
Сол дәуірден бастап, қазақ 
ұлтының малын, жанын күн 
демей, түн демей талап тоз-
тозын шығарды. Қазақ к�рмеген 
қорлық, тартпаған зорлық, 
шекпеген жәбір-жапа қалмады. 
Жаман ниетін жасырмай ашық 
та, жақсылыққа жеткерем деген 
жымысқы ниетпен астыртын да 
талады.

Балабақшаға кірген сәтте-ақ 
қуана амандасып, тақпақтарын 
тақылдап айтып берген кішкентай 
балақайларға сүйсіндік. Бақытты 
балалық шағы басқа елдің 
босағасында �тіп жатқанын 
сезбесе де, ішкі түйсіктері 
алдамайтын сияқты. Ерекше 
қайсар, ерекше алғыр. 

Жаңа жыл жақындап қалды. 
Балалар мен немерелерімізге 
сыйлық ала бастаймыз. Сонда 
ойыншықтардың қайсысын 
сатып алуға болады, қайсысын 
болмайды? Оны қалай білеміз? 
Ол туралы ақпарат еш жерде 
жоқ. Қанша миллион теңгеге 
айыппұл салдыңыз, саудагерлер 
миллиардтаған сомаға сол 
тауарды қайта әкеледі. Айналып 
келгенде еш нәтиже жоқ.
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Әсел ӘНУАРБЕК
 
2017 жыл мектеп табалдырығын алғаш аттаған балалар санының 
артуымен де есте қалды десек, артық айтпаспыз. Себебі биылғы оқу жылы 
қарсаңында бірінші сыныпқа қабылданған оқушылар санының көбейіп, 
мектептерде орын жетіспей жатқандығы сөз болған. Сондай-ақ, биылғы 
жылы білім беру саласында орын алған өзгерістер де жоқ емес. 

Ахмет ӨМІРЗАҚ

Бұйырса, 2017 жылдың соңғы парақтарын жауып, бірер күнде жаңа ит 
жылының есігін ашқалы тұрмыз. Әр жылдың өз қызығы бар. «Өткен күннен 
белгі бар» деп қазақ халқы айтқандай, 2017 жыл да еліміз, халқымыз 
үшін жаман жыл болған жоқ. Көптеген саяси, мәдени оқиғалар жылы 
болды. Осыған орай, газетіміздің жылжабар санында бірнеше қаламгерге 
хабарласып, оларға бірнеше сұрақ қойып, пікірін сұраған едік. 
1.Жаңа жыл мерекесі жайында соңғы кезде түрлі пікірлер айтылып жүр. 
Жаңа жылды қалай күтіп аласыз? 
2.Әр жылдың өз қызығы бар. Осы орайда өтіп бара жатқан тауық жылы сіздің 
өміріңізде қандай із қалдырды? 
3. Биылғы әдеби өмір туралы пікіріңіз қандай?
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�АЗА� ПЕН �ЫР
ЫЗДАН 
ЖА�ЫН ХАЛЫ� ЖО� 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ, Қазақстан Республикасының Президенті:

Қазақстан Президенті бұл кездесу екі ел ара-
сындағы дипломатиялық қарым-қатынастың 25 
жылдығымен тұспа-тұс келіп отырғанын атап өтті. 
«Қазақстан мен Қырғызстан – бауырлас əрі одақ-
тас мемлекеттер. Біздің арамыздағы барлық салада 
сындарлы жəне сенімді диалог орнаған. Сондықтан 
Қазақстан мен Қырғызстан арасында шешімін тап-

пайтын ешқандай да мəселе жоқ», – деді Қазақс-
тан Президенті.

Ал Қырғызстан президенті Сооронбай Жээнбе-
ков Қазақстанға ресми сапармен келуге мүмкіндік 
туғызғаны үшін жəне өткен сайлаудағы жеңісімен 
құттықтағаны үшін Қазақстан Президентіне ал-
ғыс айтты.

– Қазақстанға бірінші сапарым қос мерейтой – 
елдеріміз арасындағы дипломатиялық қарым-қаты-
настардың 25 жылдығы мен Мəңгілік достық туралы 
шартқа қол қойылуының 20 жылдығы қарсаңында 
өтуде. Біздің тарихымыз да, тіліміз де, дініміз бен 
мəдениетіміз де бір. Қырғыз бен қазақтан жақын ха-
лық жоқ деп дұрыс айттыңыз. Стратегиялық бай-
ланыстарымызды нығайтуға, одақтастық уағдалас-
тықтарды нақты істерге айналдыруға бар күшімді 
саламын, – деп уəде етті Қырғызстан президенті.

Ал қос елдің ресми делегацияларының ке-
ңейтілген құрамда өткізген келіссөздері барысын-
да күн тəртібіндегі екіжақты экономикалық мəсе-
лелер, цифрлық технологияларды пайдалану кезін-
дегі бірлескен жұмыстардың перспективалары, сон-

дай-ақ, су жəне энергетика саласындағы ынтымақ-
тастық мəселелері қарастырылды. Қазақстан Пре-
зиденті екі ел үкіметтері қол қойған Жол картасы-
ның орындалу нəтижелеріне көңілі толатынын ай-
тып, бұл жұмыстарды жалғастырудың маңызды-
лығын атап өтті.

Сапар аясында екіжақты көптарапты ынтымақ-
тастықты жаңа сапалы деңгейге көтеруге жəне мем-
лекеттік шекараның халықаралық-құқықтық рəсім-
делуін аяқтауға бағытталған бірқатар екіжақты құ-
жаттарға қол қойылды. Атап айтқанда, қос мем-
лекеттің президенттері «Бірлескен мəлімдемені», 
«Мемлекеттік шекараны белгілеу туралы шарт-
ты» жəне «Мемлекеттік шекара режимі туралы 
келісімді» бекітті.  

һәм қазақтың әдеби өмірі туралы әңгіме
ЖАЗУШЫЛАР ЖАҢА ЖЫЛ ЖАЙЛЫ

АҚЫЛДЫ БАЛАЛАРҒА – 
АЙТУЛЫ МЕКТЕП

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

Қырғыз республикасының жаңа сайланған президенті Сооронбай Жээнбеков 
елімізге алғашқы ресми сапармен келді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада 
мәртебелі мейманмен кездескен соң, шағын құрамдағы келіссөздер жүргізілді.
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Жиын басында Энергетика ми-
нистрі Қанат Бозымбаев пен Ин-
вестициялар жəне даму министрі 
Жеңіс Қасымбек жылу беру маусы-
мының барысы жайында баяндама 
жасады. Энергетика министрі тұты-
нушылардың электр қуатымен жəне 
жылумен толық қамтамасыз етіл-
генін атап өтті. Министрдің сөзін-
ше, электр стансаларында биыл-
ға жоспарланған жөндеу жұмыста-
ры толығымен аяқталған. Бүгінге 
дейін 8 энергетикалық блок, 57 қа-
зандық, 35 турбина, 24 мың шақы-
рым электр желісі жөнделді. Соны-
мен қатар, Қанат Бозымбаев еліміз-
дегі электр стансаларының отын қой-
маларында 4,3 млн тоннадан астам 
көмір, 111 мың тонна мазут жинал-
ғанын айтты. Ал орталық жылумен 
қамту аумақтарының қазандықтарын-
да 792,4 мың тонна көмір, 108 мың 
тонна мазут жиналыпты. Сонымен 
бірге, Қанат Бозымбаев бұл бағыт-

АЛАШ ЖЕРІНДЕ «А�ЫЛДЫ �АЛАЛАР» КӨБЕЙМЕК
Өңірлердегі жылу беру 
маусымының барысы, 
халықаралық ЭКСПО-2017 
көрмесінде көрсетілген 
технологияларды енгізу 
жағдайы, «Ақылды қалалар» 
жобаларын жүзеге асыру жайы 
кезекті Үкімет отырысында 
талқыланды.  

Үкімет отырысында бұл мәселеге баса көңіл бөлінді

та орын алып отырған олқылықтарға 
да тоқталды. «Кейбір жерлерде жөн-
деу жұмыстары кешіктірілуде. Мы-
салы, 2015 жылы басталған Шарда-
ра су электр стансасында 2 гидроге-
нераторды жаңарту осы күнге дейін 
аяқталмаған. Осыған байланысты 
стансада су мақсатсыз, бос ағып жа-
тыр. Оның жұмыстарын аяқтау тек 
келесі жылға жоспарланған. Су ре-
сурстарын тиімді пайдалану мақ-
сатында «Самұрық-Энерго» акцио-
нерлік қоғамы қайта қалпына келті-
ру жұмыстарын жеделдету үшін қо-
сымша шаралар қабылдауы қажет», 
– деді Энергетика министрі.

Одан кейін сөз алған Инвестиция-
лар жəне даму министрі Жеңіс Қа-
сымбек көмірді тасымалдаудың есебін 
жасады. Министр келтірген деректер-
ге сүйенсек, елімізде көмір тасымал-

дауға арналған ашық вагон паркі 50 
мыңнан асады. Жылыту маусымына 
əзірлік басталғалы 43,5 млн тоннадан 
астам көмір тасымалданып үлгеріпті. 
Бұл белгіленген жоспардың 98 пайы-
зын құрайды. «Тасымалдауды толық 
қамтамасыз ету үшін жүк жөнелтуші-
лер, жүк алушылар мен тасымалдау-
шы арасында ішкі республикалық та-
сымалда жүк жөнелту бойынша тіке-
лей ұзақ мерзімді келісімшарттар жа-
салды. Жазғы уақытта көмір тасымал-
дау көлемінің тең бөлінуі қамтамасыз 
етілді», – деп атап өтті Жеңіс Қасым-
бек. Күн тəртібіндегі алғашқы мəселе 
бойынша Үкімет басшысы Бақытжан 
Сағынтаев тиісті министрліктер мен 
жергілікті атқарушы органдарға жылу 
беру маусымының барысын бақылау-
да ұстап отыруды тапсырды. 

Əрі қарай Үкімет мүшелері 

ЭКСПО-2017 көрмесінде көрсетіл-
ген технологияларды енгізу бойын-
ша жүргізіліп жатқан жұмыстардың 
барысын талқылады. Бұл мəселе 
жайында Энергетика министрі мен 
Білім жəне ғылым министрі баян-
дады. Жиында белгілі болғандай, 
Энергетика министрлігінің сарапта-
малық жұмыс тобы төрт бағыт бо-
йынша ЭКСПО-2017 көрмесінің ше-
телдік павильондарында көрсетіл-
ген 105 шетелдік жəне 28 отандық 
технологияны іріктеп алыпты. Енді 
іріктелген тізім ұлттық, жекеменшік 
компанияларға жəне əкімдіктерге жө-
нелтілмек. Айта кетейік, бұл тізім 
əлі де нақтыланады. «Əкімдіктер 
қазіргі уақытта енгізу үшін 40 тех-
нологияны іріктеп алды, оның төр-
теуі 2018 жылы енгізіледі. Ұлттық 
компаниялар өндіріске енгізу мақ-
сатында 15 технологияны іріктеп 
алды, оның екеуі 2018 жылы енгізі-
леді», – деді Энергетика министрі 
Қанат Бозымбаев. 

Ал Білім жəне ғылым министрі 
Ерлан Сағадиев өз сөзінде ЭКС-
ПО-2017 көрмесінің ғылым-білімді 
дамытуда жаңа идеялардың пай-
да болуына ықпал еткеніне тоқтал-
ды. Бұл ретте Премьер-министр об-
лыстық əкімдіктерге жаңа техноло-
гияларды енгізу кезеңіне көшу жұ-
мыстарын жалғастыруды міндеттеді. 

Күн тəртібіндегі кезекті мəселе 

– «Ақылды қалалар» жобасын жү-
зеге асыру барысы. Бұл мəселе бо-
йынша ҚР Ақпарат жəне коммуни-
кациялар министрі Дəурен Абаев 
баяндама жасады. Министр жоба-
ны жүзеге асыру мақсатында қолға 
алынған шараларға тоқталды. Айта 
кетейік, Smart City тұжырымдама-
сы барлық қалалық қызметтердің 
тиімділігін арттыруға бағытталған. 
Дəурен Абаевтың сөзіне сүйенсек, 
«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасының негізгі көрсеткіш-
терінің бірі – еліміздің бес ірі қала-
сында Smart Astana, Smart Karagandy, 
Smart Ontystuk, Smart Almaty, Smart 
Aktobe секілді Smart City-ді дамыту. 

Негізі, елорданы Астанаға көші-
ру туралы тарихи шешім 1997 жылы 
қабылданды. Ал ресми түрде əлем 
картасында пайда болған жаңа ас-
тананың халықаралық тұсаукесері 
1998 жылы 10 маусымда өтіп, 6 
шілде – Астана күні деп белгіленді. 
Жиырма жыл тарих беттерінде қас-
қағым сəт болғанымен, еліміздің та-
рихындағы елеулі үлесі мен өзіндік 
орнын бекітті. Еуропа мен Азия ара-
сындағы алтын дəлізде орналасқан 
жаңа Астананың саяси-экономика-
лық маңызы еселене түсті. Аста-
на əлемдік деңгейдегі өзекті мəсе-
лелер талқыланатын бірегей диа-
лог алаңына айналды. Астана қа-
ласы Қазақстанның Еуропадағы 
қауіпсіздік жəне ынтымақтастық 
ұйымына, Шанхай ынтымақтас-
тығы ұйымына, Ислам ынтымақ-
тастығы ұйымы Сыртқы істер ми-
нистрлері кеңесіне төрағалық етуі 
кезінде жоғары деңгейдегі мей-
мандарды өз төріне жинады. 2018 
жылдың қаңтарынан бастап Қа-
зақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы-
ның Қауіпсіздік Кеңесіне төраға-
лық ететін болады. Міне, осы тө-
рағалықта Астана ұлттар мен эт-
ностардың, мемлекеттер мен көш-
басшыларды ұйыстыратын, береке-
бірлікке шақыратын алаң статусын 
тағы да дəлелдемек. Елордада бұ-

ған дейін де əлемдік қауіпсіздік мə-
селелері көтеріліп, əлемдік деңгей-
дегі саясаткерлер мен көшбасшы-
лардың басын қосты. Атап айтқанда, 
Сирия мəселесі бойынша келіссөздер 
Астанада əлі де өткізілуде. «Осында, 
ежелгі Сарыарқа жерінде тек астана 
емес, еліміздің болашақ бесігі өмір-
ге келді. Астана тарихы мен қазақс-
тандықтардың тағдыры бір-бірінен 
ажырағысыз. Елорда біздің респуб-
ликамыздың күш-қуаты іске асуы-
ның, динамикалық дамуының жəне 
тұрақтылығының көрінісі. Астана 

Министрдің айтуынша, қазіргі уа-
қытта мемлекеттік бағдарлама шең-
берінде «Ақылды қалалардың» типтік 
тұжырымдамасы дайындалған. Бұл құ-
жат Smart City технологияларын енгі-
зудің негізгі ережелерін, тəсілдерін, 
мақсаттарын, басымдықтары мен мін-
деттерін айқындайды. «Жобалар мем-
лекет-жекеменшік əріптестігі, ақпарат-
тандырудың сервистік моделі, бюд-
жеттік қаржыландыру жəне жеке ин-
вестициялар шеңберінде жүзеге асы-
рылатын болады. Сонымен қатар жо-
баларды бенчмаркингті пайдалану, 
яғни үздік əлемдік жəне отандық тəжі-
рибеге бағдарлау арқылы жүзеге асыру 
жоспарланған», – деді Дəурен Абаев. 

Үкімет отырысында «Smart City» жо-
басын жүзеге асыру мəселесі бойынша 
Астана қаласының əкімі Əсет Исеке-
шов, Алматы қаласының əкімі Бауыр-
жан Байбек, Қарағанды облысының 
əкімі Ерлан Қошанов та есеп берді. 

Үкімет отырысында заң жобалау 
жұмыстарының 2017 жылға арналған 
жоспарының орындалуы мен келер 
жылға арналған жоспардың жобасы 
да сөз болды. Бұл тақырып бойын-
ша Əділет министрі Марат Бекетаев 
баяндама жасады. Əділет министрі 
Үкіметтің заң жобалау жұмыстары-
ның биылғы жылға арналған жоспа-
ры бойынша 28 заң жобасын əзір-
леу көзделгенін, жыл бойы енгізіл-
ген түзетулерді ескере отырып, 22 
заң жобасын əзірлеу жоспарланға-
нын жеткізді. Ал заң жобалау жұ-
мыстарының 2018 жылға арналған 
жоспары бірауыздан бекітілді.

Жиын соңында Үкімет валюта-
ны бақылау саласындағы заң жоба-
сын мақұлдады. Бұл заң жобасын-
да шетелдік ұйымдар филиалдары-
ның қазақстандық контрагенттерімен 
есеп айырысуларын теңгеге ауысты-
ру ұсынылып отыр. Аталмыш заң жо-
басын Парламент қабылдап, Мемле-
кет басшысы қол қоятын болса, 2019 
жылдың 1 шілдесінен бастап күші-
не енеді. 

Əсел ƏНУАРБЕК

БОЛАШАҚТЫҢ БЕСІГІ – АСТАНА 

ЮНЕСКО ТІЗІМІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН ОЙЫН

Келесі жылы Астанамыздың 20 жылдығы тойланбақ. ҚР 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының 
елордасы - Астана қаласының 20 жылдығын мерекелеу 
туралы өкімге қол қойды.  Оған сәйкес, мерекені дайындау 
және өткізу мақсатында комиссия құрылып, Астана және 
Алматы қалаларының, облыстардың әкімдерімен бірлесіп, 
іс-шаралар жоспары әзірленуі тиіс. «Ел жүрегі - Астана» 
жобасы аясында алдағы жылы Сарыарқа төсінде ұлан-асыр 
той болмақ. 

ЮНЕСКО-ның Материалдық емес мұраны қорғау үкіметаралық 
комитетінің 12-сессиясы шеңберінде Қазақстанның дәстүрлі 
асық ойыны адамзаттың материалдық емес мәдени 
мұрасының тізіміне енгізілді. 

барша қазақстандықтарды біріктіретін 
жəне алға қарай қадам басқан жар-
қын, қуатты, гүлденген қалаға айнал-
ды. Біздің елордамыз Отанымыздың 
жүрегі, халықтың өз күшіне сенімі 
мен ұлы тағдыр-талайының симво-
лы болып табылады. Бүгінде Аста-
нада, Қазақстанның барлық өңірін-
дегі сияқты, жүзден астам ұлт өкіл-
дері өмір сүреді. Халықтар достығы, 
өзара түсіністік жəне ынтымақтастық 

– Астананы жəне жаңа Қазақстанды 
құрудың негізі, міне, осылар», – де-
ген еді ҚР Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев Астананың 10 жылдық ме-
рейтойына арналған құттықтауында. 

1999 жылы Астана ЮНЕСКО 
шешімімен «əлем қаласы» атағын 
алды. Қазақстанның бас қаласы 2000 
жылдан бастап астаналар мен ірі қа-
лалардың халықаралық ассамблея-
сының мүшесі. Астана – Азияның 
ең солтүстігінде орналасқан елор-
да. Бүгінде Астана халқы миллион-
нан асып жығылады. 

Сессия аясында материалдық 
емес құндылықтарға арналған көрме 
ұсынылып, асық ойыны көрсетілді. 
Асық ойыны адамның ой өрісі мен 
дене бітімінің дамуына ықпал етеді 
əрі ұлтына қарамастан, өскелең ұр-
пақ арасында өзара жақындасуға жол 
ашады. Балалық шақ символы бол-
ған асық ойыны Қазақстан халқы-
ның бірлігін нығайтуда, сондай-ақ, 
бірлік пен ұлттық сана-сезімін да-
мытуда маңызды рөл атқарады. Ха-
лықаралық сарапшылар атап өткен-
дей, жас балалар бұл мұраны сақтап 
қалудың негізгі буыны.  

Қазақ халқының ежелгі өте кең 
тараған ұлттық ойынын көшпелі эт-
номəдени өмір тудырған төлтума өнер 
деп танимыз. Ойынның басты объек-
тісі де, құралы да – асық. Аталмыш 
ойын əсіресе балалар арасында кең 
тараған. Оларды ептілікке, мергендік-
ке, ұқыптылықа, сергектікке баулитын 
тəрбиенің көзі. Сондай-ақ, қазақтар 
жақсы көрген адамын алтын асық-
тай немесе киіктің асығындай шы-
мыр деп атайтын үрдіс бар. Мұндай  
фразеологизмдер асықтың айрықша 
символдық мəніне қатысты қалып-
тасқаны анық.

Асық ойыны қазақ халқының дəс-
түрлі ұлттық ойыны. Ұлттық ойын-

Астананы əлемнің 50 ақылды 
қаласының қатарына қосу жоспа-
ры қойылған. Елордада Смарт-си-
ти жобасы жəне Сергек бейнеба-
қылау камералары орнатылып, қа-
ланың тазалығы мен тəртібін қада-
ғалауда елеулі үлес қосуда. Ақыл-
ды үйлер мен бағдаршамдар да қа-
ланың ақылды қалалар қатарына қо-
сылуына септігін тигізуде.  

Ең бастысы, астанамыз мұз қала-
шықтарымен танымал. Биыл Астана-
да 3 мұз қалашығы мен Астаналық 
саябақ аумағында қысқы ойын-сауық 
бағы ашылды. Осы жылы негізгі 
жəне ең үлкен мұз қалашығы «ЭКС-
ПО» көрмесінің аумағында, мұз ай-
дынын безендірудің негізгі тұжы-
рымдамасы ретінде «ЭКСПО-2017: 
Болашақ энергиясы» көрмесі таңдал-
ған. Сондай-ақ, дүниежүзілік көрме-
лер тарихындағы анағұрлым таны-
мал  сəулеттік символдар бойынша 
өзіндік тур өткізілмек. Бұдан басқа, 
қалашықта мұздан жасалған шырша 
композициялары, Дисней лэнд сара-
йы мен футуристік стильде орындал-
ған мұз мұнаралар, сонымен қатар, 
түрлі-түсті мұздан Аяз Ата мен Ақ-
шақардың мүсіндері мен түрлі жа-
рық-иллюминациялық шағын архи-
тектуралық пішіндер жасалған. 

Сəні мен сəулеті келіскен Аста-
наны алыстан іздеп келетін туристер 
санында шек жоқ. Биыл елорданы 
көруге 3 миллионнан астам турист 
келген. Астананың жиырма жыл-
дығы қарсаңында ұйымдастырыла-
тын мерекелік шараларды тамаша-
лап, Астананың туған күнін тойлау-
ға елдің түкпір-түкпірінен отандас-
тарымыз бен Астана шаһарын бір 
көруге құмартқан шетелдіктер көп-
теп келуі мүмкін. 

Ақниет ОСПАНБАЙ

Бүгінде пәтер жағалап, кісі үйін паналап отырғандардың бәрі жиған-
тергенін банк депозитіне апарып салады. Ондағы мақсаты – тезірек үй-
жайлы болу, бала-шағасын өз баспанасында бағып-қағу. Үйлі болуды 
армандағандардың үмітін оятқан «Нұрлы жер» бағдарламасының 
арқасында биыл талай отбасы жайлы баспанаға қол жеткізді. Қазақ жеті 
қазынаның бірі деп қастерлеген ит жылы да қаншама отбасы үшін қоныс 
тойымен басталғалы тұр. 

ҚАЗАҚТА ҚОНЫС ТОЙДЫҢ 
ЖӨНІ БӨЛЕК

«Нұрлы жер» бағдарламасы талайдың 
баспаналы болуына жағдай туғызды

2017 жылы «Нұрлы жер» бағ-
дарламасы аясында Тұрғын үй құ-
рылыс жинақ банкі 8 672 пəтерлі 
145 үйді пайдалануға берді. Құры-
лыс əлі де жалғасуда. Мұнан бө-
лек келесі жылы 100 көп пəтерлі 
тұрғын үй мен 400-ден астам же-
кеменшік коттедж иелерін табады. 
Оңтүстік Қазақстан облысында – 
1 630 пəтер, Қостанай облысын-
да – 1 260 пəтер, Маңғыстау об-
лысында 1 068 пəтер кілті иелері-
не табысталады. 

«Нұрлы жер» бағдарламасы 
алты бағытты қамтыса, соның 
көп бөлігі Қазақстанның тұр-
ғын үй құрылыс жинақ банкінің 
қатысуымен жүзеге асып отыр. 
Қолжетімді, шаршы метрі жеңіл-
детілген бағамен берілетін баспа-
наға қол жеткізу үшін алдымен 
банкке салымшы болып, алғың 
келген пəтер құнының 30 пайы-
зын жинақтау қажет. Бұл мемле-
кеттік бағдарламаға қатысушы 5 
пайыздық жеңілдікпен берілетін 
заемға иек арта алады. Баспана-
ға мұқтаж адамдардың мүддесі 
үшін жергілікті əкімдіктер жұ-
мыс істеп, мердігер компания-
ларды іздестіріп отырғанын айта 
кеткен жөн. 

Үй болмаса күйдің де бол-
майтынын пəтер жағалап жүрген-
дер жақсы біледі. Тəуекелге ба-
рып, тұрғын үй құрылыс жүйесі-
не сенім артқандар ескі жылға 
шүкірлік етіп, Жаңа жылды жаңа 
баспанада қарсы алмақ. Арманы 
орындалған отбасылардың бірі – 
Ақтөбе облысы Қараой селосын-
дағы Амангелді Ысмағұловтың 
шаңырағы. 2013 жылы бұл отба-
сы Қазақстанның тұрғын үй құры-
лыс жинақ банкі арқылы депозит 
ашып, ай сайын 50 мың теңгеден 
салып отырған. Биыл олар Ақтөбе 
қаласынан 2 бөлмелі пəтерге қол 
жеткізді. Ысмағұловтар несиені 6 
жылға алған, енді айына 60 мың-
нан төлеп отырады. Мұндай мы-
салдарды еліміздің əр аймағынан 
көптеп келтіруге болады.  

– 2017 жылдың басында ТҚЖБ 
жүйесінде 700 мыңға тарта са-
лымшы болса, қазіргі таңда бұл 
көрсеткіш 1 миллионнан асып, 
олардың салымдары 492 мил-
лиард теңгеге жетті. Оның ішін-
де 32 мың келісімшартта салы-
нып жатқан үйлерден сатып алу-
ға қажетті пəтердің 30 пайызы, 
яғни 172 миллиард теңге жинақ-
талды. 2017 жылы 181 млрд тең-

генің заемы беріледі деп жоспар-
ланса, іс жүзінде 256 млрд теңгеге 
37 мың заем беріліп, жылдық жос-
пар 141 пайызға орындалды, – деді 
Астанада өткен брифингте «Бəйте-
рек» ҰБХ» АҚ басқарушы директо-
ры-басқарма мүшесі Қайырбек Өс-
кенбаев. Осы мəліметтерге қарап-ақ 
бағдарламаның қандай нəтижеге қол 
жеткізгенін көруге болады. 

«Нұрлы жер» бағдарламасының 
банк секторынан бөлек құрылыс са-
ласын да жандандыра түскенін «Бəй-
терек» холдингінің басшысы ұсын-
ған деректерден көреміз. Оның ай-
туынша, құрылыстың аяқталу бағы-
ты бойынша бұған дейін қабылдан-
ған бағдарламалар шеңберінде жос-
парланған 554,3 мың шаршы метрдің 
орнына 560,1 мың шаршы метр (9 
637 пəтер) пайдалануға тапсырыл-
ған. Демек, тұрғын үй құрылысы-
ның жоспары артығымен орындал-
ды деген сөз.

Бүгінде Қазақстанның тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі 1 мың келісім-
шарттың орнына күніне рекордтық 
2,5 мың келісімшарт рəсімдеуге көш-
кен. Жəне салымшылар саны ай-
тарлықтай көбейгеніне қарамастан, 
банк өз қызметкерлерінің штаттық 
бірлігін сақтап қалды. Бұл – авто-
маттандырудың арқасы.  Мəселен, 
онлайн-банкингті қазір 300 мыңға 
жуық салымшы қолданады. Яғни 
онлайн арқылы жинақтарын қада-
ғалап, қосылған сыйақыны көріп, 
депозитті толықтырып, несиелерін 
санаулы секундтарда жауып отыра-
ды. Қазпошта, «е-gov.kz» порталы, 
Qiwi, Paypoint төлем терминалдары, 
екінші деңгейдегі банктер мен бас-
қа да байланыстың балама арналары 

арқылы биыл Қазақстанның тұр-
ғын үй құрылыс жинақ банкінде 
1 млн 120 мың теңгенің төлемі 
жасалған. Бұл қызметтердің ба-
сым бөлігі комиссиясыз жүреді.  

– Күзде біз «Баспана.kz» жыл-
жымайтын мүлік порталын қосып, 
«Нұрлы жер» бағдарламасының 
барлық нысандарын біріктірдік. 
Бұл үйлердің фотосуреттері мен 
жобасын көрсететін жай ақпарат-
тық сайт емес. Порталдан салым-
шылар өзі таңдаған пəтеріне бір-
ден өтінім бере алады. Егер өтінім 
мақұлданса, салымшы банкке 
тек келісімшартқа қол қою үшін 
ғана келеді. Бұл біздің «Цифрлы 
Қазақстанды» дамытуға қосқан 
үлесіміз, – дейді ҚТҚЖБ басқар-
ма төрайымы Лəззат Ибрагимова. 

Айтпақшы, салымшылар де-
позитіне қосылатын мемлекеттік 
сыйлықақы жайлы да білу маңыз-
ды. Өткен жылдың аяғында Қа-
зақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі əр салымшының де-
позитіне 20 пайыз мемлекеттік 
сыйлықақы қосылатынын мəлім-
деген болатын. Жинақталған қа-
ражатқа  үстемеленетін бұл сома 
биыл да салымшыларға беріледі. 
Бұл сыйлықақы 200 АЕК-тен, яғни 
453 800 теңгеден аспайтын салым-
ның сомасы бойынша есептеледі. 
Айталық, егер сіз бір жыл нəти-
жесінде шотыңызға осындай ақша 
салсаңыз, депозитіңізге мемлекет 
тарапынан ең жоғары 90 760 тең-
ге көлеміндегі сыйлықақы бері-
леді. Ендеше, қапы қалмаңыз, са-
лымшы! 

Анар БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

дар көбінесе əр халықтың əлеуметтік-
экономикалық жағдайларына, шаруа-
шылық мүмкіншіліктеріне байланыс-
ты қалыптасқан. Қазақ халқының ұлт-
тық ойындарының көбі табиғи зат-
тармен ойнауға негізделген. Əсіре-
се, қойды көп өсіргендіктен, балалар 
ойынының көбі қой асығымен байла-
нысты болып келеді. Сондықтан асық 
ойындары ұлт ойындарының ішін-

дегі арыдан келе жатқан көнелерінің 
бірі. Асық ойыны баланың жастайы-
нан жүйке жүйелерін шыңдап, олар-
ды дəлдікке, ептілікке, ұстамдылыққа 
тəрбиелейді. Асық ойынының мына-
дай түрлері бар: құмар, тəйке, омпы, 
алшы, хан (хан ату), қақпақыл, т.б. 

Асық ойыны жақында ғана 
ЮНЕСКО-ның материалдық емес 
мəдени мұрасының тізіміне енгізілді. 
Номинацияны дайындау жұмы-
сын Қазақстанның ЮНЕСКО жəне 
ИСЕСКО істері жөніндегі хатшылы-
ғы, Материалдық емес мəдени мұ-
раны қорғау жөніндегі ұлттық ко-

митеттің сарапшылары, еліміздің 
ЮНЕСКО жанындағы Тұрақты 
өкілдігі жəне Мəдениет жəне спорт 
министрлігі бірлесе атқарды. Мате-
риалдық емес мəдени мұраны қорғау 
конвенциясын Қазақстан 2011 жылы 
желтоқсанда ратификациялағаннан 
бері материалдық емес мəдени мұ-
раның репрезентативті тізіміне Қа-
зақстаннан 7 номинация енгізілген 
еді. Олар: «Домбырамен күй орын-
дау өнері» (2014 ж.), «Қазақ кү-
ресі» (2016 ж.), Қырғызстанмен бір-
лескен номинациялар ретінде «Киіз 
үй жасау машықтары» (2014 ж.) 
жəне «Айтыс/Aйтыш, суырып-салма 
өнері» (2015 ж.), сондай-ақ, көпұлт-
тық өтінімдер ретінде «Наурыз» (12 
ел), «Құс салу» (18 ел) жəне «Түрік 
пəтір наны» (5 ел). Соңғы үш мұра 
2016 жылы енгізілді. ЮНЕСКО-ның 
халықаралық тізіміне қазақ өтінім-
дерін енгізу еліміздің материалдық 
емес мəдени мұрасын халықаралық 
дəрежеде танытуға жəне оны қор-
ғау үшін жүйелі іс-шараларды жүзе-
ге асыруға оң септігін тигізеді. Ал-
дағы жылдары Қазақстан ЮНЕСКО-
ның материалдық емес мəдени мұра-
ның репрезентативті тізіміне «қазақ 
жылқышыларының дəстүрлі көктемгі 
салты» жəне «Қорқыт-Ата мұрасы» 
атты (Түркия, Əзірбайжан, Қырғыз-
станмен бірлескен) көпұлтты өтінім-
дерді енгізуді жоспарлап отыр. 

Динара Дүрмəн



РУХАНИ МҰРА – ҰРПАҚ ИГІЛІГІ 

«НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫ:
ИННОВАЦИЯ – ИГІЛІККЕ БАСТАР ЖОЛ 

Бетті дайындаған Анар ЛЕПЕСОВА

«Нұр Отан» партиясы жас өнертапқыштар арасында өткізген 
NURINTECH-2017 республикалық инновациялық жобалар 
байқауының қорытындысын жариялады. Бұл жоба өткен жылы 
Елбасы, партия Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей 
бастамасымен қолға алынған болатын. Оның басты мақсаты 
– ел жастарының ғылым-білімге және инновацияға деген 
қызығушылығын арттыру. 

Байқау жеңімпаздары мен жүлдегер-
лерін «Нұр Отан» партиясы Төрағасының 
Бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед 
арнайы марапаттады. Партия Төрағасының 
Бірінші орынбасары отандық жас ғалымдар 
мен өнертапқыштар Елбасымыздың инно-
вацияны дамытуға бағытталған саясатының 
басты қолдаушылары жəне негізгі жүзеге 
асырушылары болуы тиіс екенін атап өтті. 

Биыл екінші рет ұйымдастырылған бай-
қауға қатысуға ниет білдірген мыңнан ас-
там өтініш келіп түсті. Ниет білдірушілер 
IT жəне əуеғарыш технологиясы, энерге-
тика, энергия көзін сақтау, химиялық тех-
нология, нанотехнология, агроинновация, 
табиғи қорды тиімді пайдалану, ресурс-
тарды сақтау, робототехника, 3D индуст-
рия жəне тағы басқа түрлі салалар бойын-
ша өздерінің инновациялық жұмыс жоба-
ларын жолдады.

 Жеңімпаздарды анықтау үшін арнайы 
Байқау комиссиясы құрылып, оның құра-
мына Қазақстанның белгілі ғалымдары, қо-
ғам қайраткерлері, Парламент депутаттары, 
мемлекеттік органдар мен бизнес-қауым-
дастық өкілдері енді. Барлық жұмысты 
тыңғылықты зерттеу нəтижесінде ең үздік 

əрі сұранысқа ие, экономикалық жағынан 
тиімді 25 жоба таңдалып алынды. 

Нəтижесінде «Қазақстанның ең үздік жас 
ғалымы» аталымында металлургия саласын-

жəне зерттеу орталығының ғылыми қыз-
меткерлері Қанат Бекназаров пен Əкім Ер-
гешев жеңімпаз атанды. Олар пластик құты 
негізіндегі екінші реттік шикізаттан полиэ-

фирлі шайыр алу жобасын ұсынған бола-
тын. Бұл аталымда электр қондырғысында-
ғы ресурсты үнемдеу жобасымен бақ сына-
ған павлодарлық жас ғалымдар Бауыржан 
Машрапов, Абдулла Қалтаев жəне Александр 
Барукин 2-орын алды. Үшінші орын – қо-
ғамдық көлік аялдамаларында тұтынушылар-
ды қажетті электр көзімен шексіз қамтамасыз 
ететін жүйені ойлап тапқан Орал қаласын-
дағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқу-
шысы Əзиз Талаповқа бұйырды. Одан бөлек, 
«Жастар инновациялық жобасы», «Перспек-
тива», «Əлеуметтік маңызы бар инновация» 
аталымдары бойынша да жеңімпаздар мен 
жүлдегерлер анықталды. Байқаудың арнайы 
сыйлығы Mbionics компаниясының негізін 
салушы, протез қол жасаумен айналысатын 
23 жастағы Мəулен Бектұрғановқа берілді.

Сонымен қатар, биыл байқаудың маңыз-
ды бағыттарына қазақ тілінің латын əліп-
биіне көшуіне байланысты латынша жазу-
ға қатысты бағдарламалар мен қосымша-
лардың инновациялық жобалары да қосыл-
ды. Одан бөлек, ЭКСПО-2017 халықаралық 
көрмесінің өтуіне орай «жасыл» энергети-
ка мен экологиялық инновацияға бағыттал-
ған жобалар да байқауға қатысты. Байқау 
жеңімпаздары мен жүлдегерлері қаржылай 
сыйлықтармен марапатталды. Əр аталым-
да топ жарған жеңімпазға – 1 миллион тең-
геден, екінші орын иелеріне – 500 мың, ал 
үшінші орын алған жастарға 250 мың тең-
ге көлемінде сыйақы берілді. 

Жас ғалымдардың өздері мұндай байқау-
лар жаңа биіктер мен белестерді бағынды-
руға ерекше күш беретінін айтып, жастар-
ды үнемі қолдап келе жатқан Елбасына  ал-
ғыстарын білдірді.

МҰҚТАЖДАРҒА – 
ТЕГІН ЗАҢГЕРЛІК КӨМЕК
Бұдан былай Астанада әлеуметтік жағдайы төмен топқа жататын 
тұрғындарға тегін заңгерлік көмек көрсетіледі. Астанада «Нұр 
Отан» партиясының Орталық аппаратында Партия мен «Қазақстан 
заңгерлер одағы» республикалық қоғамдық бірлестігі арасындағы 
ынтымақтастық туралы Меморандумға қосымша келісімге қол қою 
рәсімі өтті.

 Аталған шараға «Қазақстан заңгер-
лер одағы» РҚБ төрағасы мен өкілдері, 
партияның Республикалық қоғамдық қа-
былдау бөлмесі, Ұйымдастыру-бақылау 
жұмысы департаменті мен Заңгерлік қыз-
мет мамандары қатысты. Меморандум 
негізінде Қазақстан заңгерлер одағы «Нұр 
Отан» партиясымен бірігіп, Астанадағы 
Республикалық қоғамдық қабылдау бөл-
месінде əлеуметтік жағдайы төмен адам-
дарға ақысыз əлеуметтік-құқықтық көмек 
көрсететін болады. 

Қазіргі уақытта осы бастаманы кө-
терген 6 компаниядан 30-ға жуық заңгер 
көмек көрсетуге даяр. Бастамашылардың 
бірі, VETO заңгерлік орталығының басқа-
рушы серіктес-директоры Серік Беркама-
лов «жағдайы төмен адамдарға көмектесу 
– əрбір заңгердің моральдық міндеті деп 
санаймыз» деген ойын жеткізді. 

Тегін заңгерлік көмек көрсету Қазақс-
танда бірінші рет қолға алынып жатқа-
нын атап өткен жөн. «Қазақстан заңгерлер 
одағы» РҚБ-нің төрағасы Серік Ақылбай-
дың айтуынша, əзірше, қанатқақты жоба 
ретінде бұл жұмыс 3 ай бойы жүргізіл-
мек. Бұл жұмыстың қорытындысы жасал-
ған соң барып, аталған жоба аймақтарда 
қолға алынбақ.

 ‒ Заңгерлер одағының мүшелері қо-
ғамдық қабылдауларға қатысып, көмекке 
мұқтаж адамдарға құқықтық тегін көмек 
көрсетпек. Яғни, қажет болса, талап-арыз-
дарын жазып береді, сотқа да қатысады, 
тиісті мекемелерге дейін барып, істі аяғы-
на дейін жеткізуге тырысады. Бұл қазіргі 
уақытта Еуропадағы «Pro bono» деп ата-
латын алдыңғы қатарлы жобалардың бірі. 
Негізі оның тарихы тереңде жатыр деу-
ге болады. Мысалы, Ресей патшалығы 
кезінде Федор Плевако деген мықты заң-

гер болған. Ол жағдайы төмен ауылдың 
адамдарына көмектесіп, үлкен істер жа-
саған. Бұл кезекте, Елбасы ұсынған «Ту-
ған жер» бағдарламасын еске салғым ке-
леді, яғни əрбіріміз туған жерге көмек 
жасауымыз керек, ‒ дейді ол. 

Негізі партияның қабылдау бөлме-
лерінде осы күнге дейін де «Қазақстан 
заңгерлер одағымен» бірлесіп, құқықтық 
көмекті қажет еткен азаматтарға ақыл-
кеңестер беріп келген. Жаңа жобаның 
ерекшелігі – енді Меморандум негізін-
де заңгерлік көмек көрсетудің аясы ке-
ңейіп отыр. 

− Қазіргі келісімдегі ерекшелік – заң-
герлік көмекті қажет ететін азаматтарға 
жан-жақты, толыққанды көмек көрсетіл-
мек. Себебі Заңгерлік кеңселер мен жеке 
заңгерлердің көмегі қыруар қаражатты та-
лап етеді. Ал оны бəрінің бірдей қалтасы 
көтере бермейді. Мəселен, патронаттық 
тəрбиедегі балалар, мүгедек жандар, зей-
неткерлер, көп балалы отбасылардың заң-
гер жалдауға қаражаты жетпеуі мүмкін. 
Осы тұрғыда, аталған жобаның маңызы 
зор. Бұл Астана қаласынан бастау алып, 
алдағы уақытта оны зерттей-зерделей 
келе, барлық облыс, қалалар мен аудан-
дарда жүзеге асыруға мүмкіндік туады, 
− дейді «Нұр Отан» партиясының Хат-
шысы Қаныбек Жұмашев. 

Оның айтуынша, барлық облыс, ау-
дандар мен қалаларда «Нұр Отан» пар-
тиясының 241 жалпы қоғамдық қабыл-
дау бөлмесі бар. Онда тұрғылықты тұр-
ғындар көкейтесті мəселелерімен келіп, 
арыз-шағымдарын, өтініштерін бере ала-
ды. Ал жаңа сипаттағы құқықтық көмек 
көрсету жұмысын Партия жұмысын қай-
та жаңғыртудағы алғашқы қадамдардың 
бірі деп есептеуге болады.

Жиынды ашқан «Нұр Отан» партиясы 
Атырау облыстық филиалы төрағасының 
орынбасары Бақберген Қарабаев «Елба-
сының «Болашаққа бағдар: рухани жаң-
ғыру» мақаласында көрсетілгендей, ұлт-
ты ұлт ететін оның мəдени-генетикалық 
кодының негізі екенін атап өтті.

– Мақтан тұтатын ұлан-ғайыр еліміздің 
атау ларындағы мəдени, тілдік генетикалық 
код ты ашып, зерттеп, жаңарған əліпби 
негі зінде, өзге жұртқа таныту абырой-
лы да қиын іс. Мақалада «Туған жердің 
əрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені 
тарихтан сыр шертеді» делінгендей, ата-
бабаларымыздан қалған бай рухани мұра 
алдымен, жас ұрпағымызға кеңінен таны-
тылады, – деді ол.

Отырыс барысында сөз сөйлеген 

Атырау облыстық Ішкі саясат басқар-
ма басшысының орынбасары Саға-
дат Əнуарбеков «Рухани жаңғыру» 
бағ дар ламасын іске асыру шеңберін-
де атқарылған жұмыстарға тоқталды.
Қоғамдық кеңестің жиынына «Атырау» 
об лыстық қоғамдық-саяси газетінің бас 
редак торы Исатай Балмағамбетов жинал-
ған зиялы қауымға маңызды отырыстар-
ды болашақта  көшпелі отырыс бағытын-
да ұйымдастырып, жүйелі, əдістемелік жа-
ғынан салыстыра өткізуді, ол үшін тари-
хи орындарға бару қажеттігін атап өтті.

Жиын қорытындысында кеңес мүше-
лері «Мирас» қоғамдық кеңесінің 2017 
жылға арналған жұмыс жоспарын қоры-
тындылап, 2018 жылға арналған жұмыс 
жоспарының жобасын талқылады.
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да ресурстарды сақтау технологиясын ойлап 
тапқан Қарағанды облысының өкілі Ербол 
Шабанов жеңімпаз атанды. Ал аса тиімді күн 
коллекторының жобасын ұсынған жамбыл-
дық Гауһар Смағұлова екінші орын алса, кесу 
құралдарын бекітетін инновациялық техно-
логияны ойлап тапқан шығысқазақстандық 
Бауыржан Рахадилов үздік үштікті түйіндеді. 

«Техностарт» аталымы бойынша əл-Фа-
раби атындағы ҚазҰУ жанындағы талдау 

«Нұр Отан» партиясының Атырау облыстық филиалы 
жанындағы «Мирас» қоғамдық кеңесі Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында жүктелген міндеттердің 
орындалуы бойынша аймақтық отырыс өткізді.

Парламент Мəжілісінің депутаты Зəу-
реш Аманжолованың жетекшілігімен өт-
кен отырыста мемлекеттік тапсырыс ая-
сында қоғамдық бірлестіктердің қатысуы-
мен пациенттерге үй жағдайында паллиа-
тивтік көмек көрсетудің стандартын да-
йындау, ауру түрлеріне байланысты ере-
сектер мен балалардың – паллиативтік 
пациенттердің тіркелімін жасау ұсыныс-
тары айтылды.

Паллиативтік көмек дегеніміз – қауіпті 
сырқатпен ауыратын адам үшін маман-
дандырылған кəсіби медициналық қыз-
мет көрсету. Яғни, арнайы медициналық 
орында ауруымен күресіп, алайда ем қон-
баған науқастарға хосписте немесе үй жағ-
дайында жан азабын жеңілдету үшін кө-
мек көрсету.

Қазіргі таңда елімізде паллиативті кө-
мек Денсаулық сақтау министрінің «Қа-
зақстан Республикасының халқына пал-
лиативтік көмек көрсетуді ұйымдастыру 
стандартын бекіту туралы» 2013 жылғы 
14 қарашадағы № 657 бұйрығы негізін-
де  көрсетіледі.

Медициналық көмекті ұйымдастыру 
департаментінің директоры Лаура Ахмет-
ниязованың айтуынша, Дүниежүзілік ден-
саулық сақтау ұйымының мəліметі бойын-
ша əлемде жыл сайын 40 миллион адам 
паллиативті көмекті қажет етеді екен. 
Аталған мəселеде ДДСҰ денсаулық сақтау 
ұлттық жүйесі паллиативті көмек көрсе-
ту шараларын интеграциялауы қажет, нау-
қастар дəрімен қамтамасыз етілуі тиіс де-
ген ұсыныс айтады. Ал Қазақстанда пал-
лиативті көмек 90-жылдардан бастап көр-
сетіле бастаған.

Қазір республикада паллиативтік кө-
мек көрсететін хоспис 7 қалада ғана бар 
екен. Олар: Алматы, Өскемен, Қарағанды, 
Павлодар, Қостанай, Ақтөбе жəне Тараз. 
Ал хоспистардағы мейірбикелік күтім ау-
руханалар мен онкологиялық диспансер-

лердегі стационарлық паллиативті төсек 
орындардың саны – 408.

Партиялық куратор Зəуреш Аманжоло-
ва: «Біз үнемі əлемдік көрсеткіштерге қа-
раймыз. Соларға сүйеніп, өзімізде сарапта-
ма жасап алмай жатып, төсек орындарын 
қысқарта саламыз немесе оларды бірікті-
ре саламыз. Мəселен, екі мекеме бір-бірі-
не жақын жерде емес, қаланың екі шетін-
де болуы мүмкін, ендеше оларды бірікті-
рудің қажеті бар ма? Керісінше бұл тұр-
ғындарға ыңғайсыздық туғызбай ма?» де-
ген сауал тастап, паллиативті көмек көр-
сету мəселесін шешуге кірісу қажеттігін 
айтты. Сондай-ақ, ол науқастарға қарас-
тырылған төсектердің сапасы күмəн ту-
ғызады деген ойын да жеткізді.

Мəжіліс депутаты Жанат Омарбеко-
ва паллиативтік көмек көрсету ісі біздің 
елде əлі дұрыс қолға алынбай отырға-
нын айтты.

– Қазақстан бойынша паллиативтік кө-
мек көрсететін небары 7 хоспис қана бар. 
Мəселен, осы хоспистерге мемлекеттен 
қаражат бөлінсе, ал жақындарының орта-
сында, яғни үйде жатып паллиативтік кө-
мек алып жатқан науқасқа мұндай қара-
жат қарастырылмаған. Сол үшін де нақ-
ты стандарт керек. Мысалы, науқас ауыр 
дертке шалдыққан жағдайда, медицина-
лық қызметкерлер тиісті регламент, хатта-
маларға сəйкес, медициналық емдік-шара-
ларын жасайды. Алайда науқасқа ем қон-
бай, қолдан келер шара қалмаған кезекте, 
оны үйіне жіберуге мəжбүр болады. Сол 
кезекте паллиативтік көмек көрсетілуі тиіс. 
Ал бұл уақытта науқастың туғандары мен 
жақындарына ауыртпалық түседі, қиын 
жағдайға қалады. Осы мəселені Денсау-
лық министрлігімен бірлесіп шешуді қа-
растырудамыз. Бүгінде мемлекет денсау-
лық сақтау саласына бөліп жатқан қара-
жаттың барлығы əрбір адамның өмір сүру 
сапасын жақсартуға жұмсалды, – дейді ол.

ПАЛЛИАТИВТІК КӨМЕК 
АҚСАМАУЫ ТИІС 

 «Нұр Отан» партиясының «Қазақстан-2021: Бірлік. 
Тұрақтылық. Жасампаздық» сайлауалды бағдарламасының 
«Денсаулық» бағыты бойынша комиссиясы «Паллиативтік 
көмек көрсетуді ұйымдастыру» мәселелерін талқылап, бірнеше 
ұсыныстар айтты.

КӨП ЖӘРДЕМІ – ДЕРТКЕ ДӘРУ
Қостанай облысында «Өмір алақаны» жобасы аясында ауыр 
сырқаттанған және шетелдердегі ауруханаларда ғана емделе 
алатын балаларға көмек көрсету мақсатында көптеген 
қайырымдылық іс-шаралар өткізіліп жатады. 

Мəселен, Федоров ауданында қараша 
айының басынан бастап Аружан Нұржа-
новаға осындай қайырымдылық шара-
сы ұйымдастырылды. Үш жасар қызға 
қауіпті диагноз – табан буынының за-
қымдануы жəне оң асық жілік шыбы-
ғының остеогенді саркомасы (сүйек қа-
терлі ісігі) қойылған болатын. 

Қыркүйек айының 4 жұлдызында 
Аружанның ата-анасы қызын оң жақ ая-
ғының тізеден төмен жағы ауырған се-
беппен Федоров аудандық орталық ау-
руханаға қаратады. Рентген суретін қа-
рап, дəрігерлер балаға шұғыл түрде Қос-
танай облыстық балалар ауруханасына 
жолдама берді. Компьютерлік томог-
рафия өткізілген соң қыз баланың ісігі 
бар деген болжам пайда болды. 18 қыр-
күйек күні Ана мен бала ұлттық ғылы-
ми орталығында бұл диагноз расталды. 
Қазақстанда олар химиялық терапия-
ның үш курсынан өтті, алдағы уақытта 
тағы екі курс керек болатын. Қыздың 
ата-анасы Жанат пен Русланаға Герма-
нияда қажетті ота жасауға болады де-
ген ұсыныс түсті. Клиникада емделуге 
тек толық сома аударылған соң ғана бо-
лады, ал бұндай отаның бағасы 95 мың 
еуроға тең. 

Уақыт аз қалды. Сондықтан да ау-
данның еріктілері мен белсенділері қа-
йырымдылық шарасын ұйымдастыруға 
бел буып, шарадан жиналған қаражатты 
қыздың емделуіне жұмсауды жөн көрді. 

Пешков ауылындағы ерікті, Пеш-
ков орта мектебі директорының орын-
басары Жанат Қарбаева Қостанай об-

лыстық мəслихатының депутаты, «Троя-
на» ЖШС директоры Юрий Малышко-
ға барып, науқас қыз үшін көмек сұра-
ды. Юрий Михайлович көмек көрсету-
ден бас тартпай, қыздың анасы Руслана 
Нұржановаға Халық банкідегі жеке шо-
тына 150 мың теңге аударды. 

– Аружанның жағдайы жаныма бат-
ты, – деді Юрий Михайлович. – Көп соз-
баққа салмай, осындай жағдайда қолым-
нан келгенше көмек беруді жөн көремін. 
Сондықтан да осы отбасы мен қыз ба-
лаға жəрдем еттім. 

Акция барысында ауданда қайырым-
дылық концерттер, жəрмеңкелер, фильм-
дер мен мультфильмдер көрсетілімдері 
өткізілді, сонымен қатар ақшалай қара-
жаттарды жинауға арналған жəшіктер 
орнатылды.

 Қостанай облыстық мəслихатының 
депутаты Нұркелген Өтеулин де осы 
акциядан тыс қалмай, «Нұр Отан» пар-
тиясы Қостанай облыстық филиалының 
қабылдау бөлмесінде қызға қол ұшын 
берді. Ол бұқаралық ақпарат құралда-
ры арқылы Қостанай облысының тұр-
ғындары мен кəсіпкерлерін ауыр жағ-
дайда жатқан бүлдіршінге көмек қолын 
созуға шақырды.

 Қайырымды жандардың арқасын-
да дертті қыз бен оның отбасына кө-
мек көрсетіп, тиісті қаражат жиналды. 
Қазіргі уақытта Нұржановтар отбасы 
Германияға аттанған. Онда Аружанға қа-
жетті ота жасалмақ. Жанат пен Руслана-
ның қиын жағдайда өздеріне қол ұшын 
созған қауымға алғысы шексіз. 
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Басы 1-бетте

ЖАЗУШЫЛАР ЖАҢА ЖЫЛ ЖАЙЛЫ Молдахмет ҚАНАЗ,
Жазушы, халықаралық «Алаш» 
сыйлығының лауреаты:

– Жалпы, мен жыл таңдамаймын. 
«Көппен көрген ұлы той», не болса да 
елмен бірге көріп келе жатырмыз. Сон-
дықтан жылға т.б. байланысты халқы-
мыздың əдетінде жоқ ырым-тыйымдар-
ға мəн бермеймін. Мəселен, орыс халқы 
сенетін «қара мысық жолыңды кессе жа-
ман болады», «13 санының кесірі тиеді» 
дегендерді өзім сынап көргем, оны пай-
дасы да, зияны тиген емес. Бірақ қазақ-
тың көптеген ырымдарының мəні бар 
екенін байқадым. «Жолға шығып бара 
жатқанда алдыңнан қоян шықса – жо-
лың ауыр болады, жолыңды ит кесіп 
өтсе – жолың болады» деген ырымның 
келетініне елде жүргенде өз басымнан 
өткізгесін сенетін болдым.

Ал енді жаңа жыл мерекесін тойлау ке-
рек пе, керек емес пе деп талқылау – біз-
ге жат. Жаңа жыл қаңтардың бірінен бас-
талуы біздің халық үшін ғана емес, таби-
ғаттың өзіне де жат нəрсе ғой. Оның Иса 
пайғамбарға байланысты екенін жұрттың 
бəрі біледі. Табиғи жағынан болсын, бас-
қа жағынан болсын, желтоқсанның отыз 
бірі мен қаңтардың бірінің бір-бірінен түк 
айырмашылығы жоқ. Ештеңе жаңармайды, 
табиғат өлі. Кеше де жер қардың астында 
жатыр, бүгін де солай. Өзгеріс жоқ. Бұл 
моральдық тұрғыдан адамға ештеңе бер-
мейді деп ойлаймын.

Жаңа жыл мейрамы деп арақ-шарап 
ішіледі, қазаққа жат түрлі əрекеттер жа-
салады, бұның бəрі бізге сырттан келген 
жағымсыз əдеттер ғой. Сол үшін қаңтар-
дың бірінде келетін жаңа жылды өз басым 
мейрам ретінде тойламаймын. Бірақ ба-
лалар столдың басына шақырғасын келіп 
отырып, тілек айтып, «ал енді өздерің той-
лай беріңдер» деймін де, əдеттегідей – са-
ғат онда ұйықтап қаламын.

Əрине, біз де бала болдық, көппен бір-
ге жаңа жылды тойладық, бірақ 1975 жыл-
дан бері өз басым тойламаймын. Ал енді 
жер жаңарып, көк шығып, табиғат түр-

ленетін Наурыз мерекесі – халқымыздың 
табиғатына келетін нағыз мейрам. Бірақ, 
қаңтарда келетін жаңа жылды тойлаудан 
əл-əзір құтыла қоямыз деп ойламаймын, 
бұл үрдіс əлі көпке дейін созыла береді. 
Дегенмен халқымыз бірте-бірте ұлттың та-
биғатына сай мейрамдарды тойлауға үй-
рене келе, бұндай мейрамдар тоқтайтын 
шығар деп үміттенем.

Ал əдеби өмірге келсек, сылбырлық 
байқалады. Мен енді, негізінен прозаны 
ойлаймын ғой. Бірен-саран жекелеген шы-
ғармалар болмаса, қоғамдық үрдісті талқы-
лаған, көркемдік сынадан өткен шығарма-
лар аз-ау деп ойлаймын. Бірен-саран ұм-
тылыстар болмаса, қоғамның жаңа форма-
цияға өту кезіндегі адамның жан күйзелісі, 
қалыптасуы, капитализмді қабылдауы про-
залық шығармаларда көркемдік шындық 
деңгейінде көрінбей жатыр. Оған капи-
талистік қоғамның аяқ астынан өміріміз-
ге еніп кеткені де себеп болып отырған 
шығар. Бірақ оны кейінгі жастар игеріп, 
толыққанды көркем шығармалар тудыра-
ды деп сенемін.

Біз əдебиетте, көп жағдайда орыс 
əдебиетінен үйренгеніміз көп қой, 
кейбір үрдістер солардан келгені рас. 
Оларда қаламгерлердің «елге кету, ха-
лықтың ортасында өмір сүру» деген 
үрдістері бар. Сондай жағдайдың біз-
дегі бір көрінісі Алматыдан елге кетіп, 
сол жақта жүріп үш том роман жазған 
Сайлаубай Жұбатырұлы деген қаламгер. 
Оның «Абыржы» романы елдің ішінде, 
қар кешіп, мұз кешіп жүріп жазылған, 
шындыққа өте жақын. Автор өз түйсігі-
мен барлық проблеманы зерттеп, таби-
ғат қана емес адам санасында болып 
жатқан өзгерістерді суреттеп, сомдау-
ға көп тер төккен. Қазір сол романның 
бір кітабы жарық көрді, қалғаны басы-
лып жатыр. Толық басылып шығып, ха-
лыққа тараса – сол роман əдеби орта-
да, оқырмандар арасында резонанс ту-
дырады деп ойлаймын.

Байбота ҚОШЫМ-НОҒАЙ,
ақын, Қазақстан Жастар одағы 
сыйлығының лауреаты:

– Біз – көршілерімізден жұққан түрлі 
мəдениеттің əсерімен күніміз де, айымыз 
да, жыл санауымыз да ауысып кеткен ха-
лықпыз. Қазір біз бірінші күнді («жек-
сенбі» – парсы тілінен аударғанда «бірінші 
күн» деген мағына береді) жетінші күн деп 
есептейміз. Қыстың басын қарашадан емес, 

желтоқсаннан бастаймыз («Қараша, жел-
тоқсанмен сол бір екі ай – қыстың басы, 
бірі – ерте, біреуі – жай»). Жаңа жыл-
ды наурызда емес, қаңтарда тойлаймыз. 
Григориан күнтізбесіне көшкеннен бері 
13 күніміз əлі орнын таппай жүр. Соның 
кесірінен Абайдың туған күнін біріміз та-
мыздың 22-сі десек, біріміз 10-ы деп, қай-
тыс болған күнін біріміз шілденің 5-і де-
сек, біріміз маусымның 23-і деп екі рет-
тен атап өтеміз. Бірімізге біріміз жеңістік 
бермейміз... Бұл – Абайға қатыстысы ғана. 
Басқаға не жорық?!. Ал енді жұлдызнама-
ға сеніп көріңіз! 

Тауық жылы, тарихқа тереңдеп көр-
сек, қашанда қиыншылық кезеңдердi бас-
тан өткерiп келген. Өткен ХХ ғасырда-
ғы кейбiр күрделi оқиғаларды ой елегi-
нен өткiзсек те, бұған көзіміз жетеді. Қа-
зан төңкерiсiнен кейiнгi ел басына төнген 
ауыртпалықтар 1921 жылға жалғасып жат-
са, 1933, 1945, 1957, 1969 жылдардың еш-
қайсысы да жеңіл болған емес. Осы жыл-
дардың бірінде Жер шарында алғашқы яд-
ролық қару қолданылған соғыс болса, 1981 
жыл Кеңес Одағындағы «тоқырау жылда-
ры» деп аталған кезеңнiң шырқау шыңы 
еді. Бірақ адамдар əр күнінен, əр жылы-
нан үміт күтеді ғой. Қазақ көрген түсін 
де жақсылыққа жориды. Мен де сондай 
үмітпен өмір сүріп келе жатқан адаммын. 

1969 жылы Жаңақорған аудандық 
«Коммунизм жолы» газетінде менің 
өлеңім тұңғыш рет тасқа басылды. Бірақ 
ол менің тұңғыш өлеңім емес еді, əрине. 
1981 жылы Алматыдағы «Жалын» баспа-
сынан «Жастық шақ жырлары» сериясы-
мен «Жұлдызым жоғары» атты кітабым ба-
сылып шыққан-ды. Бұл рет саны бойын-

ша менің үшінші кітабым болатын. 1993 
жылы «Жазушы» баспасынан «Жүректiң 
көзi ашылса…» атты кезекті жыр жина-
ғым жарияланды. 2005 жылы менің таң-
дамалы өлеңдерімнен тұратын негізгі кі-
таптарымның бірі «Тəңірі таразысы» деген 
атпен дүниеге келді. Ал өтіп бара жат-
қан 2017 жылы Алматыдағы «Асыл кі-
тап» баспасынан менің авторлығыммен 
«Əліппе» атты мектеп жасына дейінгі 
бүлдіршіндерді дұрыс оқуға үйрету құ-
ралы жарық көрді.

Бəрі де жетістік қой. Бір қарағанда 
Тауық жылы мен үшін өте сəтті бола-
тын сияқты ма, қалай?!. Бірақ дəл осы 
тəрізді жақсылықтарды мүшелдің басқа 
жылдарынан да келтіруге болады. Деген-
мен өмір кілең сəттіліктен тұра бермейді. 
Оны баяндап беруге көп уақыт керек.

Кəрілік қой, қай кинодан көргенімді 
есіме түсіре алмай отырмын қазір. «Сан-
та Барбара» телехикаясы ғой деймін. Əй-
теуір АҚШ-та түсірілген фильм болуы 
керек. Кейіпкерлерінің бірі: «Біз Жаңа 
жылды екі рет тойлайтын қытай емеспіз 
ғой»,– деп қыжыртып қояды. Шынды-
ғында қытай ғана емес, Жаңа жылды 
екі рет тойлайтын халықтар Жер шары-
ның екі жартысында да жетіп жатыр. Қа-
зақтар да Жаңа жыл мерекесін бір жыл-
да екі рет мерекелейтін халық екенін 
бəріміз білеміз. Оның атауы ғана өзге-
ше: бірі – Жаңа жыл мерекесі, бірі – 
Наурыз мейрамы. 

Біз отбасымызда осы екі мерекені де 
атап өтеміз. Екі мерекенің де біз үшін 
діни реңкі жоқ. Ертегіге сенетін кіш-
кентайлардың Аяз ата мен Қаршақызды 
күткені қызық емес пе?!. Жаңа жылдан 
Жаңа жылға дейін, Наурыздан Наурызға 
дейін жете берейік, Жаңа жыл құт болып 
кірсін деп, бірімізге біріміз жақсы тілек-
тер айтамыз. Балаларым, немерелерім із-
деп келеді. Олар бір-біріне сыйлық ұсы-
нып жатады. Біз де оларды тəтті-пəтті-
мен алдаймыз.

Шындығында, Жаңа жыл да кəдімгі 
365 күннің бірі ғой. Ол – былтыр мен 
биылды, биыл мен келесі жылды жал-
ғастырып жатқан үздіксіз уақыттың ара-
сындағы бір сəт. Əрқайсымыздың өткен 
өмірімізде жетістік те болады, сəті түс-
пеген шаруалар да бар. Соған аздап есеп 
беріп, ертеңнен үміт күткеннің артықты-
ғы бар ма деп ойлаймын мен.

 «Əдеби өмір» дейсіздер, ə! Ондай 
өмір бар екенін мен еске түсіре алмай 
отырмын. Мемлекеттік тапсырыспен кі-

Кез келген мемлекеттің əлеуметтік-эко-
номикалық өркендеуі сол елдің білім жү-
йесі мен азаматтарының білім дəрежесіне 
байланысты екенін бүгінгі əлемдік тəжіри-
бе де дəлелдеп отыр. Білім беру ісі əлем-
дегі бəсекеге қабілетті елдердің қатары-
на енгізуде басты құрал. Өзіндік ой-пікірі 
бар, жан-жақты дамыған, білімді де білікті 
тұлғаны дайындап, тəрбиелеу – қоғамдық 
міндет. Себебі ел тұтқасын білімді ұрпақ 
ұстаған шақта ғана өркениет алға дамы-
мақ. Бұл ретте бүгінгі мектеп оқушысы-
ның білімі мен тəрбиесі маңызды мəселе. 
Елбасының «Болашақта еңбек етіп, өмір сү-
ретіндер мектеп оқушылары, мұғалім олар-
ды қалай тəрбиелесе, Қазақстан сол дең-
гейде болады. Сондықтан, ұстаздарға жүк-
телетін міндет ауыр» деуі де тегін емес. 

Отандық білім сапасының дəрежесін 
халықаралық деңгейге жеткізу үшін ең ал-
дымен еліміздегі білім беретін орта білім 
ошақтары мен білім ордалары талапқа сай 
болуы керек. 

АСТАНА – ОҚУШЫЛАР ҚАЛАСЫ

Көпшілікті қуантқан бір жағдай – мек-
теп табалдырығын аттаған балалардың 
көптігі. Балалар санының артқандығы Қа-
зақстан демографиясының дамып жат-
қандығының көрсеткіші екені айтпаса да 
түсінікті болар. Биылғы оқу жылында 380 
мың бала мектеп табалдырығын алғаш рет 
аттады. Бұл көрсеткіш өткен жылмен са-
лыстырғанда 10,5 мыңға артық. Нақтырақ 
айтсақ, 2016 жылы 369 мың, 2015 жылы 336 
мың бала мектеп табалдырығын аттаған. 

Əсіресе, елордамыз Астана қаласын-
да мектеп табалдырығын алғаш аттаған 
бүлдіршіндер саны рекордтық көрсеткіш-
ке жетті. Жаңа оқу жылында Астана мек-
тептеріне 22 мың оқушы бірінші сынып-
қа қабылданды. Жалпы, Астана қаласын-
да əр оқу жылында мектепке барар бала-
лар саны 10-15 мыңға көбейіп отырады. 
2010-2011 жылдары Астана мектептерінде 
74 мың бала оқыса, биылғы оқу жылында 
елорда мектептерінде 145 мың оқушы білім 
алмақ. Бұған бала туу көрсеткішінің артуы 
мен Астанаға көшіп келетін отбасылар қа-
тарының көбеюі əсер етіп отыр.

Ал Қарағанды облысында мектеп табал-
дырығын алғаш аттағандар саны бас қала-
дан асып түсті. Мұнда 27 мың балдырған 
бірінші рет партаға жайғасса, Ақтөбе об-

лысында 16 мыңнан астам бала бірінші сы-
ныпқа қабылданды. Халық саны көп Оң-
түстік Қазақстан облысында биылғы оқу 
жылында 73 мың балдырған бірінші сы-
ныпқа барды. Алматы облысында 49 мың 
бүлдіршін білім жолындағы алғашқы бас-
палдағына аяқ басса, Алматы қаласында 26 
мыңнан астам балақай бірінші сынып оқу-
шысы атанды. Сонымен бірге, Солтүстік 
Қазақстан облысында 9,5 мың бүлдіршін 
алғаш рет мектеп табалдырығын аттады.

Бір қуантатыны, жыл сайын мектепке 
баратын балалар саның артып келе жат-
қандығы. Бірақ оқушы санының көбеюі 
мектептердегі орын жетіспеушілігіне себеп 
болып отыр. Міне, жыл санап елімізде де-
мографиялық тұрғыдан мектеп жасындағы 
бала саны артып келе жатқанымен, олар-
ға жағдай жасап, заман талабына сай жаб-
дықталған білім ошақтарымен қамтамасыз 
ете алмай отырғанымыз өкінішті-ақ. Қыр-
күйек айында білім саласының басшылары 
осы балаларды мектептерге сыйдыра ал-
май əуреге түскені де жасырын емес. Орта 
есеппен алғанда əр өңірде мектеп табал-

дырығын аттайтын балалар саны жылына 
10-15 мыңға артып отырады екен. Демек, 
мектептердің санын арттыру кезек күттір-
мейтін мəселе. Егер бұл түйткіл өз уақы-
тында шешімін таппаса, алдағы оқу жыл-
дарында жағдай қиындай бермек. Қазірдің 
өзінде алып шаһарларда бір сыныпта 40-
50 балаға дейін оқытып жатқан мектептер 
бар. Оқу жылының басында олай етпеске 
амал да болмады емес пе?! Бұл туралы мұ-
ғалімдердің тамыз конференциясында елор-
далық ұстаздар дабыл қаққаны көзіқарақ-
ты оқырманның есінде болар. 

МЕКТЕП – 
МЕМЛЕКЕТТІҢ НЕГІЗІ

2017-2018 оқу жылының басындағы 
деректерге сүйенсек, елімізде 7100 мем-
лекеттік жəне 112 жеке мектеп бар. Мем-
лекеттік білім ордаларының 2110-ы – бір 
ауысымда, 4863-і – екі ауысымда, 127 мек-
теп – үш ауысымда білім береді. Биыл 75 
жаңа мектепті пайдалануға беру жоспар-
ланса, соның 35-і 2 қыркүйек күні оқушы-

ларға есігін айқара ашты. Бұдан бөлек 300 
мектепке күрделі жөндеу, ал 410 мектепке 
ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізілді. 
«Нұрлы жол» Мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде «Білім беру инфрақұрылымын 
дамыту» бағыты бойынша осы жылы Ұлт-
тық қордан барлығы 80 млрд теңге бөлінді. 
Тарқатып айтар болсақ, 2016 жылы бастал-
ған 53 мектептің құрылысына 26,5 млрд 
теңге, 56 жаңа мектептің құрылысын бас-
тауға 45,2 млрд теңге, Алматы қаласының 
17 мектебінде сейсмикалық күшейту жүргі-
зуге 8 млрд теңге қарастырылған. 

Мектеп тапшылығын жойып, оқушы-
лардың білім ошақтарында емін-еркін əрі 
сапалы білім алуы үшін мемлекет тара-
пынан қолдан келгенше көмек көрсетіліп, 
жағдай жасалып жатыр. Бұл сөзімізге жо-
ғарыда келтірген сандық деректер дəлел. 
Мəселен, мемлекет қолдауының арқасында 
биылғы жылы Алматы облысының халқы 
тығыз орналасқан Қарасай, Жамбыл, Іле, 
Талғар, Еңбекшіқазақ, Панфилов жəне Ра-
йымбек аудандарында жалпы саны 24 жаңа 
мектеп пайдалануға берілді. 

Білім күнінде Оңтүстік Қазақстан облы-
сында құрылыс жұмыстары аяқталған жаңа 
20 мектеп ғимараты пайдалануға берілді. 
Ал оның алтауы жаңадан ашылып, өңірдегі 
орта мектептің саны 1027-ге жетіп отыр. 
Сондай-ақ, өңірде 7 жеке меншік мектеп 
жұмыс істейді. Жыл соңына дейін 9 білім 
беру нысаны ел игілігіне беріліп, өңірдегі 
8 апатты жəне 12 үш ауысымды мектеп-
тердің мəселесі шешілуі қажет. Ал қалған 
23 мектептің құрылысы 2018-2019 жылда-
ры жүргізіліп, апатты жəне үш ауысымды 
білім нысандарының мəселесі түбегейлі 
шешімін таппақ. Ал ел игілігіне берілген 
білім мекемелерінің 15-і «Нұрлы Жол» 
бағдарламасы бойынша салынса, қалға-
ны жергілікті бюджет есебінен жүргізіл-
ген. Оңтүстік Қазақстан облысының ор-
талығы Шымкент қаласында Тəуелсіздік 
мерекесі қарсаңында шəкірттерге тағы 
бір жаңа мектептің есігі айқара ашылды. 
Шымкент қаласындағы əкімшілік-іскерлік 
орталығында заман талабына сай жабдық-
талған жаңа 1200 орындық мектеп пай-
далануға берілді. №130 жалпы орта мек-
тебінің ашылу салтанатына қатысқан Оң-
түстік Қазақстан облысының əкімі Жан-
сейіт Түймебаев: «Білімнің деңгейін кө-
теру үшін мектептің сапасы жақсы болуы 
керек. Бұл осындай қағидатпен салынған 
білім ұясы. Балалар салауатты өмір сал-
тын ұстану үшін барлық жағдай жасал-
ған. Мұнда 3 бірдей спорт залы бар. Сон-
дай-ақ, мектепте тігін, ағаш ұстасы сын-
ды түрлі үйірмелердің жұмыс жасауына 
мүмкіндік мол. Яғни, мұнда білім алған 
оқушы əмбебап болып қалыптасады. Мұ-
ның барлығы Елбасы саясатының нəти-
жесі», – деді. 

Жалпы, биыл «Нұрлы жол» бағдарлама-
сы бойынша елімізде 53 мектеп пайдалану-
ға берілді. «Үш ауысымдағы жəне апатты 
мектептерді жою үшін биыл 112 мектепке 
Ұлттық қордан 72 миллиард теңге бөлінді. 
56 мектептің құрылысы бұдан бұрын бас-
талған, 56-сы жаңа мектеп. Жоспарланған 
76 мектептің 53-і пайдалануға берілді. Қал-
ған 23 мектепті жылдың соңына дейін тап-
сыру жоспарланған», – деген болатын Білім 
жəне ғылым министрі Ерлан Сағадиев қазан 
айында өткен Үкімет отырысында. 

ЖАҢА ЖҮЙЕГЕ ƏЗІРМІЗ БЕ?

Биылғы оқу жылының басты жаңалық-
тарының бірі – үш тілде білім беру жүйесі-
не көшудің басталуы. Мемлекет басшысы 

үш тілде оқыту идеясын бірнеше жыл бұ-
рын көтерген болатын. Содан бері оны енгі-
зуге дайындық жұмыстары жүргізілді. Ал-
дыңғы жылы «Үш тілде білім беруді дамы-
тудың 2015-2020 жылдарға арналған жол 
картасы» қабылданды. 

Қазіргі уақытта бұл жүйе еліміздегі 
біраз мектептерде кезең-кезеңімен жүзе-
ге асырылуда. Үш тілді меңгеру – заман 
талабы. Бірақ елімізде дəл қазір балалар-
ға үш тілде тəлім беретін мамандар да-
йын дей алмаймыз. Асығыстық жасап, ба-
лаларға кəсіби біліктілігі төмен мұғалім-
дер сабақ беріп жүрмесе болғаны. Себебі 
тіл білу үшін кемінде 4-5 жыл оқисың. 
Ал үш немесе тоғыз айда тілді меңгеріп 
кетеді деуге сену қиын. Бұл жүйеге үл-
кен дайындықпен, білікті мамандар да-
йындап, материалдық-техникалық база-
ны нығайтып келген дұрыс.

Үш тілде білім беру жүйесіне Аста-
на мен Алматы шаһарлары дайын екенін 
көрсетіп отыр. Назарбаев зияткерлік мек-
тептерін айтпағанда, бұрынғы қазақ-түрік 
лицейлері, шет тілдерін тереңдетіп оқы-
татын арнайы мектептер қос мегаполис-
те де жетерлік. Ал Оңтүстік Қазақстан 
облысында үш тілді оқуға кезең-кезең-
мен көшу бағытында жұмыстар жалға-
сын табуда. 2013 жылдан бастап облыста-
ғы 17 мамандандырылған дарынды бала-
ларға арналған білім беру ұйымдарының 
8-інде үш тілде білім берілуде. Қалған 9 
білім ұйымдары кезең-кезеңімен үш тілде 
білім беруге мамандар даярлауда. Атал-
ған білім беру ұйымдарында Cambridge 
University Press, Pearson Longman британ-
дық баспаларының жаратылыстану пəн-
дерінен ағылшын тіліндегі биология, фи-
зика, химия, информатика жəне математи-
ка оқулықтары Мемлекеттік жалпыға мін-
детті білім стандартына сəйкестендіріліп, 
сараптамадан өткізілді. Сонымен қатар, 
облыс бойынша 2017-2018 оқу жылы-
нан бастап Шымкент, Түркістан қалала-
рында, Шардара, Түлкібас аудандарында 
жаратылыстану бағытындағы кейбір пəн-
дерді ағылшын тілінде оқытуға мүмкіндігі 
бар жəне қажетті жағдайлар жасалған 63 
мектепте 211 сынып ашу жоспарлануда. 

Қалай десек те, 2017 жылы білім сала-
сының біраз түйткілі талқыланды, шешімін 
тапқан мəселелер де жоқ емес. Бірақ жыл 
сайын қайталанатын мектеп тапшылығы мə-
селесі биыл да түпкілікті шешілмеді. Бұл 
түйткілдің түйінін тарқату тағы да келер 
жылдың еншісіне қалды. 

тап шығармағаныма 7 жыл болды. Алма-
тыдағы əлденеше баспаның қоржынында 
ондаған кітабымның қолжазбасы жатыр. 
Солар жарық көріп кеткен жоқ па екен 
деп, бір-екі жылда бір рет телефон соқ-
сам, ақша жоқ деп зар илейді. Қазақстан 
Жазушылар одағында жиындар, кештер 
өтіп жатады деп естимін. Кейбіреуін ға-
ламтордан көзім шалып қалады. Бес-ал-
ты жылдан бері солардың бірде-біріне 
шақырылған емеспін. Одақ, тіпті, өмір-
ден озған қаламгерлердің жаназасы бола-
тын күнді айтып та хабар бермейді қазір.

Ал кітап дүкендеріне ара-тұра кіріп 
тұратыным бар. Жарық көрген кітаптар-
дың дені қайта басылым. Олардың бір ба-
сылымы өзімнің жеке кітапханамда тұр-
ғандықтан тағы сатып алмаймын.

Қаламақыға қарық болдым деген бір 
ақын-жазушыны естіген емеспін. Қызметі 
бар бірлі-жарымы болмаса, жазушылар-
дың бəрі де қоңторғай күй кешіп жатыр. 
Жасы жүзге жүз бұрған Əбдіжəміл Нұр-
пейісовтен бастап, жетпісті алқымдаған 
Серік Ақсұңқарұлына дейін əдебиеттің 
жаңа буыны – жастардың нəпақасы бо-
луға тиіс ШƏКІРТАҚЫМЕН жан сақтап 
келе жатқан соң, қандай «əдеби өмір» 
жайында айтуға болады?! Ал жастардың 
дені рухани азығын көркем əдебиеттен 
емес, күнделікті ақпараттан алып, қара-
дүрсін тартып барады.

Шағын жанрда жазылған туынды-
ларды оқимын. Бірқатарының жеткен 
жетістігі эксперимент деңгейінде бол-
са да, жас ақын-жазушылардың жырла-
ры мен əңгімелеріне тұшынамын. Биыл 
қазақтың көрнекті жазушысы Сайлау-
бай Жұбатырұлының «Абыржы» трило-
гиясын оқыдым. Формациялар ауысып 
жатқан күрделі кезеңдегі адамдардың 
жан дүниесі, өтпелі кезең шындықтары 
баяндалатын сүйекті шығарма бұл. Қазақ 
əдебиетінде соңғы ширек ғасырда мұн-
дай сүбелі туынды жазылған емес. Соны 
көңілге медет тұтамын.

Көп адамның көзіне түспейтін «əдеби 
өмір» дегеніміз осы шығар...

Аманхан ƏЛІМҰЛЫ,
ақын, М.Мақатаев атындағы 
сыйлықтың лауреаты:

– Жаңа жыл мерекесі туралы əркім əр-
түрлі пікір айтады. Соған қарамай, бала-
ларымыздың қызығы, уақыт талабына қа-
лай қарсы боламыз деймін. Жақсы қарсы 
аламын. Өзіміздің төл мерекеміз наурызға 

да орын жетеді. Жалпы, жақсылықты жат-
сынбаған жөн ғой!

Қай ғасырда да, қай заманда да əр 
жылдың адам өмірінде ерекше із қалды-
ратыны анық. Ал, менің биылғы жылдан 
есімде қалғаны – көп жылдардан бері жыр 
жинақтарым жарық көрмей келе жатқан-
да, ешбір ойламаған жерден, аяқастынан 
маған «Хантəңірі» баспасынан талантты 
журналист, белгілі баспагер Қонысбек Бот-
баев інімнің «Əбеке, жыр жинағыңыз жос-
парда тұр. Таңдамалы. Тездетіп дайындап 
беріңіз» дегені болды. Бұл мен үшін ерек-
ше жаңалық, сосын, қуаныш еді. Сөйтіп, 
«Жариямайдай» атты таңдамалы жыр жи-
нағым жарық көрді. 

Сосынғы, есте қалғаны 2015 жылдың 
жыл қорытындысында жасаған поэзия ту-
ралы баяндамамның жаңғырығы əлі күн-
ге дейін көңілімнен де, құлағымнан да кет-
пеуі. Содан ұққаным, қазіргі əдеби процесс-
те ой айтып, пікір білдіру қалып бара жатқа-
ны. Тек, «сен классиксің, тамаша ақынсың, 
ұлысың ғой» дегенде ғана сын бар да, он-
сыз сын жоқ екеніне көз жеткіздім. Кейбір 
ақын-жазушыларымыз, əсіресе, кейбір өзін 
ақын санайтындарымыз сылап, сипағанды 
ұнататын мысық мінезге көшіппіз. «Шы-
бық тисе шың етерлік» басым. 

Соған қарамай биыл, яғни, өтіп бара 
жатқан жылы талантты үш ақын əріптесім-
мен таныстым, олардың өлеңдері «Жас 
Алаш» газетінде жарияланды. Олар – Ай-
дын Байыс, Абай Ораз, Қайрат Сейітхазин. 
Бұл үшеуінің де шығармашылық денсау-
лықтары таза, талантты жастар. Өлеңнің 
басын жарып, көзін шығармай, жаңалық 
қумай, жақсы поэзия тудыруға ұмтылула-
ры маған ерекше ұнайды.  

А�ЫЛДЫ БАЛАЛАР	А – АЙТУЛЫ МЕКТЕП
Қазақстанда биыл 380 мың бала мектеп табалдырығын алғаш аттады
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 БАЛАЛАР ТЕАТРЫ 
БАРШАНЫ КҮТЕДІ

Жаңа жыл – балалардың асыға күтетін мерекесі. Жылына бір рет келетін Аяз ата мен жасыл 
шыршаның тойымен қатар «Сезам» қуыршақтар театрының да бүлдіршіндерге арналған 
қойылымы дәстүрлі түрде өткізіліп келеді.
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Қазіргі ойыншықтардың сапасы 
қандай? Базардағы тауар сапасыз 
десек, сапалы ойыншықты қайдан 
алуға болады? Елімізде ойыншық 
нарығын, балаға әсері мен 
қызметін зерттейтін орталықтар 
бар ма? 

Маркетингтік зерттеулерге сенсек, ойын-
шықтар нарығы жылына 15-25 пайызға өсіп 
отырады. Өйткені ойыншық – міндетті тұты-
ну тауарларына жатады. Ойыншықты азық-
түлікпен бір сөреге тізбейтіні анық, алайда 
баласы бар əр адам ойыншық сатып алаты-
ны шүбəсіз. Атап айтқанда, бес жасқа дейінгі 
баласы бар отбасылар тұтынушылардың 87 
пайызын құраса, бұл шамамен үш айда бір 
ойыншық алынады деген сөз. Ал жаңа жыл 
қарсаңында ойыншық базарының саудасы 
қыза түсетіні белгілі: балабақша мен мек-
тептер ойыншыққа көміліп қалады. Ал осы 
ойыншықтар қайдан келеді? Неден жасала-
ды? Көпшілік ойыншықтың қайдан, қалай 
келгенін іштей білсе де, арзан бағасына қа-
рап, қауіпсіздік пен сапа мəселесіне көз жұ-
матыны өкінішті. Жуырда Алматы қаласында-
ғы ата-аналар комитеті 1-сынып оқушылары-
на жаңажылдық сыйлық əзірледі. Ұзаққа со-
зылған даудан кейін, сыйлыққа ойыншық алы-
натын болды. Ұл балаларға Өрмекші адам-
ның жаңа топтамасы, қыздарға Лол қуыршақ-
тары алынды. Базарда əрқайсысының бағасы 
– 2 мың теңге. Қала ішіндегі дүкендермен са-
лыстыруға мүлде келмейді. Өйткені қала дү-
кендерінде тура сол ойыншық – 3 мың теңге-
ден жоғары. Сапасы жағынан еш өзгеріс жоқ, 
тіпті өндіруші де бір. Базар бағасы, əлбетте, 
арзандау. Енді осы ойыншықтардың сапасы-
на үңіліп көрейік. Лол қуыршақтары – жөр-
гектегі шақалақтар. Бояуы ебедейсіз жағыл-
ған, резіңкенің жағымсыз иісі ашпай жатып 
сезіледі. Бұл жерде сапа туралы айтудың да 
қажеті жоқ. Ал Өрмекші адам келген күні-
ақ шылпара болып шашылып, қайта құрас-
тырып ойнауға жарамай қалды. Бала болған 
соң бөлшектеп, қайта құрастырып көреді, ау-
зына салады, қойнына алып жатады, сүйгіш-
тейді. Ал жоғарыда айтылған немесе сөредегі 
басқа да арзан ойыншықтардың сапасы ата-
ананың көңілін алаң етеді. 

Бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
қандай ойыншықтарды таңдау қажет? Ден-
саулық сақтау министрі Елжан Біртанов-
тың мəлімдеуінше, елімізге тонналап кіретін 
ойыншықтардың сапасы сын көтермейді: 36,3 
пайызы талаптарға сай емес. Министрдің 
айтуынша, Қытай мен Түркиядан жеңіл 
өнеркəсіп тауарларын (ойыншық жəне т.б.) 
тасымалдайтын 50 кəсіпорын назарға ілікті. 
Қазіргі таңда оларға жалпы сомасы 21 мил-
лион теңгелік айыппұл белгіленді. Десе де 
мəселенің негізгі түйіні айыппұлмен шешіл-
мейді. «Жаңа жыл жақындап қалды. Балалар 
мен немерелерімізге сыйлық ала бастаймыз. 
Сонда ойыншықтардың қайсысын сатып алу-
ға болады, қайсысын болмайды? Оны қалай 
білеміз? Ол туралы ақпарат еш жерде жоқ. 
Қанша миллион теңгеге айыппұл салдыңыз, 
саудагерлер миллиардтаған сомаға сол тауар-
ды қайта əкеледі. Айналып келгенде еш нə-
тиже жоқ. Меніңше, халықты ақпараттанды-
ру керек. Тіпті, сауда орталықтарына «Құр-
метті сатып алушылар, ойыншық дүкеніне 
кіретін болсаңыздар, мынадай ойыншықтар 
қауіпті» деп жазып қою керек. Қауіпті бол-
са, сөрелерден мүлдем алынуы тиіс», – деді 
ҚР Премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев. 

САПАСЫЗ ОЙЫНШЫҚ 
БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЗИЯН 

Жыл басынан бері Денсаулық сақтау ми-
нистрі 38 мыңнан астам ойыншықтың сапа-
сын жан-жақты зерделеген. Зерттеу нəтижесі-
не сəйкес, өнімнің үштен бірінен улы заттар 
анықталған. Атап айтқанда, формальдегид 
пен фенол сияқты химикаттардың жоғары 

көрсеткіші табылды. Олардың басым бөлігі 
Қытай мен Түркиядан жеткізіліп отыр. Себебі 
шекаралық бақылаудан сытылып кететін конт-
рабандалық тауарлар шаш-етектен. Мысалы, 
2016 жылы 32 импортер ұсталған екен. Адам 
құқықтарын қорғау комитетінің Камералдық 
бақылау бөлімінің сайтында заңбұзғандар-
дың тізімі жазылған болатын. Олардың ішін-
де семейлік Ярослав Курбатовты ерекше атап 
өтуге болады, Шығыс Қазақстан облысының 
мемлекеттік табыстар департаменті тауарды 
(ойыншықтар) елге кіргізіп, өз бетінше тарат-
қаны үшін екі жыл ішінде (2015-2016) 111 рет 
əкімшілік жауапкершілікке тартыпты. «Сіздер 
мəселенің себебімен емес, салдарымен кү-
ресіп отырсыздар. Сапасыз ойыншықтар та-
сымалдайтын бизнесмендерге айыппұл төлеу 
түк емес. Оның үстіне шекараларда бақылау 
төмен. Сол себепті де улы ойыншықтар ба-
зарлар мен дүкен сөрелерінде толып тұр», – 
деп ескертті Үкімет басшысы. 

– Нарықтағы арзанқол өнімдердің 73 па-
йызы Қытайдан келген тауарлар. Олардың 
басым бөлігі бала денсаулығына зиян. Қол-
ға ұстап, көзге көрінетін белгілері – сапасыз 
материалы мен жағымсыз иісі былай тұрсын, 
құрамындағы химиялық улы заттар баланы 
мүгедек етуі мүмкін. Былтыр Алматы қала-
сындағы №2 ауруханадағы жағдай елдің есі-
нен кете қойған жоқ. Баланың зердесін да-
мытуға, ойлау қабілетін жетілдіруге арнал-
ған магнитті ойыншықтың магнит тасын жұ-
тып қойған Аруна ауруханадан бір-ақ шығып, 
отаға түскен еді. Магнитті шарлар бала ағза-
сына түссе, табиғи жолмен сыртқа шықпай-
ды. Ішек жолдарын қабыстырып, тесіп шы-
ғады. Егер ауруханаға дер кезінде жеткізіл-
месе, ішек жолдары іріңге толып, қайғылы 
жағдайға душар етуі мүмкін еді. Осы тұр-
ғыда Еуразиялық экономикалық одақ аясын-
да «Ойыншық қауіпсіздігі» мəселесі көтеріл-
ген болатын, яғни елге кіргізілетін тауар пси-
хикалық-медициналық-педагогикалық сарап-
тамадан өткізілуі тиіс. Қазақстанның баста-
масын өзге мемлекеттер де қолдап, тауар-
дың қауіпсіздігіне қатысты талаптарды қа-
растырған. Өкінішке қарай, сапасыз қытай-
лық ойыншықтардың көпшілігі Ресей арқы-
лы елге енетінін бейресми ақпарат көздері 
растап отыр. 

Бүгінде Денсаулық сақтау министрлігі 
тексеріс нəтижесінде 1 тоннадан астам тауар-
ды сатылымнан алып тастады. Бірақ, жылы-
на екі мəрте жасалатын сараптама сапасыз 
ойыншықтарды жойып жібере ала ма? Əсі-
ресе, Жаңа жыл қарсаңында базарды былай 
қойсақ, көшенің бұрыш-бұрышында саңы-
рауқұлақша қаптайтын саудагерлер мен ар-
зан-құрзанға сатылатын тауарларды қайт-
пекпіз? Олармен қалай күресуге болады?.. 

ШЫМКЕНТТІҢ 
ОЙЫНШЫҚТАРЫН БІЛЕСІЗ БЕ? 

Қазір балалар брендті ойыншықтарға 
құмар. Атап айтқанда, əрбір мультфильмнің 
кейіпкерлері сериялы түрде сатылымға шы-
ғарылады. Əлбетте, түпнұсқа қымбат, ал 
Қытайда жасалған көшірмесі қолжетімді. 
Қайсысын таңдайсыз? Жалпақ жұрт арзан-
ға жүгіретіні айтпаса да түсінікті. Мыса-
лы, Барби топтамасының түпнұсқа қуыр-
шағы – 15 мың теңге. Ал көшірмелері са-
пасына қарай 200-2000 теңге аралығында. 

Базардағы саудагерлер де тұтынушы тала-
бын жетік меңгерген. Сөреге келген бетте, 
кез келген тауардың бірнеше нұсқасын ұсы-
на қояды. Бір ойыншықтың сапасына қарай 
бірнешеуін көрсетеді. Осыдан кейін базар-
дан құрқол шықпайтыныңыз анық. 

Гонконг – əлемде ойыншық шығарудан 
бірінші орында. Құрастыру жұмыстары – 
Қытайда, əрине. Сапасы мен саны бойынша 
еуропалық тауарлардан бір кем емес. Бағасы 
анағұрлым арзан. Əлемдік Disney, Tiny love, 
Lego, Chicco, Mattel, Smoby сияқты брендтер 
де Гонконгпен санасатын болған. 

Негізі, Қазақстанда ойыншық жасала ма? 
Кеңес үкіметі кезінде Алматыда пластмас-
са өңдейтін «Қызыл Ту» зауыты жұмыс іс-
теген. Сол зауыт жанынан бүлдіршіндерге 
арналған ойыншықтар шығарылған. Бірақ 
бұл өндіріс орны 90-жылдары жабылып-
ты. Қазір де жарнамасы мен тауар ассор-
тиментінің аздығы болмаса, отандық өнді-
рушілер баршылық. Мысалы, Шымкент қа-
ласындағы «Наурыз пластик» ойыншықта-
ры нарықтағы кез келген тауарға бəсекелес 
болуға қабілетті. 2013 жылдан бері зауыт 
ойыншықтың он түрін, құрастырғыштың 
бес түрін жасайды жəне қауіпсіз материал-
дан жасалады. Зауыт қожайыны өз кəсіпор-
нын ашқанға дейін Қытай, Иран, Өзбекстан-
нан ойыншық əкеліп, сатумен айналысқан. 
«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарлама-
сы бойынша 10 миллион теңгеден астам не-
сие алып, өз жиған-тергенімізді қосып, Қы-
тайдан арнайы қондырғылар сатып əкелдік. 
Алайда құрал-жабдықтар мен қажетті шикі-
затқа қол жеткізгенімізбен, көп кедергіге тап 
болдық. Техниканың тілін ұғатын маман тап-
шы еді», – дейді Рабиға Байтемірова. Бүгін-
де зауыт жұмысы жолға қойылған, маман-
дар жұмысқа төселген. 

Биыл Қостанай қаласында алғашқы 
ойыншық мұражайы ашылды. Осы тектес 
мұражайлар əлемнің түкпір-түкпірінде бар. 
Алғашқы ойыншықтарын XIX ғасырда жа-
саған алпауыттар кəсібін үзген емес. Жаңа-
дан шыққан əрбір ойыншық қостанайлық 
мұражай сөресінен орын алады. Осы сөре-
лердің басым бөлігін отандық ойыншықтар 
безендірсін десек, импорттық тауарлардан 
бас тартып, сапалы əрі қауіпісз ойыншық-
тарды, яғни отандық өнімді таңдаған абзал. 

P.S. Ересек те, бала да құмар 
ойыншықтың басты қаупі бар. 
Америкалық Толидо университеті 
мамандарының зерттеуіне 
сенсек, ойыншығы өте көп бала 
айналасымен шаруасы болмай, 
томаға-тұйық болып өседі. 
Сондықтан зерттеу нәтижесіне 
сәйкес, балалар ойыншығын 
азайтып немесе кезекпен беру 
арқылы өздерін ойын тауып 
ойнауға бейімдеген абзал. Тек 
сонда ғана қауіпсіз ойыншық пен 
баланың зейінін дамыту жолға 
қойылмақ. 

Ақниет ОСПАНБАЙ 

СӨРЕДЕ – УЛЫ ОЙЫНШЫҚТАР
Бала денсаулығын ойға алатын кәсіпкерлер бар ма? 

Қыз баланың таза, пəк күйінде бойжет-
кенін армандаған. Ақыл анадан дариды. 
Сондықтан да ата-бабамыздан  «Анасына 
қарап қызын ал, ыдысына қарап асын іш» 
деген нақыл қалған. Өйткені басқа үйдің 
отын жағып, түтінін түзу шығаратын бола-
шақ жар, келін ертеңгі күні «анасы не үй-
ретіп, не көрсеткен?» деген табаға қалмауы 
керек. Иманды, ұлағатты, ізетті де инабат-
ты, көңілі мен жүрегі таза, қабағы ашық, 
əдемілікке, нəзіктікке құмар қазақ қызда-
рының болашағына бір ата-ана ғана емес, 
бүкіл ауыл болып алаңдаған.

«Отан от басынан басталатынын» па-
йымдасақ, сол əрбір отбасының ұйытқысы, 
берекесі мен алтын қазығы – Əйел!  Осы 
ретте, Елбасының: «Əйел – бесік иесі. Де-
мек, əйелдің жайы түзелмей, бесігіміз тү-
зелмейді, – бесігіміз түзелмей – еліміз то-
лық түзелмейді» деп, қыз бала тəрбиесінің 
маңыздылығын ұлт тəрбиесімен байланыс-
тыруы тегін емес. Ең өкініштісі, қазақи 
тəлім-тəрбиенің ұлттық символына айналса 
дейтін кейбір қыздарымыздың бүгінгі тірлігі 
көңілге қаяу түсіреді-ай. Қатарынан қалма-
сын деп күнде өзгеріп жатқан сəн үлгілері-
мен тігілген киім-кешек үстінде, шетелдік 
қымбат көлік астында. Қолында шылымы...  
Тіпті, кейінгі кезде осы оғаш қылықтарға 
да екі көз əбден үйренді. Əлемдік жаһан-
дану үрдісі біртіндеп еніп, төрімізге озға-
ны сонша,  ұлттық тəрбиенің қайда қалға-
нын ұмытып қалдық. Əлеуметтік желілер-
дегі қыздарымыздың өздері мен сөздерін 
көріп, оқу үшін бетіңнің арын бес төгіп қа-
рауға тура келеді. Жүгенсіз кеткен қыздарға 
жаның ашиды. Осындайда ұлдың ер жетіп, 
қыздың бойжетіп, құтты орындарын ертерек 
тапқандарына шын қуанады екенсің! Бірақ...

Бірақ, өмір, тіршілік өз балаларың-
мен тоқтап қалмайды ғой. Ұлдан ұл сүйіп, 
қыздан қыз сүйіп отырған қазақ отбасыла-
ры үшін қияметтің қияметі осы əлеуметтік 
желілердегі жаппай жалаңаштану мен есті-
ген құлақ саңырау болып қалсын дейтіндей, 
қарғыс арқалайтын дөрекі, əдепсіз сөздер. 
Тоқал болуды армандаған, бала тууға еркек 
іздеген жарнамалардан көз сүрінеді. Темекі 
мен ішімдікке құмар, желөкпе, жеңіл жүрісті 
күн көріс құралына балап, тəні мен арын 
ойыншыққа айналдырған кейбір қазақ қыз-
дарының болашағы не болмақ? Олардан та-
райтын ұрпақ қандай күй кешпек?  Отбасы, 
ошақ қасының қамын жейтін, болашағы – 
балаларының тағдырына  алаңдайтын əке-
лерге не болды? Отанын қорғап, жан алы-
сып, жан беріскен, майданда  ерлік көрсет-
кен кешегі əкелердің ұрпағы Отан, елін-
жерін қорғамақ түгілі, өз шаңырақтарының 
шырайын кіргізе алмай дал. 

Əрине, жастардың сауаттылығы, білім 
мен ғылымға құштарлығы қуантады-ақ. 
Десек те, сол дүниелерден өзіне нақты ке-
регін ғана алып, бойына шақ, ойына сыйым-
ды үлгі-өнегесін үйренсе болар еді ғой. Ең 
өкініштісі, бүгінгі кейбір бойжеткендердің 
бойындағы ұлтқа, қаншама ғасыр бойына 
қалыптасқан қазақ қыздарына жат қылық-
тарды естіп, көрген сайын, қайда бара жа-
тырмыз, болашағымыз не болмақ деген сұ-
рақ санаңды сансыратады. Ішімдік бүгінде 
ерлердің ғана емес, қыз-келіншектердің де 
буынын байлап, соның салдарынан талай 
əйелдің жан түршігерлік қылмыстарға бара-
тыны құпия болудан қалған. Бұрын тұрмыс-
тық жағдайына байланысты – əлеуметтік не-
месе психикалық күйзеліске ұшырағандар 
қылмысқа жиі баратын-ды. Бүгінде қыл-
мысты жасайтындар – көбіне жасөспірім-
дер, мектеп пен колледж оқушылары. Де-
рек көздері бойынша, кəмелетке толмаған-
дар арасындағы қылмыс 30 пайызға азай-

ды десе де, көптеген жасөспірімдердің қыл-
мысқа  бейімділігіне əлі күнге тоқтау бол-
май тұрғаны кімді де болса алаңдатады. 
Топтасып төбелесу, бірігіп кісі тонау сал-
дарынан талай адамның өміріне балта ша-
былды. Соңғы айдың өзінде талай жастар 
бас қосқан отырыстың соңы  төбелеске ұла-
сып, тіпті адам өліміне əкеліп соққан бір-
неше оқиғалар тіркелген. Мəселен, Тараз 
қаласында жастардың «көңілді бас қосуы-
ның» соңы атысқа ұласып, жап-жас жігіттің 
өмірін қиса, кəсіпкерді аңдып, үйінен шық-
қанын күткен екі азамат егде жастағы əйелді 
есік алдында қылғындырып, қол сөмкесін 
алып қашқан. Жандарынан өтіп бара жат-
қан куəгердің көзін жоймақ болып, тапан-
шадан оқ жаудырған. Сондай-ақ, осы қала-
да бетперде киген бір топ қарақшы ірі сауда 
орнына шабуыл жасап, күзетшіні жараласа, 
көп қабатты үйдің ауласындағы қақтығыс-
тан екі адамға оқ тиіп, жан сақтау бөлімі-
нен бір-ақ шыққан. Сонда дейміз-ау, бұза-
қылардың бəрінің қолындағы  суық қару 
қайдан алынған, қалай сатылып жүр? Аң 
аулау үшін міндетті түрде тіркеліп, куəлігі-
мен қоса сатылатын қару кез келгеннің қо-
лына қалай түседі?  Еліміздің қай өңірінде 
болса да мұндай ауыр жағдайға əкеліп соқ-
тырып жатқан қанды оқиғаларды күнделікті 
жаңалық-хабарлардан естіп, жағаңды ұстай-
сың. Ақтөбелік полицейлер  əйелдердің ал-
тын бұйымдарын шешіп алумен айналыс-
қан үш оқушы қыздан құралған «Триада» 
деп аталатын топты ұстап, жария еткен. 

Елімізде бақандай алты əйелдер коло-
ниясының барлығы бəрімізді ойландыруға 
тиіс. 2011 жылы 4200 əртүрлі жастағы нəзік 
жандылар  қылмыс жасаса,  2014 жылы 
16600, 2015 жылы 15075, 2016 жылдың он 
айында 12857 əйел-қылмыскерлер тіркелген 
еді, ал үстіміздегі жылдың тамыз айындағы 
есеп бойынша 2901 əйел түрлі қылмыстық 
оқиғаларға қатысқан. Əсіресе, Алматы қала-
сы мен Алматы облысында, Атырау, Шым-
кент қалалары, Шығыс Қазақстан, Қараған-
ды, Қостанай жəне Павлодар облыстарын-
да əйелдер арасындағы қылмыс көш басын-
да тұрғанын да статист-ғалымдар растай-
ды. Қылмыскерлердің арасында кəмелетке 
толмаған, жар болып, ана болып үлгерме-
ген бұла бүлдіршін қыздардың да жүргені 
жан сыздатады. Тіпті, көптеген сəбилердің  
қапаста дүние есігін ашып жатқаны, мына 
жарық дүниеге шыр етіп келмей жатып, 
анасының омырауынан аққан аппақ сүтіне 
өзінің тағдырына нала болған көз жасын 
қоса жұтып жатқаны ше?!.

Осы қылмыстардың көбі ішімдіктің сал-
дарынан болып жатқанын айтуға тиіспіз. Өз 
ғұмырына, өз тағдырына балта  шабатын 
осы сусынға əуестік қайдан, қалай пайда 
болғаны, осы бір жат қылықтардың қаны-
мызға қалай сіңіп кеткені... еріксіз қынжыл-
тады. Ішімдікке, шылымға, төбелеске құмар 
қыздардан тарайтын ұрпақ қандай болмақ?  
Темекі, ішімдік, денені жалаңаштау денсау-
лыққа ғана зиян емес, өміріңді тозаққа ай-
налдыратын жат қылық екенін, өз қатарлас-
тарымен қарым-қатынаста жаман əдеттер-
ден аулақ болу керек екенін көптеген қыз-
дардың сезінбеуі ойландырады. Бұрын қа-
зақтың қыз-келіншектері ашық түрде шы-
лым шекпейтін, ал шылымға  құмар əйел-
дерді көргенде жағасын ұстайтын-ды. Тағ-
дырдың тауқыметін көріп, күйзеліске ұшы-
рағандар ғана сондай жаман əдеттерге үйір 
болушы еді. Қазір «төрт құбыласы тең» са-
налатын отбасы балаларының да үйірлігін 
еріккеннің ермегі дейміз бе?.. Еріккеннің 
ермегі демекші, табиғаттың жаратылысы-
на қарсылық жасап, өздерінің жынысын өз-
гертіп, еркегі – қыз, қызы – еркекшора бо-

лып жатқандарға не шара?!.  Жаратылыс за-
ңына терең үңілер болсақ, мəселе тек жы-
ныс мүшесінің ауысуына ғана тірелмейді 
ғой, əйелдік сезім, мейірім  батыр да ба-
тыл ер-азаматтарға жараса қояр ма екен, не 
болмаса еркектерге тəн адами қасиеттерді 
əйел бойынан іздеп көріңізші... 

Интернет желісіндегі «Жанымды түсі-
нетін, аналық бақыт сыйлайтын еркек ке-
рек. Барлық жағдайын жасаймын, ақша-
сының да, үй-жайының да керегі жоқ, тек 
бала таптырып, ол балаға таласпаса болды» 
деген небəрі жиырма жетідегі қазақ қызы-
ның хабарламасы төбемізден жай түсірген-
дей болды. Бұл не сұмдық! Бесіктен белі 
шықпай жатып, бала туғызатын бай ізде-
ген мына қыздың «жан айқайын» естіген 
құлақ неге керең болмайды?.. Тіпті, іздеп 
жүрген «тауар өндірушінің» түр-түсі, бойы, 
салмағы, тіпті ұлтына дейін астын сызып 
жазып қойғанын қайтерсің?  Ал табылды 
делік, бала жасалды делік...  ол  жазықсыз 
шарананың өмірге келгеннен кейінгі тағды-
ры не болмақ?  Біздіңше, оған басын қаты-
рып жатқан бойжеткен жоқ. Шетелдіктер-
ден сəби сүйгісі келетін қазақ қыздарының 
көбейіп бара жатқаны да бар қазақты ой-
ландыруға тиіс. Осы сынды жарнамалар-
ды жариялайтын əлеуметтік желіде арна-
йы сайттар да баршылық екен. «Əй, ана үй-
дегі бикеш отырып қалатын болды ғой» деп 
көрші ауылдардан бойдақ іздейтін қайран 
жеңгелеріміздің орнын басқан əлеуметтік 
желілердің қызметі мұнымен де тоқтамай-
тын көрінеді. Күйеулерінің «əлсіздігін» ай-
тып, төсек қатынасынан лəззат ала алмай-
тын келіншектердің «күші тасып тұрған 
жас жігіттерді» іздеуі де тоқтайтын емес.  
Желідегі желігіп жүрген арулардың азан 
шақырып қойған аттарын оқып, түрлі ойға 
қаларың анық. 

Жастар түгілі, қартамыстардың өзінің 
ермегіне айналған – əлеуметтік желілердегі 
түрлі сайттарды мектеп оқушылары түгілі, 
балабақшадағылардың өзі оп-оңай ашып қа-
рай алады. Қалта телефонынан жеп-жеңіл 
тауып алатын мəдениетсіздік пен ұятсыздық 
жайлаған сайттар былай тұрсын,  алдыңнан 
шыға келетін жалаңаш көріністерден көз 
сүрінеді. «Қуырдақтың көкесін түйе сойған-
да көресің» демекші, осындай өрескелдіктің 
көкесі той өткізу барысында да белең алып 
бара жатқанын қайтерсің?!. Той иесінің сон-
шалықты əдепсіздігі, тіпті, қараңғы-сауат-
сыздығы, дарақылығы дейміз бе, той мəде-
ниетінен жұрдай қылықтары қынжылтады. 
Бірде той үстінде əйелдің екі бұтының ара-
сына банан қойып жегізіп жатса, енді бірі 
үрленген шарды қойып, еркекке соны жа-
руды тамашалатып қойыпты. Шынымызды 
айтсақ, ер-азаматқа деген сөзді қимай отыр-
мыз, сонда дейміз-ау, той иесі қайда қарап 
отыр, тойға жиналғандар ішінен: «Əй, мына-
ларың не масқара?» – дегенді айтатын қария 
табылмағаны ма?! Бұл да көңіл көтеру ме!?  
Көңіл көтеру  дегеннен гөрі көргенсіздік-
ке саятын шығар. Қайда барамыз? Əкеден 
ықпайтын қатыгез ұл, ұяңдығын  ұятсыз-
дыққа ауыстырған безбүйрек, мейірімсіз 
қыз... Олардың əдепсіздіктерінен  табал-
дырығында бүлдіршіндер сыймай жатқан 
жетімдер үйі, ұрпағынан зəбір көргендер-
ге толы қарттар үйі, өмірге келмей жатып 
тірліктің ызғарын татқан қоқыстағы нəрес-
телер, ішімдікті серік еткен қаңғыбастардан 
аяқ алып жүре алмайтын еліміздің ертеңі 
не болмақ?! Бұлардың обал-сауабы кімнің 
мойнында?..  Қайда барамыз?!

Таңсұлу АЛДАБЕРГЕНҚЫЗЫ

Біздің рухани 
құндылығымыз 
– жастар, сол 
жастардың бойында 
айрықша мінез-құлық 
қалыптастыратын 
ұлттық сана-
сезім, салт-дәстүр, 
әдет-ғұрып. Ал 
ұлттық намысты 
қалыптастыратын – 
Ана, ананың ақ сүті. 
«Тәрбие тал бесіктен 
басталады» дегенді 
айтқан дана халқымыз, 
әсіресе, қыз балаға тән 
қасиеттерге ерекше 
мән беріп, қадағалаған. 
Қыз баланың өмірге 
келген сәтінен бастап, 
бойжеткен шағында да 
ерекше қадірлеп,  «Қыз 
жат жұрттық» екенін 
көкейінен шығармай, 
«көргенсіз» деген 
жаман аттан қашық 
болуын үнемі айтып, 
түсіндіріп отырған. 
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«Tu’rkistannyn’» ulttyq qosyms’asy Tai’qazan

ЭКСПО БІЗГЕ НЕ БЕРДІ?

Əлбетте, жылдың «əлқиссасы» ЭКС-
ПО-2017 көрмесінен басталған, ендігі əңгі-
ме оның мұрасы туралы пікір алмасуға ұлас-
ты. «Түркістан» газетінің бетінде үш ай жаз 
«ЭКСПО-дан не көрдік?» деген айдар ашып, 
халық аралық көрменің тыңнан түрен салған 
жаңалықтары мен елді елең еткізген оқиғала-
ры туралы жазған едік. Бұған қоса, көрермен 
ретінде көңілімізден шыққан кей елдердің па -
вильон  дары туралы кеңірек сипаттап, эксклю-
зивті сұхбаттар ұйымдастырдық. 93 күндік көр-
менің көлеңкелі жақтары да айтылды. 

Біздіңше, жылдың басты сұрағы «Осы 
ЭКСПО Қазақ еліне, қазақ халқына не берді?» 
деген сауал болса керек. Президент пен ми-
нистрлерден бастап, сарапшылар мен журна-
листер жауап іздеген, дəл осы газеттің бетін-
де талай талқыланған мəселе. Əркім əрқи-
лы қисын айтқан. Əлбетте, əркім өзінің қыз-
меттік шенінің жауапкершілігі аясында, кəсі-
би біліктілігінің өресіне сай пікір бөліскен. Ға-
жабы сол, тұшымды, толыққанды жауап та-
былмады. Бəлкім, кесіп-пішіп айтуға əлі ерте 
болар. Асылы, ЭКСПО-2017 көрмесінің шын 
қорытындысы – ұлттық экономикаға берген 
серпінімен, ұлттық ғылым мен инновацияны 
шабыттандырған идеяларымен жəне эколо-
гиялық ой-сананы қалыптастыруға ықпал ет-
кен қуатымен өлшенер еді. Мұндай өзгерістер 
үшін айлар емес, жылдар өтуі шарт екені дау-
сыз. Ендеше, ендігі мəселе ЭКСПО-2017 көр-
месінің мұрасын дұрыс игерудің қамын жа-
сауға тіреледі.

ЭКСПО-2017 КӨРМЕСІ НЕСІМЕН 
ЕСТЕ ҚАЛДЫ?

Жақында Халықаралық көрмелер бюросы-
ның Бас хатшысы Висенте Лоссерталес Қазақс-
тан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына 
хат жолдап, ЭКСПО-2017 көрмесі барлық ма-
мандандырылған көрмелер ішінде ең сəтті өт-
кенін жəне оның алдағы көрмелерге үлгі-өне-
ге болуға лайық екенін хабарлаған. Айтпақшы, 
бұл көрменің ерекшелігі мен оның экслюзивті 
имиджі туралы тек сандар мен деректерді сөй-
летсек те жеткілікті еді. Көрменің дерекнама-
сын арнайы жасалған кестеден қараңыз. 

Мұндай халықаралық көрме ТМД ел-
дері мен Шығыс Еуропа мемлекеттерінде əлі 
өткізілмегенін баса айтуға тиіспіз. Яғни, Қа-

Тауық жылы тарту-таралғысын тиянақтап, тағы он екі жылға 
қоштасуға дайындығын жасап жатыр. Обалы нешік, бұл 
жыл Қазақ елі үшін абыройсыз болған жоқ: халықаралық 
мамандандырылған ЭКСПО көрмесін тоқсан күн дүркірете 
өткізудің өзі неге тұрады? Ал Астана төрінде Сирия мәселесіне 
қатысты сегіз дүркін ұйымдастырылған халықаралық келіссөздер 
ше? Тәуелсіз Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 
емес мүшесі мәртебесіндегі жұмысы да биыл басталды. Жыл 
басында Алматыда Бүкіләлемдік қысқы универсиада жарысы 
өткені тағы бар. Әрқайсысы бір жылдың нәсібіне жазылса да, 
бәсі түспейтін ірі-ірі оқиғалардың дақпырты бұдан былай арта 
бермек. Себебі «таудың биіктігі алыстағанда білінер» демекші, 
айтулы оқиғалардың шын бағасы сол заманның куәгерлерінен 
гөрі оны тарих оқулықтарынан оқитын жас ұрпақ үшін 
айқынырақ болатыны түсінікті ғой. 

 ТАУЫ� ЖЫЛЫНЫ
 
ТОЛЫМДЫ ТАБЫСТАРЫ
зақстан бұл орайда Ресей, Польша, Чехия, 
Венгрия, Беларусь мемлекеттерінің алдына 
түсті. Мысалы, солтүстік көршіміз ЭКСПО көр-
месінің қожайыны болуға осымен екінші мəр-
те талпыныс жасап отыр. Бұған дейін АҚШ, 
Ұлыбритания секілді батыстық алпауыт елдер 
мен Жапония, Қытай сияқты ірі азиялық елдер-
де ғана туы желбіреген көрмені өткізу сенімі-
не ие болып, оны абыроймен атқарып шығу 
сүйінуге тұрарлық іс емес пе?

Астаналық көрменің тағы бір өзгешелігі 
– болашақтың қуатына арналған тақырыптық 
шаралармен қоса түрлі деңгейдегі саяси, эко-
номикалық, экологиялық, қауіпсіздік, т.б. ха-
лықаралық жиындардың орталығына айна-
луы. Көрме аясында Астана экономикалық фо-
румы, Шетел инвесторларының кеңесі, Ислам 
ынтымақтастық ұйымының саммиті өткізілді. 
Үш айда көрмеге 40 мемлекеттің басшысы, 
9 елдің үкімет басшысы, 72 елдің сыртқы іс-
тер министрі ресми сапармен келген. Жүзде-
ген мемлекетаралық, үкіметаралық келіссөздер 
осы ЭКСПО-қалашығы алаңқайларында өтті. 
Миллиардтаған қаржылық түрлі келісім-шарт-
тарға қол қойылды. 

«Астана ЭКСПО-2017» көрмесі баспасөз 
қызметінің дерегіне жүгінсек, үш айда көрмеге 
қатысушы қонақтар саны 4 миллионнан асып 
жығылды. Оның ішінде Астанаға алыс-жақын 
шет мемлекеттерден ат басын тіреген туристер 
саны жарты миллионнан асты. 

ЭКСПО көрмесінің Астана үшін бір пай-
дасы – туризм саласын дамытуға серпін бер-
гені. «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компания-
сының басқарма төрағасы Ахметжан Есімовтің 
айтуынша, үш айда елорда қазанына бизнестен 
түскен салық көлемі 25 миллиард теңгеден ас-
қан. Биыл жаз астаналық қонақүйлердің ыры-
сы артып, жаңадан қырық шақты мейрамхана 
ашылыпты. Ал қалалық такси қызметін көр-
сетушілер табысының қаншалықты мол бол-

ғанын ел ішін кезіп кеткен анекдоттардан-ақ 
байқауға болады. Қалалық əкімшілік енді осы 
қарқынды сақтап, Астананы жыл сайын мил-
лион турист келетін Жиделі Байсынға айнал-
дыруды көздеп отыр.

ЭКСПО-2017 халықаралық мамандан-
дырылған көрме дерекнамасы:

Өткізілген мерзімі: 93 күн (10 маусым – 
10 қыркүйек, 2017 жыл)

Көрменің орны: Астана қаласы, ЭСКПО-
қалашығы, аумағы 173,4 гектар

Павильондар саны: 131. Көрмеге 115 мем-
лекет, 22 халықаралық ұйым қатысты.

Келген қонақтар саны: 4 миллион адам. 
Шетелдік қонақтар саны – 500 000. Жалпы 
алғанда, халықаралық көрмені тамашалаушы-
лар саны 30 миллион адам деп хабарланды. 

Ең басты нысаны: диаметрі 80 метр, 
биіктігі 100 метр болатын «Нұр Əлем» сфе-
расы.

Тақырыбы: «Болашақтың қуаты». Осы та-
қырып бойынша 140 жаңа жаңа технология та-
ныстырылды. Оның ішінде 105 шетелдік жəне 
28 отандық технология Қазақстанда іске асы-
ру үшін таңдап алынды.

Жұмсалған қаржы: Қазақстан бюджетінен 
2,1 млрд доллар (565,1 млрд теңге) бөлінді. Кей 
деректерде ЭКСПО-қалашықтың құрылысы-
на жұмсалған қаржы 452 млрд теңге делінеді.

Көрме аясында өткізілген түрлі шаралар 
саны – 6 000. Көрме аясында өткен мəдени 
шаралар саны – 650, оның ішінде əйгілі «Дю 
Соллей» циркі мен «Ла Скала» театрының 
ұжымдары, «30 Seconds to Mars» тобы арна-
йы келіп өнер көрсетті.

Жанжал: шетелдік журналист Джеймс Пал-
мердің көрме туралы сын материалы жергілікті 
БАҚ пен əлеуметтік желілерде қызу талқы-
лауға ұласты.

ЭКСПО көрмелерінің тарихы – 166 жыл. 
ЭКСПО көрмелері 1851 жылдан бері өткізі-
леді. Көрмені Қазақстанда өткізу туралы шешім 
2012 жылы қарашада Парижде қабылданды. 

ЭКСПО-НЫҢ ЖАҢА ТЫНЫСЫ

Біріншіден, «Нұр Əлем» сферасы халық-
аралық көрмеден кейін «Болашақтың қуаты» 
мұражайына айналды. Мұнда болашақтың қуа-
тына қатысты ғылыми жобалармен танысып, 
Күн, Су, Жер, Ғарыш, Биомассадан алынатын 
баламалы қуат көздері жайлы жан-жақты ақ-
паратқа қанығуға болады.

Екіншіден, бұрын халықаралық павиль-
ондар орналасқан төрт ірі бөлік қайтадан құ-
растырылып, оның екеуіне «Астана» халықа-
ралық қаржы орталығы орналасады. Бұл ор-
талық 2018 жылдың шілде айынан бастап іске 
қосылуы тиіс. Ал орталықтың тəуелсіз қар-
жылық соты 1 қаңтардан бастап жұмыс іс-
тейді. Үшінші бөлік көрмелер өткізетін орын-
ға айналса, тағы бір бөлік Білім беру орда-
сы болады. 

Үшіншіден, мұнда БҰҰ қолдауымен Жа-
сыл технологиялар мен инвестицияларды да-
мыту орталығы құрылады. Бұл орталық «Бо-
лашақтың қуаты» бағыты бойынша ізденіс-
терді одан əрі жалғастырады. Бұған қоса ал-
дағы ақпан айынан бастап қалашық ішінде 
Ақпараттық технологиялардың халықаралық 
технопаркі іске қосылады. 

Осылайша, ЭКСПО-қалашығы жаңа маз-
мұнға ие болып, ғылым мен инновацияның, 
даму мен жетістіктің орталығына айналады. 
Ақпараттық технологиялардың заманауи жо-
балары жасалатын, құнды қағаздар шығарыла-
тын, соны ғылыми жаңалықтар жүзеге асыры-
латын инновациялық игіліктер мекені болады. 

Бұл жобалардың қоғамдық жəне ғылыми 
маңызын былай қойғанда, ЭКСПО орталығы 

əлі де қарапайым астаналықтар мен қонақтар-
дың сейіл құрып, спортпен айналысатын, от-
басымен демалыс өткізетін орны болып қала 
бермек. Себебі мұнда 18 желтоқсанда Аста-
надағы ең ірі мұз қалашық ашылған. Мұз қа-
лашықтың сипаты ЭКСПО көрмесінің мазмұ-
нымен үндес. Мұнда Франциядағы 1889 жыл-
ғы ЭКСПО жаңалығы – Эйфель мұнарасы мен 
Лондонда 1851 жылы өткен алғашқы ЭКС-
ПО-ның бет-бейнесі саналатын Хрусталь са-
райының мұздан жасалған үлгілерін тамаша-
лауға болады. Заманауи мультсериалдардың 
бас кейіпкерлерінің мұздан жасалған мүсін-
дері мұз қалашықтың өне бойына орнатыл-
ған. Əйгілі Дисней лэнд сарайының макеті де 
осы жерде. Түрлі-түсті мұздан құйылған Аяз 
ата мен Ақшақар қалашықтың сəнін кіргізіп 
тұр. Ал биіктігі бір жарым метр, ұзындығы 
80 метр болатын мұзды лабиринт ересектер 
де, балалар да қызық қуып, жасырынбақ ой-
найтын орынға айналды. Үлкендер мен бала-
ларға арналған төрт мұзсырғанақтың жөні бір 

бөлек. Мұз айдынында коньки тебудің ақысы 
– 4 сағатқа 1000 теңге. Зейнеткерлерге, сту-
денттер мен мектеп оқушыларына арналған 
жеңілдіктер бар. 

Елдің ең басты шыршасы осы жерге ор-
натылды. 25 метрлік шырша 200 жарқырауық 
шаммен жəне 6000 шармен безендірілген. Ал 
балаларға арналған өнер орталықтары мен 
түрлі дамыту орталықтары халыққа бұрын-
ғысынша қызмет көрсете береді.

Обалы нешік, мұз қалашық қараша айы-
ның соңында пайдалануға беріледі делінсе де, 
суықтың кеш түсуіне байланысты айтылған 
кезде дайын болмады. Қалалық əкімшілік мұз-
қалашықты жасау жұмыстары əлі бітпегенін 
алға тартып, оның құрылысына қанша қара-
жат жұмсалғанын жариялаудан бас тартты. 
Əйтсе де, «Нұр Əлемнің» сəнін кіргізіп, Ас-
тананы қызылды-жасылды реңкке бояған қа-
лашыққа қомақты қаражат жұмсалғанын аң-
дау қиын емес. Көңілге бір жұбаныш – мұзқа-
лашықты салу, қашау жұмыстарын жергілікті 
мамандар атқарған екен. 

ЭКСПО МҰРАСЫ – НАҚТЫ ЖОБАЛАР

6 желтоқсан күні өткен телекөпір кезінде 
Президент Нұрсұлтан Назарбаев ЭКСПО-2017 
көрмесі туралы өз ойымен бөлісті. «Екі ай өтті, 
біздің ЭКСПО-ны өткізгеніміз ұмытыла бас-
тады. Ал мен ұмытпаймын, осы естеріңізде 
болсын. Не үшін өткіздік оны? Не үшін жұ-
мыс атқардық? Баламалы қуат көздеріне қа-
тысты ең озық технологияларды көрсету үшін 
келді. Келді де көрсетті» деген Елбасы осы за-
манауи озық технологияларды іс жүзінде тұр-
мысымызға ендіруге қамдану керектігін айтты. 

Қазақстан 2050 жылға дейін қайталанба-
лы қуат көздерінен алынатын қорды қазіргі 
электр қуатының жартысына жеткізуді жоспар-
лап отыр. Бұл мақсатқа жетуге ЭКСПО-2017 

мұрасын игерудің өзі жеткілікті сияқты. Ха-
лықаралық көрмеде 140-қа тарта жаңа тех-
нология таныстырылғанын бұған дейін жаз-
ғанбыз. Жақында өткен үкімет отырысында 
энергетика министрі Қанат Бозымбаев мем-
лекеттік деңгейде іске асырылатын ЭКСПО 
жаңалықтарын атап көрсетті. Көрмеде көзай-
ым етілген жаңа технологиялардың 133-і ке-
лешекте Қазақстанда өндіріске енгізілуі ық-
тимал. Үкіметтің баспасөз қызметі мəліметі-
не жүгінсек, сарапшы жұмыс тобы болашақта 
іске асыру үшін 105 шетелдік жəне 28 отан-
дық технологияны іріктеп алған. Оның ішін-
де, ұлттық компаниялар 25 технологияны, ал 
жергілікті əкімдіктер 85 технологияны игеруге 
ынта білдіріп отыр. Олардың дені мұнай мен 
газ саласына, электр қуатын үнемдеу мен эко-
логия салаларына қатысты. 

2018 жылы кемінде алты жоба іске асы-
рылады деп жоспарланған. Энергетика ми-
нистрлігі аясында құрылған сарапшы жұмыс 
тобы қуат көздерін үнемдеу, су тазалау, «ақыл-
ды қала» жобаларына баса мəн береді. 

Бұл жобалардың дені Австрия, Германия, 
Нидерланд, Испания, Ұлыбритания, Ресей, Ка-
нада, Венгрия, Финляндия елдерінің павиль-
ондарында таныстырылды. Мысалы, герма-
ниялық компанияның «Smart Grid» техноло-
гиясы үлкен қашықтықтарға қуат көзін жеткі-
зуде үнем жасауға мүмкіндік береді екен. Ал 
«Geothermie» технологиясы жер қыртысы мен 
жер асты суларының ағысын пайдаланып, оны 
жылу жəне электр энергиясына айналдыруға 
сеп болады. Финдік технологиялар су көздерін 
тазартуда жəне топырақ тыңайтуда пайдаланы-
луға жарамды. Фин ғалымдарының «Polarsol» 
технологиясын күн сəулелерін жылу энергия-
сына айналдыруға қолдануға əбден болады. 

Бұдан бөлек, ЭКСПО-2017 көрмесінің 
білім беру саласына қатысты жаңалықтары 
да жетерлік. Білім жəне ғылым министрі Ер-
лан Сағадиевтің айтуынша, ЭКСПО-2017 көр-
месін əлемнің түрлі елдерінен 55 универси-
тет пен ғылыми-зерттеу институтының өкіл-
дері келіп тамашалаған. Қазақстандық жоға-
ры оқу орындары шетелдік университеттер-
мен екіжақты əріптестік туралы 20 келісім 
жасасқан екен. Мысалы, Ақтөбе мемлекеттік 
университеті қытайлық əріптестермен бірігіп, 
3D технологияларды пайдаланатын қуат үнем-
деуші қондырғы жасауға келіскен. Ал Тараз 
мемлекеттік университеті француз компания-
сымен бірге қатты тұрмыстық қалдықтарды 
өңдеп, одан қосымша қуат алатын құрылғы 
жасайтын болды.

Айта берсек, ЭКСПО-2017 көрмесінің 
ғылым мен білім, инновация мен техно-
логиялар саласына берер жаңалығы көп. 
Тоқсан күндік ауқымды шараны абырой-
мен өткізудің өзі Қазақстанның халықа-
ралық деңгейдегі жиындарды кəсіби дең-
гейде өткізуге қабілеті зор екенін көрсетті. 
Мұның өзі ауыз толтырып айтуға лайық 
жетістік. Ал ЭКСПО-ның жаңалықтарын 
мемлекеттің дамуына тиімді пайдалана 
білсек, оның пайдасы іс жүзінде көрінер 
еді. Сонда үш айда «өтті-кетті» дейтіндей 
емес, алдағы онжылдықтарда ұлттық ғы-
лым мен мемлекеттің əлеуетін алға жете-
леп, сарқылмас қуат беретін оқиға сана-
лар. Бəлкім, Қазақстан үшін болашақтың 
қуаты соның нақ өзі болар.

Гүлбиғаш ОМАР 
Астана қаласы

Қазақстандағы АҚШ елшілігінің қолдауы-
мен «Қазақстан» телерадиокорпорациясы жəне 
Қазақстан баспасөз клубы бірлесіп ұйымдас-
тырған алқалы жиынға «Қазақстан» РТРК АҚ 
басқарма төрағасы Ерлан Қарин, Қазақстанда-
ғы АҚШ елшісі Джордж Крол, Қазақстан бас-
пасөз клубының атқарушы директоры Сəкен 
Балбаев, сондай-ақ, журналистер, веб-редак-
торлар, блогерлер қатысты. 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы аясын-
да медиа ресурстар нарығының дамуы» та-
қырыбымен өткен форумға арнайы келіп, сөз 
сөйлеген Ақпарат жəне коммуникациялар ми-
нистрі Дəурен Абаев БАҚ өкілдерін кез келген 
мəселеге елдік мүдде, ұлттық таным мен тəр-
бие, əрі журналистік этика тұрғысынан қарау-
ға шақырды. Министр дəстүрлі бағыт пен жаңа 
медианың ерекшеліктеріне, əрі қазақ тілді ре-
сурстардың орны мен əлеуметтік желінің ық-
палына тоқталды. 

«Бүгінгі таңда əлемде 7 миллиардтан ас-
там адамның тең жартысы əлеуметтік желіні 
қолданады. Əлеуметтік желілердің өзі ақпарат 
құралдарының салмақты бəсекелесіне айнал-
ды. Қазіргі күннің басты тақырыбын Фейсбук-
тегі қарапайым қолданушы қалыптастыра ала-
ды немесе тұтас редакция зерттейтін мəселенің 
маңыздылығын WhatsApp-тағы бір ғана видео 
жоққа шығаруы мүмкін. Алайда бұл үрдіс жур-
налистердің рөлін төмендете алған жоқ. Керісін-
ше əлеуметтік медиа дамыған сайын кəсіби ма-
мандарының бағасы арта түсті», – дей келе, 
Абаев бəсекелестіктің қатаң талаптарына төтеп 
беріп, ақпарат кеңістігінен лайықты орын алу 
үшін қазақ тілді ресурстарының алдында тұр-
ған бірнеше маңызды мəселені атады.

«Біріншіден, контентке көзқарасты өзгерту. 
Қазіргі күні ақпараттың маңызын ауыстыруға 
қолданушының тікелей ықпалы тие бастады. 
Өкінішке қарай, осының салдарынан сенсация-
ның соңына түскен сайттар да көбейе баста-
ды. Əрине, оқырманның сұранысын ескеруге 
тура келеді. Алайда кез келген мəселеге елдік 
мүдде, ұлттық таным мен тəрбие, əрі журна-
листік этика тұрғысынан қарауды басты ны-
санаға алу тиіс деп ойлаймыз. БАҚ-тың əлеу-
меттік желіден басты айырмашылығы мен ар-
тықшылығы да осында. Контентке басты мəн 
беріп жатқанымыз, кезінде журналистика қо-
ғамды тəрбиелейді дейтінбіз. Қазіргі күні жур-
налистер қоғамды тəрбиелеуге емес, сенсация 
қуамыз деп, əр сөзге еріп кете беретін болды», 
– деді ведомство басшысы. 

«Екіншіден, ұлттық мүддені үгіттеуді 
ұтымды жүргізу. Алайда бүгінгі заман ағымы 
ұлттық мəселе ұғымын тіл мен діл, əдебиет пен 
тарих, мəдениет аясында ғана емес, ауқымды 
қарастыруды талап етеді. Қазіргі үлкен проб-
леманың бірі – ұлттық мүдде мəселесі жалаң 
ұранмен алмасып кетті. Арандатушылық си-
пат та көрініс береді. Əлеуметтік желіде жұрт-
тың намысына тиіп, жанжалға шақырған «пат-
риоттық» пікірлер белең алып барады. Жаһан-
дық мəселелердің дамуына үлес қосатын ақ-
паратты халыққа тиімді жеткізе білу – қазіргі 
журналистердің ұлттық мүддеге қызмет ету-
дегі басты міндеті», – деді министр. 

Қазақ тілді ақпарат құралдарының алдында 
тұрған үшінші міндет ретінде ведомство бас-
шысы дəстүрлі бағыт пен жаңа медианың қа-
рым-қатынасын тереңдету қажеттігіне тоқтал-
ды. «Бүгінгі таңда əлеуметтік медиа басым-

дық танытып тұр деген пікірлер көп. Алайда 
зерттеулерге сəйкес, əлі де дəстүрлі бағыттың, 
соның ішінде телеарналардың Фейсбукке қа-
рағанда ықпалы үш есеге артық. Осы ретте, 
дəстүрлі бағыт пен жаңа медиа бірін-бірі то-
лықтыратын кешенді құралға айналуы тиіс», 
– деді Дəурен Абаев.

Министрдің айтуынша, Ақпарат жəне ком-
муникациялар министрлігі келер жылдан бас-
тап ауылда тұратын 2 миллионнан астам тұр-
ғынды сапалы интернетпен қамту жобасын 
бастамақ. Ведомство 2018 жылдан 2020 жылға 
дейін 1200 ауылды жылдам интернетпен қам-
тамасыз етуді көздеп отыр. 

Ауылды жерлерде интернет қолданушыла-
рының саны артса, қазақ сайттарының аудито-
риясы кеңейе түседі деген сөз. Осы орайда қа-
зақ тілді сайттар жаңа оқырмандарын сапалы 
контентпен қамтамасыз етуге дайын ба деген 
сауал туындайды. Сала мамандарының айтуын-
ша, бұл тұрғыда əттеген-айымыз көп. Мəсе-
лен, еліміздегі оқырманы көп бірнеше сайтқа 
бір айлық контент-анализ жасаған белгілі жур-
налист, «Мінбер» журналистерді қолдау қоры-
ның жетекшісі Есенгүл Кəпқызының пікірін-
ше, сан өскенімен, сапа кері кеткен. «Қазақ 
сайттары арасында бірінен-бірі көшіріп басу 
белең алған. Тақырып басқа, контент – бір. 
Тіпті сурет те сол. Этика деген бар емес пе? 
Осы тұрғыда журналистерді тəрбиелеуіміз ке-
рек», – дейді маман. 

Ал аудиторияның негізгі бөлігі жұлдыз-
дар өмірі, шоу-бизнестегі шулы тақырыптар-
ды қызыға оқитынын алға тартқан «365 info.
kz» сайтының шеф-редакторы Қайрат Матре-
ков танымдық, талдамалы ақпараттарға жап-

пай көшу қазақ сайттарын оқырмансыз қал-
дырады деп есептейді. «Өсек-аяң болса да 
қазақ тілінде болсын. Əуелі оқырмандардың 
санын көбейтіп алған жөн. Содан кейін сан-
ды сапаға айналдыру қажет. Оқырман бол-
маса, біз қалай ұлттық идеологияны дамыта-
мыз?!», – дейді ол. 

Форумда мемлекеттік қаржыландыру мə-
селесі де сөз болды. Қазақ тілді сайттарды 
дамыту үшін жыл сайын мемлекет бюджеті-
нен қомақты қаржы бөлінеді. Алайда сайттар-
да ілгерілеу жоқ. Сондықтан жиында сөз ал-
ған спикерлер арасында мемлекеттік қаржы-
ландыруды тоқтату керек деген пікір білдір-
гендер де болды. «Мемлекет қоғамдық сана-
ны тəрбиелеу үшін сайттарға биылғы жылы 
2,7 млрд теңге қаржы бөлген. Алайда ешбір 
сайт сол қаражатты ақтап отырған жоқ. Бəлкім, 
мемлекеттік қаржыландыруды тоқтату керек 
шығар. Əрбір сайт өзін-өзі көтерсін, еңбек-
тенсін», – дейді El.kz порталының жетекшісі 
Бэлла Орынбетова. 

Ал «Қазақ интернеті» ҚБ бас директоры 
Серікқазы Кəкібаланов бюджеттен бөлінетін 
қаржы қадағалауда болса ғана жұмыс жанда-
нады деген пікірде. «Мемлекет қаржысы қайда 
жұмсалды, қалай жұмсалды, нəтижесі қандай 
– мониторинг жүргізілуі керек. Бақылау бол-
маса, ілгерілеу болмайды», – дейді ол. 

Жиында қаузалған тағы бір өзекті мəсе-
ле – сайттарға жарнама тартудағы кедергілер. 
Бүгінде жарнаманың игілігін көріп отырған қа-
зақ сайттары ілуде біреу. Неге? 7kun.kz сай-
тының жетекшісі Ербол Азанбектің айтуын-
ша, елімізде бірде-бір қазақ сайты жарнама бе-
рушілердің талабына сай емес. Өз өнімін қа-
зақ сайттары арқылы жарнамалағысы келетін 
компаниялар сайттың рейтингінен бұрын кон-
тентіне назар аударады. Мəселен, жаңа қызмет 
түрлері туралы жарнамалық баннерді сайттар-
дың біріне орналастырғысы келетін банк ол 
сайтта қаржы тақырыбында талдамалы мате-
риалдардың, сауатты сараптамалардың болуы-
на назар аударады. Егер осы үдеден шықса, 5 
мың, тіпті 3 мың оқырман болсын, жарнама 
берушілермен жұмыс істеуге болады. Ербол 
Азанбектің пікірінше, сайтқа қаржы көзін тар-
тудың тағы бір шарты – мықты менеджердің 
болуы. Ірі компаниялармен қарым-қатынас ор-
натып, құйылған қаржының өтеуі қандай бо-
латынын жіктеп-жіліктеп бере алатын мама-
ны болса, сайттар ешкімге алақан жаймас еді 
дейді 7kun.kz сайтының жетекшісі. Оның «10 
сайт бірігіп, бір жарнама алаңын құруы керек» 
деген ұсынысы да көпшіліктің қолдауына ие 
болды. Өйткені ерте ме, кеш пе, өсіп-өнгісі ке-
летін қазақ сайттарының бəрі бизнес-бағытқа 
бет бұруы тиіс екенін уақыт көрсетіп отыр. 

Анар ЛЕПЕСОВА

ҚАЗАҚ САЙТТАРЫНЫҢ ЖАҢАШЫЛ ҚАҒАНДАРЫ
Астанада өткен форумда бас қосты

Елімізде ақпараттық технологиялардың қолжетімділігі 
артып, ғаламдық желі қолданушыларының қатары өскен 
сайын қазақ тілді сайттардың саны да артып келеді. 
Бүгінде тек қазақ тілінде ақпарат тарататын 120 сайт 
тіркелген. Алайда сан өскенмен, сапа көңіл көншітпей 
тұр. Мамандардың айтуынша, қазақ сайттары арасында 
бәсекелестік төмен. Соны ізденіс, салалық тереңдік, жеке 
қолтаңбаның болмауы қазақ тілді сайттардың оқырман 
алдындағы беделін биіктетпей тұрған сияқты. Қазақ 
сайттарын дамытудың, контент сапасын арттырудың жолы 
қайсы? Шулы, арзанқол ақпараттардан бойды аулақтата 
отырып, оқырман қатарын қалай көбейтуге болады? Өткен 
аптада Астанада өткен Қазақ сайттары редакторларының 
форумына жиналғандар осы және өзге де сауалдарға 
жауап іздеді. 

 БАЛАЛАР ТЕАТРЫ 
БАРШАНЫ КҮТЕДІ

Жиырма жылдық тарихы бар аталмыш 
театр биыл да балаларға тосынсый дайын-
дады. Осы жылы театр ұжымы бүлдіршін-
дер үшін «Пілдің мазасыз баласы» атты 
қойылымын сахналамақ. Бұған дейінгі қо-
йылымдар орыс тілінде көрерменге жол 
тартса, биыл қазақ тілінде жұртшылық-
тың назарына ұсынылады. Мұндағы бас-
ты мақсат – қазақ тілді көрерменнің са-
нын көбейтіп, ана тіліміздің мəртебесін кө-
теру. Сондай-ақ, театр мемлекеттің емес, 
жекенің меншігі болса да, билет бағала-
ры онша қымбат емес. Алайда билет ба-
ғалары шығынның бəрін жаба бермейді. 
Осы себепті ұжым жетекшісі Қайрат Бая-
нов қала тұрғындары мен қонақтарын қа-
зақ тілінде өтетін қойылымға шақырды. 
«Бұл «Сезам» театрының соңғы қойылы-
мы болуы да мүмкін. Осыдан соң театр 
жабылатын шығар. Өйткені бізге қолдау 
көрсетіп, демеуші болып отырған ешкім 
жоқ. Жоғары жаққа да көмек сұрап, бір-
неше рет хат жаздық. Жауап болмады», – 
дейді директор.

 Қуыршақ театрының өзге балалар 
театрларынан ерекшелігі – қойылымдар-
дың жанды дауыста сахналануы. Сондай-

ақ, жыл сайын театр ұжымы қаламыздағы 
балалар ұжымы мен мүгедектерге арналған 
орталықтардағы балаларға тегін қойылым 
қоюды дəстүрге айналдырған. Қайырым-
дылық шарасы тек ел ішінде ғана емес, 
Ресей қалаларында да өткізіліп тұрады. 
Шығындары шаш етектен болып жатса 
да, жақсылық жасауды ұмытпаған театр 
ұжымы құрметке əбден лайық. Елімізге 
алғаш болып қуыршақ театрын алып кел-
ген сезамдықтардың еңбегі əлі де еленбей 
келеді. Жақсылықтан күдер үзбейтін жан-
дар мемлекет тарапынан қолдауға ие бо-
лып, шығармашылық əлеуетінің дамуына 
үлес қосар демеуші табылатынына сенеді. 

 Театр сахнасында В.Гауфтің «Карлик-
нос», Т.А. Гофманның «Щелкунчик и Мы-
шиный король», «Братец Лис и Кролик» 
сынды əлемдік классикалық пьесалар қо-
йылады. Жаңа Жылдық шоу екі бөлім-
нен тұрады. Бірінші бөлімде бүлдіршін-
дер қазақ тіліндегі қойылымды тамаша-
ласа, екінші бөлімде Аяз ата, Ақша қар 
жəне ертегі кейіпкерлерінің қатысуымен 
өтетін мерекелік карнавалға куə болмақ. 
Қойылым 23 желтоқсаннан 7 қаңтарға 
дейін жалғасады.

Нəзира ҚАСЫМБЕК
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Бүгінде күллі әлем жұртының 
назары Астанаға ауған. Сирия 
дағдарысын бейбіт жолмен реттеу 
бойынша кезең-кезеңімен өтіп 
жатқан келіссөздің өзі Қазақстан 
астанасын айшықтай түскендей. 
Биыл жыл басынан бері дүркін-
дүркін бас қосқан саяси һәм 
оппозицияшыл топтардың бір 
үстелдің басында кездесіп, өзара 
ымыраға келуі Таяу Шығыста 
тұтанған  соғыстың бетін қайтаруға 
едәуір септігін тигізгені анық.

Қалай десек те, 23 миллион тұрғыны 
болған Сирия елі 2006 жылға дейін бейбіт 
өмір сүріп келді. 2006 жылы елге жұт келіп, 
жаппай құрғақшылық жайлады. Салдарынан 
2006-2011 жылдар аралығында Сирияның 60 
пайыз жеріне су жетпей, 75 пайызына егін 
шаруашылығының өнімі шықпай, 85 пайыз 
мал қырылды. Халық жұмыссыздыққа ұшы-
рады. Одан бөлек саяси элитада азшылық 
алавиттердің көпшілік суниттерді басқаруы, 
коррупция сынды жағымсыз жайттар елдегі 
жағдайдың ушығуына əсер етті. 2011 жылы 
Тунис, Египетте ұйымдастырылған төңкеріс-
тер Сирияда да жалғасын тапты. Осылайша, 
елде ашық қақтығыстар бастау алып, оппо-
зиция өкілдері елдің біраз қалаларын жаулап 
алды. 2011 жылдан бері жалғасып келе жат-
қан соғыста Сирияда 300 мыңнан астам адам 
қаза тапса,  миллиондаған адам босып кетті. 

Сирия мəселесiн реттеу бойынша Аста-
нада кездесу өткiзу бастамасын Ресей мен 
Түркия президенттерi ұсынған болатын. 
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
өз тарапынан қолдау танытты. Бір айта ке-
терлігі, Қазақстан келіссөз өткізуге алаңқай 
ұсынғаны болмаса, қандай да бір мемлекет-
аралық мəселеде қалыс қалатынын əу бас-
та ескерткен-ді. 

Таяуда Астанада Сирия дағдарысын 
бейбіт жолмен шешу бойынша келіссөздің 
сегізінші басқосуы өтті. Оған тұрақты түр-
де қатысқан Сирия үкіметі, Сириядағы бір-
неше оппозицияшыл топтардың өкілдері, 
Ресей, Иран жəне Түркия өкілдері, сондай-
ақ, БҰҰ-ның Сирия бойынша арнайы өкілі 
Стаффан де Мистура, АҚШ-тың Қазақстан-
дағы елшісі Джордж Крол, т.б. саясаткерлер 
пікірін ашық түрде білдіріп, талай жылдан 
бері қордаланып келген түйткілдің түйінін 
тарқатуға күш салуда. Тараптар кейде өзара 
ортақ мəмілеге келсе, кейде пікір қайшы-
лығына жол беріп жатты. Сирия соғысын-
да Ресей мен Иран мемлекетінің президенті 
Башар Асад режимін қолдаса, Түркия мен 
АҚШ оппозициялық топтардың əрекетін 
мақұлдайды. Алғашқы отырыста-ақ Ресей, 
Түркия жəне Иранның жасаған қорытынды 
мəлімдемесінде: «Бiз бұл мəселеде əскери 
шешiм жоқ екенiне жəне оның тек саяси 
процесс арқылы шешiлетiнiне сенiмдімiз. 
Үш жақты механизм құру шешiлдi, осы-
лайша оқ атуды тоқтату режiмiнiң толық 
сақталуын бақылаймыз. Бiз «Ислам мем-
лекетi» мен «Джабхат ан-Нусраға» қарсы 
күрестi жалғастыру жəне оларды қарулы 
оппозициядан бөлу бойынша ниетiмiздi 

растаймыз. Бiз БҰҰ-ның 2254 қауiпсiздiк 
резолюциясына сəйкес, дереу келiссөздер 
процесiн бастау қажет деген сенiмдемiз» 
делінген. Сондай-ақ, Сирия бойынша Ас-
танадағы халықаралық кездесу Сирияның 
үкiметi мен оппозициясы арасындағы тiке-
лей диалог үшiн тиiмдi тұғырнама екеніне 
екпін түсірген қатысушылар: «Бiз оппози-
циялық қарулы топтардың Сирия үкiметi 
мен оппозициясы арасында өтетiн келiс-
сөздердiң келесi раундына қатысу тiлегiн 
қолдаймыз. Халықаралық қауымдастықтың 
барлық мүшелерiн саяси процестi қолдау-
ға шақырамыз. Бiз сириялық саяси про-
цестi қамтамасыз ету, жаһандық процес-
терге үлес қосу жəне БҰҰ-ның 2254 резо-
люциясын жүзеге асыру үшiн Астана тұ-
ғырнамасында белсендi қарым-қатынас жа-
сау туралы шешiм қабылдадық» деген еді. 

Астанада Сирия бейбіт келіссөзінің 
жетінші кезеңінен соң кепіл елдер – Ресей, 
Түркия жəне Иран соңғы жарты жылда Си-
рияда деэскалация аймақтарын құру туралы 
меморандумның іске асу барысына көңілі то-
латынын білдіріп, Сирия территориясында 
қақтығысты тоқтату режимін нығайту ша-
раларын жасау нəтижесінде зорлық-зомбы-
лық көрсеткіші азайғанын мəлімдеді. Со-
нымен қатар, үш ел деэскалация аймақта-
ры жұмыс істей бастауы нəтижесінде «Ис-
лам мемлекеті» (ИМ), «Джебхат əл-Нусра» 
жəне «Əл-Қаида» экстремистік ұйымымен 
байланысы бар басқа да топтардың жойы-
лып, терроризммен күресте ілгерілеу бай-
қалғанын жеткізді. Тұтқындарды босату, құр-
бан болғандардың мəйіттерін қайтару жəне 
із-түзсіз жоғалғандарды іздеу жөніндегі жұ-
мысшы тобын құру тəртібін бекіту мəселесі 
де күн тəртібінен түскен емес. Ең бастысы, 
келіссөзге қатысатындар деэскалация аймақ-
тарының қызметін талқылап, Сирияда гу-
манитарлық бейбіт аймақтарды, оның ішін-
де ЮНЕСКО нысандарын минадан тазарту 
жұмыстары туралы бірлескен мəлімдемені 
бекітпек ниетте. Ал Сирия жөніндегі келіс-
сөздің сегізінші, яғни биылғы жыл бойын-
ша соңғы кезеңіне қауіпсіздік аймақтарын 
құру, соғысты тоқтату режимін бақылау мə-
селелері енді. 

Астана келiссөздерiнiң басты мақсаты 
– өткен жылдың соңында қол жеткiзiлген 
бiтiм туралы келiсiмдi нығайту. Қазіргі таң-
да шетелдік сарапшылар «бейтарап жина-
лыстар, Сирияға, Ресейге қатысты арағайын-
дық мəмілелер, келіссөздер жүргізуде Аста-
на – екінші Женева деңгейіне жетті» деп оң 

бағасын беруде. Мəселен, Таяу Шығыс Тех-
никалық университетінің профессоры Хү-
сейін Бағжының Анкарада өткен конферен-
цияда: «Арағайындық жиындарға бір тарап-
тан қызғанышпен, бір жағынан қызығушы-
лықпен қараймыз. Бұрын мұндай жиындар 
Стамбұлда өтетін, қазір шет қалды. Түркия 
үшін сын болғанымен, Қазақстан тарапынан 
қарағанда үлкен жетістік. Халықаралық сая-
сатта да беделі жоғары. АҚШ, Қытай, Ресей 
жəне басқа Еуропа мемлекеттерінің көзқара-
сы өзгеріп келе жатқанын байқаймыз. Ал-
пауыттар арасында имиджі жоғарылап ке-
леді» дегені есте.

 Шынтуайтында, бұл келіссөздердің ар-
қасында Сириядағы ахуал едəуір тұрақтан-
ды, гуманитарлық жəрдемді қауіпсіз жеткі-
зу үшін жағдай жасалып, бейбіт жəне жай-
лы өмір қалпына келуде. Келіссөздер нəти-
жесінде Сириядағы атысты тоқтатуды кү-
шейтуге бағытталған бірқатар келісімге қол 
жеткізілді. Бұл туралы ҚР Сыртқы істер ми-
нистрі Қайрат Əбдірахманов: «Сириядағы əс-
кери қимылдар толығымен тоқтаған деэска-
лация аймақтарын құру туралы меморандум 
қабылданды. Сондай-ақ, Астана платформа-
сы шеңберіндегі келіссөздер арқасында Си-
риядағы атысты тоқтату режимі бір жылдан 
бері орныққанын атап өту керек. Осы қақты-
ғыс басталғаннан бері мұндай прогресс əлі 
болған жоқ. Сирия халқы өз үйлеріне қайта 
оралып, əдеттегі тіршілікті қалпына келті-
руге мүмкіндік алды. Елді мекендерде сау-
да-саттық бірте-бірте жанданып келеді. Ас-
тана процесіне қатысқан Сирияның қарулы 
оппозиция өкілдері бізбен болған кездесулер-
де қауіпсіздік тұрғысынан елеулі оң өзгеріс-
тердің орын алып жатқанын атап өтеді. Со-
нымен қатар келіссөздер алаңын ұсынғаны 
үшін Қазақстан басшылығына деген шына-
йы ризашылығын білдіреді. Сирия мəселесі 
– БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің күн тəртібін-
дегі басты мəселенің бірі. Осы құрылым-
ға біздің тұрақты емес мүшелігіміздің ар-
қасында Астана процесі Қазақстанның ха-
лықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуіне 
жəне БҰҰ ұйымдастыратын Женева келіс-
сөздерінің жалғасуына елеулі үлес қосты», 
– деді баспасөзге берген сұхбатында. 

Сирия дағдарысын реттеуге байланысты 
келіссөздің кезекті отырысы 2018 жылдың 
29-30 қаңтарында Сочи қаласында өткізіледі 
деп жоспарланған. Оған дейін, яғни 19-20 
қаңтарда дəл осы қалада Түркия, Иран, Ре-
сей сияқты кепіл беруші елдер өкілдерінің 
қатысуымен алдын ала бір кездесу өтпекші.    

«KONAKLAMANY» 
КӨЗБЕН КӨРГЕНДЕ... 

Таяуда қазақ журналистері Қазақстан 
мен Түркия арасындағы дипломатиялық қа-
рым-қатынастардың 25 жылдығына орай 
Түркияға барған сапарында Газиантеп қа-
ласына да арнайы атбасын бұрды. Мұнда-
ғы мақсат – Түркияның сириялық босқын-
дарға жасаған шарапаты мен жақсылығын 
өз көзімізбен көру. Ұйымдастырушылардың 
айтуынша, сириялық босқындар тұрып жат-
қан лагерьге Қазақстан журналистерінің ал-
ғаш келуі екен. 

 Бүгінде Түркия 3 млн 200 мың сирия-
лық босқынға пана болып отыр. Қайырым-
дылық жасау бойынша əлемде екінші орын-
да тұрған Түркия мемлекеті 2012 жылдың 
ақпанынан бері сириялық босқындарға 30 
млрд АҚШ долларын жұмсапты.

Түркияның оңтүстік-шығысында орна-
ласқан Газиантеп қаласына түнде жеттік. 
Бұл халқының саны жағынан Түркияның 
алтыншы қаласы болып есептеледі. Жалпы, 
Газиантеп Түркияның басқа шаһарларына 
мүлдем ұқсамайды. Өзінше томаға-тұйық 
жатқан қаланың келбеті де сұрқай. Бəлкім, 
6 жылдан бері соғыс өртіне оранған Сирия-
ға шекаралас жатқандықтан болар, бітіспес 
даудың табын əуелі осы қаладан анық бай-
қадық. Себебі неде десек, қазір Газиантеп 
қаласының өзінде 400 мыңдай босқын тұ-
ратын көрінеді. Жат елде бас сауғалап, жа-
нын аман сақтап қалғанда, туған жеріндегі 
бауырларын уайымдап, күн кешіп жатқаны 
мұң шалған қабақтарынан сезіледі. 

Газиантеп – Сирияның Алеппо қаласы-
на жақын. Дəл осы қаладан 50 шақырым 
жерде сириялық босқындар орналасқан екі 
лагерь бар. Шекара тиіп тұр. Оның ар жа-
ғында қанды соғыс жүріп жатқанын ой-
лағанда бойымызды үрей билеп алды. Га-
зиантеп провинциясына қарасты Низип ау-
данында қоныс тепкен «Шатыр» кентінде 
1900 шатыр үй бой көтеріпті. 2012 жыл-
дың қазан айында ашылған бұл лагерьде 9 
мың адам тұрса, оның 3600-і оқушы. Сон-
дай-ақ, күндіз-түні жедел-жəрдем қызметін 
көрсететін 9 дəрігер жұмыс істейді. 

Ал біз 2013 жылы контейнерден тұр-
ғызылған «Низип-2» лагеріндегі сириялық 
босқындардың тыныс-тіршілігімен таны-
суға бет алдық. Түріктер біз сияқты «бос-
қын» немесе «беженцы» деп төтесінен айт-
пайды. Лагерьдің кіреберіс маңдайшасын-
дағы «konaklama» деген жазу көзге оттай 

басылды. Жалпы, «қонақ» деген сөз кеңдік 
пен жайлылықты білдірмей ме? Адам жа-
нына ə дегеннен жылы қабылданады. Өз-
дері сөз арасында сириялықтарды «мүсəпір» 
дейді екен. 

Мұндағы 900 контейнерде 3900 адам 
тұрады. 1600 оқушы сол лагерь ішінен 
ашылған балабақша мен мектепте білім 
алады. Бізді босқындардың жағдайына 
барынша қанықтырып жүрген Газиантеп 
провинциясына қарасты Низип ауданы гу-
бернаторының орынбасары Кемал Шахин 
мырзаның айтуынша, балалар мен жас-
өспірімдерге білім алуға қолайлы жағдай 
жасалған. Одан бөлек екі лагерьден тағы 
бір-бір мектеп салынады екен. Ал биыл 2 
лагерьден 80 шəкірт Түркия университет-
теріне оқуға түсіпті. 

Балабақшаға кірген сəтте-ақ қуана 
амандасып, тақпақтарын тақылдап айтып 
берген кішкентай балақайларға сүйсіндік. 
Бақытты балалық шағы басқа елдің боса-
ғасында өтіп жатқанын сезбесе де, ішкі 
түйсіктері алдамайтын сияқты. Ерекше 
қайсар, ерекше алғыр. Есіктен кіріп кел-
ген бізге орындарынан тұрып амандасып, 
ілтипат білдіріп мəз. Оларға жергілікті 
түрік ұлтынан, тіпті сириялық босқындар 
арасынан шыққан мұғалімдер араб жəне 
түрік тілінде дəріс береді. Келесі бөлмеде 
бір топ оқушы Құран кітабына үңіліп, су-
дыратып оқып отыр. Бала емес пе, талай-
дан бері сырттан адам келмеген лагерьге 
барғанымызда олар да бір жасап қалды. 
Тіпті, бөтен болсақ та, ниетіміздің түзу 
екенін бала пейілі сездірді ме, туғанын 
көргендей құшақтағанда көңіл шіркін бо-
сап кеткенін қалайша жасырайық?!

Сол сияқты емханада үздіксіз жұмыс іс-
тейтін Сириядан келген алты дəрігер лагерь 
тұрғындарының денсаулығын қадағалайды. 
Ал кəсіби мектептен, яғни, тігін тігу, шаш 
қию курстарынан дəріс алған əйелдер қауы-
мы өз бетінше жұмыс істеуге кіріскен. Ар-
найы ашылған тігін тігу бөлмесі түрлі қол ө-
нер бұйымдарына толы. Бірі шашқа қажетті 
əсемдік заттарды əп-сəтте дайындап жатса, 
енді бірі тұрмысқа қажетті көрпе-жастық ті-
гумен айналысуда. Олардың қолынан шық-
қан қолөнер бұйымдарын арнайы тапсырыс 
беріп, сатып алатындар да бар екен. Өнер 
демекші, бір бөлменің қабырғасына қа-
ламмен салынған суреттер жабыстырылған. 
Соның ішінде 13 жасар қыз əкесінің қолы-
нан тартып, тізерлеген күйде жалынып тұр-
ған суреті ерекше тебірентті. Картина авто-
рының айтуынша, Сирияда жас өспірім қыз-
дарды көбінесе əкесіндей азаматтарға тұр-
мысқа береді екен. «Бұл туындыда да «Əке, 
мені шалға тұрмысқа бермеші...» деген қыз 
балалардың типтік образы мен ортақ тілегі 
көрініс тапқан», – дейді. 

Ал лагерьдегі босқындар қалай күн кө-
реді? Қайырымдылық пен адамгершілікті 
бəрінен биік қоятын Түркия сириялық от-
басының əр мүшесіне ай сайын 100 лира-
дан ақша береді. Оны азық-түлікке, керек-
жарағына жұмсайды. Сол лагерьдің өзінде 
тауарлар арзан бағамен сатылатын арнайы 
2 дүкен бар. Мұнда күнделікті тұрмысқа 
қажетті азықтың бəрін табуға болады. Біз 
бас сұққанда лагерь тұрғындары сауда жа-
сап, карточка арқылы есептесіп тұр екен. 
Низип ауданы губернаторының орынбаса-
ры Кемал Шахин: «Керек тауардың бəрін 
толтырып қоямыз. Баға өспейді, себебі ба-
қылап отырамыз»,  – деді. Тіпті, ер аза-
маттарға лагерьден сыртқа шығып, жұмыс 
істеуіне, қосымша нəпақа табуына рұқсат 
берілген. Тек кəмелетке толмаған балалар-
дың тысқа шығуына болмайды. 

ЖҰТТАН БАСТАЛҒАН ЖАППАЙ СОҒЫС

ҚАШЫҚТЫҚТАҒЫ КЕЛІССӨЗДЕР
Биылғы жылды 
қорытындылағанда, атап 
айтуға тұрарлық, елдік қана 
емес, халықаралық маңызға ие 
екі ірі оқиғаның бірі – ЭКСПО 
көрмесі болғанда, екіншісі сөзсіз, 
Астанадағы Сирия келіссөздері 
болар. Қаңтардың 23-24 күндері 
басталған келіссөздер жыл бойы 
жалғасып, 21-22  желтоқсанда 
сегізінші кездесу болып өтті. 
Астананың аты әлемдік ақпарат 
құралдарының жаңалықтарында 
жиі қайталанып, БҰҰ деңгейіндегі 
Женева келіссөздеріне пара-пар 
алаңқай ретінде санасуға лайық 
болса, бұл – осы келіссөздердің 
жаңғырығы.

Бастысы, Астаналық келіссөздер тек 
осы жиындармен тұйықталып қалмай, Же-
нева келіссөздеріне жалғасты жəне Иран-
да, Ресейде өткен жұмыс топтарының қызу 
талқылауларына ұласты. Енді келесі жылы 
29-30 қаңтарда Ресейдің Сочи қаласында 
Сирия ұлттық диалогы конгресінің өтуіне 
түрткі болғалы тұр. Қазақ даласынан тара-
ған үннің жаңғырығы осылайша əлемнің əр 
түкпірінен естіліп жатыр.

Жаңғырық демекші, əлемдік ақпарат құ-
ралдарында Астана келіссөздері туралы не 
айтылып, не жазылып жатқанына қысқаша 
тоқтала кеткеніміз жөн болар.  «Сырт көз – 
сыншы» демекші, өзіміздегі оқиғаға өзгенің 
көзімен қараудың əбестігі жоқ.

Мысалы, Сирияда əскери іс-қимылдар-
ды тоқтатуға кепіл мемлекеттің бірі Иран-
ның «FARS News Agency» агенттігі осы 
күндері бұл келіссөздердің игі ықпалы ту-
ралы былай деп хабарлаған: 

«Syrian Peace Talks, which started in 
February 2017 and held its 8th round of its 2-day 
talks in Astana, has achieved positive results in 
the fi eld of holding ceasefi re and reduction of 
tensions in populated area of Syria».

«2017 жылдың ақпан айында басталған 
жəне екі күнге созылған сегізінші кездесуі 
өткен Сирия бейбіт келіссөздері оқ атуды 
тоқтатуда жəне Сирия елді мекендеріндегі 
ауыр жағдайды жеңілдетуде оң нəтижелер-
ге қол жеткізді».  

Ал халықаралық «Reuters» агенттігі Си-
риядағы адам шығыны азаймай, ал гумани-
тарлық дағдарыстың əлі де ушығып тұрға-
нын хабарлап, БҰҰ деңгейінде Астана келіс-
сөздерінің тиімділігіне мол үміт артылаты-
нын жеткізген.

«He hoped Astana might bring a cessation 
of hostilities in the rebel-held enclave of 
Eastern Ghouta, where Assad’s forces are 
besieging almost 400,000 people. U.N. aid 
convoys are waiting for Syria’s government 
to give them a green light. Food prices have 
risen eightfold since August, Egeland said. 
«495 people were on the priority lists for 
medical evacuations. That number is going 
down. Not because we are evacuating people, 
but because they are dying».

«Ол (Де Мистураның кеңесшісі Ян 
Эгеланн – Г.О.) оппозицияшыл күштердің 
иелігіндегі Шығыс Гута аймағындағы қа-
рулы қақтығыстарды тоқтатуға Астана сеп 
болады деп үміттенеді, бұл жерде Асад-
тың əскері 400 000 адамды қыспақта ұстап 
отыр. БҰҰ-ның көмек көліктері (осы аймақ-
қа – Г.О.) өту үшін Сирия үкіметінің рұқ-
сатын күтіп тұр. Тамыз айынан бері азық-
түліктің бағасы сегіз есе қымбаттап кетті 
деді Эгеланн. «495 адам медициналық се-
беппен көшірілетіндер тізімінде болған еді, 
олардың саны азайып барады. Біз оларды 
көшіріп болғанша, олар өліп жатыр».

Сириялық «Syrian Arab News Agency» 
жаңалықтар агенттігі астаналық сегізінші 
кездесудің  ішкі иірімдерінен құлағдар 
етеді:

«The eighth round of talks on Syria in 
Astana has kicked off  with the participation of 
the Syrian Arab Republic delegation, headed 
by Dr. Bashar al-Jaafari, and delegations of 
the three guarantor states of the cessation of 
hostilities agreement (Russia, Iran and Turkey.) 
...A Russian source close to the Astana 8 
meeting said that the guarantor states decided 
not to expand the list of the participants in 
Astana process».

«Астанадағы Сирия бойынша келіссөз-
дердің сегізін ші раунды доктор Башар əл-
Джафари бастаған Сирия Араб Республи-
касының делегациясының жəне əскери іс-
қимылдарды тоқтату туралы келісімдерге 
кепіл-мемлекеттер (Ресей, Иран мен Түр-
кия) делегацияларының қатысуымен бас-
талды. ...Астана-8 кездесуінің жай-жапса-
рына қанық ресейлік өкілдің айтуына қа-
рағанда, кепіл мемлекеттер Астана про-
цесіне қатысушылар қатарын ұлғайтпау-
ға  уағдаласқан». 

Астаналық келіссөздерге Сирияда əске-
ри іс-қимылдарды тоқтату туралы келісім-

дерге кепіл үш мемлекет – Ресей, Түркия 
мен Иранның ресми өкілдері, Сирия үкі-
меттік делегациясы мен оппозициялық 
топтардың басшылары жəне бақылаушы 
ретінде БҰҰ, АҚШ пен Иордания мем-
лекеттері қатысқаны мəлім. Осы орайда, 
«The Jordan Times» газеті бақылаушы ел – 
Иорданияның ұстанымынан хабар береді:

«This is not the first time Jordan 
partakes in the talks as a direct neighbour 
of Syria and a main host of Syrian refugees, 
whose total number has exceeded 1.3 
million... During his talks with French 
President Emmanuel Macron on Tuesday, 
which covered the developments in Syria, 
His Majesty King Abdullah said that after 
substantial progress on the ground in the 
northern neighbour, the «next stage calls 
for further efforts to build on the Astana 
talks to reach a political solution that 
guarantees the stability, unity, and future 
of Syria».

«Бұл Сирияның құдайы көршісі əрі си-
риялық 1,3 миллион босқынды паналатып 
отырған ел ретінде Иорданияның келіссөз-
дерге қатысып отырғаны бірінші рет емес... 
Франция президенті Эммануэль Макрон-
мен сейсенбі күні өткен келіссөзінде Си-
рия мəселесі айтылған тұста король Абдул-
ла көрші мемлекеттің солтүстігіндегі бір-
қатар жақсы өзгерістерден соң «келесі қа-
дам Астана келіссөздері негізінде тұрақты-
лық, біртұтастық пен Сирияның болашағы-
на кепіл болатын саяси шешім табуға күш 
салу екендігін» атап өтті». 

Шам елінің қанға бөккеніне жеті жыл-
ға жуықтады. Осы уақыт ішінде «жетпіс 
мемлекеттің мүддесі тоғысқан» елде бейбіт 
тірлік пен тыныштықты қайта орнатудың та-
лай талпынысы сəтсіздікке ұшырады. Əйт-
се де, Астана Сирия бейбіт келіссөздерін өз 
жерінде өткізу арқылы игілікті іске тамшы-
дай болса да өз үлесін қосуға бейіл екенін 
танытып отыр. Соғыс өртіне оранған Си-
риядан үш жарым мың қашықтықта жат-
қан қазақ даласы бейбітшілік пен ынтымақ-
тың мекені болса, Қазақстан бірлік пен та-
тулықтың жаршысы екенін əйгілеп келеді. 
Он екі айда өткізілген сегіз бірдей кезде-
судің оң ықпалы болар-ақ. Ендеше, жыл 
босқа өткен жоқ. 

Гүлбиғаш ОМАР

Астаналық кездесулердің бұған дейінгі 
Женева келіссөздерінен үлкен айырмасы – 
сириялық қарулы топтардың Сирия рес-
ми үкіметінің өкілдерімен бейбіт жағдай-
да бетпе-бет келіп, дөңгелек үстел басын-
да пікір алысуға көнуі болатын. Əлбетте, 
сегіз дүркін өткізілген келіссөздердің бəрі 
бірдей жемісті дей алмаймыз, ара-тұра өза-
ра келіспеушілік, қабақ шыту мен дөңай-
бат көрсетулер де болды. Кейбір кездесу-
лер күні бойы тек жабық есік жағдайында 
жүргізіліп, журналистерді дəліздерге жіпсіз 
байлады. Əйтеуір, астаналық келіссөздердің 
Сирия дағдарысын оң шешуге үлес қосқаны 
анық. Себебі бұл кездесулер Женева келіс-
сөздерінің қайта жандануына түрткі болды, 
қарулы қақтығысты бейбіт түрде диплома-
тиялық жолмен шешудің үміті əлі де мол 

екеніне сендірді. Екіншіден, бұл келіссөздер 
БҰҰ деңгейінде шешімін таппаған күрмеуі 
қиын мəселелерді аймақтық деңгейде тал-
қылаудың тиімділігін көрсетіп берді. Əсі-
ресе, Ресей, Түркия мен Иран мемлекет-
терінің бастамашылдығы АҚШ пен Еуро-
палық одақ елдерінің халықаралық мəселе-
лерде тоқтам айтудағы көшбасшылығы ұда-
йы табысты бола бермейтінін, кейде тіпті 
кері əсер ететінін айқындап берді. Бірнеше 
жыл бойы Женевада өткізілген АҚШ, Ресей, 
Еуропалық одақ, Араб елдері лигасы, Таяу 
Шығыс елдері, Сирия үкіметі мен оппози-
циялық топтар қатысқан кездесулер оң нə-
тиже бермеді. Соның көрінісі болар, АҚШ 
əуелгіде Астана келіссөздерін сырттай ба-
қылап қана отырғанымен, бірнеше кезде-
сулерден соң оның тиімділігін мойындап, 

онда қабылданған шешімдерге сілтеме жа-
сауға көшті. 

Астана  келіссөздер алаңқайының ең үл-
кен жетістігі – Сириядағы атыс-шабысты уа-
қытша тоқтатуға қатысты келісімдерді пы-
сықтап, оқ атылмайтын төрт бірдей аралық 
аумақ құру туралы шешім қабылдау жəне 
олардың шекарасын белгілеу болатын. Бұл 
аумақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету-
ге үш мемлекет – Ресей, Түркия мен Иран 
кепіл болды. Бұдан бөлек, халыққа гума-
нитарлық көмекті жеткізу мəселелері, Си-
рия Конституциясын дайындау үшін бір-
ге жұмыс істеудің шарттары талқыланды. 
Сегізінші кездесуде тұтқындар алмасу, жо-
ғалған немесе із-түзсіз кеткен адамдарды 
іздеуге көмектесу жұмыстарының тəртібі 
талқыланды. 

Бұдан соң босқындар тұрып жатқан ла-
герьдегі бөлмелерге бас сұқтық. Бір отба-
сы 21 шаршы метр контейнерде тұрады. 
Соған қарамастан, ұрпақ санын да көбей-
туде. Мəселен, біз есік қаққан отбасы жа-
қында бесінші баласы – Ибрагим Кемалды 
өмірге əкелген. Əрине, өз елінен безіп, жат 
елде бой тасалаған жандардың көзіне тіке 
қарай да алмайсың. Оған дəтің де бармай-
ды. Əсіресе, қаннен-қаперсіз ойнап жүрген 
балаларды көргенде жүрек тұсың  шымыр-
лап қоя береді. Жалаңаяқ інісін көтере-мө-
тере жанымызға жүгіріп келген Мұстафа 
пысық екен. Біздің алдымызды орап: «Сіз-
дер қайдан келдіңіздер?!» деп сұрақ қой-
ды. Бəлкім, Қазақстан туралы естімеген де 
шығар, «А-а, Қазақстан ба?!» деді таңыр-
қаған күйі. Сол сəтте ересек баланың жүзі-
нен   туған жеріне деген сағыныштың лебі 
есіп тұрды. Біз де арқасынан қағып «Əлі-
ақ бəрі жақсы болады, туған жеріңе бара-
тын күн туады» деуден артық ештеңе айта 
алмадық. «Келіңдер, суретке түсірем» деп 
едім, «О-о-о, панорама» деп аулада жүрген 
ойын балалары жаныма топырлай кеткені. 
Жатырқап, қашып жүрген баланы кездестір-
медік. Бала қайда да бала ғой. Бауырмал, 
көпшіл. Тіпті, бір бала жүгіріп келіп, əріп-
тесіме кəмпит берді. Қолындағыны бөліп бе-
руге даяр. Бөгде елде, контейнерде не үшін 
тірлік кешіп жатқаны туралы қазір бас қаты-
ра қоймауы мүмкін, бірақ ертең нағыз ұлт-
жанды азаматтар солардың арасынан шыға-
тынына сендік.  Өкініштісі сол, соғыс ба-
лалардың балалық шағын ұрлады. Жана-
ры жəутеңдеген балалардың бəрінің ба-
сын сипағың келеді, бірақ өз үйіне жетері 
жоқ. Туған Отанын аңсаған олар қырғиқа-
бақ соғыстың тоқтаған күнін көруге асық. 
Низип ауданы губернаторының орынбаса-
ры Кемал Шахин мырза бір сөзінде мұнда 
келген 6 мың адамның көбі өз еліне орал-
ғанын тілге тиек еткен еді.  Құдай соғыс-
тың бетін аулақ етіп, Мұстафаның да, Ибра-
гимнің де атақонысына қайтатын күнін жа-
қындатса екен деп тіледік. Ал бұдан былай 
Сириядағы соғыс туралы ақпараттың бəрі 
осы көріністі, əлгіндегі балақайларды көз 
алдыма əкелетін болды… 

P.S. Біз бұдан бұрын Түркия үкіметіне 
қарасты Түрік ынтымақтастық жəне үй-
лестіру агенттігінің (TIKA) төраға орын-
басары Сүрейя Ер мырзамен болған кез-
десуде «Сириялық босқындарға гума-
нитарлық көмек беріп, бауырларыңыз-
ға басып жатырсыздар. Бұған Түркия-
ның 80 млн халқы қалай қарайды?» де-
ген сауал қойған едік. Сүрейя Ер мырза: 
«Екі мысал айтқым келеді. Мажарстан-
да шекарадан жүгіріп, өтіп бара жатқан 
босқындарды суретке түсірген жорнал-
шы бала көтерген əйелді аяғынан əдейі 
шалып қалады. Ол осы əрекеті арқылы 
адамгершіліктен жұрдай екендігін көр-
сетті. Əрине, ол журналист талай сын 
тезіне ілікті де. Екінші мысал, Стамбул-
дың Серкижи деген мөлтек ауданында 
сириялық босқындар көшеде отырып, 
қол сағат сатады. Бəлкім, бұл арзан əрі 
сапасыз шығар, бірақ соған қарамастан 
адамгершілікті ту еткен халық соны көп-
теп сатып алады. Себебі олардың мұндай 
күйге тектен-тек түспегенін біледі. Міне, 
осыдан-ақ жергілікті ұлттың босқындар-
ға деген көзқарасын байқауға болатын 
шығар», – деп жауап берді. 

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

Алматы-Стамбұл-Газиантеп-Алматы

Қазақстан Шам еліндегі атыстың тоқтауын қамтамасыз етті

«Түркістан» газетінің  тілшісі Сирия шекарасындағы 
өз көзімен көрген жағдай жөнінде ой бөліседі

3,5 МЫҢ ШАҚЫРЫМ 
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ӨНЕР ӨРГЕ БАС
АН ЖЫЛ

2017 жыл мемлекетіміз үшін жаңа белестер, соны соқпақтар жылы болды. Әсіресе, елдің мәдени 
өмірінде рухани жаңғыруға бастаған елеулі оқиғалар, ұлт абыройын асқақтатқан айтулы жетістіктер 
көп. Өмірі мен өнерін егіз өрбіткен халқымыздың дарынды ұл-қыздары биыл да жаһан назарынан 
түскен жоқ. Ендеше, ел жылнамасына құбылыс боп енген мәдени оқиғаларды еске түсіріп, биылғы 
жылы ұлт руханиятында айрықша із қалдырған тұғырлы туындылар мен қазақтың өнерін өркендетуге 
өлшеусіз үлес қосқан дарынды өнерпаздарды айтып неге қуанбасқа?!

КИНО – ҰЛТТЫҢ КЕЛБЕТІ

Кино – ұлтты тəрбиелеу құралы ғана емес, 
кино – ұлттың келбеті, болмысы. Киносына 
қарап халықтың қасиеті мен қасіретін ұғып, 
бары мен жоғын көруге, қуанышы мен өкінішін 
сезінуге болады. Алайда елімізде түсірілген 
фильмнің бəрін ұлттық кино деп айдарлауға 
ауыз бара бермейтінін мойындауға мəжбүрміз. 
«Біздікі» деп ұялмай көрсететін фильмдер са-
натында санаулы-ақ туынды бар. Сол санау-
лылардың бірі, бірегейі – режиссер Ақан Са-
таевтың «Анаға апарар жолы». Сала маманда-
ры мен көзіқарақты көрермен бірауыздан қа-
зақ кинематографының алтын қорына қосқан 
бұл фильм отандық прокатқа өткен жылы шық-
қанымен, халықаралық өнер көгіне биыл кө-
терілді. Қазақ өнері оңай шағылатын жаңғақ 
емес екенін, қазақтың бойында сынақ атаулы-
ға сына бермейтін қайсар рух бар екенін жа-
һан жұртына осы жылы көрсетті. 

Аз уақыт ішінде бірнеше халықаралық ки-
нофестивальде бақ сынап үлгерген фильмнің 
қоржыны жүлдеге толы. Тамызда «Анаға апа-
рар жол» Хорватияда өткен кинофестивальде 
үш аталым – «Үздік көркем фильм», «Ең үздік 
сценарий» жəне «Көрермендер көзайымы» жүл-

делерімен марапатталды. Өмірдің ауыртпалы-
ғына төтеп берген, қиын қыстау күндері сұра-
пыл соғыстың мехнатын көрген ана мен бала-
ның тағдырын баяндайтын картина бұған дейін 
Нью-Йоркте өткен халықаралық кинофести-
вальде де топ жарған болатын. «Анаға апарар 
жол» Бішкекте өткен «Ақ ілбіс» VI ұлттық ки-
ножүлдесінде «Орталық Азияның үздік фильмі» 
атанды. Бұл фильм сонымен қатар 38-ші Мəс-
кеу халықаралық кинофестивалі мен «Еуразия-
лық көпір» халықаралық кинофестивалінде көр-
сетілді жəне аталмыш байқауларда фильмнің 
басты рөлін сомдаған актриса Алтынай Нөгер-
бек «Үздік əйел рөлі» атағын жеңіп алды. Бұ-
ған қоса, тарихи драма «Сыншылар таңдауы» 
(Выбор критиков) киносыйлығының үш атағын 
жеңіп алды. Олардың арасында «Үздік əйел 
рөлі» сыйлығына Алтынай Нөгербек, «Екінші 
пландағы үздік əйел рөлі» сыйлығына Аружан 
Жазылбекова лайықты деп танылса, «Фильмге 
жазылған үздік музыка сыйлығы» Əлім Заиров 
пен Роман Вишневскийге бұйырды.

Биылғы жылы ұлт руханиятында айрықша 
із қалдырған тағы бір фильм – Сəбит Құрман-
бековтің «Оралманы». Картина туған жерінен 

кетуге мəжбүр болған, алайда ондаған жылдар 
өткен соң Ауғанстаннан еліне қайта оралған 
қандастарымыз жайлы баяндайды. Бас кейіп-
кер Базарбай қарттың жат жұртта бір қыз, бір 
ұлы дүниеге келеді. Балалары есейіп, отбасын 
құрады. Кейіннен туған жердің топырағын аң-
сап, сүйегінің атажұртта көмілгенін қалаған қа-
рия Қазақстанға оралып, көз жұмады. Ұлы Са-
парқұл əкесін ақтық сапарға жалғыз өзі шыға-
рып салады... Қазақтың жүрегін шымырлата-
тын тақырыпты қозғаған фильм ел көңілінен 
шықты. Отандық көрерменнің көңіліндегісін 
дөп басқан фильм шетелдіктерді де бейжай 
қалдырмады. Халықаралық фестивальдардан 
олжалаған жүлделері – соның айқын дəлелі. 

9-19 қараша аралығында Германияда өт-
кен 66-шы халықаралық Мангейм-Хайдельберг 
(International Filmfestival Mannheim-Heidelberg) 
кинофестивалінде «Оралман» фильмі үздік 
жетістіктері үшін арнайы жүлдемен марапат-
талды. Аталмыш байқауда əлемнің 22 елінен 
21 картина бақ сынаған болатын. 

Сондай-ақ, «Оралман» фильмі жыл ба-
сында Иран астанасы Тегеранда өткен 35-ші 
халықаралық Фаджр кинофестивалі мен XIII 
халықаралық «Еуразия» кинофестивалінің 
бас жүлдесін жеңіп алған болатын. Фильмде 
басты рөлді сомдаған актер Дулыға Ақмолда 
қыркүйек айында Татарстанда өткен XIII ха-
лықаралық мұсылмандар киносы фестивалін-
де «Үздік ер адам рөлі» жүлдесімен марапат-
талды. Бұған қоса, картина Италияда өткен 
ХХ халықаралық «Religion Today» кинофести-
валінде «Үздік фильм» номинациясында жеңіс-
ке жетіп, тəуелсіз SIGNIS қазылар алқасының 
арнайы жүлдесін иеленді. Башқұртстанда өт-
кен IV халықаралық «Күміс Ақбозат» кино-
фестивалі «Оралман» фильмімен ашылғанын 
да зор мақтанышпен айтуға тиіспіз. 

ЖАҺАНҒА ЖАРҚЫРАҒАН ЖҰЛДЫЗДАР

«Тəңірі өз назарына алған əнші». Қа-
зақтың дарынды ұлы, күміс көмей əнші 
Димаш Құдайбергеновке Қытай баспасөзі 
осындай баға берді. Аспан асты елінің Чан-
ша қаласында өткен «I am a singer» бай-
қауында əлем назарына ілігіп, бүгінде жа-
һанның атақты сахналарында танымал өнер 
жұлдыздарымен бірге өнер көрсетіп жүр-
ген қазақ баласының əн əлеміндегі феномен 
екеніне дау жоқ. Ə дегеннен-ақ француздың 
əйгілі “SOS d’un terrien en détresse” əнін 
орындап, қытайлықтарды аузына қаратқан 
Димаштың аты көп ұзамай əлемнің түкпір-
түкпірін шарлап кетті. Ұзын-сонар кезек-
ке тұрған қытайлық əнсүйер қауым қазақ 
əншісін əуежайдан құшақ-құшақ гүл, сый-
лықтармен қарсы алды, қолтаңба сұрап со-
ңынан жүгірді. Бұған дейін де қазақтың та-
лай өнерпазы шетелдіктерді өнерімен тəнті 
қылған, алайда жат жұртта дəл Димашқа 
көрсетілгендей қошемет, дəл оған жасалған 
сый-сыяпат əлі еліміздің ешбір өнерпазы-
на бұйырмады десек, асылық айтқанымыз 
емес. Оның өнері мен ешкімге ұқсамайтын 
ерекше даусына белгілі əнші Лара Фабиан 
мен атағы жер жарған Джеки Чанның өзі 
таңданды. Қытайдың əлем таныған Джекиі-
не қазақтың шапанын кигізіп, қасиетті дом-
бырамен қазақтың күмбірлеген күйін ойнап 
берген Димаш Құдайбергеновке риза бол-
маған қазақ жоқ. Шетелдік байқауда сын-
ға түскен ұлы үшін жаны сүйсінген қазақ 

оның жүлделі екінші орнына шын қуан-
ды. Бас жүлдеге бергісіз жеңіс еді бұл. 
Өйткені 14 кезеңнен тұратын байқаудың 
барлық кезеңінде топ жарып келе жатқан 
Димаш ақтық сындағы басты қарсыласы 
– гонконгтық Sandy Lam-мен ұпай саны 
бойынша теңбе-тең түскен. Алайда жеңіс 
жергілікті əншіге берілді. Қытайлар жеңісті 
өз əншісіне бұра тартты деуден аулақпыз. 
Бірақ бас жүлденің Димашқа бұйырмаға-
нына қазақ емес, қазақ баласының қытай-
лық жанкүйерлері азар да безер болғанын 
көк жəшік арқылы көз көрді. Сондықтан 
Димаш жеңілдім деген жоқ, алқалаған Ала-
шы да «Сен жеңдің!» деді. 

Қытайға барып, əлемді аузына қарат-
қанша өз елімізде Димаштың күміс көмейі-
не қазақтың дархан даласы тұтас сыйып 
кететінін білмегендер көп. «Байқауға дейін 
ол Қазақстанда тиісті деңгейде бағаланған 
жоқ» деп байбалам салғандардың сөзін-
де шындық бар шығар, бəлкім. Бір аны-
ғы, ендігі жерде Димаш – қазақтың ғана 
емес, əлемнің жұлдызы. 17th China Music 
Awards шарасында жүйріктердің арасынан 
оқ бойы оза шауып, «Халықаралық деңгей-
дегі танымал əнші» атағына ие болуы со-
ның айғағы емес пе? 

Шетелдік байқау бағын ашқан еліміздің 
тағы бір əншісі – Данэлия Төлешова. Алма-
тының 10 жастағы қаршадай қызы еліміздің 
талай байқауларында бақ сынаған. Алай-
да Украинаның «Голос. Дiти» телевизия-
лық байқауына қатысқалы бері оның аты 
ғаламдық желідегі іздеу жүйелерінде ең 
көп ізделетін есімдер тізіміне енді. Бүгін-
де, əншінің танымалдығы əлеуметтік желі-
дегі оқырман, көрермендерінің санымен ба-
ғамдалатынын ескерсек, кішкентай қыздың 
«Youtube»-қа жүктелген бейнежазбаларын 
ондаған миллион көрермен тамашалауы – 
үлкен көрсеткіш. 

«Голос. Дiти» байқауының алғашқы ке-
зеңінде-ақ алысқа баратынын аңғартқан Да-
нэлия ақыры ел намысын қолдан бермей, 
жеңіске жетті. Суперфинал кезінде біздің 

дарынды қызымыз атақты «Океан Эльзы» 
тобының «Не твоя война» композициясын 
жоғары дəрежеде орындап шықты. Зор 
дауыстың əсері залдағы талай жанды əрі 
байқаудағы жетекшісін қатты толқытса ке-
рек, көздеріне жас алмаған көрермен аз бол-
ды. Ақтық сында Данэлия «Spectrum» əнін 
орындап, көптің жүрегін жаулап алды. Смс 
жолдаудың нəтижесінде Данэлия төртінші 
маусымның жеңімпазы атанды. Байқаудың 
төрелері кезек-кезек сөз алып, Данэлияны 
əлемдік деңгейдегі жаңа жұлдызға теңеді. 
Табиғат берген дарыны мен өнерге деген 
шексіз махаббатының арқасында «Елдің 
бала дауысы» атағын иеленіп, Франция-
ның атақты Disneyland Paris-ында саяхат-
тауға жолдама алды. 

Қаршадай қыздың арманы асқақ. 
Өнерін əрі қарай шыңдап, бұдан да биік 
белестерді бағындырсам дейді. «Алтын 
балықты ұстап алып, ол үш мақсатыңды 
айт десе, былай деген болар едім. Бірінші-
ден, өз ісімнің шебері болғым келеді, өмір 
адамға бір рет беріледі, сол өмірді сүйікті 
ісіммен айналысып, мағыналы өткерсем 
деймін. Екіншіден, əлемнің барлық баласы 
қайғы көрмей, денсаулығы мықты əрі жақ-
сы жанұяда өмір сүрсе деймін. Үшіншіден, 
үнемі сұлу болып жүруді армандаймын. 
Сұлулықты жанымдай жақсы көремін», ‒ 
дейді Данэлия Төлешова. 

ЛОНДОН ТӨРІНДЕГІ МЕРЕЙТОЙ

Биыл белгілі жазушы, драматург, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Дулат 
Исабековтің 75 жылдық мерейтойы атап 
өтілді. Қазақ қаламгерінің мерейлі тойы 
қазан айында Шекспир елінен басталды. 
Елбасының «Рухани жаңғыру: болашаққа 
бағдар» мақаласында көрсетілген міндет-
терді орындау аясында ұйымдастырылған 
фестиваль ағылшын жұртшылығының қа-
зақ əдебиеті мен мəдениетіне деген қы-
зығушылығын арттырып, ұлттық өнердің 
мерейін үстем етті.

Лондон төріндегі фестивальдің шы-
мылдығы Дулат Исабековтің пьесасы бо-
йынша М.Əуезов атындағы Қазақ мемле-
кеттік академиялық драма театры сахнала-
ған «Жаужүрек» қойылымымен ашылды. 
Балуан Шолақтай сегіз қырлы, бір сырлы 
ел ардақтысына арналған спектакль бір 
ғана тұлға арқылы қазақ xалқының бас-

ҚАЗАҚТЫҢ БАРИТОНЫ – 
РИМ ТЕАТРЫНДА

Жаңа жылдан бастап, қазақтың белгілі 
баритоны, «Астана Операның» жетекші со-
лисі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Сүндет Байғожин Италияның атақты Teatro 
dell’Opera di Roma театрында қызмет етеді. 
Шарттары қатаң іріктеуден сүрінбей өтіп, қа-
тарынан оза шыққан қазақ əншісіне Еуропа-
ның əйгілі театры екі жылдық келісімшарт 
ұсынды. Сүндет Байғожин – мұндай мəр-
тебеге ие болған алғашқы қазақ өнерпазы.

Рим театрында өткен тыңдау кезеңіне 
түрлі елден 70-ке тарта талантты баритон-
əншілер қатысқан. Ақтық сынға жеңіске 
үмітті үздік бестік өткен. Нəтижесінде, сол 
бестіктің ішінен үздік шыққан Сүндет Бай-
ғожинға Teatro dell’Opera di Roma театрын-
да қызмет ету бақыты бұйырды. 

Сүндет Байғожин келісімшарт мерзімі 
аяқталғаннан кейін де шетелдегі жұмысын 

жалғастыра беруге ниетті. Ондағы ойы – 
жат жұртқа ұлт өнерін дəріптеу. «Қазақстан-
ға кез келген уақытта ораламын ғой. Алай-
да мен елде жүргеннен гөрі, сыртта жүрген-
де мемлекетімізді көбірек дəріптей аламын. 
Тек операда ғана емес, өнердің барлық са-
ласында еліміздің атын шығаратын əлемдік 
деңгейдегі жұлдыздар керек. Солар арқы-
лы жаһан жұртшылығы өнерімізді таниды, 
еліміз туралы білуге талпынады. Елбасы 
ұсынған «Рухани жаңғыру» бағдарламасы-
ның түпкілікті мəні де осы деп ойлаймын. 
Қазақтың біртуар баритоны Ермек Бекмұ-
хамедұлы Серкебаевтың арманы Еуропа-
ның үздік сахналарында Қазақстан мəде-
ниетін асқақтату болған еді. Пір тұтқан тұл-
ғамның арманын іске асырсам деймін. Өйт-
кені қазақстандық опера өнері барша əлем-
ге танылуға əбден лайықты», ‒ дейді əнші. 

АХИКО ОТАНЫНДАҒЫ ҚОШЕМЕТ 

Қазақ театр өнерінің қарашаңырағы – 
М.Əуезов атындағы Қазақ мемлекеттік ака-
демиялық драма театры Елбасы Н.Ə.Назар-
баевтың «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында толымды еңбектер атқарып келеді. 
Театр ұжымының осы бағыттағы ауқымды 
жобасы – Токио сапары.

Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының «Жаһандағы за-
манауи қазақстандық мəдениет» атты Халы-
қаралық жобасы аясында ҚР Мəдениет жəне 
спорт министрлігінің қолдауымен М.Əуе-
зов атындағы Қазақ мемлекеттік академия-
лық драма театры желтоқсан айының 19-

26 күндері Жапония астанасы Токио қала-
сында өнер көрсетті. Театр ұжымы жапон-
дық көрермен алдында өз репертуарындағы 
«Ақтастағы Ахико» спектаклін сахналады.

 «Ақтастағы Ахико» – сталиндік зұлмат 
жылдарында Қазақстанға қоныс аударған, 
айдалып, жазықсыз сотталып, лагерьлерге 
əкелінген мыңдаған адамдардың, түрлі ұлт 
өкілдерінің – қазақ пен орыстың, украин, 
латыш, эстон, поляк, еврей, неміс, жапон, 
француз бен венгерлердің тағдыры. Ахико 
– ХХ ғасырдағы ең ауыр кезеңде, азап ла-
герьлерінде отырып, өзінің адами бейнесін 
сақтап қалған жасампаз жандардың жиын-
тық бейнесі. Сталиндік қан қасап жылда-
ры ғазиз басы азапқа түскен ұлт ұлылары-
нан бастап, жазықсыз сан мыңдаған адам-
ның тұтас жүйе сындыра алмаған болаттай 
берік рухын, қанша қинау, зорлық-зомбы-
лық көрсе де сөнбеген үмітін, өмір сүруге 
құштарлығын, жарқын болашаққа сенімін 
көрсетуді көксеген қойылым жапон хал-
қын тəнті етті. 

Сондай-ақ, М.Əуезов театрының ұжы-
мы Токио жұртшылығының назарына «Ұлы 
Дала елі» атты ұлт руханиятын ұлықтай-
тын концерттік бағдарлама ұсынып, театр 
музейінен орын алған құнды жəдігерлер 
мен ұлттық құндылықтарымызды таныта-
тын көрме ұйымдастырды.

«ДЮ СОЛЕЙДІҢ» ТАРТУЫ
2017 жылдың ең айтулы оқиғасы – Аста-

на төрінде өткен халықаралық ЭКСПО көр-
месі елдің саяси, экономикалық һəм ғылы-
ми өмірінде ғана емес, мəдени тіршілігін-
де де елеулі із қалдырды. Астаналықтар 
мен ЭКСПО-ға ат басын бұрған қонақтар-
дың ерек күткені – канадалық Дю Солей 
циркінің қойылымы. Атақты театрдың тар-
туы ел күткендегіден асып түсті. ЭКСПО 
көрмесі үшін тоғыз ай бойы дайындалған 
«REFLEKT» қойылымын канадалық өнер 
ұжымы 3 айда 71 мəрте көрсетті. Көрер-
меннің ыстық ықыласын Дю Солей өнер-
паздарының ерен еңбегі толық ақтады: бір 
сағаттан асатын қойылымда театр, акроба-
тика, балет, би, музыка, дыбыс, жарық пен 
от, тіпті пультпен жүретін электромобиль-
дер мен техниканың түр-түрі бар.

Дю Солейдің өзге цирктерден ерекше-
леп тұрған негізгі айырмашылықтарының 
бірі – бұл цирктің қойылымдарына бірде-
бір жануар қатыстырылмайды. «REFLEKT» 
бағдарламасының өзегі бастан-аяқ адам-
ның ақыл-ой ұшқырлығы мен іс-қимыл ше-
берлігін көрсетуге арналды. 75 минут ішін-
де көрерменнің бар назары тек сахнада бо-
лады, көңілін суытатын не зеріктіретін бір 
сəт те жоқ. Оның үстіне, дəл осы бағдар-
ламаны арнайы ЭКСПО-2017 тақырыбы-
на орайластырып дайындағаны, тіпті қа-

зақтың тарихына, салт-дəстүріне де орын 
бергені көңіл қуантты. Қойылымның ба-
сында клоундар электромобильдерден қа-
шып жүрсе, одан соң акробаттар қабырға-
ға өрлеп, аспанда ұшып, таңдай қақтырды. 
Тағы бір сəтінде мотоциклді зырғытып ай-
даған, биік əткеншектен секіріп, əуеде саль-
то жасаған, жылқы мүсіндеріне мініп, көш-
пенділер тұрмысын бейнелеген өнерпаздар 
қойылым мазмұнын қоюлатты. Екі қолына 
алаулаған шырақ ұстаған акробаттардың 
«отты биінен» соң ғарыш көгіне бет алған 
«астронавтар» ауада қалықтап, қойылым-
ды қорытындылады. 

ДОМИНГО ТҮЛЕТКЕН ДАРЫНДАР
ЭКСПО-ның тағы бір тартуы – əйгілі 

опера əншісі əрі дирижер Пласидо Домин-
го негізін қалаған вокалшылардың дүние 
жүзіндегі ең беделді «Опералия» байқауы 
биыл халықаралық көрме аясында алғаш 
рет Қазақстанда өтті. «Астана Опера» 
сахнасында өткен опера өнерінің дүние-
жүзілік конкурсы осымен жиырма бесінші 
рет ұйымдастырылды. Алғаш рет əйгілі 
Гранд-опера сахнасында өткен байқаудың 
негізі 1993 жылы Парижде қаланған еді. 
Содан бері «Опералия» жыл сайын түрлі 
елдің ең əйгілі алаңдарында өткізіліп ке-
леді. Олардың қатарында – аңызға айнал-
ған миландық Ла Скала, Лондондағы «Ко-
вент-Гарден», Корольдік театр (Мадрид, 
Испания), Филармонико театры (Верона 
қ., Италия) бар.

Биыл Астана төрінде өткен «Опера-
лия» байқауына əлемнің түкпір-түкпірі-
нен 18 бен 32 жас аралығындағы 40-қа 
жуық дарынды əнші қатысты. Алдын-
ала іріктеу электрондық өтініш бойынша 
2016 жылдың желтоқсанынан бастап, 2017 
жылдың ақпанына дейін жүргізілген бола-
тын. Байқау үш кезең бойынша өткізілді 
жəне маэстро Домингоның «Астана Опе-
ра» Симфониялық оркестріне жетекшілік 
етуімен өткен жеңімпаздардың гала кон-
цертімен аяқталды.

«Опера королі» жəне «қазіргі заман-
ның көрнекті опера əртісі» атанып кет-
кен Пласидо Доминго, болашағынан үл-
кен үміт күттіретін жас əншілерге үнемі 
ерекше көңіл бөледі, себебі өнер жолының 
бастауында кездесетін қиыншылықты та-
лай өз басынан кешірді. «Опералиядағы» 

менің міндетім үздік дауыстарды іріктеп 
қана қоймай, болашақта нағыз əртіс шы-
ғуы мүмкін деген ерекше, мінезді, актер-
лық шеберлігі бар əншілердің талантын 
ашу. Осындай жастар нағыз жұлдызға ай-
налады», – деген еді маэстро байқау ал-
дында берген сұхбатында. 

Өткен жылдары «Опералияда» жеңіс-
ке жеткен Джойс Ди Донато, Роландо 
Виллазон, Эрвин Шротт, Соня Йончева, 
Нина Штемме, Хосе Кура, Джозеф Кал-
лея, Инва Мула секілді əншілер бүгін-
де əлемдік опера сахнасының жұлдыз-
дары. Енді олардың қатарын байқаудың 
биылғы жеңімпаздары – Адела Захариа 
(сопрано, Румыния) мен Леви Секхапан 
(тенор, Оңтүстік Африка) толықтырары 
анық. Бұл екі өнерпаз «Опералияның» 
ең жоғарғы сыйлығы – 30 мың доллар 
көлеміндегі ақшалай сыйақыға ие бол-
ды. Ал екінші орын жəне 20 мың дол-
лар көлеміндегі қаржылай сыйлық Крис-
тина Мхитарян (сопрано, Ресей) мен Да-
виде Джустиге (тенор, Италия) бұйырды. 
Жүлделі үшінші орын мен 10 мың дол-
ларды еліміздің атынан түскен дарынды 
əнші Мария Мудряк (сопрано) жəне Ко-
рея Республикасының намысын қорғаған 
Леон Ким еншіледі. 

 «Опералияның» құрметті қонағы, 
КСРО Халық əртісі Бибігүл Төлегенова: 
«Мұндай байқаудың Қазақстанда, елорда-
мызда өткені біз үшін үлкен құрмет, ора-
сан зор мақтаныш», – деді. Əлемдік өнер 
мықтыларының басын қосқан алаң – Еу-
разия кіндігіндегі Астананың аты əлі та-
лай ауызға алынары анық. 

тан кешкен ауыр тағдыры, кешегі импе-
риялық пиғыл мен сұрапыл саясатты екі 
сағатта ағылшын көрерменінің көз алды-
на əкелді. Өнер сарапшылары бас кейіп-
кердің образын ерекше сомдап, қазақ да-
ласының дарxан мінезін, кең пейілін көр-
сеткен белгілі актер Ерлан Білəлдің өнері-
не тəнті болды.

Бұл – қазақ шығармасының ағылшын 
жерінде алғаш рет сахналануы емес. Бұған 
дейін Ұлыбританияда Дулат Исабековтің 
«Өкпек жолаушы», «Біз соғысты көрген 
жоқпыз» туындылары сахналанған бола-
тын. Сондай-ақ, бұл жолы «Жаужүректен» 
бөлек, Лондондағы фестивальда мерейтой 
иесінің «Актриса» атты музыкалық коме-
диясы сахналанды. Спектакльді көрермен 
назарына республикалық академиялық ко-
рей театрының ұжымы ұсынды. Ал жазу-
шының «Аққу-Жібек» пьесасын тұңғыш 
рет жергілікті труппа – британ театрының 
əртістері ағылшын тілінде қойды.

Қазақтың қуанышын еселеген тағы 
бір жаңалық – Дулат Исабековтің пьеса-
лар жинағы ағылшын тілінде жарық көрді. 
Кітаптың алғашқы нұсқасы Ұлыбритания 
парламенті ғимаратында Лондон лордына 
табыс етілді.

Жат жұртта қазақтың мерейін үстем 
еткен жазушы Дулат Исабеков ағылшын 
мен қазақтың əдеби-мəдени байланысы-
на ашылған жол əрі қарай үлкен даңғыл-
ға айналғанын қалайды. «Ағылшындар-
дың «Ары қарай байланысымыз жалға-
са береді» деген сөзі маған қатты ұнады. 
«Біз енді қазақ əдебиетіне басқаша көзбен 
қараймыз» дегені төбемді көкке жеткізді. 
Осының өзі жеңіс емес пе?! Мен соған 
қуанамын. Жалғастырғаным үшін. Қазақ 
əдебиетін Лондонда насихаттағаным үшін. 
Жəне олардың қазақ əдебиетіне, драма-
тургиясына көңіл бөлгені – қаламгерлік 

мұратымның орындалғаны деп білемін», 
– дейді қаламгер. Расында да, Лондон 
төрінде дүркіреп өткен фестиваль – тұ-
тас қазақ руханиятының жеңісі. 

лалллл й 

«Tu’rkistannyn’» ulttyq qosyms’asy Tai’qazan

Бетті дайындаған Анар ЛЕПЕСОВА
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Нəзір Төреқұлов есімінің соңғы уақытқа 

дейін көпшілік қауымға онша танымал бол-
май келгендігінің бірнеше себептері бар. Бас-
тылары оның негізінен Түркістан Республи-
касында, Мəскеуде, шетелде қызмет атқаруы, 
ұлтжандылығы, соның салдарынан Қазақс-
тан басшылығындағы коммунистердің оған 
деген барынша теріс көзқараспен қарауы 
дер едік. Бұған қазақ совет əдебиетінің клас-
сигі С.Мұқанов жазған «Өмір мектебіндегі» 
мына жолдарды оқығанда көзіңіз жетеді. «...
Мен Төреқұлұлының өзге жердегі қызметін 
білмеймін жəне білуге де тырысып көрген 
емеспін. Өйтетін себебім, Қазақ Республи-
касының 43 жылдық тарихында оның сая-
сатын, экономикасын, мəдениетін басқаруда 
еңбегі бар адамдар туралы баспасөзде мақа-
лалар, кітапшалар, кітаптар шығып келеді... 
Осынша тарихи деректердің бір де бірінде 
Нəзір Төреқұлұлының аты жоқ». Күні ке-
шеге дейін Қазақстанның мəдениет, идео-
логия саласында ықпалы күшті болып кел-
ген кісінің бұл жазғандары көп нəрсені аң-
ғартса керек. Əсіресе «Мен Төреқұлұлының 
өзге жердегі қызметін білмеймін жəне білу-
ге де тырысып көрген емеспін» – дегені тек 
Сəбеңнің ғана емес, совет өкіметі кезіндегі 
республика басшылығының Н.Төреқұлов 
туралы ресми пікірі де болып табылатын.

Н.Төреқұловтың есімін алпысыншы 
жылдардың соңында Бейсекеңнің (Бейсем-
бай Кенжебаевтың) аузынан естідім. Уни-
верситетте оқып жүрген кезіміз болатын. 
XX ғасырдың басындағы қазақ əдебиетінен 
профессор Б.Кенжебаев лекция оқитын. Бір 
күні сабақ арасындағы үзілісте Бейсекеңді 
ортаға алып, сұрақтар қоя бастадық. Əңгі-
менің неден басталып, немен аяқталғанды-
ғы дəл есімде жоқ. Сөз арасында профессор 
бізге бейтаныс Нəзір Төреқұловтың есімін 
атады да: «Мен Нəзірдей білімпаз, көп тіл 
білетін қазақты көрген жоқпын», – деп əңгі-
менің арнасын ары қарай басқа жаққа бұ-
рып əкетті. Осы жолдар есімде қалып қо-
йыпты. Кейіннен кітапханалардан Нəзір ту-
ралы мəліметтер іздестіргенде Сəбеңнің жо-
ғарыдағы пікірінен басқа ештеңе кездесті-
ре алмадық. Сөйтсек, Н.Төреқұлов ұлтшыл-
дардың тізіміндегі жабық есім екен, оның 
үстіне ол туралы деректердің дені респуб-
лика көлемінде емес, алыс-жақын шетел-
дерде жатыр екен ғой. Осындай объективті, 
субьективті себептердің салдарынан Н.Тө-
реқұловтың есімі халқына кештеу танылып 
жатқан жайы бар.

Қазір, Нəзірдің есімі халқына қайта орал-
ды. Белгілі ғалымдар Б.Кенжебаев, Ө.Тұр-
манжанов, Т.Қожекеев, Р.Бердібай, С.Бəкі-
ров, С.Тілеуқұлов, Ш.Оразымбетов, жазу-
шы-журналистер Ж.Əлмашұлы, Ж.Арыс-
танов, Б.Қойшыбаевтың, т.б. еңбектерінде 
Н.Төреқұловтың шығармашылығынан дис-
сертация қорғалды. Сондай-ақ, С. Қира-
баев, Т.Кəкішев, Ш.Елеукеновтің, т.б. əде-
биетші ғалымдардың еңбектерінде арнайы 
болмаса да ішінара Нəзірге қатысты пікір-
лер кездесіп қалып отырады. Бұл ретте соң-
ғы жылдарда құрылған «Нəзір қорының» ай-
тарлықтай жұмыстар атқарып келе жатқан-
дығын атап айту керек. Ысмайылов Ыбы-
рай қажы құрған бұл қор Н.Төреқұловтың 
қоғамдық қызметін, шығармашылық мұра-
сын зерттеудің бірден-бір орталығына ай-
налып, осы бағытта бірнеше кітаптар шы-
ғарды. Алда Нəзірдің өмір жолын зерттей 
түсу, толық шығармалар жинағын шығару 
сияқты үлкен міндеттерді межелеп отыр...

Белгілі қоғам, мемлекет қайраткері, дип-
ломат, ғалым, көсемсөзші, əдебиет сыншы-
сы Нəзір Төреқұлов 1892 жылы Түркістан-
ның маңындағы Қандөз ауылында туылған. 
Нəзір қазақ топырағында өмірге келгенімен 
де оның балалық шағы Өзбекстанның Фер-
ғана, Қоқан өңірінде өтеді. Сауатын Қоқан 
медресесінде ашып, араб тілін үйренеді, ис-
лам дінін бойына сіңіріп өседі. Мұсылман 
отбасында дүниеге келіп, жасынан мұсыл-
манша хат танып, білім алуы Нəзірдің ада-
ми, азаматтық болмысының қалыптасуын-
да шешуші рөл атқарды. Ол Қоқан қала-
сындағы медреседе (1900-1903), орыс мек-
тебінде (1903-1905), коммерциялық учили-
щеде (1905-1913) оқып, білімін Мəскеудің 
коммерциялық институтының экономика 
факультетінде (1913-1916) жалғастырған. 
Өзбек жерінде ер жетіп, білім алуы, Мəс-
кеудің беделді жоғары оқу орнында оқуы 
қазақ Нəзірдің тез есейіп, азамат ретінде 
қалыптасуына айтарлықтай септігін тигізді.

Сонымен, «Нəзір Төреқұлов кім, бізге 
несімен қадірлі?» дегенде оның қоғам қай-
раткерлігін алдымен атар едік. Түркістанның 
түбіндегі Қандөз ауылында заңгердің отба-
сында туылып, Ферғана өңірінің Қоқан қа-
ласында ержетіп, Мəскеуде жоғары білім ал-
ған Нəзірдің қоғамдық жұмыстарға бет бұ-
руы 1916 жылдан басталады. Осы жылғы 
25 маусымдағы патша жарлығымен мыңда-
ған қазақ жастары майданның қара жұмы-
сына жіберілді. Кейбір деректерге қараған-
да, 250-300 мыңдай қазақ адам төзгісіз ауыр 
жұмыстарда еңбек етті. Мəскеудегі сауда 
институтының 3-курс студенті Н.Төреқұлов 
оқуын тастап, Минск түбіндегі қара жұмыс-
тағы қандастарына келеді. Осында Ə.Бөкей-
ханов, М.Дулатов, М.Есболов сияқты ұлт-
жанды азаматтармен танысып, солармен бір-
ге түрлі түсіндіру, ұйымдастыру, көмек көр-
сету жұмыстарын жүргізеді. Осы кезде ол 
парасат-білімімен, ұйымдастырушылық қабі-
летімен көзге түсті, саяси көзқарасы қалып-
тасты, əлеуметтік оқиғалардың қалың орта-
сында жүріп, оның саяси бағыты айқында-
ла түсті: патша үкіметінің өзге ұлттарға жа-
сап отырған озбырлығы оны мазалай берді. 
Осындай ойлардың жетегімен ол Түркістан 
жастарының «Еркін дала» атты саяси астыр-
тын ұйымын кұрып, жұмысына басшылық 
жасады. Бұл ұйымға А.Байтұрсынов сияқты 
бірсыпыра ұлтжанды қазақ зиялылары мүше 
болды. Ұйымның негізгі мақсатын «Халқы-
мыздың көзін ашып, мəдениет жолына іл-
гері бастыру, мұның үшін түрлі мектептер, 
стипендиялар ашпақшы һəм газет, журнал, 
мектептерге керек түрлі кітаптар шығармақ-
шы. Ресейдегі өзгеріске қарай халыққа мұқ-
таж саяси шаруашылық жайы, жер туралы 
болған түрлі пікірлердің бағытын түсіндіру, 
халықты оятып, өнер-білімге қозғау үшін ел 
арасында əр түрлі үлгілі ойындар істеп көр-
сету» /«Қазақ», 1916, №236/-деп белгіледі.

Сөйтіп, Минскідегі кезең – Ə.Бөкей-
ханов, М.Дулатовпен бірге атқарысқан қо-
ғамдық қызметтер кейіннен үлкен достық-
қа ұласып, Н.Төреқұлов өмірінің сара жо-
лын айқындап берді. Əлиханмен достық 
қарым-қатынас кейіннен саяси көзқарастар 
бірлігіне айналды. Жиырмасыншы жылда-
ры алаш ордашылдар Қазақстанда саяси қу-

САЙЫН ДАЛАНЫ 
СҮЙГЕН ЕР
Нәзір Төреқұлов майданның 
қара жұмысына өз еркімен неге барды? 
 Алаш арыстарының халқына сіңірген тарихи еңбектері Қазақстан 
егеменді ел болғаннан кейін ғана шын мәнінде таныла бастады. 
Бүгінгі ұрпақ халқының болашағы үшін алысып өткен асыл 
арыстарының еңбегін бағалап, тарихтың тақтасына алтын 
әріптермен жазуда. Осылай десек те күні бүгінге дейін түрлі 
себептермен халқымызға әлі жете таныс емес, қоғамдық-мәдени 
тарихымызда өзіне лайықты бағасын ала алмай келе жатқан 
ардақтыларымыз да жоқ емес. Солардың бірі, бірі ғана емес 
бірегейі, жиырмасыншы ғасырдың басында халқын жарқын 
болашаққа бастап шыққан көрнекті қазақ зиялыларының 
қатарында аталуға тиіс – Нәзір Төреқұлов.

Ферғана облревкомы төрағасының орынба-
сары, төрағасы, облыстық ағарту комисса-
ры, Түркістан Орталық атқару комитетінің 
мүшесі қызметтерін атқарады. 1920 жылы 
Түркістан Республикасының оқу-ағарту ко-
миссары, Түркістан Компартиясы уақыт-
ша Орталық Комитеті саяси бюросының 
жауапты хатшысы, РКГІ/б/ Орталық коми-
теті Түркістан бюросының мүшесі болады. 
Түркістан республикасы басшыларының 
бірі Тұрар Рысқұловпен қызметтес, пікір-
лес болып, үлкен мақсаттар жолында бірге 
күресті. Осы кезде екеуі Түркістанда Түрік 
Республикасы мен Түрік партиясын құру 
идеясын да көтерді. Н.Төреқұлов 1920-22 
жылдары Түркістан Республикасы Кеңес-
тері Орталық атқару Комитетінің төрағасы 
қызметін атқарады. Сөйтіп, құрамына қазіргі 
Өзбекстан, Түркіменстан, Тəжікстан, Қыр-
ғызстан, Қазақстанның Оңтүстік Қазақстан, 
Қызыл орда, Жамбыл, Алматы облыстары 
кірген көпұлтты үлкен мемлекеттің басшы-
сы болды. Мұндай биік дəрежеге ол асқан 
білімінің, парасаттылығының, ұйымдасты-
рушылық қабілетінің, сіңірген қажырлы ең-
бегінің арқасында жетті. Түркістан Респуб-
ликасының басшысы ретінде ол түркі ха-
лықтарын біріктіру мақсатында Акмал Ик-
рамов, Абдулла Рахымбаев, Қайғысыз Ата-
баев, Абдулла Əуляни, Сағидулла Тұрсын-
қожаев сияқты қоғам қайраткерлерімен бірге 
өлшеусіз еңбек сіңірді. Халықтың жағдайын 
жақсарту жолында қыруар жұмыстар атқар-
ды: экономика, жер, ұлт, мəдениет, дін мə-
селелері бойынша бастаған бағыттың дұрыс 
болғандығын бүгінгі күн көрсетіп отыр. Ол 
түркі халықтарының дамуына ерекше көңіл 
бөлді. Үкіметтің жанынан түрлі ұлттармен 
жұмыс жасайтын арнаулы бөлімдер ашты. 
Қазақ бөлімін тікелей өзі басқарды.

1922-1928 жылдары Н.Төреқұлов Мəс-
кеудегі Ұлттар Комиссариаты жанындағы 
күншығыс халықтарының Орталық баспа-
сын басқарды; шығыс еңбекшілерінің ком-
мунистік университетінде /КУТБ/ дəріс оқы-
ды; біраз уақыт осында проректорлық қыз-
мет атқарды. Баспаны басқарған жылдарда 
шығыс əдебиетінің асқан білгірі ретінде ға-
лымдық дарыны жарқырап көрінді. Қазақ, 
орыс, өзбек, түркі, араб, парсы, ағылшын, 
неміс, француз тілдерін еркін меңгерген жан-
жақты білімдар Н.Төреқұлов Мəскеу зия-
лылары арасында кеңінен танымал болды.

1923 жылы Орталық баспаның жаны-
нан татар, башқұрт, түркімен тілдерінде 
«ҚызылШарқ», қазақ тілінде «Темірқазық» 
журналдарын шығарды. Алғашқы нөміріне 
өзі алғысөз жазып, басылымның алға қой-
ған мақсаттарын айқындап берді. Журнал-
дың тұңғыш санында Ғ.Тоғжановтың «Ұлт 
деген не?», «Ұлт мəселесі», М.Дəулетбаев-
тың «Қазақ һəм музыка», Ə.Бөкейхановтың 
«Керейдің ажалы», «Бекет батыр», «Мыр-
за Едіге», Қ.Кемеңгеровтің «Қазақтың сая-
си-тарихи тұрмысы» сияқты материалдары 
орын алғандығынан-ақ, оның алға қойған 
мақсаты, бағыты айқын көрінеді. Осы жур-
налдың айналасына Ə.Бөкейханов, М.Жұма-
баев, Қ.Кемеңгеров, А.Байтұрсынов, Ғ.Тоғ-
жанов, Б.Кенжебаев, Ө.Тұрманжанов, Ж. 
  Арыстанов сынды Алаш азаматтары топта-
сып, түрлі тақырыпта мақалаларын жария-
лап тұрды. Шығыс халықтары баспасының 
жұмысына араласып, түрлі аудармалар жа-
сап, қазақ тілінде кітаптар шығарды. Олар-
дың ішінде ондаған мектеп, жоғары оқу 
орындарының оқулықтары, фольклорлық, 
əдеби мұра үлгілері бар.

Мəскеуде Н.Төреқұлов баспагерлік, пуб-
лицистік, ғылыми жұмыстармен айналыс-
ты. Халықтың сана-сезімін оятуда үгіт-на-

атқарылар ғылыми ізденістердің еншісінде.
Н.Төреқұловтың осы кездерде жазған ма-

калаларынан оның биік азаматтық бейнесі, 
əлеуметтік-саяси бет-бағдары айқын көрі-
неді. Патшалық Ресейдің қол астындағы қа-
зақ елі жайлы Нəзір былайша жазады: «Сол 
дəуірден бастап, қазақ ұлтының малын, жа-
нын күн демей, түн демей талап тоз-тозын 
шығарды. Қазақ көрмеген қорлық, тартпа-
ған зорлық, шекпеген жəбір-жапа қалмады. 
Жаман ниетін жасырмай ашық та, жақсы-
лыққа жеткерем деген жымысқы ниетпен 
астыртын да талады.

Бұрынғы аста-төк байлықтың, арқа басы 

кең заманның аты да қалмады. Арда халық-
тың ескі тіршілік қалпы бүлініп, Еуропа тұ-
рақты ұстанған ең қиянат пен қанды қыл-
мыс басына түсті. Бұл дəуірдегі қазақ əде-
биеті бастан аяқ ескі заманның кең жай-
лауын, асып-тасқан бұлақтарын сағынумен 
көз жасын көлдетті.

Ресейден ауып келіп, 40-50 жыл ішін-
де əбден байыған, қолы жеткен байлығы 
өз төрелерінен көрген қорлығын ұмыттыр-
ған, шошқа бағып, дəулетке масыққан бұл 
жаңа байлар əбден семірді. Қазір Шымкент-
тен бастап, Пішкек, Лепсіге дейінгі жолдың 
екі бойындағылар, тау аралықтарындағылар, 
су басындағылар, көл атырабындағылар, əне 
солар» (Н.Төреқұлов. Шығармалар. А. 1997, 
21-бет), Тебіреніспен, жүрекжарды сезіммен 
жазылған бұл жолдардан Нəзірдей халқын 
сүйген абзал азаматтың ұлтым деп соққан 
жүрек лүпілі айқын сезіледі.

Н.Төреқұлов осы ойларын тағы бір ма-
қаласында «Империализм дəуірінде Афри-
ка, Азия, Америка құрлығының бір бөлігі 
секілді жаһанның əр түкпіріндегі елдер им-
периализмнің құрбанына айналған. «Ұлы 
мемлекет» нəмін иеленген ескі Ресей, Гер-
мания, Англия, Франция, Италия, АҚШ 
жəне Жапония секілді «Мəдениетті ұлттар-
дың» көпшілігі залымдық жолына түсіп, қо-
мағай жыртқыштың бейнесін танытуда. Үй-
реншікті отарларының қанын сорып, тырсыя 
семірген елу миллион ағылшын ұлтының 
буржуазиясы мен капиталистері төрт жүз 
қырық мың миллион һəр түрлі ұлт адамда-
рына һүкімін жүргізіп, жер шарының сегіз-
ден бір бөлігін жеке дара иеленіп отыр. Бұл 
езілген ұлттарға азат ету үшін жаһандық 
революцияны тездету ең мұқымғамал деп 
санау керек, əрі діни дəстүрден қол үзбей, 
соған лайық қарекет жасау лəзім, əрі үстем 
ұлттардың діни дəстүріне батыл қарсы тұр-
ған жөн (христиандық)» (сонда, 33-34 бет-
тер) – деп жазады. Ары қарайғы ойын «Ре-
сейде басталған жаңа заман адамзат бала-
сын азаттыққа бастайды, оның ұжданы мен 
діни бостандықты һəр уақытта құрмет тұта-
ды. Соның ішінде езілген Шығыстың дінін 
де» (сонда) деп жалғастырып, сол кезде өріс 
алып келе жатқан атеистік көзқарастың дұ-
рыс емес екендігіне назар аударады.

Бұл жердегі Нəзірдің «...діни дəстүр-
ден қол үзбей, соған лайық қарекет жасау 

тəрбиеге бой алдырады» – деген жолдардың 
айтары айқын.

Нəзірдің «Сəлем сізге, ей, Ислам əлемінің 
тəуелсіздігі жолында Еуропа басқыншыла-
рымен күреске шыққан арабтың, түріктің, 
үндінің балуан жігіттері. Сіздердің мақсат-
тарыңыз жолында төгілген қандарыңыз һақ-
тың назарында. Сол себепті күрес түбі əман-
да жеңіс болсын деген мүбəрек тілектемін» 
– деген жалынды жолдарынан оның əлемдік 
ауқымда əділетті қоғам орнату жолындағы 
күресте исламның маңызды рөл атқаратын-
дығына деген сенімін көреміз.

1921 жылы Н.Төреқұлов «Ислам жəне 

коммунизм» тақырыбында арнайы мақала 
жазды. Дін атаулыға, оның ішінде əсіресе 
ислам дініне қарсы атеистік күрестің күше-
йе бастаған кезінде жарық көрген бұл мақа-
ласында Нəзір ислам дінін қорғауға шақы-
рады. «Біріншіден, ислам негіздерін баян-
дамақ һəм қорғамақ мəселесіне келсек, ис-
ламды қызғыштап қорғау, яки дарында бол-
мақ тек дін иелеріне ғана тəн емес» (сонда). 
Бұл жерде Нəзір исламдық құндылықтарды 
қорғау діни адамдардың ғана емес, əрбір мұ-
сылманның, парасатты адамның асыл пары-
зы екенін ашық айтып, соған шақырып отыр.

Нəзірдің ойынша ислам – қоғамдық да-
муда прогресшіл рөл атқарған, табиғатынан 
өміршең, тарихи қажеттілік, «Ислам санасы 
революция нəтижесінде пайда болған құбы-
лыс, ру шеңберінде бұғып келген араб тай-
паларының тіршілігін ислам мен улы дүм-
пу (демек революция) олардың ауыз бірлігі-
не шығарды... Исламның жүзеге шығуы-
нан ілгері араб ұлтының тарих майданын-
да белгілі болғанынан хабарымыз жоқ та 
болар. Арабстанның солтүстік бөлігі Үрім 
Қайсаридің қол астында болып, ен жазирада-
ғы сеңдей соғылысқан арабтар жылдың мү-
һаррам айынан басқа қалған он бір айын-
да өзді-өзі қырқысып жататын. Ислам көш-
пенді бəдəуилерге ауызбірлік жолын үйретіп, 
ынтымақ дарытты, басын біріктіріп, біртұ-
тас араб ұлтына ұйыстырды, жаңа партия-
ның іргесін қалады. Ендеше бұл тұрғыдан 
келгенде, қырыққа бөлініп, өзара қырқысқан 
араб руларын тұтас ұлтқа ұйыстырудағы ал-
ғашқы қарекетін исламның пайда болғаны 
деп түсінбек лəзім» (сонда, 31, 32-беттер).

Н.Төреқұловтың дін жайлы пікірлері-
нен оның исламды терең білетіні, асыл қа-
сиеттерін бойына сіңірген абзал азамат бол-
ғандығы көрінеді. Кейіннен Нəзір Кеңестер 
Одағының араб еліндегі тұңғыш елшісі бо-
лып тағайындалғанда оның Ресей мұсыл-
мандарының арасынан шыққан аса ірі қо-
ғам қайраткері, білімпаз, ислам құндылық-
тарын бойына сіңірген абзал азамат болған-
дығы да ескерілген болуы керек.

1928-1936 жылдар – Н.Төреқұлов 
өмірінің үшінші кезеңі. Ол 1928 жылы КС-
РО-ның һиджаздағы /Сауд Арабиясы/ бас 
консулы болып бекітілді де, көп ұзамай-ақ 
өкілетті елші қызметіне тағайындалды. Осы 
жерде Н.Төреқұловтың Орта Азия халықта-

рынан шыққан тұңғыш кəсіби дипломат, өкі-
летті елші екендігін де айта кеткен жөн. Бұ-
рын дипломатиялық қарым-қатынастар бол-
маған араб елдеріне Н.Төреқұлов алғаш рет 
түрлі байланыстарға жол ашты. Екі елдің 
арасындағы түрлі саяси, экономикалық, мə-
дени қатынастардың орнығуына тікелей қол 
жеткізді. Осындай орнықты істерінің арқа-
сында ол өз əріптестері арасында зор бе-
делге ие болды; Сауд Арабиясындағы ше-
тел елшілері корпусының құрметті төраға-
сы – дуайені болып сайланды. Бұл жерде 
Нəзірдің бұрынғы Кеңес Одағында осын-
дай биік дипломатиялық қызметке көтеріл-
ген тұңғыш қазақ азаматы екенін айтумен 
бірге КСРО-дағы түркі халықтарының ара-
сынан шыққан аса көрнекті дипломат бол-
ғанын да ескерте кеткен жөн. Н.Төреқұлов-
тың дипломатиялық қызметі əлі де зертте-
ле түсуі керек. Бұған қатысты Сауд Арабия-
сының, Мəскеудің архивтерінде көп дерек-
терді алдағы уақыттарда зерттеп, шетелдер-
мен, оның ішінде араб елдерімен де дипло-
матиялық қарым-қатынастар орнатып жат-
қан кезімізде кəдеге асыру болашақтың ісі.

1936 жылы Н.Төреқұлов дипломатиялық 
қызметтен босатылған соң, Мəскеу мен Ле-
нинградтың жоғары оқу орындарында дəріс 
оқыды, КСРО Ғылым Академиясының Марр 
атындағы тілтану институтында түркі тіл-
дері секторын басқарып, ғылымға біржола 
бет бұрды. Жалпы, Н.Төреқұловтың энцик-
лопедиялық білім иесі болғандығын жоға-
рыда айтып өттік. Оның қаламынан шыққан 
көптеген публицистикалық ғылыми мақала-
ларды айтпағанның өзінде ол – «Жаңа əліп-
пе» /М.,1926/ сияқты елеулі еңбектердің ав-
торы. Ол атақты тарихшы академик В.В. Бар-
тольдтың «Түркістан тарихы» атты еңбегі-
не рецензия жазып, оның құнды жақтары-
мен қатар кемшіліктерін де дұрыс көрсетіп 
берді. Сондай-ақ, тəжік, өзбек əдебиетінің 
классигі С.Айнидің «Бұқар революционер-
лері» атты кітабы Н.Төреқұловтың алғы-
сөзімен шықты.

Өз ұлтын шын сүйген адамды халқының 
əдебиеті мен тарихы бейжай қалдыра алмай-
ды. XX ғ. басындағы қазақ зиялыларының 
барлығы дерлік əртүрлі мамандық иелері 
болумен бірге ұлттық əдебиеттің де білгір-
лері болған. Н.Төреқұлов та əдебиеттің ұлт-
тың өмірінде, рухани тіршілікте атқаратын 
аса маңызды қызметіне назар аударып отыр-
ған. Ол: «Əдебиет – халық айнасы. Ақын-
ның жыры, əні, жазушының кестелі, майда 
сөзі елдің тілін кестелейді, тұрмысын сурет-
тейді, сезімін оятады. Елге тура жол бастай-
ды, түзу тəрбие береді, қысқасы елдің білім 
жүзінде тереңдігін əпереді, елдігіне жеткі-
зеді», – деп білді. Нəзір өзі шығарып тұрған 
«Темірқазық» журналында қазақ ақын-жазу-
шыларының шығармаларын, əдебиет жайлы 
пікірлерді жиі жариялап тұрды. Оның өлең 
де жазғандығы белгілі. 

Сынға араласқан Н.Төреқұлов əдеби 
процестегі сынның рөлін «Сыншы /критик/ 
əр уақыт шынын сөйлеуге міндетті. Шы-
нын сөйлеу сыншының парызы. Сыншы-
ның «өтірігі» жұртқа зиян, жазушы мейлі 
«өлетін» болсын, критикасы мейлі көңілі-
не ауыр тиетін болсын, жазушының мінезі 
ауыр-ақ болсын, «аждаһадай жұтам» деп 
тұрған болсын, болмаса «жат тұрған бұл дү-
ниеге мен бір ғаріп» деп көзіне жас алып 
жалынған болсын, сыншы еш нəрсеге қара-
май, өз міндетін атқаруы тиіс! Жазушының 
жазғанына сыншы – би; сыншының сынына 
оқушы – би» деп білген. Осы бағытта өзі 
де бірнеше сын мақала жазды. Оның С.Сей-
фулиннің «Асау тұлпар», «Тар жол, тайғақ 
кешу», «Бақыт жолында» сияқты шығарма-
ларына жазған рецензиялары белгілі. Нəзір 
Сəкеннің тым революцияшыл болып кет-
кендігін ұнатпаған болу керек; шығармала-
рын аяусыз сынайды. Қыза-қыза келе артық 
кететін жерлері де бар. Нəзірдің осы мақа-
лаларынан оның пікірлерін ашық, жеріне 
жеткізе айта білетіндігі, қажетті жерлерінде 
юмор, ирония, сарказм сияқты жылы-жұм-
сақ, ащы əдістерді тиімді пайдаланып оты-
ратын ерекшелігі де байқалады.

Нəзір Сəкеннің «Асау тұлпар» (1922) 
атты жинағы туралы «Қарасам, «Асау тұл-
пар» шынында да «асау» екен, бірақ асау 
болғанда «білімсіз асау» екен! Дəлел керек 
пе?! Дəлел керек болса, мен үндемейін, Сə-
кеннің өзін сөйлетейін» (Нəзір Төреқұлов. 
Шығармалар. Алматы, 1997, 54-бет) дейді 
де осы пікіріне нақтылы мысалдар келті-
реді, «Мысалы, қатын туралы жырласаң» 
деп, осы тақырыптағы «Маржан», «Мария-
ға», «Жазғы түнде», «Надежда, Үміт, Омила» 
сияқты өлеңдегі «Мен оны құшақтадым, ол 
мені құшақтады, бір-бірімізді құшақтадық» 
дегеннен басқа «білімді» білмейді. Кітапта-
ғы 68 өлеңнің төрттен бірі əйел, махаббат-
қа арналған. Бірақ байғұстың білген əйелі – 
осы. Бөтенін білмейді, көрмейді. Бірақ тра-
гедия мұнда емес. Білмегендігін өзі сезбейді. 
Міне, трагедия қайда?» – деп, сынның қара 
бұлтын қоюлата түседі. Осындай тəртіппен 
Сəкеннің «Айт күні», «Азия» өлеңдері де 
өз «сыбағаларын» алған.

Нəзір Сəкеннің «Айт күні» өлеңін бы-
лайша сынаған: «Бірінші, сабаз исламды 
білмейді. Ақиқаттың қай күні түскенінен, 
«туысқандықтың» қай күні құшағын ашқа-
нынан хабары жоқ. Махаббат, əйел туралы 
қанша «білімді» болса, «ислам» туралы да 
сонша» (сонда, 5-бет). Сонда ақын өлеңінің 
көркемдік жағын талдап жатпаған, ислам ту-
ралы айтқан ойларына көңіл толмағандық-
тан «сабаз исламды білмейді» деп, қысқа-
сынан қайырып, оған екі дəлел келтірумен 
ғана шектелген.

Нəзір: «Сөздің қысқасы: мұндай 
білімсіздікпен өлең жазып, əуре болып жү-
рудің өзі ұят. Білімсіз болғанда ұятты болу 
керек. Болмаса, Еуропаны жамандау керек 
болса, ауылда жүрген əншейін бір қарт ақын-
ға: «Базарбай, кəні, бір Европаны жамандап 
бер» – десең, сол да шамасы келгенше жа-
мандай берер еді. Сол Сəкеннен өткізбесе, 
қалыспас еді. Бірақ не пайда?

Жамандағанда, біліп жамандау керек. 
«Уа, Еуропа, Еуропа» дегеннен болмайды. 
Əдебиет «митингі» емес. Біздің міндет-Еу-
ропаның білімін, техникасын алып, капита-
лизмнің бізге керекті өнерін үйреніп, кеңес 
үкіметін көркейту, күшейту... Жаңа өлең-
дерінен Сəкеннің өз ақылыменен жазған-
дары түкке жарамайды» – деп, түгін қал-
дырмайды. Қыза-қыза келе қатты кетеді: 
«Ал десең де байғұс Сəкен өзінен шыға-
рып, бір ұнамды, пікірлі өлең айта алмаған. 
Бір жақтан порнография жазған, бір жақтан 
Азия мен Еуропаны айыра алмай, басында-
ғы ботқасын жұртқа үлестіріп берген, бір 
жағынан өзіне шығарып жағуға тура кел-
генде «білімсіздігін интернационалға қалай 
көрсеткен» кісіні революционер ақын деп 
айта алмаймыз». Ащы мысқылға, кекесін-

ге, ашуға толы рецензияда кейде тым қат-
ты кетіп қалатын жерлері де бар. Револю-
ционер Сəкенді «сабаз», «байғұс» деп кеке-
теді. Мұнысын Нəзірдің өзі де біліп отыр-
ған сияқты. «Əдебиет – көптің малы. Аяқ-
бай, Таяқбайдың малы болмайды. Бұл се-
бепті əдебиет – үйіне кіретіндер əр уақыт 
«қатты тергеуден» өтуі тиіс», – деп қатты 
кету себебін түсіндіреді.

Көп күттірмей-ақ Н.Төреқұловтың бұл 
пікіріне қарсы Сəкенді жақтаған мақалалар 
қаптап кетті. С.Мұқановтың «Сынға сын» 
мақаласында «Нəзірдің бұл сыны – қазақ со-
вет əдебиетіндегі алғашқы сын мақалалар-
дың бірі», «Нəзір Төреқұлұлының сын жаза 
бастауы жақсы беталыс» дей келіп, «Нəзір 
«Асау тұлпарды» қолына алғаннан-ақ о жақ, 
бұ жағын саралай қарап, сөкет нəрсе табуға 
тырысады. «Асау тұлпардағы» жақсы шығар-
малардың ешқайсысын көрмейді... Тек бұл 
жинақтың қате-кемшіліктерін ғана тереді» 
– деп, Төреқұловты кінəлады. Нəзір айтқан 
пікірлерге партиялық тұрғыдан дау айтты. 
Солай бола тұра «Асау тұлпар» төрт аяғы-
нан түгел басқан шығарма деп ешкім айт-
пайды. Тұлпардың сүрінген, жығылған жер-
лері де бар» – деп, Нəзір сынын түгел жоқ-
қа шығармай, жалпы негізімен келіскендей 
де болады. «Бірақ, сол қазақ еңбекші табы-
ның мүддесінен туған бірінші көркем шы-
ғарма» екендігін қатты ескертеді.

Н.Төреқұлов С.Сейфуллиннің «Бақыт 
жолында» атты пьесасын да сəтсіз жазылған 
деп тапқан. Мұнда да ондағы кемшіліктерге, 
əсіресе махаббат тақырыбының қалай шешім 
тапқанына наразы. Сəкен десе тілі қышып 
тұратын Нəзірдің тілі мұнда да мірдің оғын-
дай діттеген жеріне қадалып жатады.

«Тар жол, тайғақ кешу» туралы да 
Нəзірдің Сəкенге қояр талабы жеткілікті. 
Алдымен, шығарманың жанрын белгісіз 
деп кінəлайды. Оның сол кездегі қазақ қо-
ғамының көркем бейнесі бола алмағанын 
сынайды. Романда кейбір қайраткерлерге 
берілген бағамен келіспейді. Шығармада 
«далада қонғаны, тоқтағаны, не жылынға-
ны», Сəкеннің өзі домбыра шерткені, «кəр-
лен кесемен қымыз ішкені, қызбен қыдыр-
ғаны суреттеле бергенін» өзін марапаттау-
ға құрылған деп қатты сынайды. Шығар-
маның олпы-солпы жерлерін, жанр талап-
тарына жауап бермейтіндігін қадай көрсет-
кен Нəзірдің бұл пікірлерімен Сəкеннің өзі 
де келіскен, бірақ арға тиетін артық сөздері-
не реніш білдірген.

Н.Төреқұловтың тіл білімі саласында-
ғы еңбегі де айтарлықтай. Жоғарыда айтып 
кеткеніміздей, өмірінің соңғы жылдарында 
КСРО Ғылым Академиясының түркі тіл-
дері бөлімін басқарып, түркология ілімінің 
дамуына өзіндік үлес қосты. Түркі тілдерін 
жетік білетін ол қазақ, өзбек диалектілерін, 
түркі-татар морфологиясын зерттеді. Ол 
түркі халықтарына ортақ латын алфавитін 
жасау комиссиясында жауапты қызмет ат-
қарды. Қазақ тіліне қатысты күні бүгінге 
дейін маңызын жоғалтпаған құнды пікір-
лер айтты. Мысалы, ол аты-жөнді /фами-
лияны/ жазғанда орыстың «-овын» қолда-
нуға қарсы болды: «ұлы», «қызы» деп жа-
зуды сол кездің өзінде-ақ ұсынды. Сондай-
ақ, шеттен келген сөздердің шеттік түбірін 
сақтап емес, қазақ тілінің үндестік /сингар-
монизм/ заңына, яғни қазақ тілінің заңды-
лықтарына орай жазылуын, айтылуын жақ-
тады. Қазақтардың басқа ұлттарға орынсыз 
еліктей беруіне қарсы болды. Басқа да ұлт-
тар сияқты қазақтың да өзіндік ұлттық бет-
бейнесін, болмысын сақтап қалу қажеттігін 
ескертіп отырды.

Тілдің даму, байи түсу жолдарын анық-
тау – тіл біліміндегі аса маңызды проблема-
лардың бірі. Əсіресе, шет тілдерден келген 
сөздерді, терминдерді қалай қабылдауымыз 
керек дегенде күні бүгінге дейін шешімін 
таппай келе жатқан жақтары баршылық. Ал 
Н.Төреқұлов болса, «Қазақ тіліне кіретін жат 
сөз болса, қазақтың тымағын киіп, жалпақ 
қазақ сөзі болып кірсін» (Н.Төреқұлов. Жат 
сөздер. Мəскеу, 1962, 6-бет) – деп жазды. 
«Басқаның сөзін бұзбай айтам деп тіліңді 
бұрап жүргенде, өз тіліңнен айырылып қа-
ларсың» (сонда), – деп ескертеді. Нəзір шет-
тен келген сөздердің қазақ тілінің үндестік 
заңына толық бағынуын талап етеді. Ол 
парсының «стан» жұрнағы жалғанып «Қа-
зақстан» деп жазылып жүргеніне қарсылық 
білдіріп, тіл заңына орай «Қазақыстан» деп 
қолдануды ұсынады.

Нəзірдің «Біз термин іздегенде, ең əуелі 
қазақшадан іздейміз. Қазақшада бізге керекті 
термин табылмаса, бізге жақын тілдес түрік 
елдерінен (араб-парсы емес) түрікше сөз 
іздейміз. Онан соң барып еуропасын ала-
мыз» (сонда, 22-23 беттер) – деген тұжыры-
мы өзінің өміршеңдігін танытып, қазақ тер-
мин жасамында басшылыққа алынып оты-
ратын негізгі ұстанымдардың біріне айнал-
ды. Рас, мұндай ұсыныстарды А.Байтұрсы-
нов, Х.Досмұхамедов, Е.Омаров, М.Дула-
тов сияқты ұлт білімпаздары да айтқан бо-
латын. Н.Төреқұловтың пікірлері де Алаш 
зиялыларының айтқандарымен бір ыңғайда 
көрінді. Солай десек те, Алаш зиялылары-
ның пікірлеріне қарағанда, Нəзірде аз ғана 
айырмашылық бар. Нəзір терминдер жаса-
ғанда араб-парсы сөздерінен гөрі еуропалық 
сөздерге басымдық беру қажет деп санайды. 
Өйткені «біздің мəдениет кеңес мəдениеті-
мен бірге кетпек. Біздің алдымыздағы 50-
60 жыл ішінде қазақ баласы орыс мектебін 
көрмей жоғары білімді ала алмайды. Қазақ 
Еуропаның өнер-білімін Мəскеу, Берлинсіз 
үйрене алмайды» (сонда, 27-бет). Осы жерде 
Нəзірдің не себепті алдағы 50-60 жыл деп 
отырғандығы ойлантпай қоймайды.

Н.Төреқұловтың бұл пікірлері сол кез-
дегі ғылыми жұртшылық тарапынан қолдау 
тапты. «Еңбекші қазақ» газеті Н.Төреқұлов-
тың ұсыныстарын қолдаған арнайы мақала 
жариялады. Онда мынадай сөйлемдер бар: 
«Жат сөзді қазақша шоқындырып алмасақ, 
қазақ тілі бұзылады. Жат тіл сөзді алғанда 
отқа май құйып, сəлем еткізіп, қазақ тілінің 
заңына бағындырып алу керек... Қазақ тілін 
ардақтағысы келген, өз тілін де дұрыстағысы 
келген адам тіл бетіне секпіл салып, ажарын 
бұзғысы келмеген адам Нəзір кітабын оқып 
ойлансын» («Еңбекші қазақ»14.04.1926).

Міне, осындай сан қырлы дарын иесі, 
Түркістанның адал перзенті Н.Төреқұлов 
кемеліне келген шағында империяның құр-
банына айналды; 1937 жылы «халық жауы» 
атанып, жазықсыз жазалауға ұшырады.

Дандай ЫСҚАҚҰЛЫ, 
филология ғылымдарының 
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Н.Төреқұловтың бұл пікірлері сол кездегі ғылыми жұртшылық 
тарапынан қолдау тапты. «Еңбекші қазақ» газеті Н.Төреқұловтың 
ұсыныстарын қолдаған арнайы мақала жариялады. Онда 
мынадай сөйлемдер бар: «Жат сөзді қазақша шоқындырып 
алмасақ, қазақ тілі бұзылады. Жат тіл сөзді алғанда отқа май 
құйып, сәлем еткізіп, қазақ тілінің заңына бағындырып алу 
керек... Қазақ тілін ардақтағысы келген, өз тілін де дұрыстағысы 
келген адам тіл бетіне секпіл салып, ажарын бұзғысы келмеген 
адам Нәзір кітабын оқып ойлансын» («Еңбекші қазақ»14.04.1926).

ғынға ұшырағанда, олар Тəшкенге барып, 
Нəзірді паналады. Алашордашыл ақын-жазу-
шылар Түркістанда моральдық қолдау беріп 
қана қойған жоқ, шығармаларын газет-жур-
нал беттерінде жариялап, кітаптар шығар-
ды; кейбіреуі осында оқуға, қызметке кірді. 
Кейін Н.Төреқұлов Мəскеуге ауысқанда да 
алашордашылар Нəзірдің төңірегінен табы-
лып, қанатының астын паналады. Бұл факті-
лер Нəзірдің алашордашылармен саяси ба-
ғытының бір болғандығын ғана емес, олар-
дың дем берушісі, серкелерінің бірі болған-
дығын да дəлелдейді.

Ақпан төңкерісі болысымен ол Түркіс-
тан өлкесіне оралып, жаңа қоғам орнату ісі-
не белсене кірісіп кетті. 1917 жылы шілде-
де Орынборда өткен жалпықазақтық бірінші 
құрылтайға Ферғанадан өкіл болып, ұлт қа-
мын ойластырған келелі əңгіменің ішін-
де болды. 1918 жылы Торғай облыстық ке-
ңесінің бірінші құрылтайына мандат комис-
сиясының мүшесі болып қатысады. Торғай 
облыстық «Қазақ мұңы» газетін ұйымдас-
тырып, редакторлық етті. Кейіннен Қоқан-
ға қайта оралып, қалалық совдепревкомның 
хатшылығына сайланды. 1918-19 жылдары 

сихат жұмысына айрықша мəн берген ол 
баспасөздің рөліне ерекше көңіл бөлді. Ол 
басшы қызметтерде жүрген кездерінде бас-
пасөз органдарын ұйымдастырды да, олар-
дың жұмысының жағдайына тікелей ат са-
лысып тұрды. Мысалы, «Қазақ мұңы» /
Торғай, 1918/ «Халық сөзі» /Қоқан,1918/, 
«Вестник просвещения и коммунистичес-
кой культуры» /1920/, «Жаңа өріс», «Ақ-
жол» /Тəшкен, 1922/, «Темірқазық» /Мəс-
кеу, 1923/ басылымдарының шығуын тіке-
лей ұйымдастырып, редакторы болды. Төң-
керістен кейін Тəшкенде шығып тұрған қа-
зақ, өзбек, орыс тіліндегі газет-журналдар-
дың жұмысына белсене қатысты; кейбіріне 
алқа мүшесі, енді біріне автор ретінде ма-
қалаларын жариялап тұрды. Ол А.Байтұрсы-
нов шығарып тұрған «Қазақ» газетінің бел-
сенді авторларының бірі болды. Сондай-ақ, 
«Еңбекші қазақ», «Советская степь» газет-
терінде түрлі саяси əлеуметтік мəселелер-
ге арналған мақалаларын жариялады. Қо-
ғамдық, мəдени өмірдің барлық салаларын-
да дерлік, қазақ, өзбек, орыс тілдерінде қа-
лам тербеген Н.Төреқұловтың публицистік 
мақалаларын түрлі құжатханалардан жинап, 
бастырып шығару, сөйтіп қазақ журналис-
тикасының тарихынан лайықты орнын беру 

лəзім, əрі үстем ұлттардың діни дəстүрі-
не батыл қарсы тұрған жөн» – деген пікірі 
күні бүгінге дейін өз маңызын жойған жоқ. 
Қазіргі таңда Батыстың басқыншылық сая-
саты өз мақсатына жету үшін дінді де ба-
рынша пайдаланып, исламды қаралап, құбы-
жық етіп көрсетуге тырысуда. Өйткені гума-
низмге негізделген ислам діні – адамзат қо-
ғамын іштей ірітіп, өздерінің арам ойларын 
жүзеге асырмақ болғандардың алдында тұр-
ған бірден-бір тосқауыл. Осындай жағдай-
да осыдан бір ғасырдай бұрын көрегендік-
пен айтылған Нəзір ойларының өміршеңдігі 
өзіне назар аударады.

Н.Төреқұлов исламның əлемдік даму-
дағы өзіндік аса маңызды орны жайлы 
өрелі ойлар айта білді. «Ислам халықта-
ры өздерінің, қадір-қасиеттерін һəм жаһил 
əмірлерінің анық бағасын һəм еуропаның 
бет кеудесін жетік тани бастады. Ислам 
əлемінің тəуелсіздігі мен құлдықтан біржо-
ла құтылмағы сол халықтардың өз қолын-
да, ауызбіршілігінде, ұйымшылдығында. 
Егер Еуропаға сатылуға əзір тұрған «ібіліс 
шайқы», «ұятсыз шайқы» секілді əмір мен 
хандардың қолында ықпал болса, XX ға-
сырда ислам демократиясы Еуропамен жігі 
ажырамастай шек-шекарасыз һəм ұсқынсыз 
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СҰХБАТ

ӘР ОТБАСЫНЫ� ӘР ОТБАСЫНЫ� 
ШАЫН БИЗНЕСІ ШАЫН БИЗНЕСІ 
БОЛСА ДЕП БОЛСА ДЕП 
АРМАНДАЙМЫНАРМАНДАЙМЫН

Роза Әлқожа, әнші, композитор: – Өнердегі бағыңды жандырған «Мен 
сыйға тартқан орамал» əні екені белгілі. 
Халық сені осы əн арқылы таныды. Бұл 
əн өзіңе де ыстық сияқты...

– Иə, осылай десе де болады. «Мен сый-
ға тартқан орамал» əнін 18 жасымда жаздым. 
Бұл əннің шырқалғанына да 18 жыл болып-
ты. Ал сахнада орындап жүргеніме 15 жыл 
толды. Осыдан-ақ уақыттың зымырап бара 
жатқанын аңғарғандай боламын. Соған қа-
рамастан «Мен сыйға тартқан орамал» əні 
өміршеңдігін сақтап келеді. Құдайға шүкір, 
осы əн арқылы əнші ретінде танылдым. Ал 
таңқаларлығы сол, қаншама əн жазып, көп-
теген автордың əнін орындап жүрсем де, еш-
қайсысы дəл осы əндей ғұмырлы болмапты. 
Кейде бұл əннің ерекше қасиеті бар сияқты 
көрінеді. Бəлкім, əннің құдіреті ме екен, əлде 
əн мен сөз керемет қабысып, үндесе қалды 
ма екен, əйтеуір таңым бар. 

– «Мені жұрт «Орамалды айтатын 
қыз» деп таниды» дегенің есімде. Осыдан 
екі жылдай бұрын орамал кəсібін ашқа-
ныңды білеміз. Мұндағы мақсат не? Ора-
мал арқылы өзіңді халыққа кеңірек таны-
ту ма, əлде қаржылық əлеуетті көтеру ме? 

– Қазіргі кезде бір кəсіппен жүруге де 
болмайтын сияқты. Себебі əнші ретінде 
тапқан табысымның басым бөлігі шығар-
машылығымды шыңдауға, дамытуға жұм-
салады. Əрине, онсыз шоу-бизнестегі ор-
ныңның сақталып қалуы неғайбіл. Сол се-
бептен осы кəсіпті бастаған жайымыз бар. 
Біз орамалды негізінен елімізде тігеміз. Ал 
мата Оңтүстік Кореядан, Қытайдан əкелі-
неді. Жалпы бізде жеңіл өнеркəсіп дамы-
май қалғандықтан, əсіресе, тігінге қажетті 
дүниенің бəрі сырттан алынады. Өзіміз ма-
таға ою басамыз, шетін көмкеріп, кесте ті-
геміз. Міне, осыдан кейін дүкенге сатылым-
ға шығарамыз. Бүгінде ел бойынша 19 дүкен 
бар. Үлкен дүкендер Шымкент, Қарағанды, 
Семей, Ақтөбе, Атырау қалаларында ашыл-
ды. Ал тауар негізгі нүкте Астана мен Ал-
матыдан таратылады. Тіпті халық таңдауы-
на ілігіп, біздің орамалмен Мəскеу тұрғын-
дары да танысты. 

– Кəсіпкерлік те тілін, ебін тапқан 
адамға қонады дейді ғой. Əншіге кəсіп 
ашу қол ма екен? Қазір бизнес қалай 
жүріп жатыр? 

– Кəсіпкерлік əншіге қол ма?! Бірінші-
ден, бұл адамның уақытын алады екен. Бір 
қырынан қарағанда, бұл да шығармашылық-
тың бір түрі. Бүкіл күш-қуатыңды, ой-қия-
лыңды жұмсауға тура келеді. «Мен сыйға 
тартқан орамал» брендімен еліміздегі 19 дү-
кенде орамалдың 90-ға жуық түрі сатылуда. 
Бізден шығатын əртүрлі орамалдың ұтым-
дылығы сол, барынша əдемі əрі матасы са-
палы. Құдайға шүкір, қазір ақ жаулығымыз 
ақ самайлы əжелеріміздің, кеше түскен жас 
келіндердің басында желбіреп жүр. 

– Демек отбасылық бизнес деуге бола-
тын шығар. Үнемі гастрольде, той-тома-
лақта жүресің. Бұл кəсіппен көбінесе кім 
айналысады?

 – Иə, отбасылық бизнес деуге əбден бо-
лады. Шынында да, бұл бизнес үнемі қада-
ғалауды қажет ететіндіктен, сенім білдіретін 
адамдарды жұмысқа алдық. Бұл бизнеске əу 
бастан жұбайым Айдын Қаба жауапты. Одан 
басқа екі сіңлім Перизат пен Бибайшаны, əп-
кем Базаргүлді жұмысқа тарттық. Əйтеуір 
қолдан келгенше орамалды еліміздің өңір-
леріне сатылымға шығаруға күш салып ке-
леміз. Тіпті əр өңірден шаңырақ көтерген жас 
отбасылар, қыз-келіншектер де хабарласып, 
бізге жұмыс істеу үшін құлшыныс білдіріп 
жатады. Əрине, бір жағынан өздеріне жақ-
сы. Əрі жұмыс, əрі насихат.

– Шағын кəсіп иесі ретінде айтшы, 
елімізде кəсіп ашып, еңбек етемін деген 
адамға жағдай жасалған ба? Əлде қандай 
да бір кедергілерге тап болу заңдылық па? 

– Біз бəрін нөлден бастадық. Кəсіпкерлік 
туралы ақпарат та болған жоқ. Алғашқы кез-
де жеке кəсіпкер ретінде тіркелу, орынды 
жалға алу деген сияқты нəрселерді білген 
жоқпын. Өмірдің өзі үйретеді екен. «Көре-
көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен 
боласың» демекші, бəрі тəжірибемен келетіні 
белгілі. Əрине, қиындықсыз нəтиже болмай-
ды ғой. Бірақ еңбектенген, ізденген адамға 

жол қайдан болсын ашылады. Бір өкініштісі, 
көбінесе кəсіпке қатысты білім жетпей жата-
ды. Орамал бизнесі көзсіз батырлықпен жа-
салған дүние болғандықтан, бəрін тəжірибе 
барысында үйреніп жатырмыз. 

 – Кез келген істі бастау қиын. Ол қо-
мақты қаражатты да талап етеді. Кəсіп 
ашу үшін шамамен қанша қаржы қажет? 

– Кəсіп бастау үшін кемінде 2-3 млн тең-
ге керек. Мысалы өзім орамалдың идеясын 
сатып алуға, сондай-ақ, оның тұсаукесері-
не 2-3 млн теңге жұмсадым. Себебі тұсау-
кесерге келген қыз-келіншектің барлығына 
орамалды тегін сыйға тарттық. Сөйтіп тауар 
бітіп қалып, дүкеніміз бір апта жабық тұр-
ды. Одан кейін қайта тауар алып, сатылым-
ға шығардық. Тіпті мата сатып алуға, жал-
ға алған орынға көп қаржы жұмсап, шы-
ғынды қайтара алмай қалған кездер болды. 
Қазір барлығы жолға қойылып, кəсібіміз өз 
ағысымен ілгері жүріп келеді. 

– Былтыр өз брендің болып табыла-
тын орамалдың көшірмесі қара базарда 
қаптап кеткенін айтып едің. Сол кезде 
бұл мəселені аяқсыз қалдырмаймын де-
геніңді де естідік. 

 – Мұндай оқиғалар көп кездесті. Орама-
лымыздың көшірмесі де қаптап кетті. Басында 
шамданып, сотқа береміз деп туладық, эмоция-
ға берілдік. Бірақ бұл мүмкін емес екен. Ора-
малдың бизнес екенін түсінген адамдар қазір 
Қырғызстан, Қытайдан шығарып жатыр. Біл-
сеңіз, Қытай мен Қырғызстанға барып, біздің 
орамалдың көшірмесін жасатып жатқан да – 
өзіміздің қазақтар. Сондықтан көрші елдерге 
де, оны сатып жатқан адамдарға да ешқандай 
өкпе жоқ. Оған ренжімеймін де, қайта қуана-
мын. Бұл – бəсекелестік. Олармен соттасып, 
қарабет болып қайтеміз? «Күріштің арқасын-
да күрмек су ішіпті» демей ме?! Бəлкім, со-
лай да біреулердің ақша тапқаны дұрыс шы-
ғар. Ал шын мəнінде, қазақы оюларды тек 
орамалға ғана емес, сырт киімдерге, бешпет, 
қамзолдарға да салуға болатыны жайында ой 
тастасақ, бұл біздің мақсатымыздың орындал-
ғаны болар еді. Əрбір қазақ ұлттық салт-дəс-
түрін, ою-өрнегін дамытса, нағыз патриоттық 
рух тумай ма? 

– Қазір əн жазу да, бейнебаян түсіру де 
қыруар ақша. Бір əн жазып, оған бейне-
баян түсіру оңай емес. Оның үстіне ора-
мал бизнесіңді дөңгелету керек. Осының 
бəріне тапқан табыс жете ме? 

– Əрине, шоу-бизнес болған соң, одан 
түскен қаржыны орайымен пайдалану қа-
жет. Оның шетінен алып отыруға болмай-
ды. Əншілік өнерді əрі қарай дөңгелетіп 
əкету үшін тапқан табысымызды барынша 
əнді өңдеуге, бейнебаянға, киімге жұмсай-
мыз. Өзім көп бейнебаян түсірмесем де, бі-
рақ жұрт сүйсініп көретін бейнебаяндарым 
баршылық. Бастапқы кезде патриоттығым ұс-
тап, бейнебаянды елімізде түсірдік. «Жүрек 
назы», «Жылатқаның неткенің» атты əндер-
ге бейнебаян түсіргенде байқағаным, біздің 
клипмейкерлер аузын арандай ашады. Қара-
пайым бейнебаянның өзіне 25 мың доллар-
ға дейін сұрайды. Ал графика десеңіз, тіпті 
қымбаттатып жібереді. Көрші мемлекеттер 
соның жарты бағасына ғана тəп-тəуір бейне-
баян түсіріп береді. Сапасы да біздікіне қа-
рағанда жоғары. Сондықтан бұл жерде пат-
риоттық та жайына қалады екен. Осылайша, 
«Əпке» атты əнге бейнебаянды Ташкентке ба-
рып түсірдік. Одан кейін Ташкенттен Батыр 
Момынов деген режиссерді арнайы алдыр-
тып, «Бала балапан» деген əнге бейнебаян-
ға үйде балалармен бірге түстік. Сол сияқты 
«Арқада салған əн қандай» атты əнге бейне-
баян түсіреміз деп, Астана, Көкшетау, Қара-
ғанды қалаларында төрт күн болдық. Өзім 
көлігіммен барлық топты алып жүрдім. Кет-
кен қаржыға келсем, қонақүй, тамақ, режис-
сердің еңбегі, тіккен костюмің бар, бəрі ша-
мамен 5 мың АҚШ доллары болды. Бір бей-
небаянның өзіне 3 костюм тіктірдім. Сти-
листің жұмысы да ақша. Өзім танитын бет 
əрлеушінің өзіне 200 мың теңге кетті. Ал ре-
жиссердің еңбегі – 2 мың доллар. Одан бө-
лек техниканы жалға алу мəселесі тағы бар. 
Қысқасы «Шығын шықпай, кіріс кірмейді». 
Егер бейнебаянды əжептəуір ақшаға сапа-
лы түсірсең, жұрт сүйсініп көреді, тамаша-
лайды. Тіпті бұдан екі есе ақша шығындай-
тындар бар. Оның жанында біздікі жіп есе 
де алмай қалады. Дегенмен «көрпеге қарай 

көсілу» деген бар. Бұған да шүкір. 
– Орамал бизнесі болмағанда, тағы бас-

қа қандай кəсіп көзін табуың мүмкін еді? 
– Бəлкім, басқа бизнес ашпайтын да едім. 

Менің бар ойым – қазақтың ою-өрнегін на-
сихаттау, киімдерге кішкене өзгеріс енгізіп, 
жұрттың өзін қазақ екенін сезініп, əдемі əрі 
сəнді киініп жүруі ғана. Орамал кəсібінің əу 
бастағы мақсаты осы. Бизнес үшін ең алды-
мен идея керек. Ал идеяны іске асыру қиын. 
Сондықтан əр отбасында шағын бизнес бол-
са артықтық етпейді. Кейде тағы бір кəсіп 
ашып көрейін десем, ойыма ештеңе келмейді. 
Бір жағынан кəсіпті адал жолмен жүргізу де 
мен үшін маңызды. Содан болар мейлінше 
адамды жақсылыққа жетелейтін кəсіп ашу 
керек деп ойлаймын. 

– Тойдың көп болғаны – əншінің та-
бысының артқаны. Кейбір əншілер «мен 
тойға мынандай ақшаға барамын...» деп 
ұсынысты кері қайтарып жатады. Бұл 
көпшіліктің наразылығын тудырады 
емес пе?! 

– Өзім бұрыннан 2-2,5 мың долларға ба-
рамын. Көптеген əншілерді білемін, ə деген-
нен 6-7 мың АҚШ доллары деп айтып жа-
тады. Сондай кезде ертеңгі күні оның ақы-
ретте сұрауы қалай болады екен деп ойла-
нып қаламын. Туысқан, жора-жолдас, таныс-
тардың тойына тегін барып жатамыз. «Ша-
мам осыған ғана жетеді» дегендерді де түсі-
неміз. Қатып қалған ештеңе жоқ. Оның бар-
лығы сол кездегі уақытқа, күш-қуатқа бай-
ланысты. Соңғы кезде отбасыма, балалары-
ма да көңіл бөле алмай жүрмін. Сондықтан 
қазір маңызды деген жерлерге ғана баратын 
болдым. Өйткені адам одан да қажиды екен. 

– Сахналық киімдеріңді қай дизайнер-
ге сеніп тапсырасың? Бір көйлекті тігу 
қаншаға түседі? 

– 2011 жылдан бастап «Jado» деген сəн 
үйіне барып, киім тіктіре бастадым. Оған 
дейін қолымның жеткенін киіп жүрдім. Сол 
кездің өзінде бір костюмді 100 мың теңгеге 
тіктірген едім. Қазір көбінесе дизайнер Аида 
Кауменовадан киінемін. Аиданың көйлектері 
500-1000 АҚШ долларынан басталады. Кей-
де 5 мың долларға дейін көйлек тіктірген 

кезім болды. Оның барлығы концерт үшін, 
елдің назарын аударып, халық алдына жар-
қырап шығудың қамы. Ел осылай еркелетіп, 
тыңдарманым алақанына салып қолпаштап 
тұрғанда соған лайықты киініп жүру керек 
деген ой маза бермейді. Сондықтан ара-тұ-
ра қымбат костюм тіктіріп тұрамыз. Ал қа-
рапайым костюмнің бағасын əлгінде айттым, 
120-150 мың теңгеден басталады. 

– Əншілікті де, аналық міндетті қатар 
алып жүрсің. Көпбалалы анасың. Қазақ 
ертеден «бір қозы туса, бір түп жусан ар-
тық шығады» немесе «əр баланың несібесі 
бар» дегенді санасына сіңіріп өсіргендік-
тен, бұрын көпбалалы отбасыны көптеп 
кездестіруші едік. Қазіргі қыз-келіншектер 
бұл сөзге илана ма? Ана ретінде еліміздегі, 
əсіресе, ауылды жерлердегі көпбалалы 
аналардың жағдайы туралы не айтасың? 

– 2004 жылы «Жігіттер» квартетімен де 
бірге əн айтып, сахнаға шықтым. Одан бұ-
рын да «Мен сыйға тартқан орамалды ай-
татын» қыз атанып, кассетаға əнім шығып, 
2002-2003 жылдары Роза Əлқожа деп та-
ныла бастадым. Біраз уақыт негізгі маман-
дығым – журналист ретінде де жұмыс іс-
теп көрдім. Алайда мен үшін ана атану ма-
ңыздырақ көрінді. Құдайдың бергені дұрыс 
деп қабылдағаннан шығар, екі-үш жыл са-
йын бесік тербетіп, үйде көбірек отырдым. 
Соның салдарынан он жыл бойы қатарлас-
тарымнан қалып қойып, көзге көріне ал-
май, үлкен сахнаға шыға алмай, қолым жет-
кен жерлерде ғана əн салып жүрдім. 2010 
жылы кешімді өзім ұйымдастырып, өткізген-
нен кейін ғана елдің аузына ілігіп, «осындай 
əнші бар екен ғой» деп үлкен кісілер баға-
сын берді. Міне, содан кейін ғана елене бас-
тадым деп айтуыма болады. Көпбалалы ана 
ретінде, бұған дейін де, қазір де бір қорқы-
ныш бар. Өйткені балалардың киімі, мек-
тепке қажетті құрал-жабдығы болсын, жо-
ғары білім алуы, бəрі қымбат. Өмірге бала 
əкелген соң, оған жақсы тəрбие беріп, сапа-
лы білім алуға жетелеу керек. 

– Бізде көпбалалы анаға, отбасыға көр-
сетілетін көмекке көңілің тола ма? 

– Көпбалалы ана ретінде мемлекеттен 
көмек алып жатқан жоқпын. Барлығы өз 
еңбегіміздің, екі жақтап тыраштанып жат-
қандығымыздың арқасы. Өйткені жəрдема-
қы, жөргекпұл түкке жетпейді. Сол себеп-
тен де аналар көпбалалы болуға талпын-
байды. Бəлкім ауылды жерлерде жəрдемақы 
жететін шығар. Қорасында сауынды сиыры, 
ұсақ малы болса, көп шығын кетпейді. Ал 
қалада соның бəрін сатып алуға тура келеді. 

– Биыл өзің үшін несібелі жыл болған 
сияқты. Жақында Астанада өткен жеке 
концертіңде тыңдарманың əуезді əнмен су-
сындап, құлақ құрышын қандырған жайы 
бар. «Ескі жыл есірке, жаңа жыл жарыл-
қа» демекші, келер жылдан не күтесің? 

– Құдайға шүкір, бұл жыл жағымды жа-

ңалыққа толы болды. Тауық жылы туған-
дықтан, өзімнің жылым деп жылы қабыл-
дап, біраз əрекет еттім. Астанаға қоныс ау-
дарып, балалардың мектебін ауыстырдық. 
Жаңа əндер көптеп жазылды. Соның ішін-
де «Арқада салған əн қандай?!» деген əнге 
бейнебаян түсірілді. Арқаның сұлу табиға-
тын, Астананың көрікті жерлерін көрсетуге 
тырыстық. Биыл өнерде жүргеніме 15 жыл-
дан асты. Осыған орай 1 қазанда Астанада-
ғы Бейбітшілік жəне келісім сарайында елор-
да жұртының сұрауы бойынша кеш өткіздім. 
Бір тебіренгенде «Туған ұлыма» деген өлең-
ге жазылған сазгер Айгүл Бажанованың əнін 
орындадым. «Айналайын» деген əнді Қа-
жымұрат Шешенқұлмен дуэт боп айттық. 
Таяуда ақын Толқын Қабылшаның сөзіне жа-
зылған Индира Елубаеваның «Əйел-ғұмыр» 
атты жаңа əнін орындап, Жадыра Байбұлано-
ваның «Мен сені сүйем, өмір!» атты өлеңі-
не əн жаздық. Енді осы əнге бейнебаян түсі-
ру жоспарда тұр. Онда қатерлі дертке шал-
дығып, жеңіске жеткен ақын қыздың өмірі 
баяндалады. Сол бейнебаян арқылы жұртты 
өмірді сүюге шақырсақ, ол да бір сауап бо-
лар еді деп ойлаймын. Одан бөлек «Ұнай-
сың», «Қазағым» атты жаңа əндерім тыңдар-
манға жол тартты. Тағы бір айта кетерлігі, 
Астанадан бастап өзге аймақтарда 30-дан 
астам кеш өткізіп, жылдың соңын «Əн мен 
Əнші» мерекелік концертімен аяқтап жатыр-
мыз. Əнші, композитор Заттыбек Көпбосын-
ұлымен дуэт орындап, «Сағындырған əндер-
ай» концертіне қатыссам, «Жігіттер» тобы-
мен он үш жылдан соң Исраил Сапарбай-
дың «Таңдағанымсың» əнін қайта шырқадық. 

Алда жоспар көп. Астанадан жаңа пəтер 
алсақ деген арман бар. Қызымызды өнерге 
баптап, балапандарыммен бірге əн шырқа-
сам деймін. Өйткені, балаларымның бəрінің 
өнерге бейімі бар. Сондай-ақ, тыңдарманның 
көңілінен шығатын жаңа əндер жазып, ша-
қырған жерлерге концерттік сапармен барсақ 
дейміз. Биылғы жылдың тағы бір жетістігі – 
шəкіртім, бауырым Əбдіжаппар өзінің жеке 
кешін өткізді. Алматы қаласындағы Рес-
публика сарайында кеш өткізуге əлі қор-
қақтайды екенмін. Келер жылы тəуекел ет-
сем бе деген ойым бар. Жалпы, ұстаз болу 
деген үлкен бақыт екенін түсіндім. Алдағы 
уақытта шығармашылық жағынан өсу үшін 
ізденіп, басқа елдердегі шоу-бизнесті зерт-
теп көргім келеді. 

Биылғы жылдың тағы бір қуантқан сəті – 
Мəскеу сапары. Ақын Төлеген Айбергеновті 
еске алу кешіне қатысып, ақынның атында-
ғы медаль тағып қайттым. Мұның бəрі – үл-
кен мəртебе, мақтаныш. Алла абырой биігі-
нен түсірмесін деймін. 

– Əңгімеңе рахмет! Шығармашылық 
табыс тілеймін! 

Əңгімелескен 
Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ 

  Өнерде әркімнің өз жолы, өз орны 
бар. Тіпті әр әншінің қалыптасқан 
өз тыңдарманы бар. Тыңдаушының 
жүрегіне назды әндері арқылы жол 
тапқан белгілі әнші, композитор 
Роза Әлқожа көпбалалы ана ретінде 
де халықтың сүйіспеншілігіне 
бөленіп келеді. Бүгінде өнер мен  
жеке кәсіпті қатар дөңгелентіп 
жүрген Розадан біз де сыр 
суыртпақтауға тырыстық. 

«СУ – ТІРШІЛІКТІҢ КӨЗІ ЕМЕС, СУ – ТІРШІЛІКТІҢ ӨЗІ»
Өзендер өрнектеген Алтайда суды игілі кке жарату жолға қойылып келеді

Шығыс Қазақстан облысында ірілі-ұсақты 800-ден астам өзен 
бар. Олардың жалпы ұзындығы 10 мың шақырымнан асады. Осы 
байлықты суармалы егістікке жаратуға «Қазсушар» РМК-ның облыстық 
филиалының үлесі өте үлкен. Саладағы қордаланған мәселелер мен 
атқарылған жұмыстар жөнінде филиал басшысының міндетін атқарушы 
Дулат Ғазизұлы Наққажинмен сұхбаттасқан едік.

– Дулат Ғазизұлы, өңірдегі гидротех-
никалық қондырғылардың қазір пайда-
сынан қаупі басым болып тұрған жоқ 
па? Өйткені көктем сайын төтенше жағ-
дайларға жауапты мекемелердің назары 
сіздерге ауады. Өңірдегі мелиоративтік 
жүйе қаншалықты ескірген? Оны жөн-
деуге қанша уақыт қажет?

– «Су – əлемдегі ең жұмсақ жəне ең 
əлсіз нəрсе, бірақ ол қатты мен мықты-
дан да күшті, дүниеде оған тең келер 
жоқ» деп келетін нақыл бар. Тағы бір да-
нышпан: «Су – тіршіліктің көзі емес, су – 
тіршіліктің өзі» – деген екен. Демек, оны 
ақылмен игілікке жарата білу керек. Жал-
пы Шығыс Қазақстан облысы бойынша 200 
мың гектардан астам суармалы алқап бар. 
Қазір осы суармалы жердің 87 мың гекта-
ры ғана игеріліп отыр. Осыдан-ақ мелио-
ративтік жүйенің қаншалықты ескіргенін 
бағамдауға болады. 

Елбасы өз Жолдауында «Жерді пайдала-
нудың тиімділігін арттырудың маңыздылы-
ғына тоқталып, суармалы егіс алаңын бес 
жыл ішінде 40 пайызға кеңейтіп, екі мил-
лион гектарға жеткізу қажет» деген еді. Осы-
ған байланысты жүргізіліп жатқан жұмыстар 
мен ауыл шаруашылығын дамытуға арнал-
ған мемлекеттік бағдарламаның бір бағыты 
осы суармалы алқаптарды қалпына келті-
руді көздейді. Осы бағдарламаның бірінші 
кезеңінде-ақ 36 мың гектар алқаптың сулан-
дыру жүйесін қалпына келтіруге мүмкіндік 
алдық. Ол аумақ негізінен магистральді ка-
налдардың бойында жатыр. Екінші кезеңінде 
тағы 56 мың гектар алқапты суармалы ету-
ге күш салынбақ. Бұл аумақ жаңағы жөн-
делген магистральді каналдардан су ала-
тын аралық арналарға жалғанған. Осылай-
ша 2021 жылға дейін 92 мың гектар суар-

малы алқап диқандарға сақадай сай, дайын 
күйінде ұсынылады. 

Біздің гидротораптарға қарасты 106 мың 
гектар суармалы жер бар. Олар жеті үлкен су 
қоймасы арқылы суарылады. Суармалы ал-
қаптардың бір бөлігі жеке шаруа қожалық-
тарының қарауында. Əсіресе Ертіс өзені бо-
йындағы алқаптар «Приречинск», «Мұзды-
бай», «Багратион» тағы сол сияқты ірі-ірі 
шаруашылықтардың иелігінде. Олар суды 
тікелей өзеннен алады. Сондықтан бұл мə-
селе қатаң біздің қадағалауымызда.

–  Су бөгендерінің қауіпсіздігі үнемі 
алдымыздан шығады...

– Көктем сайын жолды шайып, қора-қоп-
сыны су алып, елді алаңдататын судың бəрі 
гидротехникалық құрылыстың нашарлығы-
нан орын алады десеңіз, қателесесіз. Қызы-
лағаштағы жағдайдан кейін барлық гидротех-
никалық нысандар қатаң бақылауға алынды. 
Қар еритін уақытта ол нысандарға арнайы 
күзет қойылады. Біздегі үйлерге су кірген 
Семей, Бесқарағай, Қайнар маңындағы оқи-
ғаларға көбінесе жерасты суының көтерілуі 
себепкер. 2010 жылы Көкжыра мен Жəнті-
кей ауылдарын сарсаңға салған апатқа тау-
дан соғатын Қарасай дейтін табиғат құбы-
лысы түрткі болған. Тау ішіндегі жылы жел 
қарды ерітіп, ол етектегі сүрі қардың беті-
мен, қатып жатқан өзеннің арнасымен ауылға 
жайылған болатын. Дəл қазіргі таңда ауыл-
шаруашылық мақсаттағы су бөгеттерінен ке-
летін нысандардан айтарлықтай қауіп жоқ. 
Ескіргендерін жөндеп жатырмыз. Мысалы, 
Үйдене мен Шар су қоймасы жөндеу көрме-
геніне 50 жыл болса, қазір жөнделу үстінде. 

– Үйдене мен Шардан басқа тағы қан-
дай нысандар жөндеуді талап етеді?

– Дəл қазір жеті нысанда жөндеу жұмыс-
тары жүргізіліп жатыр. Олардың жалпы құны 

жеті миллиард теңгеге таяу. Былтыр оның 
350 млн теңгесі игерілсе, биыл 4,4 млн тең-
ге бөлініп, игеріліп жатыр. Қалған екі мил-
лиард теңге 2018 жылы игеріліп, жөнделген 
нысандар халық игілігіне берілетін болады. 
Бұлардан бөлек тағы бір нысан Үржар ау-
данындағы Құсақ өзенінің су бөлу торабы 
бітіп, жақын арада тапсырылатын болады . 

– Өзіңіз айтып отырған жеті нысан 
қолданысқа берілгенде неше гектар суар-
малы жер игеруге жарамды болады?

 – Бұл нысандар бұрыннан қолданыста 
боп келген нысандар. Тек тиесілі аумаққа 
суды толықтай апара алмайтынбыз. Мысалы, 
бір арнаның ең аяқ жағында отыратын ша-
руа қожалығына су жетпей жататын. Өйткені 
арналардың тозығы жетіп, су бөлгіш қон-
дырғылар тоналған. Соның кесірінен судың 
көбі жерге сіңіп, буланып, ең соңғы нүктеге 
дейін жетпейтін. Жөндеу жұмыстары біткен-
нен кейін шамамен 30 мың гектар суарма-
лы жерді толықтай сумен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік туады. 

– Жөнделіп жатқан нысандар қандай 
су көздеріне байланған?

– Жеті нысанның екеуі Зайсан ауданында. 

Үйдене суару жүйесі 13 мың гектарға шақ-
талған. Су қоймасында 75 млн текше метр 
су жиналады. Қазір оған тиесілі алқаптың 
жартысынан астамы ғана суарылады. Біздің 
мақсат осы 13 мың гектарды түгелдей игеру 
ғой. Көкпекті ауданында Ворошилов, Ақто-
ған жəне Кіші Бөкен арналары жөнделуде. 
Олардың мүмкіндігі 6000 гектарды суару-
ға жетеді. Одан кейінгі нысан – бағана айт-
қан Шар су қоймасы. Оның сыйымдылығы 
80 млн текше метр. Бұл нысандарды жөн-
деудегі ең бірінші мақсат – маңындағы ха-
лықтың қауіпсіздігі. Əсіресе көктемде өзен-
дердің арнасы молайып, осы кезде су қой-
малары артық судың бəрін өзіне жинап ала-
ды да, жаздың құрғақ күндерінде жиналған 
суды шаруаларға үлестіріп отырады. Жар-
ма ауданында 17 мың гектар суармалы жер 
болған, жаңбырлатып суару тəсілімен игері-
летін. Кейін жаңбырлатқыш құралдар тісте-
геннің аузында, ұстағанның қолында кетті 
де, қазір соның 6000 гектары ғана суарыла-
ды. Аудан əкімшілігі тарапынан 11 мың гек-
тар жер қайта суармалы алқапқа айналдыру 
жұмыстарымен айналысуда.

Жетінші нысанымыз – Тарбағатай ауда-

нындағы Қарғыба су торабы. Бұл торапқа 
4000 гектар тиесілі. 

– Жаңа өзіңіз «тістегеннің аузында, ұс-
тағанның қолында» кетті деп қалдыңыз 
ғой. Сіздер жөндеп жатқан каналдардың 
материалы да ертең сол күйді кешпейтіні-
не қандай кепілдік бар?

– Біз жөндеп жатқан біздің қарамағы-
мыздағы каналдарды тонау оңай-оспақ ша-
руа емес, иесі бар. Оның үстіне тораптар мен 
арналарды жөндемес бұрын оның игілігін кө-
руге ниетті адамдардың бар-жоғы анықтала-
ды. Суармалы жердің иелері ондағы канал-
дардың тоналмауына да мүдделі. Ал су қой-
маларына қауіпсіздік үшін бейнебақылау құ-
ралдары орнатылып, ұдайы күзетке алынған. 
Біз тек су қоймалары мен каналдарды қа-
лыпты жағдайда ұстап, тоналмауына, шаруа 
қожалығына су жеткізіп беруге міндеттіміз.

– Бұл қызметтеріңіз үшін ақы аласыз-
дар ма? Миллиардтап бөлінген ақшаның 
қайтарымы бар ма? 

– Су сатылмайды. Біз жаңағы су қойма-
сы мен тораптарды күтіп ұстап, шаруа қо-
жалықтарына суды жеткізіп бергеніміз үшін 
ғана ақы аламыз. Біздің облыста су мол. Рес-
публикадағы судың мол қоры бізде жатыр. 
Сондықтан тариф те өзге өңірлерден əлде-
қайда арзан. Судың əр текше метрі тиын-
дармен есептеледі, теңгеге де толмайды. Су 
қорына тапшы болып келетін Оңтүстік өңір-
лерде «Рубасы болма, субасы бол» деген сөз 
бар екен. Біздің шаруа қожалықтары осы 
байлықтың қадірін біліңкіремей отырғаны 
өкінішті. Қалпына келген суландыру жүйе-
лерін диқандар тиімді пайдаланып, мол өнім 
алса, қайтарым деген сол. Тарбағатай ауда-
нында соңғы 3-4 жылда оңтүстік өңірлердің 
тұрғындары қоныстанып, суармалы жерлерді 
белсенді игере бастады. Тұрғылықты халық 
солардан үлгі алса, нұр үстіне нұр болар еді.

– Сонда атқарып жатқан шаруалары-
ңыз кезінде қараусыз қалған нысандарды 
қайта жөндеумен ғана шектеліп отыр ма?

– Жоспарда жаңадан алты су қоймасын 
салу жұмыстары басталып кетті. Ол жоспар 
жүзеге асса, қосымша 25-30 мың гектар ал-
қап суарылатын болады. Қазір зерттеу жұ-

мыстары жүріп жатыр. Гидротехникалық құ-
рылғыларды салу өте үлкен қаражатты та-
лап етеді. Өйткені ең бірінші кезекте маңын-
дағы елдің қауіпсіздігі тұр. Бұл өзі жеті рет 
өлшеп, бір рет кесетін жұмыс.

Алты қойманың үшеуі Тарбағатай ауда-
нында Қарғыба, Ласты жəне Құсты өзен-
дерінің бойында бой көтереді. Қалған екеуі 
Үржар жəне біреуі Зайсан ауданында са-
лынады.

– Осындай ауқымды игеруге маман-
дардың əлеуеті жете ме? 

– Маман тапшылығы өте өзекті мəселе 
болып тұр. Кезінде Тараз қаласында Жам-
был гидромелиоративтік құрылыс институ-
ты болған. Сол жерде гидротехник-инженер 
деген мамандыққа даярлайтын. Қазір ондай 
мамандар дайындалмайды. Бізде су ресурс-
тарын пайдалану деген мамандық бар. Онда-
ғы білім жалпылама, кəріз жүйесіне көбірек 
жақын. Сондықтан инженер-гидротехник ма-
мандары саусақпен санарлық. Осы филиал-
ға екі маманды шаммен іздеп жүріп тап-
тық. Олар да сол Тараздан білім алған ма-
мандар. Кезінде əр кеңшарда екі гидротех-
никтен болған. Қазір ондай жүйе жоқ. Осын-
дай жағдайда суды үнемдеу, тиімді пайдала-
ну үлкен қиындықпен жүзеге асуда. Қыруар 
қаржы бөліп қалыптастырған мелиоративтік 
жүйені ертең тиімді пайдалана алатын ма-
мандар табылмай қалады-ау деген қауіп те 
жоқ емес. Бұл енді бүкіл республикаға ор-
тақ мəселе. 

– Сөз басында айтқан 92 мың гектар 
жер қай-қай аудандарды қамтиды?

– Аталған аумақ негізінен облыстың оң-
түстік аудандарына тиесілі. Атап айтсақ, 
Күршім ауданында – 17246 гектар, Тарба-
ғатай ауданында – 9780 гектар, Үржар ауда-
нында – 10336 гектар, Зайсан – 24500 гек-
тар, Көкпекті ауданында – 4620 гектар, Жар-
ма ауданында – 20868 гектар, Ұлан ауданын-
да – 4650 гектар алқап суарылатын болады. 

– Күршім ауданындағы Қалжыр өзені-
не жақын орналасқан елді мекендер өткен 
көктемді алаңдаумен өткізді. Халықтың 
дабылынан нəтиже шығардыңыздар ма? 

– Қалжыр өзенінен төрт бірдей арна-
мыз су алады. Биыл сол төрт арнаның іші 
тазаланып, бүлінген жерлер қайта қалпына 
келтірілді. Одан бөлек үш бірдей сырғыма 
қақпа орнаттық. Ал өзеннің өз арнасын та-
залау, ернеуін биіктету жұмыстары біздің 
еншіміздегі шаруа емес. Оған жауапты бас-
қа мекемелер бар. Біз өзімізге тиесілі жұ-
мысты толық атқардық.

– Əңгіміңізге рахмет.

Сұхбаттасқан Батыр ЖАСҰЛАН
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2017 жылды сəтті қорытындылаған 
спортшылар келер жылы қысқы Олимпиада 
ойындарында бақ сынайтын болады. 2018 
жылдың ақпан айында басталатын ХХІІІ 
қысқы Олимпиада ойындары Оңтүстік Ко-
реяның Пхенчхан қаласында өтеді. Олим-
пиадаға 80-нен астам елдің 5000-нан астам 
спортшысы мен ресми өкілі қатысады. 15 
спорт түрінен 102 медаль сарапқа салын-
бақ. Бұл сында Қазақстан тоғыз спорт түрі-
нен бақ сынауды жоспарлап отыр. Олар: 
биатлон, мəнерлеп сырғанау, тау шаңғы-
сы жарысы, шорт-трек, конькимен сырға-
нау, шана спорты, шаңғы тебу, трамплин-
нен шаңғымен секіру, фристайл (акроба-
тика, могул). Айта кетейік, осыған дейінгі 
қысқы Олимпиада ойындарында Қазақс-
тан ұлттық құрама командасы 7 медаль 
жеңіп алған болатын. Олардың біреуі ал-
тын, үшеуі күміс жəне үшеуі қола медаль. 

Жасыратыны жоқ, Қазақстан қыс-
қы спорт түрлеріне келгенде үнемі ақсап 
жатады. Сондықтан да болар, танымал 
«Gracenote» статистикалық агенттігі Қа-
зақстан құрама спортшыларын жүлдегер 
атануы мүмкін елдер қатарына қоспапты. 
Олимпиадалық ойындарға алдын ала бол-
жам жасайтын агенттік бұған дейін қазақ 

спортшылары Риода өткен жазғы Олим-
пиадада 4 алтын, 3 күміс, 9 қола медаль 
жеңіп алып, командалық есепте 23-орын 
алады деп болжаған еді. Бразилия жерін-
де қазақ спортшылары 3 алтын, 5 күміс, 
9 қола медаль еншілеп, жалпыкомандалық 
есепте 22-орын алды.

«Gracenote» статистикалық агенттігі 
ұсынған болжам көңілімізді күпті етпесе 
де, спортшыларымыздан үздік нəтиже кү-
теміз. Ел намысын қорғайтын қазақстандық 
спортшыларға сəттілік тілеп, 2018 жыл-
дың жүлдемен басталуына сенім артамыз.

СА�ЛА�ТАР 	ӘМ СӘТТІ ЖАРЫСТАР

Қазақ жұрты тағы бір жылды артта қалдырып, жаңа жылдың есігін 
ашқалы тұр. Өткен жылы еліміздің қол жеткізген жетістіктері аз 
болған жоқ. Спортшыларымыз да тауық жылын табысты аяқтаған 
сыңайлы. Өйткені спорт саласында елді қуантқан жаңалық көп 
болды. 2017 жылы қазақ спорты қандай нәтиже көрсетті? Жеңіс 
тұғырынан көрінгендер қатарында кімдер бар? Саралап көрелік.

Алматы қаласында өткен ауқымды 
спорт додасы да тауық жылының естелігі 
болып қалды. 28-ші қысқы Универсиада 
алмалы қалаға əлемнің жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар спортшы студенттерін 
жинады. Əлемнің 57 мемлекетінен келген 
1652 студент жарыс көрігін қыздырып, 
12 спорт түрі бойынша 85 жүлде жиын-
тығын сарапқа салды. Командалық есепте 
Ресей құрамасы бірінші орынға ие болды. 
Ресейлік спортшылар 29 алтын, 27 күміс, 
15 қола, жалпы есеппен 71 медаль енші-
леді. Ал екінші орында 36 медаль иелен-
ген Қазақстан құрамасы. Алаш спортшы-
ларының қанжығасына 11 алтын, 8 күміс, 
17 қола бұйырды. Үздік үштікті жалпы 
есепте 21 медаль иеленген Оңтүстік Ко-
рея спортшылары қорытындылады. 

 Қысқы Универсиаданы өткізу сəті ра-
сында мақтануға татырлық тарихи оқиға 

десек болады. Өйткені Қазақстан ТМД ел-
дерінің ішінде ең алғашқы болып қысқы 
Универсиада ойындарын өткізді. Жалпы, 
қысқы Универсиада бізге не берді? Ең ал-
дымен, осы дүбірлі дода арқылы əлем Қа-
зақстанды, Қазақстан əлемді жаңаша қы-
рынан таныды. Байрақты бəсекені тама-
шалауға келген шетелдіктер Алатау баура-
йындағы əсем шаһармен танысты. Сондай-
ақ, əлемдік доданың арқасында қаламыз-
да үш бірдей заманауи спорт кешені бой 
көтерді. Олар – «Алматы арена», «Халық 
арена» жəне Атлетикалық қалашық. Өзге 
де спорттық кешендерде жөндеу-жабдық-
тау жұмыстары жүргізіліп, олардың екінші 
тынысы ашылды. Универсиададан кейін 
бұл кешендердің барлығы да ел игілігі 
үшін қызмет етеуде. Ең бастысы, осы ны-
сандарда тəрбиеленген жеткіншектер ке-
лешекте қысқы спорт түрлерінен өтетін 
дүбірлі додаларда Қазақстанның даңқын 
асқақтатуға үлес қосады деп сенеміз.

Жасыратыны жоқ, əуелде еліміздің 
əлемдік шараны жоғары деңгейде өткізе 
алатынына күмəнмен қарағандар көп бол-
ды. Тіпті, əуелде қазақстандықтар үшін 
аздаған уақыт ішінде заман талабына сай 
спорт кешендерін салу, оны жабдықтау 
қолдан келместей көрінген. Бірақ жұмы-
ла көтерген жүк жеңіл. Байрақты бəсе-
ке өз деңгейінде өтті. Қазақстан дүбірлі 
додаларды жоғары деңгейде ұйымдасты-
ра алатынын тағы бір мəрте дəлелдеді. 
Бұған төрткіүл дүние жұртшылығының 
көзі де жетті. 

АЛМАТЫНЫ АСҚАҚТАТҚАН УНИВЕРСИАДА 

ГОЛОВКИН – ЕЛ МАҚТАНЫШЫ

Елімізде спортшыларға үлкен қолдау 
көрсетіліп келе жатқаны баршаға мəлім. 
Спортшылар да ел сенімін ақтауда. Спорт-
тың қай түрі болмасын, саңлақтарымыз 
үздіктер қатарынан жиі көрініп жүр. Əсі-
ресе, қазақ боксшыларының жұлдызы жа-
рық, деңгейі биік. Кəсіби бокста қарсы-
ластарын тізе бүктіруден алдына жан сал-
майтын Геннадий Головкиннің шеберлігі 
бір бөлек. 2017 жыл да Головкин үшін 
сəтті өтті деуге болады. Спорт жанкүйер-
лері ұзақ күткен Головкин-Альварес кез-
десуі де тауық жылында өтті. Тек жек-
пе-жектің нəтижесі əрі-сəрі боп қалды, 
яғни, жеңімпаз анықталған жоқ. Екеуі 
тең есеппен тарқасты. Енді үздік бокс-
шылар шаршы алаңда тағы бір кездесу 
өткізіп, ең үздігін анықтауы тиіс. Бірақ 
Головкин мен Альварес арасындағы қа-
рымта кездесу қашан өтетіні əзірге нақ-

ты айтылған жоқ. Қалай десек те, Голов-
кин мен Канело арасындағы жекпе-жек 
2018 жылы да өзекті болатын түрі бар. 

Ал бұл кездесу 2017 жылдың ең та-
нымал жекпе-жектерінің қатарына енді. 
Сондай-ақ, АҚШ-тың Лас-Вегас қаласын-
да өткен Геннадий Головкин мен Сауль 
Альварес арасындағы жекпе-жек табыс-
ты кездесу деп танылды. Невада штаты-
ның спорттық комиссиясының мəліметін-
ше, жекпе-жекке 17 мың 318 билет са-
тылған, бұл ұйымдастырушыларға 27 
миллион доллардан астам пайда əкелді. 
Тағы 934 билет тегін таратылған. Осы-
лайша, Головкин мен Альварес T-Mobile 
Arena аренасына келушілер саны бойын-
ша рекорд орнатты. Осы кездесуден қа-
зақстандық былғары қолғап шебері – 25 
миллион, ал мексикалық боксшы – 35 
миллион доллар табыс тапты. 

Ешқашан жеңіліс дəмін татып көр-
меген Геннадий Головкиннің 2017 жылы 
есте қалған жекпе-жектерінің бірі – Джей-
кобспен қолғап түйістіруі еді. Амери-
калық Дэниэль Джейкобсты отандасы-
мыз əдеттегідей нокаутқа түсіріп, ай-
қын жеңіске жетеді деп сенген жан-
күйерлердің үміті ақталмады. Қарсы-
ластар ойыны 12 раундқа созылды. Ал 
жеңімпаз əділқазылар шешімімен анық-
талды. Нокауттың нағыз шеберлері кез-
дескен жекпе-жекте жанкүйерлер үлкен 
шоу күткен еді. Өкінішке қарай, жекпе-
жек көпшіліктің көңілінен шыққан жоқ. 
Джейкобс арақашықтықты жақсы сақ-
тап, Головкиннің соққыларын өткізбеді. 
Головкин қарсыласын нокдаунға түсір-
генімен, айқын басымдыққа қол жеткіз-
беді. Сөйтіп, Нью-Йоркте өткен Голов-
кин мен Джейкобс арасындағы кездесу 
«жылдың ең нашар жекпе-жегі» атанды.

ҚАЗАҚ БАЛАСЫ – «ҮЗДІК СПОРТШЫ»
Қазақстандық кəсіпқой боксшы Қа-

нат Ислам үшін де 2017 жыл табысты 
тəмамдалғалы тұр. Былғары қолғап ше-
бері биыл 3 кездесу өткізіп, үшеуінде де 
жеңіс тұғырынан көрінді. Жыл басын-
да АҚШ-та бразилиялық Робсон Ассис-
пен кездесіп, бірінші раундта жеңіске 
жетті. Мамыр айында отандасымыз тағы 
да АҚШ төрінде шаршы алаңға шық-
ты. Бұл жолы Қанат Ислам мексикалық 
Норберто Гонсалестен айласын асырды. 
Ал 9 қыркүйек күні елордамыз Астана 
қаласында Брэндон Кукты тоғызыншы 
раундта нокаутқа түсіріп, қазақ халқы-
на кезекті жеңісін сыйлады.

Биыл Қанат Ислам бірінші орта 
салмақтағы WBO NABO жəне WBA 
Inter-Continental белбеулерін жеңіп 

алды. WBA рейтингінде бірінші орынға 
көтерілді. Сонымен бірге, 2017 жылы Қа-
нат Ислам «Қазақстандағы №1 жыл таң-
дауы» жобасында «Алтын Адам» сыйлы-
ғының лауреаты атанып, боксшыға «Жыл 
спортшысы» атағы берілді. Марапаттау 
рəсімінде Қанат Ислам: «Мен үшін ең 
бастысы – елімнің тəуелсіздігі. Біздің ел 
өзінің тəуелсіздігімен көпшілікке кеңі-
нен танылды. Шаршы алаңда туымды 
көтеріп, бүкіл əлемнің алдында əнұра-
нымды айтқаннан асқан бақыт жоқ мен 
үшін», – деп ағынан жарылды. 

Айта кетейік, қазақ елінің мақтаны-
шы Қанат Ислам кəсіпқой рингте 25 кез-
десу өткізіп, барлығында жеңіске жет-
кен. Кездесулерінің 20-сын нокаутпен 
аяқтаған. 

«АСТАНА» ЕУРОПАНЫ ДАҢ ҚЫЛДЫ
Қазақ футболының көсегесі қашан кө-

гереді? Бұл сауал əлі талай уақыт өзекті 
болары сөзсіз. Бірақ футболда ілгері-
леушіліктің барын мойындауымыз қажет. 
Мұның бір ғана дəлелі – «Астана» фут-
бол клубының Еуропа лигасының 1/16 
финалына жолдама алуы. Бұл сəт қа-
зақ футболы тарихында алтын əріппен 
жазылды. Өйткені бүгінге дейін футбол 
тарихында еурокубоктық жарыстардың 
көктемгі кезеңіне жолдама алған қазақс-
тандық команда болған емес. Еуропа ли-
гасы топтық кезеңінің шешуші сəтінде 
«Астана» Чехияның «Славия» клубымен 
кездескен еді. Ойын нəтижесі 1:0 есебі-
мен елордалық команданың пайдасына 
шешілді. Сөйтіп, қазақстандық футбол 
клубы тұңғыш рет турнирдің 1/16 фина-
лына жолдама алды. Командаға «бақыт» 
сыйлаған голдың авторы – Марин Ани-
чич. Осы ойыннан кейін топтық есеп-
те «Астана» 10 ұпаймен Вильярреалдан 
кейінгі екінші орынға шықты. Қазақс-

тандық футбол шеберлерінің плей-офф 
кезеңіндегі қарсыласы – португалиялық 
«Спортинг» командасы. «Спортинг» –
Португалияның ең үздік үш командасы-
ның қатарына кіретін мықты ұжым. Елор-
далық клубтың 1/16 финалдағы алғаш-
қы ойыны 2018 жылдың 15 ақпанында 
«Астана-Арена» стадионында өтеді. Ал 
қарымта матч «Жозе Алваладе» стадио-
нында 22 ақпанға белгіленген. 

Жалпы, биылғы футбол маусымы 
«Астана» футбол клубы үшін табысты 
болды. Ел біріншілігінде елордалық ко-
манда төртінші рет чемпиондық атақ-
қа қол жеткізді. Ал «Астана» футбол 
клубының бас бапкері Станимир Стой-
лов 2017 жылғы Премьер-лиганың үздік 
бапкері атанды. Қазақстан чемпионатын 
сəтті аяқтаған команда ендігі бар күш-
жігерін Еуролиганың плей-офф кезеңін-
дегі ойындарға жұмсамақ. Қазіргі уақыт-
та футболшылар маусымды аяқтап, дема-
лысқа шықты. 

«БАРЫСТАР» ӘРКЕЗ БАБЫНДАХалқымыздың ұлттық спорты – қазақ 
күресінің мəртебесін көтеріп жүрген «Қа-
зақстан барысы» додасы да талай саңлақ-
тардың есімін танытты. Жыл сайын ұйым-
дастырылатын дүбірлі дода биыл да дəс-
түрден жаңылған жоқ. Астана қаласында-
ғы «Барыс аренада» өткен «Қазақстан ба-
рысы – 2017» турнирі «ЭКСПО-2017» ха-
лықаралық мамандандырылған көрмесі ая-
сында ұйымдастырылды. Осымен жетінші 
рет ұйымдастырылып отырған жекпе-жек-
те 34 балуан сынға түсті. Қарсыластары-
ның барлығының жауырынын жерге тигіз-
ген балуан Еламан Ерғалиев 2017 жылғы 
«Қазақстан барысы» атанды. Еламан Ер-
ғалиев алғашқы айналымда 2014 жылғы 
«Қазақстан барысы» Мұхит Тұрсыновты 
ұпай санымен ұтса, екінші кезеңде маң-
ғыстаулық Нұрдəулет Жарылғаповты таза 
əдіспен жеңді. Ширек финалда қарағанды-
лық Асыл Бəрменовтен басым түсіп, жар-
тылай финалда атыраулық Арман Қалиевті 
қапы қалдырып, финалға шыққан болатын.

Үздік балуанға 25 миллион теңге, ал 
оның бапкеріне 3,5 миллион теңге сый-
ақы  берілді. Сонымен қатар, «Қазақстан 
барысына» арнайы белбеу мен «Тайтұяқ» 
табыс етілді. Биылғы турнирдің үздік 
үштігіне тұңғыш «Қазақстан барысы», Ал-
маты облысының балуаны Ұлан Рысқұл 
мен шығысқазақстандық Айбек Нұғыма-
ров енді. Күміс белбеуді қанағат тұтқан 

Ұлан Рысқұлға 5,5 миллион, ал үшінші орын 
еншілеген Айбек Нұғымаровқа 1,8 миллион 
теңге сыйақы табысталды. 

Барыстар бəсекесі қыркүйек айында 

«Əлем барысы – 2017» əлемдік абсолюттік 
чемпионатпен жалғасты. Биылғы қазақ кү-
ресінен əлем чемпионатына 38 елдің өкіл-
дері қатысты. Ал Қазақстан атынан 6 балуан 

бақ сынады. Айта кетейік, бұрын қазақ 
күресінде белдесулер жас мөлшері мен 
салмақ ерекшелігіне қарамастан өте бе-
ретін. Бұл жолы балуандар тек өз салмақ 
дəрежесіндегі бəсекелестерімен күресті. 
Сайыс қорытындысы бойынша, қазақс-
тандық балуан Айбек Нұғымаров «Əлем 
барысы» атанды. Екінші орын грузиялық 
Гурам Тушишвилиге, үшінші орын қа-
зақстандық Ержан Шынкеевке бұйырды. 

Ал жуырда Алматы қаласында «Еура-
зия барысы – 2017» халықаралық турнирі 
өтті. Халықаралық сайысқа əлемнің Бра-
зилия, Камерун, Грузия, Моңғолия, Жапо-
ния, Өзбекстан, Түркия жəне Қазақстан-
ның 70-ке жуық балуаны қатысты. Финал-
да Алматы қаласының палуандары мен Қа-
зақстан командасы кездесіп, табан тірескен 
күрес барысында ұпай саны бойынша Қа-
зақстан командасы бірінші орынды жеңіп 
алды. Айта кетейік, Əлем кубогінің жал-
пы жүлделік қоры – 20 млн теңге. Бірінші 
орын жүлдесі – 10 млн теңгені Қазақстан 
құрамасы, ал екінші орынға тиесілі 6 млн 
теңгені Алматы командасы, үшінші орын-
ды еншілеген Өзбек  стан  командасы 4 млн 
теңгені ұтып алды. Ұйымдастырушылар-
дың айтуынша, жарысты 120 млн көрер-
мен «Қазақстан», «KAZSport», Түркияның 
«TRTAvaz», Ресейдің «Матч планета» те-
леарналары арқылы тікелей эфирде көрді.

ҚҰРАЛАЙДЫ КӨЗГЕ АТҚАН ШАҢҒЫШЫЛАР
Биылғы жылы қазақстандық спорт-

шылар тұңғыш рет биатлоннан Əлем 
кубогында жүлде алды. Биатлон 
əлеміндегі ресми түрде өткізіліп отыр-
ған жаңа «супермикст» бəйгесінде Қа-
зақстан биатлоншылары үшінші орын-

ға ие болды. Төрт кезеңнен тұратын 
бұл сайыс аралас эстафета мен су-
перспринт жарысын біріктіре отырып 
шығарылған, сайысқа бір қыз жəне 
бір жігіт қатысады. Бұл сында ел на-
мысын Галина Вишневская мен Мак-
сим Браун қорғаған болатын. Сөре-
ден шыққан бетте-ақ əлемнің ең үздік 
биатлоншы қыздарымен тайталасып, 
көшбасшылар қатарында жүрді. Əрі 
алғашқы кезеңде мəреге бірінші бо-
лып жетті. Максим Браун екінші ке-
зеңде нысана көздеуде толқып, төрт 
рет мүлт кетті. Вишневскаяға эста-
фетаны бесінші болып тапсырды. Бі-
рақ Галина тосылып қалмады, ныса-
на көздеуде де мүлт кетпеді. Соңғы 
кезеңде Максим де ерледі. Ол да ны-
сананы дəл көздеді де, мəре сызығын 
үшінші болып кесті. Сөйтіп Қазақс-
тан биатлоншылары əлем кубогында 
алғаш рет жүлдеге ілікті.

Айта кетейік, Галина Вишневс-
кая ел намысын қорғап жүрген үздік 
биатлоншыларымыздың бірі. Ол биыл-
ғы жылдың басында Саппорода өткен 
қысқы Азия ойындарында төрт алтын 
алды. Ал Алматыдағы Ақ Азиадада ел 
қоржынына екі алтын, бір күміс сал-
ған болатын. Сондай-ақ, биыл қаңтар 
айында Алатау бөктерінде өткен Уни-
версиадада алтын мен күмісті қос-қос-
тан еншілеген. 

ШАХМАТШЫ 
ҚЫЗДАРДЫҢ 
ШОҚТЫҒЫ 
БИІК

Ақыл-ой спорты ретінде танылған 
шахматты үздік ойнау екінің біріне бұ-
йырмаған бақыт. Бір қуантатыны, елімізде 
аталмыш ойын түрінен жетістікке жетіп 
жүрген жастар көп. Солардың бірі де бі-
регейі – Жансая Əбдімəлік. Жансая биыл-
ғы жылы 20 жасқа дейінгі жастар ара-
сында шахматтан Əлем чемпионы атан-
ды. Əлем чемпионатында Жансая 11 ойын 
өткізіп, соның тоғызында жеңіске жетті. 
Бір ойында қарсыласымен тең түссе, тағы 
бір ойында жеңіліс тапты. Жалпы нəти-
же бойынша 9,5 ұпай жинап, чемпион-
дық атаққа қол жеткізді. Италияның Тар-
визио қаласында өткен чемпионатқа 20 
жасқа дейінгі əлемнің кіл мықты шах-
матшылары қатысты. Айта кетейік, Жан-
сая Əбдімəлік қыздар арасында 4 дүркін 
əлем чемпионы. Əйелдер арасында ха-
лық аралық дəрежедегі шебер жəне гросс-

мейстер. 2013 жылдың қорытындысы бо-
йынша қазақстандық спортшы қыз ФИ-
ДЕ-нің азиялық федерациясында Азияда 
20 жасқа дейінгі үздік шахматшы деп та-
нылған болатын.

Сонымен қатар, 2017 жылы Румыния-
ның Яссы қаласында 15 жасқа дейінгі 
жасөспірімдер арасында өткен шахмат-
тан əлем чемпионатында қазақстандық 
спортшы Əсел Серікбай əлем чемпионы 
атанды. Ол швейцарлық жүйе бойынша 
өткен 9 турдан 8,5 ұпай жинады. Жалпы, 
Əлем чемпионатына 45 мемлекеттен 670 
спортшы шеберлік байқасты. Оның отыз 
үші – қазақстандық. Ал 13 жасқа дейінгі 
қыздар арасында сынға түскен Назерке 
Нұрғали 9 турдан 7,5 ұпай жинап, Əлем 
чемпионатының күміс жүлдесін иеленді. 
Екеуі де Сыр өңірі тарихындағы шахмат-
тан алғашқы ФИДЕ шеберлері. 

ҚЫСҚЫ ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНА 
ДАЙЫНБЫЗ БА?

Бетті дайындаған Әсел ӘНУАРБЕК

дема
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ЖАҢА ЖУРНАЛ 
ЖАРЫҚ КӨРДІ

ТҮРІК ЖАСТАРЫ 
ҚАЗАҚША ҮЙРЕНУДЕ

ОРМАН СӘНІН ОТАҒАНДАР
жазадан жалтара алмайды  

Жаңа жылға санаулы күн қалды. Бұл уақыт орманшылар үшін 
мазасыз кезең. Себебі желтоқсан айында бірер күндік мереке, 
бір сәттік қызық үшін орманды отап, шыршаларды кесіп алып 
кететіндердің қатары көбейе түседі. 

Өткен жылдың деректеріне сүйен-
сек, Жаңа жыл қарсаңында Ішкі іс-
тер министрлігі мен орманды қорғау 
органдары бірлесіп жүргізген шара-
лардың нəтижесінде мерекелік шыр-
шаларды заңсыз кесудің 19 фактісі, 
3 заңсыз тасымалдау жəне 26 заң-
сыз сату деректері анықталған. 80 
құқық бұзушы ƏҚБтК-нің 204-бабы 
бойынша шыршаларды белгіленбе-
ген жерлерде құжатсыз сатқаны үшін 
əкімшілік жауапкершілікке тартылды. 
Ағаштарды заңсыз шабу, дайындау, 
тасымалдау жəне сатуды анықтауға, 
сондай-ақ бұндай əрекеттердің жо-
лын кесуге бағытталған профилакти-
калық іс-шара кезінде 209 дана шыр-
ша тəркіленді. Мəселен, Семей қа-
ласында жергілікті 5 азамат 4 дана 
қылқан жапырақты ағаштың өскін-
дерін заңсыз тасымалдағаны анықтал-
ды. Бұдан бөлек, Ақмола облысы ІІД 
Жергілікті полиция қызметінің қыз-
меткерлері «Бурабай Шеп» бекетінде 
Көкшетау қаласының тұрғыны ешқан-
дай тиісті құжатсыз 60 дана шырша-
ны Көкшетау қаласынан Степногорск 
қаласына заңсыз тасымалдағанын əш-
кереледі. Жалпы, өткен жылы Жаңа 
жыл қарсаңында табиғатқа келтіріл-
ген залал сомасы 1,3 млн теңгеден 
асып жығылған. 

Былтырғыдай жағдай қайталан-
бас үшін биыл Шығыс Қазақстан об-
лысының орман шаруашылығы қыз-
меткерлері аймақтағы шыршаларды, 
оның ішінде жас өскіндерді өз бақы-
лауларына алды.  Қазір Тархан орман-
шылығындағы стационарлық бекет-
те тəулік бойы кезекшілік қойылған. 
Бұдан бөлек, жас өскіндердің заңсыз 
кесілуіне жол бермеу үшін арнайы 5 
мобилді топ құрылған. 

«Биыл 1 ақпаннан бастап қылқан 
жапырақты ағаштарды қиюға тыйым 
салынғандықтан, жаңажылдық шыр-
шаларды дайындау көлемі едəуір 
азайды. Шыршалар тек мəдени-бұ-
қаралық шараларға облыстық таби-
ғи ресурстар басқармасының рұқса-
тымен заң аясында беріледі», ‒ дейді 
Өскемен орман шаруашылығының ор-
манды қорғау жəне сақтау жөніндегі 
инженері Нұрлан Сəттібаев. 

Жаңажылдық шыршаларды та-
сымалдаушыларда тиісті құжаттары-
ның болуы да қатаң бақылауға алын-
ған. Орманды заңсыз отаушыларға 
қолданылар жаза күшейтілген. Та-

биғатқа зиян келтіріп, шырша ұрла-
ғандарға салынатын айып мөлшері 
өте қомақты. Қылқан жапырақты тұ-
қымдардың жас шыбықтарын заңсыз 
кескені үшін тұрғындар Қылмыстық 
Кодекстің 340-бабына сəйкес жауап-
кершілікке тартылып, заң бұзушыға 1 
млн теңгеге дейін айыппұл салына-
ды. Биылғы 20 қарашада АШМ Ор-
ман шаруашылығы жəне жануарлар 
дүниесі комитетінің мемлекеттік ор-
ман қорының аумағында қылқан жа-
пырақты ағаш тұқымдарының жас 
шыбықтарын заңсыз кесудің алдын 
алу жəне болдырмауға бағытталған 
іс-шараларды белсенді жүргізу тура-
лы №17-1/299 бұйрығы да шыққан.

‒ Қылқан жапырақты ағаштар – 
аса құнды өсімдіктер. Мұндай ор-
мандар жел мен су эрозиясынан сақ-
тайды, ылғалды ұстап, жинайды, бұл 
ағаштардың тұқымдары мен жасыл 
шыбықтарында көптеген дəрілік зат-
тар бар. Бірақ осындай аса бағалы 
ағаштар өте баяу өседі. Жаңажылдық 
шыршаларды дайындау қазіргі уа-
қытта тек қана ағаштарды күтіп-бап-
тау мақсатындағы кесу алқабы есебі-
нен, сондай-ақ, арнаулы жаңажылдық 
плантацияларда жүргізіледі. Осындай 
орындарда өсіріліп жатқан жəне кесу 
мақсатындағы шыршалардан өзге 
ағаштарды кесуге болмайды, ‒ дейді 
«Шығыс Қазақстан облыстық орман 
шаруашылығы жəне жануарлар дү-

жаппай іс-шараларды жүргізу үшін 
шыршаны сатуға Орман шаруашы-
лығы жəне жануарлар дүниесі коми-
тетінің рұқсат қағазы керек. Ұйымдар 
мен мекемелерге жаңажылдық шыр-
шалар тек өтінімдер бар болған кез-
де ғана босатылады.

Солтүстік Қазақстан облысының 
орманшылары да шыршаларды қор-
ғау жұмыстарын күшейтті. Бүгінде 
аймақтың 432,9 мың гектар жерін 
орман алқаптары алып жатыр. Оның 
4 пайызында Жаңа жылдың нышаны 
– қылқан жапырақтылар тамыр жай-
ған. Мереке қарсаңында өңірде жай-
қала өскен əсем шыршалар ара тісіне 
ілігіп, кесілу қаупі артатындықтан об-
лыс орманшылары табиғатты қорғау 
жұмыстарын ерте қолға алды. Бүгін-
де Қызылжар ауданында 4 орманшы-
лық бар. Оның бірі «Куйбышев» деп 
аталады. Осында еңбек ететін Өлмес 
Нұртазин өз қарамағындағы 200 гек-
тар алқапты тəулігіне 3 мəрте аралап, 
тексеріп шығады. Ондағы мақсат – 
қылқан жапырақтылардың көлденең 
көк аттылардың қолында кетпегені-
не көз жеткізу. 

Жалпы, Солтүстік Қазақстан об-
лысында 12 орман шаруашылығы тір-
келген. Олар заңсыз ағаш кесу қыл-
мыстарын болдырмау жəне орман 
қорын сақтау мақсатында жұмыс іс-
тейді. Соның арқасында соңғы жыл-
дары өңірде браконьерлік фактілері 

азайған. Қазір өңір саудагерлеріне 
тек көрші елдерден əкелінген шыр-
шаларды сатуға рұқсат етілген. Олар-
дың əрбірінің діңінде арнайы мөр бо-
луы тиіс. 

Жаңа жылдың басты нышаны 
Павлодардың сауда орындарында да 
қызу саудалануда. Аймақта орман-
ды заңсыз отаушыларға қарсы кү-
рес қатаңдатылғандықтан, бүгінде 
жергілікті тұрғындар үйлеріне көбіне-
се жасанды шыршалар орнатады. Ма-
мандардың айтуынша, өңірде биылғы 
жылы қылқан жапырақты ағашты ке-
судің бірде бір оқиғасы тіркелмеген. 
Облыс аумағында Ресей аймақтары-
нан, оның ішінде Сібірден жеткізіл-
ген қарағайлар мен шыршалар саты-
луда. Қала базарларында қылқан жа-
пырақты ағаштардың түр-түрі сам-
сап тұр. Қымбаты да, қалтаға сал-
мақ түсірмейтін арзаны да бар. Мəсе-
лен, Сібірдегі тұқымбақтардың бірін-
де өсірілген биіктігі төрт метр бола-
тын шыршаны сатушы 15 мың тең-
геге бағалапты. 

Жалпы, мереке қарсаңында Пав-
лодарға 4 мың дана ағаш жеткізіл-
ген. Рұқсат қағаздарын он алты ба-
қылау бекеті тексереді. Ал аймақтағы 
жасыл белдеуді 38 мобильді топ қа-
дағалайды. «Қазір бақылау күшейді. 
21 желтоқсанға дейін заңсыз кесіл-
ген шыршалар тіркелген жоқ. Тексе-
ру шаралары қаңтарға дейін созыла-
ды. Сатылған ағаштардың құжатта-
рын тексеріп, сауданың заңды екені-
не көз жеткіземіз», ‒ дейді Орман 
шаруашылығы жəне жануарлар əлемі 
аймақтық инспекциясы жетекшісінің 
орынбасары Қайрат Əбілбаев. 

Ертіс өңірі жасыл желек қоры бо-
йынша елімізде үшінші орында тұр. 
Павлодар облысындағы орман алқап-
тары 260 мың гектар аумақты алып 
жатыр. Тоқсаныншы жылдары өңірдің 
орманы аяусыз оталды. Қасақана от 
қойып, артынан өртенген алқаптар-
дың ағашын сатып пайда тапқан қас-
көйлер Шалдай орманын жойып жі-
беруге аз қалған болатын. Экологтар 
мен БАҚ өкілдерінің араласуынан 
кейін орманды отауға тыйым салын-
ды. Бүгінде облыста барлық мемле-
кеттік мекемелер, мектеп, балабақ-
шалар жасанды шыршалар орнатады. 
Жарияланған мораторийдің мерзімі 
келер жылдың қаңтар айында аяқ-
талады. Табиғатты қорғау полиция-
сы оны тағы бірнеше жылға ұзарту-
ды талап етпек. Əйтпесе, бір күндік 
қызық үшін табиғат ғажайыбын аяу-
сыз талқандаудан тайынбайтындарға 
тосқауыл қою қиындап кетуі мүмкін. 

Анар ЛЕПЕСОВА

ниесі инспекциясы» РММ бөлімінің 
басшысы Алексей Морозов. 

Шығыс Қазақстан облысының 
мектептерінде, балабақшаларында 
жəне басқа мекемелерінде мəдени-

«Қазақстан Ғарыш сапары ҰК» 
АҚ вице-президенті Айдын Ақан-
ұлы облыстық планетарий ұжы-
мын жартығасырлық мерекесімен 
құттықтап, оған жоғары бағасын 
берді. «Біз Ақтөбе планетарийімен 
тұрақты байланыс орнатып, бір-
сыпыра жұмыс жүргізіп келеміз. 
Ұжым ғарышкерлердің өмір жолы 
мен қызметін насихаттауда ауқым-
ды істер атқарып отыр. Планета-
рийдің мүмкіндігі орасан. Мыса-
лы, аспан əлемін, жұлдыздарды 
3Д форматында көрсетіп, бала-
ларға ұмытылмас əсер сыйлайды. 
Сондай-ақ, планетарий өз күші-
мен қазақ тілінде бірнеше фильм 
əзірлеген», – деді жүрекжарды 
лебізін көппен бөліскен ұшқыш-
ғарышкер. 

Келесі сəтте «Планетарий – ға-
рышқа терезе» бейнефильмі көр-
сетіліп, атақты ғарышкерлердің 
Əлем планетарийлері жөніндегі 
ой-пікірлері назар аудартты. Осы 
кезде салтанатты сахнаға кө-
теріліп, төрден орын алған ме-
рейтой иелері – ұжым қызметкер-
леріне көпшілік қол соғып, қоше-
мет көрсетті. 

Айтулы шарада облыс əкім 
Бердібек Сапарбаевтың  құттық-
тауын облыс əкімінің орынбаса-
ры Е.Нұрғалиев жеткізді. «Об-
лыс басшылығы атынан бүгін 50 
жылдығын тойлап отырған пла-
нетарий ұжымын шын жүректен 
құттықтаймыз! Елбасы Н.Ə. На-
зарбаев биылғы Жолдауында ба-
сымдықтың біреуі – адами капи-
талды дамыту деп көрсеткен бола-
тын. Ол дегеніміз – жастарымыз-
дың білімді болуы. Оған себепкер 
болатын мекемелердің бірі – осы 
планетарий. Сондықтан Қазақстан-
да ең алғашқы бой көтерген орта-
лықты біз мақтан тұтамыз. Талай 
жас толқынды тəрбиелеп, білімге 
жетелеп, астрономияны зерттеуге 
бағыттаған мекемеге барлық жақ-
сылықты тілейміз. Тарих үшін 50 
жыл көп уақыт емес. Осы аз уа-
қытта ауқымды жұмыстар атқа-
рылды, келешекте бұл жалғасын 
табады деп ойлаймыз. Өз тара-
пымыздан бұл мекемені қолдауға 
біз əрқашан дайынбыз», – деді ол. 

Гүлсамал АЙМАХАНОВА,
ақын-журналист

Ж�ЛДЫЗДЫ ӘЛЕМ – К�ЛЛІ ӘЛЕМ 
Ақтөбе облыстық планетарийіне – 50 жыл! 

Қазақстанда ең алғаш рет Ақтөбе өңірінде ашылған 
Облыстық планетарий 50 жылдық мерейтойын атап 
өтті. Осыған орай Т.Ахтанов атындағы драма театрының 
төрінде «Жұлдызды әлем – күллі әлем» мерекелік жиыны 
ұйымдастырылды. Айшықты салтанаттың құрметті қонағы 
ретінде ұшқыш, Халық қаһарманы, «Қазақстан Ғарыш 
Сапары ҰК» АҚ вице-президенті, авиация генерал-майоры 
Айдын Ақанұлы Айымбетов қатысты. 

Ақпарат айдынында тағы 
бір басылым қанат қақты. 
Мазмұнды әрі салмақты 
сараптамаларды 
қамтитын «Рухани 
жаңғыру» республикалық 
журналының сүйінші 
данасы Талдықорған 
қаласында 
таныстырылды.

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің тапсырысы бойынша «САҚ» 
киностудиясы түсірген «Киелі Қазығұрт» атты тарихи-танымдық 
анимациялық мультфильмнің тұсаукесер рәсімі өтті. 

Қалың бұқара арасында астро-
номия, космонавтика ғылымдарын 
тұрақты түрде насихаттайтын бір-
ден-бір жетекші орталық əзірге Қа-
зақстан бойынша «жалғыз жұлдыз-
ды жай» десек, артық емес. Ежел-
ден-ақ адам баласы аспан əлемін-
дегі Күн, Ай, ғаламшарлар мен 
жымың қаққан сансыз жұлдыздар-
ға мəн беріп, назар аударған. Осы-
лайша, қоршаған дүниенің өзіне 
беймəлім жұмбақтарын ашып, қыр-
сырын білуге талпынған. Сондық-
тан заманауи облыстық планетарий 
– Жер шарындағы адамзатқа жұл-
дызды аспанның қызықты да құн-
ды мəліметтерін ұсынып, көк ас-
панның кейбір ғаламатын айқын-
дайтын киелі бесігі.  

Ақтөбе планетарийі – облыс 
пен қаланың қоғамдық өмірінде 
айрықша орын алады. Балалармен 
бірге, қалың жұртшылықтың ға-

Түркияның Гиресун универси-
тетінде Еуразия зерттеулері магист-
ратура бағдарламасында биылдан 
бастап қазақ тілі пəні оқытыла бас-
тады. Аталған пəнді енгізудегі басты 
мақсат – Қазақстанның тілін жəне 
мəдениетін білетін зерттеушілер мен 
келешек дипломаттарын тəрбиелеу 
болып отыр.

Гиресун университетінде ұйымдас-
тырылған бағдарламаға Түркиядағы ҚР 
Елшісі Абзал Сапарбекұлы арнайы қа-
тысып, қазақ тілін үйреніп жүрген түр-
киялық жастарға қазақ тілінен дəріс оқы-
ды. Қазақ тілі пəнін бағдарламаға про-
фессор, доктор Нұрсұлу Четин енгізіп, 
өзі осы пəннен студенттерге дəріс оқып 
жүр. Н.Четин түрік мəдениетінен жан-
жақты хабары бар жəне түрік тілін то-
лық меңгерген дипломаттың Түркияға 
елші болып тағайындалуы қазақ хал-
қы мен Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-

Бұл туынды Елбасының «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» бағдарламалық ма-
қаласы негізінде түсірілген. Ондағы мақ-
сат – өңірдегі туризм саласын дамыта оты-
рып, киелі Қазығұрт тауының маңыздылы-
ғын жас өрендерге кеңінен түсіндіру жəне 
көнеден келе жатқан аңыз-əңгімелерді на-
сихаттауға бағытталған.

Халық ауыз əдебиетіндегі жыр-дастан-
дарымызды экранға шығарып, сол арқы-
лы өскелең жас ұрпаққа өз елінің тарихын, 
салт-дəстүрін дəріптеу мақсатында түсіріл-
ген мультфильмнің тұсаукесер кешіне облыс 
əкімі Жансейіт Түймебаев арнайы қатысты.

 «Ұлтымыздың болашағы бүлдіршін-
деріміздің тілінен басталады. Олар жастайы-
нан ұлттық құндылықтарға бай, қазақ тілді 
мультфильмдерді көріп өсуі керек. Өйтпеген 
жағдайда шетелдік туындылармен сусын-
дайтын болады. Бұл балаларымызды ұлттық 
құндылықтарымыздан алыстатады. Сондық-
тан да осындай анимациялық фильмдер жа-
сауды тапсырдым», – деді идея авторы Жан-
сейіт Түймебаев.

Аймақ басшысының идеясымен «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы 
аясында облыста «Қажымұқан», «Отырарды 
қорғау», «Киелі Қазығұрт» атты үш анима-
циялық фильм мен «Көне жетігеннің сыры» 
атты 10 сериялы телехикая түсірілді.

Бұл көп сериялы фильм Мемлекет бас-
шысының бағдарламалық мақаласында ай-
тылған киелі жерлер мен тарихи орындар 
жайында түсірілген еліміздегі алғашқы кино 
десек те болады. Өңірдің туризм саласын да-
мытуға,  əсем табиғаты мен киелі жерлерін 
бейнелейтін достық пен татулықты наси-
хаттайтын кинокартинада ұлттық рухты кө-
теру көзделген.

«Патриотизм өзіңнің кіндік қаның тамған 
жеріңе, өзіңнің туған ауылыңа сүйіспеншілік-
тен басталады» деген Елбасының сөзі бар. 

Журналдың бас редакторы Бахтияр Қабасов: «Биылғы сəуір айында Елбасы-
ның «Рухани жаңғыру» мақаласы  жарық көргені дүйім жұртқа мəлім. Ол бізге 
тарихымызды таразылап, төл мəдениетімізді, салт-дəстүр, əдеп-ғұрпымызды қай-
та жаңғыртуға тың серпін берді. Осы арқылы біз көптеген құндылықтарымыз-
ды, мəдениетімізді, əдебиетімізді зерттеп, зерделеп, жария етуге мол мүмкіндік 
алдық. Жаңа басылымның ұстанған басты бағыты да осы», – деді. Сондай-ақ, 
журналда халқымыздың  жаңғыру жолындағы жетістіктері мен жеңістерін, ең-
бегі көпке үлгі болған жандардың ұстанымдарын паш ету. Мұнда көне заманда-
ғы көрікті қалаларымыз бен тарихи ескерткіштеріміз, мəдени мұраларымыз жай-
лы жан-жақты мағлұматтар беріледі. Одан бөлек «100 жаңа есім», «100 жаңа 
оқулық», «Қасиетті Қазақстан», «Туған жер» жобаларының кейіпкерлері де осы 
басылым арқылы өз іс-тəжірибелерімен бөлісе алады. Көбінесе мəдениетке, əде-
биетке, тарихқа қатысты құнды да салмақты сараптамалар қамтылмақшы.  

Динара ДҮРМƏН

рышқа қызығушылығын арттыратын 
мəдени-ағарту мекемесі ретінде сан 
салалы қызметті табысты атқарып 
келеді. Ең қуаныштысы, 2008 жылы 
Ақтөбе планетарийі Ресей, Украи-
на, Белоруссия планетарийлерінен 
құралған Еуразиялық планетарий-
лер ынтымақтастығының құрамы-
на кіріп, бүгінде Ресей планетарий-
лер қауымдастығымен өзара тəжіри-
бе алмасып, достық қарым-қатына-
сын нығайтып отыр. 

«Ғарышкерлер бесігі» саналатын 
Ақтөбе өңірінің қос перзенті Виктор 
Пацаев пен Юрий Лончаковтың ға-
рышкерлік өмірбаяны жұртшылық-
қа жақсы мəлім. Ал қазақ халқының 
тұңғыш ғарышкері Тоқтар Əубəкіров 
пен көк аспанға екінші болып сам-
ғаған Талғат Мұсабаевтың, үшінші 
қазақ ғарышкері Айдын Айымбе-
товтің есімдерін күллі қазақ мақта-
ныш тұтады.  

КИЕЛІ ҚАЗЫҒҰРТ 
ТУРАЛЫ АНИМАЦИЯЛЫҚ 
ФИЛЬМ 

Өзінің туған ауылын сүйе алмаған азамат, 
ешқашан өзінің туған мемлекетін сүйе ал-
майды. Бұл аксиома», – деді облыс əкімі.

«Сақ» киностудиясы бүгінге дейін 50-
ден астам анимациялық 5 толықметражды 
фильм жасаған. Сондай-ақ, «Томпақ», «Қал-
қанқұлақ» атты сериалдар түсіріп үлгерген. 
Шара барысында өңір басшысы «Сақ» сту-
диясының директоры Нуриддин Паттеевті 
облысқа сіңірген еңбегі үшін медалімен, 
фильмнің сценариін жазған Батырхан Дəу-
ренбеков пен Бақытжан Құлжабайды алғыс 
хатпен марапаттады. 

Динара Мыңжасарқызы

тың Түркия еліне көрсеткен құрметі 
екенін айтып өтті. «Біз осы бағдарлама 
мен пəнді енгізе отырып, келешек зерт-
теушілер мен дипломаттарға қазақ тілі 
мен қазақ мəдениетін үйретіп, келешек-
те қазақ-түрік байланыстарының дамуы-
на септігін тигізетін сапалы маман даяр-
лауды мақсат етеміз», – деді профессор 
Нұрсұлу Четин.

Студенттердің Қазақстан туралы ой-
ларын тыңдаған елші Абзал Сапарбекұ-
лы Түркияда қазақ тілі сабағының оқы-
тылуы зор қуаныш екенін, мұндай ша-
раларға əрдайым қолдау көрсететінін 
жəне ұйымдастырылуы үшін жəрдем 
беретінін айтты. Қазақ тілі сабағынан 
кейін Гиресунде білім алып жатқан қа-
зақстандық студенттермен кездескен 
елші олардың өтініштері мен талап-
тарын тыңдады. 

Динара ДҮРМƏН 

«Нұр Отан» партиясы Ақтөбе облыстық филиалының ұжымы «Нұр Отан» партиясы Орталық 
аппаратының ұйымдастыру-бақылау жұмысы Департаментінің инспекторы Кадирова Мадина Сейт-
маханбетқызына əкесі

Кадиров СЕЙТМАХАНБЕТТІҢ 
өмірден озуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Халықаралық «Түркістан» газетінің ұжымы «31 канал» ЖШС-нің бас продюсері, га-
зетіміздің жанашыры Нұржан Мұхамеджановаға ағасы 

Елдос ЖАЛАУҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты  қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.


