, бір жарым 
жылдан кейін отбасын құрдық. Алла сəтін 
салса, осы қалада еңбек етсем деген ойым 
бар», – дейді. Оның айтуынша, биыл Рид-
дер қаласындағы колледжде «техник-ме-
таллург» мамандығы бойынша білім ал-
ған 22 студенттің бəрі жергілікті кəсіп-
орынға жұмысқа орналасқан. 

СЕРПІЛІС ҚАРСАҢЫНДАҒЫ «СЕРПІН»

Бүгінде «Серпін-2050» бағдарламасы-
мен еліміз бойынша 12 мыңға жуық сту-
дент білім алуда. Олардың 1500-ден аста-
мы Павлодар облысында оқиды екен. Со-
лардың бірі – С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік педагогикалық универ-
ситетінің 4 курс студенті Тəжібаев Дарын 
Нұржанұлы. Жамбыл облысының тумасы 
бүгінде солтүстіктегі белсенді де, беделді 
жастардың бірі. «Өзімді өзгерту үшін, тұл-
ға ретінде қалыптасу үшін «Серпінмен» 
оқуға таңдау жасадым. Қазір «Серпін іс-
керлері ұйымының» Павлодар облысы бо-
йынша төрағасымын. Бүгінде бұл облыс-
тағы серпіндіктер 8 университетте білім 
алады. Көбісінің осында қалғысы келеді. 
Алайда жақын туыстары жоқ, тұрғылық-
ты жері болмаған соң көбі алаң көңілмен 
ауылдарына қайтысқы келеді», – дейді. 
Оның айтуынша, жастардың арасында 
«ұлттық саясаттың негізін түсініп, сол-
түстіктен басқа аумақтарға, тіптен шетелге 
көшіп жатқан адамдардың орын толтырып, 
өңірдегі жетіспей жатқан жұмыс күшін то-
лықтыруды ойлайтын, солтүстіктегі ұлттық 
демографияға үлес қосып, қоныстанып қа-
луды ойлайтындар да» бар екен. Бұдан бө-
лек, екі өңірдегі адамдардың басты ерек-
шеліктері туралы сұрағанымызда студент: 
«Солтүстіктің адамдарынан ұқыптылықты, 
жауаптылықты үйренуге болады. Бəрі уа-
қытты сыйлайды. Автобус та аялдамаға 
кешікпей келеді. Қоғамдық көлікте жасы 
үлкендеу адамға орын берсеңіз ренжіп қа-

лады екен. Көздерінен «Кəрі көрініп тұр-
мын ба?» дегендей сұрауды байқайсың. 
Бұл батыстық менталитеттің ұшқыны деп 
білемін. Менің ойымша, солтүстікке оң-
түстіктен келген жастар болашақта, Пав-
лодорда – ұқыпты, сыпайы, пысық адам-
дардан құралған, екі өңірдің ерекшеліктері 
тоғысқан жаңа қоғамдық орта қалыптас-
тырады деп білемін», – дейді. 

 2018 жылдан бастап, магистратура-
да білім алуға гранттар бөлінеді. Осы-
ған орай, Оңтүстік Қазақстан облысында 
Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев-
тың төрағалығымен өткен кеңесте: «Бүгінгі 
күнде жастарға солтүстік облыстарына ба-
рыңдар дейміз. Олар барады, оқиды. Тама-
ғын ішеді, жатады. Екі-үш жыл жүргеннен 
кейін тұрақтайтын жері жоқ. Не жұмыс, 
не тұрақтайтын ағайын-туыс жоқ. Ауылын 
сағынады да қайтып келеді. Бірен-сараны 
қалар, бірақ негізінен қайтып кетеді. Екі-
үш жылдың ішінде ол кішкене мамандық 
алды, бейімделді. Ал бірақ, дегенмен де, 
жүрегі қайта тартып тұрады», – деген еді. 
Сондай-ақ, бұл мəселе бойынша Бақытжан 
Сағынтаев солтүстіктегі өңірлерден келген 
əкімдік өкілдеріне жастарға жағдай жасау 
жағын қарастыру қажеттігін тапсырған 
болатын. Серпіндіктердің алдын кес-кес-
теген бұл мəселелердің де көп ұзамай өз 
шешімін табатынына сенімдіміз. 

Жəнібек ҒАЛЫМ

«Серпін-2050» мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2018 жылдан бастап солтүстік облыстарда 
магистратура оқуға гранттар бөлінеді. Алайда  солтүстік облыстарда білім алған серпіндіктердің 
бірқатары оқуы аяқталған соң ауылдарына қайтуды ойлайды.  

ҰСТАЗ – ҮЛКЕН ЖҮРЕКТІ ГУММАНИСТ
«Мұғалім – үлкен жүректі гумманист. Басқа мамандықта кездесе 
бермейтін мұндай адамгершілік бір күнде қалыптаса алмайды, ол 
мамандыққа бала кезден икемделу керек», – дейді университеттегі 
ұстазымыз Мырзатай Серғалиұлы «Өнеге» атты кітабында. 

Осы бір тұжырым менің курстас до-
сым əрі əріптесім Бəтіш Алтайбекқызы 
Атабайға арналғандай.

Бəтіш Алтайбекқызы 1978 жылы Қа-
зақ университетінің студенті атанып, оқу-
ды үздік бітірген кезден бастап бүгінге 
дейін табан аудармай осы қарашаңырақта 
ұстаздық, ғалымдық жолдан өтіп келеді. 

Оның ұстаздық жолы университет-
ке түспей тұрып-ақ басталған екен. Ол 
1975 жылы орта мектепті бітіре сала 
мектепте мұғалім болып істепті. Ол сол-
түстік өңірдің тумасы ғой. Өткен ғасыр-
дың 70-жылдарында сол өңірде қазақ мек-
тептері азайып, тұрғындар өз балаларын 
орыс мектептеріне берген. Қазақ мектебін-
де оқитын балаларды екі сыныпқа (1,3 сы-
нып бірге, 2,4 сыныптар бірге) біріктір-
ген соң-ақ оқыту машақаты басталады. 
Мұғалімдердің біразы оқытудың мұндай 
азабына шыдамай кетіп жатқан кез екен. 
Ал Бəтіш бұл қиындықтан еш қаймық-
пай, еңбек жолын 17 жасында бастауыш 
сынып мұғалімі болудан бастайды

Жалпы, ол алдына үлкен мақсат қоя 
білетін, оған жету жолында қиындықтан 
тайсалмайтын; діттеген мақсатына жетпей 
тынбайтын; орайы келмей жатқан істің де 
шешімін табатын; өзім деген кісіге өзегін 
жұлып беретін; айналасындағыларға қол 
ұшын беріп, септігін тигізуге ұмтылып 
жүретін жан. 

Еңбек жолын бастауыш сыныптың мұ-
ғалімі болып бастаған Бəтіш айтулы мұ-
ғалім болу үшін жақсы оқу орнына түсіп, 
жақсылардан дəріс тыңдау керектігін ерте 
түсінеді. Сол кездегі Қазақстандағы бір-
ден-бір беделді жоғарғы оқу орны Қазақ 
мемлекеттік университетіне түсуге Ал-
матыға келеді.

Біреудің жұлдызы бірден оңынан туса, 
енді біреудің басына бақ кешігіңкіреп ба-
рып қонатын тағдыр емес пе?.. Тағы екі 
жыл бойы жоғары оқу орнына түсе ал-
майды. Бірақ бұл жағдай Бəтіш Алтай-
бекқызының жігерін жасыта алған жоқ, 
қайта намысын қамшылай түседі. Қалай-
да университетке түсем деген мақсаты-
на жетуге барын салады. Алматыда қа-
лып жұмыс істейді, жұмыс істей жүріп 

жыл бойына дайындалады. 1978 жылы Қа-
зақ университетінің филология факультеті-
не, араб тілі бөліміне түседі.

Біз Бəтішпен бес жыл бірге оқыдық, жа-
тақханада бірге жүрдік. Ол топтың старос-
тасы. Топтың старостасы əрі үлкені болған-
дықтан ба, бəрімізге қамқор, ақылшы бола-
тын. Мен де оқуға екі жыл кешеуілдетіп түс-
кен едім. Алматыға жан-жақтан келген біздер 
сабақтан гөрі қаланың əсем жерлерін үлкен-
үлкен дүкендерін аралап, кинотеатр, музей-
лерге көбірек барып, кейбір онша қатал емес 
оқытушылардың сабағын жіберіп алатынбыз. 
Кітапханаға да сессиядан тыс уақыттарда си-
регірек тамашалап, сессия кезінде күні-түні 
отыратын едік. Ал Бəтіш жəне онымен бірге 
тұратын қыздардың сабаққа дайындығы жү-
йелі болатын, тəртіптен еш ауытқымайтын. 
Бес жыл бірге оқыған жылдары бір ретте 
сабаққа дайындықсыз келгенін көрмедік. Ол 
кітапханада отырып та, кездесулерге, театрға 
барып та үлгеретін. Сондай тыңғылықты ең-
бектің арқасында университетті үздік бітірді, 
сонда оқытушы етіп қалдырды.

1990 жылы Алматыға қайтып оралсам, 
университет оқытушысы болып біраз істесе 
де, Бəтіш əлі жатақханада тұрады екен. Оған 
жасып қалған Бəтіш жоқ, қайта алдына қой-
ған мақсаты бар – шетелдік жоғары оқу ор-
нына барып, тəжірибе жинақтау. Ол мақсатқа 
да жетті. 1993-94 оқу жылдарында Марокко 
корольдігіндегі Мекнес қаласында тəжірибе-
ден өтіп қайтты. Келе сала, алдына тағы бір 
жаңа мақсат қойды – оқытушылықпен қа-
тар, ғылыми жұмыс жүргізу. Нəтижесі – 1998 
жылы ғылыми зерттеу жұмысын аяқтап, фи-
лология ғылымының кандидаты дəрежесін, 
2005 жылы «тіл білімі» мамандығы бойын-
ша доцент атағын алды. 

Бəтіш өзі жеткен биігіне айналасындағы-
ларды да жетелеп жүреді. Екеуміз кездесіп, 
əңгімелесе қалған сəттерде алдымен айтаты-
ны сол – ғылыми жұмыс жазуым керектігі, 
ондай жұмысты жазуға шамамның келетіні.

Бəтіш Алтайбекқызы қазақ университетін-
де қызмет атқарып келе жатқан  35 жылдай 
уақыт аралығында 80-нен аса ғылыми еңбек 
жазды. Оның екеуі монография, алтауы оқу 
құралы, біреуі мектеп оқулығы жəне үшеуі 
мектепте оқытудың əдістемелік құралы. 

Бүгінде Таяу Шығыс жəне Оңтүстік 
Азия аталып отырған кафедраның доценті 
Бəтіш Алтайбекқызының сүбелі еңбектері 
мыналар: З.Будагов сөздігі жəне қазақ тілі 
Түркі тілдерінің салыстырмалы сөздігі 
Ортағасырлық араб географиялық дəс-
түрі Лингвистикалық ілімдер тарихы (ав-
торлық бірлестікте); Классическое и сов-
ременноевостоковедение (авторлық бір-
лестікте); Қазақ тілі (шығыстану факуль-
тетіне арналған); Кəсіби бағытталған қа-
зақ тілі (бірлескен авторлықта); Араб тілі 
(9-сыныпқа арналған оқулық); Араб лек-
сикологиясы.

Бұл оқу құралдарымен қазір шəкірт-
тері білім алып жатса, болашақ тəлімгер-
лердің де қажетін өтеуге ұзақ жылдар қыз-
мет етері хақ.

Бəтіш Алтайбекқызының ұстаздық 
пен ғалымдықты қатар ұстап келе жат-
қандығының тағы бір көрінісі – шетелдік 
жəне отандық ғылыми конференцияларға 
үнемі қатысып, өз тəжірибесімен бөлісуі 
жəне шетелдік беделді университеттер-
де тəжірибеден өтіп, біліктілігін артты-
рып отыруы. Ол соңғы жылдары Египет 
Араб республикасы, Каир университетін-
де жəне Нидерландтағы Лейден универ-
ситетінде біліктілігін арттырды. Əр жыл-
дары оқытушылық жұмысымен қоса шы-
ғыстану факультеті əдістемелік кеңесінің 
төрағасы, ғалым-хатшысы, факультет де-
канының оқу əдістемелік жағынан орын-
басары болып қызмет атқарды. 2009 жылы 
«Қазақ ұлттық университетінің үздік оқы-
тушысы», 2013 жылы Қазақстан жоғары 
оқу орындары арасында «Үздік оқыту-
шы» атақтарын жеңіп алды. Мұның бəрі 
Бəтіштің алдына қойған айқын мақсаты-
на қалай да жету үшін өршелене ұмтыла-
тын еңбекқорлығының жемісі. 

Қазақ университетінің қабырғасын-
да 60 жылдық ғұмырының 40 жылдайын 
бірге  өткізіп келе жатқан досым, курста-
сым, қызметтес-əріптесім Бəтіш Алтай-
бекқызын мақтан тұтамын: алдына биік 
мақсат қоя білгені жəне оған жете алға-
ны үшін; досқа деген адалдығы жəне өзі 
жеткен биікке өзгені де жетелейтін адам-
дығы үшін; өзгенің жетістігіне қуанып, 
білгенін өзгеге үйрете алғандығы үшін! 

Мəкен МАМАЕВА,
Əл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің 
доценті

«Tu’rkistannyn’» ko’s’i-qon qosyms’asy 
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Әдебиет әлемінде әр қаламгердің орны бар. Түрлі саяси үдерістер 
кезеңінде зардап шеккен қазақ әдебиетінің басынан өткен қиын бір 
дәуір – екінші дүниежүзілік соғысынан кейінгі алғашқы онжылдықта 
болды. Жиырмасыншы ғасырдың 30-жылдарындағы репрессияның 
кесірінен қатары селдіреп қалған қазақ қаламгерлерін бес жылға 
созылған соғыс одан әрі тұралатып тастағандай болды. Дегенмен 
соғыстан оралған Қасым Аманжолов, Жұбан Молдағалиев, Сырбай 
Мәуленов, Хамит Ерғалиев, Қалижан Бекқожин, Дихан Әбілев, 
Тахауи Ахтанов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Тоқаш Бердияров, Тайыр 
Жароков, Әди Шәріпов, Әзілхан Нұршайықов, Қалмұхан Исабай 
секілді қаламгерлер біршама жүдеу күйдегі қазақ әдебиетінің жаңа 
тынысының ашылуына зор әсер етті. Осылардың қатарында қазақ 
поэзиясы мен қазақ әдебиеттану ғылымына елеулі үлес қосқан 
қаламгердің бірі – Сағынғали Сейітов еді.

Сағынғали Сейітов – 100 жыл

СӨЗ ҚАДІРІН 
ӨЗ ҚАДІРІМ 
ДЕП БІЛГЕН
ақын Сағынғали Сейітов туралы сыр 

Əрине жоғарыда аты аталған қаламгер-
лердің бəрі соғыстан келе сала дайын күйін-
де əдебиетке араласып кеткен жоқ. Олар-
дың кейбірі соғысқа дейін қалам тербеп, 
əдебиетте аз да болса аты белгілі болса, 
көпшілігінің əдеби қызметі соғыстан соң 
басталған. Ал Сағынғали Сейітов əдебиет-
ке қатарластарынан сəл кейіндеу – 50-жыл-
дардың басында келген-ді.

Ақынның өмірі мен шығармашылығы 
туралы қысқа қайырсақ: Сағынғали Сейі-
тов (1917-2007) Батыс Қазақстан облысы 
Тайпақ ауданы, Өлеңті ауылында дүниеге 
келген. Ақын, сыншы, əдебиет зерттеушісі, 
филология ғылымы кандидаты (1961). Орал 
су транспорты рабфагын (1937), Қазақ пе-
дагогикалық институтын бітірген (1941). 
1941-1947 жылдар аралығында əскер қата-
рында болып, екінші дүниежүзілік соғыс-
қа қатысқан. Бірнеше əскери орден-медал-
дарьмен марапатталған.

1947 жылдан Қазақстан Ғылым Акаде-
миясы Тіл жəне əдебиет институтында, Қа-
зақстан КП ОК-нің Үгіт, насихат, əдебиет 
жəне көркемөнер бөлімдерінде түрлі қыз-
меттер атқарды. Қазақ мемлекеттік көр-
кем əдебиет баспасының директоры, Əде-
биет жəне өнер институтында бөлім мең-
герушісі, аға ғылыми қызметкер болған. 
1953-2011 жылдар аралығында «Жолдас 
жүректен», «Ортақ ой», «Бетпе-бет», «Өр-
ден өрге», «Жаңғырық», «Жолдас уақыт», 
«Зерде», «Сəулет», «Серпер», «Сеңгір», 
«Самғау» «Майдангер көзiмен» секілді поэ-
зиялық кітаптары жарық көрсе, 1957-2010 
жылдарда көптеген оқулықтардың авторы 
болды, «Қырық жылда», «Ақын сапары», 
«Жылдар жотасынан», «Əдебиеттер дос-
тығы», «Қазақ поэзиясындағы Маяковс-
кий дəстүрі», «Өмір өрнектері», «Тоғыс-
қан толқындар», «Туысқандық туғызған», 
«Өлең өлкесінде», «Пушкин лирикасын қа-
зақ тіліне аудару дəстүрі», «Қазақ-түрікмен 
əдебиетінің байланысы» атты əдеби зерт-
теу еңбектері баспадан шықты. С.Сейі-
товтің шығармалары орыс, украин, бело-
рус, татар т.б. тілдерге тəржімеленсе, өзі 
Г.Гейне, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
В.Маяковский, т.б. ақындардың шығарма-
ларын қазақ тіліне аударған.

ПОЭЗИЯ ТАРЛАНЫ

Аласпыран соғыстың əсері əлі басылмай 
тұрған уақытта əдебиетке келген қатарлас-
тары секілді Сағынғали Сейітовтің өлең-
дерінде де соғыс тақырыбы мол жырлан-
ды. Алғашында отан қорғау жолында жа-
нын пида қылған жауынгерлердің ерлігін, 
басқыншылардың зұлымдық іс-əрекеттерін, 
соғыс суреттерін өлеңдеріне негіз қылған 
ақын соңынан бейбіт күннің шуақты сəт-
терін, табиғат тамашаларын жырлап, адам 
өміріндегі қайшылықтар мен қоғамдағы өз-
герістерді шығармашылығына арқау қылып, 
поэзиядағы өз əлемін жасады.

Көмкерген қалың ағаш қаламызды,
Саялы саясына ала бізді.
Қорғайды жазда ыстық, аңызақтан,
Көшеде өзімізді, баламызды.

Құлпырған көк торғындай терек, қайың,
Қарайды көз алмастан саған дəйім.
Бақылап тұрғандай денсаулығыңды,
Мыңдаған медсестра минут сайын.

Ақынның 1956 жылы жазылған «Алма-
ты ағаштары» атты бұл өлеңінен Алматы-
ның сол кездегі жасыл желекке малынған 
келбеті, ауасы таза қаланың жанға жайлы 
болмысы көз алдыңа келеді. Өлеңдегі қа-
ланың мыңдаған ағаштарын денсаулықты 
бақылап тұрған медсестраға теңеу де сол 
кездегі əдебиетіміз үшін тың тəсіл. Бұл ара-
дан ақынның тапқырлығы көрінеді: ақын 
термин сөздерді теңеу, метафора ретінде 
қолданудың жолын тапқан жəне оның бұл 
қыры басқа өлеңдерінде де көрініс табады.

Мысалдар келтіріп көрейік:

Өмір қалпын бағдарлайсыз дереу сіз, –
Жақсы ол... бірақ сөз айтпаңыз кенеусіз.
Ақын көзі микроскоп секілді,
Көрсін титтей нəрсені де елеусіз.

* * *

Кинолента сияқты,
Ойларымның тізбегі:

* * *

Патруль боп қасымда
Аяз келе жатқан соң.

* * *

Көңілім аэродром сыяқтанды,
Дос сөзі қонатұғын өзі тауып.
Келтірілген мысалдардың бəрі де ақын 

шығармашылығындағы ізденістің бір арна-
сын меңзейді. Кейінгі дəуірде бұндай өлең-
дердің көптеген ақындардың шығармашы-
лығында жетекші рөл атқарғанын ескер-
сек, Сағынғали ақынның біздің поэзиядағы 
бұл бұрылысының маңызы бар деген сөз.

Сағынғали Сейітов заманға үн қосқан 
ақын. Жасыратыны жоқ, өзгелер сияқты 
оның шығармашылығында да сол кездің өр-

кешті тақырыптары көп жырланған. Алай-
да ол заман ыңғайында жырлар жазғанмен, 
оны бүкіл шығармашылығының лейтмо-
тиві етпеген.

Мəңгілік – орбитасы данышпанның,
Ажалды табанымен жанышқанның.
Орыны өлмес өмір ордасында,
Мəселен, Мұхтарлар мен Қаныштардың.

Айтпақшы Пушкин сонда, Абай сонда,
Қалады Шоқан бабам қалай соңға?
Мəңгілік – кемеңгерлер пантеоны,
Соғылмас миллиондаған талай сомға.

Мəңгіліктің мəні мен құнын, қадірі мен 
қасиетін асқақ ұғымға балаған ақын жыры-
ның берері мол. «Мəңгілік – кемеңгерлер 
пантеоны» деген метафора ақын ойының 
сонылығын ғана емес, мəңгілік атты құді-
реттің мағынасын да танытатын жыр жолы.

Əр сөзіңе қарауыл қойып отырған алақұ-
йын заманда ақындар ащы ойларын астар-
лап жеткізуге мəжбүр болатыны анық. Он-
дай қиналыс қайсы ақынның басынан өт-
пеген?

Менің көрмей жүргенім көп секілді,
Менің ақшыл дегенім көк секілді,
Менің қабілет дегенім еп секілді.
Мұнар шығар дегенім шаң секілді,
Шырақ шығар дегенім шам секілді,
Дөңес шығар дегенім там секілді.
Мұздақ шығар дегенім қар секілді,
Тайлақ шығар дегенім нар секілді,
Жоқ шығар деп жүргенім бар секілді.

Көңілдегі көп күмəнін жыр тілімен 
өрнектеген ақынның айтпағы не? Сон-
шама қайшылықтарды тізе келе нендей 
түйін жасамақшы? Біздіңше түрлі жағ-
дайды термелей келе ақын жырдың со-
ңына келгенде бір-ақ тұжырып, бір-ақ 
айта салған секілді: «Жоқ шығар деп 
жүргенім бар секілді». «Жоғы» не сон-
да? «Жоқтан бар болмайды, бардан жоқ 
болмайды» деген ұлы ғалым Ньютонның 
əйгілі тұжырымының растығын тағы бір 
дəлелдеу ме? Біздіңше, мəселе басқада. 
«Құдай жоқ» деген түсінікті жалаулатып, 
тіпті жаңа айтып өткен Ньютонның сөзін 
де өз мақсаттарына шебер пайдаланып 
келген кешегі кер заманның кесір сая-
сатына деген ақынның іштей қарсылы-
ғы сияқты бұл. Егер ол күмəнді болса, 
осыған жалғас ойды ақының басқа жыр-
ларынан таба алар ма едік? Əрине, таба 
алмас едік. Алайда Сағынғалидың мына 
бір өлеңін оқығанда оның «Жоқ шығар 
деп жүргенінің бар» екеніне көзі жет-
кенін түсінуге болады:

– Жасайды, – дейсің, – күн қанша?
– Жарығы сөнбей тұрғанша.
– Жасайды, – дейсің, – ай қанша?
– Бетінен нұры тайғанша.
– Жасайды, – дейсің, – тау қанша?
– Басынан шыңы ауғанша.
– Жасайды, – дейсің, – көл қанша?
– Арнасы кеуіп қалғанша.
– Жасайды, – дейсің, – жол қанша?
– Жүргінші жүріп болғанша.
– Жасайды, – дейсің, – жер қанша?
– Мекендесе ел қанша.
Мəңгілік ештеңе жоғына көзі жеткен 

ақынның ой арнасы бізге əлденені тұс-
палдап, əлденені айтқысы келіп тұрғандай 
емес пе? Ия, осынау байтақ мекен, ұлы да-
ланың ел мекендеп тұрғанда жойылмайты-
нын өлеңіне өзек ету арқылы қиын кезең-
де өмір сүріп, жыр жазған ақынның бірі 
С.Сейітовтің нені ұқтырғысы келгенін білу 
ұрпақ үшін маңызды болса керек.

Өмір бойы əдебиеттің ыстық-суығы-
на көнген, өлең жазып, өзгелердің өлең-
дерін зерттеген адам əдебиеттің қадір-қа-
сиеті туралы ойланбауы мүмкін емес. Се-
бебі қаламгер сөз қадірін өз қадірім деп 
ұғынбай санатқа ілінер бірдеңе тудыра ал-
мақ емес. Əдебиетші ретінде көптеген ең-

бектер қалдырған Сағынғали Сейітов əде-
би сында қатқыл айтып, жұрттың көңілі-
не тиетін сөз қалдырмаған. Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың «Сезімнің сыртқа шықпас 
түсі бар ма» дегеніндей, қарасөзбен жазба-
ғанын өлеңде айтып кеткен ақынның əде-
биеттің тілеуқоры, жақсы жырдың жақта-
сы болғаны дəлел. 

Педагогикада «Қайталау – үйренудің 
анасы» деген қағида бары белгілі. Адамның 
шəкірт кезінде көп еститін осы бір сөзінен 
мəн іздеген ақын «Есептің ережесін жаттап, 
физиканың формуласын миға тоқып, хи-
мияның қисынын қаттаған» кезін еске ала-
ды да, «қайталаудың» оқушы шəкірт үшін 
пайдасы болғанымен, барлық жерде солай 
бола бермейтінін ескерте келе, өлеңнің со-
ңын былай аяқтайды:

Ешкімнің қағидаға таласы жоқ,
Оқуда солай шығар... бағасы жоқ.
Алайда айта алмаймын өлең-жырда,
Қайталау үйренудің анасы деп.

Тереңіне үңіле қарасақ – бұл үлкен мə-
селе. Көркем əдебиеттің заңы қатал, ол тек 
ізденісті, жаңалықты мойындайды. Əрине, 
өзінен бұрынғыға арқа сүйемейтін, өзінен 
бұрынғылардан үйренбейтін қаламгер жоқ. 
Еліктеп-солықтаудың да шегарасы бар. Ал 
қайталау – тар өрістілік. Сондықтан алуан 
түрлі ғылым мен өнер саласының қағидала-
ры бір-бірімен сəйкес келе бермейтінін ес-
керуге тиіспіз. Ақынның аз сөзбен ұқтыр-
мағы осы. Жəне оны нақты өмірлік үдеріс-
те ашып көрсетеді.

Ақынның ерекше өлеңінің бірі «Жы-
пырлаған жұлдыздар» деп аталады. Мұн-
да жұлдыз ұғымына ой жүгірте отырып, 
оның тура мағынадан ауыспалы мағынаға 
көшкенде қандай құбылыс етек алып кет-
кенін тұспалдайды:

Ақын бар ма жұлдызды жырламаған,
Өлеңімен орамал бұлғамаған.
Сонау-сонау заманнан бері қарай,
Жинақ беті жұлдыздан құрғамаған.

Əлемдегі алуан лириктердің,
Жүрек сөзін сөйлеуге жүйріктердің
Томдарында тұнып тұр толып жұлдыз,
Мейлі түнде оқып көр, мейлі күндіз.

Түсініксіз түгі жоқ мұның маған,
Кітаптардың ішінде бұлыңдаған,
Жүздеген мың жұлдызды жинап тегіс,
Көрсең көркін жыпырлай 
   жымыңдаған, –

Аспан – көктің аз болмас еркесінен,
Сөзді солай қайырсаң келтесінен.
Егер жерге қондырсаң, сыймас па екен,
Орын жетпей оның да өр төсінен.

Ия, ақындар асқақ ұғымға əуес. Айлы 
түн, жыпырлаған жұлдыздар т.с.с. өлең-
ге көрік беретін сөздер жыр жолдарында 
жиі кездесетіні рас. Бірақ соның бəрі жаңа 
мəн, өзгеше мағынаға ие болып, шығарма-
ның шоқтығын көтеріп тұр ма, мəселе сон-
да. Қолынан келсін, келмесін үлкен тақы-
рыпқа, ірі сөздерге жармаса беретін күшен-
шек қаламгерлерге сыпайы ескерту осылай 
болса керек.

Біз əдетте қаламгердің шығармашы-
лығына баға бергенде тілге тиек етерлік 
нəрсе бар-жоғына мəн береміз. Ол əри-
не, дұрыс көзқарас. Дей тұрғанмен кей-
де өзіміз оқымаған нəрсе туралы білме-
генімізді бүркемелеу үшін біреулердің 

атүсті айта салған сөзіне арқа сүйеп, 
жаман не жақсы дей саламыз. Бұл – қа-
ламгерге емес, əдебиетке жасалған əді-
летсіздіктен өзге түк емес. Осы орай-
да Сағынғали Сейітовтің қаламынан ту-
ған өлеңдерді асықпай оқып, үңіле қа-
райтын болсақ, ақынның шығармашы-
лығындағы түрлі ізденіс іздері көзіміз-
ге шалынар еді.

Кітаптарым əдемі деп мұқабаң,
Бір көрмеге қалың деп я жұқалаң,
Шкафыма жоқпын əдей сықаған.
Сендер маған бұлақсыздар сусындар,
Сендер маған желбіреген тусыңдар;
Сендер маған ой керуені ағылған,
Сендер маған сөз кернейі қағылған.

...Шкафымда жайып Фауст құшағын,
Шешеді үстен Чайльд Гарольд 
                       плашын.
Дон Кихотқа езу тартып тұрасың,
Онегинге табысатын түн жырақ,
Татьяна томсарады тұнжырап.
Печориннің жігер қайнап сөзінде,
Рахметовтің от ойнайды көзінде.

Шкафымда қара қасқа ат мінген,
Қамбар батыр қайтады аңнан 
                                 қатқылмен.
Қарайды оған назды Назым шат түрмен;
Алдаркөсе алуан сыннан өтеді,
Шығайбайға жер соқтырып кетеді.
Абай отыр: өлеңге ауған ықылас,
Ақ қағазда – «Айттым сəлем, 
                                  қаламқас!».

Өлеңде тарих та, заманның тынысы 
да, жеке адамның қолындағы қазынаның 
мəні де – бəрі бар. Ең алдымен өлеңдегі 
сонылық – бұрын қазақ жырында кезде-
се қоймаған қалып екені даусыз. Өлең 
1956 жылы жазылған. Демек ақынның 
өмір сүрген дəуірінің талабы мен талғамы 
оның кітапханасынан көрініс беріп тұр. 
Кітапханасынан орын алған əлемдік əде-
биеттің классиктері Д.Г.Байрон, И.В.Гете, 
М.Сервантес, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермон-
тов шығармаларындағы кейіпкерлердің 
болмысын суреттеп отырған ақын, қа-
зақ эпосының кейіпкері Қамбар батыр-
ды, аңыз əңгіме кейіпкері Алдаркөсені, 
ұлы ақынымыз Абайды да айта кетеді. 
Бұл дегеніңіз сол тұста халық оқыған, 
құндылыққа айналған қаламгерлер шы-
ғармашылығы. Өлең жазылған дəуірінің 
саяси келбетін айтарлықтай көрсете біл-
ген. Мəселен қазақтың жүздеген том эпос-
тық шығармаларынан неге тек «Қамбар 
батыр» жыры ғана айтылған? Себебі сол 
кездегі саясат бойынша халық əдебиеті-
не таптық тұрғыдан ревизия жүріп, шық-
қан тегі кедей болғаны себепті «Қамбар 
батыр» жыры ғана қудалаудан аман қал-
ған. Бұл туралы тəуелсіздік жылдарын-
да атақты ақынымыз Қадыр Мырза Əли:

...Айқастық тағы хандармен,
Хандарға жақын жандармен.
Қалдық та бардық, бір ғана
«Қара қасқа атты Қамбармен».
Көз алдымда, апырмай,
Тарихым болды тақырдай.
Сүлмиіп қалды фольклор
Сүзектен тұрған батырдай», – 

деп жырлаған-ды.
Демек бұндай жағдайды айтуға бол-

майтын кезде тұспалмен, ишарамен 
жеткізген Сағынғали Сейітовтің өлеңі 
бұл жағынан да ұтқыр əдіспен шындық-
ты жеткізген дей аламыз. Қазақ жырының 
мағыналық-формалық жағынан дамуына 
өзіндік үлесі бар екенін ақынның осын-
дай жырларын оқу арқылы көз жеткізу-
ге болады.

Туған əдебиеті үшін риясыз көңілмен 
еңбек еткен Сағынғали Сейітов тірісінде 
«мен кереметпін» деп кеуде кергендер 
қатарында болған емес. Ол туралы за-
мандас-қатарластарының естеліктерінде 
де, оның шығармашылығы туралы əде-
биетшілердің жазбаларында да ақынның 
жұмсақ мінез-құлқы, адамгершілігі мен 
кішіпейілдігі туралы көп айтылады. Де-
мек жақсы адам, жақсы ақын еткен ең-
бегін, қалдырған мұрасын бұлдаған емес. 
Сондықтан оның:

Жан аспаған асудан аспасам да,
Буырқанып, бұрқырап таспасам да;
Поэзия, мен де бір еңбеккерің,
Өлеңде Америка ашпасам да, – де-

ген сөзін дұрыс қабылдасақ, туған əде-
биетін көркейту үшін алпыс жылға жуық 
еңбек еткен ақынның өз ұлты алдында-
ғы борышын абыроймен атқарғанын сезі-
не аламыз.

ЗЕРДЕЛІ ЗЕРТТЕУШІ

Сағынғали Сейітов ақындығынан бөлек, 
əлденеше кітап жазған əдебиет зерттеушісі, 
филология ғылымының кандидаты. Ғалым-
дық жолының басында орыстың атақты 
ақыны В.В.Маяковский шығармашылығы-
ның қазақ əдебиетіне əсерін тиянақты зерт-
теуден бастап, 1966 жылы «Ғылым» баспа-
сынан «Қазақ поэзиясындағы Маяковский 
дəстүрі» деген монографиясын шығарды. 
Əрине, бүгінгі егемендік дəуірінде Мая-
ковский шығармашылығы бізге қажетсіз 
дүние болғанымен жетпіс жылға жуық ке-
ңестік саясаттың əдебиеттегі құралы бол-
ған – бұл ақын негізін салған поэзиядағы 
футуризм бағытының Кеңестер Одағын-
дағы барлық халықтың əдебиетінде елік-

теушілері, оның жолын жалғастырушыла-
ры болды. Ондай ақындар қазақ əдебиетін-
де де аз емес-ті. Сондықтан С.Сейітовтің 
бұл зерттеуі бүгінгі ұрпаққа бір кезде қазақ 
əдебиетінің қандай ағымдарға бүйірі бұр-
ғанын танып-білуі үшін керек екенін жоқ-
қа шығаруға болмайды.

Əдебиетшінің одан кейін жарық көр-
ген «Өмір өрнектері» (əдеби сын мақала-
лар, Алматы, «Жазушы» – 1969) атты кіта-
бы əдебиетке қатысты көптеген мəселелер-
мен қатар жекелеген ақын-жазушылардың 
шығармашылығын зерттеу зерттеу нысаны-
на айналдырған. Жиыны жиырма бес ма-
қаладан құралған кітапта Шашубай Қош-
қарбайұлы, Сəбит Мұқанов, Қажым Жұ-
малиев, Баймағамбет Ізтөлин, Əбу Сəрсен-
баев, Хамит Ерғалиев, Қалижан Бекқожин, 
Үмбетəлі Кəрібаев, Ғали Орманов, Дихан 
Əбілев, Сейтжан Омаров т.б. қаламгер-
лердің шығармашылығы туралы зерттеулер 
жүргізіліп, тиянақты талдаулар жасалған.

Шынына келгенде кезеңдік табыс са-
налатын туындыларға арналған ой-пікір-
лер уақыт сынынан өте бермейді, ал шын 
мəнінде ұлттық əдебиетке олжа болып қо-
сылған шығармалар жайында айтылған 
пікірлер де ғылым үшін табыс. Осы тұр-
ғыдан алғанда Сейітжан Омаровтың Ха-
мит Ерғалиевтің шығармашылына арнал-
ған мақаласында талдаулары – əдебиетта-
ну ғылымы үшін бүгін де маңызын жой-
маған талдаулар деп есептер едік.

Өзі де ғылымға поэзиядан келген Сейіт-
жан Омаровтың қырағы көздері Хамит Ер-
ғалиевтің «Құрманғазы» атты поэмасындағы 
ақындық қуат тудырған жаңашылдықты жаз-
бай таныған: «Автордың шығарма оқиғасы-
на, өз қаһарманына қатынасы дейтін мəселе-
де де Хамит Ерғалиев қызықты барлау жа-
сап, жаңа бір «кілтипандар» тапқан. Құрман-
ғазы тағдырына өзін ғана емес, оқушыны да 
ортақтастырып отырудың Хамит қолданған 
кейбір көркемдік тəсілдері құптауға тұрарлық.

Поэманың ырғақ пен ұйқастағы байлығы, 
өзіндік сипаттары жекелеп əңгімелеуді, зерт-
теуді керек етеді. Ырғақ байлығын таныта-
тын айқын белгінің бірі жəне ақынның жа-
ңалығы деп, мына бір шумақты айтар едік:

Тақ күні ту-дым,
Балапаны қу-дың
Өзім болдым. Айдың
Көлге төсім шайдым.
Ұштым кеттім
Үстін көктің
Аралап ас-тым,
Əніме бас-тым.
Жетпей қалды жерден
Атқан оғы мерген.
Төре де
Көре де
Ар-ман-да.
Ата да,
Бата да бар маң-да.

Та-та-та,
Та-та-та,
Та!..
Хамит мұнда Айжан қыз «Мастана күйін 

шертті шаттығының» деп, соған сай, күйдің 
дəл осы тұсына сай өлеңдік ырғақ тапқан. Ал 
ұйқас жайын қозғайтын болсақ, «Құрманға-
зыда»: «Күй атасы – қия тасы», «Баяулағым – 
аяулы ағын», «Бір маңғазы – қырдан жазы» 
сияқты қиыннан қиыстырылған үйлесімдер 
аз кездеспейді» (Кітапта: «Өмір өрнектері», 
Кезеңдер кеңістігі, 249-250 беттер). Сағынға-
ли Сейітовтің бұл тұжырымдары ұлттық поэ-
зиямыздың бүгінгі зерттеушілеріне де пай-
далы нəрсе. Себебі қазақ өлеңіндегі ырғақ, 
ұйқас мəселесін зерттеушілердің көбі оның 
толысқан тұсын тым беріден іздеп, қателік-
ке ұрынып жатады.

Ғалым Сағынғали Сейітовтің əдебиетте 
өнімді зерттеген тақырыбының бірі – əде-
биеттер арасындағы шығармашылық бай-
ланыстар. Бұл бағытта ол көптеген мақала-
зерттеулер жазып, бірнеше кітаптар шығар-

ды. «Тоғысқан тағдырлар» атты зерттеулер 
мен əдеби мақалалардан тұратын кітабында 
автордың əдебиеттер байланысына арнап жаз-
ған мақалалары өз алдына бір шоғыр. «Ара-
рат пен Алатау ағайынды» (армян-қазақ əде-
биеті байланысы), «Ерлікке ескерткіш» (татар 
ақыны Мұса Жəлел туралы), «Қырғыз əуен-
дері» (қырғыз ақыны Темірқұл Үмбетəлиев 
жайында), «Қаһарлы шақтың хикаясы» (со-
ғыс кезінде қазақстандықтардың ерлігін жыр-
лаған орыс ақындары жайлы), «Он жылдар-
ға созылған достық» (белгілі орыс жазушы-
сы Леонид Соболевке арналған), «Бауырлар-
ға барғанда» (қарақалпақ ақын-жазушылары 
туралы) атты мақалаларда автор оқырман-
дарға туысқан халықтар əдебиеті жөнінде 
мол мəліметтер, қызықты деректер ұсынады.

Сағынғали Сейітов əдебиеттер байланы-
сына арналған зерттеулерін өмірінің соңы-
на дейін тоқтатқан жоқ. Бұған ғалымның 
өзі қайтыс болғаннан кейін жарық көрген 
«Қазақ-түркімен əдебиетінің байланысы» 
атты іргелі зерттеу еңбегі дəлел болса керек.

Түбі бір түркі халықтары арасында өзінің 
тереңдігімен ерекше танылған əдебиеттің бірі 
– түркімен əдебиеті. Нұрмұхаммед Əндəлиф, 
Кемине, Кұрбандұрды Зелили, Мақтымқұлы 
Пырағи секілді ұлы ақындар негізін салған 
түркімен əдебиеті туралы жəне сол əдебиет-
те жиырмасыншы ғасырда тер төгіп жүрген 
ақындардың қазақ тақырыбына жазған шы-
ғармаларының көркемдік сипаты жайында 
ой толғап, сонымен бірге Қадыр Мырзалиев, 
Тұманбай Молдағалиев секілді көрнекті қа-
зақ ақындарының шығармашылығындағы 
Түркіменстан тақырыбының шеберлікпен 
жырланғаны туралы жеріне жеткізе талдаған 
С.Сейітовтың аталған зерттеуі, шын мəнін-
де, қазақ оқырмандары үшін құнды зерттеу 
еңбек болған. Сол секілді түркіменнің «Кө-
роғлы» жыры жəне оның қазақша нұсқала-
ры салыстырылып, қызықты ой-тұжырым-
дар жасалған.

Кітапта біз үшін белгісіз болып келген 
түркімен ақындарының қызықты шығарма-
лары туралы əңгіме болады. Мысалы, түркі-
меннің ақын қызы Ақжамал Омарованың 
«Мақтымқұлы жəне оның қазақ қарында-
сы» атты поэмасының мазмұны мен көр-
кемдігі туралы, сондай-ақ Қазақстан тақы-
рыбында өлеңдер топтамасын жазған Ах-
мет Мəмедов жайында автордың ой-топ-
шылауларының берері көп.

Ақжамал Омарованың поэмасы бізге бұ-
рын белгісіз болып келген бір жайды жеткі-
зеді. Мақтымқұлының шешесі жастай қай-
тыс болып, оның əкесі қазақ қызына үйлен-
ген. Онымен еріп келген Айсұлу атты қыз 
түркімендер арасында өсіп, бой жетеді. Күн-
дердің бір күнінде бұл туралы түркіменнің 
ханы біліп, Мақтымқұлы ақынды өзіне ша-
қырып алады да, оған «Сенің сұлу қазақ қа-
рындасың бар екен, соны мен əйелдікке ал-
ғым келеді» дейді. Бұл туралы естіген ел енді 
Айсұлуды ханға жар болуға үгіттейді. Қыз-
ға қаны қазақ болса да, жастайынан түркі-
меннің сөзін естіп, əнін естіп өскенін, сон-
дықтан түркімен ханының ұсынысы оған ба-
қыт əкелетінін айтып, көндіруге тырысады. 
Алайда Айсұлу олардың айтқанын қабылда-
май, «өзінің сүйген жаны бар екенін, оның 
елін қорғаймын деп соғыста мертігіп, қазір 
қой соңында жүргенін, есімі Қайырбек екенін, 
тек соған ғана бас қосатынын» айтып, жауап 
береді. Мұны естіген Мақтымқұлы ақын ту-
маса да туғаннан бетер жақын тартатын қа-
рындасының тілегіне қарсы тұрмайтынын, 
керісінше оны оны қолдайтынын білдіреді. 
Жігіттеріне Қайырбекті тауып, Айсұлумен 
қосуды тапсырады. Поэма осылай бітеді.

Міне, көріп отырғанымыздай, түркімен 
əдебиетіндегі қазақ қызының тағдырына қа-
тысты осындай шығарма барын біз С.Сейі-
товтің зерттеуінен біліп отырмыз. Бұл өз 
кезегінде əдебиеттер арасындағы достық, 
туысқандық байланыстардың сөз етуге тұ-
рарлық тақырып екенін дəлелдеп қана қой-
май, зерттеушінің қабілетіне қарай оның 
кең ауқымды əдеби-ғылыми кеңістікке жол 
ашатынын көрсетеді.

ЖАҚСЫНЫҢ АТЫ ӨЛМЕЙДІ

Жалған дүниеде тоқсан жыл жасап, са-
налы ғұмырын ұлтының рухани əлемін ба-
йытуға арнаған ақын, ғалым Сағынғали 
Сейітовтің шығармашылық ғұмыры өзінің 
ұрпақтарға деген өрісті өнегесімен баға-
лы. Оның шығармашылығы мен адами аб-
зал қасиеттері жөнінде замандас-қаламдас-
тары талай естелік, мақалалар жазып қал-
дырған. Соның бəрінде Сағынғали Сейі-
товтің ақындық, ғалымдық, адамдық бей-
несі лайықты көрініс тапқан.

Қазақтың көрнекті ақыны Əбу Сəрсенбаев 
1993 жылдың 30 қыркүйегінде күнделігіне 
былай деп жазыпты: «Бүгін қағаздарымды 
ақтарып отырсам, қолыма каленьдардің 
бір дара беті түсті. Каленьдардан 75-тегі 
шал Əбу 88-дегі Əбуге күлімсіреп қарай-
ды. Мұнарлы көзіммен «Сəлеметсің бе, 
Əбужан, деймін. Ол көзін қысып қойып 
«Сəлеметсіз бе, Əбу баба, сексен сегіз қа-
лай екен?» дейтіндей. Бір-бірімізге қарап 
езу тартамыз.

Бұл баяғы 1975 жылы менің менің 70-
ке толуыма орай Сағынғали Сейітовтің 
«Қажырлы қаламгер» деп каленьдар-
ға берген мақаласы екен. Рахмет, Сəке. 
Сенің арқаңда тұңғыш рет каленьдар 
парағына ендім. Дүйсенғали ұстазды са-
ғындырып келген Сағынғали інішегім. 
Сен мені бұған дейін де жазғансың. Сенің 
арқаңда мен 1949 жылы əдебиет адам-
дары туралы кітапқа енгенмін. Алдың-
да өзімді қарыздар санаймын. Тірлігімде 
өтеуге тырысам. Өтеп үлгермесем жақ-
сылығың құдайдан қайтқай».

Осынау шағын ғана жазбада ақынның 
ақынға деген ілтипаты ғана емес, қашан-
да жақсы шығарманың жанашыры болып, 
қаламының желі бар ақын-жазушылар-
ға жақсы сөзін аямаған Сағынғали Сейі-
товтің адамдық болмысы анық байқалып 
тұр. «Ғалымның хаты өлмейді, жақсының 
аты өлмейді» дейтін қазақтың даналық сөзі 
Сағынғали секілді ағаларға арналса керек.

Ахмет ӨМІРЗАҚ
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ КӨП

САЙЫН ДАЛАНЫҢ МАҚТАНЫ 
БОЛҒАН САРАЙШЫҚ

LATYN A’LIPBI’ININ’ 
ARTYQS’YLYG’Y KO’P

Әлемде 4 млрд 200 млн-нан астам адам латын әліпбиін 
қолданады екен. Бұл жер шарын мекендеген мемлекеттердің 
60 пайызы қызмет барысында латын әліпбиін қолданысқа 
енгізгенін білдіреді. Яғни, халқымыздың латын қарпін 
қолдануы – өркениет көшіне ілесудің негізі, уақыт талабы.

 Қазақстан тарихында ортағасырлық Сарайшық қаласының 
алатын орны ерекше. Еліміздің оңтүстігі мен Жетісу өңіріндегі 
қалалық мәдениеттің көрінісін ортағасырлық үлкенді-кішілі 
қалалар, қамалдар, бекіністер, елді мекендерден көре алсақ, 
ал батыс өңірінен бұл кереметтің бәріне Сарайшық қаласы 
арқылы тәнті боласыз. 

A’lemde 4 mlrd. 200 mln. astam adam latyn a’lipbi’in qoldanady eken. Bul jer s’aryn 
mekendegen memleketterdin’ 60 pai’yzy qyzmet barysynda latyn a’lipbi’in qoldanysqa 
engizgenin bildiredi. I’ag’ni’, halqymyzdyn’ latyn qarpin qoldany’y – o’rkeni’et ko’s’ine 
ilesy’din’ negizi, y’aqyt talaby.

Қаланың Сарайшық деп аталуы 
тегіннен-тегін емес. Мысалы, XIV ға-
сырдың алғашқы жартысында, Қып-
шақ даласы арқылы Хорезмге сапар 
шеккен араб саяхатшысы Ибн-Батту-
та: «Сарайдан шыққан соң он күн-
нен кейін Сарайжук қаласына келдік, 
ол – Ұлы су (Жайық) жағасына ор-
наласқан. «Жук» деген сөз бұл жер-
де «кіші» деген мағынада, сонымен 
бұл қала – «Кіші Сарай» дейді жаз-
басында. Демек, қаланың Сарайшық 
аталуы – Кіші Сарай атынан туында-
ған. Ал белгілі археолог Г.И. Пацевич 
Сарайшық қаласында 1373-1374 жыл-
дары Алтын Орда тағының мұрагер-
лері Ильбан хан мен Ала Қожалар-
дың қоныстанғанын растайды. Бұл 
дəлелдерден Сарайшық қаласының 
Жошы ұлысының бір аудан орталы-
ғы болуы мүмкін деген қорытынды 
жасауымызға əбден болады. Сарай-
шық қаласының өмір сүрген дəуірін 
«Археологическая карта Казахстана» 
деген жинақта былай деп үшке бө-
леді: «Бірінші дəуір – ХІ-ХІІ ғасыр-
лар, яғни моңғол үстемдігіне дейінгі 
мезгіл, екінші дəуір – ХІІІ-ХІV ғасыр-
лар, яғни Алтын Орданың немесе Ақ 
Орданың кезі, ал үшінші дəуір – XV-
XVI ғасырлар, бұл дəуірді ноғайлық 
дəуір» деп атаған.

САРАЙШЫҚ – ҚАЗАҚТЫҢ 
КИЕЛІ МЕКЕНІ

 Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» бағдарлама-
лық мақаласы ұлттық құндылықтар 
мен ұлттық мұраны түгендеуге айтар-
лықтай атсалысты. Елбасы өз мақала-
сында: «Идеяның түп төркіні Ұлытау 
төріндегі жəдігерлер кешенін, Қожа 
Ахмет Ясауи мавзолейін, Тараздың 
ежелгі ескерткіштерін, Бекет ата ке-
сенесін, Алтайдағы көне қорымдар 
мен Жетісудың киелі мекендерін жəне 
басқа да жерлерді өзара сабақтастыра 
отырып, ұлт жадында біртұтас кешен 
ретінде орнықтыруды меңзейді. Мұ-
ның бəрі тұтаса келгенде халқымыз-
дың ұлттық бірегейлігінің мызғымас 
негізін құрайды» деп жаңаша ізденіс-
тер мен нақты атқарылар жұмыстар-
ды көрсетіп берді. 

 Қоғамға үлкен серпіліс əкел-
ген жаңа бағдарлама Атырау облы-
сы жұртшылығының ерекше қол-
дауына ие болды. Зиялы қауымның 
ұзақ жылдар бойы Сарайшық іргесін 
бекіту туралы ұсынысы толыққанды 
жүзеге асып отыр. Сонымен, 1333-
1334 жылдары «Бүкіл əлемді шар-
лап шықтым, Сарайшық Бағдадтан 
кейінгі ең үлкен қала екен. Ол жер-
де ханның мөлшерлемелері, төрт 
жалтыраған мешіт жəне көптеген 
қонақ үйлер орналасқан. Мені таң 
қалдырған бұл емес, су жіберу жү-
йесі. Сарайшықта су əрбір үйге өзі 

Tu’ptep kelgende, bul ma’sele 
bu’gin g’ana ko’terilip otyrg’an joq. 
Ba’rimizge belgili, Elbasy N.A’.
Nazarbaev egemendikke qol jetkiz-
gen alg’as’qy jyly-aq latyn a’lipbi’in 
qoldanysqa engizy’ kerektigin ai’tqan 
bolatyn. Biraq, bul ma’sele o’te o’ze-
kti bolg’andyqtan asyg’ystyq tany-
ty’g’a bolmai’tyny tag’y belgili edi. 
Sol sebepti, Ta’y’elsizdik jyldarynda 
g’alymdar men til mamandary zert-
tey’, zerdeley’ jumystaryn ju’rgizip, 
ortaq s’es’imge keldi. Sog’an sa’i’kes, 
u’stimizdegi jyly Elbasynyn’ Jar-
lyg’ymen latyn a’lipbi’inin’ jan’a 

nusqasy qabyldanyp, kezen’-kezen’imen 
qoldanysqa engizy’ bag’ytynda jumystar 
bastalyp ketti.

Qazirgi tan’da latyn a’lipbi’ine 
ko’s’y’din’ birqatar artyqs’ylyqtary bar 
ekenin qalyn’ jurts’ylyq moi’yndai’ 
bastady. Atap ai’tqanda, artyq a’ripter-
den aryly’, tu’rki halyqtarynyn’ ma’de-
ni’eti men a’debi’etinen habardar boly’, 
g’alamtor ju’i’esin erkin men’gery’, 
o’zge elde turatyn qandastarymyzdan 
turaqty aqparat aly’ sekildi mu’mkin-
dikterge jol as’ylmaq. Sonymen birge, 
u’s’tildilik sai’asatyn ju’rgizy’ge de 
septigin ti’gizedi. Sol sebepti, qog’am-

nyn’ qozg’ay’s’y ku’s’i – jastar men 
ekonomi’kalyq belsendi halyq bul bas-
tamany tolyq qoldap otyr.

Jalpy, latyng’a ko’s’y’ arqy-
ly ry’hani’ bai’lyg’ymyz si’frlyq 
tehnologi’a tilinde odan a’ri jetile 
tu’sedi. Bir so’zbenai’tqanda, ar-
tyqs’ylyg’y mol atalg’an reforma 
ry’hani’ jan’g’yry’dyn’ berik irgetasy.

Ai’nur SEI’ILOVA,
№59 orta mekteptin’ 

mug’alimi,
Qaraqum ay’yly, 
Qyzylorda oblysy

кіреді. Осыны көргеннен кейін мен 
шын мəнінде таң қалдым» деген 
араб саяхатшысы Ибн Баттутаның 
жазбасы біз толық танып болмаған 
Сарайшық қаласының сан қатпарлы 
тарихына бас игізеді. Алдымен, Са-
райшық қаласының пайда болған уа-
қытының өзі нақты дəлелдене қой-
ған жоқ. Мəселен, Əбілғазы «Түрік 
шежіресі» еңбегінде қаланың салы-
нуын Батый ханнан бастайды (Əбіл-
ғазы. Түрік шежіресі. – Алматы: Ана 
тілі, 1992. 115 б.). Бұл пікірді белгілі 
ғалым, академик К.Байпақов: «Жаз-
ба ескерткіштерге назар аударсақ, 
қала Алтын Орданың негізін қала-
ған, оны 1227-1254 жылдары басқар-
ған Батый хан бұйрығымен салын-
ған» деп қуаттай түседі. Бұл пікір-
лер қаланың ХІІІ ғасырда Алтын Ор-
даның Сарай Бату (1254-1480), Са-
рай Берке (1260-1395) қалаларымен 
қатарлас өмір сүргенін айғақтайды. 
Сонымен бірге қала ХІ ғасырда, тіпті 
одан да бұрын мəдени, сауда орта-
лығы болғанын жазып қалдырған да 
деректер кездеседі. ХХ ғасырдың 
бас кезеңінде Сарайшық қирандыла-
ры туралы жазған мақаласында ға-
лым И.Кастанье «Хиуа хандығы мен 
Сарайшық қорғаны аралығындағы ке-
руен жолы моңғол үстемдігі мен Еділ 
өзеніндегі Сарай қаласының дамыған, 
тіпті оған дейінгі Еділ жəне Хазар үс-
темдігі кезеңінде басты қарым-қаты-
нас жолы болды» деп тұжырымдады. 
(Кастанье И.А. Древности Киргизской 
степи и оренбургского края. – Алма-
ты: «Дайк-Пресс», 2007. С.160). Бұл 
пікірді ноғайтанушы Ə.Сарай: «шетел 
зерттеушісі Д.Девиз Сарайшықты ис-
ламға дейінгі Дешті Қыпшақтың мəде-
ни орталығы, қыпшақтанушы Б.Көме-
ков Дештінің оң қанатының орталы-
ғы, археолог С.П. Толстов та дала-
лық зерттеулер нəтижесінде Сарай-
шықтың төменгі қабаттары моңғол-
дардан бұрынғы кезеңге меңзейтінін 
айтқан» деген тоқтамға келеді. 

ҚАЙТА ЖАҢҒЫРҒАН 
САРАЙШЫҚ

Жақында Атырауда «Ибн Батту-
таның Ұлы Жібек жолымен саяха-
ты: мəдениеттер арасындағы диалог-
ты алға бастыру» халықаралық ғылы-

ми-практикалық конференциясы өтті.  
Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласына 
орай, киелі орындарды насихаттау, ға-
лымдардың зерттеулерін болашақ ұр-
пақ жадында жаңғырту, Каспий өңірі 
тарихи-мəдени мұраларын терең зерт-
теулерді қолға алу мақсатында ұйым-
дастырылған конференцияға алыс-жа-
қын шет елдерден ғалымдар қатысты.

Халықаралық конференцияда Са-
райшық қалашығының өткен тарихы 
мен келешегі сөз болды. Сарайшық 
туралы алғашқы жазба дерек қал-
дырған арабтың белгілі географ-ғалы-
мы, саяхатшысы – Ибн Баттута 1334 
жылы «Біз Сарайшық қаласынан ат-
жеккен арбамен он күн жол жүріп, Са-
райжүк қаласына жеттік. Бұл «Ұлы-
су» деп аталатын үлкен, терең, ағысы 
қатты өзеннің жағасындағы гүлден-
ген əсем қала екен жəне дүниежүзін-
дегі Бағдаттан кейінгі екінші жүз-
белі көпір осында екен» деген екен. 
Ал 1950 жылы қазақ археологиясы-
ның атасы Əлкей Марғұлан зерттеуі-
нен кейін Сарайшықтың XII ғасырда 
салынғанын айтса, жарты ғасырдан 
соң Сарай шықта жүйелі қазба жұ-
мыс та рын белгілі ғалым Зейнолла 
Самашев жүргізді.

1999 жылы Сарайшық қаласы ор-
нында тарихи-мемориалдық кешен құ-
рылысы салынды. Хандар пантеонын-
да Сарайшықта жерленген жеті ханға 
арналып құлпытастар қойылған. Одан 
бөлек мешіт пен мұражай ғимаратта-
ры салынса да, ашық аспан астында, 
өр өзеннің иелігінде қалған Сарайшық 
қалашығының тарихи орны жойылуға 
шақ қалды. Соңғы он жылда, Сарай-
шық тағдыры алаңдатқан жергілікті ха-
лық пен тарихшы, археолог мамандар-
дың жанайқайынан соң облыс əкімдігін-
де сең қозғалды. Биыл Сарайшық қала-
сының орнын сақтап қалу мақсатын да, 
Атырау облысының əкімі Нұрлан Но-
ғаев жергілікті қазынадан 1,5 млрд тең-
ге бөлінгенін мəлімдеді. Мердігер ме-
кеменің өкілі Асқар Төленовтің ай-

туынша, құрылыстың 80 пайызы біт-
кен. Жағалауды бекітуге қаржы бөлін-
ген соң, арнайы лицензияға ие бол-
ған облыстық тарихи-өлкетану му-
зейі мамандары, археологтар Сарай-
шықтағы далалық зерттеулерді қайта 
қолға алды. Бұл туралы музей бас-
шысы Рашида Харипова облыстық 
əкімшілік пен Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің қолдауымен Сарай-
шықтың сақталған бірқатар бөліктерін 
музейлендіру, қазіргі заман талап та-
рына сай келетін туристік инфрақұ-
рылым құру жұмыстарының жоспар-
да бар екенінен хабардар етті.

 Ол «Сарайшық қаласындағы зерт-
теулер жəне қазба жұмыстары» атты 
баяндамасында: «Сарайшықтың сақ-
талған бірқатар бөлігін музейлендіру, 
қазіргі заман талаптарына сай келетін 
туристік инфра-құрылым құру болжа-
нуда. Сондықтан алдымызда, архео-
логиялық зерделеу, ашылған бөлік-
терді консервациялау, қаланың қор-
ғау аймағын анықтаудан бөлек, му-
зейлендіру жұмыстарының ең қолай-
лы нұсқаларын құрау мəселесі де тұр-
ды. Х.Досмұхамедұлы атындағы Аты-
рау мемлекеттік университеті студент-
терінің қатысуымен археологиялық 
жұмыстар жүргізілді», – деді. Сондай-
ақ, музей басшысы Рашида Харипова 
қазбаның оңтүстік бөлігінде екі көр-
хана – жер асты склепі ашылғанын, 
олар қыш кірпіштен күмбез түрінде 
тұрғызылғанын мəлім етті. Қазба ала-
ңының бір бөлігі ерте кезеңдегі көше-
ге немесе аулаға сəйкес келеді, бұл 
бөліктен пішіні бойынша жеркепеге 
ұқсас шұңқыр қазылды. Шұңқырдан 
көркем, сұр түсті қыш ыдыс сынық-
тары жəне бұрынғы типтегі Хорезм 
үлгілеріне ұқсас сырлы кесе шық-
қан. Қазба жұмыстары кезінде жал-
пы саны – 75, оның 21-і түрлі үлгіде 
соғылған тиындар табылды. Ең көп 
кездесетін тиындар – Өзбек хан мен 
Жəнібек хан соғылымдары.

Қазақ хандығының астанасы – 
Сарайшық қалашығы қасиетті жер-
лер тізіміне енді. Бұл туралы «Қа-
сиетті Қазақстан» ғылыми-зерттеу 
орталы-ғының басшысы Берік Əбді-
ғалиұлы: «Қасиетті Қазақстан» рес-
публикалық экспедициясының мақса-
ты – Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласында көр-
сетілгендей, еліміздің аймақтарында-
ғы қасиетті жерлерінің тізімін жасау. 
Тізімді жасақтағанда міндетті түрде 
жергілікті жерлердегі өлкетанушы, 
тарихшылар, өңір тарихын жетік бі-
летін ақсақалдар мен жастардың ұсы-
нысын ескеретін боламыз. Қасиетті 
жерлердің көпшілігі – халық бұрын-
нан бері анықтап қойған, бұрыннан 
халық өзі құрметтеп, тағзым ететін 
жерлер. Атырау облысынан 4 қа-
сиетті жер тізімге енген болатын. 
Олар – Сарайшық қалашығы, Ақ-
мешіт қорымы, Ұшқан ата мавзо-
лейі, Махамбет Өтемісұлының ке-
сенесі. Облыстық əкімшілікте бол-
ған жиында тағы екі нысан қосу 
туралы ұсыныс түсті. Индер ауда-
нындағы «Тұзды көл» шипагерлік 
жері жəне «Иманқара-Қойқара» ке-
шені. Сарайшық қаласы – жай ғана 
археология лық кешен емес, Қазақ 
хандығының Астанасы. Сарайшық-
тың тағдыры ерекше» деді. Демек, 
Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашақ-
қа бағдар: рухани жаңғыру» мақала-
сы жоғымызды түгендеп, барымыз-
ды бағалауға деген үлкен мүмкіндік. 

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ 

Біз Делиге түс əлетінде қондық. 
Шаң ба, түтін бе белгісіз, көкте күн 
көрінбеді, бұлт та жоқ. Делидің өте 
лас қала екенін бұрын да естігенмін, 
бірақ қарсы алдыңдағы ғимараттың 
өзі мұнартып қана көрінеді деп ой-
ламаппын. Бəрібір шығыс үлгісін-
дегі қала көшелері өте əдемі. Шы-
нар ағаштары, пальмалары мен тро-
пиктік өсімдіктер, сан түсті сарилер 
көздің жауын алады. Көшедегі қар-
балас түнгі екіге дейін тыйылмайды. 
Көше бойын  толтырған жайма базар-
лардың санында шек жоқ.

Үндістанда 1 миллиард 400 мил-
лион халық бар. Оның ішінде 30 
миллионға жуық адам астанада ғұ-
мыр кешеді. Халық көп болған са-
йын, ер адамның саны артатыны 
белгілі. Мұнда 1000 еркекке 918 
əйелден келеді.

Мемлекет халықты тегіс жұмыс-
пен қамти алмайды, сондықтан қо-
лынан келгенше кəсіп қылып, күнін 
көруге мəжбүр. Бұрыш-бұрышта аяқ 
киім тазалап, велосипед жөндеп, 
жел үрлеп, тамақ сатып, шырын са-
тып, көше сыпырып жүргендер, бос 
əшейін  жүрген адам көрмейсің. Бар-
лығы еңбектеніп отыр. Сіңірі шық-
қан кедейлер өте көп. Байлар да 
аз емес. Forbes  тізімінде Үндіс-
тан миллиардерлер саны бойынша 
алғашқы бестікке енеді. Зəулім үй-
лер мен салтанатты сарайлар көп 
емес, есесіне ескі лашықтар, жауын 
мен желден ғана қорғайтын, қисық-
қыңыр жаппалар жетерлік. Қоқыс, 
қалдық, шаң-тозаңнан көз ашпай-
сың. Тіпті көктегі күнді көру қиын. 
Дəл осы уақытта қараша мен жел-

тоқсан айы – қыс мезгілі саналады 
екен. Бұл кезде екінші жиын-терін 
аяқталып, алқаптар тамырымен өр-
теледі. Ауада  лүп еткен жел жоқ. 
Қаладағы көліктер санының артуы 
ауадағы қара түтінді еселей түседі. 
Міне, осы аталғандардың барлығы 
Делиді қыс мезгілінде қап-қара шаң-
ға бөктіреді.

Бізге көше кезіп, қаңғып жүрсе де, 
жергілікті халық өміріне риза сияқты 
көрінді. Күліп қарайды, қағып кетсең, 
ренжімейді. Касталық жіктеу де ескір-
меген сияқты. Жоғарғы каста өкілдері 
мен төменгі каста өкілдерін бұрын-
ғыдай алалау жоқ, барлық қызметке 
орналасып, қоғамдық өмірге еркін-
ше араласа алады. Бірақ қыз алы-
сып, қыз беріскенде осы бір елеусіз 
де болса, ескірген салт міндетті түрде 
ескеріледі екен. Өйткені балаға  ата-
сының, əкесінің аты емес, сонау арғы 
бабасының тегі беріледі. Сөйтіп қан-
дай фамилия қай кастаға жататынын 
айтқызбай-ақ білдіреді. Қанша бөлін-
бейді десе де, жоғарғы кастаның өкіл-
дері саясаткерлер, ірі бизнесмендер, 
ел басқару ісіндегі беделді адамдар 
қатарында. Бізге жол сілтеген гидтің 
айтуынша, үнді жерінің өзге жерден 
келген жаулаушылардың қоластында 
ұзақ отыруына осы бытыраңқы дəс-
түрі мен сансыз көп княздықтардың 
өзара алауыздығы ықпал еткен. Со-
ған қарамастан 1947 жылы британ 
отарлаушыларынан тəуелсіздігін ал-
ған мемлекет жылдан жылға дамып 
келеді. Аграрлық индустрия мен зер-
герлік бұйымдар, машина жəне ин-
женерлік өнімдер экспортымен та-
нымал. Ал əлемдегі шəй экспорты-

ның 21 пайызы осы елдің үлесінде. 
Сол сияқты дүние жүзіндегі баға-
лы тастардың 90 пайызы Үндістан-
да өңделеді. Бір көргенде Үндістан-
ның қазіргі тыныс-тіршілігінен алған 
əсер осындай болды.

Осы сапарымызда көрген сан 
ғасырлық тарихы бар ескерткіштер 
мен қасиетті жерлері өте əсерлі. Бір 
қызығы, Үндістанның мақтанышы-
на айналған тарихи ескерткіштер 
Моғол империясы тұсында, мұсыл-
ман мəдениетінің ықпалымен бой 
көтерген. Дели мен Агра қаласын-
дағы Хумаюн кесенесі, Құтыб-ми-
нар мешіті, Тəж Махал кесенесі 
сөзіміздің дəлелі.

Дели қаласындағы ең танымал 
орындардың бірі – Құтыб-минар. 
Бұл Делидегі, жалпы үнді жеріндегі 
ең алғашқы мешіт. 1101 жылы ауған 
шапқыншылары солтүстік Үндістан-
ды жаулап алған соң, Делидегі жай-
низм, буддизм, индуизм ғибадатхана-
ларын қиратып, соның құрылыс ма-
териалдарынан алғашқы мешітті са-
лады. XXI ғасырға дейін бұл Дели-
дегі ең үлкен мешіт болған. Ауған 
билеушісі Құтыбтың атымен аталған 
мұнара күні бүгінге дейін əлемдегі 
ең биік мұнара. Мұнара бой көтер-
геннен кейін арада жүз жылдан соң 
басқа билеуші Алауддин сұлтан жа-
нынан екінші мұнараның құрылысын 
бастайды, өкінішке қарай, сұлтанның 
өлімінен кейін іргетасы ғана қаланған 
құрылыс  сол күйі аяқталған жоқ. Бір 
ғажабы, тоғыз ғасырлық тарихы бар 
ескерткішке келушілер өте көп. 

Осы сапарымызда əйгілі қол-
басшы, ұлы моғол империясының 

негізін қалаушы Бабырдың ұлы Ху-
маюн кесенесін көрудің сəті түсті. 
Темірдің ұрпағы Бабыр Дешті Қып-
шақ жеріндегі толассыз қақтығыстан 
кейін, Солтүстік Үндістанға жорық-
қа аттанады. Ганг өзеніне дейінгі 
аймақты  жаулап алып, өз импе-
риясын құрады. Кейіннен Бабырдың 
ұрпақтары осы империяны гүлден-
деріп, жер аумағын кеңейте түсті. 
Хумаюн тұсында əлсіреген империя 
біртіндеп күшіне еніп, Үндістанның 
оңтүстік аймақтарына қауіп төнді-
ре бастады. Моғол билеушілерінің 
қай-қайсысы да ғылым мен өнерге 
айрықша мəн берген. Хумаюн им-
ператор да өз кітапханасында бол-
ғанда, азанды естіп, асыға жүгір-
генде шалынып жығылып, 47 жа-
сында мерт болады. Баласы Акбар 
жас болғандықтан,  кесене тұрғызу 
тоғыз жылдан кейін қолға алынған. 
Сөйтіп, 1562 жылы Жамна өзенінің 
жағасынан қазіргі Дели қаласында 
қызыл кірпіштен алғашқы кесене 
салынды. 70 жылдан кейін салын-
ған Тəж Махал кесенесі осы ғима-

раттың жетілдірілген үлгісі. Мұнда 
жүзден астам моғол сұлтандары мен 
ұрпақтары жерленген. Парсы ше-
берлерінің қолынан шыққан кесене 
бес ғасыр бойы өте жақсы сақтал-
ған. Моғол  империясы мəдениетінің 
бастамасы – осы кесене. Төрт ға-
сырға созылған империя тарихын-
да үнді жерінде жүздеген мешіттер 
мен кесенелер бой көтерді.

Делиден кейін императордың қа-
лауымен, əлсін-əлсін астана болған 
Агра, Жайпур қалаларына бет тү-
зедік. Дели, Агра жəне Жайпур қа-
лалары алтын үштаған деп аталады. 
Үндістанға табан тіреген туристердің 
негізгі баратын жерлері осы. Əсіресе, 
Агра қаласында туристер толастаған 
емес. Əлемнің жеті кереметінің бірі 
– Тəж Махал осы қалада.

Бабырдың шөбересі, шах Жа-
һанның Мұмтаз патшайымға ар-
нап салдырған кесенесі шыны-
мен көз қызықтырады. Ақ мəрмəр 
мен асыл тастардан соғылған кесе-
не XVI ғасырдағы сəулет өнерінің 
жетістігі. Сүйікті əйелі қайтыс бол-

КӨКТЕГІ  К�Н КӨРІНБЕЙТІН ЕЛ
Үндістан миллиардерлер саны бойынша әлемде бесінші орында

Алматы мен Дели арасының жақындай түскеніне 13 жыл. «Эйр Астана» әуе компаниясы күніне 
бір рет Алматы – Дели – Алматы  бағытында жолаушы тасымалдайды. 2004 жылдың қыркүйек 
айы мен 2017 жылдың қазан айы аралығында осы бағытта 500 мың жолаушы қатынап, 555 
тонна жүк тасымалданған. Ал ағымдағы жылдың соңғы он айында 68 мың 623 жолаушы 
қатынаған. Олардың басым көпшілігі Санкт-Петербург, Мәскеу, Бейжің, Стамбұл, Киев, Үрімші, 
Тбилиси және Қазақстанға жол тартқандар. Биыл Астана қаласынан да Дели бағытына рейс 
ашылып отыр. Әуе компаниясының  қызметін пайдаланатын жолаушы ағыны өте көп. Бұл 
көрсеткіш жылдан жылға ұлғайып келеді. Үндістанға сапарымызда осыған тағы бір рет көз 
жеткіздік. 

ған соң, қайғыдан қан жұтқан шах 
ақ мəрмəрдан кесене салдырады. 
Кесене құрылысы 22 жылға созыл-
ған. Тəж Махалға қарсы беттен өзі-
не арнап, қара мəрмəрдан кесене 
тұрғызбақшы болады. Арнайы жер 
де бөліп, іргетасын да құйған. Бі-
рақ үлгермей қалады. Өйткені мем-
лекеттің бар қазынасын жалғыз ке-
сенеге жұмсаған императорды ба-
лалары есінен танды деп айыптап, 
тақтан тайдырады. Сөйтіп өмірінің 
соңына дейін өз қамалында қамау-
да отырады. Сегіз жыл бойы сара-
йында Тəж Махалға қарап сарғайған 
шах соңғы мəрте ақ мəрмəрлі кесе-
неге қарап, көз жұмады.

Қазіргі таңда Үндістанның аса 
көрнекті жерлерінің бірі – Тəж Ма-
хал жергілікті туризмнің мақтанышы-
на  айналған. Мемлекет қазынасына 
айтарлықтай пайда түсіріп отыр. Сан-
ғасырлық құрылыс кешеніне газбен, 
жанармаймен жүретін көліктерді жа-
қындатпайды. Арнайы электрмобиль-
дер бірнеше шақырым жерден турис-
терді тасып отырады. Өйткені ыс пен 
түтін кесенені сарғайтып, мəрмəрді 
кірлетіп жіберуі  мүмкін. 

Сондай-ақ, Агра қаласындағы та-
рихи ескерткіштердің бірі – Қызыл 
қамалдың сəні ерекше. Қызыл кірпіш-
тен соғылған қамалды Акбар патша 
өзі салдыртқан. Сансыз сарайлары 
мен мұнаралары, бақтары мен бұр-
қақтары бар қамалда Акбардың ба-
ласы Жаһангир, оның баласы шах 
Жаһан өмір сүрген. Императорлар-
дың гаремінде үш-төрт мыңдай кə-
низак болған деседі. Қамал Болли-
вудтың талай тарихи картиналарын-
да көрініс тапқан.

Келесі аялдама – Раджастан шта-
тында болды. Раджастан – патшалар 
мекені дегенді білдіреді. Мұнда княз-
дықтардың сəнді сарайлары əлі күн-
ге дейін сақталған. Кейбірі сарайла-
рын мұражайға айналдырса, кейбірі 
қонақүй жасап, табыс көзіне айна-
лыпты. Жайпур қаласының қақ ор-
тасындағы Махараджа сарайын кө-

рудің сəті түсті. Махараджа сара-
йының ішкі ауласы, қару-жарақ пен 
киім-кешек, манускрипт мұражайла-
ры, Гиннестің рекордтар кітабына ен-
ген су құятын алып құмыралары да 
осында. Кезінде  Эдуард VIII патша-
ның таққа отыру салтанатына қаты-
су  үшін Англияға жол тартқан ма-
хараджа ол жақтың суы мен тазалы-
ғына сенбей, мың тонналық екі құ-
тыға Ганг өзенінің суын құйдыртып 
ала кеткен. Міне, сол құтылар сарай 
төріне жайғасыпты. 

Жайпур қаласы күлгін түсімен 
танымал. Кезінде Раджастан маха-
раджаларының бірі қаланы бірдей 
түске бояуға бұйрық береді. Со-
дан кейін қаладағы барлық құры-
лыс нысандары бір түске боялады. 
Бұл дəстүр он жылда бір рет қай-
таланып отырады. Өткен ғасырдың 
басында Үндістанға келген британ 
журналисі Жайпурды – күлгін түсті 
қала деп жазған екен. Осыдан кейін 
“pinkcity” деп аталып кеткен. Негізі, 
таза күлгін түс емес. Кірпіштің қыз-
ғылт сары түсіне жақынырақ. Тау 
етегінде орналасқан қаланың көрікті 
нысандары өте көп. Мысалы, су 
бетіндегі Джал Махал сарайының 
көркі Тəж Махалдан бір кем емес. 
Кезінде соны тұрғызу үшін көлді де 
қолдан жасаған екен.

Төрт күн ішінде үнді үштағанын 
көріп үлгердік. Қала арасында қаты-
найтын шағын авиация дамымаған. 
Небəрі екі жүз шақырымдық жол бес-
алты сағатқа созылады. Ал қалалар-
дағы сансыз рикша, туктук пен ве-
лосипедшілер ығы-жығы қозғалады. 
Бағдаршам анда санда бір кездеседі. 
Жол жүру ережелері мүлде сақтал-
майды. Осының барлығына қарамас-
тан Үндістан сапары əдемі естелік-
терімен есте қалды. «Бояулар елінің» 
əсері əлі ұзақ уақыт тарқамас. 

Ақниет ОСПАНБАЙ 

Алматы – Дели – Агра – 
Жайпур – Алматы 

Түптеп келгенде, бұл мəселе 
бүгін ғана көтеріліп отырған жоқ. 
Бəрімізге белгілі, Елбасы Н.Ə. На-
зарбаев егемендікке қол жеткізген 
алғашқы жылы-ақ латын əліпбиін 
қолданысқа енгізу керектігін айт-
қан болатын. Бірақ, бұл мəселе өте 
өзекті болғандықтан асығыстық та-
нытуға болмайтыны тағы белгілі 
еді. Сол себепті, Тəуелсіздік жыл-
дарында ғалымдар мен тіл маман-
дары зерттеу, зерделеу жұмыстарын 
жүргізіп, ортақ шешімге келді. Со-
ған сəйкес, биыл  Елбасының Жар-
лығымен латын əліпбиінің жаңа 
нұсқасы қабылданып, кезең-кезеңі-
мен қолданысқа енгізу бағытында 
жұмыстар басталып кетті.

Қазіргі таңда латын əліпбиіне кө-
шудің бірқатар артықшылықтары бар 
екенін қалың жұртшылық мойындай 
бастады. Атап айтқанда, артық əріп-
терден арылу, түркі халықтарының 
мəдениеті мен əдебиетінен хабардар 
болу, ғаламтор жүйесін еркін мең-
геру, өзге елде тұратын қандастары-
мыздан тұрақты ақпарат алу секілді 
мүмкіндіктерге жол ашылмақ. Соны-
мен бірге, үштілділік саясатын жүргі-
зуге де септігін тигізеді. Сол себепті, 
қоғамның қозғаушы күші – жастар 
мен экономикалық белсенді халық 
бұл бастаманы толық қолдап отыр.

Жалпы, латынға көшу арқылы 
рухани байлығымыз цифрлық тех-
нология тілінде одан əрі жетіле тү-
седі. Бір сөзбен айтқанда, артықшы-
лығы мол аталған реформа рухани 
жаңғырудың берік іргетасы.

Айнұр СЕЙІЛОВА,
№59 орта мектептің  мұғалімі. 

Қарақұм ауылы, 
Қызылорда облысы.
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Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз. Ұлы 
Даланың көз жеткізгісіз кең-байтақ аумағы тарихта түрлі рөл 
атқарған. Бірақ осынау рухани географиялық белдеуді мекен еткен 
халықтың тонның ішкі бауындай байланысы ешқашан үзілмеген. 
Біз тарихымызда осынау көркем, рухани, қастерлі жерлеріміздің 
біртұтас желісін бұрын-соңды жасаған емеспіз. Мәселе еліміздегі 
ескерткіштерді, ғимараттар мен көне қалаларды қалпына келтіруде 
тұрған жоқ. Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі жәдігерлер 
кешенін, Қожа Ахмет Яссауи мавзолейін, Тараздың ежелгі 
ескерткіштерін, Бекет ата кесенесін, Алтайдағы көне қорымдар 
мен Жетісудың киелі мекендерін және басқа да жерлерді өзара 
сабақтастыра отырып, ұлт жадында біртұтас кешен ретінде 
орнықтыруды меңзейді. Мұның бәрі тұтаса келгенде халқымыздың 
ұлттық бірегейлігінің мызғымас негізін құрайды.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласынан 

Серік БАЙХОНОВ, жазушы. А. Байтұрсынов атындағы Ұлттық сыйлықтың лауреаты

ТҰНҒАН ЖЕР 
�АЖАЙЫП

ОҚШЫ АТА АҢЫЗЫ
 Шиелінің Жөлегінде тұратын Мұха-

метхан ағаны ертіп Оқшы атаның басы-
на бардық. Бір кездері Оқшы ата жайлы 
аңыз, əңгімелердің майын тамызып айта-
тын қариялар көп секілді еді, бұл жолы 
біздің еншімізге тигені тоқсан үш жаста-
ғы қария болды.

Соңғы жиырма-жиырма бес жыл ішінде 
осынау киелі жердің көрік, келбеті мүлдем 
өзгерген. Басына қонақүй, жаңадан бірне-
ше кесене тұрғызылып, көне мазарлар қай-
та жаңғыртылған соң, қасиетті орын келім-
кетім кісіден бір арылмайды.

 Соңғы кездері Оқшы атаның насихаты 
жақсы. Бəлкім Батыс пен Шығыстың арасын 
қосып жатқан темір жол мен күретамыр ав-
томобиль трассасының бойында тұрғандық-
тан болар деп ойлайтындар да табылар. Бі-
рақ... сол темір жолдың тарихы бір ғасыр-
дан енді асса, жолы түскірдің салынғанына 
елу бес жыл болса, Оқшы ата мен Асан ата 
кесенелерінің осы арада бой көтеріп тұрға-
нына бес жүз жылдан асқанын тарих айта-
ды. Ал мен үшін көл жағасындағы осы бір 
құпия алаңқайдағы жəдігерлер мəңгіліктен 
бері келе жатқан секілді көрінеді.

 Жалпы бала-шаға мен кəрі-құртаң бол-
маса, бұл жаққа ересек адамдар ат ізін сала 
бермейтін заман да болған. Қасиетті орын-
ды қоршатуға ниет қылған бір бастық аға-
мыз партбилетін беріп, қызметтен босаған 
соң ат үстінде жүрген азаматтар айнала 
қашпағанда қайтсін.... Бала күнімізде аға-
ларға еріп Оқшы атаның жанындағы Бəй-
геқұм көліне балық аулай келгенде, қалың 
шеңгел ішінде бейберекет шашылып жатқан 
кірпіштер мен ортасы ойылып кеткен шұқа-
нақ, шұңқырларға үрке, үрейлене қараушы 
едім. Мұны естіген байғұс анам: «əруақтан 
қорықпа, құлыным... Сенің тірі жүргенің сол 
əруақтың арқасы...» деп жұбатқаны есімде. 

 Қалай дегенде де мен үшін Оқшы ата-
ның жөні бөлек. Соғыстың қызып тұрған 
кезінде майданнан жараланып келген əкеме 
күйеуге шыққан анамыз соғыс бітетін жылы 
Жауғашарды туады. Одан ары біздің шаңы-
рақта бала тұрмаған. Көпжасар... Мыңжа-
сар... Біржасар... Жеті бірдей сəбиін жер қой-
нына берген анамды əкеміз есекке отырғы-
зып, осы Оқшы атаның басына əкелген ғой. 
Кешке қарай қалың шеңгел мен сексеуіл ара-
сындағы аңғал-саңғал кесененің ішіне жал-
ғыз тастап кете барған... Содан жас балаша 
шарылдап жылаған шиебөрінің дауысына құ-
лақ қойып жатып, көзі ілініп кетіпті. Түсі-
не ақ сақалды қария кіріпті. Таң қылаң бере 
түнімен зəре-құты қалмай дірілдеп шыққан 
анамыз темір жолдың биігіне шығып, алды-
артына қарамай безіп ала жөнелген... 

 Ата-анамның Аллаға бір, əруаққа бір 
жалынып сұрап алған пендесі мен екенмін...

 Осыдан отыз жыл бұрын Қосылған 
бауыр екеуміз осы жерде қона-түстене жатып 
Сыр бойының өсімдіктері жайлы «Терең та-
мырлар» деп аталатын кино түсіргенбіз. Да-
рия бойының сексеуіл, жыңғылын отқа жа-
ғып тауысуға айналған заманда бізді қызық-
тырған адам аяғы сирек тиетін көне қорым-
дағы өсімдіктер əлемі болатын. Оның үстіне 
«терең тамырлар» деген ұғым тек өсімдік-
тер əлеміне ғана қатысты еместігін ішіңіз 
сезіп отырған болар...

Оқшы ата... Зымырап өткен отыз жыл... 
Осыдан отыз жыл бұрынғы сексеуілдің жас 
жігері тамырын тереңге жіберген алып да-
раққа айналатын уақыт. Айналамызда қаптап 
жатқан бейіттерге көлеңкесін түсіріп, асқақ-
тап өскен алып сексеуіл ағашының (иə, аға-
шының) арасын ұзақ, ұ-за-ақ кездім. Бұл ара-
ның əр бұтасы, əр түп шөбі мен үшін ыстық.

Отыз жыл бұрын көргенде кірпіші қаң-
сып, мұнарасы мүжіле бастаған Оқшы ата-
ның бейіті қайта жаңартылғанына қуандық. 
Кесененің алдындағы ағаш орындықта оты-
рып Мұхаметхан аға əңгімесін тыңдадық.

...Сонау ерте заманда Сыр бойындағы 
ел мен жұртты зар илеткен Тоқбура қал-
мақтың заманында жетім кемпір, жетім шал 
өмір сүріпті. Жалғыз перзентке зар болған 
сол екі бейбақ жетім бала Көгентүпті асы-
рап алса керек. Басқалардан ерекшелеу бо-
лып ер жеткен бала Қаратау жақ беттен 
арпа, бидай егіпті. Егінін жинап алуға ат-
танып бара жатып əке-шешесіне: «Орақтан 
қалмайын, қинала қалсаңыздар, атымды үш 
рет айтып шақырсаңыздар естимін ғой» десе 
керек. Күндердің күні болғанда мейманасы 
тасқан Тоқбура момын елге қыз салығын са-
лыпты. Мына зорлыққа шыдамаған қалың ел 
зар илеп, қарғыс айтыпты. Бір Алланың жа-
зуымен сол қарғыстың əсерінен Тоқбураның 
жүрегі жарылып өліпті. «Кім өлтірді?» деген-
де қарғысы қағыс кетпейтін əулие мен əнбие-
лер көбейген. Қарғыс иесін табу үшін мəсли-
хат құрған топ ішінде Көгентүп те отырған. 
«Ашу үстінде бір уыс арпаның қауызын үр-
леп жіберіп едім. Мұның ажалы – бір Алла-
ның мылтығы, бір арпаның қылтығы» десе 
керек. Одан əрі ел мен жұрт оңтайын тауып 
Тоқбураның мəйітін ашып қараса... жарылып 
кеткен жүректе арпаның бір қылтығы қадалып 
тұр деседі. Сол күннен бастап кемпір-шалдың 
жалғызы Көгентүп бала «Оқшы. Оқшы ата əу-
лие» атанып кетсе керек...

 Əдемі аңыз, əрине. Дегенмен осыдан он 
ғасыр бұрын бүгінгі Қазақстанның аумағын 
алып жатқан Дешті Қыпшақтың астанасы 
Сығанақ қаласының тиіп тұрғанын ойласам, 
жаугершілік заманда Бəйгеқұм көлінің жаға-
сына ұстахана орнатып, қару-жарақ соққан 
ұсталар жайлы əңгіме ұнайды. Оқшы атаны 
былай қойғанда, өз руластарымның ішінен 
шыққан қолы ұсынықты ұсталар жетіп арты-
лады. Солардың ішіндегі өзімнің алтыншы 
атам Табылды ұстаның төс, балғасы ұрпақ-
тан ұрпаққа мұра болып, бүгінгі күнге жет-
кені бір ғажайып əңгіменің желісі.

 Оқшының басы – пантеон. Мұнда жел-
маясы желкілдеп, ақ сақалы желпілдеп 
жер  ұйығын іздеген Асан ата, Асанқайғы 
бабаның мүрдесі жатыр. Сол бабамыздың 
Түркістанның батысындағы ескі қорған Сау-
ран жайлы: «Əттеген-ай, тақырдың бетіне, 
шөлстанның өтіне салған екен. Сарқырап 
аққан суы жоқ, жайқалып тұрған нуы жоқ 
– түбі тұрақты қала бола алмас» деген сөз-
дері шындыққа айналды емес пе?

Сырдария бойындағы Ақмешітке кел-
генде: «Ей, Ақмешіт, жерің шаң екен, суың 
жар екен. Елің жұтамас, малыңның көзіне 
сақ болсаң» дегенді айтыпты. Балығы тай-
дай тулаған, бақасы қойдай шулаған Сыр бо-

йына келгенде, Асан ата: «Желдің өті екен, 
əр бұтасының түбі бір асым ет екен, айна-
ласы айдын-шалқар көл екен, елі аштан өл-
мейтін жер екен» депті. Түптің түбінде Сыр 
бойының өзіне мəңгі мекен боларын сезді 
ме екен, жарықтық...

Осындағы иір-иір сары сексеуіл мен көк 
жиденің арасында Қыш атаның күнсіп кет-
кен кірпіші жатыр шашылып. Ел менен жұрт 
жаз шуағы киіз үйді мекендеп, қысқа қарай 
қам кірпіштен тұрғызған шошалаға тығыл-

ған сол бір заманда қам кірпішті күйдіріп, 
қыш жасаған бабаға сол қыш кірпіштен 
кесене тұрғыза алмай жүргеніміз əділдік 
емес, əрине...

Маған бəрінен де Ғайып ата жайлы 
аңыз, əңгіме ұнайды. Қасиетіңнен айнала-
йын соңғы пайғамбардың ұрпағы, Сыр бо-
йына дін таратқан сахаба дүниеден өткен 
соң, ақ жуып, арулап жерлеуге Бəйгеқұмға 
əкепті. Жуындырып болған соң, бір қара-
са, жаңа ғана ақ кебінге ораған мəйіт ұш-
ты-күйлі ғайып болған деседі. Дүние халқы 
білетін Иса пайғамбар жайлы хикаяттан несі 
кем деп ойлаймын ғой баяғы...

 Пантеон десе пантеон... Əруақты Ес 
Абыз бен Досбол датқа шешеннің, Бала-
би бабаның басына тоқтап құран бағышта-
дық. Биыл көктемде келіп көргенде, қабыр-
ға кірпіші шытынай бастаған Досбол ба-
бамның басы қайта жаңғыртылыпты. Бұрын-
ғыдай ақ мата жабылған сағана жоқ. Досе-
кеңнің мүрдесі қайда екенін білмеймін, қа-
зақтың біраз жақсысы мен жайсаңы жатыр 
осында. Осында сүйегі жетпей қалған ба-
баларына бағыштап (иə, бағыштап) əлеміш 
кесектен кесене тұрғызып, көктас пен қы-
зылтастан құлпытас орнатып жатқандарды 
білемін. Келім-кетім кісілер тəу етіп жат-
қан кейбір сағаналардың астында аталардың 
адал, асыл сүйегі жоқ екенін де білемін. Де-
генмен ата-баба əруағын қастерлеген бүгінгі 
ұрпақты түсінетін секілдімін. Өйткені бар 
қазақтың жері ортақ. Оқшы атаның басын-
да болмаса да, сонадай жердегі «Үш мол-
даның» бейітінде: «Жер астынан құлақ етіп 
қияқты, менің ата-бабаларым тыңдап жат-
қан сияқты»... 

...Сонадайда менің алтыншы атам Та-
былды ұстаға орнатқан ескерткіш тұр ас-
қақтап. «Жуғынды» деп аталатын тəу ету 
орны атамыздың бейітінің басы емес, сү-
йегін жуындырып, ақ кебінге ораған жер. 
Дария тасып, жер-дүниені су алғанда, киме-
леп келген ағын судың кимелеп келіп тоқ-
таған жері. Ескерткіш басынан ертелі-кеш 
кісі аяғы арылмайды. Жанында келген-кет-
кен қона жастанып жататын жатаған үй мен 
қасиетті құдық бар. Жылдар бойы осынау 
қасиетті орынның шырақшысы болған жа-
ның жəннəтта болғыр Жаңғали ағам осы 
жерде талай-талай бедеу əйел, белі бос ер-
кекті емдеп, сауабын алып еді-ау... 

Берейін десе, Жаратқанның шапағатында 
шек жоқ шығар деп ойлаймын... Батыстан 
Шығысқа қарай жол тарта қалсаңыз, үлкен 
жолдың бойында асқақтап тұрған кесене-
лерге ат басын бұра кетуді ұмытпаңыз, жо-
лың болғыр жолаушы...

АҚТАС МЕШІТІ
...Түс қыңа көз ұшынан бұлдырап тағы 

бір төбенің сұлбасы көрінді. Сағым ойнаған 
сары даланың төсіндегі табаны қаңсып қал-
ған бос арнаның биігінде жападан-жалғыз 
жетімсіреп тұрған жəдігер тамның дөңгелек 
күмбезіне қарап дəу де болса бір мықтының 
кесенесі болар деп ойлағанмын.

Жапырлай машинадан түстік.
– Кімнің кесенесі болды екен?
– Кесене емес, Ақтас мешіті ғой... – 

деді Зəкең қария. – Бір кездері осында бір 
мезгілде мыңға тарта адам жиналып, намазға 
жығылыпты... Қазір қорымға кісі əкелгенде 
болмаса, бұл жаққа ат ізін салушы сирек...

 Зəкеңді мешіттің ішінде қалдырып, Əбен 
қария екеуміз айналма текпішектерді қуалай 
отырып жоғарыға көтерілдік. Алдыға түсіп 
алып, емпеңдей жөнелген сексендегі қария-
ның соңынан əрең ілесіп келем.

 Биіктің басынан айнала алақандағыдай 
айқын көрінген. Анадай жерде үңірейіп таба-
нын су қазып кеткен көне арнаның сұлбасы 
жатыр. Мешіттің айналасы – қалың қорым. 
Атам заманда қам кірпіштен тұрғызылған, 
уақыт өте күн жеп, жел мүжіген төртқұлақ-
тар бір жағына қисайып, енді болмаса құ-
лап түсетін секілді.

 Көне қорыммен салыстырғанда Ақтас 
мешітінің кірпіші жаңа екені байқалады.

Ақтас мешітінің батыс жақ бетіндегі Ай-
қожа ишан бабаның кесенесі тұр. Су жаңа... 
Кəдімгі өзіміз де, көзіміз де үйренген төрт 
құлақ кесене... Сыр бойына келген мүсілім-
дер əулетінің соңғы ұрпағының бірі – Ай-
қожа ишанның мүрдесі осы жерде жатыр. 
Күні кеше болған оқиға. Аумалы-төкпелі за-
манда осы бейіттің ішінен көптеген діни кі-
таптар табылған. 

 Бұдан жүз жылдан аса уақыт бұрын ті-
келей су жағасына салынған Ақтас мешіті 
де аумалы-төкпелі дария мінезінің құрбан-
дығының бірі. Дария аунап кеткеннен соң, 
ай дала, жапан түзде ұмытылып қалған сəу-
лет ескерткішіне өткен ғасырдың соңын-
да ғана назар аударылып, қалпына келтіру 
жұмыстары қолға алыныпты. Осылайша, 
адамдар өздерінің тағы бір қателігін түзе-
туге бел буыпты.

Ақтастың тарихы жүз отыз жылдан 
асады. Жүз отыз жыл... Неге бес жүз жыл 
емес?.. Сыр бойы арғы-бергі тарихы бес 

жұмыстарын жүргізу оңай болмаған. Құры-
лыс жүмыстары ондаған жылдарға созылған. 
Оның құрылысына қажетті мал мен қаржы-
ны жинауға тек Сыр бойының тұрғындары 
ғана емес, Арқа, Ұлытау қазақтары да ат-
салысқан деседі.

Əбен қария шығыс жаққа телміріп ұзақ 
қарады.

– Көріне ме, қалқам? – деді сосын қо-
лын күнқағарына апарып.

 – Нені айтасыз?
– Жарықтық Əзірет Сұлтанды айтам... 

Мешіттің төбесіне шыққан кезде Əзірет 
Сұлтанның ортаңғы күмбезі көрініп тұра-
ды деуші еді...

 Ақтас пен Түркістанның екі арасы ең 
кемі жетпіс шақырым. Қаншама зəулім бол-
ғанмен, жетпіс шақырым жердегі күмбездің 
көрінуі мүмкін бе? Осы ойымды айтып едім:

 – Ол кезде ауа таза болған... – деді қа-
рия. Артынша: – Ол кезде адамдардың көзі 
өткір болған шығар, – деп қосып қойды.

 Ал мен болсам: «Ол кездің адамының 
көңілі таза, ниеті түзу болған, көке...» деп 
айтқым келген.

 Шын мəнінде мешітті салған шеберлер 
оның биігінен Түркістандағы Яссауи кесе-
несін көруді мақсат тұтқан деседі. Мешіттің 
биіктігі жиырма бес метрге жетіп, таңғы тұ-
нық ауада ортаңғы күмбездің төбесі көрінген 
кезде ғана құрылыс жұмысын тоқтатыпты. 
«Егер көрінбесе қайтер еді?» деп ойлаймын 
қазір мен. «Онда сонау зеңгір көкке жеткен-
ше тоқтамауы мүмкін-ау...»

ҰЛЫ КЕСЕНЕНІҢ ТАРИХЫ
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Дала. Бұлыңдап сағым ұшқан, бұраң-
дап құйын қашқан сары дала. Сары дала-
ның ежелгі тұрғыны иір мойын сары атан 
құмшық төбенің биігінен айналаға аңтарыла 
қарайды. Айналаға аңтарыла қарайтын жал-
ғыз ол емес, дала төсін жырып аққан дария-
ның жарқабағынан жүз жылдық тарихы бар 
Ақтас мешіті шығыс жаққа мойнын созады.

Бала күнімізде осы мешіттің ұшар басы-
на көтеріліп, шығыс жаққа ұзақ-ұзақ қарау-
шы едік. Үлкендердің айтуына сенсек, бір 
кездері биіктігі жиырма бес метрлік ғимарат-
тың ұшар басына шығып, шығыс жаққа көз 
жіберген адам көгілдір аспан астынан көк-
пеңбек күмбезді көреді екен. Екі арасы қы-
рық шақырым. Ол кездері ауа таза болды ма, 
əлде бабаларымыз көреген бе екен, сол кез-
дері қырық шақырым жердегі Қожа Ахмет 
Яссауи кесенесінің көрініп тұрғаны анық. 

Жалғыз Ақтас мешіті емес, бұл ғимарат-
тың төбесін Арыстанбаб пен Оқшы атаның 
мазарынан да көруге болады деседі. Одан 
қалды құбылаға бет қойып, қағбаға ниет ет-
кен игі мұсылман қауымы шын тілесе Қожа 
Ахмет Яссауи кесенесін көре алады екен.

Бес жүз жылдан бері жер бетіндегі мұ-
сылман қауымы көз тіккен бұл ғимараттың 
өз тағдыры, өз тарихы бар.

Ғасырлар бойы көшпенділер мəде-
ниетінің алтын бесігі болған, сол мəде-
ниеттің ең соңғы белгілерін кешеден бүгінге 
жеткізген Ұлы далада не көп – тарихи ес-
керткіштер мен жəдігер тамдар көп. Олар-
дың қайсысы кесене, қайсысы асар екенін 
қаймана қазақтың көпшілігі ажырата бер-
мейді. Оны айтасыз-ау, дала төсіндегі мұ-
нара-маяктар мен қарауыл төбелерді кесе-
неге балап, тəу етіп жүрген замандастары-
мызды көзіміз көрді.

Сəулет стилі, айшық өрнегі, салыну 
тəсілі жағынан Орта Азияда теңдессіз ғима-
рат (М.Е. Массон, Н.Н. Веселовский) сана-
латын Құл Қожа Ахмет Яссауидің жəдігер 
тамы жөнінде де осындай жаңылыс пікір-
лер болған. Біреулер оны кесене десе, біреу-
лер мешітке, біреулер хан сарайына балаған.

«Ахмет Яссауи ескерткіші мешіт болуы 
мүмкін емес, оның мавзолей екендігіне дау 

– діни орталық; мешіт, ақынның кесенесі, 
салтанатты хан сарайы, Үлкен жəне кіші 
Ақсарай; кітапхана, астрономиялық маңызы 
бар қазандық, одан қалды ерекше қорым – 
Пантеон. Осынау көптеген қажеттілікке ар-
налып салынған күмбезді бөлмелердің өза-
ра үйлесімі ескерткіштің жеке-жеке мешіт, 
не кесене ғана емес, біртұтас мемориалды 
кешен екенін айғақтайды.

 Орта Азияда кең тараған сəулет өнері 
туындыларындағы ерекшеліктерді сақтап 
қана қоймай, қайталанбас өнер туындысы 
дəрежесіне көтерген ортағасырлық шебер-
лердің басты жетістігі де осы əр алуан мақ-
саттағы бірнеше ғимаратты тұтас кешен дə-
режесінде тұрғызуында жатыр. 

 Бір қызығы, осы бір күрделі шешім ке-
шенге сырттай қарағанда мүлдем байқала 
қоймайтынын сəулетшілер ертеден байқа-
ған. Сондықтан да құрылымдық жағынан 
əлемде теңдесі жоқ тұтас ғимарат дүниеге 
қалай келді деп бас қатыратын жөніміз бар.
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 Кешеннің бүйіріндегі блоктар Қазан-

дық бөлмесін айнала қоршап, күмбезді 
негізінен мызғытпай ұстап тұрған тіреу 
іспеттес. Қабырғалардың қалың қалануы 
ғимараттың берік тұруын көздегендік. Ғи-
маратты əр түрлі бөлмелерге, құжыралар-

көзіне ескерткіш іші нұрлана балқып, аяқ 
басқан сəл дыбысқа жаңғырып, сан құбыл-
ған нұр сəулелер көңілге өшпестей нұр қал-
дырады». (Д.Досжанов).

Бірегей кешен өзінің безендірілуі жөні-
нен де бейнелеу өнерінің қайталанбас туын-
дысы іспеттес.

Атап айтқанда, үй қабырғасының төменгі 
жағын бедерлі көгілдір қыштармен қаптап, 
аласа кенере жасалған. Одан жоғарырақ беті 
өсімдік өрнегімен əшекейленген ақ, көк ай-
шықты жиек көмкерулер. Кесененің сыртқа 
қараған бұрыштары үш ширек мөлшерінде 
əшекейлі діңгектермен түйінделген. Бəрінен 
де Қазандық бөлменің салтанаты асып тү-
седі, еңсесі биік, заңғар күмбезден салбы-
рап тұрған асыл сталактит бөлме ішін ай 
жарығына бөленіп тұрғандай əсер қалдыра-
ды, ай жарығына шағылысқан ала көлеңке 
аппақ қабырғаларға түскенде төңірегің тыл-
сым тыныштыққа тұнып, айнала сəн-салта-
натқа толып сала береді.

Мешіттің іші де өте сəнді əшекейлен-
ген. Қабырғаларына айнала көк жəне жа-
сыл көк жыланкөз жалатқан алты қырлы 
күйген қыштан кенере тартылған. Күлгін 
көк түсті құбыла жақ қабырғасына қашап 
əшекейленген михраб орнатылған. Мешітке 
ерекше көрік беріп тұрған да сол. Ол жарты-
лай шеңбер кейпіндегі үлкен қуыс, төбесін 
үшкілдеп өріп, бетіне аппақ тас шыбықпен 
бетіне Құран сүрелерін оюлап жазған. Мих-
рабтың əшекейлерін Ақсақ Темір заманын-
да кейбір сəулет өнері элементтерін ерекше 
əсемдеу үшін жалатылған алтынның əр жер-
де жалт-жұлт еткен қалдығы көзге түседі. 
Ескерткіштің ірге бөлегі бес бұрыш жұл-
дызша түрінде қашалып жасалған тас қақ-
палармен көмкеріліп, арасы түрлі-түсті ма-
йоликамен дəнекерленген. Қабырғалардың 
негізгі бөлігі кілем тəрізді күйдірілген құ-
мыра сазбен қапталып, қыш сияқты құйма 
шаршылармен безендірілген. Отыз бес құ-
жырадан тұратын ғимараттың əрбір бөлмесін 
суреттеу үшін бір-бір кітап жазып шығу ке-
рек боларын сезіп отырған боларсыз. Сон-
дықтан да шын асылдың дəмін тамшыдан 
да білуге болады деген оймен осы ғажа-
йып суретті дүниеге əкелген шебердің аты-
жөнін айта кететін уақыт жеткен секілді. 
Зəулім күмбездің кенересіне, əшекей қапта-
ғыштардың астына араб əрпімен жазылған 
жазуларды оқысақ, ескерткішті салған зер-
гер ұсталардың атын білеміз. Қабырғалар-
ға əшекей жүргізген құрылысшы-сəулетші 
шираздық Хожа Хасан, ал төрдегі Яссауи 

жоқ, егер ол мешіт болса, оның маңдайы құ-
былаға қарап тұрар еді, ал бұл ескерткіштің 
маңдайы түстіктен шығысқа қарайды, əуелгі 
жобасынан 30 градусқа бұрыс» деп жазды 
академик М.Е. Массон. («О постройке мав-
золея Ходжа Ахмеда в городе Туркестане; 
«Известия Среднеазиатского географическо-
го общества», 1929 год. том 19).

Шын мəнінде Яссауи ескерткіші архи-
тектуралық құрылысы жағынан əлемде тең-
десі жоқ кешен, оның құрамына кіретіндер 

Ескерткіш алғаш рет 1872 жылы ғана 
жөндеуден өткізілді, онда да жергілікті дін 
жанашырларының көмегімен айналасы мен 
іші көң-қоқыстан тазартылды. 1982 жылы 
шатыры жөнделіп, үйдің айналасына тас 
төгілді, қабырғасының опырылған жерлері 
жамалды. Жөндеу кезінде ежелгі қыштың 
орнына осы заманғы кəдімгі кірпіш пай-
даланылды, қаптауларын сыпырып тас-
тап, əктелген ішкі қабырғалар бұрынғы 
бейнесінен айырылып, тұттай жалаңаш-
танып қалды.

1884 жылы ескерткішті жөндеуге патша 
ақшасымен 15мың сом қаржы бөлінді. Жөн-
деу жұмыстарын жүргізу ташкенттік Зəкір 
ұстаға тапсырылды. Зəкір ұста бедерлі қапта-
ғыштар көнерді деген сылтаумен оларды сы-
пырып тастап, орнына еуропалық құрылыста 
қолданатын шикі балшықтан жасалған сұр 
қаптағыш жапсырды. Ал сыпырылып алын-
ған, бояуы өшпес жасыл көк жыланкөз жа-
латқан алты қырлы кенерелердің қайда кет-
кенін ешкім де білмейді. Қазіргі кіре беріс 
қабырғадағы түсі пəс, сұрықсыз əшекейлер 
сол Зəкір ұстадан қалған. Осы кезде көпте-
ген əшекей жазулар сыртқа əкетілді, біржола 
өшіп көрінбей қалды. Кейбір ғалымдар ғи-
марат қабырғасынан діни ұғымымызға қай-
шы келетін жазулар тауып безектеп жүрсе, 
ол да сол жылдардағы көкірегі соқыр жан-
дардың қолтаңбасы ма деп ойлаймыз. Осы-
ның бəрі жергілікті халықтың наразылығын 
тудырды, абырой болғанда патша үкіметі та-
рапынан бөлінген қаржы таусылып, орталық 
күмбездің астындағы көз тартқан көне əше-
кейлер аман қалды.

Иə, өзінің бес жүз жылдық тарихында 
Қожа Ахмет Яссауи ғимаратының көрме-
ген құқайы жоқ.

Бəрінен де үлкен дін орталығының оты-
зыншы жылдары дінге қарсы жүргізілген 
науқаннан қалай аман қалғаны түсініксіз. 
Ес біліп, етек жапқалы мен үшін Яссауи 
кесенесінің орны қашан да бөлек-тін. Ма-
ған дейін жеті баласын жер қойнына тап-
сырған əкеміз сонау бір жылдары мені қа-
сиетті əулиеге алып келіпті. Қырық құрақ-
тан тұратын кеудеше тіккізіп, кеудеме тоғыз 
түрлі қоңырау тағыпты. «Балаңызды жыл са-
йын əкеліп тұрыңыз, өмір жасы ұзақ бола-
ды» десе керек мешіт имамы.

Осы дəстүрді кейінгі кезге дейін ұс-
танып, əулиенің басына ай сайын болма-
са да, ай аралатып барып тұрдым. Сексен 
бесінші жылдың көктемінде кешенде бо-
лып, кино түсіру жұмыстарын жүргізгенім 
бар. Сол жолы кесененің қабырғаларында-
ғы айқұш-ұйқыш бейсуат жазуларды көріп 
жағамызды ұстадық. Бұл «тарихта қалу-
ды» көздеген пысықтардың қолтаңбасы 
еді. Алпысқа жуық қызметкері, он адам-
дық күзеті бар кешендегі мына жағдайға 
төзе алмай басшыларға бардым. Сол жолы 
мұражай директоры (өзі философия ғы-
лымының қандидаты екен); «Мұнда жат-
қандар бай мен бағландар, яғни тап жау-
лары, сені мен менің бабамыздың аяғы 
бұл төңірекке жетпеген ғой» дегенді айт-
қан болатын. Қазаққа тəн ұшқыр (бəлкім, 
ұшқары шығар) белсенділіктің, Абай айт-
қандай мəселенің байыбына бармай, «Үл-
кендердің алдында шыбындап бас шұлғу-
дың» айқын дəлелі еді бұл.

Тоқсаныншы жылдың басында Ленинг-
рад қаласына жолым түсті. Алғашқы күні-
ақ Эрмитажға келіп, мұражай директорының 
қабылдауында болып, Түркістаннан əкелін-
ген қазандықтың жайын сұрастырып жатыр-
мын. Байқаймын, оншалық қызығушылық 
танытпаса да, қасиетті жəдігердің жай-күйін 
біліп-ақ тұр. Қасыма мұражай қызметкерін 
қосып алып, мұражайдың төменгі қабатына 
түсейін. Жиналыс өткізетін орынға ұқсайтын 
абажадай үлкен бөлме ыбырсып жатыр. Бұ-
рышта дөңкиіп тұрған алып қазаннан басқа 
жəдігер көрінбейді. «Таныса беріңіз» деген 
мұражай қызметкері өз жөніне кеткен соң, 
аяғымды санап басып Қазанның жанына та-
қадым, Қазан жайлы аңызға бергісіз əңгіме-
лер жадымда, жүрегім лүпілдеп барады. Ая-
ғымның ұшынан тұрып, мойнымды созып, 
ішіне үңілем. Қазан. Кəдімгі қазан. Бəлкім 
кəдімгі емес шығар. Абажадай бөлменің 
ішінде жалғыз өзім. Мұндай ойдың қайдан 
келгенін қайдам, жалма-жан аяқ киімімді 
шешіп, Қазанның ішіне түсейін. Мынауым 
күпірлік екенін де сеземін. «Бұдан кейін кө-
ремін бе, жоқ па, өзімнің төл қазаным емес 
пе?» деп жұбатқан болам өзімді. Содан мұ-
ражай қызметкерінен сөгіс естігенге дейін 
Қазанның ішінде отыра беріппін ғой.

Алматыға қайтқан соң жазушы Əбіш 
Кекілбайға барып (ол кезде республика-
лық тарихи ескерткіштерді қорғау қоғамын 
басқаратын), Қазанның жай-күйін баяндап 
бердім. «Егер сұрауы келіссе, өзімізге қай-
тарып алу қиынға түспейтін секілді» де-
генді айтуды да ұмытқам жоқ. Мына əңгі-
ме ағаның құлағына майдай жаққанын сезіп 
тұрмын. Айтып-айтпай не керек, Əбіш аға 
бастап, түркістандық азаматтар қостап, сол 
қасиетті Қазан көп ұзамай туған елге орал-
ды ғой.

Міне, содан бері де арада он бес жыл-
дай уақыт өтіпті. Он жылдай тыныш жатқан 
қасиетті мекенде жөндеу жұмыстары қайта-
дан жанданды. Осынау аса жауапты міндет 
тағы да шет елдік (мейлі, туысқан, мейлі мұ-
сылман елі болсын) құрылысшыларға сеніп 
тапсырылды. Иə, сеніп тапсырылды. Сенім 
деген жақсы ғой қашанда. Осындайда «өз-
геге сен, өзің де қапы қалма» деген нақыл 
сөзді естен шығармасақ екен...

Қала. Шіліңгір шілдеде аптап ысты-
ғы миды шағатын, қою шаңы қолқаны қа-
батын оңтүстік өңірдегі кəдімгі қала. Жəй 
қала емес, қасиетті Түркістан, қасиетті бо-
латыны мұнда мұсылман қауымының пірі 
Қожа Ахмет Яссауи жерленген.

Көгілдір аспандай төңкеріліп түскен 
алып күмбездің нақ ортасында ақшыл, жа-
сыл түсті теңбіл ячма тасымен қапталған 
қарапайым құлпытас тұр. Адам бұл дүние-
де қалай өмір сүрсе, ол дүниеде де солай 
өмір сүреді деген сенім бар. Адамның өзі 
қандай болса, оның бейіті де сондай бола-
ды деседі. Рас та шығар. Қожа Ахмет ба-
бамыз қандай қарапайым, кеңқолтық бол-
са, оның мұражайы да сондай кеңқолтық. 
Замана желі үскірген қиын-қыстау кездері 
зұлмат атаулыға төтеп беріп келе жатқаны 
да содан болар.

Кеңқолтық қазақ даласындағы бір кесе-
ненің тарихы осындай.

жүз, тіптен мың жылдан асып жығылатын 
тарихи ескерткіштерге кенде емес. Тарих 
ғылымы Қосөзен атырабының ежелгі өрке-
ниет екенін мойындағалы қашан. Ал енді 
он тоғызыншы ғасырды Сыр бойын мекен-
деген халық тарихындағы қаралы кезеңге 
балайтынымыз да рас. Сонда осыдан жүз 
отыз жыл бұрынғы аумалы-төкпелі заман-
да адамдарды мынандай алып құрылыс са-
луға итермелеген қандай күш?..

 Иə, аумалы-төкпелі заманда құрылыс 

несінің кереметі бір мұнымен шектелмейді.
Кесенеге күннің қай мезгілінде кірсеңіз 

де, оның əртүрлі мақсатқа арналып салын-
ған отыз бес бөлмесіне жарықтың бір дең-
гейде түсіп тұрғанын байқар едіңіз. Күмбез 
бен қалпақ кенересін қуалай салынған дөң-
гелек тор көздер күн сəулесін өзіне тартып, 
қай кезде болмасын нұрлы сəуле шашып тұ-
рады. Сол сəуле күмбез астындағы көгілдір 
қабырғаларға шағылысып, құбылып, құлпы-
рып көрінеді. «Алғаш келіп кірген кісінің 

ға бөлгенде, олардың əр қайсысының сал-
мағын тек өзіне салуға негізделген. Ша-
тырдың төбесі кейде айқаса құрылып, кей-
де айқын доға ретінде салынуы да сəулет 
өнерінің заңдылықтарын сақтауды көзде-
гендік. Қожа Ахмет Яссауи кешенінде тұң-
ғыш рет қолданылған бұл əдіс кейіннен 
Орта Азия мен Қазақстанның сəулет ес-
керткіштерінде кеңінен өріс алды.

Ескерткіш құрылысындағы осынау тама-
ша шешім жөнінде жазушы Дүкенбай Дос-
жанов сонау алпысыншы жылдары-ақ жаз-
ған болатын, «Бас ұста Мəулен Убайдуллаға 
тапсырылған зəулім құрылыстың жалпы жо-
басы төмендегіше еді, бас күмбездің диаметрі 
қырық бір кезге (бір кез 80 сантиметрге тең) 
тең болуы керек, осыған сəйкес барша құры-
лыстың ішкі бөлмелері, тіреулері бас күмбезге 
тепе-тең түсетіндей етіп өрілуі шарт. Шағын 
бөлмелерді бөліп тұратын қабырға, жұмыр-
лап өрілген тіреу, жақтаулар өздеріне орасан 
зор салмақ түсіреді. Орталық күмбездің сал-
мағы əлгілерге тепе-тең бөлінген, əрбір мате-
риалдың қарама-қарсы əсер ету қасиеті, қы-
сым күші, салмақ заңы математикалық жол-
мен есептелген. Қолданылған құрылыс заты-
ның қарама-қарсы əсер ету қасиетін арттыру 
арқылы тіреулерді, жақтауларды жұқартқан-
мен олардың беріктігі азаймаған...»

Басқаны былай қойғанда, Ұлы далада-
ғы қайталанбас ескерткішті əлемнің көп 
кереметтерінің ішінен ерекшелендіріп тұру 
үшін осы ғажайып шешімнің өзі-ақ жетіп 
артылар еді.

Дегенмен Қожа Ахмет Яссауи кесе-

қабірінің үстіндегі саусақтың саласындай 
сай-сай етіп өрілген артқы күмбезге жапсы-
рылған алты бұрышты əшекей қыштың ас-
тында осы ғимараттың бас зергері Шəмші 
Əбділ Бахабтың есімі өрнектелген.

Кешен құрамына кіретін Қазандық 
бөлмеде зергерлік өнердің, қолданбалы 
өнердің тағы бір керемет туындысы бар. 
Ол Ленинград Эрмитажынан туған жерге 
қайтып оралған асыл жəдігер – алып Қазан.

Қазан бүйірінде өсімдік кейпіндегі өр-
нектер мен араб əріптерімен оюлап құйған 
жазулар бар. Жоғарғы қабатында «мерейің 
үстем болсын» деген сөз жазылған. Қазан-
ды 1399 жылы тебриздік ұста Абдул Əзиз 
ибн Шарафуддин арнайы құйған.

Алып қазанның салмағы екі тонна, оған 
алпыс шелек су сияды. Ленинградқа əкетіл-
генге дейін осы қазанда қайнатылған суды 
қасиетті су ретінде келушілерге таратып бе-
ретін болған.

 Бүгінде ұлы ғимаратты көруге келген ту-
ристер мен дін жолындағы мұсылман қауы-
мы алдымен осы Қазанның басына жина-
лады. Осы жерде қазанның бір кездері ас-
пан денелерінің қозғалысын бақылап, жыл 
мезгілдері мен күн мезгілдерін айқындап 
отыратын астрономиялық көрсеткіш рөлін 
атқарғаны жөнінде аңызға бергісіз əңгіме-
лер айтылады.

Əуелі Қарахан дəуірінде (он екінші ға-
сыр) тұрғызылып, оның қираған іргесіне 
он төртінші ғасырдың аяқ шенінде Ақсақ 
Темірдің бұйрығымен дүниеге келген күм-
бездің өз тарихы, өз тағдыры бар.
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КӘСІБІ МЕН НӘСІБІН Е
БЕКТЕН ТАП�АН
Бүгінде Оңтүстік Қазақстан облысы халқының қолынан іс келетін 
тұрғындары кәсіп көзін ашуға бейім. Оған мысал ретінде соңғы 
жылдары өңірде тоқтаусыз ашылып жатқан шағын және орта 
кәсіпкерлік орталықтарын айтуға болады. Әрине, кез келген іске 
мемлекет тарапынан қолдаудың қажеттігі айтпаса да түсінікті. Бұл ретте 
кәсіп иелеріне «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы көмекке 
келіп, қол ұшын созуда. 

Екі кезеңге арналған бағдарламаның 
алғашқы сатысы 2010-2014 жылдар ара-
лығында жүзеге асып, жаңа бизнес-бас-
тамаларды қолдау, кəсіпкерлік секторды 
сауықтыру, шетелге тауар шығарушылар-
ды қолдау сияқты маңызды бағыттар бо-
йынша жұмыстар атқарылды. Ал екінші 
кезең – 2015-2020 жылдар аралығында 
кəсібін өрге жүздірген бизнес-бастамалар-
дың серпінді түрде дамуына күш салуға 
басымдық беріледі. 

ГАЗОБЕТОН БЛОГЫН ШЫҒАРАТЫН 
ЗАУЫТ

 Қазығұрт ауданында Оңтүстік Қа-
зақстан облысының əкімі Ж.Түймебаев-
тың қатысуымен «Отырабат-Құрылыс» 
серіктестігінің газобетон блогын шығара-
тын өндіріс орнының іске қосылу рəсімі 
өтті. Бұл жоба индустриялық-инновация-
лық даму бағдарламасының аясында аудан-
дағы индустриялды аймақта жүзеге асып 
отыр. Кəсіпорын жылына 12 мың шаршы 
метр газобетон блогын шығаратын болады.

Кəсіпорынның жұмысымен танысқан 
аймақ басшысы, оның маңыздылығы арта 
түсетіндігін ерекше атап өтті. «Өндіріс са-
ласындағы жақсы оқиға, ол осы ауданның 
жəне көрші аудандардың қажеттілігі үшін 
газобетон блогын шығаратын зауыттың 
іске қосылуы. Құны 120 млн теңге бола-
тын жобаның іске қосылуы құрылыс үшін 
маңызды. Сондықтан бұл бастаманы қол-
даймын. Аталған аудандағы индустриялды 
аймақта қазір жалпы құны 2 млрд теңгені 
құрайтын 7 жоба жүзеге асырылуда. Кəсіп-
орындар ашылса, салық түсіп, ел бюджеті 
молаяды, тұрғындар жұмыспен қамтыла-
тын болады», – деді əкім.

Сондай-ақ, өңір басшысы Қазығұрт – 
Шымкент қаласымен іргелес жатқан көрші 
аудан екенін жəне Жібек жолы мен «Ба-
тыс Еуропа – Батыс Қытай» үлкен жолдың 
бойында орналасқан аудан болғандықтан 
мұнда өндірісті өркендету қажеттігін ай-
тып, тиімді бастамаларды қолдауға əрқа-
шан дайын екенін жеткізді.

Өндірісте  алдыңғы қатарлы иннова-
циялық  технологиялардың қолданылуы 
мен жоғары сапалы шикізаттың пайдала-
нылуының арқасында, зауыттың өнімі ха-
лықаралық стандарттардың ең жоғары та-
лаптарына жауап беретін болады. Мұнда 
жылына 12 мың шаршы метр, яғни 336 

Тарих қойнауына өзінің жағымды жа-
ңалық, оң өзгерістерімен енгелі отыр-
ған тағы бір жыл аяқталуға таяу. Əсіре-
се, биылғы жылдың атқарылар іс-шарала-
рына негіз болған Қазақстан Республика-
сы Президентінің «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы 
негізінде əр салада тындырымды істер жа-
салғанын айтуға болады.  Соның бір мы-
салы Алматы қаласының Тілдерді дамы-
ту басқармасы  «Рухани жаңғыру» бағ-
дарламасы аясында Қазақстан халқының 
тілдер күніне орай ұйымдастырылған іс-
шарасы. «Ана тілім – ардағым» атты ме-
рекелік шараға мемлекеттік мекеме бас-
шылары, ақын-жазушылар, өнер қайрат-
керлері, сонымен қатар саяси партиялар 
мен үкіметтік емес ұйымдарының өкіл-
дері, қала тұрғындары мен студент-жас-
тар қатысты. Тілге байланысты бұқаралық 
ақпарат құралдарында жарияланған бай-
қаулардың жеңімпаздары анықталып, қала 
əкімінің атынан марапаттарға ие болды. 
Елге белгілі өнер шеберлерінің концерті 
іс-шараны одан сайын көріктендіре түсті.

Қала əкімдігінің қаулысымен «Қа-
зақ стан Республикасында тілдерді дамы-
ту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыру жөніндегі Алматы қаласының 2017-
2019 жылдарға арналған іс-шаралар жос-
парында»  қазақ тілінің қолданылуын да-
мыту, мемлекеттік тіл саясатын насихаттау 
мақсатында  қаладағы этно-мəдени бір-
лестіктердің қатысуымен «Тіл – татулық 
тірегі», «Абай оқулары», «Пушкин оқула-
ры», сонымен қатар қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерін қатар меңгерген жастар арасын-
да «Тіл шебері», «Тіл дарын», «Тіл па-
расат» атпен ұйымдастырылған шаралар 
да  қатысушыларды бейжай қалдырмады. 
Сол сияқты  мемлекеттік тілдің қолданы-
луын арттыру негізінде «Мемлекеттік тіл 
– менің тілім», «Көркемсөз оқу шебер-
лері», «Тіл мерейі», сонымен қатар бұқа-
ралық ақпарат құралдары өкілдерінің ара-
сында «Мемлекеттік тіл жəне БАҚ» атты 
қалалық байқау өткізу дəстүрге айналды.

Қалада жаңа технологиямен жабдық-
талған  оқу кабинеттерінде мемлекеттік 
қызметшілерге қазақ жəне ағылшын тіл-
дерін оқыту курстары ұйымдастырылған. 
Олардың барлығы дерлік іс жүргізуге қа-
жетті құжаттардың мемлекеттік тілдегі 
үлгілерімен екі тілді электрондық сөздік-
термен, қазақ тілі орфографиясы мен орыс 

Осы мақаланың «Прагматизм» деп ата-
латын үшінші бөлімі арнайы оны ойталқы-
ға салынып, түсіндірмелі талдаулар жасау-
ды талап етеді. Өйткені «прагматизм» ұғы-
мы көпшілік қоғамдық сана үшін арнайы 
түсіндіруді қажет ететін кəсіби философия-
лық термин санатына енеді.

Прагматизм (pragma – грек тілінен алын-
ған сөз. Рragmatos – іс, қызмет, əрекет де-
ген мағыналарды береді) – адамның мəде-
ни-əлеуметтік өмірдегі қызметі, практика-
лық іс-əрекеті тұрғысынан талданған, ХХ 
ғасырдың соңында АҚШ-та өріс алған фи-
лософиялық бағыттың бірі. Бұл бағыт адам-
ның өмірмəнділік қасиеттерін айқындайтын, 
оның орталық негізі болып табылатын əре-
кетті, мақсат қойылған қызметті қарасты-
рып, оларды басымдылыққа шығаруды көз-
дейді. Негізгі өкілдері – «прагматизм» тер-
минін жандандырушы: Ч.Пирс, У.Джемс, 
Дж. Дьюи т.б. 

Джемс Уильям прагматизмді тəжірибеге 
сүйенудің ең радикалды формасы, өткенге 
қатынасы тұрғысынан идеяларды, қоғамдық 
өмір белестерін барынша аз сынаушы ілім, 
прагматистер тым жалпылықтан, абстракция-
дан, тек сөз жүзіндегі, тəжірибеде тексеріл-
мейтін негіздемелерден, алдамшы қағидалар-
дан, тұйық жүйелерден, жалған абсолюттер-
ден қашатын нақтылық деп түсіндіріп өтеді. 

 Бұл бағыт айғақтардың, əрекеттердің, 
өмірлік қуаттардың нақтылығы мен сəй-
кестігіне қарай бет бұрады. Прагматизм 
қандай да бір ерекше нəтижені күтпейді, 
бұл тек қана тəсіл деген пікірін тиянақта-
ған Дж. Уильям, тəжірибе мен шындық-
тың бір нəрсе екендігін ұсынып, ақиқат 
– қоғамға шынайы əсер ету күші аясын-
да алынған білімнің тексерілуі деген қо-
рытындыға келеді. Оның пікірінше, ойлау 
мидың жай ғана қызметі немесе ғылым үшін 
қажетті құбылыс емес, оның құндылығы – 
өмірлік сауалдарды шешу үшін, жетістікке 
жету үшін қажетті құрал болуында жəне ол 
– сəттілікке жету үшін организмнің қорша-
ған ортаға, қоғамдық өмірге бейімделуінің 
құралы. Білімнің мазмұны практикалық сал-
дар арқылы анықталады. Демек, білім беруді 
түрлендіру белгілі бір деңгейде нақты жəне 
нəтижелі болуы тиіс. 

 Адамдар практикада ешқандай теория-
лық негіздемесі болмайтын, яғни, қоғамдық 
өмірде еш пайдасы жоқ шешімдер қабылдау-
ға жиі мəжбүр болады. Егер таңдау болмаса, 
əрекет ету керек, бұл да шешім. Яғни, дағ-
дарыстарда ештеңе істемеу емес, бір нəрсе-
лер жасау қажеттігі, бұл да нақты шешім. 

мың дана газобетон блогы шығарыла-
ды. Құрылыста тиімді болып келетін бұл 
өнімнің ені 30 см, биіктігі 40, ал ұзынды-
ғы 60 см. Аталған кəсіпорынның өнімдері 
өңірде салынатын көпқабатты тұрғын үй-
лерде қолданылатын болады.

Қазығұрт ауданына жасаған сапары ба-
рысында облыс əкімі жылына 25-30 тон-
на тəтті өнімдер шығаруға қауқарлы жеке 
кəсіпкер Гүлзия Бейсебаеваның конди-
терлік цехының жұмысымен танысып, 
жергілікті 10 адамды жұмыспен қамтып 
отырған іскер азаматшаның жұмысын оң 
бағалады.

Бұл жобаның құны – 80 млн теңге. 
Оны жүзеге асыру үшін кəсіпкер «ON-
түстік өнімдері» аймақтық қаржыланды-
ру бағдарламасы жəне «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бағдарламасының «Банк 
несиелерін кепілдендіру» шарты бойын-
ша қаржылай қолдауға ие болған. Түр-
киядан кондитерлік өнім өндіретін құрал-
жабдық əкелген Гүлзия Бейсебаева еліміз-
де кəсіпкерлікпен айналысуға жағдай жа-
салғанын айтты.

Бұдан бөлек, əкім Қазығұрт ауданын-
да жылына 63,2 млн кВт электр энергия-
сын өндіретін шағын гидро электр стан-
циясын аралап көрді. Бүгінгі таңда кəсі-
порын сынақ мерзімінен өтіп, электр қуа-
тын шығаруды бастап кетті. Электр стан-
циясы өндірілген өнімді Қызылсеңгір елді 
мекенінің электр желісіне қосу үшін «Оң-
түстік жарық» мекемесіне 1кВт 16,71 тең-
геден электр қуатын өткізуде. 

БЕРЕРІ КӨП ONTUSTIK TOURISM. 
INVEST – 2017 ФОРУМЫ 

 
Оңтүстік Қазақстан облысында алғаш 

рет «Қазақстанның Ұлы Жібек жолына сая-
хат» халықаралық фестивалі аясында екі 
күндік Ontustik Tourism. Invest – 2017 ту-
ристік, инвестициялық форум өтті.

Өңірдің туризм саласын дамытуға жəне 
тəжірибе алмасуға, өзара тиімді əріп-
тестікті тереңдетуге жəне шетелдік ин-
весторларды тартуға бағытталған форум-
ға Қытай Мемлекеттік туризм басқармасы 
төрағасының орынбасары Ду Цзян, Қазақс-
тан Мəдениет жəне спорт министрлігінің 
Туризм индустриясы комитетінің төрайы-
мы М.Мурзамадиева, Оңтүстік Қазақстан 
облысының əкімі Ж.Түймебаев, Kazakh 
tourism ұлттық компаниясының төрағасы 

Р.Күзембаев, «Атамекен» ҰКП өкілдері, 
халықаралық жəне қазақстандық туропе-
раторлар, инвестициялық компаниялар, ту-
ристік қауымдастықтар мен шетелдік жəне 
қазақстандық БАҚ өкілдері, жалпы саны 
500-ге жуық адам қатысты.

Облыс əкімі Ж.Түймебаев барша қо-
нақтарды бүгінгі форуммен құттықтап, 
Оңтүстік Қазақстан облысы бүгінгі таңда 
мықты экономикалық əлеуеті бар, тұрақ-
ты дамып келе жатқан өңір екенін айтты.

«Облысымыздың туристік тартымды-
лығы артып, туристер саны жыл сайын 
өсіп келеді. Сондай-ақ, өңіріміздің жа-
ғымды инвестициялық имиджі қалыптас-
тырылып, ұлғаюда. Мəселен, өткен жыл-
мен салыстырғанда туристік нысандар 
саны облыста 31 пайызға өсіп, 195-ті құ-
рады. Оларда көрсетілген қызметтер кө-
лемі 43 пайызға көбейіп, 1,7 млрд теңгеге 
жетті. Нəтижесінде, биыл Оңтүстік Қазақс-
тан облысына 128 мың турист келсе, бұл 
өткен жылмен салыстырғанда 55 пайызға 
артқанын көрсетеді», – деді Ж.Түймебаев.

Мəдениет жəне спорт министрлігі мен 
Оңтүстік Қазақстан облысы əкімдігі ұйым-
дастыруымен өтіп жатқан іс-шарада туризм 
саласындағы əлеуетті жобалар таныстыры-
лып, оларды жүзеге асыру жолдары тал-
қыланды. Сала мамандарының басы қо-
сылған жиында сонымен бірге Ұлы Жібек 
жолында туризм индустриясын дамытудың 
өзекті мəселелері мен Жібек жолы бойын-
дағы туристік өнімдерді дамыту, өңірдің 
инвестициялық мүмкіндіктерін танысты-
ру жəне инвесторларды тарту жайы қа-
ралды. Сондай-ақ, қатысушылар əлеуетті 
серіктестермен В2В форматында кездесу-
лерге қатысып, отандық жəне халықара-
лық деңгейдегі сарапшылармен сұхбат-
тасты. Қонақтар сонымен бірге Қазақс-
танның Жібек жолына арналған фотокөр-

ме, Silk Road Fair туристік жəрмеңкесін 
тамашалады.

Форум аясында Оңтүстік Қазақстан 
облысындағы туризм саласы өкілдері мен 
Қытай, Өзбекстан жəне Қазақстанның бас-
қа қалалары арасында 4 меморандумға 
қол қойылды. Меморандумдар тараптарға 
өз аймақтарының туризм өнімдерін бірге 
дамытып, инфрақұрылымын салуға, ин-
вестиция жұмылдыруға мүмкіндік береді. 
Оңтүстікке келуші туристерге 1, 2 жəне 

кесенесінде болып, ондағы көне жəдігер-
лер мен қазақ халқының тарихи тұлға-
ларымен танысты. Арнайы топты бастап 
келген Қытай Мемлекеттік туризм бас-
қармасы төрағасының орынбасары Ду 
Цзян Оңтүстік Қазақстан облысында ту-
ризмді дамыту үшін əріптестік орнаты-
латынын жеткізді.

«RIC ON EXPORT» 
БАҒДАРЛАМАСЫ 
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

Оңтүстік Қазақстан облысы əкімдігі 
мен Новосібір қаласындағы «Фудсиб» сау-
да кешені арасында ынтымақтастық тура-
лы меморандумға қол қойылды. Ондағы 
мақсат – өңірдегі ауылшаруашылық тауар 
өндірушілерінің экспорттық əлеуетін арт-
тыру болып табылады. Мұндай келісім-
ге Ресейдің Новосібір қаласында өткен 
«Фудсиб» жемістер мен көкөністер кө-
терме жəне бөлшек сауда кешенінің ашы-
лу рəсімі барысында қол жеткізіліп отыр. 
Аталған жиынға облыс əкімінің тапсыр-
масымен ОҚО мəслихат хатшысы Қ.Ба-
лабиев, «Ырыс» микро қаржылық ұйымы-
ның директоры Данияр Арынғазин, Көлік 
жəне логистика аймағының бас директоры 
Е.Бектаев, «Ордабасы құс» ЖШС басшысы 
Б. Жұмаханов қатысып қайтқан болатын.

Екі ел арасындағы сауда-экономикалық 
қатынастарды дамыту мақсатында ұйым-

ӨҢІРЛІК ӨНІМ КӨЛЕМІ 
АРТЫП КЕЛЕДІ

Оңтүстік Қазақтан облысында 2017 
жылдың I жартыжылдығында жалпы 
өңірлік өнім көлемі 1 340 491 млн теңгені 
құраған. Осылайша республика көлемінде 
облыс 5-орынды иемденіп отыр. Бұл тура-
лы облыстық статистика департаментінің 
бастығы Айдар Əбілдабеков мəлімдеді.

Биылғы қазан айындағы көрсеткіш бо-
йынша негізгі капиталға салынған инвес-
тиция көлемі 374 907 млн теңгеге жеткен. 
Инвестицияның басым бөлігі өнеркəсіп са-
ласына, көлік жəне қоймалау, сондай-ақ, 
жылжымайтын мүлікпен жасалатын опе-
рациялар саласына тиесілі. Негізгі инвес-
тициялық салымдардың 57,3 пайызын ша-
ғын кəсіпорындар жүзеге асырған.

«Республика бойынша тіркелген заң-
ды тұлғалардың 8,4 пайызы біздің облысқа 
тиесілі. Астана жəне Алматы қалаларынан 
кейінгі орынды алып отырмыз. Облыста заң-
ды тұлғалардың жиі тіркелетін қызмет түрі – 
сауда саласы. Мəселен, бөлшек сауданың кө-
лемі биыл 340 761 млн теңгені құрады. Ал 
көтерме сауданың көрсеткіші 502 599 млн 
теңгеге жеткен», – деді Айдар Ахметбекұлы.

Бұдан бөлек жұмыс істеп тұрған шағын 
жəне орта кəсіпкерлік нысандарының саны 
биыл 177 мың 14-ке жетіп, былтырмен 
салыстырғанда 4,9 пайызға артқан. Жал-
пы республика бойынша жұмыс істейтін 
субьектілердің 15,3 пайызы Оңтүстік Қа-
зақстан облысына тиесілі. Сонымен қатар, 
биыл өңірде шағын жəне орта кəсіпкерлік-
тегі жұмыспен қамтылғандардың саны 357 
412 адамға жетіп отыр. Бір айта кетерлігі, 
2017 жылдың қаңтар-маусым айларында-
ғы көрсеткіш бойынша шағын жəне орта 
кəсіпкерлер шығарған өнім көлемі 381 632 
млн теңгені құраған. Ал жалпы, Оңтүстік-
те он айда өнеркəсіп кəсіпорындары 684 
млрд теңгеге жуық өнім өндірді.

«Он айда өңірдегі өнеркəсіп кəсіпорын-
дары 683, 8 млрд теңгенің өнімін өндірілді. 
Соның ішінде кен өндіру өнеркəсібі жəне 
карьерлерді қазу саласында – 146 млрд 56 
млн теңге, өңдеу өнеркəсібінде – 467, 7 
млрд теңге, электрмен жабдықтау, газ, бу 
беру жəне ауаны баптауда – 57 454 млн 
теңге, сумен жабдықтау, кəріз жүйесі, қал-
дықтардың жиналуын жəне таратылуын ба-
қылау бойынша 12 524 млн теңгенің өнімі 
өндірілді», – деді А.Əбілдабеков.

Сондай-ақ, ауыл шаруашылығы жалпы 
өнімінің көлемі 471,6 млрд теңгені құрады. 
Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,4 па-
йызға артқан жəне мал шаруашылығы 3,4 
пайызға өсіп, 188 192 млн теңгеге жетті. 
Осы бағытта облыс республика көлемін-
дегі үлесі бойынша 2-орында келеді. 

Тоғжан ТӨЛЕГЕН 

Елбасы Н.Назарбаев 2010 жылғы Жолдауында: «Үкіметке 
2010 жылдан бастап өңірлерде кәсіпкерлікті дамыту жөнінде 
бірыңғай бюджеттік бағдарлама енгізілуін қамтамасыз 
етуді тапсырамын. Оны «Бизнестің жол картасы – 2020» деп 
атауды ұсынамын. Бұл бағдарламаның мақсаты өңірлерде 
кәсіпкерліктің, бәрінен бұрын шағын және орта бизнестің 
жаңа тобын дамыту есебінен тұрақты жұмыс орындарын ашу 
болады», – деген болатын.

3 күндік туристік маршруттар əзірленіп, 
маршрутқа 84 тарихи-мəдени нысандар 
мен табиғи орындар енгізілді. Олардың қа-
тарында «Ұлы Жібек жолы ескерткіштері» 
аталымы бойынша 8 ескерткіш – Сауран, 
Түркістан, Сидақ, Қараспан, Жуантөбе, 
Күлтөбе, Отырар, Бөржар да бар.

Ontustik Tourism. Invest – 2017 туристік 
жəне инвестициялық форум аясында қы-
тайлық делегация Түркістан қаласына бар-
ды. Облыс əкімі Жансейіт Түймебаев бас-
таған топ əуелі ұлттық өнерді тамашалап, 
шетелдік қонақтар халықтық кəсіп пен 
қол өнер бұйымдарын көріп, қазақ ұлт-
тық əндеріне тамсанды. Көне шаһар та-
рихымен танысты. Өңір басшысы Түркіс-
тан қаласының биылғы 2017 жылы түркі 
əлемінің мəдени астанасы атанғанын мақ-
танышпен айтты.

Делегация тобы Қожа Ахмет Яссауи 

дастырылған сапар жемісті болып, «Оң-
түстік» аймақтық инвестициялық орталы-
ғы «RIC ON EXPORT» бағдарламасын іске 
қосты. Нəтижесінде қазіргі таңда Оңтүстік-
те өндірілген тауарлардың Новосібір қала-
сына бірінші жеткізілімін жөнелту жос-
парланып отыр. Осы орайда компанияда 
Ресей Федерациясына өнімдерді экспорт-
тауды ұйымдастыруда ауыл шаруашылы-
ғы тауарын өндірушілерге қолдау көрсе-
ту жəне кешенді қызмет көрсету үшін ар-
найы жұмыс тобы құрылды.

Айта кету керек, «Оңтүстік» АИО «RIC 
ON EXPORT» ауылшаруашылық өндіруші-
лерінің экспорттық əлеуетін дамыту бағ-
дарламасының шеңберінде орталықпен 
қаржыландырылған ауыл шаруашылық 
тауар өндірушілерінің қатысуымен «RIC 
ON KORME» атты тұрақты көрме-жəр-
меңке ұйымдастырылуда.

АНА ТІЛІН 
ҚАДІРЛЕЙТІН ҚАЛАДА

тілінен қазақ тіліне аударма жасау жəне тіл-
дерді оқытуда жиі қолданылатын отыздан ас-
там электронды бағдарламалармен қамтама-
сыз етілген. Үстіміздегі жылдың өзінде қа-
зақ тілі курсының 69 тобы жасақталып, 721 
тыңдаушы қазақ тілі курсына тіркелген. Ал 
ағылшын тілі бойынша 27 топта 350 мем-
лекеттік қызметші курстан өтті. Қала бо-
йынша бүгінгі күнге дейін мемлекеттік ме-
кемелерде жұмыс істейтін 6013 қызметкер 
ҚазТест жүйесі бойынша диагностикалық 
тестілеуге қатысса, тілдік ахуалды əлеу-
меттік зерттеу нəтижесі бойынша сұралған 
респонденттердің 81 пайызы əртүрлі дең-
гейде қазақ тілін, 86 пайызы орыс тілін, 
15 пайызы ағылшын тілін, ал 12 пайызы 
əртүрлі деңгейде үш тілді меңгергендік-
тері анықталды. Қаладағы этномəдени 
бірлестіктерде қазақ тілімен қатар неміс, 
поляк, əзірбайжан, шешен, осетин, кəріс, 
түркімен сынды өзге ұлт өкілдерінің ана 
тілдерін сақтау мен дамыту мақсатында 
жексенбілік мектептер де жүйелі түрде 
жұмыс істейді.  Көптеген жарнама мəтін-
дерінің мемлекеттік жəне орыс тілдерін-
дегі нұсқасын міндетті түрде мемлекеттік 
мекемемен келісу тəртібі белгіленіп, соның 
нəтижесінде жарты жылдың қорытындысы 
бойынша 2313 жарнама эскиздерінің мəтін-
дері тексерілді. Оның 628-іне орфография-
лық, грамматикалық, стилистикалық түзе-
тулер енгізілді.

Алматы қаласында 56 795 баланы қамти-
тын бес жүзге жуық мемлекеттік жəне жеке 
меншік мектепке дейінгі білім беру ұйым-
дары болса, оның ішінде 180, яғни 37.6 па-

йызы қазақ тілінде, 130 (27,4 ) орыс тілін-
де, 168 (35) пайызы аралас тілді мемле-
кеттік балабақша жұмыс істейді. Көпте-
ген банк жүйесінде, театр мен концерттік 
залдарда мемлекеттік тілде қызмет көр-
сетіледі. Мұражайлардағы экскурсиялар 
тегіс қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін-
де жүргізіледі. Орталықтандырылған кі-
тапхана жүйесін 2017 жылдың бірінші 
жарты жылдығында мемлекеттік бағдар-
лама бойынша 9316 жаңа кітап алынған 
болса, оның 7469-ы, яғни 80 пайызы қа-
зақ тіліндегі шығармалар. Ал кітапхана 
қызметін пайдаланған оқырман саны – 
219 274, оның  сексен пайызы қазақтілді 
оқырмандар екен. Елбасының мемлекеттік 
тілді дамытуға бағытталған бастамалары-
на қолдау көрсету, қазақ тілінің қолда-
нысын кеңейту мақсатындағы атқары-
лып жатқан шаралардың біршамасы осы 
тұрғылас.  Алдағы  жылдың табалдыры-
ғын осындай игі жетістіктермен аттаға-
лы отырған қала тұрғындарының атқа-
рылған жұмыстары мен болашаққа жос-
парланған іс-шаралары да ауқымды. Ел-
басының «Қазақстан азаматтары елдің 
мемлекеттік тілін құрметтеуге жəне оны 
оқып үйренуге, білуге тиіс» деген қағи-
дасын басшылыққа ала отырып, мемле-
кеттік тілді дамыту жəне жетілдіру біздің 
басты бағытымыз екені айқындалды. Тілді 
дамыту мəселесі күрделі əрі ұзақ жүргізі-
летін процесс болғандықтан, үнемі назар-
да ұстаған жөн.

Таңсұлу АЛДАБЕРГЕНҚЫЗЫ                                                                                                                                   

Елбасы Н.Ә. Назарбаев қоғамның экономикалық, саяси, әлеуметтік 
салаларын сауықтыру мақсатында рухани салаға көңіл аудару 
қажеттілігін пайымдап, өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» деп 
аталатын мақаласын жариялады. Бұл мақалада рухани саланы қайта 
жаңғырту мен түлету, одан әрі өркендету мәселелері тиянақты, әрі жүйелі 
түрде ұсынылды. 

ПРАГМАТИЗМ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРАР ЖОЛ 

Ал ақиқат дегеніміз, өзімізге тиімді, əмбе-
бап үйлесімді болып келетін, өмірлік тəжіри-
бе қорымызға қосуға болатын нəрсе. Мұнда-
ғы практика объективті ақиқаттың тəжірибе-
де тексеріліп қаралуында емес, адамдардың 
жеке мүдделерінің қанағаттандырылуы, ол – 
бізді ең жақсы жолмен жетелейтін, өмірдің 
кез келген сəтіне ең жақсы бейімделген т.б. 
сапаларды иеленуі тиіс. 

Джон Дьюй де таза өмірмəнділік мəсе-
лелерді шешуге ұмтылған еді. Оның ойлары 
былайша өрбиді. Кез келген нəрсені зерттеу, 
ұмтылыс, мақсат бес сатыны қамтиды: қи-
налыс сезімі; оны анықтау мен шекарасын 
түсіндіру; мүмкін болатын шешімді ұсыну; 
бұл ұсынысты пайымдау арқылы ашып беру; 
əрі қарай тəжірибеде тексеру жəне байқау. 
Адам бұл өмірде оған мағына беру арқылы 
жəне өмірді өзгерту арқылы ғана өмір сү-
руге қабілетті. 

Ақиқат – тапқырлықты, қолдаушылық-
ты жəне негізгі идеяның сенімділігін қам-
тамасыз етуге бейім болуы тиісті құбылыс. 
«Интеллектінің қызметі» демек, біздің ойы-
мыздың қуаты «қоршаған əлем объектілерін 
көшірмелеу емес», «осы объектілерге неғұр-
лым əсерлі жəне пайдалы қатынастардың» 
жолын орнықтыру болып табылады. 

Адам тек қана материалдық өмірдегі 
қиындықтарды жеңу қажеттілігінің шең-
берінде ғана ойлайды. Идеяның құндылы-
ғы практикалық пайдалы болу дəрежесіне 
қарай анықталады деген ойлар айтты. Праг-
матизмнің кейінірек туындаған бір саласы 
инструментализмде: ақыл мен интеллект (ло-
гикалық, этикалық ж.т.б формалар) өзгеріп 
тұратын жағдайға бейімделудің құралы деп 
түсініледі. Идея, пікір, ой – шындықты анық-

таудың, қайшылықтарды шешудің де құра-
лы болуы тиіс. Мұнда нақтылық, тиімділік, 
пайдалылық, өнімділік жəне т.б. басты құн-
дылықтарға айнала отырып, ол – білім беру 
мен мəдениетке кең таралуы қажет екендігі 
ұсынылады. Мəселен, мектеп адамның өмірге 
дайындығы емес, білім алушы жасөспірімді 
сол өмірге енгізудің жəне практикалық пай-

далы нəтижелерді бастан өткізу баспалдағы 
болып табылатын нақ сол өмірдің өзі.

Демек, Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың 
прагматистік ұстанымы: нақтылық, дəлдік, 
тиімділік, пайдалылық, нəтиже, кез келген 
күрделі ахуалдан тез шығудың жолы, сөз-
ден іске көшу т.б. қағидаларды басшылық-
қа алады. Мəселен, Сіздің ағылшын тілі 
курсына неше жыл қатынасқандығыңыз ол 
тілді қаншалықты меңгергендігіңіздің өл-
шемі емес, ең бастысы – нəтиже. Біреулер 
5 жыл үздіксіз қатынасады, ал біреулер тек 
бес ай ғана оқып, бес жылдық білімнен ар-
тық білім алып шығады. Міне – нəтиже. Ең 
– маңыздысы осы. 

Елбасының осы мақаласындағы ай-
тылған прагматистік ұстаным хақындағы 
идеяларын жүзеге асырудың прагматистік 
тəсілдерін басшылыққа алған философия 
қауымы 2005 жылы ЮНЕСКО бекіткен 
философтар күніне орай, игілікті іс-шара 
өткізіп келеді. Онда прагматизмді Қазақс-
танда қолданудың жаңа үлгісін көпшілік-
ке ұсынды. ҚазҰУ философтары «Сөзден 
іске көшудің» қажеттілігін парасатты түр-
де түсіне отырып, «прагматизмді ұстану-
дың тұжырымдамасын» жасау қажеттігі 
туралы шешімге келді. 

Лесхан АСҚАР, 
Əл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті 
философия кафедрасының доценті, фи-

лософия ғылымдарының кандидаты,
Берік АТАШ,

 Қазақ Ұлттық Аграрлық 
университетінің профессоры, 

философия ғылымдарының докторы 

2017 жылы қыруар іс атқарылды
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«СЕЗАМНЫҢ» СЫЙЫН САҒЫНҒАН
бүлдіршіндер театрдың жаңажылдық қойылымын асыға күтуде
Кішкентай бүлдіршіндердің асыға күтетін мерекесі – Жаңа 
жыл. Ғажайыпқа толы мерекеге де аз уақыт қалды. Дәл осы 
мереке қарсаңында алматылық балдырғандар «Сезам» 
қуыршақ театрының қойылымдарын да тағатсыздана 
тосады. Осы ретте, театр әртістері дәстүрлі жаңа жылдық 
қойылымдарын ұсынбақ. Оның үстіне, балдырғандарға 
мерекелік көңіл-күй сыйлап, ертегі әлеміне сапар шектіретін 
«Сезам» театрына биыл 20 жыл толып отыр. 

1997 жылы іргесі қаланған «Се-
зам» театр өнерінің түрлі жанрларын 
бір арнаға тоғыстырады. Мəселен, му-
зыкалық ертегілер қойылымы, театр-
ландырылған шоу, балалар мен қуыр-
шақтардың қатысуымен ұйымдасты-
рылған интерактивті қойылымдар – 
«Сезам» театрының кішкентай көрер-
мендерге ұсынар сыйы. Қуыршақтар-
дың түрлі бейнесін  қолданып, драма 
театрлардың, цирк жəне балет əртіс-
терін арнайы шақырып, балалардың 
би ұжымдарын жұмылдырып жұмыс 
істейтін театрдың өнер əлемінде де, 
көрермендер арасында да өз орны бар 
екені даусыз. 

20 жыл бойы алматылық көрер-
менді жаңажылдық қойылымдарымен 
таң қалдырып жүрген «Сезамның» 
кезекті тосын сыйын көпшілік асыға 
күтіп жүргені анық. Тіпті, Жаңа жыл-
ды «Сезаммен» бірге қарсы алу Ал-
маты  тұрғындары үшін дəстүрге ай-
налғандай. Жаңажылдық мерекемен 
қатар аталатын «Сезам» театрының 
негізін қалаған – Қайрат Баянов. 1997 

жылы қуыршақ театры актерлерінің 
басын біріктірген Қайрат Дүйсенұлы 
бүлдіршіндер үшін өнер көрсететін 
театрдың жұмысын қолға алды. Ол 
кезде «Сезам» – Қазақстандағы қуыр-
шақ бейнесіндегі əртістер өнер көр-
сететін алғашқы ұжым болатын. Со-
дан бері 20 жыл бойы Қайрат Баянов 
театр тізгінін қолға ұстап, кішкентай 
көрермендердің көңілінен шығу үшін 
жалықпай жұмыс  істеп келеді. Əрбір 
қойылымға ерекше ыждағаттылықпен 
əзірленетін театр қызметкерлері сахна-
ға шығарған дүниелерінің кем-кетіксіз 
болуы үшін, маңдай термен жасалған 
дүниенің балдырғандар жадында жат-
талып қалуы үшін барын салады. 

Əу бастан балаларға арналып 
ашылған театрдың əр жаңа маусымы 
жаңажылдық демалыс кезінде баста-
лады. Сондықтан, жаңа жылда көрер-
мендерге жаңа сый, яғни, жаңа қойы-
лым ұсыну театрдың дəстүріне ай-
налған. Соңғы жылдары театр əртіс-
терінің классикалық туындыларға 
көбірек назар аудара бастағаны бай-

қалады. Қазірдің өзінде «Сезам» ре-
пертуарында əлемге əйгілі В.Гауфтің 
«Карлик-нос», Р.Киплингтің «Нес-
носный слоненок», Т.А. Гофманның 
«Щелкунчик и Мышиный король» ер-
тегісінің желісімен əзірленген қойы-
лым, модерн стиліндегі «Белоснежка 
и семь гномов» музыкалық ертегісі, 
америкалық жазушы Дж.Харристің 
шығармасы желісімен дайындалған 
«Братец Лис и Братец Кролик» атты 
комедиялық ертегісі бар. 

Жиырма жылдық еңбектің, төгіл-
ген тердің арқасында «Сезам» теат-
ры бүгінде өнер əлемінде ерекше 
аталатын шығармашылық ұжымдар-
дың біріне айналды. Театр жұмы-
сы көрермендердің де, əртістердің 
де көңілінен шығып жүр. Өйткені 
мұнда кəсіби мамандар еңбек етеді. 
Режиссер Бекболат Парманов, Шав-
кат Халилов, Нұрлан Асанбеков, 
суретші-сценограф Юлдаш Нурма-
тов, балетмейстер Сергей Стрель-
цов, сазгер Александр Юртаев «Се-
зам» қойылымдарының табысты бо-
луы үшін аз тер төккен жоқ. Атал-
ған азаматтардың да, театр əртіс-
терінің де əрбір қойылымды жаңа-
ша əдіспен жарыққа шығарып, кө-
рерменнің таңдайын қақтыру үшін 
көп ізденетіндігі сахналанған əр қо-
йылымнан анық аңғарылып тұрады. 
Жұмыстарының сапалы əрі кəсіби 
тұрғыдан озық болуына баса на-
зар аударатындықтан, театр жұмы-
сы үнемі жоғары бағаланады. Бала-
лар «Сезам» театрының қойылым-
дарын тамашалағанда, тек көңіл кө-
теріп қана қоймай, көкейлеріне ой 
түйіп, саналарына сəуле түсірсе, 
театр əртістері мақсатының орын-
далғаны. Театр қойылымын тама-
шалаған əр бала жаңа бір дүниені 
игеріп, өзіне қажеттісін алып шық-
са, бұл – «Сезамның» үлкен жеңісі. 

Театр жұмысына, сахналатын қо-
йылымдарға, əртістерге көрермен-
дер дəн риза. Жыл сайын балала-
рын «Сезамның» жаңа маусымынан 
қалдырмайтын ата-аналардың қата-
ры көп бүгінде. Ата-аналар бала-
ларының «Сезамның» жаңажылдық 
қойылымдарын асыға күтетіндігін 
айтады. «Үлкен ұлым қазір үшінші 
сыныпта оқиды, ал кішкентайым 3 

– Мұрат мырза, жаңа сериалдың 
түсірілім жұмыстары жүріп жатыр. 
Жоба не туралы? 

– Бұл жоба тарихи күрделі кезең-
дерде қуғын-сүргінге ұшырап, қиын-
дық көріп, туған жерінен алыстап, жат 
жұртқа аууға мəжбүр болған адамдар-
дың тағдыры туралы. Нақтырақ айтсақ, 
Кеңес өкіметінің 30 – жылдардағы күр-
делі саясаты тұсында «ұлтшыл», «ха-
лық жауы» деген айыппен зардап шек-
кен қаншама отандастарымыз бар. Жаңа 
жобаның көтерген жүгінің бір сала-
сы  сол қиын-қыстау кезеңнің ақтаңдақ 
беттерін ашу болды. Тарихи деректер-
ге көз жіберсек, 30- жылдардағы зоба-
лаңнан халқымыздың тең жартысы қы-
рылып, көбісі жат жұртқа босып кетті. 
Міне, дəл осы кезеңде Ауғанстанға да 
біраз қандастарымыз көшіп, сол жақ-
ты паналады. Сериалдағы оқиға осы 
кезеңді қамтиды. Арал теңізі маңын-
да орналасқан балықшылар ауылын-
дағы бір отбасының тағдыры суретте-
леді. 20-жылдардың соңында Ауғанс-
танға өтіп кеткен бір азамат Кеңес өкі-
метінің саясатына қарсы болып, бауы-
ры мен қарындасын өзімен бірге алып 
кетуге келеді. Дегенмен бұл сапар өте 
қиынға соғады. Жол азабы мен қызыл-
дардың қуғынынан бəрі қырылып, тек 
қана кішкентай бала ғана аман қалады. 
Бала Ауған жерінде жалғыз адасып, ба-
зар маңын жағалап, нан тауып жеп жү-
реді. Оның бақытына орай ауғанстан-
дық еткіші шал оны тауып алып, тəр-
биелейді. Бала ер жетіп, қолынан өнер 
тамған хас шеберге айналады. Шебер 
болып өскен кейіпкеріміз мылтық құ-
растырып, ауғандық генералдың көзіне 
түседі. Генералдың сенімді адамы бо-
лып жүреді. Ауғанстандағы саяси тұ-
рақсыздықтан генералға қастандық жа-
салып, бас кейіпкеріміз Түркияға қашу-
ға мəжбүр болады. Түркияға өтіп, қол 
өнерінің арқасында тері қиқымдарынан 
күртеше тігіп, еңбектеніп, цех ашады. 
Жылдар өтіп, ауқатты кəсіпкерге ай-
налады. Оның тағдыр жолы тым қиын 
болып, өзінің кім екенін, қайдан шық-
қанын ұмытқан еді. Дегенмен ұзақ із-
деністен кейін қазақ екенін біліп, ту-
ған жеріне оралады. Картинада басты 
кейіпкердің өмірінің 3 кезеңі – балалық 
шағы, жігіттік кезеңі, қартайған уақыты 
көрсетіледі. Осы оқиғалар арқылы түрлі 
тарихи кезеңдер бір адамның тағдыры 
арқылы ашылып отырады.

– Бұл картина өмірде  болған 
оқиғаға   негізделген бе? 

– Оқиға өмірде болған десе де бо-
лады. Дəл осындай тағдырды бастан 
өткерген қаншама адамдар бар. Көр-
кем туынды болғандықтан өмірде бол-
ған оқиғаны дəл солай етіп көрсету-

БАҚ өкілі болғандықтан, әнұранмен ашылатын ресми жиындарға жиі барамыз. Сонда 
байқайтынымыз, гимн қосылғанда рухтанып, қосыла шырқайтындар некен-саяқ. Керісінше, 
аузын жыбырлатып, гимн айтып тұрғандай кейіп танытатындардың, әнұранның тезірек 
аяқталуын тосып, орнына отыра кеткісі келетіндердің көп екені еріксіз аңғарылады.  
Олимпиадаға үкілеп қосқан спортшыларымыз алтын медаль алса ғана әнұранды тебірене 
шырқап, байрағымызға тамсана қарайтынымызды несіне жасырайық? Десе де, сондай 
мақтанышқа толы сәтте мемлекеттік Гимніміз қате қойылып, ұйымдастырушылардың 
немқұрайлылығынан қуанышты көңіл су сепкендей басылған кездер аз емес.     

ЖЕҢІП ТҰРЫП, ЖЕРГЕ ҚАРАДЫ
Қазақ спортшылары ескі әнұранды әлі күнге тыңдап жүр

Таяуда Сочиде өткен самбо-
дан əлем чемпионатында ел на-
мысын қорғаған Есет Қуанов чем-
пион атанып, Қазақстан қоржыны-
на алтын медаль салды. Есеттің 
жеңісін тілеп, теледидарға телмір-
ген жұрттың қуанышында шек бол-
ған жоқ. Көк туымыз көкке кө-
теріліп, əнұранымыз шырқалатын 
сəтте шат көңілдің шəт-шəлекейі 
шықты. Өйткені ұйымдастырушы-
лар еліміздің ескі əнұранын қосты. 
Тұғырға шығып, қолын жүрек тұ-
сына қойып, Қазақстанның Мемле-
кеттік Гимнін мақтанышпен шыр-
қауға дайындалып тұрған Қуанов-
тың да жүзі өзгеріп сала берді. Чем-
пионымыз басын шайқап, əнұран-
ның қате қойылғанын көрсетуге ты-
рысып бақты. Ұйымдастырушылар 
өз қателіктерін бірден түсіне қой-
мады. Түйіткілді трибунада отыр-
ған отандастарымыз шешті. Қазақ 
жанкүйерлері бір кісдей орындары-
нан тұрып, Қазақстанның Гимнін 
барынша дауыстап шырқады. Кө-
рермендер қазақстандықтардың бұл 
ісіне қатты разы болып, қол соғып, 
қолдау көрсетті. Ұйымдастырушы-
лар жіберілген қателік үшін кешірім 
сұрауға мəжбүр болды. 

Кешіреміз ғой. Бірақ жеңіп 
тұрып, жерге қарайтын сəттердің 
қайталана беретіні көңілге кірбің 
ұялатады. Əлемдік спорт жарыс-
тарының ұйымдастырушылары 
өздеріне дейінгілердің ағаттығын 
біле тұра, неге сабақ алмайды? Бұ-
ған дейін де қазақстандық атлет-
тер топ жарғанда, еліміздің Мем-
лекеттік Гимнінің орнына мем-
лекеттік рəміз мəртебесінен ай-
рылған ескі əнұран немесе хал-
қымызды мазақ еткен атышулы 
«Борат» фильмінің саундтрегі қо-
йылған кезде жанымыз шырқыра-
ғаны ұмытылған жоқ. Мысалы, 
2011 жылы Париждегі əлем чем-
пионатында алтыннан алқа тағып, 
Қазақстанның мерейін үстем ет-
кен зілтемірші Зүлфия Чиншанло-
ның құрметіне еліміздің бұрынғы 
гимні шырқалғанда миллиондаған 
жанкүйерлердің өрекпіген көңілі 
су сепкендей басылған еді. 2014 
жылы Верона қаласында өткен 
волейболдан Қазақстан мен Гол-
ландия командалары арасындағы 

жаста. Балаларымды «Сезамның» 
жаңажылдық қойылымдарынан қал-
дырған емеспін. Бұл үрдіс біздің 
жанұяда дəстүрге айналып кетті 
десем де болады. Биыл да бұл дəс-
түрден жаңылмаймыз. Үлкен ұлым 
«Сезамның» барлық қойылымдарын 
жақсы көреді тіпті, кейіпкерлердің 
сөздерін де жаттап алған. Сондық-
тан, биылғы жаңажылдық қойылым-
ды да міндетті түрде тамашалайтын 
боламыз. Театр əртістеріне ата-ана 
ретінде алғыс айта отырып, шығар-
машылық табыс тілегім келеді», – 
дейді Алматы қаласының тұрғыны 
Толқын Маратқызы. Театр ұжымы-
на мұндай жылы тілегін білдіретін-
дер көп. Олардың бəрі де «Сезам» 
ұжымының жұмысына разы. 

«Сезам» қуыршақ театрының қа-
йырымды жұмыстарымен біреу таныс 
болса, кейбіреулер бейхабар болуы 
мүмкін.  Театр алғаш жұмысын бас-
таған күннен-ақ «Сезамның» əр жаңа 
маусымы «қайырымдылық» қойы-
лымымен ашылатынын айта кетейік. 
20 жыл ішінде театр қойылымын 40 
мыңға жуық бала тегін тамашалауға 
мүмкіндік алды. Олардың қатарында 
интернаттар мен балалар үйінің тəр-
биеленушілері, мүмкіндігі шектеулі 
балалар, көп балалы жəне əлеуметтік 
аз қамтылған жанұялардың балала-
ры бар. Қуыршақ театрының мұн-
дай игі шарасы өзге өнер ұжымда-
рына үлгі боларлықтай іс. Көңілі жа-
рым бүлдіршіндердің көңілін тауып, 
оларға жаңажылдық мереке кезінде 
қуаныш сыйлауды əдетке айналдар-
ған «Сезам» театры алда да ізгілікті 
істерін жалғастыра бермек.  

Биыл 20 жыл толған театр кө-
рермендерін асыға күтуде. Əдеттегі-
дей жаңа жыл қарсаңында алматылық 
балдырғандар «Сезам» сахнасындағы 
қойылымдарды тамашалайтын бола-
ды. «Сезамның» биылғы жаңажылдық 
сыйы – «Несносный слоненок» қойы-
лымы. Театр қойылымдарын кішкен-
тай көрермендер 23 желтоқсан мен 7 
қаңтар аралығында М.Əуезов атын-
дағы Қазақ Мемлекеттік академия-
лық драма театр сахнасынан тама-
шалай алады. 

Əсел ƏНУАРБЕК

кездесу кезінде де ескі əнұраны-
мыз қойылды. 2013 жылдың қаң-
тарындағы Ресейдің «ТХК» коман-
дасы мен қазақстандық «Сарыарқа» 
командасының ойынында да спорт-
шыларымыз əлдеқашан тарихқа ай-
налған əуенді аяғына дейін тыңдау-
ға мəжбүр болды. 

Жарайды, өзге мемлекет қазақтың 
əнұранын шатастырып алды делік, өз 
еліміздегі «қателікті» қайтіп ақтап ала-
мыз? 2014 жылдың 7 қыркүйегінде Ба-
луан Шолақ атындағы спорт сарайында 
өткен «Алматы» жəне Бейбарыс коман-
даларының кездесуінде дəл осы жағдай 
қайталанып, спортсүйер қауымды тү-
гел жерге қаратты. Ал 2012 жылы Ку-
вейтте өткен нысана көздеуден Азия 
біріншілігінде ескі əнұранымызға да 
зар болып қалдық. Бұл додада қазақ 
халқының көзіне шыққан сүйелдей бол-
ған америкалық «Борат» фильміндегі əн 
шырқалды. Спортшыларымыз тағы да 
кірерге тесік таппай қалды.

2015 жылы Шешенстан астанасы 
Грозный қаласында өткен РФ прези-
денті кубогында қазақ елінің ескі əн-
ұраны тағы шырқалды. Алайда  Илья 
Ильин мен Александр Зайчиковтың 
табандылығының арқасында «Менің 
Қазақстаным» – бүгінгі Мемлекеттік 
Гимніміз қайтадан қойылды. Егер бас-
қа спортшылар болса жаңа əнұранды 
қоюды талап етпестен тұғырдан түсіп 
кетер ме еді?  Мұндай жағдай бұған 

дейін бір емес, бірнеше рет болды. 
«Менің Қазақстаным» əнінің Мемле-
кеттік Əнұран болып бекітілгеніне 11 
жыл толса да, халықаралық додаларда 
қателіктің тоқтамауына ең əуелі өзіміз 
кінəлі екенімізді мойындауға тиіспіз. 
Өзіміз қадіріне жете алмаған əнұран-
ды өзгелер қайтсін? Бір кездері елдің 
намысын қорғап, қоржынымызға алтын 
салған спортшылар жеңіс тұғырына кө-
терілген сəтте əнұранды жатқа білмей, 
халықтың алдында сүйкімін жоғалта 
жаздаған сəттері есте. Жалпақ жұрт көз 
тігетін дүбірлі додаларда ұятқа қалмау 
үшін 2014 жылы атлеттеріміз Лондон 
олимпиадасының жолдамасы үшін жан 
алысып, жан берісіп жатқанда Парла-
мент арнайы заң қабылдап, халықара-
лық жарыстарға қатысатын спортшыла-
рымыздың бəріне Мемлекеттік Гимнді 
жатқа білуді міндеттеді. Талап күшей-
ген соң салаға жауапты шенеуніктер 
мен бас бапкерлерге атлеттердің физи-
калық дайындығынан бөлек, əнұранды 
жаттату міндеті де жүктелді.   

Осы орайда,  футболшыларына 
елдің гимнін ешқандай заңның, қау-
лы-қарардың талап етуінсіз-ақ жат-
татқан Сербия құрамасының бұрынғы 
бас бапкері Синиша Михайловичтің 
елжандылығы  еріксіз сүйсіндіреді. 
Қайсыбір жылдары елдің ұлттық құ-
рамасы сапындағы Адем Ляич деген 
футболшыны  гимнді қосыла шырқа-
мағаны үшін құрама сапынан аластат-

ты дегенді естігенде, əнұран шыр-
қалғанда аңқиып тұратын біздің 
футболшылардың қылығын жарат-
пай жүрген талай жанкүйер «əп, 
бəрекелді!» десті. Шетелдік басы-
лымдар таратқан ақпараттарға сү-
йенсек, Михайлович бас бапкерлік 
тізгінді қолға алысымен қарама-
ғындағы футболшылардың «Тəртіп 

туралы келісімге» қол қоюларын та-
лап еткен көрінеді. Əлгі келісімнің 
бір бөлімінде құрама сапына ша-
қыртылған футболшылардың бəрі 
мемлекеттік əнұран шырқалған-
да қосыла орындауы тиіс екендігі 
жазылған. Ал Адем Ляич Испания 
құрамасымен жолдастық кездесуде 
гимнге қосылмаған. Ляичтің мықты 
футболшы екенін алға тартқан əріп-
тестері бас бапкердің жазасына на-
разылық білдірді. Бірақ мемлекеттік 
нышандарға құрметті бəрінен биік 
қоятын Синиша мырза алған беті-
нен қайтпады, талапты орындама-
ған кез келген футболшыны сон-
дай жаза күтіп тұрғанын ескертті. 

Михайловичтан кейін Сер-
бия құрамасы 4 бапкер ауыстыр-
ды. Олардың мемлекеттік рəмізге 
көзқарасы, футболшыларға қой-
ған талаптары бізге беймəлім. Бі-
летініміз –  ел намысын қорғайтын 
атлеттердің Мемлекеттік Гимнді 
жатқа білу заңмен міндеттелгелі 
бері спортшыларымыздың жауап-
кершілігі артып, əнұранға көзқа-
растары өзгерді. Елдің нанын жеп, 
намысын қорғап жүрген соң оның 
мемлекеттік нышандарына құр-
метпен қарау керек екенін легио-
нерлер де ұғына бастады. Десе де, 
жатжұрттық спортшыларымыздан 
Еуропа жасөспірімдер чемпиона-
тында жеңімпаз атанған Беларусь 
жеңіл атлеті Скворцованың ерлігін 
күту ерте секілді. Биылғы жазда 
Италияның  Гроссето қаласында 
өткен турнирде жеңімпаз атанған 
Виолетта Скворцова елінің əнұра-
ны қате қойылғанда жеңіс тұғыры-
нан түсіп кеткен еді.  Ресми тұл-
ғалар оның орнына қайта келуін 
талап етіп, тіпті жарыстан шыға-
рып тастайтындықтарын ескертіп, 
қорқытқанымен, спортшы тұғырға 
оралудан үзілді-кесілді бас тарт-
ты. Ақырында Еуропа чемпиона-
тының ұйымдастырушылары Ск-
ворцовадан кешірім сұрап, мара-
паттау рəсімін бір күннен соң қай-
та өткізуге мəжбүр болды. 19 жас-
тағы белорус спортшысының бұл 
ісі мемлекеттік рəміздер   елдік ны-
шаны, еркіндік ескерткіші екенін 
ұмытқандарға үлгі.

Анар ЛЕПЕСОВА

«ТАСӨТКЕЛ» - ОТАНҒА 
ДЕГЕН САҒЫНЫШ

Қазақ – тарихы  мен  тағдыры  ауыртпалыққа  толы  халық. Ол  қиындықтарды  жеңу  
қайсарлық пен  табандылықты, өмірсүйгішікті  талап етеді. Осыған орай, «Хабар» телеарнасы 
көрермендеріне «Тасөткел» драмасын ұсынбақшы. Отан дейтін қасиетті ұғымды өз жанынан 
биік қойған тағдырлы жандардың өмірін суреттейтін картинаның режиссері Мұрат Бидосов, 
ал сценарийін жас жазушы Сержан Закерұлы жазған. Түсірілім жұмыстары мен телехикаяның 
мақсаты  «Түркістан» газетінің  оқырмандарын бейжай қалдырмайды деп  ойлаймыз. 

жас актрисалар өз кейіпкерлерін жақ-
сы алып шықты. 

– Түсірілім жұмыстары шет мем-
лекеттерде жүріпті. Қиындықтар ту-
ған жоқ па? 

– Ия, оқиға желісі бойынша Түркия 
жерінде кейіпкеріміздің адал еңбекпен 
биік дəрежеге көтерілуі жəне оның ма-
хаббат хикаясы сынды біраз эпизодтар 
Ыстамбұл қаласында түсірілді. Ескі 
Ыстамбұл шаһары, Мəрмар теңізінің 
жағалауында түсірілім жұмыстары 
өтті. Ешқандай қиындықтар болған 
жоқ. Керісінше Түркия елі құптап, 
тиісті мекемелер жақсы көмек берді. 
Оларға көптен көп рахмет айтамыз.

 – Фильмнің мақсаты мен ма-
ңызына тоқтала кетсек  деймін...

– Фильмнің негізгі мақсаты тағ-
дырдың жазуымен атажұрттан алыс-
тап, қилы тағдыр кешкен ағайындары-
мыздың отанға деген ыстық ықыласын 
көрсету болса, енді бір жағынан халқы-
мыздың басынан кешкен тағдырын көр-
сету арқылы бүгінгі тəуелсіздігіміздің 
қадір-қасиетін ұғындыру. Елбасының 
«Болашаққа  бағдар: Рухани жаңғыру» 
атты мақаласында айтылған туған жер, 
отансүйгіштік қасиет туралы ізгі ойла-
рына фильмнің идеясы  да ұштасаты-
ны айтпасақ та түсінікті. Бейнелеп  айт-
сақ, Мысырды билеген бабамыз Сұлтан 
Бейбарыс өзінің Ұлы даласын сағынып, 
кіндік қаны тамған даласына оралмай 
ма? Міне, біздің кейіпкер де дəл сон-
дай еліміз егемендік алғанда атажұрты-
на сағынып жетеді. Ұрпағына отаннан 
артық жəннат жоқ екенін ұғындырады. 
Сондықтан  қалың көрерменге Отаннан 
артық жұмақ жоқ екенін еске салсақ де-
ген ізгі ниетте болдық. 

– Əңгімеңізге  рахмет!

 Əңгімелескен, 
Жадыра  ЖАҚСЫТАЙ

ге болмайды ғой. Оған қосымша сю-
жеттік желі қосылды. Болған оқиға-
ны əрлеп, тарихи кезеңдегі оқиғалар-
мен ұштастыра берілді.

– Басты кейіпкер өмірде бар 
адам ба? 

– Басты кейіпкердің басынан өт-
керген оқиға ел арасында көп айты-
ла қоймаған екен. 90-жылдардың ба-
сында, қартайған шағында елге ора-
лып, туған жерінде қайтыс болған де-
ген деректер ғана бар. Бұл оқиға тек 
қана сол адамның басынан өткен деп 
айтуға да болмас. Мұны осындай қилы 
тағдыр кешкен адамдардың жинақтал-
ған образы деп білгеніміз жөн.

– Фильмді неліктен «Тасөткел» 
деп алдыңыздар? 

 – «Тасөткел» деген атаудың 
өзі, қарап отырсаңыз, бұралаң жол 
басып, қиын-қиын өткелдерді ба-
ғындырған адамның тағдырын дəл-
ме-дəл ашатын атау. Шын мəнінде 
кейіпкеріміздің басып өткен жолда-
ры тасөткелмен пара-пар. Оқиғаның 
шытырмандығы, кейіпкердің бастан 
кешкен қиындықтары осы атауға 
əбден лайық болғандықтан «Тасөт-
кел» деп атадық. Образды түрде ал-
сақ бүкіл қазақ халқының басынан 
кешкен қиын өткелдерін де білдіреді.

– Актерлер құрамы туралы айта 
кетсеңіз. Басты рөлді кім сомдайды, 
ол адам қалай таңдалды? 

– Актерлар құрамы туралы айтар 
болсақ бас кейіпкер Қасымның обра-
зын 3 кезеңде үш актер ойнады. Бала-
лық шағы, бозбала, жігіттік кезеңі, қар-
тайған шағы. Қартайған шағын еліміз-
ге танымал актер Бауыржан Қаптағай 
ойнаса, жігіттік шағын Арнұр Құдияр-
бек есімді жас актер сомдады. Марат 
Абай-Ділдə, Дархан Сүлейменов, Ға-
зиз Сұрапбаев, Ергенбай Əбуов сияқ-
ты актерлар, Наргиз Алтайбай есімді 

Қазір кинотеатрларда көрсетіліп жүрген қазақ киноларын 
көруге асығатын, құлшынатын болдық. Былтыр «Анаға 
апарар жол» киносы шықты. Тамаша әсер алдым. 3 сағатқа 
жалғасқан тарихи фильм 1930 жылдардағы қазақ халқының 
басына түскен нәубетті суреттейді. 

ҚАЙТА ТҮЛЕГЕН ҚАЗАҚ КИНОСЫ

«Анаға апарар жол» картинасы-
ның негізгі сюжеті ана махаббаты-
ның қуатты күшінен бастау алады. 
Осынау құдіретті күштің арқасында 
кейіпкер үйіне барар жолда кездескен 
ауыр қиыншылықтарды жеңіп шыға-
ды. Оқиғаның негізгі желісі қазақ хал-
қының басына түскен ауыр кезеңмен 
тұспа-тұс келген: ұжымдастыру, жұт, 
соғыс жəне соғыстан кейінгі жылдар. 
Картинаның басты кейіпкері Ілияс 
ерекше рухты жан, ерлік пен отан-
сүйгіштік жəне қайсар мінез көрсе-
теді. Тағдырдың ауыр соққыларымен 
бетпе-бет келеді: балалар үйі, сұрапыл 
соғыс, тұтқынға түсу, жазасын өтеуші-
лер лагері. Осынау ауыртпалықтарды 
еңсеруге оған анамен жүздесу мақса-
ты күш береді. Фильм өмірлік құнды-
лықтардың мəні мен тіршіліктегі құ-
былыстарға өзгеше көзқараспен қа-
рауға жол сілтейді. 

Кешегі  Шəкен  Айманов  түсір-
ген «Тақиялы періште», «Алдаркө-
се», «Біздің сүйікті дəрігер», «Ата-
манның ақыры», «Махаббат туралы 
аңыз» фильмдері қазақ кино өнеріне 
көркемдік төлтумалық дарытқан өмір-
шең туындылар. Бұларды қанша көр-
сең де, еш жалықпайсың.

Бірақ қазақ киносына үнді кино-
сындағыдай неге салт-дəстүрімізді, 
əдет-ғұрпымызды көрсетпеске. Үнді 
киносын алып қарасақ, кейде жалық-
тырса да əр бөлімінде өздерінің ұлт-
тық салт-дəстүрлерін керемет əсіре-
леп көрсетіп отырады. Бір қызық жағ-
дай, біздің еліміздегі қазақтың саны-
нан үнді сериалдарының көрермендері 

көп болып кеткен. Осындай қалыппен 
жүре берсек, қазақ салт-дəстүрінен гөрі 
үнді салтын жатқа білуіміз ғажап емес. 
Еңкейген кəріден ойнаған балаға дейін 
осы көгілдір экраннан көрсетіп жатқан 
үнді, түрік, тіптен филиппин елінің се-
риалдарын жақсы көретін болды. Неге 
біздің салт-дəстүрімізді жан-жақты ашып 
көрсететін кино шығармасқа?

Мысалы, неге кəрістің «Тəуіп Хо-
жун», «Кэ бэк», т.б сериалдарын көр-
генше кешегі қазақ топырағында дүние-
ге келіп, Орта Азияны басқарған Жалаң-
төс баҺадүр, үш жүздің басын қосқан 
хан Абылай, жоңғарлармен ақтық демі 
қалғанша күрескен Бөгенбай, Қабанбай, 
Наурызбай сынды батырлар туралы се-
риалдар түсірмеске? Соңғы уақытта ин-
тернет жылдам дамып келе жатқанына 
қарамастан, жер бетіндегі адамдардың 
көп бөлігі сиқырлы қобдишадағы ки-
нодан бас тарта алар емес. Оған дəлел 
мемлекетімізде жыл санап кинотеатрлар 
санының артуы. Өйткені бұл киноларды 
тамашалағанда,  елін, жерін қорғаған ба-
тырлар көзімізге елестейді. Жасыраты-
ны жоқ, шетел сериалын көріп, өз ұлты-
ның Алпамыстай алыбы мен Қобылан-
дыдай батыр бабалары барын білмейтін 
ұрпақ өсіп келеді. Егер өзіміздің алып 
тұлғалы батырларымыз жайлы түріктің 
«Ертұғрыл» киносы сияқты кино түсір-
сек, біздің де батырлардың бастан кеш-
кен оқиғаларын, көрген азаптарын, іс-
теген ерліктерін мақтан етіп айтып жү-
ретін едік.

Қазақ киносында «Амангелдіден» 
кейін талай-талай ұлт бейнесін, қазақ 
тағдырын, бүгіні мен кешегісін сурет-

тейтін туындылар дүниеге келді. Əсі-
ресе ел жадында «Менің атым Қожа», 
«Тақиялы періште», «Девушка и джи-
гит» жəне т.б. көптеген фильмдер сақ-
талып қалған. Жарты ғасырдай тари-
хы бар бұл туындылар əлі де болса 
көрерменнің сұранысын тудырады.

Соңғы жылдары қазақ кинематог-
рафия саласына айтарлықтай көңіл 
бөліне бастады. Өмірге көптеген жаңа 
туындылар келді. Шедевр-фильм, оқи-
ғалы-фильм, ұмытылатын-фильм жəне 
экшн фильм, ерекше фильмдер де бар. 
Мұндай кино көрерменнің жүрегіне 
бірден жол тауып, ерекше əсер қал-
дырады. Олардың тіптен өмірге, кино-
ға деген көзқарасы, тілдері бөлек. Бұл 
туындылар қарапайым көпшіліктің 
дініне, ұлтына бөлместен түсінікті бо-
луды өздеріне мақсат еткен. Мəселен, 
ондай ерекше киноға Сергей Дворцев-
тың «Қызғалдағы» (Тюльпан) жатады. 
Бұл фильм Канн қаласында (Франция) 
өткен Халықаралық кинофестивальде 
«Ерекше көзқарас» байқауының бас 
жүлдесін жеңіп алған болатын. «Қыз-
ғалдақ» фильмі Қазақстанның ауылда-
ры мен шалғайдағы аймақтарында тұ-
ратын шопандардың тауқыметті өмірі 
жайлы сыр шертеді.

Қазақ киносы дегенде, алдымен 
«Қыз Жібек» пен «Біздің сүйікті 
дəрігер» сынды классикалық дү-
ниелер елестейтіні сөзсіз. Алай-
да қазіргі уақытта отандастарымыз 
соңғы шыққан туындыларға да жо-
ғары баға беруде. «Қызыл қоян жай-
лы əңгіме», «Жоюшы», «Менің ба-
лалық шағымның аспаны», «Ға-
шық жүрек» сынды фильмдер шет 
елдік картиналарға қарағанда ха-
лыққа кеңінен танылды. Көпшілік 
бұл фильмдерді жылы қабылдады. 
Тіптен, мемлекет тарапынан да кө-
мек көрсетілуде. Бүгінгі таңда көп-
теген көрермен қазақ киносы на-
шар, түсірілуі де шетелдік əріп-
тестермен салыстыруға келмейді 
деп ренжиді. Əрине, бұл орынды 
болар. Алайда «көш жүре түзе-
леді» деген халық емеспіз бе, уа-
қыт өте біз де «Голливуд» түсірген 
киноны түсірерміз. Ал əзірге осы-
ған да шүкір. Қазақ киносы – қазақ 
тарихы. Өшпес із қалдырар мəдени 
мұра. Ертеңгі күнге бүгінгі күннен 
естелік. Сондықтан мүмкіндігінше 
бізге, жастарға үлгі болатын, салт-
дəстүрді дəріптейтін мультфильмдер, 
кинолар түсірілсе деймін.

Үміт ҚҰЛПЕЙІС, 
Қазақ ұлттық аграрлық 

университетінің 1-курс студенті
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«ТҮРКІСТАН» ГАЗЕТІНЕ 2018 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП  ЖАТЫР

Жеке жазылушылар үшiн

Индекс 1 айға 3 айға 6 айға 12 айға

Қалалар бойынша 65413 300,16 900,48 1800,96 3601,92

Аудан, (ауыл) 65413 318,79 956,37 1912,74 3825,48
Кəсiпорын, мекемелер мен ұйымдар үшiн

Қалалар бойынша 15413 458,16 1374,48 2748,96 5497,92
Аудан, (ауыл) 15413 476,79 1430,37 2860,74 5721,48

Астана, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облыстарының 
жеке жазушылары үшін

Қалалар бойынша 67413 313,16 939,48 1878,96 3757,92

Аудан, (ауыл) 67413 331,79 995,37 1990,74 3981,48

Астана, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облыстарының 
кəсіпорындары мен ұйымдары үшін

Қалалар бойынша 17413 471,16 1413,48 2826,96 5653,92
Аудан, (ауыл) 17413 489,79 1469,37 2938,74 5877,48

«Евразия-пресс» бойынша:
Индекс 1 айға 3 айға  6 айға 12 айға

Жеке жазылушылар үшiн 65413 343,00 1029,00 2058,00 4116,00

Кəсiпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшiн 15413 520,00 1560,00 3120,00 6240,00

«Эврика-Пресс» бойынша:

Индекс 1 айға 3 айға 6 айға 12 айға

Жеке жазылушылар үшiн 65413 320,00 960,00 1920,00 3840,00

Кəсiпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшiн 15413 497,00 1491,00 2982,00 5964,00

Сондай-ақ Оңтүстiк Қазақстан облысындағы ИП Бектұрғанов, 
«Эврика Медиа», «Евразия-Қызылорда» т.б. 
өкiлдiктерi арқылы да  жазыла аласыздар.

ҚҰРМЕТТI ОҚЫРМАН!
Мемлекет басшысының латын графикасына негізделген жаңа əліпбиге 

көшу туралы жарлығына орай халықаралық «Түркістан» газетінің 
аты ендігіден былай латын қарпімен «Тu’rkistаn» болып жазылады. 
Сондықтан оны тосырқамай, дұрыс қабылдауларыңызды сұраймыз. Га-
зетке бұрынғыша – каталогтағы қалпымен жазылу жүргізіле береді.

Түркістан! Бұл – тек қазақ үшін ғана емес, бүкіл түбі бір түркі жұрты 
үшін де қасиетті атау, қадірлі ұғым. Алғаш халқымыздың біртуар перзенті 
Қалекең, Қалтай Мұхамеджанов шаңырағын көтерген «Түркістан» – 
«Тu’rkistаn» газеті бүгінде қазаққа танымал айтулы басылымға айна-
лып отыр. 

Ендеше баспасөзге жазылу кезінде «Тu’rkistаn»-ды ұмытпаңыз, ағайын!

Бағасы келісім бойынша
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Еліміздің БАҚ нарығын дамыту мәселелеріне арналған 
Х конференцияда медианарықтағы жүйелі өзгерістер 
мен осы саланы дамытудағы басты трендтер кеңінен 
талқыланды. Қазақстан баспасөз клубы ұйымдастырған 
медиақұрылтайдың басты тақырыбы «Медианарық: жүйелі 
өзгерістер және жаңа көзқарастар белестері» болды.

Қазақстандағы БАҚ нарығы 500 
млрд теңгені құрайды деп есепте-
леді. Қазақстандағы сөз еркіндігінің 
деңгейін он балдық көрсеткішпен 
есептейтін болсақ, онда оның дең-
гейі сегіз бал деп санайды Ақпарат 
жəне коммуникация министрі Дəурен 
Абаев. Оның айтуынша, заңға енгізі-
летін түзетулер көпшіліктің күшімен 
қабылданады. Түзетулер енгізілмес 
бұрын мемлекеттік органдардың, үкі-
меттік емес ұйымдардың мақұлдауы-
нан өтеді. Бұл – ұжымдық жұмыс, 
пікірталас барысында көп нəрсе өзге-
реді. Əзірлеушінің нұсқасы қалмауы  
мүмкін деді ол. «Органдар жаңа жағ-
дайда жұмыс істеу керек. Алдағы уа-
қытта мемлекеттік органдардың  БАҚ-
пен жұмыс істеу тиімділігіне бай-
ланысты бонустық жалақы жүйесін 
енгізу жоспарлануда. Осының аясын-
да оларды жазалау да  қарастырыла-
ды. Бұл бірте-бірте іске асатын эво-
люциялық тəсіл. Қазір түзетулер тал-
қыланып жатыр, депутаттар БАҚ-тың 
сұранысы үшін 15 күн емес, жеті жұ-
мыс күнін енгізуді ұсынып отыр», – 
деді министр. Сонымен қатар ол мем-
лекеттік органдар қоғамдық пікір ту-
ғызған жағдайларға жылдам пікір 
білдіруге тиіс болатынына тоқталды. 

қазіргі оқытушылар заманауи тех-
нологияның тілін меңгеріп, білімін 
жетілдіріп отыруға тиісті делінді 
сессияда. «Қазмедиа орталығы» 
журналистика мектебінің директо-
ры Махаббат Есен журналистика 
факультетінің студенттері мен оқы-
тушыларына арналған шеберлік са-
ғаттары мен семинарлар ұйымдас-
тырылатынын айтты.

ЮНЕСКО-ның Қазақстан, Қыр-
ғызстан, Тəжікстан жəне Өзбекстан 
бойынша Алматыдағы кластерлік 
бюросының ақпарат жəне комму-
никация мəселелері жөніндегі мама-
ны Сергей Карпов та бұл мəселенің 
бүгінгі журналистика саласында аса 
өзекті екенін атап өтті. 

Динара ДҮРМƏН

Министр АҚШ-та мемлекеттік орган-
дар БАҚ сұранысына 20 күнде, Гер-
манияда – 15, Швецияда – 30 күнде 
жауап беруі мүмкін, ал экономикалық 
ынтымақтастық жəне даму ұйымда-
рының басқа елдерінде мемлекеттік 
органдардың сұранысқа жауап беру 
міндеті мүлдем жоқ екенін айтты. 
«Жауапкершілік нормасын енгізу үшін 
сапалы жауап беруге мүмкіндік беру 
қажет. Ал егер барлығы бұрынғыша 
қалатын болса, онда формалды жауап 
көбейе береді», – деді министр. Ми-
нистр мемлекеттік органдарды журна-
листердің сұранысына ынталандыру-
дың ең жақсы тəсілі – медианың сұра-
нысын елемейтіндерге қарсы «көпте-
ген сот процестерінің» болатындығы 
деп атап өтті. Сондай-ақ министр сөз 
еркіндігіне көңілі толмайтын журна-
листерге  елде «сөз еркіндігі өте жоға-
ры, шамамен он балдық көрсеткіштің 
сегізін құрайды» деген министр Қа-
зақстанның латын қаріпіне көшуі БАҚ 
нарығына қалай əсер ететіндігіне де 
тоқталды. «Ешқандай қиындық туын-
дамайды. Себебі латын қарпі негізін-
дегі жаңа əліпбиге көшу бүгін-ертең 
емес, 2025 жылға дейін іске асырыл-
мақ. Жеті жылда адамдар үйреніп ке-
теді деген ойдамын. Тіпті 40 жастың 

үстіндегі адамдар да үйренеді деп 
үміттенемін. Латын қаріпіне көшу 
бастамасы 2012 жылдан бастап тал-
қыланып келеді. Психологиялық тұр-
ғыдан қорқыныштың болуы да ық-
тимал. Егер сіз қазақ тілін білсеңіз, 
онда ешқандай кедергі туындамай-
ды. Кейбіреулер мəтіндерді қазірдің 
өзінде-ақ латыншаға аудара бастады. 
Бұл – ауқымды жұмыс. Онда барлық 
дүниелер назарға алынады», – деді 
Дəурен Абаев. 

Бұдан өзге, сессия барысында 
журналистика факультетінің ұстаз-
дары заманға сай білімін жетілдіріп 
отыру керектігі де айтылды. Өйт-
кені мұғалімнің бұрынғы теория-
лық білімі қазіргі түрлі техноло-
гияны меңгерген студенттерді аса 
қызықтыра қоймайды. Сондықтан 

Алматыда өткен медиақұрылтайда сөз болды
МЕДИАНАРЫҚТЫ ДАМЫТУ ТЕТІГІ

Биыл фестивальдің бас жүлдесі бойын-
ша 22 елден 21 картина бақ  сынаған. Режис-
сер Сəбит Құрманбековтің «Оралман» фильмі 
аталған кинофестивальдің негізгі бағдарлама-
сына іріктелініп алынып, мəдени жəне діни 
өзгешеліктеріне қарамастан, өз еліне қайта 
оралған отбасының драмалық оқиғасы эмо-
ционалды əсерлі баяндалғаны үшін марапат-
талды. «Оралман» көркем фильмі осы жыл-
дың басында Иранның астанасы Тегеранда өт-
кен  35-ші халықаралық Фаджр кинофестивалі 
мен XIII Халықаралық «Еуразия» кинофести-
валінің бас жүлдесін жеңіп алған болатын.  
Фильмде басты рөлді сомдаған актер Дулыға 
Ақмолда қыркүйек айында Татарстанда өткен 
XIII Халықаралық мұсылмандар киносы фес-
тивалінде «Үздік ер адам рөлі» жүлдесімен 

марапатталды. Сондай-ақ, картина Италияда 
өткен ХХ Халықаралық «Religion Today» ки-
нофестивалінде «Үздік фильм» номинация-
сында жеңіске жетіп, тəуелсіз SIGNIS қазы-
лар алқасының арнайы жүлдесін иемденді. 

Мангейм-Гейдельберг кинофестивалінің 
нəтижесі бойынша, байқаудың «Үздік то-
лықметражды фильмі» атты бас жүлдесі ре-
жиссер Вито Пальмиеримнің «Техаста көрі-
серміз» атты италиялық картинаға бұйырды. 
Ал филиппиндік режиссер Багане Фиол түсір-
ген «Ормандағы серуен» фильмі фестивальдің 
арнайы жүлдесімен марапатталды. Сонымен 
қатар, «Күзетші» (Доминикан Республикасы, 
Пуэрто-Рико, Бразилия), «Қасиетті ауа» (Из-
раиль) жəне «Мұртаза» (Түркия) атты фильм-
дер қазылар алқасының құрметті сыйлықтары-
мен марапатталды. 66-шы халықаралық Ман-
гейм-Хайдельберг (International Filmfestival 
Mannheim-Heidelberg) кинофестивалінің ха-
лық аралық қазылар алқасының құрамына 
Германияның танымал кинематографистері 
– Клаудиа Ландсбергер, Кристиан Юль Лем-
че жəне Клеменс Клопфенштейндер кірді. 

Бір айта кетерлігі, кинофестивальдің 
ұйымдастырушылары «Оралман» фильмін 
Германияда прокатқа шығаруға ұсыныс жа-
саса, Башқұртстанда  желтоқсанда өтетін IV 
Халықаралық «Күміс Ақбозат» кинофести-
валінің ашылу салтанаты «Оралман» фильмі-
мен ашылады. 

Ж.ƏШІМ

Халықаралық «Түркістан» газетінің ұжымы «Қазақ газеттері» ЖШС-нің бас ди-
ректоры, Президент сыйлығының лауреаты Шəмшидин Паттеевке ағасы

Иса ƏШЕНҚОЖАҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Оңтүстік Қазақстан облысы əкімдігі жəне облыстық əкімі аппараты «Қазақ га-
зеттері» ЖШС-ның бас директоры Шəмшидин Паттеевке ағасы

Иса ƏШЕНҚОЖАҰЛЫНЫҢ

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

«ОРАЛМАН» ФИЛЬМІ 
ЖҮЛДЕЛІ ОРАЛДЫ

«АЛДЫМ — М�З, 
АРТЫМ — ЖАР»

9-19 қарашада  Германияда  өткен 66-шы халықаралық Мангейм-Хай-
дельберг (International  Filmfestival Mannheim-Heidelberg)  кинофестивалінде 
«Оралман» фильмі үздік жетістіктері үшін арнайы жүлдемен марапатталды. 

ТУРИСТІК БАҒДАРЛАМА 
ӘЗІРЛЕНБЕК

 «Kazakh Tourism» Ұлттық компания-
сы» АҚ Ұлы Жібек жолын басып өтетін 
туристік бағдарлама əзірлеуде. «Жаңа Ұлы 
Жібек жолы» халықаралық экспедициясы 
барынша киелі де қасиетті өңірлерді, ежелгі 
ескерткіштерді тамашалауға арналған.

 «Қазіргі уақытта «Kazakh Tourism» бағ-
дарламасы жасақталуда. Біз оны алдағы жылы 
əйгілі жиһангез Яцек Палкевичпен бірге та-
ныстырамыз. Осы бағдарламаның базасы бо-
йынша Өзбекстандағы, Қырғызстандағы, Ре-
сейдегі əріптестерімізбен ұлтаралық туристік 
өнімдерді əзірлейтін боламыз. Себебі Өзбекс-
тан арқылы Қазақстанның да туризмін да-
мытуды көздеп отырмыз», – дейді «Kazakh 
Tourism» Ұлттық компаниясы» АҚ басқарма 
төрағасының орынбасары Тимур Дүйсенға-
лиев. Ол өз сөзінде Өзбекстандағы көптеген 
тарихи ескерткіштер Əмір Темірдің арқасын-
да сақталып қалғанын айта келе: «Ал Қазақ-
станда, өкінішке қарай, көптеген ескерткіш-
тер жойылып, орыны ғана қалған. Бірақ біз-
де көшпенділерден қалған бай мəдениет бар. 
Киелі де қасиетті жерлер де жетерлік. Ха-
лық бұрынғы наным-сеніммен ол жерлерге 
тəу етеді. Яцек жүріп өтетін жолды біз ту-
ристік бағдарға айналдырып, Қазақстанның 
ішіне де, сыртқы елдерге де танымал еткіміз 
келеді. Ойлап қарасаңыз, сонау Маңғыстауда-

ғы халық Шығыс Қазақстанның көркем таби-
ғатын өмірі көрмеуі мүмкін. Сондықтан, бар-
лық мүмкіндіктерді пайдаланған жөн. Осы 
ретте Яцек Палкевичтің əлемдік абырой-ата-
ғы біздің туризмнің дамуына оң серпін беруі 
керек», –  дейді ол. 

2018 жылы сəуір айында Қытайдан ат-
танып, маусымда Польшада мəресіне же-
тетін «Жаңа Ұлы Жібек жолы» халықара-
лық экспедициясы Қазақстанның киелі жер-
лерін басып өтуді жоспарлап отыр. Экспеди-
цияның жетекшісі – əлемге əйгілі жиһангез 
Яцек Палкевич.  

Жəнібек ƏШІМ

Сəрсенбі Дəуітұлы 2008 жылы «Қаз-
ақпарат» баспасынан шыққан «Төле би» 
атты кітапты құрастырған еді. Оның тұ-
саукесері Жазушылар одағында өткен. 
Сонда қарағандылық Бақытқали Мұса-
беков деген азамат Төле би туралы тың 
дерек айтқан екен. 

Төле би мен Əйтеке би екеуі сұх-
баттасып отырғанда Əйтеке Төле биге 
қарап: «Қазақ он жасты бір белес 
дейді, Төке. Сіз соны маған ажыратып 
беріңізші», – депті. Сонда Төле би: 

– Онға келдім, ойнадым,
Балалықты қоймадым.
Жиырмаға келдім, тойладым,
Онда да балалықты қоймадым.
Барымды бойға киіндім,
Қыз-келіншекке шүйілдім.

Отызға келдім, 
алтайы қызыл түлкі болдым,
Қыран құсқа алдырмадым,
Құмай тазыға шалдырмадым,
Тең құрбының көңілін, 
     қалдырмадым.

Қырыққа келдім, арғымақтай 
                            аңқылдадым,
Қыран құстай саңқылдадым,

Тең құрбының алдында 
                         жарқылдадым.

Елуге келдім, асқар белге шықтым,
Алыс-жақынды байқадым, 
Дəулетімді шайқадым.

Алпысқа келдім,  алты тарау 
                         жолға түстім,
Жетпіске келдім, жеңілгенімді   
        білдім,
Билікті ұл мен қызға бердім.
Айтқанына көндім,
Айдауына жүрдім.

Сексенге келдім,
Оң жағым – от, сол жағым – су,
Алдым – мұз, артым – жар.
Қалай қозғалсам да
Тіршілік деп білдім.

Сонда Əйтеке би тұрып:
 –  Оу, Төке, сіз жетпісте, 
Желкенін жайған кеме болдыңыз,
Сексенде топ бастаған серке 
        болдыңыз.
Тоқсанда оңыңыз да, солыңыз да,
Алды-артыңыз да жарасып,
Торқаға бөленіп отырсыз, – депті. 

Əсел МАҚСАТҚЫЗЫ


