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АЛМАТЫ –
ЖАСТАР ҚАЛАСЫ

Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек халық алдында
кезекті есеп беру шарасын өткізді. Халық көп жиналған
жиын барысында өткен жылдың негізгі экономикалық
көрсеткіштеріне қорытынды жасалып, 2018 жылғы қаланың
әлеуметтік- экономикалық даму жоспары айтылды. Ел экономикасының ¼ бөлігін құрайтын Алматыда тәуелсіздік жылдары
тұрғын үй қоры – 2 есе, жеке көліктер саны 10 есе артқан.

Динара ТІЛЕУБЕК
Қала әкімі тұрғындардың азаматтық
белсенділігі мен әкімшіліктің әлеуметтік
желі арқылы халықпен ашық қарымқатынас орнатуының оң нәтиже бергендігін де атап тті. Мәселен, Игілік
Қаңтарбаева, Алексей Щеглов, Асқар
Тлеев жергілікті биліктің назарын
заңсыз салынған ғимараттар, ағашты
заңсыз отау, люктердің жоқтығы сияқты
мә селелерге аударса, Думан Қапасов
есімді азаматтың кмегімен Брусиловский кшесіндегі жазғы дәмхананың
орны босатылған. Елена Лысенко
жерасты жолда рындағы жарықтандыруды қалпына келтіруге үлес қосса,
Сәкен Жүсіпбеков деген азамат 30 мәселенің шешілуіне себепкер болған. Қала
әкімі белсенді тұрғындардың игі бастамаларына алғысын білдіріп, «Мүмкін
кейбір органдардағы жұмысын атқара
алмайтын адамдардың орнына Сәкен
Жүсіпбековті жұмысқа қабылдау керек
шығар? Оның жұмысы нәтижелі екені
крініп тұр» деді.
Қала тұрғындарын жыл басынан мазалаған «жол жүру бағасы қымбаттайды»
деген қауесет те қала әкімінің назарынан
тыс қалмады. Биыл жаңа автобус алған
тасымалдаушыларға 15 млрд теңге клемінде қаржы блінетінін айтқан қала
басшысы берілген мемлекеттік қаржы
есебінен 255 мың адам жеңілдікпен жүру

мүмкіндігіне ие болатынын хабарлады.
«Қазір Алматыда автобус паркі 30 пайызға жа ңарған. Бірақ кейбір тасымалдаушылар 80 теңгені аз кріп, 150 теңгеге
ктеру керек деп жатыр. Олар жол
ақысын ктермекші, бірақ тасымалдау
сапасын арттыруға ниетті емес. Ондай
тасымал даушылармен жеке жұмыс
жасаймыз. Сапаны ктермейінше,
жолақы қымбаттамайды» деді әкім.
Бауыр жан Қыдырғалиұлы қоғамдық
клік тасымалдаушыларының «шығынға
жұмыс жасап жатырмыз» деген сзін
жоққа шығарды. Бауыржан Байбек биыл
300 жаңа автобус сатып алуға бюджеттен
11 млрд теңге қарастырылғанын, ескі
трам вайдың орнына жеңіл рельсті
транспорт келетінін айтып, ха лықты
қуантты. «Метро жолдары ұңғыланып
жатыр. Халықтың 15 пайызы метромен
қатынайды» деді ол. Алматыдағы клік
кептелісі мәселесін шешу мақсатында
салынатын Үлкен Алматы айналма
автожолының құрылысы биыл басталатыны белгілі болды. =кімнің айтуынша, жаңа жол кше қозғалысы мәселесіне
оң згеріс әкеліп қана қоймай, экологияға да пайдалы болады.
Алматы қаласы жастарының жұмыссыздығын ерекше атап ткен қала әкімі
мәселенің шешілуі үшін қолға алынатын
негізгі жұмыстарға кеңінен тоқталды.
– Қазір Алматы тұрғындарының шамамен жартысы – жастар. Олардың орта
жасы – 33,5 жас. 200 мыңға жуық студент

білім алады. Мұның артықшылығымен
қа тар қиындығы да бар. Республика
бойынша жастар жұмыссыздығының ең
жоғары крсеткіші – 6,5 пайыз. Бұл крсеткіш Алматыға тиесілі. Қаланың
жұмыспен қамту базасында 235 мың
адамның әлеуметтік статусы згерді.
Пәтерін жалға берген, жекелей адам
тасымалымен және бала оқытумен
айналысып келген 22 мыңға жуық адам
тіркеліп, салық тлей бастады. Бұрын
ақшаны конверт арқылы алып келген 1,5
мыңға жуық жалдамалы жұмысшылар
еңбек шартына отырып, әлеуметтік
қамсыздан дыру бағдарламасына енді.
Сонымен қатар уақытша жұмыс сыз
14500 тұрғын анықталып, тіркеуге алынды. Оларды жұ мысқа орналастыруды
қамтамасыз ету керек.
Биыл Алматыда жылжымайтын мүлік арзандайтынын атап ткен Бауыржан
Қадырғалиұлы мемлекеттік бағдарлама
аясында тмендетілген пайызбен тұрғын
үй несиелерін тіркеу жалғаса тынын
жеткізді.
– «Алматы жастарын қолдау – 2020»
жол картасы қа былданды. Былтыр 4
млрд теңге блінді. «Алматы жастары»
бағдарламасы аясында алдын ала үй
құнының 5 пайызын ғана тлеп, несие
алуға мүмкіндік берілді. 6 мың адам тініш білдірді. Балдық жүйемен 100 тініш
қабылданды. Сұра ныстың кптігіне
байланысты биыл да бұл бағдарлама
жалғасын табады. Былтыр 1 млрд теңге
блінсе, биыл 2 млрд теңге қарас тырылған. Тегін баспана беру деген болмайды. Егер сізге пәтер керек болса,
кезекке тұрыңыз, тмен жалақы алатыныңызды немесе мүгедектігіңізді дәлелдейтін құжат крсетіңіз. Мәселен,
«Нұрлы жер» бағдарламасы арқылы 15
жылға пайызсыз несиемен былтыр 5 мың
отбасы пәтер алды, 175 жетімге пәтер
берілді, – деді әкім.

НЕСИЕ
АЛҒАНДА
НЕНІ ЕСКЕРУ
ҚАЖЕТ?
Бірінші кредиттік
бюроның мәліметтеріне
сүйенсек, 2017 жылы
банктер 1,5 трлн теңгеге
кепілсіз жедел-несие
берген екен. Алдыңғы
жылмен салыстырғанда
бұл 400 млн теңгеге көп.
Несиенің мұндай түрі
банктердің кредиттік
портфелін қамтамасыз етіп
отырған драйвер деуге
болады. Сарапшылар
да соңғы кезде
адамдардың санасын
тұтынушылық көзқарас
жаулап алғанын, соның
әсерінен тұтынушылық
несиенің халық арасында
танымалдыққа ие болғанын
айтуда. Мамандар мұндай
тенденцияның мемлекет
үшін де қауіпті екенін
ескертіп келеді. Сондықтан
Ұлттық банктің несие
тұтынушыларына арналған
кеңестерін ұсынбас
бұрын, заңгердің займдар
турасындағы пікірімен
бөлісуді жөн санадық.

9

ТАРАЗЫ

ВИЗАСЫЗ
САПАР
ШЕГІҢІЗ...

Арнайы рұқсат алып,
шетелге сапарлау оңайға
түспейді. Консулдықтағы
қызметкер виза алуға
келген азаматтың
басынан бақайшағына
дейін тексеріп, барлық
мәліметін сарапқа
салады.
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МӘЖІЛІС

ҮКІМЕТ

ЗАҢНАМАДА ӨТЕМАҚЫ
ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ

Үкімет үйінде Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев Палата президенті,
«КАТКО» ЖШС бас директоры Жерар Фриестің басшылық етуімен
«Франция – Қазақстан» сауда-өнеркәсіптік палатасының өкілдерімен
кездесіп, ынтымақтастықты дамыту келешегін талқылады.

Мәжіліс Төрағасы Нұрлан Нығматулиннің төрағалығымен палатаның бюро отырысы
өтті. Онда Мәжілістің келесі жалпы отырысы күн тәртібінің жобасы қалыптастырылды.
Алдағы сәрсенбіде депутаттар сақтандыру мәселелеріне қатысты, сондай-ақ
меншік құқығын қорғауды күшейту және төрелік мәселелері бойынша заңнамалық
түзетулерді бірінші оқылымда қарайтын болады.
Ұлттық банк әзірлеген сақтандыру қызметіне
қатысты жаңа заң жобасы сақтандыру қызметтерін
ұсынушыларға деген жеке тұлғалардың сенімін
арттыруға ықпал етіп, қаржылық қызметтерді
тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың тиімді
тетігін құруға бағытталған.
Қ а л ау л ы л а р б ұ д а н б  л е к , т  р е л і к арбитраж ды және жекеменшікті қорғауды
күшейтуді қарас тыратын жаңа заң жобасын
да бірінші оқылымда талқыға салмақ. Жоба
несиелік келі сімшартар бойынша кредитор
мен қарыз алу шы мүдделерінің теңгерімін
қамтамасыз етуге, мемлекет мұқтаждықтары
үшін алынатын мүлік құнына теңбе-тең клемде

темақы тлеудің негіздерін бірегейлендіруге
бағытталған. Сонымен бірге, мүлікті иелену,
пайдалану және оған билік ету сияқты меншік
құқықтарын қорғауды күшейту, дауды реттеудің
балама тәсілі ретінде трелік саласын реттейтін заңнаманы жетілдіру сияқты басқа да
мақсаттарды кздейді.
Алдағы жалпы отырыстарында палата
депутаттары 1992 жылғы 6 шілдедегі ТМД
Экономикалық сотының мәртебесі туралы
келісімге згерістер енгізу туралы хаттаманы
ратификациялауға байланысты заң жобасы
бойынша бейінді комитеттің қорытынды әзірлеу
мерзімін тағайындайды деп күтілуде.

ФРАНЦУЗДАР
ЫНТЫМАҚТАСУҒА БЕЙІЛ
К е з д е с у б а р ы с ы н д а с ау д а ж ә н е
инвестициялар, энергетика және мұнай
химиясы, ауыл шаруашылығы німдерін
қайта ңдеу, туризм және басқа да салалардағы Қазақстан мен Франция қарымқатынасын нығайту мәселелері қаралды.
2017 жылы Қазақстан мен Франция
арасындағы тауар айналымы 3,39 млрд
доллар құрады. Оның ішінде біздің ткізген
экспорт – 2,86 млрд долларды, ал әкелген
импорт 535 млн долларды құрады. Бұл
крсеткіш 2016 жылға қарағанда 38 пайызға

жоғары. Алдыңғы жылы 2,45 млрд доллар
болған.
2005 жылдан бастап, 2017 жылдың
І жартыжылдығына дейінгі аралықта
Қазақстан экономикасына құйылған
француз инвестицияларының клемі 13,77
млрд долларды құрады.
Қазақстанда француз капиталының
қатысуымен «Тоталь», «Арева», «Данон»,
«Викат», «Пежо», «Альстом» секілді және
тағы да басқа 140-тан астам кәсіпорын
табысты жұмыс істеп жатыр.

ЖҮЗДЕСУ

БАЙЛАНЫС

ЖАҢА ЕЛШІЛЕРМЕН КЕЗДЕСТІ

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС
ҰЛҒАЙДЫ

Мемлекеттік хатшы Гүлшара
Әбдіқалықова бірқатар шет
мемлекеттердің елшілерінен
сенім грамоталарын қабылдады.
Бұл дипломатиялық миссия
басшыларының барлығы өз
мемлекетінің бір елдегі ғана
емес, бірнеше елдегі елшісі
лауазымын қоса атқарады.

Мемлекеттік хатшыға Филиппиннің
Қазақстандағы елшісі міндетін қоса
атқарушы Карлос Д.Соррета, Чад елшісі
міндетін қоса атқарушы Мбатна Банджанг,
Эквадор елшісі міндетін қоса атқарушы
Хулио Прадо Эспиноза, Экваторлық
Гвинея Республикасының елшісі міндетін
қоса атқарушы Хосе Эсоно Мича Акенг,
Непал Федеративтік Демократиялық
Республикасының елшісі міндетін
қоса атқарушы Риши Рам Гхимире,

Аргентина елшісі міндетін қоса атқарушы
Рикардо Эрнесто Лагорио, Мексика
Құрама Штаттарының елшісі міндетін
қоса атқарушы Бернардо Кордова Телло,
Йеменнің еліміздегі елшісі міндетін қоса
атқарушы Мохаммед Мотахар Алашаби
сенім грамоталарын тапсырды.
Филиппин елшісімен әңгіме
барысында Гүлшара Bбдіқалықова қазіргі
кезде Қазақстан терроризмнен азат әлемге
қол жеткізу үшін «Мінез-құлық кодексін»
қабылдау жніндегі Президент бастамасын
ілгерілету жұмысын жүргізіп жатқанын
айтты.
Мемлекеттік хатшы Чад елшісімен
кездесуде Сахель бестік тобының қызметін
терроризммен күрес жүргізудің маңызды
тетігі ретінде атап тті.
Экваторлық Гвинея елшісімен кездесу
барысында Гүлшара Bбдіқалықова бұл
елдің БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің 2018-2019
жылдардағы тұрақты емес мүшесі болып

сайлануымен құттықтады. Мемлекеттік
хатшы халықаралық терроризммен
және зорлық-зомбылық сипатындағы
экстремизммен күрес жүргізу басым
бағыттың бірі екенін атап тті.
Аргентина елшісімен кездесуде
Г.Bбдіқалықова Буэнос-Айрес қаласының
2023 жылы EXPO крмесін ткізу
құқығын жеңіп алуымен құттықтады.
Биылғы Жолдауда Мемлекет басшысы
Қазақстанның Тртінші неркәсіптік
революция жағдайында одан әрі дамуы
жніндегі міндеттерді айқындап берген
еді. Осы орайда, Мемлекеттік хатшы
инновациялар мен цифрлы технологиялар
саласындағы ынтымақтастықты
дамытудың келешегі зор екенін атап тті.
Рәсім соңында Мемлекеттік хатшы
Гүлшара Bбдіқалықова елшілерді
Қазақстандағы дипломатиялық
қызметтерінің басталуымен құттықтап,
табыс тіледі.

СЕНАТ

МЕМЛЕКЕТ ПЕН БИЗНЕС ӘРІПТЕСТІГІ
Сенатта Мемлекет басшысының «Төртінші өнеркәсіптік революция
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауын іске асыру
аясында «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетіктерін жетілдіру» тақырыбы
бойынша дөңгелек үстел өтті. Шараны экономикалық саясат, инновациялық
даму және кәсіпкерлік комитеті ұйымдастырды.
Сенат комитетінің трағасы
А.Бейсенбаев Президент Н.Назарбаевтың
Жолдауында мемлекеттік-жекешелік
әріптестік (МЖB) аясында мемлекеттік
мүлікті сенімді басқаруға беру, қызмет
крсету шарттары және басқа да
сипаттары бойынша мемлекеттік мүлікті
басқарудың түрлерін пайдалана отырып,
жеке капиталды экономикаға тарту
міндеті қойылғанын атап тті. Бұл ретте
келісудің барлық түрлерін, әсіресе, шағын
жобаларға қатысты рәсімдерді мейлінше,
оңайлату және жеделдету кзделіп отыр.

МЖB инфрақұрылымды, оның ішінде
әлеуметтік саланы дамытудың басты
тетігі болуы тиіс. Ол сондай-ақ заманның
згеруіне байланысты МЖB саласындағы
әрбір инвестор үшін күресу керектігін
айтты.
Сенат трағасының орынбасары
С.Громов Қазақстанда МЖB-ні дамыту
үшін қажетті құқықтық, институттық
және инфрақұрылымдық негіз жасалғанын
атап тті. 1991 жылы «Концессиялар
туралы» заң қабылданып, МЖB-нің
заңды негізі жасалды және оны 2015

жылғы «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік
туралы» заңы жетілдірді.
Ұлттық экономика министрінің бірінші
орынбасары Р.Дәленов дңгелек үстелге
қатысушыларды МЖB-ні дамытудың
негізгі крсеткіштерімен таныстырды.
Бүгінде бұл салада 200 нысан бойынша
жалпы сомасы 401,6 млрд теңге тұратын
инвестициялық 194 шарт (оның ішінде
298,4 млрд теңгеге 6 республикалық,
103,2 млрд теңгеге 188 жергілікті деңгейдегі
шарт) жасалғанын жеткізді.
Дңгелек үстел қорытындысы
бойынша ұсынымдар әзірленіп, ел
Үкіметіне, жергілікті атқарушы органдар
мен басқа да мүдделі органдарға жіберілетін
болды және ол бұдан былайғы заң шығару
жұмыстары барысында депутаттардың
назарында ұсталады.

Бетті дайындаған Айхан ШƏРІП

Премьер-министрдің бірінші орынбасары
Асқар Мамин жұмыс сапарымен
Түркіменстанның Мары қаласында болды.
Түркіменстан президенті Гурбангулы
Бердімұхамедовпен кездесуінде екіжақты
қарым-қатынасты ары қарай дамыту жайы
талқыланды.
«Біз екі ел арасындағы
сауда-экономикалық қатынасты одан әрі тереңдетуге
үлкен мән берудеміз» деп
атап тті А.Мамин. Ол «2017
жылы сәуірде Түркіменстан
президентінің Қазақстанға
жасаған мемлекеттік сапары
екі ел арасындағы сауда қатынасына зор серпін бергендігін»
атап тті.
«Қазақстан мен Түркіменстанның Мемлекет басшыларының тапсырмаларына
сәйкес, екі елдің Үкіметтері
зара сауда қатынасы клемін
едәуір ұлғайтты. Қазақстан бұл
тапсырманы одан әрі жүзеге
асыруға барлық күш-жігерін
жұмсайды» деді кездесу
барысында А.Мамин.
Екі ел арасындағы сауда
қатынасында транзиттікклік саласы, энергетика,
ауыл шаруашылығы, машина
ж а с а у, т е м і р ж о л к  л і г і
машинасын жасауға қажетті
німдерді жеткізуге басымдық
беріліп отыр. Сонымен
қатар екі ел қатынасында
әскери-техникалық және
аэроғарыштық салаға да
басымдық берілді. Vз кезегінде

Түркіменстан президенті
Гурбангулы Бердімұхамедов
ңірлік инфрақұрылымдық
жобаларды дамытудың
маңыздылығына тоқталды.
Vңірдегі сауда қатынасын
дамытуға қолайлы тарифтік
жеңілдіктерге қол жеткізілді.
Атап терлігі, биылғы қаңтарда экспорттық-импорт тық
тасымал клемі ткен жылдың
сәйкес мерзімімен салыстырғанда екі есеге артқан.
Кездесу барысында
тараптар Халықаралық
Аралды құтқару қорының
(ХАҚҚ) жұмысы туралы мәселені де ортаға салды.
Түркіменстанға сапары
барысында Премьер-министрдің бірінші орынбасары
« Т ү р к і м е н с т а н – Ау ғ а н стан – Пәкістан – Үндістан»
газ құбырын тартудың кезекті
кезеңінің ресми ашылу
салтанатына, «Түркіменстан – Ауғанстан – Пәкістан»
бағдарындағы электр желісі
мен оптикалық талшықты
байланыс желісін тсеуге,
«Серхетабад – Тұрғынды»
жаңа теміржол құрылысының
аяқталу салтанатына қатысты.
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ПАРТИЯ ФРАКЦИЯСЫНА
АУҚЫМДЫ МІНДЕТТЕР ЖҮКТЕЛДІ
«Нұр Отан» партиясы
жан-жақты жаңғырудың
жаңа бағытына бет түзеп,
тың бастамаларды қолға
алғаны белгілі. Соның
аясында партия
Төрағасының Бірінші
орынбасары Мәулен
Әшімбаев партия
сайлауалды
бағдарламасының
бағыттары бойынша
партиялық
кураторлармен және
Парламент Мәжілісіндегі
партия фракциясы
жанындағы комиссиялар
мен кеңестердің
жетекшілерімен
кездесті.
Басқосуда партия қызметін
одан ары жаңғырту, Елбасының мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылу барысына бақылау жүргізу тапсырмасы мен Сайлауалды тұғырнамада айтылған басым бағыттарды орындау мәселелері
кеңінен талқыланды. Аталған
жиынға Парламент Мәжілісіндегі пар тия фракциясының
жетекшісі Гүлмира Исимбаева,
фракция мүшелері және Орталық аппараттағы құрылымдық б"лім дердің "кілдері
қатысты.
Мәулен 8шімбаев бүгінде
нұротандықтардың алдында
тұрған басты міндет сайлауалды бағдарламаны жүзеге
асыруда партия жұмысының
тиімділігін арттыру екенін
айтты. Партияның Орталық
аппараты мен Мәжілістегі
фракциясының және партияның "ңірлік филиалдары мен
жергілікті мәслихат тар дағы
фракциялардың "зара үйлесімді жұмысы партиялық жаңғырудың негізгі тетігі болмақ.

Суретті түсірген Рустам АМАНТАЙ

Сондай-ақ «Нұр Отан»
пар тиясы Т"рағасының Бірінші орынбасары фракция
әртүрлі заң жобаларымен жұмыс істеу барысында аппараттың сараптамалық ресурстарына арқа сүйеу керектігін
жеткізді. 8леуметтік маңызы
бар деген заң жобаларын бағалап, сапалы ұсыныстар дайындау үшін бұл жұмысқа сарапшыларды тартудың да берері
мол болмақ. Одан б"лек, халық
қалаулылары партия жанындағы Саяси менеджмент академиясының әлеуетін де ескергені ж"н екендігі айтылды.
Осыған орай, Мәулен
8шімбаев партия жанындағы
комиссиялардың құрамын
қайта қарап, оған сарапшыларды мейлінше к"бірек қосуды ұсынды. Оның айтуынша,
бүгінде партиялық кураторлар
институтын да айтарлықтай
күшейтіп, жұмысын жандандыру қажет. Соның нәтижесінде, Елбасы жүктеген міндетке сәйкес партия жалпыұлттық күн тәртібін қалыптастыратын ұсыныстарға ұйытқы
болатын ақыл-ой орталығына
айналуы тиіс.
– Партия жұмысын "згер-

ЕЛІМІЗ ҮШІН ЖАСАЛҒАН
ИГІ ҚАДАМ
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
2017 жылы 12 сәуірде «Болашаққа
бағдар: ру хани жаңғыру» мақаласында: «Қазақ тілін біртіндеп
латын әліпбиіне к"шіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл
мәселеге неғұрлым дәйектілік қажет тігін терең түсініп, байыппен
қарап келеміз және оған кірісуге
Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият
дайындалдық», – деген еді. Осыған
орай, ғалымдар қазақ тілінің заңдылықтарына және бүгінгі
технология талап та рына жауап бере алатын әліпбидің
соңғы нұсқасын дайындап, Елбасы бекітіп берді.
Латын әліпбиіне к"шу – ұлтымыздың сана-сезім
к"кжиегін кеңейтіп, әлемдік "ркениетпен ықпалдасуға,
бабаларымыз қолданған әліпбиімізге қайта оралып,
жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік елге айналуымызға жол
ашады.
Ендігі міндет – «Жұмыла к"терген жүк жеңіл» демекші,
жалпы қоғам болып латын қарпіне негізделген қазақ тілі
әліп биіне к"шу жұмыстарына белсене қаты сып,
халқымыздың рухани жаңғыруына үлес қосу.
К.ДУЛЕТБЕКОВА,
«Нұр Отан» партиясы Ақсу аудандық филиалы трағасының
бірінші орынбасары, аудандық мәслихат депутаты,
облыстық Саяси кеңестің бюро мүшесі,
Алматы облысы

тетін уақыт жетті. Барша
нұротандықтар нақты нәтижелерге жұмыс істейтін, шын
мәнінде халықтық партия саналатын саяси ұйым құру үшін
жаңа қарқынмен, ерекше екпінмен жұмыс істеуі тиіс. Егер
біз расымен осыны қалайтын
болсақ, заманға лайық жаңғыруымыз керек, – деді Мәулен
8шімбаев.
Сонымен қатар іс-шара барысында Парламент Мәжілісіндегі партия фракциясының жетекшісі Гүлмира Исимбаева с"з алып, бұл жиынның
дер кезінде "ткізіліп отырғанына назар аударды. «Орталық
аппараттың немесе фракцияның қарамағындағы партиялық құрылымдар осы жылдар
ішінде "здерінің тиімділігін
дәлелдеді. Бірақ заман талабына сай олардың жұмысын
жаңғыртып, әлеуетін одан ары
күшейту қажет», – деген
Г.Исимбаева фракцияның атқарған жұмыстарына тоқталып, жаңғыруға қатысты
нақты ұсыныстарын жолдады.
=з кезегінде «Жастарды
қолдау» бағыты бойынша куратор Бақтияр Мәкен: «Мемлекет басшысы Нұрсұлтан

Назарбаевтың тапсырмаларын
табысты орындаудың негізгі
факторларының бірі – «Нұр
Отан» партиясының сайлауалды тұғырнамасын жүзеге
асыру. Партияның Парламент
Мәжілісіндегі Фракциясының
аталған бағдарламаны жүзеге
асы ру дағы р"лі "те ерекше,
маңызы зор және жауапкершілігі де мол. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму жолындағы партиялық кураторлар мен партия жа нындағы
кеңес тердің же текшілеріне
және нұротандық депутаттарға
"те үлкен міндеттер жүктеліп
отыр», – деді.
Одан б"лек жиында «Индустриялық, энергетикалық
инфрақұрылымды дамыту,
шағын және орта бизнес пен
іскерлік белсенділікті қолдау»
бағыты бойынша партиялық
комиссияның жетекшісі Нұртай Сабильянов пен «Кәсіпк е р л і к т і қ о л д ау » б а ғ ы т ы
бойынша партиялық куратор
Мейрам Пішембаев с"з алып,
"з бағыттары бойынша атқарылған жұмыстардың жайкүйін баяндады.
Отырыс соңында «Нұр
Отан» партиясы Т"рағасының
Бірінші орынбасары партиялық кураторлар мен партиялық
комиссиялар жетекшілеріне
Елбасының партияны кешенді
жаңғырту ж"ніндегі тапсырмасын жүзеге асыруға бағытталған бірқатар тапсырмалар
берді. Сондай-ақ Мәулен
8шімбаев партия жанындағы
комиссиялар мен кеңестердің
тиімді жұмысы еліміздегі жетекші саяси күштің беделін
орталық және жергілікті деңгейде бұрынғыдан да арттыра
түсетініне сенім білдірді.
Еламан ҚОҢЫР

МОЛ МҮМКІНДІК
Президент Нұрсұлтан Назарбаев осыдан
бір жыл бұрын «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» мақаласында 2025 жылға қарай
қазақ әліпбиін толық латын қарпіне к"шіру
туралы міндет қойған болатын. Осыған орай,
2017 жылдың соңында к"пшілік назарына
әліпбидің екі нұсқасы ұсынылды.
Алғашқысы қоғам тарапынан үлкен сынға ұшырап, халық арасында «сәбіз» атауымен
есте калды. 8ліпбидің екінші «апостроф»
нұсқасы бекітілгенімен, сарапшылар мен
жалпы к"пшілік тарапынан қолдауға ие болды деп айту қиын. Басты
наразылық – әліпбидің кейбір әріптері апострофтар арқылы белгіленуінде. Бұл қазақ тіліндегі жазуларды визуалды түрде қабылдауға және қазақ мәтіндерін теруді біршама қиындататын болды.
Осы аптада халықтың, сарапшылардың пікірлері ескеріле
отырып, к"пшілікке әліпбидің үшінші нұсқасы ұсынылды. Бұл
нұсқаның басты артықшылығы оның жеңіл қабылдануында дер
едік. Бастапқы нұсқамен салыстырғанда апострофтардың орнына
қазақ тіліндегі кейбір дыбыстар диакритикалық белгілер арқылы
берілген. Бұл "з кезегінде қазақ тіліндегі мәтіндерді теруді және
қабылдауды анағұрлым жеңілдететіні рас.
Ендігі кезекте жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және орта
мектептерге арналған оқулықтарды дайындау міндеті тұр. Бұл –
алдағы екі жылда орындалуы тиіс міндеттер.
Медет 4МІРЗАҚОВ,
«Нұр Отан» партиясы жанындағы
Талдау, болжау және стратегиялық бастамалар
институтының сарапшысы
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«Нұр Отан» партиясы
Маңғыстау облыстық филиалында
республикалық қоғамдық қабылдау
бөлмесінің консультанты Жұмажан
Жүкенов, банк омбудсманы Ерсерік
Сиырбай, банк омбудсманының
кеңесшісі Руслан Ибрагимов және
екінші деңгейдегі банк басшылары
тұрғын үй және ипотекалық займ
мәселелері бойынша азаматтарға
арналған көшпелі қоғамдық
қабылдау өткізді.

ЖҰРТ РИЗА

Қабылдау барысында мемлекеттік бағдарламалар бойынша түсіндірме жұмыстары
жүргізілді және қала тұрғындарының сұрақтарына жауап берілді.
Қабылдауда азаматтар тарапынан жекелеген сұрақтар қойылып, оларды шешу туралы екінші деңгейдегі банк "кілдерінің
ұсыныстары қаралды. Ерсерік Сиырбаев
банктер мен тұрғындар арасында ипотекалық
несиеге қатысты дау-дамайды тиімді шешу
мүмкіндіктерін айтып берді.
Қабылдау барысында 14 азаматтың мәселелері қаралып, тиімді шешімдері ұсынылды.
К"шпелі қабылдау қорытындысы бойынша хаттама жасалынып, азаматтардың мәселелеріне қатысты тиісті ұсыныстар орталық
және жергілікті мемлекеттік органдарға
жолданды.
Қазіргі таңда еліміздің әр азаматына "зіне
қажетті сұрақтарын тиісті орындарға қоюға
және тиісінше жауап алуларына барлық
мүмкіндік жасалған. Бұл қабылдау да осының жарқын к"рінісі болды.
Жамбыл ҚЫРҒЫЗБАЙ

БАСЫМЫЗДЫ
БІРІКТІРЕТІН ФАКТОР
Қазақ жазуының
латын қарпіне к"шуі –
уақыт талабы. Бұл –
жай әліпбиді ауыстыра
салу емес, біз үшін
"ркениетті ше шім.
Қаншама жыл қазақ
тілі орыс тілінің ережесіне бағынып келді.
Тіліміз "з табиғатында
дамымады. Бұл біздің
ашық әлемнің бір б"лігі болуға ұмтылып,
алға жылжығымыз келетінін растайды.
Мұны болашаққа жасалған батыл қадам,
елімізді т"рткүл дүниеге танытып келе жатқан Елбасының тағы бір маңызды шешімі
ретінде қабылдаймын.
Қазақ тілі – ұлтымыздың рухани негізі.
Осы жолда тілдің халықаралық мәртебесін
к"теру – біздің әлемдік "ркениетке жетуіміздің басты кепілі. Сонымен бірге, жаңа
әліпби – бүкіл әлем қазақтарын біріктіретін
"те маңызды фактор.
Қ.ДОСМАИЛОВ,
«Нұр Отан» партиясы
Панфилов аудандық филиалы
трағасының бірінші орынбасары,
Алматы облысы
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АЙМАҚ
Атырауға Мемлекет
басшысы Нұрсұлтан
Назарбаевтың «Төртінші
өнеркәсіптік революция
жағдайындағы дамудың
жаңа мүмкіндіктері»
Жолдауының негізгі
ережелерін түсіндіру
мақсатында республикалық
ақпараттық топ келді.

МҰНАЙШЫЛАР
ЖОЛДАУДЫ ҚОЛДАЙДЫ

Тұрсын ҚАЛИМОВА
Атырау облысы
Атырау аймағына осы мақсатта
келген Энергетика вице-министрі
Болат Ақшолақов «Ембімұнайгаз»
АҚ жұмысшы ұжымымен кездесу
"ткізді. Жиынға Атырау облысы
әкі мінің орынбасары Жасұлан
Сүйіншәлиев қатысты.
Кездесуді алғыс"збен ашқан
«ЕмбіМұнайгаз» АҚ басқарма
т"рағасының бизнесті дамыту
ж"ніндегі орынбасары Бауыржан
Балжанов «Елбасының халыққа
Жолдауы – еліміздің әлеуметтікэкономикалық дамуының басым
бағыттарын айқындап, дамуына
арналған маңызды құжат. «ЕмбіМұнайГаз» АҚ ұжымы Елбасының
саясатын үнемі қолдап, Жолдауда
басым бағыт берген «Цифрлы
Қазақстан» бағдарламасын жүзеге
асыруды ойдағыдай бастап кетті.
Компания тарапынан адами капиталға басымдық к"зқарас қалып-

ПІКІР

тас ты. Жаңа кеніш орында рын
ашып жұмыс орнын сақтап қалу,
кадрларды оқыту мен тәжірибесін
ұштастыру бағытында жүйелі жұмыс
атқарылуда» – деген Бауыржан
Құс панұлы компанияда жұмыс
істеушілердің еңбекақысы, олардың
денсаулығы мен әлеуметтік жағдайын жақсартуға қаражаттар жеткілікті беріліп отырғанын айтты.
Ақиқатында, ембіліктер, Атырау облысының ғана емес, еліміздің
дамуына елеулі үлес қосып отыр.
Табыс салығын айт па ғанда, олар
Атырау облысы инфрақұрылымының дамуына, қайырымдылық пен

ПІКІР

демеушілікке 2,3 млрд теңгеге жуық
қаражат б"лген.
Жиында Энергетика вице-министрі Болат Ақшолақов кездесудің
мақсатын түсіндіріп, "ткен жылдың
қорытындысына тоқталып "тті.
– Атырау облысы т"ңірегінде
біраз шаруа атқарылды. 7ңірдің
дамуы жыл сайын артып келеді.
Еліміз бойынша "ткен жылы біраз
жетістіктерге жетті. Оның ішінде,
отын-энергетикалық секторында
салалардың к"рсеткіштері рекордтық деңгейге қол жеткізді. Мұнай
"ндірісі 86,2 млн тоннаны құрады,
облыс бойынша 42,2 млн тонна мұ-

ПІКІР

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ,
филология ғылымының докторы, профессор:
ҚАЗАҚ ЛІПБИІНІҢ БОЛАШАҒЫ ЖАРҚЫН
– Iліпбидің тағдырына ешкім бей-жай қарай алмайды. Оны зерттеу
де бүгін басталған жоқ. Тамыры терең тарих беттерін парақтасақ,
бұрын латын қарпі қолданылғанын айқын аңғаруға болады. Егемендік
алып, етек-жеңімізді жиғаннан бері осынау маңызды мәселе біраз
айтылып келеді. Оған к"шкен к"ршілес, түркілес елдердің тәжірибесі
зерделенді.
Жақында латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиінің нұсқасы ресми түрде
бекітілді. Бұған дейін бұл мәселе мамандар мен жұртшылық арасында бірнеше мәрте
талқыға түсті. Iрине, бастапқыда халық тарапынан диграфтарға қатысты сын-пікірлер
к"птеп айтылды. 7йткені, қандай әліпби болса да, әуелі дыбыстық жүйемізге сай келуі
тиіс. Содан кейін ноқатпен берілген нұсқа да к"п талқыланды. Iлеуметтік желілерде де
қоғам ашық түрде "з пікірін білдіріп, кейбір кемшіліктерге қатысты орамды ойларын
дәлелдеді. Елбасы Жарлығымен бекітілген латын қаріптері едәуір ж"нге келтіріліп,
қолданысқа ыңғайланғанын атап айтқан ж"н.
Ендігі мақсат – емле, орфографиялық, орфоэпиялық ережелерімізді "те сауатты әрі сапалы
етіп жасау. Сондай-ақ, басқа тілден енген кірме с"здерді, терминдерді де икемдеп жазу
міндеті тұр. Iлем халқының қолданысындағы кейбір с"здерді бар дыбыстармен жазып
үйренуіміз керек. Демек, әлі де жасалатын жұмыстар к"п. 7ткен ғасырдың сарқыншағы,
яғни тілімізге үстемдікке жол берілмеуі қажет. Біз қазақ әліпбиінің болашағы жарқын
екеніне сенімдіміз.
Қалыйма ЖАНТ!РЕЕВА,
«Нұр Отан» партиясы ОҚО филиалы
трағасының орынбасары:
ҰЛТ САНАСЫН БҰҒАУДАН БОСАТАДЫ
– Елбасымыз "зінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан –
2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
Жолдауында: «2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын
әліпбиіне к"шіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс
принципті мәселе» деген болатын. Содан бергі уақытта халық ішінде,
әсіресе, филолог, лингвист ғалымдардың арасында қызу пікірталас туғаны мәлім. Латын
әліпбиінің қандай нұсқасы қолайлы деген сауал ақпараттық кеңістікте егжей-тегжейлі
талқыланып, IT мамандар тарапынан түрлі ұсыныстар да жасалды.
Енді, міне күні кеше ғана Мемлекет басшысы айтыс-тартыс туғызып келген мәселенің
нүктесін қойып, «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына к"шіру туралы»
Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығына
"згеріс енгізу туралы саяси маңызы зор құжатқа қол қойды. Жұрттың пікірі ескеріліп, бір
қаріп, бір дыбыс заңдылығына сүйеніп қабылданған құжат к"пшіліктің к"ңілінен шықты.
Дей тұрсақ та, цифрландыру, интернет кеңістігіне еркін ену қажеттілігін ескере отырып,
ана тіліміздегі дыбыстарды жоғалтып алмауды жадымыздан шығармауға тиіспіз. 7йткені,
біз келешекте әліпбиіміз арқылы қазақи болмысымызды, дәстүрімізді, мәдениетімізді,
жетістіктерімізді бүкіл әлемге танытатын боламыз.
Бұл – үлкен реформа. Атқарылған ауқымды жұмыстардың арқасында біз латынды барынша
"з тіліміздің табиғатына жақындаттық. Жаңа әліпбиімізде апострофтардың жойылуы
оның орнына кейбір I, И, Й, Ғ, Ң, 7, Ү, Ұ қаріптерінің "здеріне туыс әріптердің т"бесіне
нүкте-штрих қойылуы оқуға ыңғайлы. Оңай әрі тілге орамды. Латын әліпбиіне к"шу –
ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады. Түркі және жаһандық әлемімен ықпалдасуға,
қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық санамыздың қайта
жаңғыруына жол ашады

най "ндірілді. Биыл мұнай "ңдеу
к"лемі 1,1 млн – тоннаға артып,
16 млн тоннаны құрайтын болмақ.
Кездесудің басты себебі – Елбасы ның «Т"ртінші "неркәсіптік
революция жағдайындағы дамудың
жаңа мүмкіндіктері» Жолдауында
айтылған міндеттерді талқылау,
олар ды іске асыру жолдарын түсіндіру және ортақ жұмыстар мен
бағыттарды нақтылау – деген Болат
Оралұлы технологиялық жаңғыру
арқа сында экономиканы жалпы
цифрландыру керектігін с"з етті.
Бұдан соң Жолдаудағы анық әрі
түсінікті он бағытты саралап айтып
жеткізді.
Индустрияландыру жаңа технологияларды енгізудің к"ш басшысына айналуы тиістігі міндеттелген Жолдаудың бірінші бағыты
бойынша, Энергетика министрлігі
"з құзыреті шегінде 2017 жылдан
бастап энергетика секторында
және экология саласында цифрлан дырудың бірқатар жобасын
жүргізуде. Биыл Атырау және Шымкент мұнай "ңдеу зауыт та рында автоматтандырылған "ндірісті
басқару ТОРО жүйесін енгізуі аяқталады. Нәтижесінде, жабдықтың
сенімділігін 8-10 пайызға арттыруға,

ж"ндеу шығындарын 10 пайызға
т"мендетуге, жоспарлы жылдық
ж"ндеу жұмыстарының мерзімін 45
күннен 25 күнге дейін т"мендетуге
мүмкіндік болады. Энергетика
вице-министрі Б.Ақшолақовтың
айтуынша, Жолдаудың міндеттерін
орындау шеңберінде шикізатты
"ң деуді тереңдету қажеттілігіне
маңыз берілуде. Сондай-ақ
биыл «Ембімұнайгаз» кен орында рында (С. Нұржанов, Ақт"бе,
Досмұхам бетов, Батыс Прорва)
және «Қазгермұнай» ЖШС БК
кен орындары (Ақшабұлақ,
Нұралы, Ақсай кен орындары)
«Интеллектуалды кен орын» және
«Қазатом"неркәсіп» кен орындарында «Цифрлы кеніш» пилоттық
жобалардың аяқталуы күтілуде.
Жиында Энергетика вицеминистрі Болат Ақшолақов
Министрлік пен әкімдіктермен
қазіргі жұмыс нәтижелерін саралап
айтып, Елбасы тапсырған міндетті
орындау үшін электр жабдықтау
саясатын қайта қарастыру және
деректерді цифрлау, үдістерді автоматтандыру бойынша жаңа технологиялар енгізуге ерекше к"ніл аударудың мезгілі келіп тұрғанын ескертті.
Елбасы Жолдауы – елдің "рке ниетті елдермен қатар иық тірестіріп дамуына даңғыл жол к"рсеткен маңызды құжат. Осы құжатта
к"рсетілген міндеттер орындалуымен маңызды. Сондықтан да атыраулық мұнайшылар Жолдаудағы
міндеттерді атқарудағы жауапкершілікті түйсініп отыр.

ЖИЫН

ОРБҰЛАҚТА ОЯНҒАН РУХ

Орбұлақ шайқасына – 375 жыл. Ұлттық кітапханада «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Орбұлақта оянған рух»
тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Жиын қазақ тарихындағы жоңғарды
ойсырата жеңген Орбұлақ шайқасының тарихи мән-мазмұнына арналды.
Халықаралық «Көшпенділер Атамұрасы» қоғамдық қоры мен Ұлттық
кітапхана бірлесіп өткізген жиынға тарихшы-ғалымдар, мемлекет және
қоғам қайраткерлері, зиялы қауым, БАҚ өкілдері, студенттер қатысты.
Мақсат – Орбұлақ шайқасының тарихи маңыздылығын дәріптеу.

Майра ЖАНЫСБАЙ
Тарихтағы "зге соғыстардан артықшылығы – Орбұлақтағы қазақ-жоңғар соғысында
қазақтар әскер шығындамай, ерекше айлатәсілмен жауын қынадай қырған. Салқам
Жәңгір әскерін терең орға жасырып, жоңғардың қалың қолын улы жебемен қырғынға
ұшы ратқан. Соғыс "нерін жетік меңгергенінің арқасында елді, жерді аман сақтап
қалған. Д"ңгелек үстелге қатысушылар
тарихшылардың Орбұлақ шайқасына қатысты
еңбектерін, мұрағаттағы құнды суреттердің
к"шірмелерін, әр кезеңде газет-журналдарда
жарық к"рген ғылыми мақалалар жинақталған
к"рмені тамашалады.
Жиынды жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Бексұлтан Нұржекеұлы жүргізіп, Талас Омарбеков, Iлібек Асқаров,
Жүсіпбек Қорғасбек, Жанарбек Iшімжан
шайқастың тарихи құндылығын, сол кезде
қолданылған соғыстың әдіс-тәсілдерін
тарихшылардың еңбегіне сүйене отырып,
талқылады. Пікір алмасып, тың деректерді
к"пшілікке жеткізудегі негізгі ой – тарихи
оқиғаны қанша ғасыр уақыт "тсе де, қазақтың
жадында жаңғырту.
Жиынға қатысқан тарихшылар: «Орбұлақ
шайқасы – қазақ-жоңғар арасындағы Жоңғар
Алатауының аңғарында "ткен. Қазақтың ханы
Салқам Жәңгірге қарсы соғыс ашып, қисапсыз қырғынға ұшыраған Жоңғар билеушісі
Батыр қонтайшының жеңілісімен аяқталған.
Шайқаста қазақ әскері жауын улы жебемен
жусатып салған. Жоңғардың Жетісуды жаулап
аламын деген арманының күлі к"кке ұшқан.
Найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен

жауынан елі мен жерін қорғап келген қазақтар
Орбұлақ шайқасында алғаш рет қару-жарақ
қолданған. Жетісуды жаулап алмақ ниетпен
соғыс ашқан жоңғар әскерін орға жасырынып,
улы жебемен қарсы алып, сасықтекенің (дәрілік
ш"п) түтініне тұншықтырған» деп ата-бабамыз
соғыс "нерінің ерекше тәсілдерін ұтымды
пайдалана білгендігіне жан-жақты тоқталды.
Орбұлақ шайқасының арғы-бергі тарихын, оны насихатттау шараларына белсене
араласып жүрген жазушы Бексұлтан Нұржекеұлы шайқас "ткен кезең жайлы тарихи
деректер әлі де зерттелу керектігін айтты.
«Орбұлақ шайқасы қазақ-жоңғар соғысындағы
қазақтардың аз әскермен жоңғардың
мыңдаған қолын қоғадай жапырғанымен
ерекшеленеді. Соғыс жайындағы тарихи
деректер әр тарихшының еңбегінде әртүрлі
кездеседі. Бірақ Жоңғар Алатауы етегінде
"ткен қазақ-жоңғар қақтығысының тарихынан хабар береді. Орбұлақ шайқасы туралы
деректер тарихшы Фишердің еңбектерінде
айтылады. Тарихшылар Левшин, Златкин,
Мұхамеджан Тынышбаев, Халел Досмұхамедов, Санжар Асфендияров, Сәкен Сейфуллин де Орбұлақ шайқасы жайында құнды
деректер жазып қалдырған. 1993 жылы
Алматы облысы Панфилов ауданындағы
Белжай лауда Орбұлақ шайқасы жеңісінің
350 жылдығы аталып "тті. Орбұлақ
шатқалында ескерткіш орнатылды. Ендігі
мақсат – тарихи шайқастың маңыздылығын
жастарға ұғындыру. Тек қана мерейтой,
айтулы күндерде ғана емес, тарих күнделікті
насихатталып отыруы керек. Орбұлақ
шайқасында ерлік к"рсеткен батырларға
ескерткіш орнатып, есімін ұлықтау – парыз»
дейді жазушы.
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АКАДЕМИЯЛЫҚ
МӘРТЕБЕ ТАБЫС ЕТІЛДІ
Мәдениет және спорт
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы Атырау облыстық
Махамбет атындағы қазақ
драма театры ұжымына Академиялық мәртебе беру
туралы ресми құжатты табыстады.
Жуырда ғана Үкіметтің қаулысымен 80 жылдық тарихы бар
Махамбет атындағы қазақ драма
театрына академиялық мәртебе
берілгенін қуанышпен жеткізген
болатынбыз. Осы жоғары дәрежелі мәртебені Мәдениет және
спорт министрі Арыстанбек
Мұхамедиұлы Атырау облысына
сапары барысында *ңірдегі мәдениет және спорт саласы қызметкерлерімен кездесуі кезінде
салтанатты түрде табыс етті.
Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы
Атырау облысы мәдениет, *нер
және спорт саласында алдыңғы
қатарда келе жатқан облыстардың
бірі екендігіне тоқталды.
– Академиялық мәртебесі *з
саласында жетекші болып

табылатын, еліміздің ұлттық
мәдениеті мен *нерін қалыптастыруға, дамытуға және насихаттауға елеулі үлес қосқан мемлекеттік мәдениет ұйымдарына,
жекелеген кәсіби к*ркем және
шығармашылық ұжымдарға
беріледі. Бұл мәртебе – ең жоғарғы марапат, – деген министр
А.Мұхамедиұлы Атырау облыстық
Махамбет атындағы қазақ драма
театрына Академиялық мәртебе
беру туралы Премьер-министрдің
арнайы қаулысын оқып берді.
Жаңа мәртебені беру туралы
ресми құжатты облыс әкімі Нұрлан Ноғаев пен театр басшысы
Берік Жәменовке министр Арыстанбек Мұхамедиұлы және
Мемлекеттік сыйлықтың иегері,
Қазақстанның Еңбек ері Асанәлі
шімов салтанатты түрде ұсынды.
– Осы зор мәртебені қабылдай
отырып, жоғары дәрежелі атаққа
лайық болуға,сенімді ақтауға ант
етеміз, – деді театрдың директоры Берік Қилекешұлы.
– Енді Махамбет атындағы
қазақ драма театрының дәрежесі
Мұхтар уезов атындағы театрмен

теңдесті. Бұл қуанышты кеше
ғана арамыздан *ткен жазушы
Рахымжан к*рсе, жүрегі жарылып
қуанар еді, – деді Асанәлі шімов
*з кезегінде.
Махамбет атындағы қазақ
драма театры 1938 жылы Үкімет
қаулысымен мемлекеттік театр
болып құрылған батыс *ңірдегі –
екінші және республикамызда ең
беделді театр болды.

Атырау облыстық қазақ драма
театрының аға буынын тәрбиелеуде режиссер, драматург, актер,
қазақтың ұлттық театр *нерінің
негізін салушылардың бірі, қоғам
және театр қайраткері Жұмат
Шаниннің еңбегі зор. Ж.Шаниннің тәрбиесін к*рген Қ.Т*леков,
А.Ахметова, Ж.Манапова, З.Сүлейменова, Қ.Доғалақов,
Ы.Иман құлов, К.Иман ғалиева

5
сияқты аға буын *кілдері театрдың қалыптасуына мол еңбек
сіңірді. Театрда әр жылдары
Ш . Га т а у л и н , А . С у с а н о в Саянский, А.Есенбаев, Н.Леготин, Р.Шарафутдинова, М.Қамбаров, Қ.Жетпісбаев, З.Есбергенова, Ш.Зұлқашев режиссерлік
қызмет атқарды.
– Театрымыздың 80-маусымында Академиялық атаққа лайықты болғанымызға куә болу,
аға буын актерлер үшін зор мәртебе. Осы театрдың 16-маусымынан бері актер болып қызмет етіп келемін. Сахнаның
саңлақтары Қуат Т*леков, Алма
Ахметова, Құрманғали Доғалақовтармен партнер болып
халыққа *нер к*рсеттік. Сол
жылдар еншісіндегі еңбек елеусіз
қалмапты. Театр тарихын жасауда
аға буын тер т*кті. Енді кезек жас
буынға келді. Махамбет бабаның
есімінің *зі бізге жауапкершілік
жүктеген еді, енді Академиялық
атағымыз бізге қуаныш пен қатар
үлкен міндет жүктеп отыр. Осы
жауапкершілікті жас буын *з
деңгейінде түйсініп, *здерінің
актерлік шеберліктерін шыңдап,
театр сонау бір жылдардағы
дүрілдеген атағын қайта шығарар
деген сенімдемін, – дейді Мәдениет қайраткері Қайыржан Махмұтов.
Тұрсын ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ,
Атырау облысы

НТИЖЕ

ЖАС ҒАЛЫМДАР
БАС ҚОСТЫ
Алматыда өткен айда университеттердің альянсы құрылды. Құрамына қаладағы 38
жоғары оқу орны кіретін бұл
бірлестіктің басты мақсаты –
ЖОО оқытушылары мен сарапшыларының басын біріктіріп,
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыруға бірлесе
күш жұмсау.
л-Фараби атындағы ҚазҰУ
проректоры Шолпан Жаманбалаева «Қоғамның рухани *мірінде
университеттің алар орны зор. Ол
жерде тек сапалы маман емес,
бәсекеге қабілетті, ұлтына жаны
ашитын азамат қалыптасады.
Альянс құруға ұзақ уақыт дайындалдық. Нақты жоспарымыз да бар.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын
іске асыруда ЖОО оқытушы ларының еңбегі зор. Алматыда 15
мыңдай мұғалім қызмет етеді.
Альянс оқытушылардың тәжірибе
алмасатын алаңына, университеттердің рухани жаңғыру драйверіне айналады» деген болатын.
Осы мақсатта алып шаһардың білім
ордалары түрлі шаралар *ткізуде.
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде Universities – 38 альянсының қызметі шеңберінде жас ғалымдардың конвенті
*тті. Шараға Т.Жүргенов атындағы
Қазақ ұлттық *нер академиясы,
Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы, М.Тынышпаев атындағы
Қазақ к*лік және коммуникациялар
академиясы және Қазақ ұлттық
Аграрлық университетінің жас
ғалымдары қатысты.

© Айтжан МҰРЗАНОВ

Университет қабырғасындағы
Ғылым б*лімінің басшысы Гаухар
%мірәліқызы «Мемлекет басшысы
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Қазіргі таңда
жеке адам ғана емес, тұтас халықтың *зі бәсекелік қабілетін
арттырса ғана табысқа жетуге
мүмкіндік алады. Бәсекелік қабілет
дегеніміз – ұлттың аймақтық
немесе жаһандық нарықта бағасы,
я болмаса сапасы ж*нінен *згелерден ұтымды дүние ұсына алуы.
Бұл материалдық *нім ғана емес,
сонымен бірге, білім, қызмет,
зияткерлік *нім немесе сапалы
еңбек ресурстары болуы мүмкін»
деп атап *тті. Бүгінгі ұрпақ
Елбасының осы құжатта айтқан
мәселелері мен жастарға берген
ақыл-кеңесінің астарына үңілсе
игі. %йткені мақсатқа жету үшін
біздің санамыз ісімізден озып
жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып
отыруы тиіс. Сонда, бұл саяси және

экономикалық жаңғыруларды
толықтырып қана қоймай, олардың
*зегіне айналады» деп жастар
конвентін ашып берді.
Бұдан кейін, әр университеттен
жиналған жас ғалымдар қоғамдағы
*зекті мәселелерді қамтитын
зерттеу жұмыстары жайында баяндама жасап, сол проблемалардың
*зектілігіне тоқталды. Баяндамашылардың басым б*лігі жаратылыстану бағытында бірқатар
зерттеумен айналысып жатыр екен.
Бұл жастар алдағы уақытта
шетелдік ЖОО зертханаларымен
келісімшарт жасасуға ниетті
екендерін де айтты. %скелең ұрпақтың ғылымға деген бетбұрысы мен
ғылыми жаңалық ашуға ұмтылысы
жаман емес. Жиын соңы пікіралмасу алаңына айналды. Конвентке
қатысушылар к*кейдегі сауалдарын
қойып, тиісті жауап та алды.
Асыл ТҰМАР

Бүгінде жаһандық өзгерістер кезеңінде өмір сүрудеміз.
Бұл – жаңа технологиялық жетістіктер, инновацияларды
ендірулер, IT технологиялардың жылдам дамуы мен адам
ресурстарының ұтқырлығы. Осы жағдайларда білім және
бизнес бірінші орында болуы қажет.

БИЗНЕС ЖОБАЛАР
СЫНАҚТАН ӨТТІ
лемнің жетекші экономикалары білікті адам капиталының
есебінен гүлденуде. Бұған жаңа
білім стратегиялары мен сындарлы саясат мүмкіндік туғызады.
%скемен қаласындағы Қазақстан-Американдық еркін университетінде *ткен «Жас кәсіпкер» бизнес-жобаларды қорғау
бойынша аймақтық сайыстың
мақсаты – қазіргі жастарда кәсіпкерлік ойлауды қалыптастыруға,
*зін-*зі таныту және қоғамдағы
орнын белгілеуге к*мектесу. Сайысқа қатысу тәжірибесі білім
алушыларға кәсіпкерліктегі дағдыларды меңгеруге, әлеуметтік
және *ндірістік салаларға
инновациялық зерттемелерді
енгізуге к*мектеседі.
«Жас кәсіпкер» бизнес-жобаларының *ңірлік сайысының
қорытындысы бойынша І дәрежелі дипломмен және «Бизнес»
кафедрасының мамандықтары
бойынша білім алуға 15 пайыз
жеңілдікпен «Исток» жекеменшік
жалпы білім беру мектебінің
11-сынып оқушысы Дмитрий
Подойников марапатталды.
Дмитрий қазылар алқасына
«Шыны сауыттағы раушан гүлі»
жобасын ұсынды.
«Полигонға туристік экскурсия лар» жобасын ұсынған
«Курчатов қаласының №3 орта

мектебі» КММ 10-сынып оқушысы Екатерина Локштанова ІІ
дәрежелі дипломмен және
«Бизнес» кафедрасының мамандықтары бойынша білім алуға 10
пайыз жеңілдік сертификатымен
марапатталды.
Үшінші дәрежелі дипломмен
және «Бизнес» кафедрасының
мамандықтары бойынша білім
алуға 5 пайыз жеңілдік сертификатпен Шығыс Қазақстан облыстық білім басқармасы Рымбек
Байсейітов атындағы Семей
қаржы-экономикалық колледжінің 2-курсының білім алушылары Гүлайым Мырзабекова,
Гүлмира Советова, Алтынгүл
Тоқаева марапатталды.
Мадақтау және ынталандыру
мақсатында қазылар алқасы
келесі жобаларды атап *тті және
жеңілдікке сертификаттар берді:
– Family club дамытушы білім
беру және отбасылық демалыс
орталығын ашу», авторы – %скемен қаласындағы № 34 мектеплицейдің 11-сынып оқушысы
Ольга Абдурашитова.
– «Қала шетіндегі балаларға
арналған жылу», авторы – Семей
қаласындағы № 12 жалпы білім
беретін орта мектептің 10-сынып
оқушысы Анна Моисеенко.
Ж.ШІМХАНҰЛЫ
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ОҢТҮСТІК ИНВЕСТИЦИЯ
ТАРТУДАН ОЗЫП ТҰР

Оңтүстік Қазақстан облысының
әкімі Жансейіт Түймебаев өткен жылды
қорытындылап, халық алдында есеп
берді.
+ңір басшысы аймақтың экономикалықәлеуметтік салаларында атқарылған жұмыстарға
тоқталып, алдағы жылдың жоспарын саралады.
Былтыр облыста 858,5 млрд теңгенің німі
ндіріліп, бұл крсеткіш алдыңғы жылмен
салыстырғанда 69,5 млрд теңгеге скен. 2017
жылы индустрияландыру картасы іске асқан
18 жоба нәтижесінде мыңға жуық жұмыс
орны ашылған. Бүгінгі таңда 11 индустриялды
аймақтың 9-ы толыққанды жұмыс істеп тұр.
Аймақтарда 78 жоба жүзеге асып, оған 35,9 млрд
теңге инвестиция тартылған.
Облысымыз инвестиция тарту жағынан
алдыңғы қатарда келеді. Бұл бағытта ткен
жылы шетел инвесторларымен 40-тан аса
іскерлік кездесу ткізіліпті. «Ресеймен кіші
суэлектрстансасының құрылысы, Қытаймен
биоэтанол мен фосфор тыңайтқышы зауыттары, күн сәулесінен электр қуатын ндіретін
электрстансаның құрылысын жүргізу жнінде келісімдер жасалды. Инвестиция тарту
жұмыстарын күшейту және шетелдік инвесторлармен жұмысты ұйымдастыру мақсатында 2017

жылдың маусымынан бастап, облыста Kazakh
Invest ұлттық компаниясы АҚ ңірлік кілдігі
ашылды. Жалпы ткізілген инвестициялық
форумдар мен іс-шаралардың нәтижесінде, ткен жылы сырттан тартылған инвестиция клемі
94,6 млрд теңгені құрап, сім 48 пайызға жетті»
деді Ж.Түймебаев.
Есепті жиында ауыл шаруашылығы саласын дағы жетістіктер де аталды. 2017 жылы
Оңтүстік Қазақстан облысында 158 кооператив
құрылып, бүгінде оның саны 640-қа жеткен.
Оларға 55 мыңнан астам ұсақ шаруашылықтар
мен фермерлік қожалықтар мүше. +ңірде ауыл
шаруашылық саласында мемлекеттік қолдаудың
арқасында 522 млрд теңгенің німі ндірілген.
Бұл салаға тартылған инвестициялар клемі 38,1
млрд теңгені құрап отыр. Яғни, ткен жылғыдан
3,4 есеге артық. Нәтижесінде, егіс клемі 29 300
гектарға скен. Айта кетейік, облыста былтыр
202 гектар жылыжай салыныпты. Сондай-ақ
ңір шаруаларына 24,9 млрд теңге субсидия блініп, 40 мыңға тарта шаруаға кмек крсетілген.
Құрылыс саласында да едәуір ілгерілеу
байқалады. Былтыр құрылыс жұмыстарының
клемі 5,3 пайызға артқан. 721,2 мың шаршы
метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, жалпы 7 482
отбасы баспанамен қамтылған.
Жансейіт Қансейітұлы есепті жиын аясында ткен жылдың қорытындысын атап тіп,

тұрғындарға алдағы жылдың жоспарын таныстырды.
Биыл облыста индустрияландыру картасы
аясында жалпы құны 40 млрд теңгені құрайтын
20 жоба іске асырылмақ. Нәтижесінде, 1500ден астам жұмыс орны құрылады деген жоспар
бар. +неркәсіп німінің клемі 920 млрд
теңгеге жетеді деп күтілуде. Аталған жобалар
қатарында «Амир-А» ЖШС-нің 7,5 млрд
теңгеге жылына 150 мың тонна металл німін
шығаратын металлургия зауытының құрылысы
да бар. Егер зауыт іске қосылса, мұнда 100 адам
жұмысқа тартылады. Сонымен қатар Green
Technology Industries ЖШС-інде 208 жаңа жұмыс
орны құрылады. Осылайша, мұнда 50 мың
тонна полиэтилен қалдықтарын қайта ңдеп,
штапельді талшық шығарады. Кернеу сыныбы
110-220 кВт күштік трансформатор ндіретін
болады. Кернеу сыныбы 110-220 кВт болатын
трансформатор ндіруді қолға алатын Аsia Trafo
АҚ-ында 220 жұмыс орны ашылады.
«Елбасының биылғы Қазақстан халқына
арнаған «Тртінші неркәсіптік революция
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері
атты» Жолдауында индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің кшбасшысына
айналуы тиіс деп атап крсеткен болатын. Осы
орайда облыстағы неркәсіптік кәсіпорындар
әлемдегі жетекші ндірушілердің жаңа цифрлы

технологиялары мен автоматтандырылған
басқару жүйелерін кеңінен енгізуді жоспарлап
отырмыз» деді облыс әкімі. Сонымен қатар
биыл «Оңтүстік» аймақтық инвестициялық орталығы арқылы 4 млрд теңгеге шағын және орта
бизнеске кмек крсетіледі.
Электр энергиясын табиғи жолмен ндіру – Елбасы міндеттеген тапсырмалардың бірі.
Осы орайда ңірімізде бірқатар шаралар жүзеге
асырылмақ. Биыл ңірде табиғи ресурстарды
пайдалана отырып, 207,3 МВт болатын балама
электр энергиясын ндіретін 6 жоба жүзеге аспақ.
Олардың қатарында Тле би ауданында қуаты 2,5
МВт «Кеңес» және Сарыағаш ауданында қуаты
5 МВт болатын екі шағын су электр стансасы,
сонымен бірге «Жылға» ауылында қуаты 20 МВт
күн электр стансасының құрылысы бар. «Бұл
электр стансасы – күн энергиясынан ндірілген
электр энергияны теміржол клігі саласында
пайдаланатын әлемдегі ең алғашқы жоба. Бұдан
блек, Жетісай қаласы маңында күн электр
стансасы құрылысын жүргізу жоспарда тұр.
Жобаға 10,7 гектар жер блінген, қуаты – 4,8
МВт. Сонымен қатар Бәйдібек ауданында қуаты
40 МВт және Отырар ауданында жалпы қуаты
135 МВт болатын күн электр стансалары бой
ктереді» деді Ж.Түймебаев.
+ңірде биыл да әлеуметтік нысандар құрылы сына ерекше назар аударылмақ. Облыста
41 мектеп, 7 емхана, 2 дәрігерлік амбулатория
салынады. Тұрғын үй құрылысы да бұрынғыдан
к бейе ді. Сонымен қатар биыл 13 елдімекен – таза ауызсумен, 42 елдімекен табиғи
газбен қамтылады. Шымкенттегі аумағы 427
гектарды құрайтын Shymkent city шағын ауданында «Шымкент арена» спорт кеше ні
салынып, жалпы алаңы 18 450 шаршы метр
болатын «Конгресс холл» жобасы бой түземек.
Биыл облыс ауыл шаруашылығы еңбек
німділігін арттыру мен экспортты ұлғайту
бағытында дамымақ. Яғни, ауыл шаруашылығы
дақылдарының егіс клемі 15 мың гектарға
ұлғайтылып, жалпы егіс клемі 833 мың гектарға
жеткізіледі. Ал интенсивті баулар 800 гектар,
жүзім 736 гектар, таңқурай 300 гектар, жаңғақ
шаруашылығы қосымша 1000 гектар жерге отырғызылмақ. Айта кетейік, бұдан блек, жаңадан 3
173 шағын мал бордақылау алаңы, 731 жанұялық
сүт фермасы, 15 шағын құс фермасы, 7 балық
шаруашылығы ашылады деп күтілуде.
Облыс әкімі халыққа есеп беру жиынының
соңында тұрғындардың толғандырған сауалына
жан-жақты жауап берді.
Е.МҰРАТБЕК,
Оңтүстік Қазақстан облысы

БАҒДАР
«Баласағұн» орталық концерт
залында Жамбыл облысының әкімі Асқар
Мырзахметов өткен жылы атқарылған
жұмыстар қорытындысы бойынша халық
алдында есеп берді. Жиынға Қаржы
министрі Бақыт Сұлтанов қатысты. Аймақ
басшысы облысқа жаңадан әкім болып
тағайындалғандықтан, есеп барысында
өткен жылы атқарылған жұмыстарға
емес, негізі алда атқарылар ауқымды
жоспарларға тоқталды. 2017 жылы
облыстың әлеуметтік-экономикалық
дамуында оң динамика сақталған.

Ерман ӘБДИЕВ
Жамбыл облысы
Есепті кезеңде 368 миллиард теңгенің
неркәсіп німдері ндіріліп, сім 1,8 пайызды
құраған. Индустриалды-инновациялық даму
бағдарламасы аясында 13,0 миллиард теңге
инвестиция тартылып, 10 жоба жүзеге асып,
бұл жаңа 716 жұмыс орнын құруға мүмкіндік
туғызған. Десе де, былтыр кейбір кәсіпорындарда
ндіріс клемінің тмендегені байқалған.
Мысалы, қант ндірісі 22 пайызға кеміп, соның
салдарынан тамақ німдерінің ндірісі 17
пайызға азайған. Амангелді газ ңдеу зауытының
нақты клем индексі 52 пайызды крсеткен.
Бұған себеп – ндіріс орнында жоспарлы жндеу
жұмыстарының жүріп, шикізатты ңдеуге
тапсырыстың азайғаны.
– Осындай жағдайлардың алдын алу үшін
экономиканың барлық секторында тұрақты
бақылау-талдау жүргізілуі тиіс. Ол үшін тиісті
басқармалар, әкімдер мен кәсіпорындар
арасындағы әріптестік байланысты бір жүйеге
салғанымыз жн. Екіншіден, кәсіпорындардың
жұмысын тұрақтандырып, олардың қуаты мен
жүктемесін ктеру бойынша нақты межеленген жоспарлар қабылданғаны абзал. Аталған
мақсатқа білік ті мамандарды тарта отырып,
неркәсіп саласының аймақтық картасын әзірлеу
қажеттілігі туындап отыр. Оған тұрып қалған,
жаңғыртуға жататын кәсіпорындар енуі тиіс.

АЛДАҒЫ МЕЖЕ АЙТЫЛДЫ
+ткен жылы жұмыс істеп тұрған шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 58 мың
бірлікке жетіп, 9 пайыздық сімді крсеткен.
Олар тарапынан 285 миллиард теңгенің німі
ндіріліп, жоспар 0,7 пайызға артық орындалған.
Статистикалық крсеткіштер жақсы. Дегенмен
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің
сапасына терең талдау жүргізуіміз қажет. Бұл
ретте жергілікті жерлерде шағын және орта
деңгейдегі қайта ңдейтін кәсіпорындарға
қолдау крсетіп, кәсіптердің бағыттарын
әртараптандыру маңызды. Осы жұмыстарды
жүйелендіру үшін неркәсіп саласының
аймақтық картасына нақты крсеткіштер түзіп,
оны іске асыруды қазірден бастап қолға алуымыз
қажет. Бұл жнінен тиісті тапсырма берілді.
Ендігі жерде, әкімдер мен басқармалардың
ндірісті дамытудағы жұмыстары осындай
индикаторлар арқылы бағаланатын болады, –
деді облыс басшысы.
Сонымен қатар Асқар Исабекұлы агронеркәсіп кешенінде атқарылған жұмыс тар
мен бірқатар олқылықтардың, мемлекеттік
бағдарламалардың облыста іске асуы туралы да
баяндады. Сондай-ақ игеруге жарамды жерлерді
игілікке пайдалана алмай отырғанымызды да
баса айтты. Аймақ басшысының сзіне сүйенсек, облыс аумағының 72 пайызын тауарлы
ауыл шаруашылығы ндірісін дамытуға қолайлы
жерді алып жатыр екен. Оның 295 мың гектары
инвестиция тарту мақсатында қолдануға
қолайлы. Осы жерлерді климаттық ерекшелігін
ескере отырып, келе ш екте болашағы бар
жобаларға беру кзделуде.
Алда тұрған тағы бір үлкен міндет – ол
тұқым сапасын жақсарту. Асқар Исабек ұлы ның айтуынша, облыста 10 ат тес тат талған ауыл шаруашылығы субъектісі жоғары
репродукциялы тұқым ндірумен айналысуда.
Алайда тұқым шаруашылығын дамытуға 645
миллион теңге субсидия қаралғанымен,
ңірде себілетін тұқымдардың 90 пайызының
сақтау мерзімі 10 жылдан асып кеткен.

Мұндай тұқымдардың нім беру қуаттылығы
тмен болатындығы айтпаса да түсінікті.
Осыған орай, аймақ басшысы егер тұқым
ндірумен айналысып отырған шаруашылықтар
жоғары сұрыпты тұқым ндіре алмаса, онда
әлемдегі белгілі сорттарды қолданысқа
енгізу жағын қарастыруды ұсынды. Облыс
әкімінің баяндамасында биыл аймақтағы 24
су қоймасы мен бгеттерге жндеу жұмыстары
жүргізілетіндігі айтылды. Сондай-ақ 2021 жылға
дейін «Қарақоңыз», «Ынталы», «Тасткел»
су қоймаларының клемін ұлғай ту жағы
да қарастырылуда. Одан блек, келешекте
сыйымдылығы 40 мил лион текше метрді
құрайтын қосымша 3 су қоймасын салу
жоспарда бар. Асқар Исабекұлы денсаулық
сақтау және білім салаларында да жүйелі
жұмыстармен қатар, мемлекеттік жастар саясаты, спорт, құқыққорғау салаларында атқарылатын жұмыстарға да тоқталып, шеші мін
күткен мәселелердің де барын жасырмады.
– Еліміздегі болып жатқан оң үрдістерге
Жамбыл ңірі де з үлесін қосатынына сенім бар.
Ол үшін бізде мүмкіндіктер мол деп есептеймін.
Елбасы ұсынған «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» бағдарламасы тұтас қоғамның және
әрбір қазақстандықтың санасын, рухани әлемін

жаңғыртуға бағытталған. Биылғы жұмысымыз
Елбасы Жол дауы нан туындайтын міндеттер
мен бағдарламаларды іске асыруға бағытталады.
Онда тарихы терең Қазақ хандығының қазығы
қағылған Жамбыл жерін одан ары дамыту
бойынша бірқатар жоспарлар бар. Соның бірі –
Тараз шаһарын шырайландыру. Бұл жұмыстар
басталып та кетті. Жұмысты жүйелендіру үшін
Қала құрылыстық кеңес құрамы згертіліп,
трағалығыммен апта сайын з отырысын
ткізуде. Қаладағы саябақтар мен гүлзарларды,
кше келбеттерін згертуге қатысты жоспарлар
түзілуде. Биыл бұл жнінен бірқатар жұмыс
атқарылатын болады. Алдымызда қыруар жұмыс
күтіп тұр. Оларды бірлесе отырып, абыроймен
атқарамыз деген сенімдемін, – деді облыс әкімі.
Облыс әкімінің баяндамасынан кейін
сз алған Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов
республикалық ақпараттық топ мүшелерінің
Жамбыл облысының жұртшылығымен жүздесуге
келгенін жеткізіп, Елбасы Н.Назарбаевтың
биылғы «Тртінші нер кәсіптік революция
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері»
атты Жолдауының негізгі басымдықтары туралы
кеңінен түсіндірді. Жиында аудан тұрғындары
онлайн байланысқа шығып, здерін толғандырып
жүрген сауалдарға да жауаптар алды.
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ТҰРҒЫНДАР ТОЛЫҚ ХАБАРДАР БОЛДЫ
Биылдан бастап Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы төлемдері жаңа тәртіппен жүзеге асырылады.
Оған 2015 жылы «Қазақстан Республикасында зейнетақымен
қамсыздандыру туралы» заңға енгізілген өзгерістер негіз
болып отыр. Осыған сәйкес 2018 жылдың 1 қаңтарынан
бастап зейнетақы төлемдері ай сайын төленеді. Ескеретін
бір жайт, егер зейнетақы тағайындауға өтініш берген мезетте,
жинағыңыздағы сома 404 мың 940 теңгеден аспаса, онда
бұл сома сізге бір рет толығымен беріледі. Бұл – ең төменгі
зейнетақының он екі еселенген мөлшері.
Бірінші жағдайда зейнетақы
тлемдерінің жылдық сомасының
1/12 блігі зейнеткерге ай сайын
тленіп отырады. Ол «Зейнетақы
тлемдерінің млшерін есептеуді
жүзеге асыру әдістемесіне» сай
есептеледі. Бірақ ай сайынғы тлем
ең тменгі күнкріс деңгейінің 54

пайызынан тмен болмайды. Биыл
оның млшері – 28 мың 284 теңге,
ал бұл соманың 54 пайызы – 15 мың
274 теңге екен.
Қазірдің зінде Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қаңтар
айында барлығы 38 мың 329 алушыға
қызмет крсеткен. Олардың ішінде 4

мың 64 азамат зейнетақы тағайындау
жнінде Қорға бірінші рет тініш
берген. Олардың қатарында мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген I
және II топтағы 328 мүгедек бар.
Жыл басынан бері зейнетақы
тлемдері ай сайынғы кесте бойынша
штаттық тәртіпте жүзеге асырылып
келеді. Мұндай нормаларды енгізудегі басты мақсат – зейнетақы
жүйесінің тиімділігі мен БЖЗҚ-дан
зейнетақы тлемдерін жүзеге асыру
ұзақтығын арттыру.
Зейнетақы заңнамасына енгізілген згерістер күшіне енбес бұрын, яғни 2017 жылы Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қоры кеңклемді түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Соның арқасында тұрғындар
2018 жылдан бастап згеретін ере-

желер туралы толық хабардар. Оған
2017 жылдың 29 қыркүйегінде қордың барлық филиалында ткізілген
«Зейнетақы тлемдерін жүзеге
асыру тәртібі» тақырыбындағы
Ашық есік күні де з септігін тигізгені анық. Шараға 4 мыңнан
астам адам қатысып, бұқаралық
ақпарат құралдары да зейнетақы
жүйесіндегі згерістерді халыққа
жет кізуге атсалысты. Желтоқсан
айының басында БЖЗҚ-ның барлық филиалы «Зейнетақы заңнамасында 2018 жылы күшіне енетін
згерістер туралы» брифинг ткізді.
Ақпараттық-түсіндіру жұмыстарынан блек, 2017 жылдың 30-31
желтоқсанында «БЖЗҚ» АҚ барлық
операциялық блімшелері жұмыс
істегенін атап ту қажет. Ондағы

мақсат – 2018 жылдың 1 қаңтарына
дейін БЖЗҚ-дан зейнетақы тлемдерін алу құқығына ие болатын
салымшыларға тлемдерді рәсімдеуге мүмкіндік беру. Осы күндері
барлығы 431 азамат зейнетақы тағайындау жнінде тініш берген.
Зейнетақы тлемдерін 2018 жылдың
1 қаңтарына дейін рәсімдеген зейнеткерлер тлемнің мерзімділігін
(ай сайын, үш ай сайын, жыл
сайын) сақтауға және згертуге
құқылы.
Еске сала кетейік, алдағы
уақытта да зейнетақы тлемдерін
жүзеге асыру тәртібіне қатысты
тұрғындарға кеңінен ақпарат беру
шарасы жалғаса беретін болады.
Бегім СҰЛТАН

ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН

Кәмила ЛҰҚПАНОВА,

VisitАlmaty туристік ақпарат орталығының директоры:

ӨМІРШЕҢ ИДЕЯ
ӨРКЕНИЕТКЕ БАСТАЙДЫ
Елбасы
«Болашаққа
бағдар: рухани
жаңғыру» бағдарламасында
«Қазақстанның киелі жерлерінің
географиясы» жобасын жасап,
тарихи орындарды анықтау,
кеңінен насихаттауды тапсырды.
Мақсат – тарихты қастерлеп, ішкі туризмді
дамыту. Қазақ елінің тұмса табиғаты
мен тарихи орындарына туристерді
көптеп тартуға қазір жан-жақты жағдай
жасалған. ІТ технологияның көмегімен,
әлеуметтік желі арқылы, смартфонға
ыңғайлы қосымшалардың көмегімен
барлық ақпарат қолжетімді. Осы бағытта
Алматының тарихи, мәдени орындарын
насихаттап жүрген – VisitAlmaty туристік
ақпараттық орталығы. Жастардың
отандық туризмді дамытуға
қосып жатқан үлесі жайында
Кәмила Лұқпановамен
сұхбаттастық.
– Қазақстанның табиғаты кркем, тарихи жерлері кп-ақ. Бірақ
ішкі туризмнің дамуы әлі де болса
баяу. Сіз басқарып отырған орталықтың болашаққа жоспары қандай?
– VisitAlmaty-ның мақсаты –
Алматының мәдени, тарихи орындарын кпшілікке таныстыру. Туристерді тарту. Саяхаттап келгендерге қаладағы крікті жер лерді
а р а л а т у. Та р и х и о р ы н д а р д ы ,
демалыс аймақтарын елдің бәрі
бірдей біле бермейді. ?зім де Алматыға келгенге дейін Шарын, Клсай, Қайыңдының керемет табиғатынан бейхабар едім. Ұлттық тағамдардың дәмдісін, демалыс орындарын туристер білсе екен деген
мақсатпен VisitAlmaty-ны құрдық.
Біріншіден, қаланың артық шылығын бүкіл қазақстандықтар,
содан кейін алыс-жақын шетел
білсе деген ниетіміз бар. Наурыз
айының соңына қарай бірінші рет
Алматыны жақыннан тани түсу
үшін жобаларды жүзеге асырмақпыз. Бірінші бағытымыз – қала аумағында орналасқан кне тарихи
орындарды насихаттау. Мәселен,
Боралдай сақ қорғандары – қалада
орналасқан бірден-бір тарихи орын.
Мұндай қорған ешбір елде қала
ішінде орналаспаған. Екіншісі –

қаланың мыңдаған
аған мүмкіндіктері табыс кзі
зі екенінен хабардар ету.
– Алматының әр бұрышы тарих.
Музей, тарихи орындарға туристерді
тарту мәселесін қолға алып жатыр
екенсіз. Нәтижесі қандай?
– Тарихи қала болғандықтан, әр
ғимараты ткен кезеңнен сыр шертеді. Қазақтың тарихында есімі алтын әріппен жазылған тұлғалардың
жеке-жеке музейлері бар. Кркемсурет, музыкалық аспаптар, нер
музейлеріне келушілердің қатарын
арттыруды қолға алдық. Шетелден
келген туристер ең бірінші елдің
тарихына, тұрмысына, мәдениетіне
мән береді. Бір-екі күн ішінде бірнеше музеймен егжей-тегжейлі танысып шығуға мүмкіндіктер жасадық. Электронды форматтағы наси хат тау жұмыстары нәтижесін
беруде. Болашақта музейлер шаң
басқан архив кейпінен туристер жиі
тама шалайтын орталыққа айналады.
– Соңғы жылдары қала халқы
жабық ғимараттағы сауда ойынсауық орталықтарында демалады.
Табиғат аясында серуендеуге қызмет
крсету сапасының тмендігі әсер
етпей ме?
– Барлық қазақстандықтардың

Алматыға келуіне септігіміз тисе
дейміз. Адамдар кбіне Алматыға
базар, сауда жасау үшін, ағайынтуы сының тойына ғана келеді.
Екін шіден, Алматының зінде
емдік шипажайлар, демалыс орындары жеткілікті. Қаланың зінде
Алматы, Алатау, Кктем секілді керемет емдеу-сауықтыру шипажайлары бар. Мысалы, астаналықтар
демалыс күндері Алматыға демалу
үшін асығады. Шымбұлақ, Ақбұлақ
және «Медеу» мұз айдыны сияқты
дүние те кп. Қазақстанның басқа
аймақтарынан ерекшелігі – Алатаудың баурайында орналас қандығы. Тау шаңғы спортын жаппай
дамытуға да мүмкіндік бар. Алматыны қала екенін білгенімен,
шын мәнінде, қаланың тарихи,
мәдени орындарын кпшілік біле
бермейді.
– Оған не себеп?
– Меніңше, насихат кемшін.
Қалада қаншама жыл тұрса да Кктбеге шықпағандар жетерлік. Одан
блек, Алматыда ресми жиындар,
бизнес кілдеріне арналған халықара лық конференциялар жиі
теді. Fлемнің әр түкпірінен келген

қ
қонақтарға Алматыны таныстырып
қ
қана қоймай, насихаттаймыз. Тек
ж
жиынға келіп-кетпей, тарихымызб
бен танысып, керемет табиғатын
ттамашалап, мәдени мірімізден
ххабардар болады. Алматыда айн
наласы 2-3 күнде Батыс пен Шығыс
аасханасынан дәм татуға бо лады.
Қ
Қай елдің тағамын іздесе де, ресттораннан оңай табады.
– Сіздерге ұсынысымен келіп
ж
жатқан жастар бар ма?
– Халық мемлекет жасап жатқ
қан дүниелерге ғана сенеді. Жобассын ұсынатын жастар кбі несе,
««мемлекеттік жобаларға қа тысу
үүшін не істеу керек?» деп сұрайды.
Б
Біз студент кезде ақпарат дәл қаззіргідей қолжетімді емес еді. Бүгінде
б
барлық жағдай бар. Біреулер
қ
қаржылай, енді бірі ақпараттық
қ
қолдау, кеңес сұрап келеді. Англияда
б
білімімді шыңдап, елге келген соң
к
кптеген жобаны іске асырдым.
Қ
Қазір ұлттық кәдесыйларды жасап
ж
жүрген жастармен жұмыс істеудеміз.
З
Заманға сай, те әдемі жасайды. Тур
ристер алып кеткенге клемі де
ыңғайлы, түрі де сан алуан, бағасы
да қолайлы. Былтыр авторлық кино ларды насихаттауға қолдау
білдірдік. Қысқасы, ерекше идеяны
іс жүзінде керемет табысқа айналдыруға Алматыда мүмкіндік мол.
Барлығына арманды жүзеге асырудың арасы бір-ақ қадам дегенді
айтып жүремін. Бастапқы кезде
сенбейді. Іс жүзінде жүзеге асырғаннан кейін қатты қуанады.
– Жастар жобасын қорғау үшін
қағазбастылықтан шаршамай ма?
– ?з идеясының міршеңдігін,
кпшіліктің нақты бір мәселесін
шеше алатындығын дәлелдей білуі
керек. Сол кезде ғана армандары
ақиқатқа айналады.
– Студенттер ресми іс-шараларда
ерікті болумен шектеліп жүрген жоқ
па?
– Жастар білім алумен қатар,
жұмыс істеп, бизнес ашып, табыс
табуына мегаполисте мүмкіндік
кп. Қазіргі жастар ағылшын, қазақ, қытай, корей, испан тілдерін
жетік меңгерген. Мемлекеттік,
науқандық іс-шараларға атсалысу
арқылы олар біріншіден, здеріне
қай сала қажет екенін зерттейді.

?зінің қызығушылығын іске асыруға қандай мүмкіндіктері бар екеніне кзі жетеді. Қоғамның сұранысын жастардан артық ешкім
білмейді.
– Қазақ еліндегі жастардың
шетелдегі замандастарынан айырмашылығы қандай?
– Біздің елдегі жастардың артықшылығы – Отанға, елге қызмет
етуге даяр. Жастар – патриот. Заманға сай уақыт үнемдеу, шетелге
білім алуға, жаңа нәрсені үйренуге
құштар. Шетелдің жаста рында
эгоизм басым. ?здерінің жеке басын кбірек ойлайды. ?з әлемінде
қиялмен мір сүруге бейім. Олар
зін-зі дамытуға құштар. ?нербілім үйренуге кп уақыт бледі.
Бұл күнде шетелде білім алу да –
жаңалық емес. Білімдінің ккжиегі
кең. Бейбіт заманда шектеулі
шекара қою қажет емес деп ойлаймын. Қазақстанның жастары Отан,
ата-ана, ағайын-туысқа деген жанашырлық, мейірбандығымен ерекшеленеді.
– Ел міріндегі елеулі іс-шаралардың туіне атсалысып жүрсіз.
1зіңіз жайында айта кетсеңіз?
– Батыс Қазақстан облысының
Орал қаласында туып-стім. Алматы қаласына келіп, KIMEP-ке
оқуға түстім. Содан бері осындамын.
Ұлыбританияда Англияда білімімді
шыңдадым. Студент кезімде қоғамдық жұмыстарға белсенді араластым. Алғашқы мамандығым – журналистика және PR. Маған ісшараларды ұйымдастыру те қатты
ұнайды. Кпшілікпен араласқанды
жақсы кремін. Былтыр желтоқсан
айынан бері Алматы туристік ақпараттық орталығының директоры
қызметін атқарамын. Маған сенім
артты. Жауапкершілік жүктеді.
Туризмге дейін Универсиаданы
ткізуге атсалыстым. Универсиадаға
дайындалу және ткізу жніндегі
дирекция директорының орынбасары болдым. Ұлыбританияда
Халықаралық журналистика мен
БАҚ бойынша магистрлік білім
алдым. SNC Kazakhstan журналында
еңбек еттім. БАҚ саласында кптеген жобаны жүзеге асыруға белсене араластым. Шет елден келген
соң, Отанға қыз мет етуді туризм
саласынан бастадым.
– 2ңгімеңізге рақмет!
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Жаратқан Иеміз осы өмір жолымда
қаншама жақсы адамдармен, жаны
жайсаң азаматтармен жолықтырды.
Кейбірімен аз-кем дәмдес-тұздас
болдық, қайсыбір тұлғалармен тұрақты
да тығыз қарым-қатынастамыз, ал
енді бір кісілермен тіпті ағайындай
жақындасып, ағалы-інілі бауырдай
сырлас болып кеткен жайымыз бар.
Әбдіжәміл Нұрпейісов, Сағындық
Кенжебаев, Серік Қирабаев, Әлия
Бейсенова, Төрегелді Шарманов,
Қуаныш Сұлтанов, Кеңес Аухадиев,
Сейілбек Шаумаханов, Бақберген
Досманбетов және көптеген
азаматтармен жақсы араласамыз. Мен
үшін сондай етене жақын, ерекше орны
бар тұлғаның бірі – Кенжеғали Сағадиев.

ТҰЛПАР ТЕКТІ
азамат
Еліміздің білім-ғылым саласын дамытуға айрықша үлес
қосқан, крнекті мемлекет және
қоғам қайраткері, халқымыздың
біртуар азаматы, білгір басшы,
ғұлама ғалым, кемел азамат,
академик Кенжеғали Сағадиев
биыл сексеннің сеңгіріне шығып
отыр. Менің ол кісімен танысқаныма жарты ғасырға жуықтады.
Осы жылдар ішінде Кенжеғалиді
тек жақсы қырынан кріп, жарқын істерімен танып келемін.
Жасы кішіге жанашыр аға бола
алатын, зін сыйлата алумен қатар, згені де сыйлай білетін адал
да әділ болмысының арқасында
болар, соншама уақыттан бері
арамызда еш қабақ шытысып,
кңіл қалатындай жағдай болған
емес. Қазақтың «жақсы ортақ»
деген ұстанымын ұмытпағандар,
жайсаң жанды жақын тарта жүруге бейім қазақы мінездің қадірін
білетіндер, жүрекпен ұғынып,
түйсікпен сезінетін рухани туыстықтың орны блек екеніне жетік
ағайын мұндай қарым-қатынастың сырын айтпай-ақ ұғынады.
Қарапайым ауыл баласынан
академик, мемлекет және қоғам
қайраткерлігіне дейінгі жүріп
ткен жолынан ең әуелі Сағадиевтің ойшылдығы мен пайымпарасатының тереңдігін түсінуге
болады. Кез келген мәселе
бойынша з пікірін ашық әрі нанымды айта білетінімен ерекшеленетін. Ойлы сзін ішіне бүгіп те
қалмайды. Бұдан кез келген мәселеге жаны аши білетін қасиетін
кретінбіз. Осыдан Сағадиевтің

нағыз ғалымдығының бір қырын
ғана емес, ел мен мемлекеттік
мүддені бәрінен де биік, бәрінен
де қасиетті санар тектілігін аңғаратынбыз. Ол үшін мірде адастырмайтын басты қағида – намыс
пен талап. Мектепті үздік бітірген
соң, ҚазМУ-ге түсті. Оны қызыл
дип ломмен бітірген соң, Мәскеуге аттанды. Ондағы әлемге
әйгілі Плеханов атындағы институттың аспирантурасына түсіп,
сол ғылым ордасында шыңдалды.
Профессор Н.Фасоляктың шәкiртi болды. Осылай ана тiлiнiң
мәдениетi, з халқының менталитетi мен Мәскеудің озық мәдениетiн бойына ciңipе білді, ел ағасы
дәрежесiне де жеттi. 1974 жылы
Кенжекең Мәскеудегі Плеханов
атындағы институтта докторлық
диссертациясын қорғаған. Соған
бірге барғанбыз. Содан бастап
жақын танысып, араласып кеттік.
Белгілі азамат Кеңес Бердәлиев
пен Кенжеғали екеуі дос, қызметтес болған. Қаби Ақаев, Сағындық
Сатыбалдин, Мұхтар Арыновпен
бірге сол кісілермен араластық.
Ол кездері Сағадиев – Парткомның хатшысы болды. Біздің
таныстығымыз Кеңес Бердәлиев
арқылы басталған. Кенжеғалидың
анасын білетінмін. Ақжарқын,
адал, те сабырлы жан болатын.
Кенжеғали отбасында үш ұл, үш
қыз болатын.
Республика, Одақ клемiнде

Талдықорғанда Қазақстан Президенті
Н.Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты
кітабын талқылауға арналған жиын &тті.
Шараны Алматы облыстық тілдерді
дамыту басқармасының басшысы Айдар
Башбаев: «Тәуелсіздік дәуірі» – еліміздің
&ткен жылдарда бастан кешкен тарихын
жүйелі баяндаған құнды еңбек. Т&рт
б&лімнен тұратын кітаптың мазмұны аса
бай, еліміздің жаңа тарихын тұтас қамтыған.
1р б&лімнің атауына да баса мән беріліп,
жаңа тарихымыз бен қазақстандық
құндылықтардың дәуірлік оқиғалары нақты
әрі айқын к&рініс тапқан» деді.
Cңірдегі ақын-жазушылар, зиялы
қауым, жас буын кілдері бас қосқан жиында Алматы облыстық Қазақстан халқы ас-

есімі белгілі болды, ал қайта
жаңару, түлеу, егемендiк жылдары
әлемдiк ғылыми ортаға аты танылды. К.Сағадиевтің ірі экономист-ғалым ретіндегі ғылыми
шығармашылығы алғашында
материалдық-техникалық жабдықтау мәселелерін зерттеуден
крі ніп, ол оның талдамалары
негізінде экономика ғылымының
жаңа бағытына айналды. Кенжеғали ;бенұлы осы бағыттың
кшбасшысы болды. Бірнеше рет
М ә с к е у, Л е н и н г р а д , К и е в ,
Минск, Тбилиси және басқа қалаларда баяндама жасап, кптеген
ғалымдар мен мамандардың
назарын зіне аудартты. Жоғары
білім беру жүйесіндегі ұйымдастыру ісін ілгерілете жүріп, зінің
мектебін қалыптастыра білген
ғұлама ғалымдардың бірі. Сзімізге дәлел, бес институтта ректор
болып, түбегейлі згерістер жасап, з беделін мойындатқанын
ай туға болады. Еліміздің тарихында республиканың 5 бірдей
жоғары оқу орнын басқарған
бас шылар сирек екені ақиқат.
Целиноград ауылшаруашылық
институты, Қазақ мемлекеттік
басқару академиясы, Қазақ мемлекеттік аграрлық университеті,
Халықаралық бизнес университеті, Халықаралық ақпараттық
технологиялар университеті сынды айтулы оқу орындарын басқарып, іскер басшы ретінде де

таныла білген Кенжекең Қазақстанның Ұлттық ғылым академиясын басқарып, Парламентке
депутат болып екі рет сайланды.
Қай жерде еңбек етсе де адал,
еңбекқор, ақжарқын жан ретінде
танимыз.
Бүгіндері арамызда жоқ белгілі ғалымдар Салық Зиманов,
Манаш Қозыбаев, Cмірзақ Сұлтанғазиндермен бәріміз бірге
жақсы араластық. Кеше ғана
арамызда жүрген жандар бүгін
жоқ. Жақсының зі кетсе де, кзі
кетпейді. Ақыл-парасаты мол,
халықтың қамын з басынан
артық қойып, дүние-байлық жинауды мақсат тұтпаған, адамгершілік пен қарапайымдылықты
қос қанатындай қатар ұстай
білген азаматтар еді. Қайбір жылы
бәріміз Кенжеғалидің үйінде
жиналғанымыз есімде. Сонда
Манаш Қабашұлы «Мен –
тарихшы, Сағадиев – экономист,
Ормантаев – балалар дәрігері,
Сұлтанғазин – математик. Бірақ
бәріміз ұлт мүддесі, елдің ркендеуі үшін қызмет етіп келе жатқан
жандармыз» деген болатын. Расында, барлығымыз әртүрлі саладан жиналсақ та, мүддеміз, мұратымыз бір екенін ұғынатынбыз.
Бір қарағанда, Кенжеғали
сырттай сұсты да қатал сияқты
крінгенімен, сйлесе келе, оның
ақжарқын, кеңпейіл, бауырмал
адам екенін байқайсыз. Кейбір
белгілі тұлғалар ксіліп сйлеп,
кп ақыл айтуға бар да, алдына
келген адамның сзін соңына
дейін тыңдап, пікіріне ден қоюға
еш жоқ қой. Ал Кенжекеңнің
бойына сйлеу мәдениеті де,
тыңдау мәдениеті де қатар қонған:
з уәжін дәлелдеп айта да біледі,
згенің ойын ықыласпен тыңдап,
оған құлақ аса да біледі.
Кенжекең мен Нағытай жеңгеміз Нұрлан, Ерлан, Ербол деген
үш ұлдарын кішкентай кезінен
бастап білімге құштар, жанжақты, еңбекқор етіп тәрбиелеуге
атсалысты. «;ке крген оқ жонар,
ана крген тон пішер» деп дана
халқымыз бекер айтпаса керек.
Осыған саятын болсақ, ұлағатты
әке бала тәрбиесіне ерекше кңіл
блді. Балалары да әке аманатын
асқақтатқан тәрбиелі, білімді де
білікті маман иелері атанды. Қазір
еліміздегі беделді азаматтарға
айналды. Жақында ұлы – Білім
және ғылым министрі Ерлан Сағадиевті бір жиында кріп қалдым. Мені крген бойда, амансаулығымды сұрап, ерекше ізеттілік танытты. Тіпті бала күніндегі
естеліктерімен де блісті. Бала
күнінде қолын сындырып алғаны,
менің ота жасағанымды айтып,
ризашылығын білдіріп отырды.

Бұл менің де есімде жақсы сақталған.
Тек лауазымды қызметіне
орай ойға оралатын, тек соған
қатысты ғана қоғамдағы сыйлы
тұлғалардың қатарында аталатын
адамдар болады. Ертең ол лауазымнан кеткен бойда ол жнінде
ешкім елжіреп еске ала қоймайды, сыртынан сыйлап, қадір
тұтып жүрмейді. Енді бір кісілер
болады – олардың қандай қызмет
іс тейтіні, нендей орынтақта
отырғаны емес, жай аты-жнінің
зі ерекше құрмет сезімін тудырады. Кенжеғали Сағадиев – сол
екінші топқа жататын тұлға.
Оның аты-жні естілгеннен-ақ ел
жадырап сала береді. Cйткені
атқарып жүрген қызметіне
кпшілік разы, әрбір ісі халықтың
игілігі үшін жасалғандықтан,
есімі кптің кңіліне ұялап,
ккірегінен орын алған тұлға.
Терең білімді, таным ккжиегі
кең, жан-жақты азамат болғандықтан, ол кісі кез келген адаммен, кез келген мамандық иесімен
де тез тіл табысып, шүйіркелесіп
кете береді. Қоғамдық мірдің
барлық саласынан дерлік хабардар, қай тақырыпта болсын орнықты әңгіме айта алады. Оның
тңірегінде экономистердің де,
шаруашылық мамандарының да,
нер адамдары мен ақын-жазушылардың да үнемі үйіріліп жүретіні сондықтан. Ол кісінің адамдармен араласа білетін, жақсы
идея, озық ой, нақты мақсаттармен оларды зіне тарта, айналасына топтастыра алатын қасиеттері қызмет барысында талай рет
қажетке жарағаны сзсіз.
Ұлт зиялысынан Ұлт абызы
деңгейіне ктерілген крнекті
мемлекет және қоғам қайраткері
Кенжеғали Сағадиев қандай мақтауға да әбден лайық. Қазір қоғамымызда кейбір қасиетті ұғымдарымыз бен сздеріміздің қадірқасиетін дұрыс бағаламау үрдісі
байқалады. Жалпы, «зиялы»
дейтін зияткер қауымға тек ақын,
жазушылар мен нер адамдары
ғана жатады деген жалаң түсінікке
бой алдырып алған жайымыз бар.
Шын мәнінде, елдің, жердің,
халықтың қамын ойлайтын, сол
игілікті істің жолында тынымсыз
еңбек етіп, тер тгіп келе жатқан,
ұлттың ткенін таразылап, бүгінін
бағдарлап, келешегіне кз жібере
алатын Кенжеғали Сағадиев
секілді ардақты азамат, тұғырлы
тұлғаларды нағыз зиялы деп тануымыз керек.
Камал ОРМАНТАЕВ,
академик,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты

ДӘУІР ЖҮГІН АРҚАЛАҒАН ТУЫНДЫ
самблеясы хатшылығының меңгерушісі
Ғабит Тұрсынбай, облыс әкімі баспасз
қызметінің инспекторы Сағыныш Намазшамова, облыстық «Жетісу» газетінің тілшісі Қажет Андас, «Текелі тынысы» қалалық
газетінің бас редакторы Торғын Тұрлыбаевалар Елбасының жылдар жүгін арқалаған туындысы туралы ойларын ортаға
салды.
– Президент: «Бұл кітап менің ұлы қолдаушым, кемел келешегіне зінің қазақстандық жолымен қарыштаған жасампаз
халқыма арналады» деп кітаптың мазмұнын
айқындап берді. Шынында да, тарихи-

публицистикалық жанрда жазылған кітапта
еліміздің ткені мен болашағына қатысты
автордың кзқарасы егжей-тегжейлі баяндалады, – деген Алматы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының
меңгерушісі кітапта мемлекеттің ішкі саясатының жарқын жетістіктері, ішкі саяси
және ішкі экономикалық згерістердің
қалай жүзеге асырылғандығы туралы айтылып, аймақтық қауіпсіздік мәселесі де
кеңінен талданғандығын баяндай кетті.
Сағыныш Намазшамова, Қажет Андас,
Торғын Тұрлыбаева «Тәуелсіздік дәуірі»
кітабы жастардың ертеңгі күнге деген сені-

мін нықтайтын, бағыт-бағдар нұсқайтын
аса бағалы туынды екенін, болашақ үшін
маңызының зор екеніне тоқталып, кітаптағы ақпарат саласы бойынша айтылған
тұжырымдарды талдады.
Жиынға қатысқан жас буын кілдері де
здерінің пікірлерін білдірді. Cздерінің нағыз алтын ғасырда мір сүріп жатқандықтарын мақтан ететіндіктерін айтты. Жұлдызды жұп – ;ліби Бекайдар мен Гүлнұр
Нұрасылова «Елім менің» әнін шырқады.
Болат АБАҒАН,
Алматы облысы
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Бірінші кредиттік
бюроның мәліметтеріне
сүйенсек, 2017 жылы банктер
1,5 трлн теңгеге кепілсіз жедел несие
берген екен. Алдыңғы жылмен
салыстырғанда бұл 400 млн теңгеге көп.
Несиенің мұндай түрі банктердің кредиттік
портфелін қамтамасыз етіп отырған драйвер
деуге болады. Сарапшылар да соңғы кезде
адамдардың санасын тұтынушылық көзқарас
жаулап алғанын, соның әсерінен тұтынушылық
несиенің халық арасында танымалдыққа ие
болғанын айтуда. Мамандар мұндай
тенденцияның мемлекет үшін де қауіпті екенін
ескертіп келеді. Сондықтан Ұлттық банктің
несие тұтынушыларына арналған
кеңестерін ұсынбас бұрын, заңгердің
займдар турасындағы пікірімен
бөлісуді жөн санадық.

НЕСИЕ

деп нұсқай салады. Мұндай әрекет тердің барлығы да заңсыз.
Одан б#лек, банктер ұсынатын
келісімшарт тек бір жақтың мүддесін к#здейді. Бірақ іс сотқа
жет кенде, қаржылық ұйымдар
«әркім #з мүддесіне сай келісімге
келді» деп дау айтуы мүмкін. Заңға сәйкес біз де банкке #з талаптарымызды қоя аламыз. Егер келісімшарттың кей тұстары к#ңіліңізден шықпаса, мына жеріне
мынадай #згерту енгізсек деп #з
ұсынысыңызды айта аласыз. Бірақ іс жүзінде бізде әлі мұндай
тәжірибе қалыптаспай жатыр.

АЛҒАНДА

Абзал ҚҰСПАНОВ,
заңгер:
– Несиені адамдар негізінен
тұтынушылық мақсатта қолданады.
Шын мәнісінде, кредитке алған
қаражат бизнес жасауға бағытталуы қажет деп есептеймін. Бізде, керісінше, тұтынушылық сипаты басым. Мысалы, той жасауға, қонақ шақыруға, тіпті, соңғы
кездері, киімді де несиеге алатын
болып барамыз. Сол киімді кимесек те, ештеңе #згере қоймасы
анық. Бұл адамдардың жеке бюджетін тиімді басқаруына кедергі
болады, бір с#збен айтқанда, ешқандай пайда әкелмейді. %рі мұндай тенденция, яғни, адамдардың
тұ тынушылық несиені жаппай
пайдалануы мемлекеттің саясаты
мен дамуына да кедергі келтіреді.
(йткені мемлекетті адамдар құрайды. (з басым шұғыл бір қажеттілік туындап қалса немесе
он сыз «аспан айналып жерге
түскелі тұрса» ғана несиеге жүгінген дұрыс деп есептеймін. Басқа
жағдайда, күнделікті тұрмыс-тір-

керек?» деген сауалға жауабын
ұсынамыз.
Кредит алмастан бұрын оның
сіз үшін қаншалықты тиімді екенін әбден саралап алыңыз.
Кредитке сатып алынатын
тауар немесе мүлік қаншалықты
шұғыл қажет? Оның құнын толық
жинауға мүмкіндік болса, сауданы кейінге қалдырғаныңыз ж#н.
Қаржылық мүмкіндігіңізді
есептеңіз және кредит т#лемдеріне сәйкес алдағы уақытта шығынның #суін ескере отырып, #з
бюджетіңізді талдаңыз! Отбасылық бюджеттің кіріс және шығыс

НЕНІ

ЕСКЕРУ ҚАЖЕТ?

2017 жылы екінші де"гейлі банктер 2,1 трлн те"геге
блшектік несие берген. Бл алды"ы жылмен
салыстыранда 40 пайыза кп. Ал микроаржылы
йымдар тарапынан берілген несие клемі – 110 млрд
те"ге. М%& сынан несие клемі со"ы бір жылда
71 пайыза кбейген.
шілік үшін кредит алуды құптамаймын.
***
Бірақ несие алуға тура келсе,
біріншіден, банк ұсынған келісім нің шарттарын толық оқып
шығыңыз дер едім. %детте, клиент
#зі сұраған қарызға келісім бергенін естігенде, қуанғанынан құжаттарға мән берместен қол қоя
береді. Мұның #зі адамдардың
психикасына әсер ету үшін әдейі
солай ұйымдастырылған. Сондықтан қандай к#лемде қарыз

9

SARAP

алсаңыз да, шарттың жобасымен
ал дын ала танысу керек. Егер
#зіңіз түсінбесеңіз, арнаулы мамандармен кеңесіп алған дұрыс.
Мұ ның барлығы – азаматтық
кодекстің талаптары. Шарт екіжақты келісіммен ғана жасалады.
Еш кім ешкімді мәжбүрлей алмайды.
***
Кейде кредиттік менеджерлер
клиентке келісімшартпен танысуға арнаулы уақыт бермейді. «Міне, мына жерлерге қол қоясыз»

***
Тағы бір айтарым, заңгерден
б#лек, экономист мамандардың
да кеңесін алу қажет. Себебі, қазір
к#птеген банктердің шарттарында
жасырын комиссиялар бар. Мыса лы, жылдық пайыздық м#лшерлемесі 14 пайыз деп к#рсетіле ді, бірақ шындығында 30-35
пайыз ға дейін барып қалатын
кездер болады.
МҮМКІНДІГІҢДІ
БАҒАЛА!
Қаржы секторын реттеуші де,
ба қылаушы да – Ұлттық банк.
Сондықтан бұл мекеме азаматтардың қаржылық сауаттылығын
жоғарылатып, тұтынушылардың
құқығын қорғау үшін түрлі жобалар ұйымдастырып отырады.
Т#менде қаржылық реттеушінің
«Несие алмастан бұрын не істеу

Несие – банк
тарапынан трын
й, автоклік немесе
ттынушылы масатта
берілетін ашалай арыз трі.
Оны айтарарда стіне сыйаы
млшерлемесі осылады.
Бл – арыза берілген
аражатты пайдалананы"ыз
шін банкке осымша
тленетін стеме
пайыз.

б# ліктерін анықтай отырып,
#зіңіздің қаржылық жағдайыңызды бағалаңыз: кредитті т#леуге
қаржылық мүмкіндігіңіз қаншалықты жетеді?
НЕСИЕ ТУРАЛЫ
КЕЛІСІМШАРТ
ҚАНДАЙ БОЛУЫ ТИІС?
Банк қарызы туралы келісім –
несие толық #телгенше банк пен
сіздің қарым-қатынасыңызды
анықтайтын негізгі құжат. Ең қарапайым әрі басты ереже – несие
шартын толық және аса мұқият
қарап шығу: алғашқы екі бетте
банк қарыздың шектік сомасын,
түрін, пайыздық сыйақы м#лшерлемесінің к#лемін, жылдық тиім-

Аннуитеттік
тлемдерге сәйкес ай
сайын те"дей сома
тленеді. Ол негізгі
арызды" бір блігі мен
есептелген сыйаыны
амтиды.
Дифференциалды
тлемге сай арызды"
негізгі сомасы те"дей
лестермен тленеді,
ал сыйаы арызды"
алдыына есептеледі.
Бл әдіске сәйкес, кредит
бойынша алашы тлем –
кредиттеуді" бкіл мерзімі
ішінде е" ірі тлем болады,
ал алашы жылдар
аржылы жктеме
трысынан е" ауыр
жылдар болады.
ді сыйақы м#лшерлемесі мен
мерзімін және валютасын міндетті түрде к#рсетуі қажет. Осылайша, сіздің қарызды қандай жолмен және қалай қайтаратыныңыз:
аннуитетті ме, әлде дифференциалды ма, қарызды қайтару уақыты кешіктірілгені үшін қандай
#сі мақы немесе айыппұл тағайындалатыны анықталады.
Банк қарызы шартын жасаған ға дейін клиентке мынадай
мәліметтер туралы ақпарат беруі
тиіс:
қарыз мерзімі;
қарыздың шектік сомасы
және валютасы;
сыйақы м#лшерлемесінің
түрі және м#лшері;
қарыз берумен және оған
қызмет к#рсетумен байланысты
комиссиялар мен т#лемдердің
толық тізімі;
қарыз шартының талаптарын біржақты тәртіпте #згерту
жағдайлары;
клиенттің, кепіл берушінің,
кепілгердің және #зге тұлғалардың жауапкершілігі мен тәуекелдері.
Туындаған кез келген сұрақ
бойынша банк менеджерінен кеңес
алыңыз.
ҚАРЫЗДЫ ҚАЙ ВАЛЮТАДА
АЛҒАН ДҰРЫС?
Қарыз валютасын таңдаған
кезде шетелдік валютадағы қарыздар табысыңыз теңгемен #лшенсе, сіз үшін аса тиімсіз болатынын есте сақтаңыз.
Сонымен қатар банктерге
соңғы 6 ай бойы шетелдік валютамен табыс алмаған азаматтарға
ипотекалық қарыздарды шетелдік
валютада беруге тыйым салынған.
НЕСИЕ МЕН БЛІП
ТЛЕУДІҢ
ҚАНДАЙ АЙЫРМАСЫ БАР?
Б#ліп т#леу – сатып алған заттың құнын ешқандай артық т#лемсіз теңдей б#ліп қайтару. Мысалы, сіз бүгін дүкеннен мұздатқыш сатып алдыңыз делік, оның
құнын үш ай ішінде б#ліп қайтарасыз. Ал қарызға берілген қаражатты пайдаланғаны үшін белгіленген пайыздық м#лшерлемені
т#леу сатушының мойнында.
Кейде, аздаған артық т#леммен
қайтарылатын несиелер де б#ліп
т#леуге саналады. Мұны сіз т#лене тін соманы қарыз мерзіміне
к#бейту арқылы анықтай аласыз.
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Жалпы, қоғамда, жеке адамның өмірінде сапа деген
ұғымның алатын орны ерекше. Кәсіпкер бір өнімнің түрін
шығарып, кәсібін дөңгелетіп кету үшін, ең алдымен сол өнімге
сұранысты зерттеп біледі. Онсыз есі бар адам бекер қаражат
шашып өнім шығармайды. Себебі, экономиканың заңы
бойынша кез келген өнімнің «өзіндік құны» болады. Егер ол
шығарған өнімнің ешкімге керегі болмаса, онда кәсіпкер
банкротқа ұшырайды. Өнімге сұраныс болған күннің өзінде
кәсіпкерлер арасында бәсеке туындайды. Кімнің өнімі сапалы
болса, сол ұтады. Себебі, сапалы өнім өтеді және басқалардың
өніміне қарағанда жоғары бағамен сатылып, көп пайда
әкеледі. Кәсіпкер кәсібін кеңейтеді, көркейтеді. Ал кәсіпкердің
қоластындағы қызметкерлері, жұмысшылары мамандықтарын
пысықтап, заманына сай жаңа әдістерді ойлап табуға
ұмтылады. Ондай кәсіпорындар елді көркейтеді, алға тартады,
халықтың әл-ауқатын арттырады. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУдың профессоры, физик Әділхан Әбілдаев білім саласындағы
ұзақ жылғы тәжірибесімен бөлісіп, өз ойын ортаға салады:
– Кәсіп және кәсіпкер – те
кең ұғымдар. Ол қоғамның, жеке
адамдардың мірінің барлық саласын қамтиды. Кәсіптің түрлері
к п. Мысалы, халыққа қызмет
к рсету, білім беру, нер, спорт
саласы... Осылардың ішінде білім
беру саласы – ауқымы кең, күрделі
салалардың бірі. Оның күрделілігі,
кеңдігі, мазмұндылығы соншалық,
бұл сала тамырын кең жайған, адам
мірін, қоғамды түгел қамтитын,
оның ткенін де, ағымдағы күйін
де түгел анықтап, келешегін де
болжап, бағдар беретін сала. Білім
беру саласы бір қырынан қарағанда
халыққа қызмет к рсету саласына
ұқсайды. Шынында, оқу орындары, олардың қызметкерлері
халыққа білім берумен айналысады. Бұл – қызмет к рсету деген
с з. Екінші жағынан оқу орны нім
шығарып жатыр деп те түсінуге
болады. Бұл жерде оқу орнының
иесі, оның қол астындағы ұстаздар,
қызметкерлер кәсіпкер болып, ал
олардың шығарып жатқан німі
– осы оқу орнын бітіріп, шаруашылықтың, ғылымның белгілі бір
саласының маманы деген диплом
алып шыққан адам. Міне, осы
тұрғыдан алғанда кәсіпкердің (оқу
орнының иесі, қызметкерлері)
шығарған німінің (жас маманның)
сапасы жоғарыда аталған кәсіпкердің істеп жатқан жұмысын толық сипаттайды. Ол дайындап
шы ғарған мамандардың білімі
неғұрлым терең, біліктілігі
жоғары болса, соғұрлым оларға
сұраныс к п болады. Ондай
мамандар ғылымның, техниканың, жалпы қоғам мірінің
барлық саласын алға тартады, тез
дамытады. Ондай оқу орындарының аты әлемге жайылады,
кеңейеді, әр елде б лім шелері
ашылады. Басқа оқу орындарының қызметкерлері бұл оқу
орнын іздеп келіп, з мамандықтарын шыңдайды, үйренеді.
Міне, осы жерден әңгіменің
басын бұрып, тақырыбымызға
оралайық. Біздің елде жастарға
білім беріп жатқан оқу орындарының жағдайы қандай? Қазақстанда мыңдаған мектеп, лицей,
колледж, жүздеген жоғары оқу
орны бар. Олардың бәрі меншік
түріне қарамай оқу жоспары, оқу
бағдарламасы, әдістеме жағынан
Білім және ғылым министрлігіне
қарайды. Бұл министрлік еліміз
егемендік алғалы бері білім, ғылым
саласында реформа жасаумен келеді. Реформалардың идеясы, к здеген мақсаттары сырт қарағанда
те керемет. Білім, ғылым саласын
дамыған елдердегі білім беру жүйесімен қауыштыру, Болон жүйесіне
к шіру, саладағы сыбайлас жемқорлық деңгейін барынша т мендету, мектептерде, жоғары оқу
орындарында тестілеу әдісін кең
қолдану, дәріс оқыған ұстаздарды
емтихан алу үдерісінен аластату
(реформа авторларының ойынша
олар әлеуетті сыбайлас жемқорлар,
т.с.с). Бірақ еш нәтиже жоқ. Ке-
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Әділхан ӘБІЛДАЕВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың профессоры:

даланып, қажетті білімін алып шет
елдің біріне зытпақ. Олар здері
бара жатқан елде жұмысқа сапалы
білімі бар әрі қиын мәселелерді
шешуге қабілеттілігі бар жастарды
іріктеп алатынын жақсы біледі.
Олар здеріне қандай білім керек
екенінен де толық хабардар. Ұстаздар қауымының ішіндегі басқалардан тереңірек біледі-ау дегендеріне кенедей жабысып, оның
білетінінің бәрін түгел, түк қалдырмай сорып алуға тырысады.
7ттең, студенттердің бәрі осылардай болса ғой, кінішке қарай,
керісінше болып тұр. Қалған
90 пайызын қызықтыратын белгі –
жанды қинамай оп-оңай бір
дипломға ие болу. Осы мақаланың
басында айтып ткеніміздей,
біздің елде білімге сұраныс жоқ.
Оқу орнын бітіріп, диплом алып
шыққан маман зі туралы түйіндемені жан-жаққа таратып, кім
жұмысқа шақырады деп күтіп жүреді. Қандай да бір жұмыс беруші
табылып, жұмысқа шақыра қалған
күнде к бінесе жас маманның
білімін, қабілеттілігін қазбалап
сұрап жатпайды. Жоғары білім
алды деген дипломы болса болға-

БІЗДІҢ ЕЛДЕ
БІЛІМГЕ СҰРАНЫС ЖОҚ
рісінше, оқу орнын бітіріп жатқан
жастардың білім деңгейі жақсарудың орнына, күрт т мендеп
кетті. Неліктен? Осын шама
шыңырау құздың түбіне құлауымыздың себебі неде? Мемлекет
қаржыны аяп жатқан жоқ. Оқимын
дегендерге жеткілікті м лшерде
гранттар б ліп жатыр. «Болашақ»
бағдарламасымен қанша жас
жігіттер мен қыздарды шетелге
жіберіп оқытып жатыр. Олардың
да келіп, экономикамызды, білім,
ғылым саласын оңалтып жатқаны
шамалы. К бі ебін тауып сол жақта
қалып, қайтып келгені бір-екі
жылдан кейін шет елдердің біріне
қайта кетіп жатыр. Бұндай
жағдайдың берік қалыптасу себебінің бірі және ең бастысы – елімізде білімге сұраныстың жоқтығы.
Мәселені бас жаққа, басқаша айтқанда «шаңырақ» жаққа қарай
бармай-ақ т меннен, «балақ»
жақтан, басқаша айтқанда «ірге»
жақтан қозғап к релік: Қазақтар
бата бергенде: «Шаңырағың биік,
босағаң берік болсын» дейді.
Босаға – іргетасқа бекітілген жақтау. Іргетас берік болса, босаға да
берік. Іргетас – кереге, уық, шаңырақ табанын тіреп тұрған негіз.
Ол негіз – халықтың туып- сіп,
білім алып шығатын жері – жанұя.
Бала жанұяда туып, бесікте жатып,
анасының бойынан нәр алып,
мейіріміне емін-еркін, алаңсыз
қанып, әрі қарай есін біле бастағанда мектептен білім, тәрбие
алып, мірге құлаш ұрады. «Ел
болам десең, бесігіңді түзе» деген
ма қалдың да мағынасы осыны
меңзеген тәрізді. «Балапан ұяда не
к рсе, ұшқанда соны іледі.» Біздің
балалар алтын ұя мектебінде не
к реді? Оларға білім, тәрбие беретін мұғалімдеріміз қандай адамдар?
Білім деңгейі, тәрбиесі, мірдегі
ұстанымы қандай?
Осы мәселелерді қозғап к релік. Ақпарат құралдарынан к ріп,
естіп жатқанымыздай, мектеп
мұғалімдерінің ішінде (бәрі деуден
аулақпын) қылмыс істеп, түрмеде
отырып шыққандар да кездесіп
жатыр, келеңсіз жағдайларға араласқаны үшін мемлекеттік қызметтен босап, уақытша бой тасалап
жүргендер де, мектеп директорының немесе аудан басшыларының, бизнесмендердің туыстары,
таныстары бар екені жиі айтылып

жүр. Бұлардың бәрі білім беру
саласына еш қатысы жоқ адамдар
екені анықталып жатыр. Оларды
мектепте балаларға білім, тәрбие
беру үшін қалай жұмысқа алды?
Мектеп директорын мұндай әрекетке баруға не итермеледі? Жұмысқа алынғандардың дипломына
қарап, мірбаянына үңіліп, тіпті
педагогикалық оқу орнын бітірген
күннің зінде олардың дипломдарында к рсетілген мамандықтары
қабылданған қызмет орнына
сәйкес келе ме, жоқ па, оны тексеретін аудандық кадр б лімі қайда
қарап отыр? Қазақ тілі мен әдебиетінің маманы математикадан,
дене шынықтыру пәнінің маманы
физикадан сабақ беретін мектептер
де бар екен. Бұндай адамдардың
балаға білім де, тәрбие де бермесі
айдан анық. Аталған келеңсіз
жайт тардың орын алуы, түптеп
келгенде «баяғы жартас сол
жартас» ашк здік, жемқорлыққа
келіп тіреледі екен. 7ңгіме мектеп
директорында ғана емес, одан «бір
сүйем», «бір қарыс», тіпті «бір
құлаш» жоғарыда отырғандар не
қарап отыр? Бастауыш сыныптардың мұғалімдері немесе әртүрлі
пәннің мамандары жетіспей
жатқан мектепке арнайы педогогикалық орта білім беретін оқу орнын
немесе жоғары білім беретін оқу
орнын бітірген жас маман жұмыс
сұрап келсе, мектеп директоры
одан ақша талап ететін к рінеді.
Директордың сұрағанын беріп,
зінің еңбек жолын пара берумен
ашқан мұғалім келешекте бар
ынта-жігерімен баланы білімғылымға қызықтырады деу қиын.
Бұл уақиғаның бәрі ерте ме, кеш
пе елге таралады. Оны к ріп, біліп
скен бала келешекте кім болады?
Білім қайда қалды? Ел-жұрт, Отан
қайда қалды? Бәрі сатылады, бәрі
сатып алынады. Ар, ұят дегеннен
жұрдай болдық емес пе? 9рімдей
сіп келе жатқан балғын жастың
келешегі қандай болады? Ел
келешегінің іргетасын шірітетін
кейбір келеңсіз жайттардың шет
жағасын айттық. Енді келешегіміздің керегесі, уықтары, туырлығына қарай қозғалайық. Басқаша
айтқанда, еліміздің білімін, ғылымын алға сүйрейтін, индустрияландыру бағдарламасын іске
асыратын, жалпы халықтың әлауқатын жақсартуға ат салысатын

мамандар дайындап жатқан
жоғары оқу орындарындағы білім
беру сапасының ахуалына шолу
жасап к релік. Қисық соғылған
іргетастың үстіне керемет сарай
саламын деудің зі ақылға қонбайтын іс екені белгілі. «Барлық
жерде бүлініп жатқан жоқ шығар.
Солардың ішінен іріктеп, дұрыстарын таңдап алып оқытып, маман
дайындауға болатын шығар» деп те
үміттенетіндер бар. Бірақ бүгінгі
еліміздегі білім беру жүйесі оған
мойын бұрғызбайды. ҰБТ тапсырып, орта мектепті бітіріп, аттестат
алған жастар жинаған балдарына
сәйкес бәсекеге түсіп, зі таңдаған
т рт мамандықтың біреуіне тті
делік. Енді жас жігіт пен қыз здері
ткен мамандық бойынша дайындайтын жоғары оқу орындарының
бірін таңдап, соған құжаттарын
тапсыруы тиіс. Жоғары оқу орындарының арасында талапкер үшін
тартыс жыл бойы үнемі жүріп
жататыны белгілі. Бұл әрекетті
«талапкерге кәсіптік бағдар беру»
деп атайды. Облыстарға арнайы
іссапармен әртүрлі мамандық иелері аттандырылады. Олар барған
жерлерінде жастарға здерінің
университеті туралы қызықты
әңгімелер, д ңгелек үстел, таныстыру рәсімдерін ұйымдастырады, буклеттер таратады, тіпті
әртүрлі пәндік олимпиадаларға
қатысып, оның жеңімпаздарына
«Сіз университеттің студенті
болып қабылдандыңыз» деген
бұйрықтың к шірмесін табыс
етеді. Бұл айтылғандардың бәрі
бейнетаспаға жазылып, интернетке
қойылады, телеэкраннан к рсетіледі, радиодан беріледі. Университеттің з жұмысын әрі қарай
жалғастыруы, кеңеюі немесе қысқаруы талапкердің басқа оқу орнын емес, осы университетті таңдап, осы университетке
құжаттарын тапсыруына байланысты. Қай университетке талапкер к п түссе, сол университеттің
тасы рге домалайды.
Енді сол талапкердің таңдауының белгілерін анықтайтын
жағдайлар туралы с з қозғайық.
Білім беру сапасы талапкерлердің
шамамен тек 10 пайызын ғана
қызықтырады екен. Оның да себебі
белгілі. Жастардың ат т беліндей
бұл б лігі біздің елдегі ақысыз
беріліп жатқан грантты пай-

ны, барып кел, алып кел немесе
қағаздарды, құжаттарды толтыру
сияқты жұмыстарға қабылдайды.
Сондықтан оқуға түскен студенттің
бірінші ойлайтыны, әйтеуір бір
университеттің студенті деген
тізімге ілініп, сол жерде 4-5 жыл
уақыт ткізіп бір дипломға ие болу.
Бұндай студентке (білім алғысы
келмей, алға бір қадам да баспай
тұрған адамға) білім беріп, одан
маман дайындап шығару қиялға
ұқсас те қиын жұмыс. Ондайларды
бір семестрден артық ұстамай,
университеттен шығарып жіберуге
ешкімнің батылы бармайды.
Жылдар бойы қанша қаражат,
қанша еңбек жұмсап оқу процесін
оңайлатып, талапты т мендетіп
«торға» түсірген жастарды енді
«үлгермейсің» дегенді желеу етіп
уыстан шығарып алсақ, ол барып
тұрған ақымақтық емес пе?! 9зің
отырған бұтақты түбінен шабу ғой.
Шынында да студентке тікелей
білім беріп жатқан профессорлар
қауымынан бастап, бүкіл ректорат,
бухгалтерия, қысқасы еден жуушыдан бастап университеттің
ректорына дейінгі қызметкерлердің
бәрінің жалақысы осы студенттердің алып келген грантынан
(грантқа ие бола алмағандардың з
қалтасынан шығарып т леген
ақшасынан) құралып тұрған жоқ
па?! Бұл жағдай студентке зінің
асыраушысы ретінде қарап, оны
аялап, кпелетіп алмай, кейбір
жастықтың қызуымен істеген
«еркеліктеріне» к ніп, сылапсипап, асты-үстіне түсіп, дипломын қорғатып, қолына м р басылған, ректордың қолы қойылған
дипломды заңды түрде ұстатып
шығарып салуды университет
ұжымының әрбір мүшесіне міндеттеп тұр.
Міне, біздегі білім жүйесі –
осындай. Бұл жүйені згертемін
деп әуре болудың қажеті жоқ. Оқу
орындары дайындап жатқан
« німге» елімізде сұраныс болса
ғана сол мамандықты ашу керек,
ал болмаса ол мамандық жабылу
керек. Сұранысқа сәйкес қана нім
шығару керек. Сонда ғана білім
сапасы артады.
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Дние-жал ан дейміз ой кейде. Расымен, жал ан екен. Оны біз «мірден
Рахымжан Отарбаев тті» деген сәтте та ы бір сезіндік. азаты! ажайып
жазушысыны!, мірді! %былыстарын згеше кзбен кре білген арапайым
жанны! мірден тым ерте кетуі – абыр аны айыстырар ауыр ай ы.
«Рахымжан а а – тарландардан ал ан бір зі еді,
Бір зі – бар азаты! мінезі еді». Б%л – Баыт Беделханны! Рахымжан
а аны жотауы. Біз Рахымжан а аны ана жо алтан жопыз, азаты! дара
мінезін де жо алтты...
азаты! ажайып жазушысын әлі талай жотайтынымыз аны. К!ілге
демеу: артында ал ан м%расы. Ойып тсер ой тіркестері, кркем сздері.
Рахымжан а аны іздеген сәтте м%расын оып, кркем шы армасымен тілдесіп, жректі ж%батамыз. Тек... к!іл сенбейді...

Рахымжан ОТАРБАЕВ:

С*УЛЕЛІ
С*ТТЕРІМНІ4
Б*РІН

А А6АЗ6А Т8СІРДІМ
***
Мына тірлікте соншама жүрегім
жарыла қуанған сәттерім де
болды. Жер бауырлап кінген де
сәттерім болды. йткені зімезім шапағаттан грі, кесапатты
кп жасаған адаммын. Біреуге
жақпасам, мінімнен емес,
мінезімнен жақпадым.
***
Қуанышты, жарқын сәттердің
бірін қазір басымнан ткеріп
жатырмын. Тәуба деп айтамын.
Ағалардың алдында, осы
топырақтан ткен кзі жоқ
ағаларымның алдында кешірім
сұраймын. Қазақ поэзиясының
ақша бұлты атанған )бу
Сәрсенбаев, қазақтың ұлы ақыны
Жұмекен Нәжімеденов мұндай
салтанатты кре алған жоқ.
Болмаса, Зейнолла Серікқалиев,
Зейнолла Қабдолов, Ғабдол
Сланов, Мағзұм Сүндетов сияқты
ағаларым кре алмады. Мен
солардан артықтығымнан ткізіп
жатқан жоқпын. Олар үлкен тұлға,
мен – кішкентай адаммын.
йткені мен солардан тәлім
алдым.
***
Жастайымнан ағалардың
алақанында стім. 25 жасымда
Алматыға барып едім, )бу ата,
)біш аға, Фариза апа, Жұмекен
аға, Шерхан аға, Оралхан Бкеев,
Мұхтар Шаханов, Шыңғыс
Айтматов, бәрі әлдилеп, қолында
ұстады. Осы күні «неге?» деп
ойлаймын. «Осы бір шашы
тікірейіп, ауылдан келген баладан
бірдеңе шығады-ау» деп ойлаған
болуы керек. Ағалардан
жақсылықты кп крдім.
***
Прозада да, драматургияда да
шынымды айтамын. Тіпті сұхбат

берсем де, шынымды айтуға
тырысамын. зімнің неше түрлі
қылықтарымды айтамын. Мүмкін
бұл кей адамдардың ұғымына
сыймайтын шығар. йткені бұл –
менің мірім. Адамнан
жасырғанды Алладан жасыра
алмайсың. Ұлым Ермерейге арнап
күнделік жүргіздім. зім
жақсылық крген ағаларымның
тізімін жаздым.
Мен дүниеден тсем де, сол
ағаларымның ұрпағының қолына
су құйып жүр дедім. Солардың
ұрпағының алдын торғай адым
кесіп тпе дедім. )кең үшін
жасағаның сол болсын деп
жаздым.

***
Мені зіне ұстаз тұтатын трт-бес
жас драматург бар. Екеуі
Қарағандыда тұрады. Серік
Сағынтай мен Алмас Мырзахмет.
Соларға айттым: «Аға адамда біреу
болуы керек. Ұстаз да біреу.
)йтпесе, он жолға түссең, адасып
лесің».

***
Эрнест Хемингуэй: «Жақсы
жазушы болу үшін талантпен
қоса, бақытсыз балалық керек»
дейді. Шешеміз жүзу білмейтін
қырдың қызы. 26 жасында суға
кетті. )кем мал бағады. Жалғыз
үй, шағылдардың ортасында
отырдық. Жалғыз бала. Айдаладан
аттылы біреуді крсек, қуанушы
едік. Алыстан айғайлап, үйге
шақырып, қонақ қылатынбыз.
Қонақ келген күн – үйде үлкен
мереке болатын.

***
Екі дәуірдің перзентімін. Екеуін
салыстырғанда, Құдайға шүкірміз.

***
Жұмекен аға: «Мен де кейде
жылаймын» деп айтатын еді.
Кңілің кірлеген кезде жыласаң,
тазарып қаласың. Кңіліңнің
терезесі жуылып қалғандай, жандүниең ағарып шыға келеді.
«Қытайдан жеткен сәлемдеме»
деген әңгімемді жылап отырып
аяқтадым. Жылаған адамның
жанына, сезіміне, рухани
жаңаруына, тазаруына әсер етеді.
Ал менің әңгімелерімде біраз
шындық бар.

***
20 жыл болды, «Ақырзаман» деген
романымды аяқтай алмағаныма.
Құйттай ғана роман. Егер
шығарма з биігіне жетпесе, оны
оқырманға бере алмаймын.
Жалпы, қоғам, мір сүрген орта
жнінде айтқан кезде біреулер
сияқты кесіп тастауға болмайды.

***
Қиялыммен бір арал жасап алдым.
Сонда мір сүрдім. Бұл арал
керемет тұрады. зім оңаша
жатамын. Осы күні қорқамын.
Сол қиялыммен жасаған
аралымнан шықпай қалуым
мүмкін деп.
***
Яссауи ілімі, Абай леңдері мен
қарасздері идеология болып
жарытпайды. Олардың тәрбиелік
мәнін басқаша пайдалануымыз
керек. Ал идеологияның кмекші
құралы болған әдебиет – шын
әдебиет емес. Ол з бетінше
дамуы керек.
***
)зірге құс келді, құс кеттім жоқ.
Романды айтам... Етене ескі
сүрлеу. Дайын оқиғалар. Таныс
шайқастар. Бала күннен құлаққа
құйылып қалған шежіре, шертпе
сыр және бар. Ал да, жаз. Ең

шыжығы – «ал бітірдім» деген
жанкешті шақта басталды...
Артынша Астрахань, Мәскеу мен
Орынбор мұрағаттарын сүзіп
туім мұң екен, қапияда түбі жоқ
түгесілмес қазынаға кезігейін.
Алтын желі үзіліп-үзіліп барып
кері жалғаныпты. Бкейхан,
Жәңгірхан, Фатима тоташ,
портреті Кремльдің Георгиевский
залында ілулі тұрған генераллейтенант Ғұбайдолла Жәңгіров,
ғылымға сіңірген еңбегі үшін
Семенов Тянь-Шанскийдің з
қолынан үлкен күміс медаль
алатын Мұхамед-Салық
Бабажанов, дағыстандық
мұсылмандарға әліппе жасап
беретін ғұлама Мақаш Шолтыров,
атақты Шәңгерей Бкеев...
Осы арыстардың бәрін тәрк
етіппін. «Ханшасын – қатын,
керегесін – отын» қылған
Махамбет ккемшілеп, әсіре
шауыппын. Обал-сауапты
ұмытыппын. Сонымен, мен
романымды неге ртедім? )рине,
жалаугер Исатай мен Махамбетті
жек кргеннен емес, әділқазы
болмағаным үшін!
Есім түзу болғанымен,
қаламымның ұшы қисайып
кетіпті. Сйтіп, кгенкз
кнелерге кзапара қиянат жасай
жаздаппын.
з-зіме таңғалдым. Ескі ұғымнан
әлі ажырамаппын. )лі күнге
санам азат емес екен. Тазарта
алмаппын. Не себеп?
)йтеуір, қырып-жойғанды, күш
крсеткенді, зорлық-зомбылықты
жақтай беріппін. Зиялыны
крмеппін, зарына құлақ
ілмеппін. мір біреу болғанмен,
кезек екеу екенін ұмытыппын.
Осы аса қауіпті дерттен
құтылмаққа шырпыны қолға
алдым. йткені озалдардың
обалынан қорықтым. Киеден
сескендім. Күнәдан қаштым.

***
Ал «тірік айтпайсыз ба?» деген
әңгімеге келсек, біздің ауылда бір
шал айтушы еді: «тірікті
құлпыртып айтуын айтарсың-ау, тек
тыңдаушысы мен қостаушысы
келіссе», – деп. Мына заманда тірік
айтпайтындай, менің не жазығым
бар? Тіпті сүйсініп айтамын.
йткені менің алдыма күн сайын
сүйретіліп тірік-әкә келеді. Мал
баққан ауылдың баласымыз ғой.
Бірден танимын. Арығын, семізін...
Оның бәріне бірдей шығындай
берсем, жүрегімдегі аз ғана
шындығымды лтіріп алам ғой.
***
Жанбай қалған жарық
жұлдыздардың бірі Сағат
)бдуғалиев еді ғой, шіркін. зі
аспанда екі жұлдыз қатар жанса,
бірінің жарығын бірі басып кетеді.
леңде де осы қағида міршең.
Мәселен, Тлеген Айбергенов
зімен қатар шыққан талантты
ақын Меңдекеш Сатыбалдиевтің
жарығын басып кетті. Сол сияқты
Сағат ақынның атағын Жарасқан
)бдіраштың аты бүркемеледі.
Кезінде сол Жарасқан «Сағаттың
алдында лең оқуға ұялатынбыз»
деп айтатын. Осындай дарынды
тұлғаларды кпшілік білмей, бірліжарым адамдар ғана тілге тиек етіп
жүрсе, кмескіленбегенде қайтеді?
Прозада мірден ерте кетсе де,
Кейкі батыр туралы жазылған
«Құланның ажалы» атты
шығармасымен ғана қазақ
әдебиетінің кшін бастап тұрған
Ақан Нұрмановтың атағы жер
жарып тұр деп айта алмайсың.
Жалпақ жұрт біле бермейді...
***
Сәулелі сәттерімнің бәрін ақ
қағазға түсіруге тырыстым.
***
Кңілінің кірі бар адамға ақ қағаз
беруге болмайды. Кңілінің кірі
жұғады. Оны згеге жұқтырады.
Кірленген кңілді тазарту қиын.
зірлеген Гүлзина БЕКТАС
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ҚАЛЫҢ ҚАЛАЙ, БОКС ТӨРЕШІСІ?
Алматы облысының Талғар
ауданындағы АИБА-ның
Дүниежүзілік бокс академиясында Қазақстан бокс
федерациясы 2017 жылдың
қорытындысы бойынша жүзден жүйрік шыққан ең мықты
бокс төрешілерін үш номинациямен марапаттады. Ісшара аясында Қазақстан мен
Өзбекстанның былғары қолғап
шеберлері жолдастық кездесу
өткізіп, өзара күш сынасты.

© Айтжан МҰРЗАНОВ

Жомарт МОЛДАХМЕТҰЛЫ
Қазақстан бокс федерациясының т решілер ж ніндегі
в и ц е - п р е з и д е н т і Б ау ы р ж а н
Оспановтың пікірінше, елімізде
100-ге жуық бокс т решісі бар.
Бокс федерациясы ткен жылы
олар дың ара сынан «сайдың
тасын дай» елу т решіні іріктеп
алып, арнайы семинарлар мен
тренингтер ұйымдастырылды.
С й тіп, бокс бәсекелерінде
қазы лық етудің әлемдік әділтәсілдерін үйретіпті.
– +ткен жылы Қазақстан бокс
федерациясы ұйымдастырған 42
бұқаралық-спорттық сайыс пен
республикалық деңгейде ткен
алты чемпионатқа 79 т реші т релік жасады. Шындығын айту керек, біздің бокс т решілерінің
бі ліктілігі әлемдік деңгейдегі
т решілерден еш кем емес. Тіпті
кейбір т реші леріміз олардан
әлдеқайда мықты. Бүгінде Қазақстан бокс федера циясы
құрамында жұмыс жасап жүрген
т решілердің ішінде тоғыз

адамның АИБА-ның халықаралық дәрежедегі «3 жұлдызды»,
10 адамның – «2 жұлдызды», 15
адамның «1 жұлдызды» т реші
атағына ие болуы – мұның нақты
дәлелі. Бұған қоса, 9 т решіміз
жоғары ұлттық дәрежеге, 10 т реші ұлттық категорияға, 15 т решіміз 1-категорияға және 11
адам «спорт тық категориялы»
т реші атақ тарына ие. Бұл –
біздің бүгінгі к рсеткіш. Алдағы
мақсатымыз – бокс т решілерінің біліктілік деңгейін бұдан да
жоғары деңгейге к теріп, елімізде
білікті де білімді бокс т решілерінің әлемдік ұлттық мектебін қалыптастыру. +ткен жылы
сала т решілерінің біліктілік
деңгейіне үш мәрте аттестация
ткіздік. Бұған қоса, т решілердің
2017 жылы бокстан ткен сайыстарға т решілік етудегі барлық
к рсеткіштері сараланды. Сол
саралауға байланысты Қазақстан
бокс федерациясының т решілік
комиссиясы қорытынды шы-

ғарды. Қазір сіздер т решілеріміздің ара сынан кімнің
суырылып алға шық қанының
куәсі боласыздар, – деп Бауыржан
Кеңесбекұлы алғашқы жеңімпаздың есімін атады. С йтіп,
«Үздік рефери» номинациясы
бойынша жеңімпаз атанған
Қайрат Жұманқұлов Қазақстан
бокс федерациясының т решілер
ж ніндегі вице-президенті
Бауыржан Оспановтың қолынан
1 миллион теңгенің сертификатын
алды. Одан соң, елімізге танымал
жаттықтырушы, бокс федерациясының вице-президенті
Юрий Цхай Ержан Оспанбаевты
«Үздік т реші» номинациясын
жеңіп алуымен құттықтап, оған
1,5 миллион теңгенің сертификатын салтанатты жағдай да
табыстады. Қазақстан ұлттық
бокс құрама командасының жаттықтырушысы, халықаралық
дәрежедегі үш жұлдызды т реші
Мырзағали Айтжанов з кезегінде
т реші Наталья Цойға «Халықара-

лық дәрежедегі үздік т реші»
номинациясы бойынша 1 миллион теңгелік сертификатты
тапсырды.
Шара барысында ткен
Қазақстан мен +збекстан боксшылары арасындағы жолдастық
кездесуде шаршы алаңға шыққан
20 былғары қолғап шеберінің қайқайсысы болса да, здерінің күшқуатын к рсетуге тырысты.
+кініштісі, 56 келі салмақ дәрежесінде збекстандық Миразиз
Мирзахалиловпен қолғап
түйістірген қазақстандық боксшы
Қайрат Ерәлиев бұл жолы те
сылбыр қимылдады. +йткені
бұған дейінгі республи калық,
әлемдік жарыстарда атой салып,
талай рет жүлдегер атанған
Қайрат Ерәлиевтен қазақстандық
к рермендер тамаша ойын рнегін күткен-ді. Алайда еліміздің
еңбек сіңірген спорт шебері
Қайрат бауырымыз бұл жолы
жасындай жарқырай алмады.
Сайыс әдеттегі жолдастық кездесу
болған соң, бар күш-жігерін
жұмсамады ма қайдам, әйтеуір
ұпай санымен ұтылды. Десек те,
Қайраттың «ойында озған, шында
озар» деген халық мақалын
әрдайым бойтұмардай ұстанғаны
ж н секілді. Қуаныштысы сол,
Қайраттан кейін 61 келі салмақта
шаршы алаңға шыққан Санатәлі
Толтаев збекстандық Шукуржон
Рахимовқа зінің оңай алына
қоймайтынын дәлелдеп бақты.
С йтіп, оның үш раундта да
мерейі үстем болды. Санатәлінің
жеңісіне қуанған к рермендер
«Жарайсың, Санатәлі!.. Қайрат
үшін есе қайтардың!.. Азамат-

с ы ң ! . . » д е п д ау р ы ғ ы с ы п ,
орындарынан ре түрегелді. Талай
биіктерді бағындырып, дүниежүзілік додалар мен чемпионаттарда сан мәрте еліміздің намысын қорғаған, жүлделі
орыннан к рініп жүрген тәжірибелі боксшы Данияр Елеусінов
рингке жетінші болып шығып,
әдемі ойын рнегін к рсете білді.
Қарсыласы Бобоусмон Батуровтың қарымын байқағысы келген
болса керек, Данияр алғашқы екі
раундта жай қимылдады. Үшінші
раундтта қарсыласын жойқын
соққының астына алып, зінің
збекстандық боксшыдан к ш
ілгері екенін байқатты. Жасыратын түгі жоқ, бұл жолғы
жолдастық кездесуде бокс сүйер
қауымның ықыласына б ленген
шебердің бірі жас былғары қолғап
шебері Қамшыбек Қоң қабаев
болды. Басқаны қайдам, зіне
қарсы шапқан збекстандық пері
Роримшо Профсорды Қамшыбек
тура қамшымен ұрған дай үш
раунд бойы сабады. Сойқан
соққының салдарынан збекстандық боксшы үш мәрте
нокаудқа түсіп, әбден әлсіреді.
Осылайша, Қамшыбек жеңіс
туын бір саты жоғары к терді.
Осы жол дастық кездесуде 91
келіде рингке шыққан қостанайлық Антон Пинчук дене бітімімен,
қимыл-қозғалысымен һәм
дауылды соққысымен к рерменнің к зайымына айналды. Егер
жалықпай жаттығар болса, дәл
осы Қамшыбек пен Антонның
алдағы уақытта әлемдік додаларда
биік тұғырдан к рініп, еліміздің
к к туын желбірететіні ақиқат.
Тоқсан ауыз с здің тобықтай
түйіні, қазақ- збек былғары
қолғап шеберлерінің кездесуі
шынайы достық жағдайда тті.

Б*РЕКЕЛДІ!

ПІКІР

ҚАЛАМГЕРІМІЗ
АҒЫЛШЫНША СӨЙЛЕЙДІ

ЖАҢА НҰСҚА
ТАРТЫМДЫ ДА ТИІМДІ

Алдағы бес жылда қазақтың 25 ақын-жазушысының
кітабын ағылшын тіліне аудару
жоспарланып отыр. Бұл туралы
Халықаралық Қазақ ПЕН
клубының президенті Бигелді
Ғабдуллин мәлімдеді.

Серік ЖОЛДАСБАЙ
Астанада Оралхан Б кейдің
«Кісі киік» кітабының ағылшын
тіліне аударылған нұсқасы к пшілікке таныс тырылды. Бигелді
Ғабдул линның айтуын ша, қазақ
әдебиетінің жауһарларын ағылшын
тіліне аудару – те маңызды шаруа.
Сондықтан да ол алдағы уақытта бұл
іске Үкімет қолдау к рсетуі, жұмысты жандандыра түсу керек деген
пікірде.
– Қазіргі таңда дүниежүзінің
жартысы ағылшын тілін біледі.
Сондықтан да біз әдебиетімізді
насихаттағымыз келсе, шы ғармаларымызды ағылшын тіліне аударуымыз керек. *йтсе де, кітаптың
аударылуына келгенде баспа мәсе-

лесіне мән беруіміз қажет. +кінішке
қарай, біздің аударған кітабымыз
Франкфуртта немесе Нью-Йорктағы
кітаптар жәрмеңкесіне қойылмайды.
Сондықтан, кітаптың қай баспадан
шыққанының маңызы те зор. Сәтін
салса Сәкен Жүнісовтің шығармаларын, Қадыр Мырза *лінің,
Махамбеттің леңдерін аударғымыз
келеді. Бірақ поэзияны аудару те
қиын. Сонымен бірге, алдағы бес
жылда Қасым Аманжолов, Мұхтар
Мағауиннің кітаптарын тәржімалауды жоспарлап отырмыз. Осы
арқылы қазақ әдебиетін шетелдіктерге таныстыруға күш салып
жатырмыз, – дейді ол.
Оралхан Б кейдің «Кісі киік»
кітабын ағылшын тіліне аударған
азаматтың бірі – Саймон Холлингсворт. Ол аталған туын дығы
Саймон Геген атты отандасы екеуі
аударғанын айтады.
– Қандайда бір шығарманы
аудармас бұрын әуелі оны дұрыстап
ұғынып, егжей-тегжейлі түсініп алу
керек. Яғни, автордың үнін сезінбесеңіз, туындының негізгі мағынасынан ауытқып кетуіңіз мүмкін.

Сондықтанда біз Саймон Геген
екеуміз Оралхан Б кейдің кітабын
алты ай ішінде аударып бітірдік.
Бұған дейін Саймон екеуіміз орыс
тіліндегі кітаптарды ағылшын тіліне
т ә р ж і м а л ау м е н а й н а л ы с қ а н
болатынбыз. Халықаралық Қазақ
ПЕН клубымен танысқаннан кейін
маған Герольд Бельгердің кітабын
аудару туралы ұсыныс түсті. Ол кісі
туындысын орыс тілінде жазғаннан
кейін әлбетте күрделі болған жоқ.
Келесі жобамыз *уезовтің әңгімелері
еді. «Қараш-Қараш» пен «К ксеректен» бастап, Саймон екеуіміз
Мұхтар *уезовтің бірнеше туындысын ағылшын тіліне тәржімаладық.
Енді Оралхан Б кейді аударып
отырмыз, – дейді ол.
Белгілі публицист Бигелді
Ғабдул линнің ұйытқы болуымен
«Біз – қазақтармыз...» атты жоба
басталып, бірнеше қазақ классигінің
туындылары ағылшын тіліне аударылды. Олардың ішінде Мұқағали
Мақатаев, Бердібек Соқпақбаев,
Олжас Сүлейменов, *біш Кекілбаев,
Герольд Бельгер және Смағұл
Елубаевтың шығармалары бар.

Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев қазақ тілінің
латын графикасына негізделген, апострофты акутқа
ауыстырған әліп биінің
жаңа нұсқасын бекітті. 6
акутты (ноқатты) әріпті
және де жаһандық тіл –
ағылшыннан үйрен шікті
болып кеткен «ш», «ч»
әріптерінің қосақ таңбасын
пайдалану әлдеқайда тиімді әрі эстетикалық тұрғыдан алғанда тартымды
шықты. Ақпарат және комму ника циялар министрі
Дәурен Абаевтың пікірінде
айтылғандай, әліпбидегі
апостроф арнайы белгі
ретінде барлығын б ліп
тұрып, интернеттегі іздеу
мен қаржы қызметінде

қиындықтар тудыратындығы з алдына маңызды,
әрине. Бірақ қазекем
айтпақшы, «қарағанда к з
тоятындай» болу да әліпбиге қажет деп ойлаймын.
*ріптердің екеуін есептемегенде, қалған 30-ына бір
дыбыс, бір таңба келіп тұрған соңғы нұсқа – к пшілік
пікірінің ескерілгендігінің
айқын к рінісі. Ендігі
жерде мәселе с зден іске
тезірек к шіп, жаңа әліпби
нұсқасының тиімді міршеңдігін дәлелдейтіндей
бағдарламалар жасап, оны
к пшілікке түсіндіре отырып тарату қажет. Жалпы,
жұрт болып талқылаған
әліпби нұсқасы болашақтың әсем де қолайлы тілтаңбасына айналып,
к птің керегіне жарайтын
болсын.
Ақтолқын
ҚҰЛСАРИЕВА,
Абай атындағы
ҚазҰПУ-дың
Ғылыми жұмыс және
халықаралық
ынтымақтастық
ж%ніндегі проректоры

«Күле білу – мір,
күлдіре білу – нер,
күлкі болу – лім».
Сейіт Кенжеахметұлы

№84

«АРА» – ара болады,
шаққан жері жара болады».

«Күлкінің жеңбейтін
дұшпаны жоқ».

Оспанхан Әубәкіров

Бауыржан Момышұлы
БІРЕУ ИТТІК ЖАСАСА: «ИТ АДАМ ЕКЕНСІЗ ҒОЙ!» ДЕП РЕНЖІП ЖАТАМЫЗ.
«1Й, ТАУЫҚ ЕКЕНСІҢ ҒОЙ?» ДЕМЕЙДІ. СОЛАЙ ДЕСЕК ТЕ, ИТ – ЖЕТІ ҚАЗЫНАНЫҢ
БІРІ. ИТ ТУРАЛЫ МАҚАЛ-М6ТЕЛДЕР ЖҮД6 К1П. «БІР ИТ К1РІП ҮРЕДІ, БІР ИТ
ЕРІП ҮРЕДІ...», «ИТ ТОЙҒАН ЖЕРІНЕ, ЕР ТУҒАН ЖЕРІНЕ», «ЖАҚСЫ ИТ 1ЛІГІН
К1РСЕТПЕЙДІ» ДЕП КЕТЕ БЕРЕДІ. АЛ ТАРИХТЫ ИІСКЕСЕК, МЕШІН Ж6НЕ ТАУЫҚ
ЖЫЛЫНА ҚАРАҒАНДА, ИТ ЖЫЛЫ ХАЛЫҚҚА ЖАЙЛЫ, БЕРЕРІ МАЙЛЫ, Б6РІ
САҚАДАЙ САЙЛЫ СЕКІЛДІ. ҚАРАҢЫЗ, 1920 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДА МАЛ
ҚЫРЫЛЫП, ОЛ «ТАС МЕШІН» ДЕП АТАЛДЫ. 1931-1932 Ж.Ж. АЛАПАТ АШТЫҚ
ОСЫ МЕШІНДЕ БОЛДЫ. АЛ, ТАУЫҚ ЖЫЛЫ ДА ХАЛЫҚ «ҚЫТ-ҚЫТТАП» КЕТКЕН...
1920-21, 1932-33 ЖЫЛДАРЫ ЖҰТ, АШАРШЫЛЫҚ БОЛҒАНЫ БЕЛГІЛІ. 1968-69
ЖЫЛДАРЫ ҚҰРҒАҚШЫЛЫҚ ҚЫСЫП КЕП БЕРДІ. ИТТІ 1ЗІМ ДЕ СҰМДЫҚ ЖАҚСЫ
К1РЕМІН. БІРАҚ, К1РШІНІҢ ИТІНЕ ЖЕТПЕЙДІ ДЕ.

Көршінің қызы...
К
Жо-жоқ, көршімнің иті
керемет енді, үйіне бара
қалсаң. Құлағыңды
қыршып жеп, түкіріп
тастайтындай, өзіңді
талап-талап, бір сұмдықты
бастайтындай үреді дейсің.
Дарбазасының есігін
жартылай ғана ашып:
– Ассалаумағалейкум,
ауф-ауф! – дейсің де,
бес жүз теңге лақтырып
жіберсең, үні өшеді. Екі
жүз теңге сермесең, үріп
тұра береді. Көршім солай
үйретіп қойған. Ал, ұрықарылар доллар берсе де,
сол үргені үрген, үйіне
жолатпайды. Сондай
ақылды! Мың теңге
беріп едім, құйрығын
бұлғаңдатып, үйшігіне
кіріп кетті де, «ыздашыға»
500 теңге тістеп әкелді.
Ақылдысын-ай!
Көршіммен көрісіп, баяғы
жас кезінде ит жетектеген
келіншекке қалай ғашық
болғанын сұрадым.
Ол кезде Шымқалада
пәтер жалдап тұратынмын.
Ауылдан келген
бойдақпын. Бір күні біздің
подьезден шыққан керемет
сұлу-у-у келіншекке
ғашық болдым да қалдым!
Түймедей көздері бар
сабалақ жүнді мәшке
итті «бақытты итке»
санадым. Сол сияқты
мәшке болғанымда
ғой, сұлу келіншекпен
бірге жатар ма едім деп
ойладым. Қатарласа беріп,
қағындым:
– Апай, атыңыз кім? –
деп сұрадым.
– Атым – Динго.
– Қойыңызшы, иттің
аты ғой? Күйеуіңіз бар ма?

– Бар. Аты – Динго.
– Өмірге
көзқарасыңыз?
– Дингодай.
«Мына келіншектің
мәшкесінің аты Динго
болды ғой? Жыным келіп,
мәшкені қарғыбауынан
босатып жібердім де, өзім
жетектеліп жүре бердім.
Мәшке сияқты қыңсылап
қоямын. Сол бетімізбен
пәтерге кірдік. Келіншек

лған
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терезеге қарап тұрып
шешінді. Мен де... Жо-жоқ
бір түрлі үрпиіп тұрмын.
Бір кезде «Динго-о!» деді
ол бұрылмастан. «Әу-әуәууу» деп шәуілдедім мен.
Келіншек жалт қарады да,
халатын үстіне жамыла
салып, жетіп келіп,
шапалақпен салеп-салеп
жібергені. Тұра қаштым.
Сол қашқан бойда қазіргі
қатыныма үйлендім

ғой!» деп әңгімесін
аяқтады көршім. Ит...
Иттер... Биыл ит жылы
ғой, ағайын, иттерді
құрметтейік! Ит жылы
әлемге әйгілі Мать-Тереза,
Майкл Джексон, Софи
Лорен, Бриджит Бардо,
Жак-Ив Кусто, Стивен

Кинг, Уинстон Черчилль,
Лайза Минелли, Сильвестр
Сталоне, Ги де Мопассан,
Виктор Гюго, Александр
Дюма, Эрнест Хемингуэй,
Сократ, Юрий Гагариндер
туылды! Ит жылы
келді ағайын! Иттерді
құрметтейік! Бірақ,
Шымкентте В.Тарасов
деген азамат көршісінің
итін сойып жеп қойды.
Иттерді «уважайть»

24.02.2018 ж.
«Айқынның»
сатиралық қосымшасы
етпейді екен! Ал мына
сұмдықты қараңыз,
Алматы облысында
иттерді соғымға соятындар
көбейген. Есім Асқарұлы
деген ит қасапшысы
теледидардан сөйлеп,
көршілерінің өзі сойған
ит еттерін талап алып
кететінін айтқанда, аузым
ашылып қалыпты. «Мал
еті қымбат, сосын ғой
ит етін жейтініміз» деп
ақталады. Дәрігерлер
иттерде түрлі жұқпалы
аурулардың бар екенін
айтып, барабан қағуда.
Эхинококты айтсаңшы!
Иттерді құрметтейік,
ағайын! Әлемде иттердің
706 тұқымдасы бар
екен. Қазақы төбеттерді
айтсаңшы? Хош келдің, исі
қазаққа қамқор ит жылы!
ПЫСЫ: Айтпақшы,
мен жақында бір
танысымнан ит сатып
алғанмын. Түк үрмейді,
ең бомаса күлмейді... Жүз
грамм арақ берсем ғана
үреді. Бұрынғы ішкіш иесі
солай үйретіп қойыпты.
Таңертең, о, тоба, «похмелье, пох-мелье!» деп
үретінін қайтерсің?
Мұхтар ШЕРІМ
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24.02.2018 ж.
Халық әртiсi, профессор
Асқар ТОҚПАНҰЛЫНЫҢ рухына
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аттадық. Тауық жылы бiреуге сауық жыл болды,
бiреуге хауiп жыл болды, бiреулерге мауық жыл
болды. Сауық жылы дегенiм – сайрандадық,
хауiп жылы дегенiм – ойрандадық, мауық жылы
дегенiм – тайраңдадық. Тауық жылында кiмнiң
тарысы пiссе, соның тауығы болуға тырыспадық.
“Ашуланып төркiнiне кетiп қалған жеңгемiздi
әкелдiк!” дегендей, ағайын-жұрттың ақшасын
өзiне қайырып, өзiмiздiң төл теңгемiздi әкелдiк.
“Төбел тазға – төрт теңге, ойма тазға – он

– Мен, қазақтың тұңғыш кәсiпқой режиссерi,
Республикаға еңбегi сiңген өнер қайраткерi, халық
әртiсi, профессор Асқар Тоқпанұлы Тоқпанов!
Әй, шалтрафан! Жолымды кес-кестемей кет
былай!
“Ақын мен бозбаланың айырмашылығы неде?
Ақын ғашық болса, не жыр туады, не сыр туады.
Бозбала ғашық болса, не ұл туады, не қыз туады.
Екеуi де елге керек”.
Мұны айтқан кiм? Жетпiс үш жасында жетпiс
үш спектакль қойып, жетпiс үш жасында бiр ұл,
бiр қызды қатар таптырған арлан мiнездi, арқар
мүйiздi – Асқар Тоқпанұлы Тоқпанов!
Құдайға шүкiр, қыт-қыттаған тауық жылымен
қоштасып, ит жылының табалдырығынан да

зыған қу даламызға итсигек өсiрсек те бiрдеңе
өсiрiп баптайық, сақтайық. Жерiмiз жетiмсiремесiн.
Жер де театр секiлдi. Сыншы iнiм Сығаев
айтқандай, “Театр – тiрi организм. Ол да ауырады,
сауығады, бiр уақ салы суға кетсе, бiр мезгiл
сергидi, қалғитын кезеңдерi де болады, бiрақ
қашанда көңiлi ояу, көзi ашық, көкiрегi даңғыл”.
Арамызда аяқтан шалдырмайтын, арқадан
алдырмайтын түлкiлер де бар. Қалай десек те,
түлкiнi тазы болып шалуымыз керек.
Баяғы театрдың байбатшалары Қаллекей,
Елағаң, Серағаң секiлдi сегiз қырлы дара туған
дарындарымыз қайда?
Жастарды жiп байлап, жетектеп жүрiп театрға
әкелемiз. Жетектеп жүрiп рөл беремiз. “Жетектеп
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теңге, қырма тазға – қырық теңге” дегендей,
әркiмнiң несiбесiне қарай үлестiрiп бердiк. Жалпы,
тауық жылы соншалықты табысты болмаса да,
намысты жыл болды.
Хо-ош, ал ит жылынан не күтемiз? Халық
ұғымында “ит те жетi қазынаның бiрi”. Айтар
тiлек сол болсын – ит жылы қазанымыз тасып,
қазынамыз мол болсын!
Ит жылы иттей боп шаршасақ, жақсылықтың
жолында шарқ ұрып шаршайық. “Итiң жаман!”
деген де ауыр сөз...
“Ит байласа тұрғысыз жер” деген де тәуiр сөз
емес, ауыр сөз. Экологияның енесiн ұрып, құрдымға
жiбере жаздадық. Құрдым емей немене...
Құмырсқа көлеңкелейтiндей шөбi жоқ құла-

қосқан ит” түлкi ала ма? Көп байланған бұзаудан
бұқа шықпайды. Қара сөздiң қадiрiн бiлмейтiндер
қазақтың сөзiн батпаққа батырып айтады.
Дарымаған жарымайды. Сыпырғы бүрi түскенше
жақсы сыпырады. Бүгiнгi бүтiн сыпырғылардың
түрi бар да, бүрi жоқ.
Бұдан бұрынырақ Лопе де Веганың “Собака на
сене” деген спектаклi бiздiң орыс театрларында
жүре бастағанда атын қазақшалай алмай итәуремiз шықты емес пе? Бiр газет “Шөп үстiндегi
ит” деп аударды. Бiр газет “Шөптiң түбiнде
жамбастап жатқан ит” деп аударды. Ақырында
“Шөптi не өзi жемейтiн, не өзгеге жегiзбейтiн ит”
деп аударды. Ақырында “Шөп қорыған ит” деп
аудардық. Менiмше, бұл да оңып тұрған аударма

АЯЗ АТА ìåí АЛА Т¤БЕТТIЊ
Коллаж
Фарида ҚАПЕЗОВА-нікі

Аяз ата:
– Құтты болсын Төбет-ау, жаңа жылың,
ың,
Жаңа жылдың білдірші жаңалығын?
Ала төбет:
– Арпылдап айдалаға үргеніммен,
Ешкімнің аттағам жоқ ала жібін.
Аяз ата:
– Бірі ғой ит те жеті қазынаның,
Аман ба ағайындас тазыларың?
Ала төбет:
– Бәрі де аман-есен, Аяз ата,
Бірақта бізге айтылған базына мың.
Аяз ата:
– Тарс етіп жарылмашы шар сияқты,
Айтатын өкпе-назың бар сияқты.
Ала төбет:
– Иттің итін шығарып сөйлейтұғын
Пенделердің іштері тар сияқты.
Аяз ата:
– «Үйт!» дегені біреудің «Бүйт!» дегені,
Қара бас қамын ойлап күйттегені.
Ала төбет:
– Жұмыр басты пенденің о несі екен
Найсапты «Найсап!» демей, «ит!» дегені?!
Аяз ата:
– Ананың, мынаның да амалы көп,
Пәленшені сүйеді пәлені кеп.

Ала төбет:
– Біреу үшін әлсізден кек қайтарған
«Ит ашуын тырнадан алады» деп.
Аяз ата:
– Табанының бүрі жоқ, тайғақтайды,
Ешкім емес, оны өзі айғақтайды.
Ала төбет:
– Жарамсақ, жағымпазды жақтырмаса
«Итаршы» деп неліктен ғайбаттайды?
Аяз ата:
– Ішіндегі қулығын қалсам біліп,

Аяз ата:
– О, шіркін, мына біздің бала қандай,
Суға салып біреулер сабағандай!
Ала төбет:
– Ішіп-ішіп ит мінез көрсеткен бе,
Үсті-басын ит қауып талағандай.
Аяз ата:
– Жас жігіттің бетінен қақпайын да,
Үйренген жылы-жұмсақ, дап-дайынға.
Ала төбет:
– «Бұл қай жүріс, қарағым?» - деп осының
Ит терісін басына қаптайын ба?
Аяз ата:
– Батқандай белшемізден күнәға біз,
Ағамыздың соңынан жылағамыз...
Ала төбет:
– «Қарыз жылап қайтары» рас болса,
«Иттен сүйек қарыздар» бұл ағаңыз.
Аяз ата:
– Білмеймін бұл жігіттен толық факті,
Әйтеуір жақсылыққа жолықпапты.
Ала төбет:
– Той үстінде тұштаңдап, төбелесіп,
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***
Бұл пародия 1994 жылы 7 мамыр күнi Әуезов
атындағы академиялық драма театрында алғаш
рет орындалғанда Асқар ағам қатысып едi.
Асқар – асқар ма,
Алыстан көрiнбесе.
Асқан – асқан ба,
Шашылып төгiлмесе.
...Асқар таудай Асқар ағамның сөзi де, өзi де
сағынышқа айналды.
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Қарсы алады алдына барсаң күліп.
Ала төбет:
– «Ой, көкешім, ертең кел, ертең келмен!»
Ит әуреңді шығарар сарсаң қылып.

Òàëàïêåð

емес. Мұны халқымыз “Ит қорыған жерге өш” деп
баяғыда-ақ аударып қойған. Қазына – халықта,
халық – қазына. Халықтан үйренейiк.
Кейбiр кеудемсоқтарға: “Ей, бейбақ! Сен
көзi тiрi көсем емессiң, классиктен садақа кет!
Ұмытпа, ұлы ұстазың – халық!” десең, ит терiңдi
басыңа қаптап, иттей талауға әзiр. “Қапқан иттен
өш алам деп, мен де қапсам, аузымда не қасиет
қалады?” Абайдың “Жаны аяулы жақсыға қосамын
деп, әркiм бiр ит сақтап жүр ырылдатып” деген
сөзi бүгiнгi заманды меңзеп тұрған жоқ па? “Күшiк
асырап ит еттiм, ол балтырымды қанатты”.
Халқымның көзiндей қайран, Абай!
Театр комедияға зәру, сатираға сусап отыр.
Кейбiр пьесалардағы бос сөз, бөстекi әңгiме, итiрқылжың күлкi кiмге керек?
“Театр киiм iлгiштен басталады”.
Станиславский!
“Театр адам жанын сауықтырады”.
Сухомлинский!
“Тайғанақтық тақырға отырғызады”. Толстой!
“Тiрi адамның ардан аяулы жерi бар ма?”
Абай!
“Еккенiң тiкен болса, орғаның балауса болмас”. Әуезов!
“Жағадан алған дұшпаннан, етектен алған ит
хауiптi”. Бауыржан Момышұлы.
Тоқ етерiн айтқасын Тоқпанұлы тоқтайды.
Ит жылына игi тiлегiм мынау: ит мiнiп, ирек қамшылап келгенiмiз де жетер, ит жылы иттен сүйек
қарыздар болмайық!
Ит жылы ит басына iркiт төгiлiп, қызыл итiмiз
қыңыр кетпесiн! Әумин!..

Ит мүжіген асықтай болып қапты.
Аяз ата:
– «Аса берсең, аспаққа асыларсың,
Бәсең жүрсең, бәйгеге қосыларсың»
Ала төбет:
– Асқақтап аса берсең айналайын,
«Ит жеккенге» барып кеп, басыларсың.
Аяз ата:
– Дертке дауа болатын дәрі қайда,
Дәрі – сын дауасызға дарымайды, ә!?
Ала төбет:
– Айтысты аяқтайық осыменен,
«Жақпайды ит ішіне сары май да».
Аяз ата:
– Ит тұрады кей үйде бала тұрмай,
Бәйгеге сол итпенен баратындай...
Ала төбет:
– Баласын жетектесе баз бір бикеш
Қолына жара шығып қалатындай.
Аяз ата:
– Топырақты шашайық көпке неге,
Айтқаның айнымастан дөп келе ме?!
Ала төбет:
– Итір-қылжың болсын деп әдейі айттым,
Жаңа жылда, жарайды, өкпелеме!..

ЌИЯЛ ЌИЫРЫ
Сол күнді күтіп жүрмін. Күйеуім
«Саған құпиямды ашатын
уақыт жетті, мен шын мәнінде
миллионермін, тек сенің ақша
үшін ғана жүрмегеніңді анықтау
мақсатында өтірік кедей боп
жүрмін» дейтін күнін әлі тосудамын.

Көпен ӘМІРБЕК

ОЙ

Дәрігер маған
психикалық дертің
бар
деді. Шындығында
ол
өйтіп айтқан жоқ. Бі
рақ
нық сеніммен айта
аламын, ол іштей сө
йтіп
ойлады.
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– Таздың көзі тақияда..

Айтуға ұят
ұят!
!

ЖҰМЫР БАСТЫ ПЕНДЕЛЕР ҒҰМЫРЫН ҚУ АҚШАСЫЗ КЗ АЛДЫНА
ЕЛЕСТЕТЕ АЛМАС. АЛ ЕЛЕСТЕТКЕН КҮННІҢ ЗІНДЕ ЕСЕК МІРДЕ
ЖҮРГЕНІН КРІП, ЗІ-АҚ ОНДАЙ ОЙДЫ ШАШЫРАТЫП ЖІБЕРЕТІН
ШЫҒАР. ОЛАР ЗДЕРІН «АҚЫМАҚ, МИҒҰЛА, КЕЩЕ» ДЕП СГІП
ТАСТАУЫ ДА МҮМКІН. ОЛАРДЫҢ ПАЙЫМДАУЫНША, БАҚЫТТЫҢ
90 ПАЙЫЗЫН АҚША ҚҰРАЙДЫ ЕКЕН. ЖЙ ҒАНА
МЫСАЛ, ТІПТІ, ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНЫҢЫЗҒА БІРЛІК
ТҮСПЕЙ,
ТҮСПЕ ТІРЛІК МСЕЛЕСІ ШЕШІЛМЕЙДІ.
БАҒАМДАСАҢЫЗ,
ОЛ ДА ҚУ БАҚЫР
БАҒ
ТИЫНҒА БАРЫП ТІРЕЛЕДІ.

Ал егер күтпеген жерден таусылмайтын аста-төк
ақшаға кенелсеңіз, не істер едіңіз? Миллиардтарды
игере алар ма едіңіз? Әрине, сіздің ақшаңыз. Ол
жағынан қам жемеңіз. Енді сіз үшін ойша беріп
отырмын ғой қарызға. Әзірше тұра берсін. Мына
түріңізге қарасам, орасан қаржы сіздің кәллаңызға
сыймай тұрған секілді. Нығыздап-нығыздап салғанның өзінде ойыңызға орнықтыру қиын шаруа боп
тұр. Кейде тосыннан сөткімізге бірінші рет бәленбай
бірлік салынса, «күйіп кетпесе жарар еді» дейтін едік.
Сіздің шақшадай басыңыз да шарадай болып кеттіау, ә! Бірақ, мына қу тіршілікте бағанағы қаржыны
қолына ұсынсаң, бәленбайлығына қарамастан игеріп,
шақшадай басы шақша күйінде базардан келетін
– тек шүйкебастар-ау! Бір теңге қалдырмай, түгел
тауысып, іске асырады ғой, шіркіндерің. Жоспар
құрып, жан-жақты жеткізіп, тыңша игеретініне
ризамын да. Тіпті, алып ғарышты игеру де қатынның
жолында қалады ғой. Ақыры ақша болса, мына
заманда ол үшін бір миллиардың не, триллиардың да
түкке жетпейді. Су! Сарқырама!
Ал еліміздегі игерілмей қалып кеткен
қаржыларды менің әйеліме берсе, бір күнде-ақ, іске
жаратып тастар еді. Қаражатты келесі сыныпқа өте
алмай, жыл сайын келе беретін кіл екілікке бітірген
бала құсатқан басшылар қайда қарап отыр? Беделді
«бакстар» үшін ұят қой! Өзіңді сыйламасаң, сыйлама!
Бірақ, жоғарыдан бөлінген мемлекеттік қаржыға
құрмет қайда? Не деген масқара!
Қараңызшы... Қостанай облыстық ауыл
шаруашылығы басқармасы майлы дақылдарды
субсидиялау үшін бөлінген 1 миллиард 582 миллион
теңге қаражатты игермеген. Халық үшін қып-қызыл
пайда әкелетін қаржының мұрты да бұзылмаған.
Басқарманың басшысы Дархан Әбдікәрімовтің
сөзінше, бюджеттен бөлінген әлгіндей қаражаттың
бар-жоғы 265 миллион теңгесі ғана пайдаланылған.
Айтуға ұят.
Еліміздегі майлы дақылдар бағасының
құлдырауы да бензин секілді көрші Ресей нарығымен
тікелей байланысты екен. Міне, қызық! Тапшылық
болса, оған да талон сұрауымыз ғажап емес.
Сандаласың, азап қой. Көз жіберсек, биыл көрші
ел кәдімгідей еңбектеніп, майлы дақылдардың
рекордтық көрсеткішіне қол жеткізген. Бізге не
кедергі? Сол себепті зығырдың бағасы тоннасына
95 мың теңгеден 80 мың теңгеге дейін, күнбағыс
90 мың теңгеден 80 мың теңгеге дейін төмендеген екен. Он-он бес мың
айырмашылық бар. Өндіргіш зауыттарымыз арзан тауарларды қабылдауды
жөн көреді. Ұлттық тауардың халін ойламайды-ау осылар! Осының бәрін
реттеп отыратын бастан бақайшаққа дейін жүйе керек секілді. Әйтпесе,
бәрі қара басының қамын ойлап, отыра беретін түрі бар. Ал жергілікті
өзіміздің өсімдік өндірушілер бағанағы төмен бағаға өткізгілері келмейді.
«Нәстроениеміз» нәскиге түсіп, жүніміз жығылып қалғандай. Қарақұрым
халық:
«Ауыл менен қала, көше менен дала,
«Пісте» іздедім мен, сені ғана.
Алматыда жоқ-жоқ! Астанада жоқ-жоқ!
Шемішке іздедім, үмітті үзбедім» деп сенделіп кетпесе игі. Бет аулақ!
Әрдайым «Бар! Бар!» деп жүргенге не жетсін!
Субсидия берілмей жатса бір сәрі, бөлініп тұрған қаржыны қайта
жіберген шаруаларға таңым бар. Жоғарыдан қаржы келе жатыр десе
қаншама адам қапсыра құшақтауға әзір еді, енді майлы дақылдар
бағасының төмендеуі салдарынан оны зауыттарға өткізбей отыр екен.
Сондықтан мемлекеттен субсидия берілмейтін көрінеді. Бұл игерілмеген
қаржы келесі жылғы бюджетке қалдық есебінде көшіріледі екен. «Бұқара
халыққа қолғабыс!» деген қаржының алдында шиқандай қызарамыз деп кім
ойлаған? Миллиардтың алдында бостан-бос бет моншағымыз төгілді-ау!
Нұрсұлтан ОҚПАНҰЛЫ

ÆІÃІÒ ІÇÄÅÃÅÍ ҚÛÇ
Маған бір дені дұрыс жігіт жолықпай-ақ
қойды-ау. Менімен кездесе бастаған жігіт
екі апта тпей жатып, жүйкесі жұқарған,
бет-аузы дір-дір еткен бір жындыпаш боп
шығады әйтеуір.

ТАУЫҚ
ТҮС КРІПТІ.
ИТПЕН БІРГЕ
ТҮСТЕНІПТІ!
– ҚЫТ-ҚЫТ-ҚЫТҚЫТ, КЕТ РІ! МЕНІҢ
ТҮСІМЕ ЕНУГЕ ТИІС ТЕК
ТАРЫ!
– Й, ТАУЫҚ! ОСЫ
СЗДІ АЙТЫП ТҰРМЫН
Қазақтың данышпан
ДЕЙСІҢ БЕ ТАУЫП?
ақыны Абайдың: «Көңіл
ОҢДЫРМАСТАН АЛАЙЫН
сенбей сенбеңіз, бір іске
БА СИРАҒЫҢНАН ҚАУЫП!
кез келсеңіз!» дегенін
– ПОЙ-ПОЙ-ПОЙ-ПО-Оесіңнен шығарма!
ОЙ! БҰНЫҢ ҚАПҚЫШЫНЖаратушы иемізден күшті
ОЙ!
ешкім жоқ. Оның дүниені
– ҚЫСТЫҢ ҚАҚАҒАН
жаратуы бойынша жылдың
ОРТАСЫНДА
алмасуы түнерген түнді түріп
ТАРЫНЫ
тастап, күлімдеген күннің күш
ТАПҚЫШЫН-ОЙ!

– Әй, сен өзің
ит екенсің! Несіне сонша
қоқисың? Кезінде таудай
етіп үйіп, қамбаға қойсаң
жиып, тарыны қай кезде де
шоқисың!
– Һау-һау! Ит болмағанда,
мені Тауық деп пе едің!? Әлде
Адамның жеті қазынасының
бірі, Тауықтан әлдеқайда ірі
Итті танымайтын, әлдеқайдан
ауып кеп пе едің?
– Қыт-қыт-қыт, сен сол
әлдеқайдан дәмді бірдеңе жеп
пе едің?
– Менің жейтінім де,
дейтінім де қасиетті Жердің
өзінде! Араға он екі жыл салып
келгенімде, Жердің бетін сол
дәмді бірдеңелерге толтырып
қоямын! Өзгелер де тояды,
мен де тоямын! Ал босат енді
орынды. Мен келдім тағы да!
Іске кірісемін мынау елдің
бағына!
– Оған сен асықпа да
аптықпа! Менің әлі үш айға
жуық уақытым бар. Жиған
тарым соған дейін жетеді.
– Тарыңды үйсең, үйіп
алған боларсың. Бірақ, оны
шоқуға сенің уақытың қалған
жоқ!
– Сен менің айтып
тұрғанымды естімедің бе?
Қазір мұнда қалай жүремін,
қалай тұрамын десем, өз еркім!
Келгіш болсаң, содан кейін
келерсің! Мына мені тастай
қоймақпысың күресінге!
Жарамайсың менімен тіресуге!
Сен өзің 22 наурыз – ұлыстың
ұлы күні екенін білесің бе?
Оған дейін – менің уақытым,
менің жылым!
– Сен өзі оқымаған
сауатсыз Тауықсың ғой
деймін! Жылдардың
алмасуы қаңтардың басына
ауысқанына ғасырға жуық
уақыт өткенін білмейсің
бе? Демек, сенің кететін,
менің салып ұрып жететін
уақытымыз болды.
– Сен өйтіп қалақайға
малақай кигізбе! Мені
сауатсыз деп тіл тигізбе!

Åðåí
åðåêøåëіê

– Қыздар жатақханасының
ұлдардікінен не айырмасы бар
екенін білесің бе?
– Қыздардікінде ыдыс-аяқты
тамақтанған соң жуады, ал
ұлдар жатақханасында дәл ас
ішер алдында ғана жуады.

ала бастауына, сумаң қаққан
суықтың сусып кетіп, дүниені
жадыратқан жылылыққа
орын беруіне орай келеді.
Міне, нағыз әділдік! Оған
дейін екі ай жиырма екі күн
бар. Демек, жердің үстін соған
дейін мекендеймін! Енді
қалған ісімді аяқтауыма бөгет
болма! Былай тұр жолымды
кес-кестемей!
– Жә, Тауық дос! Бостан
босқа дауласпайық. Жерді
мекендеген адамдардың
өздері жылды осы кезден
бастап отырса, онымен
келіспеске шарамыз бар ма?
Дүниедегінің бәрі адамдардың
игілігі үшін. Ендеше, соған
қызмет етейік, оларға құтбереке тілейік.
– Бәрекелді, Ит бауырым!
Енді айттың-ау түгел сөздің
ішіндегі тәуірін! Дәл мұныңды
қос қанатымды қатар қағып
қолдаймын. Жер бетіне
түгел сәлем жолдаймын!
Әттең, шіркін, қыран тәрізді
шарықтап ұша алмаймын-ау!
Болмаса, осынау жермекеніміздің аспанында
түу-у биікте қалықтап жүріп
тамашасына тамсанар едім.
Қо-қо-қо-қо-о-о... қо-о-о деп ән
салар едім!
– Ықыласыңа риза
болдым, Тауық дос! Ең

негізгісі, тамашаға биіктен
де, бүйірден де қарау емес,
сол тамашаны жасау,
оған үлес қосу. Оның өзі
баршаның жанын жадыратып,
көсегесін көгертсе, біздің
мұратымыздың орындалғаны
болмақ. Ендеше, «Кет те кет!»
деп, мен сені асықтырмайын.
Сен де мені «Мерзімінен
бұрын кеп қалдың!» деп
жазғыра көрме. Қазақ
халқында «Ынтымақ түбі –
береке!» деген тамаша сөз
бар ғой. Осы сәттен бастап,
наурызға дейін қоян-қолтық
жұптасып, бір-бірімізді
құптасып жұмыс істейік!
Үлкен-кіші баршаның
көңілінің көгінен төмен
түспейік!
– Айтқандай, Ит достым!
Былтыр келген сәтімде мен
де алғашқы екі-үш айда
Мешінмен қатар жүріп,
жұбымызды жарастырып,
оның кезінде жасалған жақсы
істерді әрі астырып, берекені
мерекеге ұластырғанбыз.
– Иә, Тауық достым! Одан
кейін жердің бетін бір өзің
жеке-дара жайлағаныңда
да жасампаз істеріңнің көп
болғанын білеміз. Ананы
істедің, мынаны жүзеге
асырдың деп, санамалап
есебін тізбей-ақ қоялық.
Мынау бірімізді шығарып
саламыз, екіншімізді қарсы
аламыз деп жүргендердің
қойындарынан қуаныштары
ақтарылып, шаттана
күліп жүргендерінің өзі
сенімен менің екі жылдың
тоқайласқан торабындағы
тоғысуымызға риза көңілмен
келіп отырғанын көрсетпей
ме!
– Ендеше, түсімде тары
көріп жүрсем, ол бізге сенген
еліміздің ризығы болды.
Оған қоса кездескеннің бәрін
бидай деп таныған соқыр
тауық болған жоқпын, тарыны
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тары, бидайды бидай, арпаны
арпа деп білдім!
– Білеміз, оны білеміз!
Мынау қамбалар кеуделерін
керіп, мойындарын көкке
созып тұрған болса, ол
сенің жиғандарың мен
құйғандарыңның арқасы! Сол
арқылы алтынға айналып
кеткен жоқ па мынау елдің әр
тасы! Молшылыққа батып,
марқайып жүргенін көрдің
бе бұл елдің марқасы мен
қалқасы! Бұл табысың –
маған меже. Мына дүние
құлпырсын да гүлденсін!
Сенің жетістіктеріңді одан әрі
асыру – енді менің міндетім.
– Ендеше, қадамыңа
құт-береке тілеймін! Өзі бір
жағынан жаңа жылдың келуі
қаңтардан басталғаны да
орынды сияқты. Бұл кезде
мен де ісім бітті деп, бірден
кете қоймаймын. Наурызда
келетін жылмен бірге дүниенің
жаңаруына дейін қатарласа
жүріп, келген жылдың бар
жақсылығының іргетасын
бірге қалаймыз!
Ит осыны айтқанда,
Тауық оған қолы... ой,
кешіріңіз қанатының ұшын
ұсынды. Қол алысқаны ғой!
Әне, енді жыл торабында
тоқайласқан Тауық пен Ит
қалалар мен далаларды
аралап барады. Тауық
алғашқыдай емес, Итке
жақындай түсіп, әлденені қызу
баяндауда. Тәжірибесінен дәм
татырып келе жатқан сияқты.
Ынтымақтарының жарасқаны
болар, сірә...
«Бірлік бар жерде тірлік
бар!» деген. Ит пен тауық
оған «Тірлік бар жерде ірілік
бар!» – деп, өздерінше жаңа
тіркес қосты. Илләһим, бұл
тілегі құпталғай, қадамдары
құт болғай!
Кемелбек
ШАМАТАЙ

-нік

ÅÑÊÅÐÒÓ

Қымбатты бірінші
курс қыздары!
Естеріңде болсын! Әк
ешешелерің сендерді
оқысын деп
жіберді! Бала табу
көрсеткішін
көтеру туралы през
идент
жарлығының сендер
ге еш
қатысы жоқ!

і

ЌАНДАЙ АРЫЗМ¦ЊЫЊЫЗ БАР?!
– Дәрігер, әйеліме қорылдайтыным
ұнамайды.
– Жақсы, мен сізге қорылдан құтылудың
жолын көрсетейін.
– Одан да бар ғой, дәрігер мырза... Одан
да әйелімнен құтылуға көмектесіңізші.
Дайындаған Бұлан ЖАПА
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CÀÒÈÐÀÍÛҢ ÑҰÐ ÌÅÐÃÅÍІ
ДЕР КЕЗІНДЕ Д УІР РУХЫНА ҮН ҚОСУ – ҚАЛАМГЕРЛІК ҮЗДІК ҚАСИЕТТІҢ БІРІ. АЛ ТҮЙТКІЛ М СЕЛЕНІ
ТҮРЛЕНДІРІП, ШЫРАЙЫН КІРГІЗЕ РІ ҚЫШҚЫЛЫН СЕУІП, АЙЫЗЫН ҚАНДЫРА ЖАЗА БІЛУ – ҚОЙ БАУЫЗДАҒАН
ҚАСАПШЫЛЫҚПЕН БІРДЕЙ. МІНЕ, ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ САТИРАСЫНДА ҚҰБЫЛҒАН ЗАМАННАН ҚАЛМАЙ, ҚОҒАМДЫҚ
М СЕЛЕНІ УАҚЫТЫНДА ҚАУЗАП ЖҮРГЕН ҚАЛАМЫ ЖҮЙРІК СОНДАЙ ХАС СЫҚАҚШЫ – МҰХТАР МЫРЗА!
ДЕБИЕТТЕГІ КҮЛКІ ЛЕМІНЕ КЕЛГЕН КҮНІНЕН БАСТАП, ҚОҒАМНЫҢ ЖЕГІ ҚҰРТЫ – СЫБАЙЛАС
ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС МАЙДАНЫН АШЫП, ҚАЗАҚ САТИРАСЫ ҮШІН ҚАБЫРҒАСЫ ҚАЙЫСЫП, ЖАНРҒА
ЖАНЫ АШЫП ЖҮРГЕНДІГІНЕ «ЫМБАППА», «БЫТ-ШЫТЫҢДЫ ШЫҒАРАМЫН!», «КЕШІРІҢІЗ, СІЗ ЕСЕК ЕМЕССІЗ..»,
«ТАЛТАЙЫП ТҰРҒЫМ КЕЛЕДІ...» АТТЫ ТРТ ТОМДЫҚ САТИРАЛЫҚ ЖИНАҒЫ Д ЛЕЛ.
ҚАЗІРГІ САТИРАДА ЖАРҚЫРАП ТҰРҒАН, САТИРАНЫҢ СҰР МЕРГЕНІ, ЗІЛДІҢ АҚБЕРЕНІ
МҰХТАР ШЕРІМ «АЛПЫС – ТАЛ ТҮС» ЖАСТА, АҒАЙЫН. АЛПЫСТЫ АБЫРОЙМЕН АЛҚЫМДАУЫҢЫЗБЕН
ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
«АРА»

Шынымды
айтсам, сатираға
өлердей ғашықпын!
– дейді Мұхтар
Шерім миығынан
жымиып. –
Білмеймін, күлкі

О ЗАМАН ДА, БҰ
ЗАМАН, ПІСТЕ МАЙҒА
ШОМЫЛҒАН АДАМДЫ
КРМЕГЕН, КРСЕҢІЗ ДЕ
КҢІЛ БЛМЕГЕН ШЫҒАРСЫЗ?
ШЫМКЕНТТІК АЛАЯҚ БЕКЗАТ
Д РЖАН МАГИСТРАНТ ТА
БОЛА САЛАДЫ, МАҚАУ ДА,
САҚАУ ДА БОЛА САЛАДЫ,
ТІПТІ МИНИСТРДІҢ ЖИЕНІ,
ПРОРЕКТОРДЫҢ ІНІСІ,
КІМНІҢ ТЫНЫСЫ
БОЛА САЛАДЫ.
Ол үшін майда тілі бар, адамгершілігінде
бес батпан кірі бар
бар, сөздері жылы
жылы, көңілі шыны
шыны,
бәрін көргіш, байқағыш, аңқауларды алдау үшін
не істемеді дейсің?
Бір күні сол Бекзат Дәржан пәтер жалдап,
ваннасын пісте майға толтырды да, шомыла
бастады. Қасына досы келіп, таңдайын тақ
еткізді.
– Есің есікке қысылып, табаныңда мыжылып
қалған ба? Пісте майға шомылып жатқаның не?
– деп сұрады.
– Үстім майланса, полицейлерге де,
алданғандарға да ұстатпаймын.
– Не, үстіңе пісте май жағып, тыржалаңаш
қашасың ба?
– Жоға, пісте майға шомылсаң, ұсталмайсың
деген ырымды оқыдым, Мұхтар Шерім деген
сатириктің сайтынан.
– Өй, ол сатирик қой, әзілдеп жазған да...
– Мейлі. Сондай ырым бар шығар?
Айтпақшы, айтылмаған жырым бар.
– Иә?
– Саған ашар сырым бар.
– Құлағым сенде.
– Алданған студенттердің ата-аналары
полицияға арызданыпты. Әсіресе, Гүлзинат
Әшімова...
– Тағы не бүлдірдің?
– Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
университетінің сдуденттерін торыма түсірдім
ғой. «Жыл сайын 295 мың төлеп жүресіңдер

дегенде, көжемді төгіп
аламын... Жазғанда,
кейіпкерлерімді бір
ұрғаннан талдырып,
айызымды қандырып
жазғым келеді...
Жымиып жатып

ұйықтаймын, таңертең
күліп оянамын... Күліп
жүріңіздер, көңілді
жүріңіздер достарым!
Құдай күлкіден
ажыратпасын!
Құдайым-ау, мен де
60 жасқа жымиып,
жонданып,
қоңданып келіп
қалыппын ғой?!
«Алпыс – тал түс»
дейді біреулер.
Оның орысшасы да
бар: «Шестьдесять
– обед...»
Сатирада жүрген
ақсақалдарымыз
бар, жасамысымыз
бар, жастарымыз
бар, бәріміз
сатирадағы
құрдастармыз!
аж
Колл -дікі
Мына суретке
ШЕР
Мұх
қараңыздаршы,

«ÁÛÒÏÛËÄÛ¬,
ÁÛÒÏÛËÄÛ¬!»
ме? Одан да маған 350 мың теңге берсеңдер,
про
проректор атам арқылы порталмен грантқа
ауы
ауыстырып беремін!» дедім. Осылай 40 шақты
студ
студенттің ауыздарын айға қаратып, 14 миллион
тең
теңгені жаратып...
– 14 миллион? Супер алаяқ екенсің, досым!
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Пісте майға шомылып жатқан алаяқ
орнынан тұрып, сүртіне бастады. «Енді ешкімге
ұсталмайтынына» сенімді. Қолынан түк
келмейтін досын мазақтап, тілін шығарды
да, киіне бастады. Осы кезде есікті біреулер
тарсылдатып ұра бастады. Асты суланып қала

бәріміз жастарша
киініп алғанбыз, менің
алпыс жасқа толуымды
қошеметтеген
ағаларым Мыңбай Рәш,
Ғаббас Қабышұлы,
Үмбетбай Уайдин,
Төрежан Мәндібай,
Көпен Әмірбек,
Толымбек Әлімбек,
Еркін Жаппасұлы,
Берік Садыр, Нұрмахан
Елтаев, інілерім
Ермахан Шайхыұлы,
Нұрлыбек Жұбатқан,
Бұлан Жапа,
Нұрсұлтан Оқпанұлы
бәріміз «Күлкі»
кафесінде қымыз
іштік, сосын «Сатира»
холында қатар тұра
қалып, «суретке»
түстік! Ойхой, біздер
де бір қауым ел екенбіз
ғой? Жаса сатира!

жаздаған Бекзат бала екінші қабаттағы пәтердің
балконына қарай жүгірді. Балконнан төмен
қарай секірді. Еңгезердей еркек темекі шегіп
тұр екен, тура соның мойнына отыра кетпесі бар
ма? Қорыққан анау тұра қашты. Бұл ыңқылдап
келеді.
– Асссалаума-ма-малейкум, ағатай, мені түтү-түсіріңізші... – деді бұл.
– Өй сен кімсің? Қорқып кеттім ғой? – деді
анау да тоқтай қалып.
– Проректордың немересімін. Балаңыз
студент болса, грантқа ауыстырамын.
– Ойбай, поли...
Олар полицейлерден қаша жөнелді. Екеуі екі
жаққа. Қашып келе жатып, перашкі жеп тұрған
студентті қағып кетті. Жерге түскен перашкісін
қағып алып, жеп келеді. Қолын сермеп, бірдеңе
деп келеді. Тура кинодағыдай... Бір кезде
бағдаршамға тоқтап, енді жүре бастаған
таксидің үстіне шығып кетті. Жата қалып, әйнегін
ашқан таксишіге сұқ саусағын көрсетіп:
– Атамын! – деді. Қорыққан анау ары
жылжыды. Бұл «Ауди» есігінің әйнегі ашық
жерінен кіріп, рульге отыра қалды. Артына
қараса, полицейлер көліктерінің дабылдарын
қосып, арасында дауыс күшейткішімен сөйлеп
келеді екен.
– Айналайын, Бекзат, тоқташы! Жалынамыз!
Түсінші бізді? Біз саған жамандық ойламаймыз.
Тек біздің студент балаларымызды грантқа
ауыстырып берші! Ақшаңды береміз!
– А?
Осы жерден қиялымды турай салайын, ә...
Оқиға бұлай болған жоқ әрине. Бірақ «Проректор
атам арқылы грантқа ауыстырып беремін»
деп талайларды тақырға отырғызған Бекзат
Дәржан деген біреудің Шымкентте ұсталғаны
рас. Бұл дауға проректордың қатысы бар
екеніне ата-аналар қаншама сенімді болса да,
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің
проректоры Дархан Сабырханов ондай студенттің
жоқ екенін, тіпті танымайтынын айтып ақталды.
Солай болсыншы... Ал, алаяқ «бытпылдық,
бытпылдық!» деп сайрап отыр, пісте маймен
ауызының жиегін майлап отыр...
Мұхтар ШЕРІМ
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– Құр қолға құс та қонбайды.

АРА ЖАРЫҚТЫҚ, ИІС СЕЗГІШ ЖНДІК ҚОЙ, ЕКІ
МҰРТЫ ДІРІЛ ҚАҒЫП, АСТАНАҒА ҚАРАЙ БҰРЫЛА
БЕРГЕН СОҢ, К!П АЯЛДАМАЙ, ҚАНАТЫН СІЛКІП
АЛДЫ ДА, «ЕЛОРДА, ҚАЙДАСЫҢ?» ДЕП, ҰША
Ж!НЕЛДІ.
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Зырылдап отырып, бір
күн, бір түн ұшты. Жақындаған
сайын әсері күшейе берді. зінің
иіс ажырату мүшесінің сарабынан
!ткізіп еді, сәл-пәл таңырқады, !йткені
ірігенге де, шірігенге де онша ұқсамайды.
О, тапты-тапты! Дұрыс! Енді-енді бұзылайын
дегендегі иіс бұл. Қызық, сонда ашиын деп
тұрған не болды екен? Не де болса, сарыала
жәндікті Есілдің сол жақ жағалауына апара
жатыр. Жолда небір ғажап ғимараттар мен
орындар қалып барады. Океанариум, Хан шатыры,
ЖАРЫМЕС ЖАҢАЛЫҚТАРДЫҢ БӘРІНЕ ЖАҒАМДЫ ҰСТАП, ТАҢҒАЛА БЕРЕТІН
Пирамида... тү-үу, бәрі қалды-ау! Ақыры Бәйтеректен
БОЛЫППЫН. КӨРБАЙ-ЖЕРБАЙ, КӨДИ-СӨДИГЕ ДЕ. «МЕН ҒАНАМЫН БА?» ДЕСЕМ,
де асты. Ара қос мұртына мән беріп еді, тұп-тура
ЖҰРТТАР ДА СОНДАЙ ЕКЕН. ҚАЛАЙША ДЕЙСІЗ ҒОЙ? ЖАҒАЛАРЫНАН БАЙҚАДЫМ.
Министрліктер үйіне бұрылып тұр. Мәссаған, !ңкей
ҚОЛЫМЕН ҚАРМАЙ-ҚАРМАЙ, МОЙЫНЖИЕГІН ӘБДЕН КІРЛЕТІП ЖІБЕРІПТІ. САТПАҚминистрлер, үкімет мүшелері отырған ғимарат. «Бұл
САТПАҚ. АЛ МЕНІКІ САЛТАҒЫҢ БЫЛАЙ ТҰРСЫН, КІР-ҚОЖАЛАҚҚА АЙНАЛҒАН.
қалай болды?» деген сұрақтан бетін тыжырайтқан жәндік
ТАҢҚАЛҒАНЫМ СОНШАЛЫҚ, ЖЫЛТ ЕТКЕН ЖЫБЫРЛАУЫҚҚА АУЗЫМ АШЫЛАДЫ ДА
асықпай ұшып, портфель иелерінің ортақ үйіне беттеді.
ҚАЛАДЫ. ШЫБЫН КІРІП КЕТПЕСІН ДЕП ЖАУЫП ҚОЯМ. БІР РЕТ ЖАҒЫМ БАРЫНША
Иіс ары қарай тарта түсті. Дәліз терезесінен ішке енген
АЙҚАРЫЛЫП ҚАП, СОЛ СӘТ АУЗЫМНЫҢ ІШІНЕ АҚЫЛСЫЗ, ПАРЫҚСЫЗ ЕТКЕТЫШАР
араны ғимараттың нақты бір министрлік отырған қанатына
ЕССІЗ НЕМЕ СҰҒЫНЫП КЕТСЕ БОЛА МА. АҢДАМАЙ ШЫБЫНҰРҒЫШПЕН ӨЗ АУЗЫМНАН
алып келді. Охо! К!зін сығырайтып, маңдайшадағы
ПЕРІП КЕП ЖІБЕРДІМ. АУЗЫМНЫҢ ОҢБАЙ АУЫРҒАНЫН-АЙ. ӘЛГІ ЫЗЫЛДАҚ ӘРІ-БЕРІ
АУЗЫМНЫҢ ІШІНДЕ ШАРЛАП ЖҮР. «БІРЕУДІҢ АЛА ЖІБІН АТТАДЫМ-АУ ОСЫ!» ДЕГЕН
жазуды оқыды: «Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
БАСЫНДА БІР ТҮЙІР ТҮСІНІК ЖОҚ. ОЙЫН-САУЫҚ ОРТАЛЫҒЫ «МЕГА»-ДАҒЫДАЙ
министрлігі». Есігінің саңылауынан кіріп еді, мә-ә, қарақұрым
ҚЫДЫРЫП ЖҮРГЕН СЕКІЛДІ. КЕНЕТ «АЯҒЫН ЖУМАЙ КІРГЕН ШЫҒАР» ДЕП ОЙЛАДЫМ
адам, басынан бақайшығына дейін оранған, бет-аузын
ДА, ҚЫЗЫЛ ТІЛІМДІ ОҢДЫ-СОЛДЫ ҚИМЫЛДАТА БЕРДІМ. ҚОРЫҚҚАНЫНАН АЙУАН
тұмшалап алған, к!зілдірік киген. Тура бір ядролық жарылыс
КӨРГЕНДЕЙ АТЫП ШЫҒЫП, ҚАНАТЫН ҚАҒА-МАҒА ҚАШТЫ-АУ, БЕЙШАРА. ЕНДІ
болған жерде жұмыс істейтін мамандар секілді. Бұлар не
ЖУЫҚТАМАС. ШЫБЫН МЕН АРА ЖАЙЛЫ ЖЫБЫР-ЖЫБЫР ЕТКЕН ЖАҢАЛЫҚТАРҒА
істеп жатыр деп зер салып еді, мәссаған, кеңсенің жартысын
АҢҚИЯМЫН ДЕП, ШЫБЫН ЖҰТЫП ҚОЯ ЖАЗДАҒАНЫМ-АЙ. ЕГЕР ШАЙНАҒАНЫМДА,
алып жатқан мая-мая ақшаны жуып-шайып, тазартып әлек.
ТІСІМДІ ҚҰРТТАТЫП ЖІБЕРУІ ДЕ МҮМКІН ЕДІ. БЕТІ АУЛАҚ!
Енді-енді бұзылайын деген иіс солардан шығыпты. Асты шіри
бастаған ба, қалай? Ара жайлап барып, шеткі маясына қонып
Шыбын мен араның арасы жер мен
бұрын еді. Шамасы, жемқор шенеуніктер жоқ кез болса
еді, қызметкердің бірі к!ріп қалып, саусағын шошайтып, мұны
көктей
екен.
Ара
гүлді
алқапты
араласа,
керек. Ал бүгінде ше? «Білемін дейтін бір жұмыр бас
нұсқап, дабыл к!терді. Бәрі мұны қуа ж!нелді. Бірі күрекпен,
шыбын күл-қоқыс пен нәжісті шарлайды.
жоқ, ақшаға парақор тойған күн.»
бірі қалақпен, енді біреуі от с!ндіргішті ұстап алыпты, анталап
Араның тасығаны дауа болса, шыбынның
Ауруымызды несін жасырайық, еліміз бүгінде
келеді. Бұл болса, кісі қолы жетпейтін биіктікке к!терілем
ызыңдап жүріп жеткізетіні – дерт. Ара
тойымсыздар мен жемқорларға кеңірдектен келіп-ақ
дегенше бір дәу қара күрек... Быж-ж-ж, ғыж-быж-ж... Не
тазалықты сүйсе, шыбын керісінше. Ара
тұр.
боп кетті дейсіз бе? Қиялымның бейнетаспасы үзілді осы
бал өндірсе, шыбын құрт өрбітеді. Араның
Міне, соның бір көрінісін келтірейін... «Сол кезде
тұста. Ал ара аман-есен. Күрек тимей кетті. Қоламтаның
шаққаны – ем, шыбынның шаққаны – жем.
қазіргідей парақордың миындай парқым болса,
селкеусіз себебіне к!шсек, ол былай. Республикалық
Шыбын – микробты жаюшы, ал ара – тыюшы.
«кешіріңіз, рахмет, білмеймін» деген сөзді қосар едім.
бюджеттің орындалуын бақылау ж!ніндегі есеп комитеті
Шыбынның тиіспейтін дүниесі, кірмейтін
Шын айтам! «Білемін деген көп сөз, білмеймін деген
аудит жүргіздіріп кеп жіберсе, Еңбек министрлігі 2 миллиард
жері жоқ. Ал ара байғұста қараптан-қарап
бір сөз» деп атам да тегін айтпаған ғой. Бір сөзді
теңгені игермеген! Со күйі жұмсамай, қимылсыз қалдырған.
қақтығысқанға қарсы тұратын қажыр мен
білдірудің орнына көп сөзді көпіремін деп жаныма
Иіс шыға ма, жоқ па? Ол не үшін бюджеттен б!лінді,
нәрге сатпайтын намыс бар, басқасына бас
сырлас-сыбайластай жақын сорғыш жемқорларды
мақсаты қайда, босқа жатып-жатып, қазынаға қайтатын
қатырмайды. Осындай деректен кейін кімнің
қатты өкпелетіп алдым. Неге сонда тексерушілерге
болса, неге сұраған сонша қаражатты? Ол аздай, 21,5
кім, ненің не екенін біліп жүретін болдым.
«білмеймін» дей салмадым деп бармағымды тістеймін
Байқасам, осы ақшақор шенеуніктер мен
миллиард теңгені жұмсау барысында заң бұзған.
кеп. Оданша бармақ бастылыққа жол бергенім жақсы
шыбындар бір-біріне өте ұқсас екен. «Шарлауық»
Министрліктің !зі бар, облыстық тармақтары бар,
еді. Енді ақшақорлар мені кешіре алар ма екен?
шенеунік те өз маусымында қаптап, мүңкіген иісі
бәрі жабылып былықтырған. Сонда, қолына ұстатқан
Бүгінге дейін әлгі бір ауыз сөзден жек көретінім жоқ
сезілген бюдж«ет»-ке назары түседі. Аңсары ауған
ақшаны адам сияқты жұмсай алмайтын болса, сондай
еді. Көршім Асағышбектің, алғашқы махаббатым «А»ақшажегіш оның айналасына он шақты «ұрығын
маңызды орындарда, жауапты қызметтерде неғып
ның, сыныптас құрбым Тауықбикенің, ұжымдағы
шашып» жіберуі мүмкін. Кейін ол жақта сыбайлас
отыр? Басқа жұмыс таба алмағаннан ба? Жарайды,
Жебірбайдың – бәрінің де сүйікті сөздері «білмеймін»
«дернәсілдері» пайда болады. Ақырында мемлекеттік
кішкене басылайын. Бұл сұрақты менсіз де есеп
еді. Соқа басым сопиып, қалайша ойланбағанмын?
қаражатты талан-таражға салып, «құрттатып» жібереді.
комитеті қояды үкімет алдына. Біраз лауазым
Біреудің ой-пікірін сұрағанымда әлгіндей жауап
Сол «шыбын» шенеуніктерді қолға түсіретін
иелерінің басына қара бұлт үйірілейін-ақ деп
алсам, қаным қараятынынан ба екен? Шынтуайтында,
«өрмекші» қызметкерлер баршылық қой. Бірақ, сол
«білетінім бір тоғыз, білмейтінім тоқсан тоғыз» деген
тұр. Оларға енді күнде қолшатыр ұстап,
ұстайтын торларының жібі осал-ау. Соттың өзінен
мәтелдегідей үндемеген дұрыс екен-ау, үйдей пәледен
жылы киініп жүру керек. Мұны к!рген басқа
сытылып кететіндері қаншама!
құтылып, әрі үйіндідей пәре жейтін!» деп Алматы
министрліктер де сабақ алып, қамданып
Қызық, ә! Сол құрыққа түспей, қаржы жымқыоблысының Ішкі аудит департаментінің маманы іштей
жатқан болар.
ратын сыбайлас қомағайлардың өзара қойып алойға шомылса керек. Сол оңбаған ойының үстінен
ған қойыртпақ бағалары да бар. Қалжыңға құлақ
дөп түскендей Облыстық Алакөл ауданындағы білім
Бұлан ЖАПА
түрейікші...
бөлімінің бастығы және аталған бөлімнің қызметкері
– Түккөрмес Дымбілмесов мырза, әпитетіміз
көз қысты, бармақ бастылық жасаған. 400 мың
ашылып тұр. Қарауыңыздағы қаражатты
теңге мөлшеріндегі ауызбастырықты бұған аудиттік
қарпып қалып, «көк қағаздан» көзімізді
тексеруге оң қорытынды жасау үшін ұсынған. Ал бұл
жұмып, жегіміз келіп тұр. Қарсы емес
берім екенін біле тұра, аспаннан ақша жауғандай
шығарсыз?
ала салған. Алған да, берген де шыбын секілді қол– О, не дегеніңіз! Несіне тіресейін, тек
аяғын «быламыққа» батырды-ай кеп. Ал «білмейтін»
соған куәлік ететін он екі мүшеме ақша
қызметкер өлеңін ызыңдап ала жөнелгені:
беріңіз.
«Жебірлермен түсінісіп,
– Оһ-о-о, көп мүше ғой мынау. Келісейік.
Жарастым ба, білмеймін.
Басты-бастыларына дегендей.
Құпиясын жегіштіктің
– Әрине. Ендеше, көзді бітеп, құлақты
Жаңа аштым ба, білмеймін.
тығындап және ауызды жабуың қажет.
Қызмет деген – қолдың кірі,
– Бағасы қанша?
Адастым ба, білмеймін.
– Көрмедімнің бағасы – мың доллар,
естімедім – 2 мың доллар, үнсізбін – 5 мың
Доллар түгіл, евроны да білмеймін,
доллар. Ал егер осы үшеуі үшін жалпы
Сені ойласам, сырласты да білмеймін.
«білмедім» деп бір-ақ жауап қату – 8 мың
Бар білерім – сені жеген екенмін,
доллар.
Сені мәңгі опырумен, оу, өтермін.
Бағамдадыңыз ба, «мен көрмедім» деген
Тегін теңге, жаным менің!»
көзқараста
көсемдік
көлбеңдейді.
«Мен
лған
Әй, осы бармақтай-бармақтай «шыбын» шенеуестімедім»
деген
керең
сөзде
ұзынқұлақтық
ті са ИН
т
е
р
Су
ЛК
ей Е
ніктер қызметте құжынап, бюдж«ет»-ті шірітуден
сезіледі. «Мен білмедім» деген пікірлерінде
Серг
басқаны білмей ме екен осы?.. Адал ақшаны ауызбірдеңе бүркенеді. Бұл – қазіргі төселген әккі
жегіштердің тәсілқойлығы!
бастырыққа шашып. Бәлкім, шыбық тисе, шыңқ етер.
«Білмеймін дейтін бір жан жоқ, жұрт
ақылға толған күн» депті бір ғұлама. Ол
Нұрсұлтан ОҚПАНҰЛЫ
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– БҮГІН ӨТКЕН САБАҚТАҒЫ
ТАҚЫРЫБЫМЫЗДЫ ПЫСЫҚТАЙМЫЗ,
– ДЕП, МҰҒАЛІМ СЫНЫПҚА ЕНГЕН
БОЙДА, ӨЗ ОРНЫНА БАРА ЖАТЫП-АҚ СӨЗ
БАСТАП КЕТТІ.
– ҚАЙ ТАҚЫРЫПТЫ, АҒАЙ?
– ОНЫ МЕН СЕНДЕРДЕН СҰРАУЫМ
КЕРЕК, БАЛАУСА. ОНЫ ҚАЛАЙ АТАҒАН
ЕДІК?
– «СӨЗТАНУ» БОЛАТЫН, АҒАЙ.
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ботқасы

– Міне, сондағы айтқандарымызды
ұмытып қалмадыңдар ма, соны зерделеріңе
қалай қаттағаңдарыңды анықтаймыз. Бірақ,
оны талдау үшін мысалға өткен жолғыдан
басқа сөзді келтірулерің керек.
Мұғалімнің осыны айтуы мұң екен, Тәптіш
пен Сандуғаш жарыса:
– Бірақ, ағай, оған қажет сөздерді сол
«Хабар» телеарнасынан берілген «Жұлдызды
жекпе-жектің» өзінен алсақ бола ма? – деп
қалды.
– Е, сендер талдайтын одан өзге ештеңе
жоқ па?
– Көп қой мысалға алатын нәрселер. Бірақ,
өткен жолы сабақтың тақырыбына орай бір
ғана нәрсені сөз еттік. Сол хабардың қаны
тамшылап тұрған өзге тұстары қамтылмай
қалды.
– Жақсы-жақсы, бірақ кезекпен сөйлеңдер.
Тек тақырыпқа сай болсын. Сандуғаш, сен
айтшы. Ондай сөздерді таба аласыңдар ма?
– Тапқанда қандай, ағай! Сол «Хабардағы»
«Жұлдызды жекпе-жекті» одан кейінгі сенбі
мен жексенбі күндері де, одан кейін де
тамашалағанбыз! Ол өзі соңғы кездері апта
сайын жарқыраған «жұлдыздың» бір жұбын

ха
жарысқа түсіріп келе жатқан хабар
екен.
Сандуғаш осылай дегенде, сыныптағы өзге
оқушылар да қолдарын жапырлай көтерісіп:
– Әрі қарай мен айтайыншы!
– Маған сөз беріңізші! – десіп, үздік
сыныптың қалпын танытты.
– Ал сен не дейсің, Айтбек? – деді мұғалім.
Ол да әзер шыдап отыр екен, салғаннан
зуылдай жөнелді.
– Ағай, жаңағы Сандуғаштың айтқанындай,
өткен жолы назар екі түрлі дәмнен қосылып
дайындалған сусынның қалай аталатынына
аударылған соң, оны айтудың реті болмап еді.
Ол хабарларда ботқа да аз емес екен!
– Ботқаң не, ол қайдан жүр?
– Ботқа болғанда да өте ыстық ботқа!
Абайламасаңыз, таңдайыңызға жабысып
қалып, жидітіп түсіретіннің өзі! «Жұлдызды
жекпе-жекке» қатысушылар сайыстың екінші
кезеңінде бәсекелесінің репертуарындағы
әннің бірін орындауға тиіс екен. Яғни, Мақпал
Исабекова өзімен сайысқа түскен Ділназ
Ахмадиеваның әнін орындаса, Ділназ
Ахмадиева Мақпалдың әнін қиқалады.
Осы тұста Айтбекті Дариға бөліп кетті.
– Ағай, әрі қарай мен айтайыншы!
– Айта ғой, Дариға.
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– Мен айтсам, ағай, Айтбектің «Ділназ
Мақпалдың әнін қиқалады» дегені бекер емес!
Шынында да оның орындағаны ән болмады!
Онікі ән емес, ботқа болып шықты!
– Дәл солай!
– Нағыз ботқа дерсіз! – десіп, Дариғаның
сөзін естіген бойда кезек күтуді ұмытып, бүкіл
сынып шу ете түсті.
– Қалайша ботқа боп жүр?
– Алдына әннің нотасы мен мәтінін жайып
қойып, бастан аяқ соған қарап тұрып ежіктесе,
онымен қоймай, Тұрсынай Оразбаеваның «Гүл
сезім» деген тамаша өлеңіне арналған
Ескендір Хасанғалиевтің сонау жас кезінде
жазған сезімге толы әнін ыржаң-ыржаң етіп
тұрып орындаса, ботқа болмағанда не болады.
Ол ыржаңдайтын емес, ол сезімді ұғудың өзіне
жүрексініп, бірде ысып, бірде қуанып тұрып
балқитын, қандай күйге түскенін өзі де ұға
алмайтын жүректің лүпілі, сезімнің аяулысы
емес пе?! Сондай үлбіреген, өзіңді өзің
меңгеруден де қалдырған сезім әлгіндей
ыржаңнан соң ботқа болмағанда не болды?
– Ойпырмай, тым қатты кеткен жоқсыңдар
ма?
– Сондай тамаша әнді жүнін жұлған
тауықтай етсе, қайтуіміз керек?! Әннің басынан
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– Тағы бастадың ба?
– Енді не, өмір ме осы?
– Сонда не істе дейсің маған? Пәленбай жылым кетті
осыған, басқа салада тәжірибем жоқ.
– Мен басқа жаққа ауыс деп жатқан жоқпын. Істей бер
осы жұмысыңда. Тек ел секілді қызметіңнен пайда көре
білсеңші. Әшейін барып-келіп жүре бермей.
– Пайда?
– Иә, дәл өзі. Алдыңа келгендерді пайдаңа жарат.
Біреудің ақшасын ал, біреудің дүниесін ал, әйтеуір
көлденең табыс тап. Ісін бекерге бітіріп бере бермей, ол
үшін ақы ал.
– Ойбай, ол дегенің парақорлық қой, сотталып кетем
ғой.

– Сотталса, елдің бәрі неге сотталмайды? Жүр ғой бәрі
ішіп-жеп, жалғанды жалпағынан басып. Солардың ішінде
сен ғана ұстала қалады ма екенсің?
– Ал ұсталып қалсам ше?
– Онда тіпті жақсы, сенен құты... Ой, не деп кеттім?
Қорықпа, абайлайсың ғой, оның да әдіс-тәсілі бар деген
сияқты, үйренсеңші жұрттан. Осы басқа қатындардың
байлары іштен оқып туа ма, неге солар ұсталмай-ақ
шалқып жүр?
– Олардың ебі бар да соған.
– Басымды қатырма! Сенің ебің бар ма, жоқ па, маған
бәрібір. Бізбен бірге өмір сүргің келсе, мына балдарыңның
қасында болғың келсе, үйренесің.
– Негізі мен кішкене аңғалдаумын ба, білмеймін.
– Маған үйленбей тұрып неге айтпадың? «Ойбай, бәрін
үйренем, түзелем, ақша табам» деп қыр соңымнан қалмай
қойғаныңды ұмыттың ба? Онда есіңізге сап қоюға рұқсат
етіңіз, дүниетапқыш отағасы!

аяғына дейін ыржаңдап, ән мен өлеңнің
авторларын, тіпті оны репертуарына қосқан
Мақпалдың өзін де мазақ еткені емес пе?!
– Өзіңіз ғой, кемшілікті айта білу керек деп
үйреткен. Ділназ Ахмадиева ән деген
құдыретті өнерді аяққа басып, тым шектен
шығып кеткен соң айтып тұрған жоқпыз ба!
Мәтінін білмейтін, әуенін ұғып, санасына
сіңіріп үлгермеген әнді қорлаушыны олай
жарысқа қосуға бола ма екен? Сонда қазылар
алқасының қатарында тізіліп отырған
сарапшылар осындай масқараға жол беріп не
бітіріп отыр? Көркемдікке қоятын талабы
қайда.
– Ал, осындай шикі ботқаны
көрермендерге ұсынған «Хабар» арнасының
басшылары ше?!
– «Жұлдызды жекпе-жектің» одан кейінгі
апталардағы сайысында да осындай
сайқымазақтар жалғасып келеді. Мысалы,
Қайрат Нұртастың ән дорбасынан алып
орындаған Ғаділбек Жаңай да дауысын қинап,
қанша жерден қиқылдағанмен, алдына
қағазды сыпырадай етіп жайып қойып, одан
көзін айыра алмаған ол әнді өзінің өң-түсімен
жеткізе алған жоқ.
– Ағай, әдебиет пәнінен өзіңіз үйге
берілген жаттауды кітапты ашып қойып оқып
берсек, қандай баға қояр едіңіз?
– Қарай гөр бұның сұрағын! Әрине, екі
қоямын!
– Міне, бұл да сондай! Жаттауға берілген
шығарманы кітапты ашып қойып оқып берген
сияқты!
– Солай! Ал «Жұлдызды жекпе-жекті»
көрермендерге ұсынушылар әні мен сөзін
жаттамаған, жаттамаған соң, мән-мағынасын
түсінбеген, дәмін алып тұшынбаған ботқасын
жегізгісі келеді. Сода мұндай шикі ботқаның
дәмі қандай болады?
– Жә, оның қандай болатынын «Хабар»
телеарнасының сол хабарын дайындаушылар
айта жатар. Біздің мақсатымыз – сөзді тану!
Бұл жағынан алғанда, бүгінгі талдауларың ол
талабымыз толығымен орындалғанын
көрсетті!
Енді, жаңа сабаққа кірісеміз...
Кемелбек ШАМАТАЙ

– Пара алғаннан қорқам.
– Ал тамақ ішкеннен, пырылдап ұйықтағаннан,
демалғаннан
қорықпайсың, ә? Қатырма басымды, тап
д
ақша!
Қызметін пайдаланып, табыс таппаған еркек – еркек
а
емес,
біліп ал соны! Түһ, осы сені тәрбиелеймін деп-ақ
е
шашым
ағаратын болды-ау! Шешең түк дұрыс өсірмеген
ш
сені.
Етегінің астына тыға бергеннен басқа түк көрсетпеген.
с
Жалындап барып сөнген әйелінің ұрысынан кейін Әсет
тысқа шығып, біраз ойланды. Жағдайы онша емес, жылданты
жылға бәрі қымбаттап, бала өскен сайын шығын да ұлғайып
ж
барады. Қатынның да айғайы барған сайын күшейіп келеді.
б
Өзінің де біраз жылдан бері армандаған көлігіне со күйі міне
Ө
аалмай келе жатқаны мынау. Жағдайы түзеліп кеткен
қатарластары да мұны той-томалағына шақыруды қойды.
қ
««Құрып кетсін адалдығы! Қатын өте дұрыс айтады, қолымда
қызмет тұрғанда жасап қалу керек, түсіп қалған соң ешкімге
қ
керек болмайсың. Тәуекел! Ап, бәлем, ертең барайын
к
жұмысқа, күні маған қарап тұрғандардың бәрінен алам!»
ж
деп тісін шықырлатып ішке кірді.
д
Ертесіне Әсекең, қайдан шықса, онан шықсын, параны
опырып
алды, «Бермесіңе қоймаймын» деп отырып алды.
о
Шақырып
та, бақырып та алды. Пора-пора пұлды қойынШ
қонышына
салды. Сөйтіп, кешкі алтыға қарай кабинетінде
қ
отырып,
көзін жұмып алып, үйге барғанда әйелінің
о
алдында
беделінің қалай өсетінін көз алдына келтіріп,
а
қатты масаттанды. Қазірдің өзінде кеудесін ерекше
мақтаныш кеулеп, өз-өзіне сыймай бара жатыр. Енді
болмағанда жарылайын деп тұр. Орнынан атып тұрып,
үйіне қарай ұшты.
Ал шындығында парақордың кейпін құшты. Талдықорған қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Әсет Шаяхметов ірі көлемде пара алу ісі бойынша айыпталуда. Бұл
әңгіменің шеті шықпай тұрып, бір ай бұрын ол өз еркімен
қызметтен кеткен болатын. Ол кезде онысының себебін
басқаша түсіндерген шығар. Мысалы, шығармашылықпен
айналысам, роман жазам деді ме, жоқ, жеке кәсіпкер болам
деді ме, кім білсін? Ал қазір сол кетісінің себебі өзі
айтқандай болғанына сену қиын. Бір тықырдың таяп келе
жатқанын жүрегі құрғыр сезген да. Ә-әй, өссін-өспесін,
тұрақты айлық алып, қара су ішіп, қара нан жесең де,
бостандықта жүргенге не жетсін! Осы сөздің мәнісін енді
түсінетін боларсың, Әсеке?
Бұлан ЖАПА
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ÊÅØIÐIÌ
Ерманның үйіне келін түседі. Иса
ағаны кешірімге жібереді. Созақ жақтың
жолы нашар болғандықтан, зорға жетіп, үйін
сұрастырып жүріп тауып алды. Түскен келін бір
үйдің жалғыз қызы екен. «Біз елшіміз» деп үйге
кіргенде, құдалардың реңі "згеріп, т"ргі б"лмеге
кіргізеді. Шаршап келіп, жастыққа жантайғаны сол
еді, үлкен ағасы Талғат келіп, Иса ағаны мазалайды.
Зорға түсіндіріп бола бергенде, адуынды жеңгесі Роза
қайта тергеуге алып, оған да шама-шарқынша жауап
береді. Бір кезде тағы бір ағасы Исекеңе сұрақ бере
бастағанда қасындағы столды үлкен қолымен қатты
ұрып: «бәрің жиналыңдар, содан кейін түсіндіремін»
деп қатты ашуланады.
Барлығы да тым-тырыс бола қалады.
Содан кейін ешкім мазаламай, дастарқан
жайып, кешірім береді. Осы оқиға
ауыл арасына тез
тарап кетеді.

Ìåí äå
ñåíäåð
ñèÿ¬òûìûí
КСРО-ны кезі. Алпысты
алымдаан
Асеке ебек аысын алуа
кассаа
жаындаанда ер кісілер бір
бөлек,
әйелдер бір бөлек кезекке
тран екен.
Àйелдер жаында кезек аз
болан со,
Асеке соына барып, кез
екке трады.
Адуынды бір келін:
– Аа, ана жаа барып тр
ыыз, ят
болады, – дейді.
Сонда Асеке:
– Айналайын аратары
м, мен де
сендер сияты болып алан
мын,
– деп жауап береді. Асеке
ні
астарлы жауабына т#сінге
н ызкеліншектер төмен арап,
кезексіз аша алуа орын
берген екен.

Өмiр бар жерде – юмор бар!

«№5 жатақхананың» коменданты – Ермахан ШАЙХЫҰЛЫ

ÎËÀÉ-ÁҰËÀÉ
ÄÅÌÅ

Әлекең зейнетке
Ә
й
шыққаннан
кейін, анда-санда ақаңнан 100 грамм
тартатыны бар. Бір күні басы ауырып,
ауыл шетінде тұратын Назар інісінің
үйіне барады.
–Үйде ешкім жоқ. Тек қарындасым
Әмина бар. Ол бізді мазаламайды –
дейді.
Екеуі аздап ұрттап отырғанда Әмина
бөлмеге қайта-қайта кіріп, әр затты бір
сұрап, әңгімелерін бөле береді. Назар
қарындасына ренжіп:
– Сөзімізді бөле бер ме? Есікті қатты
жауып қой, – дейді.
Сонда Әлекең:
– Әй, Назар бір ақ кептер ұшып-қонып
жүрмей ме? – деп басу айтады. Назар
жай ғана жымиып қойды. «Сөз тапқанға
қолқа жоқ» деген осы екен ғой.

С‡РТКIШ
Әлекең үйдегі жеңгейді ертіп, қала
орталығындағы базарға барып, алатынын алып,
шаршағаннан кейін, түскі ас ішуге асханаға бас
сұғады. Тамақтанып болған соң, қол сүрткіш
сұрайды. Даяшы қыз әжетхананың қағазын әкеп
береді. Ашуланған Әлекең, даяшы қызды
шақырып, сабырлықпен қолына ұстатып: «мына
қағазды керекті жерге пайдаланарсың» деп
қолына ұстатады. Ұялған қыз әдемі
оюланған қол сүрткіш әкеліп,
кешірім сұрайды.

ҚÀÐÛÍ ÒÎҚ ÁÎËÀÄÛ
Әлекең жастайынан еңбекқор, шаруаға икемі
ерекше адам болатын. Қой, ешкі, сиырды семіртіп,
кімге қажет болса, соған сойып береді. Ақшасын бір жыл
көлемінде бөліп берсе, соған риза болады. Машина айдауды
да үйренді. Айына екі рет сол машинамен базарға барып,
қой, ешкі сатып әкеледі. Машинасын мүлдем тазаламайды.
Малдың иісі мүңкіп тұрады. Бірде құрдасы Марат машинасына
мініп, мұрнын басып, малдың иісі шығып
тұрғанын астарлап жеткізеді. Сонда
Әлекең ойланбастан:
– Машина боқ болса, қарын
тоқ болады, – деп күле жауап
береді. Марат досы өзінің
жеңілгендігін мойындап,
күле берді.
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Қалекең – ауылдағы дүрдей бір мекеменің
басшысы. Демалыс күні өрістегі малын іздеуге
шығады. Көлді жағалап келе жатса, өзінен
бірнеше жас кіші інілері демалып, аздап ұрттап
жатқанда көңілді отырыс үстінен шығады.
Қанша сылтау айтқанымен көңілдерін қимай,
ақаңнан аздап алып отырады. Біраз шөлмекті
тауысқаннан кейін Қалекең үйдегі жеңгейге:
«Айналайын, Гүлеке, олай-бұлай деме, мына
баладан таза екеуін және тіске басар бірдеңелер
беріп жібер. Қызылордадан үлкен басшылар
келген екен. Көл жағасында кездесіп қалдық»
деп тілдей хат жазып жібереді. Үйден жақсылап
сәлемсаухат келгеннен кейін отырыс қыза түседі.
Барлығы аяқталған соң, Қалекең інілерін үйіне
шақырады. Олар барғысы келмесе де қиылып
тұрғасын амалсыздан көнеді.
Қалекең үйіне кіріп:
Аанан рттап,
Ол миды озап,
Алдырдым інілерімді
аладан шаырып, –
деп әндетіп кіргенде Гүлекең түсініп,
амалсыздан күліп жібереді.

À¬ ÊÅÏÒÅÐ

Қыдыр ҮСЕН

Шаржды салған
Нұрлан ТАЗАБЕКОВ
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24.02.2018 ж.
ОСПАНЛІ ИМАНЛИЕВ! БҰЛ ЕСІМ СҮҢГІДЕЙ
'ТКІР СҰҢҒЫЛА САТИРАНЫҢ, ПАЙЫМДЫ ПРОЗАНЫҢ,
ТҰМАДАЙ ТҰНЫҚ ЛИРИКАНЫҢ БАЛАМАСЫ СЕКІЛДІ.
ОЛ ОСЫ ЖАНРЛАРДЫҢ ЕШБІРІНЕ Б'ТЕН БОЛҒАН
ЖОҚ, КЕРІСІНШЕ 'З БАЛАСЫНДАЙ ЖАҚЫНДЫҒЫН
ТАНЫТТЫ. ОНЫҢ ТУЫНДЫЛАРЫН ОҚЫҒАН
ЖАН ҚАЛАМГЕРДІҢ ҚОҒАМДАҒЫ РУХАНИ АУРУ
АТАУЛЫНЫҢ БІРІН ҚАЛДЫРМАЙ, ТҮГЕЛ ТҮЙРЕГЕНІН
АҢҒАРАДЫ. АРАНЫҢ САДАҒЫН АСЫНЫП, САТИРАНЫҢ
УЫТЫМЕН КҮЙДІРМЕГЕН КЕСЕЛІ, ДРІЛЕМЕГЕН ДЕРТІ
ЖОҚ. ҚОҒАМ КЕЛЕҢСІЗДІКТЕРІМЕН АЯУСЫЗ КҮРЕСКЕ
ҚАЛАМЫН ҚАЙРАП ТҮСКЕН ОСЫНАУ СЫНДАРЛЫ
СЫҚАҚШЫНЫҢ ТУҒАНЫНА 90 ЖЫЛ ТОЛЫП ОТЫР.
'МІРІНІҢ РЛІ ДЕ НРЛІ КЕЗЕҢІН САТИРАҒА САЛҒАН
'ТКІР ОЙ ИЕСІНІҢ СОҢЫНА ҚАЛДЫРҒАН МҰРАСЫ
АЗ ЕМЕС. «МЫҢ ЕСТІГЕННЕН БІР К'РГЕН АРТЫҚ!»
ОСПАНЛІ АТАМЫЗДЫҢ ОСПАҒЫН 'ЗІҢІЗ ОҚЫП
К'РІҢІЗ, МІНЕКЕЙ, ОҚЫРМАН!

Түртіп алды
Балпық отыр басы қатып,
Рас,
Ойнап жүрген жоқ асық атып.
Қауырт жұмыс бар,
Уақыт жоқ тыныстар.
Үрпитіп жақ түктерін,
Шақырды шұғыл активтерін,
– Қайта-қайта званок,
Миымды қатырып жүр күзден-ақ.
Ұтылсақ ұтылайық,
Спорт деген бәледен құтылайық.
Кімдер бар жүгіруден сарапқа алар?
– Зәрубайдың бұты ұзын, жарап қалар.
Балпык, түртіп алды.
– Әлі келсін-келмесін тіресуге,
Кімдерді жібереміз күресуге?
– Балпан барсын,
Бәрібір ұйқыдан бас көтермейді.
Жықса жықты, жықпаса
Жамбасының еті өлмейді.
Балпық түртіп алды.
– Боксқа ше?
– Бокс деген жұдырық па?
Жотаң оған жарамай жын ұрып па?
Жүз грамм жұтса көбін жаралайды,
«Өлдім» десе оллаһи, қарамайды.
– Өнері бар ма еді аздаған?
– Ойбай, ақсақал, жақында қызып алып,
Бір ауылды қырып кете жаздаған.
Балпық түртіп алды.
– Футболға бір топ адам!
– Ой, ой, басеке, атамаңыз,
Жұмыс біткен тоқтайды одан.
Жіберейік пенсионер шалдарды.
Қасқыр қырмас бір күнге

Ïàéäàêүíåì Ïåòð
Ресейдің Ішкі істер
министрлігіне тыным болмай кеттіау тегі. Жемқор офицер шықса,
осы органнан шыға беретін болды
ғой. Бірі сотталып бітпей жатып,
екіншісі ұсталып қалып жатыр.
Жегіштің бәрі сонда жиналып алған
ба, немене? Енді, анау-мынау емес,
жоғары шенді офицер! Президент
В.Путин өз жарлығымен полиция
генерал-лейтенанты Петр Гришинді
РФ ІІМ сараптама-криминалистік
орталығының бастығы қызметінен
босатты. Әрине, жайдан-жай емес,
жан-жақты тергеуге кедергі болмауы
үшін. Генерал өз орынбасары
Олег Мазур екеуі кәсіпкер Сергей
Нарутовпен келісіп, бюджет
ақшасын жеп алған. Криминалистік
жабдықтар сатып алу кезінде өз

Жекеменшік малдарды.
Жарамаса қайтып келер,
Көргендерін айтып келер.
– Ендеше дайындалсын,
Сақал мен мұртын алып.
Бастық солай бұйырды
Түртіп алып...

Түртпеді
Балпық ұштап қаламын,
Қағазын жайып отыр.
Ұнатқанын біртіндеп

Түртіп алуға дайын отыр.
– Бәле боп тұр өнерпаздар үйірмесі!
– Ой, басеке-ай, күйінбеші,
Былтырғы спорттан да құтқардыңыз.
– Одан да демейсің бе чуть қалдыңыз.
«Спортты ақсаттың» деп ұшыра
жаздады,
Мына ерің содан ұшына жаздады.
Тағы да сөйтіп барсақ оңдыра ма,
Кімдер бар ойнайтұғын домбырада?!
– Танау бар,
Бірақ ол ағаш кесіп қиырда жүр.
Қалау да тартар еді,
Сиырда жүр.
– Ойбай, қозғама,
Сиырдың аты сиыр ғой,
Бәлеге тым үйір ғой.
Табыңдаршы басқа бір ақылын?!
– Ендеше біздің ауыл мақұрым!
Балпық түртпеді.
– Кім бар кәне, билейтін?
– Жұмағыз бар,
Билегенде еденді балшықтай ғып
илейтін.
– Е, онда бітті!
– Ойбай, басеке, түртпеңіз,
Ол келіншек жүкті.
Секірмек түгіл іші ауырады күлгенде.
– Қап, құдайдың атқаны-ай!

Құлқын
Құлқын деген құдық бар.
Ал менде бір күдік бар.
Осы кұлқынның түбі жоқ.
Бұл антұрған жүрген жерде
Жылқының түгі жоқ,
Түйенің қомы жоқ,
Қойдын қоңы жоқ.
Жоғары қараса, аспанды жұтады.
Күн бір ұртынан шығады,
Ай бір ұртынан шығады.
Түн желкесінен шығады.
Жұлдыздар «сөмкесінен» шығады.
Төмен қараса, жерді жұтады,
Өзіңмен кеткір елді жұтады.
Көзін жұмса, жылым.


Суретті салған
В
Нұрлан ТАЗАБЕКО

Енді өздерің ұғын!..

бағасынан 80 миллион теңгеге
артық бағалап, шын мәнінде жұтып
жіберген.

Àøóëû àéäàһàð
Ал Қытайда одан да жоғары
лауазым иесі парақор боп шықты.
Қытай коммунистік партиясы
Орталық комитетінің мүшесі Сунь
Чжэнцай айыпталып отыр. Қытай
Жоғары халық прокуратурасы
тергеуге білек сыбана кірісіп кетті.
Қылмысы дәлелденген жағдайда
өлім жазасына кесілуі бек мүмкін.
Коммунизм салтанат құрған жалғыз
елде ондай биік лауазымда жүріп,
пара алған адамды тірі қоюы
екіталай. Мұндайда айдаһар елдің
оңаша жерге апарып, шүйдеден
тарс еткізетіні бар. Иә. Бірақ, неге
сонда да жемқорлық жойылар
емес? Түсіне алмаймын. Адам

өлетінін біліп тұрғанда, ақша түгілі
ас жей алмайды ғой. Ал бұлар
қызық! Жеген ақшаңның қызығын
көрместен атылып қалатын болсаң,
онда не керегі бар жемқорланып?

Êëèíòîí
êіíәëі ìå?
Үшінші алпауыт ел АҚШ та
құр қарап отырмапты, ол жақта
да өте биік дәрежелі кісіге айып
тағылып, у-шу боп жатыр. Тек
дәрежесі ғана биік емес, ол
әлемге танымал саясаткер. Иәиә, кәдімгі Хиллари Клинтон.
АҚШ-тың бұрынғы мемлекеттік
хатшысы. Бұрынғы президент
Билл Клинтонның ханымы.
Сол баяғы, мемлекеттік хатшы
кезіндегі бір ісі басына бәле боп
жабысып отыр. Клинтон қорының

Директор – Бас редактор – Нџрт,ре ЖЉСIП
Кпен МІРБЕК
Редактор

«Айқынның»
сатиралық қосымшасы
Меншiк иесi – «Айқын газеті» ЖШС

Ондайын білгенде...
Балпық түртпеді.
– Ән айтатын кім бар кәне, еркектен?
– Балпан бар,
Әнші боп туған жөргектен.
Бірақ аздап градусын көтермесе,
Қып-қызыл боп жөтелмесе,
Сахнада тиеді оған ықылық.
– Ой, мақұлық!
Онда несін ұсынып отырсың?
– Енді қайтейік, басеке-ау,
Қысылып отырсың!..
Балпық түртпеді,
Өйткені кеш қалып отыр.
«Бұрын ойлау керек еді» дегенді
Енді ғана еске алып отыр...

Нұрсұлтан ОҚПАНҰЛЫ
жауапты хатшы

Мұхтар ШЕРІМ
арнаулы тілші
Бұлан ЖАПА
тілші
Фарида ҚАПЕЗОВА
беттеуші-терімші

демеушісі, бангладештік банкир
Мухаммед Юнусты қорғаймын
деп, өкілеттігін өз пайдасына
жаратып қойыпты. 100 миллион
доллар қаржыны жымқырдың
деп, Юнусты қызметінен босатқан
Бангладеш премьері Хасина
Вазедке хабарласып, Юнусты
Грамин банк басына қайта қоюын
талап еткен, тіл алмаса, Хасинаның
АҚШ азаматы болып табылатын
баласын аудиторлық тексеріске
салып, салық комитетін төндірем
деп қорқытқан. Әне, Хиллари
сөйткен. Оның үстіне дәл сол
жылы Бангладешке 1 миллиард
доллардан астам қаржы берейін деп
тұрған Бүкіләлемдік банк райынан
қайтып қалған. Өйткені оның негізгі
акционері АҚШ еді. Осы мәселенің
қыртыс-қыртысын ашу мақсатында
Сенат заң комитетінің бастығы Чак
Грассли тергеу ашты.

Е-е, алпауыт елдің қай-қайсы да
жарап тұр! Құзыретін өз пайдасына
жарату мен парақорлық және
жемқорлық жағынан да алпауыттық
мінез танытуда.
«Ара»
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р консулдықтағы талап-тәртіп сан түрлі. Виза алуға тініш
білдірген азаматтың қандай да бір
қылмысқа қатысы жоқтығы, бара
қалған күнде ол елде зін қаншалықты салауатты ұстай алатындығы
ескеріледі. "зі жайлы, қызмет орны, телефон нмірі туралы жалған
мәлімет ұсынса – виза алу мүмкіндігі құлдырай түседі.

ВИЗАСЫЗ

БДАН БЛЕК:
• Өзі баратын елдегі туыстары туралы мәліметті
анкетада көрсетпесе немесе ол туыстары виза
тәртібін бұзса;
• Құжаттың беті жырылған, қандай да бір
жағдайда бүлінген болса;
• Фотография консулдық талабына сай келмесе;
• Сапарға баратын азаматтың қаржылық
жағдайы жеткіліксіз болса, виза иелену мүмкіндігі
төмендей бермек.
Кей мемлекеттер медициналық
сақтандыруға да мән береді. «Сапардың мақсаты не?» деген сұраққа
да анық жауап берген абзал – туризм, бизнес, білім алу, жұмыс істеу... Консул офицерінен қарсылықты жауап алып, визасыз қалу –
оның енді қайтіп шетелге сапар
шеге алмауын аңғартпайды. Бірақ
келесі жолы виза алу мейлінше
күрделене түседі. Осы ретте елдер
арасында визасыз режимнің енгізілуі – те маңызды. Мұндай жағдайда азаматтар тек тс қалтасына
тлқұжатын салып, әуежайға уақы тында келсе де жетіп жатыр.
Визасыз режим – кейде біржақты
қатынас түрінде, кейде зара кепілдік тұрғысынан енгізіледі. Бұл
рет те тек тлқұжаттың типтері
бойынша ғана шектеу болуы мүмкін. Визалық шектеулер индексін
есептеп бас қатыратын халықаралық Henley & Partners консалтингтік компаниясы ұсынған мәлімет
бойынша, визасыз сапарға шығу
құқығына кп ие болған мемлекеттер – Ұлыбритания, Германия,
АҚШ, Финляндия, Швеция (174
елге шыға алады) екен. Одан кейін
тұрған Дания мен Канада азаматтары әлемнің 173 мемлекетіне еркін саяхаттай алады. Индекс – тек
жал пы азаматтық тлқұжатты
есепке алған. 2017 жылдың соңындағы қорытынды бойынша Қазақстан азаматтары әлемнің 71 еліне
визасыз шыға алады. Кш соңын
Ауғанстан (24 ел) түйіндейді.

САПАР
ШЕГІҢІЗ

30 күнге дейін

Албания

90 күнге дейін (біржақты келісім – туристік мақсатта)

лен, EXPO – 2017 халықаралық
крмесі кезінде ҚХР, Үндістан,
Иран үшін 72 сағаттық визасыз
транзиттік режим енгізген болатын.

Аргентина

30 күнге дейін

Армения

Визасыз режим

Визаны да сан трі бар.
Дипломатиялық виза (А1, А2) –
саяси, үкіметтік тұлғаларға;
Қызметтік виза (А3, А4) –
ресми іссапарға шығатын,
шетелдік делегация
құрамындағы азаматтарға;
Инвесторлық виза (А5) –
инвестициялық қызметпен
айналысатын заңды тұлғаларға;
Іскерлік виза (В1, В2, В3) –
конференция, симпозиум,
форум, көрме, концерт,
мәдени, ғылыми шараларға
қатысушыларға беріледі.
Бұдан басқа, автомобиль
тасымалын жүзеге
асырушыларға, әуе, теңіз
экипажының мүшелеріне, діни
шараларға қатысушыларға,
оқу тәжірибесінен өтушілерге,
емделушілерге арнайы визалар
жиынтығы қарастырылған.
Henley & Partners компаниялар
тобының трағасы Кристиан Келиннің айтуынша, былтыр визасыз
режим мүмкіндігін жойған елдер
саны кп емес.
– Бірқатар елдер шекаралық
бақылауды күшейтіп жатса, біразы
мейлінше ашық. "йткені олар халықаралық сауда, миграция және

Транзиттік виза – мемлекет аумағында үш тәулікке жетпейтін
уақыт ішінде (72 сағат) билетпен немесе арнайы тоқтау (аялдау)
құқығымен транзиттік сапар жасауға мүмкіндік береді.
Қазақстан транзиттік визасыз режим тұрғысынан мына елдерде
өзін «суда жүзген балықтай» еркін сезіне алады: Гондурас,
Гватемала, Босния және Герцеговина, Мексика, Белиз, Панама,
Румыния, Сальвадор, Черногория.
Қазақстан кптеген елдерге
ви засыз режим ашқан. Ішкі туризмді дамытып, нарыққа қаржы
құяды деп есептелінетін – Ресей,
Қытай, Иран, Үндістан, АҚШ секілді дамыған елдер азаматтары
елімізге еркін келіп кетеді. Мәсе-

Əзірбайжан

туризмнен келетін экономикалық
тиімділікті пайдаланып қалғысы
келеді. Қазір адамдар қаржылық
мүмкіндіктерге жол ашу үшін жер
шарының қай тұсына да сапар шегуге әзір. Жаһандық мобильді жылдамдық күшінде тұр. Біз мемлекет-

Қазақстан
азаматтары келесі
мемлекеттерге сапар
алдында визаны онлайн түрде
рәсімдей алады: Зимбабве,
Кения, Габон, Мьянма, Котд’Ивуар, Уганда, Сент-Китс
және Невис, Сан-Томе және
Принсипи, Руанда, Сингапур,
Комор аралдары, ШриЛанка.
тердің оқшаулануын, елдер арасындағы антимиграциялық саясатты бақылап отырмыз. Ұлыбритания Брексит құрамынан шығып
кетуі мүмкін болғандықтан, 2018
жылдың ауанын дәл қазір тап басып айту қиын, – дейді ол.
Жуырда ғана Сыртқы істер министрлігі Біріккен Араб мірліктеріне (БА) сапарлау үшін визасыз режим енгізілгенін жария етті.
Ереже 10 наурыздан бастап күшіне
енбек. Алдағы уақытта Израиль,
Куба, Таиланд, Чили елдеріне сапарлау сәтінде визаны алып тастау мәселесі қарастырылып жатыр. Қаңтар
айында АҚШ-қа сапары кезінде
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та виза
мәселесіне тоқталған. «Қазақстан
Америка азаматтары үшін визасыз
режим енгізді, бұл мәселеге қарымта жауап күтеміз» деген еді Дональд
Трамппен кездесуде. Тменде СІМ
ақпараты негізінде, Қазақстанның
қай елдерге визасыз сапар шеге
алатыны туралы дерек келтірілген.

Барбадос

28 күнге дейін (біржақты келісім – туристік мақсатта)

Беларусь

Визасыз режим

Бразилия

30 күнге дейін

Гонконг

14 күнге дейін

Грузия

90 күнге дейін

Израиль

Визалық талаптан босату туралы құжат жобасы келісіліп жатыр

Индонезия

30 күнге дейін (біржақты келісім – туристік мақсатта)

Колумбия

90 күнге дейін (біржақты келісім – туристік мақсатта)

Оңтүстік Корея

30 күнге дейін

Коста-Рика

90 күнге дейін (біржақты келісім – туристік мақсатта)

Куба

30 күнге дейін (əлі күшіне енген жоқ)

Қырғызстан

Визасыз режим

Макао

Визалық талаптан босату туралы құжат жобасы келісіліп жатыр

Македония

90 күнге дейін (біржақты келісім – ұлттық төлқұжат иелерін визалық
талаптан босату туралы құжат жобасы келісіліп жатыр)

Малайзия

30 күнге дейін (біржақты келісім – азаматтарды визалық талаптан босату
туралы құжат жобасы келісіліп жатыр)

Молдова

90 күнге дейін

Моңғолия

90 күнге дейін

Намибия

Визасыз режим (біржақты келісім – туристік мақсатта)

БАƏ

30 күнге дейін (2018 жылдың 10 наурызынан бастап күшіне енеді)

Ресей

Визасыз режим

Сейшель аралдары

Визасыз режим (біржақты келісім)

Сербия

30 күнге дейін

Тəжікстан

Визасыз режим

Таиланд

Азаматтарды визалық талаптан босату туралы құжат жобасы келісіліп жатыр

Түркия

30 күнге дейін

Өзбекстан

Визасыз режим

Украина

90 күнге дейін

Филиппин

30 күнге дейін (біржақты келісім)

Эквадор

30 күнге дейін

Мойындалмаан /ішінара мойындалан/ даулы
территориялара сапарлау:
Абхазия:
Палестина:
Таулы Қарабақ Республикасы:
Сомалилэнд:
Солтүстік Кипр:
Оңтүстік Осетия:

14 күнге дейін визасыз режим
визасыз режим
визасыз режим
жеткеннен кейін виза алады
(30 күнге)
визасыз режим
визасыз режим
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KELBET

Біз әңгімелеп отырған Есенгелді Сүйіновтiң ата-бабалары
бір кезде талай ғасыр осы Қызбел баурайын жайлап,
кейін Солтүстікке, Көкше жеріне ығысқан болар.
Есенгелді Көкшетау мен Қостанай құшағында өмір сүріп,
өзінің жастық жылдарын, жақсы жырларын, қаламгерлік
қарым-қабілетін осы өңірлерде өткізді. Есенгелді өзінің
балалық, балғын кездерінде алғаш көрген ақыны –
Таңатқан Сәтбаев деп сөз етеді. Ал осы Таңатқан Сәтбаев
өзінің бүкіл өмірін Қызбел құшағында өткізген, шынын
айтқанда, кешегі ел-жұртымыз атын атаудың өзіне
қаймыққан атақты Міржақып Дулатовтың немереінілерінің бірі болатын. Сөйтіп, кешегі Тәуелсіздік кезеңі
келгенше, олар бұл «сырын» ешкімге ашпай, тіс
жармастан өтті.
Есенгелді бір әңгімесінде сол
Қызбел жайлауындағы Сәтбай
ауылына – Таңатқанға талай келгенін айтады. Таңатқанның жасы
менен үлкендеу болғанымен, елгезек інідей араласқан еді. Мен де
Қызбелдің «Құмшалғындағы»
(Міржақыптың кіндік қаны тамған жер) Сәтбай ауылына келіп,
Таңатқанға жиі жолығып жүрген
кездерім к$п болды.
Таңатқан Міржақыпқа туыс
болған соң, ауыл-елі, ата-аналары
оны онша еркіндетпей, үнемі
талантына тұсау салып, тартпақтап ұстады. Тек қана сол $лкеден
шыққан атақты сатирик ақын
Сейіт Кенжеахметовтің демеуімен ол әр жердегі, әр $лкедегі
поэ зия жиындарына қатысып,
бағын сынап жүрді. Талантты да
талапты ақын еді. Тіпті Таңатқан, Сейіт үшеуміздің сол кездегі
Целиноград қаласына (осы күнгі
Астана) келіп, Тың $лкесі жас
ақын-жазушыларының съезіне,
Нұрғожа Оразовтың шақыруымен 1963 жылы болар деймін,
келіп кеткен кезіміз де болған.
Сол кездегі атақты жазушыақындар Ғабит Мүсірепов, Ғали
Ормановты, $зіміздің Сыр-ағаң
Мәуленовті Таңатқан екеуміз
алғаш рет Целиноградта к$ргенбіз.
8мір бойы «Халық жауының
қандасы», «Міржақыптың мұрасын жинақтаушы» деген жалған
жаладан арылмаған Таңатқан ның туыстары сол бір күпті к$ңілмен күңіренген күйі дүниеден
$тті. Бұл тәмсіл Таңатқаннның
$зіне де оңай тиген жоқ. <йтеуір,
жоғарыда айтылған жерлесі –
қам қор ақын Сейіт Кенжеахметовтің к$мегімен аудан, облыс,
кейде республика к$лемін дегі
әдеби шараларға қатысып, $з
$мірінде 4-5 кітап шығарып үлгерді. 8леңдері де ешкімнен кем
емес еді, не керек, сол кездегі
солақай саясаттың салқыны кеудеден ұрып, шыдатпады. Бір
ғажабы, Есенгелді $зінің Таңатқанға жақындығын тіс жарып
ешкімге айтқан емес.
Есенгелдінің к$кшетау -лық
ақын Еркеш Ибраһимнің алдын
к$ріп, ақылын тыңдау бақыты,
әттең, арманға ала бұртқан жас
ақынның желігі –Қарағандыда
қалуға мұрша бер мей, Алматы
асып кетіпті. Егер Есенгелді кемеңгер ағасы – Еркеш Ибраһимнің ақылымен жүр генде, кеңес

келді. Баяғы қазақ тың к$реалмаушылығына бой алдырып,
қызметке таласып, етектен тартқандар да табылды. Осы кезде
Есенгелдіге ара түсіп, қаумалаған
қиыншылықтан арашалаған бірден-бір адам – Қоста найдағы
қарымды қаламгер, ал ғашында
«Лениншіл жас», кейіннен «Социалистік Қазақстан» газетінің
осы облыстағы меншікті тілшісі
Байтұрсын Ілиясов болды.
<ділін айту керек, Есенгелді
Сүйінов облыстық «Қостанай

Мұхамеджан Сералинді еске алу
мақсатында желаяқтар мара фоны $ткізілді.
Есенгелді Сүйінов қазақтың
тұңғыш кәсіби журналисі Мұхамеджан Сералиннің $мірін зерттеп, к$лемді мақала жазды. Сол
еңбегі ескеріліп, Қазақстан Журналистер одағының сыйлығын
алды. С$йтіп, ол талай асу-белестерден асып, $тпелі кезеңдерден
$тіп, Тәуелсіздіктің алғашқы
таңын Сарыарқа жерінде қарсы
алды.

«Есіл» газетін шығарып, бұрыннан $зі игеріп келе жатқан баспагерлік, журналистік қарымын
к$рсетіп, жігерін шыңдады. Осының бәрінде де, қиынында да,
қызығында да оның асыл жары,
қазақтың аяулы ақын қызына
айналған Марфуға Бектемірова
бірге жүрді. Есенгелді екеуі жалындаған жастық жылдарында
со нау шалғайдағы Уәлиханов
аудандық «Шалқар» газетінің
редакциясында, К$ксеңгір даласында танысып, қол ұстасып,

ЖАНҒА ЖАЙЛЫ
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кезінің $зінде қай оқу орнының
да сапасы күшті болған Қарағандының ордалы білім ұясы оны бір
биікке шығарып берері анық еді.
Мәселен, ғалым, сыншы, қайраткер дегендей.
Алайда табиғатынан тынымсыз, ізденімпаз Есенгелді бұл
жол да да есесін жіберген жоқ.
ҚазМУ-ге түсіп, қазыналы білім
ордасынан биікке қанат қақты.
Алған білімін ұқсату үшін аудандық, облыстық, республикалық
бұқаралық ақпарат құралдарында мінсіз қызмет атқарды. Оның
ақ к$ңіл, адал ниетіне орай алдынан үнемі қамқор ағалары
кездесті. Мәселен, К$кшетауда
қажырлы да қайратты, қанатты
ақын, жалынды журналист Т$леген Қажыбаевтың қамқорлығында болуы – оның жолын ашып,
жігерін шыңдап отырған.
Қостанай жеріне табаны тиіп,
сонда саналы $мірін $ткіз бек
болғанда тағы бір қамқор ағасы
тап келген. Қазақ радио сының
Қостанай облысындағы меншікті
тілшісі ретінде ең бек жолын
бастаған Есенгелді келе-келе
облыстық «Қостанай таңы»
газетінің бас редактор лығына
дейін к$терілді. Бұған, әрине, сол
кездегі облыс басшысы 8мірзақ
Ш$кеевтің де әсері болмай қалған жоқ. Дәл осы кезде Есенгелдінің алдынан кесе к$лденең к$п
қиындықтар анда ғайлап шыға

таңы» газетінің бас редакторы
қызметін абыроймен атқара
жүріп, бірталай игілікті істердің
ұйтқысы болды. Ең алдымен редакцияда компьютер орталығы
ашылды. Бұрын материалдар дың бәрі мәшіңкемен басылып,
облыстық баспаханада беттеліп,
жасалатын. Енді бұл жұмыстар
редакцияның $зінде орындалатын болды. Бүкіл журналистер
дербес компьютерлермен қамтамасыз етіліп, жұмыс кабинеттері,
жалпы мекенжайдың іші-сырты,
шатыры ж$нделді. Жаңадан жиһаздар сатып ал ды. «Қоста най
таңы» газеті үш рет қатарынан
республикалық шығармашылық
конкурстарда жеңімпаз атанды.
Жер-жерлерде облыстық «Қостанай таңы» газетінің күндері $ткізіліп, газет таралымы біршама
$сті.
Бұрынғы «Ауыл», қазіргі
«Қостанай таңы» газетінің бірінші редакторы, қазақтың тұңғыш
кәсіби журналисі Мұхамеджан
Сералиннің Қарабалық ауылының 8рнек ауылындағы зираты
қалпына келтірілді. Редакция қабырғасына оған ескерткіш тақта
орнатылды. Қостанайдағы Сералин атындағы к$шеге қиыршық
тас т$селіп, сол к$шедегі ескерткіш тақта жаңартылды. Ұлттық
журналистика негізін қалаушының мерейтойы құрметіне жиын
$ткізіліп, ас берілді. Жыл сайын

Есенгелді Сүйіновтiң есімі
елге қаламы жүйрік журналист
ретінде ғана емес, сонымен бірге, ақын, жазушы ретінде белгілі.
Ол – Қазақстан Жазушылар
одағының мүшесі, Мәдениет қайраткері, Мәдениет саласының
үздігі, Ақпарат саласының үздігі,
Ресей Халықаралық Психология
ғылымдары академиясының құрметті академигі. Оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан қаласында $т кен I Қазақстан Журналистер конгресінің, Атырау
облысында $ткен II Қазақстан
Журналистер конгресінің, Алматы қаласында $ткен III Қазақстан Журналистер конгресінің
делегаты. 2003 жылы Алматыда
$ткен Еуразия медиа-форумына
қатысқан.
Бірқатар облыстық, республи калық мүшәйралардың жүлдегері. 2016 жылы маусым айында $ткен республикалық «Астана
Азаттық аясында» жыр сайысының арнайы жүлдесін алған. Республикалық «Жігер» фестивалінің дипломанты.
8леңдері «Тың тынысы»,
«Мерейлі мекен» ұжымдық жинақтарында жарық к$рді. «Күңгіртау құпиясы», «Менің елім,
менің жерім», «Мақпалды күндер», «Арайлы таң» кітаптарының
авторы. Жақында Алматыдағы
«Жазушы» баспасынан «Тербеген
теңіз әлдиі» кітабы мемлекеттік
тапсырыс бойынша шықты.
Айта берсе, әңгіме к$п. Алайда бір жағы жанашыр к$мек беретін адамдар табылғанымен,
Есенгелдінің $з қажыр-қайраты,
күш-жігері кем емес еді. Жүрегінде ары мен иманы таза азамат
үнемі жеңіске жетіп отырды.
Отбасымен Астанаға қоныс
аударып, бәрімізге қамқоршы ұстаз болған қайраткер жазушы,
ардақты ақын Нұрғожа Оразовтың қарамағында болып, «Жаңа
Сарыарқа» журналына жұмыс қа орналасты. Онда да жай қызметкер болған жоқ. Журналдың
бас редакторының орынбасары
бо лып, ардақты ағасына жанжақты к$мек к$рсетті. Кейіннен
$зін ше жол тауып, Астанада

табысқаннан бастап, Зеренді
к$лінің жағасында тұрып, дүниеге тұңғышы – Сандуғаш келгеннен бері Марфуға Есенгелдінің тек асыл жары ғана емес, рухани демеушісі болды. Екеуі бір
шаңырақ астында жарасымды
$мір сүріп, ұл-қыз $сіріп, бақыт
биігінен табылған еді.
Марфуға қазақтың мықты
ақыны болғандықтан ба, Есенгелді $з бойындағы табиғи талантты журналистік жолға бағыттаған сынды. Бұл жолда
Есенгелдінің $мірі де, еңбегі де
жемісті болғанын біршама айтып
$ттік.
Сол Марфуғамен қанаттаса,
қабаттаса жүріп, Есенгелді де
ақындықтан $з есесін алып үлгерді. Оған Есенгелдінің оқырмандар жүрегіне жол тапқан жыр
кітаптары, әртүрлі басылым дарда жарық к$рген $леңдері
дәлел болады.
<рине, $лең деген сағыныштан туары хақ. Есенгелдінің Торғай, Қостанай, Алматы туралы да
$леңдері аз емес. Алайда $зінің
балғын махаббаты, жастық шағы
алаулаған, к$ркем дүние әлемі –
К$кшетаудың ол үшін орны
б$лек.
Сарыарқаның сары баласы
к$рінген Есенгелдінің күні бүгін
алпысты алқымдап қалғанына
тәнті к$ңілмен әрі таң ғала қараймын. Таңғалаты ным – күні
кеше к$зіңе жап-жас, бозбала
к$рінген іні Есенгелдінің ел ағасы
жасына жетіп, егделікке қарай
қадам басқаны.
Тәнті болар себебім, осынау
жасқа Есенгелді алқынбай, баяғы
тұлпардай желіген күйінде осынау белеске жетіп келгені. 8йткені
оның жан-дүниесінен, к$ңіл
күйінен қашан да $зі туып-$скен
Сарыарқаның шуақты самалы
есіп тұрады. Есенгелдінің ерекшелігі – осында.

Серік ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері
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MEREI
«Аңсаумен ткен ардағымсың,
Атыраудағы бар үйдің?
лде, сен жастық дәуренімісің,
Жантілеуден қалған Қалидың?
Жалғанда, мынау, бабалар
Бауырын не үшін сыздатқан,
Мен соны қалқам, Шәмілжан,
Сен бебеулеткен «Баламайсаңнан» танимын!» деп жырлап
кетуі – таланттың талантты тап
басып тануы болатын. Трт жасынан домбыра тартуды үйреніп,
1962 жылы 14 жасында Гурьев
об лыстық кркемнерпаздар
байқауында күй анасы Дина Нұрпейісованың «Бұлбұл» күйін
орындап, Бас жүлде алған сол
бала Шәкең – бүгінде дана Шәкеңе айналып, тура бүгін 24 ақпан
күні мерейлі 70 жасқа толып
отыр.
«)кем Бисенғалидың әкесі –
)білтай атам айтулы күйші бол-

...Әкем күйші еді. Қайдан үйренгенін
білмеймін, ноталық сауаты бар кісі еді.
Совхоздың қара жұмысынан қолы
босаған қоңырқай кеште бір терең
тебіреніске толы қоңыр шертісті ұзағынан
қайыратыны еміс-еміс құлақта.
Үйдегі Сталин заманында шыққан кішігірім
сандықшаға парапар радиоладан
зәудемде күй беріле қалса, әкем істеп
жатқан жұмысын тастай салып, жүгіре
басқан күйі барып құлағын төсейтін.
Кейін бес сомдық радио шыққанда да
осы әдетінен жаңылмады. «Тәттімбетке
жететін күйші жоқ қой» деп біразға дейін
әсерінен айыға алмай отыратын. Кейін
телевизор пайда болғанда «әне, Шәміл
шықты!», «Па шіркін, Шәміл Әбілтаевтың
тартысы-ай!» деп «көк сандыққа» кіріп
кетердей емініп отыратын болды.
Әлі күнге бой-басын тіп-тік ұстайтын
Шәкеңнің ол кезде әлі қара шашы түсе
қоймаған зар күйіндегі шағы, әлбетте.
Осылайша, Шәміл күйшінің
атын мірден ерте кеткен әкеміздің айтуымен бала күнімізден
құлаққа сіңіріп скен соң ба, маған ол кне заманның кзіндей
кексе кісі крінетін. Жақын танысқанда зімнен бір мүшелден
сәл ғана артық жастағы жараулы
жігіт ағасы екенін білдім. Елге
тым ерте танылып, жастай жұрт
кзіне түскен соң, бізге солай крінген екен. Жақын танысуымыз
да қызық. Осы ғасыр басында
Дін мұхамед Қонаевтың туған
күніне байланысты кеш тті. Сол
кеште Шәкең Қонаевқа арналған «Ағатай – асқақ ән» әнін
орын дады. )ні мені толқытты.
Бұл ерекше мақамды қоңыр әнді
Димаш ата 1979 жылы 11 сәуірде
ерекше ұнатып тыңдап, Шәмілге
ақ батасын берген екен. Шәкең
Димаш ата үшінші рет алтын
жұлдыз алғанда з атынан домбыра да сыйлаған. Қазір ол аспап
Қонаев музейінде тұр. «Халқымыздың ұлы перзенті Димаш ағаға Шәмілден» деген жазуы бар.
Қысқасы, сол кеште алған әсерімді газетте блістім. Ертеңіне
Шәкең іздеп келді. Сол таныстығымыз міне, он неше жылдан
бері нердегі һәм мірдегі сыйластыққа айналыпты. Кейде әзілдеп болса да зін Құрманғазыға,
мені Қашағанға теңеп, екеумізді
жас айырмасына қарамастан қатар жүрген дауылпаз күйші мен
жыр жүйрігінің қасына апарып
қосақтап қоятыны да бар.
Тегінде аса талантты адамдарда кездесетін әпенделік мінезден Шәкең де кенде емес. «Тлеген Айбергенов жаңа лең жазса,
кшеден танымайтын бір адамды
ұстап алып, үйіне ертіп келіп,
лең оқиды екен» дегенді естігенбіз. )йтпесе, ақынның ішкен
асы бойына тарамайды екен.
Шәкең де сол, шабыты келгенде,
кез келген бұрышта, ол қарт па,
студент пе, әйел ме, жас бала ма
оған қарамай, күмбірлетіп күйін
тартып, әуелетіп әнін салып береді. Баяғыда Шәкең жаңа үйленген студент кезінде жұпыны
пәтер жалдап тұрғанына қара май, атақты Сәбит Мұқановты
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ас паптарында орындаушылар дың Бүкілодақтық конкурсының Бас жүлде жеңімпазы және
1980 жылы Қазақстан Ленин
комсомолы сыйлығының лауреаты, 1994 жылы Түркияның
Измир қаласында ткен «Құрылтайда» бүкіл түркі әлемінің
озаны (жыршысы) атанған.
1998 жылы Елбасының жарлығымен – Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері, ал 1999 жылы
Қарағанды облысы Ұлытау
ауданының Құрметті азаматы
атақтары берілген.
1966 жылдан бері Алматыда
тұратын күйші Шәміл қазақтың
күй дәстүрін республикамыздың
барлық облыстары, бұрынғы кптеген одақтас республикалар мен
Италия, Франция, Үндістан, Бурки но-Фасо, Мали мемлекет те-

ШАЛЫМЫ БАСҚА
ШӘМІЛ БҰЛ
жаман жатағына қонаққа шақырыпты. Сонда қазақ совет әдебиетінің бас классигі Сәбең жарықтық жалаңаяқ студенттің лашығында бұйырғанын жеп, жамбастап жатып күй тыңдаған екен.
Бертінге дейін жыртық шалбарын
тастамаған Сәбеңнің сол қасиеті
де жұққан болу керек, Шәкең
кәрінің де, жастың да, байдың да,
кедейдің де тілін тауып, ұшып
кетердей саңқылдап сйлеп, қарқылдап күліп, кез келген ортаның гүліне айнала алады. Дана да,
бала да бола біледі.
Домбырадан басқа дәулет
бітпесе де, мәрттігі бір басына
жетерлік Шәкең қолына қалай
домбыра ұстайды, солай найза
ұстаған батырдай аруақтанып
шыға келеді. Арқасы ұстағанда
жолындағыны таптап кетпесе де,
бойындағы асып-тасқан энергиясы адамды кейде шаршатуы да
мүмкін. Ондай кезде үнемі дос
болу да оңай емес. Қылпуы мен
толқуы тез кісі, кңіл-күйдің
адамы. 8зім деген адамнан бұрқ
еткен кз жасын жасырмайды.
Кейде алақұйын. Ондай кезде
кеше ғана ккке ктерген адамын
бүгін оп-оңай жерлей салуы да
мүмкін. Немесе кеше жерлеп
қойған адамын бүгін оп-оңай
ккке ктере салады дегендей.
Кейде қалта телефонымен сағаттап тұрып сйлеседі. Ондайға
шыдамы жетпейтін, жүйкесі жұқалау жанның телефонды тастап
жіберуі де кәдік. Шәкеңді жаратпай, сыртынан сз қылатындар да
бар, әлбетте. Оны зі де жақсы
біледі. От пен суға түсіп шыныққан адам емес пе, оған қыңбайды
да, құлағына да қыстырмайды.
Күледі де қояды. Аяқтан шалғанды да, жалғанды да, тоқтық
пен жоқтықты да кп крген,
бәрін жеңген, мірден кп сабақ

алған жанның күрделі тәжіри бесі бұл. Білгенге Жаяу жүріп аттыдан кек алған Жаяу Мұсадай
дәулердің зін сзбен ықтырып,
сазбен бұқтырып алатын да қасиеті бар. 8мірінде бір тал темекі
шегіп, бір ұрттам шарап ішіп
крмеген қасиеті де ауызға аларлық. 8з басым Шәміл ағадан
ткен дәлдікпен жүретін мұқият
адам крмедім. Бүгін бір нәрсеге
ниеттенді ме, сол ниетін дәл бүгін, онда да сол күні күн ұясына
батпай жүзеге асыруға құмбыл.
Ол үшін алыс-жақынға, ыстықсуыққа қарамайды. Ниеті жүзеге
аспай қалса, жаман ырымға балайды. Ал домбырасын ешкімге
ұстатпайды. Ұстасаңыз бәлеге
қаласыз. Сізге бәле салмаса да,
киесі қашқандай зінің әбден
мазасы қашып бітеді. Сондықтан
күй тартып болды ма, домбырасын дереу футлярына тыға қояды...
«Қайтқан құстар барады,
Еділдетіп, Оралмен.
Елге жетіп қалар ма ем,
Ере кетіп солармен?!»
Бұл – Мәскеуде, Орталық
комитетте ұзақ жылдар жауап ты қызмет атқарған Кәкімбек
Салықов ағаның, туған елі мен
қазақтың қасиетті кең даласын
аңсап жазған сағыныш жыры,
Шәмілдің «Аңсау» әні арқылы
бүкіл Алаш жұртына тарады. Бертінде елге Қытайдан келген оралмандардан естіді, олар арғы бетте
осы әнді жандарына жалау етіп,
сағыныш жасына малып жүріпті
ғой.
Шәкеңнің туған жері – киелі
топырағынан талай-талай күй
дарындары түлеп ұшқан Атырау
елі – қазіргі Индер ауданы.
Кезінде қазақтың біртуар
ақыны Меңдекеш Сатыбалдиев
Шәміл туралы:

ған кісі екен. Оны атамның кзін
крген туыстары: Қамеш, Серкебай, Кшәлі күйшілер мақтан
тұтып айтып отыратын. Домбыраны, мен трт жасымнан тарттым. Абылдың күйін кәдуілгі
кәсіби күйшілердей толғағанымды тыңдаған анам )зірханым:
«Құдайым, сүткенжемді тіл-кзден сақтай гр!» – дейтін. Гурьевтен музыкалық училище бітіріп,
1966 жылы, 18 жасымда Алма тыға келіп, Құрманғазы атындағы
консерваторияға түстім. Сол
жыл дың күзінде студенттердің
есеп беру концертіне қатысқан
ректор, профессор Құдыс Қожамияров, Құрманғазының «Жігер»
күйін орындағанымды тыңдап:
«Вы, молодой человек, феномен
в музыке!» – деп таңғажайып
әсер алғанын айтты. Құлагерді
құлын күнінде таныған Күреңбай
сыншыдай, ұлы композитордың
сол сзі нердегі жолымды ашты.
Бата дарыған мен, кейіннен
«Құдыс» атты күй-толғауымды
арнадым. Консерваторияны бітірген соң, Жамбыл атындағы
Қа зақтың Мемлекеттік филормониясында 13 жыл күйшілектор болдым. 70-жылдардың
бас кезі нен 80-нің ортасына
дейін Қазақ теледидарынан
«Домбыра – дастан» атты әуенитанымдық ха барлар тізбегін
жүргіздім. Сол ар қылы халық
арасынан шыққан тума таланттар: дүлдүл күйші Аққыз Ахметова, айтыстың ақтаңгері Манап
Ккенов, дарабоз домбы ра шы
Нәби Жәлімбетов және басқалар
елге танымал бол ды.1985-1988
жылдар аралығында Қазақ радиосының музыкалық редакциясының Бас редакторы болдым»
дейді Шәкеңнің зі.
Шәміл күйші 1974 жылы Воро неж қаласында ткен халық

рінде кеңінен насихаттауға тікелей атсалысты.
1979 жылы «Жалын» баспасынан «Ұлытау» күй кітабы, 1992
жылы Ташкент қаласының Тәшмұхан бетов атындағы үнтаспа
шы ға ра тын зауытынан «Ордабасы» күй табағы, 2015 жылы
«Жер ұраны – Ұлытау», 2016
жылы «Жібек жолы» атты СD
альбомдары жарық крді.
2014 жылдың 28 наурызы күні
Алматыдағы резиденциясында
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
Шәміл )білтайды ресми қабылдаған болатын. Сол кезде Шәміл
«Қазақстан – Нұрсұлтан» күйін
тартқанда, Елбасы мерейлене
тыңдап, күйшіге ерекше риза
кейіппен рақмет айтқанына бүкіл
ел тұрғындары теледидар арқылы
куә болды. Шәміл )білтайдың
«Шұбарат» (сзі – Нұрсұлтан
Назарбаевтікі) әні де Елбасыны
ерекше толқытқанын естідік.
Шәміл ағаның әр кезеңде
шығарған тамаша тл күйлері мен
әсем ән-толғаулары кп. Олардың
біразы Қазақ радиосының Алтын
қорында жазулы. «Қазақтың күй
Сардары» атанған Шәкеңнің
осындай биік дәрежеге жетуіне
зайыбы 8рікгүлдің қосқан үлесін
қалай аттап кетейік. 8рікгүл де
композитор, ақындығы да бар,
жиырмаға жуық әннің авторы,
актриса, кестеші, кірнеші. «Жетпістегі жігітін» аялап отырған
8рекең мен Шәкеңнің ақ махаббаты з алдына аңызға бергісіз
аяулы бір әңгіме.
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Қазақстан мен Қытай елдері
арасында дипломатиялық
қарым-қатынас орнағанына
биыл – 26 жыл. Елімізде қытайтану
мамандығы ашылып, маман
дайындала бастағанына келер
жылы 30 жыл толады. Сондайақ еліміздің ЖОО-да «Шетел
филологиясы: қытай тілі», «Екі
шет тілі: ағылшын – қытай тілі»
мамандықтарының ашылғанына
да ондаған жылдың жүзі болды.
Соған қарамастан, күні бүгінге
дейін Қытаймен арадағы
келіссөздер барысындағы
синхронды тәржімада, қытай
тілінен саяси, әдеби, ғылыми
аудармалар жасауда, тіпті қытай
тілін оқытуда, үйренуде біздің
азаматтарымыз тек
«китайско – русский словарь»
немесе «русско – китайский
словарь» дегендердің көмегіне
жүгінуге мәжбүр болып келгені
жасырын емес. Бұл жағдай
өз кезегінде қазақ тілінің
мемлекеттік тіл ретінде кеңінен
өрістеуіне әсерін тигізіп келгені
де рас.
Осынау қиындықты сәл де болса
жеңілдету мақсатында, атап айтқанда,
әрісі еліміздің ғылым-білім саласындағы, берісі қазақ – қытай тіл дері бойынша аударма сала сын дағы
ақтаңдақты тол тыру мақсатында,
ерлі-зайып ты қытайтанушы-ғалымдар – Қазақстанның ең бек сіңірген қайраткері, Л.Гуми лев атындағы
ЕҰУ-дың Қытай филологиясы кафедрасының меңгерушісі, филология ғалымдарының докторы, профессор Дүкен
Мәсімханұлы мен аталған кафедраның
доценті Айнұр 1биденқызы он жылдай
уақыттарын сарп етіп, Қазақстан
тарихында тұңғыш рет «Қытайшақазақша үлкен с2здік» деп аталатын
к2лемді с2здік құрастырып, жарыққа
шығарды.
Алдымен атап айтуымыз керек: отандық гуманитарлық ғалым саласында бұл
«Қытайша – қазақша үлкен с2здіктің»
(ары қарай «Үлкен с2здік») жарық
к2руі – Қазақстан – Қытай халықтарының
2зара түсіністігі мен достық қарым-қатынастарын нығайтуға қосылған қомақты
үлес. Қазіргі таңда Қазақстанда қытай
тілін оқу сәнге айналса, Қытайдың жоғары оқу орындарында қазақ тілін үйрету
қанат жайып келеді. Соған байланысты
екі жақта да қажетті оқулықтарға, анықта малық оқу құралдарына, кешенді
с2здіктерге деген сұраныстың артып
отырғанын терең сезіп жүрген едік,
мына еңбек осы сұранысқа сай келген,
қолданбалы құндылығы жоғары дүние
болды. 7з басым қытайтанушы-ғалым
ретінде аталмыш «Үлкен с2здіктің»
жарық к2руін құптаймын және оның
практикалық құндылығын жоғары
бағалаймын.
Қазақстан Қытаймен іргелес
ел болғанымен, қытай тілін оқыту
тәуелсіздіктің қарсаңында әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінде
басталды, анығырақ айтар болсақ,
1989 жылы университет басшылары
Қазақстанның болашақ даму
қажеттілігін к2здей отырып, қытай
тілін оқытуды қолға алған болатын.
Қазір қытай тілін оқыту елі міз дің
жоғары жетекші оқу орын дары мен
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студенттерге арналған. Мына «Үлкен
с2здік» Қазақстан тарихында кешенді
жасалған тұңғыш с2здік болуымен де
маңызды. 1сіресе, «Үлкен с2здіктің»
атап айтуға тұратын және бір ерекшелігі – қытай с2здері мағынасының қазақ
тіліне дәл әрі толық тәржімалануында
дер едім. С2здік аудармасында қазақ
тілінің байлығы тамаша сәулеленген,
тіпті қытай с2здерінің астарлы мағынасы
да айтарлықтай ашып к2рсетілген.
Демек, «Үлкен с2здік» – 2зінің атына
заты сай жасалған қоғамдық қажеттілікті
қанағаттандыратын құнды еңбек.
1рине, мұндай үлкен с2здіктер қай
елде болмасын, бірнеше жыл 2ткенде
қайта жаңғыртылып, толықтырылып
басылып отырады. Бұл с2здік те солай
болатыны с2зсіз. Сондықтан құрастырушы-авторлар болашақта с2здіктерін
толықтырып қайта бастырып жатса,

ҮЛКЕН СӨЗДІК –
ҮЛКЕН НӘТИЖЕ
әлеуметтік тіл үйрету орталықтарының
негізгі тіліне айналды, оның үстіне
Қытайға барып тіл сындырып, білім
алып жатқан қазақстандықтардың саны
жыл сайын к2бейіп келеді. Бірақ оған
қажетті оқулықтар, оқу құралдары,
анықтамалық с2здіктер жетіспейтін
еді. Міне, осы «Үлкен с2здік» осындай
олқылықтардың орнын толтырып отыр.
С2здік жасау, әсіресе, кешенді үлкен
с2здік жасау – аса күрделі әрі машақатты жұмыс, әдетте мұндай к2лемді
с2здіктерді арнайы маманданған
ұжымдық топтар к2п жыл бойы еңбектеніп жүріп жарыққа шығаратын-ды.
Дүкен мен Айнұр да аттай он жыл бойы
негізгі жұмыстарынан тыс уақытын
осы с2здікті жасауға сарқа жұмсағанын
ескерсек, олардың қажырлығы мен
еңбекқорлығына тәнті боласыз.
Авторлар аталмыш с2здікті құрастыруға 2006 жылы Бейжіңде баспадан
шыққан «Қазіргі қытай тілінің с2здігін»
негізге ала отырып, Шанхайдағы
«С2здік» баспасынан жарық к2рген
«Қытай тілінің үлкен с2здігі», «С2з
теңізі», «Орысша – қытайша үлкен
с2здік», Үрімжідегі «Шыңжаң халық
баспасынан» 1987 жылы С.Найманның
бас редакторлығымен баспадан
шыққан «Ханзуша – қазақша с2здік»,
Н.1бікеннің бас редакторлығымен
Дәуен Тырнахан қатарлы қытай тілінің
майталмандары құрастырған, Бейжіңдегі
«Ұлттар баспасынан» жарық к2рген
«Қазақша – ханзуша с2здік» сияқты он
беске тарта еңбекті пайдаланған. Демек,
құрастырушылардың «Үлкен с2здікті»
жасауға қолданған деректік негіздері
жеткілікті әрі сенімді деуге тұратын
классикалық маңызды материалдар.
Осы арада, «Ол еңбектерден Дүкен
Мәсімханұлы с2здігінің ерекшелігі
неде?» деген сұрақ туындауы табиғи.
Жоғарыда аталған «Ханзуша – қазақша
с2здіктің» толықтырылған нұсқасының
2012 жылғы екінші басылымы,
«Қазақша – ханзуша с2здік» және
Шанхай шет тілдері университеті Орыс
тілі факультеті құрастырған, 2009 жылы
баспадан шыққан «Большой Китайско-

Русский словарь» бар еді, «Үлкен
с2здікті» солармен аз-кем салыстырып
к2рдім. Байқағаным, «Үлкен с2здік»
кәсіби талаптарға сай жасалған
екен. Оның үстіне, авторлар мұны
қазақстандық оқырмандардың қытай
тілін үйрену ерекшеліктеріне лайықтап
құрастырғаны байқалады. Міне, бұл
с2здіктің ерекшелігі мен жаңалығын
к2рсетеді. Мысалы, Қытайда шыққан
«Ханзуша – қазақша с2здік» – Қытайдағы
қытайша білетін қазақ оқырмандардың
қытайша с2здердің қазақша баламасын
табуына арналған, сондықтан онда
қытайша с2здердің қолданыс мысалдары
к2рсетілмеген немесе 2те аз к2рсетілген.
Дүкеннің «Үлкен с2здігінде» қытай
с2здері мен с2з тіркестерінің қазақша
аудармасымен қоса, оның қытай
тіліндегі қолданыс мысалдары к2бірек
берілген. Мұнан қытай с2здерінің
қазақша аудармасын табумен бірге, ол
с2здің қытайша қолданысын да үйреніп
алуға болады. Демек, аталмыш с2здік
қосымша оқулық қызметін де атқарады.
Мұндай мысалдар «Большой КитайскоРусский словарьда» да к2п емес екен.
Бұдан авторлардың с2здікті отандық
оқырмандардың қажетіне қарай к2п
функциялы етіп жасауға к2ңіл б2лгенін
к2руге болады. Бұл да құптауға тұратын
жаңалық деп санаймын.
Жаңалық демекші, «Үлкен с2здіктің»
жарық к2руін отандық гуманитарлық
ғалым саласындағы маңызды жаңалық,
сондай-ақ отандық лексикография
(с2здіктану) зерттеудің үлкен нәтижесі
деп сеніммен айтуға болады. 7йткені
елімізде қазірге дейін дәл осындай 70
мың с2зден тұратын Қытайша-Қазақша
кешенді с2здік жарық к2рген жоқ.
1рине, қытайтану саласында еңбектеніп
жүрген мамандардың құрастырған
Қытайша – қазақша, Қытайша – қазақша – орысша, Қытайша – қазақша – орысша – ағылшынша шағын
с2здіктері жарық к2ріп келеді. Бірақ
бұл с2здіктердің к2лемі шақты, олар
негізінен қытай тілін оқытатын
оқытушылар мен қытай тілін оқып
жүрген жоғары оқу орындарындағы

мынадай нәрселерді ескерсе деген
тілегім бар.
1детте, кешенді с2здіктердің соңына
қосымша кестелер беріледі. «Үлкен
с2здікте» де «қытай тарихындағы
хандықтардың тарихи кестесі», «дүниежүзіндегі мемлекеттердің аты, астанасы,
ұлттық валютасы», «химиялық
элементтер кестесі», сондай-ақ қытай
тіліндегі жер-су аттарын, адам аттарын
қазақша транскрипциялауда қолдануға
қолайлы болу үшін, «қытай тіліндегі
буындардың транскрипциялық кестесі»
де қоса берілген екен. Бірақ бір маңызды
кесте берілмей қалыпты, ол – қытайдың
заңды 2лшем бірліктері. Қытайдың
2лшем бірліктері біршама күрделі және
ол халықаралық 2лшемдермен сәйкес
келе бермейді. Сондықтан с2здіктің
соңына осы кестені берсе, еңбектің
пайдалану құндылығы тіпті де арта түсер
еді деймін. «Қытайша – орысша үлкен
с2здіктерде» осындай кестелер егжейтегжейлі беріледі.
«Үлкен с2здіктің» бірінші қосымшасында «Қытайша – қазақша Қытай
тарихындағы патшалықтар дәуірі кестесі»
берілген, бұл – 2те қажетті материал.
Бірақ кестеде атаулардың бірізділігі
сақталмаған. Мәселен, «хандық», «патшалық», «әулет» деп ала-құла аталған.
Меніңше, бұларды «патшалық» немесе
«династия» деп біркелкі атаса, еңбектің
ғылымилығы тіптен арта түскен болар еді.
Еліміз таяу болашақта латын қарпіне
к2шуді жоспарлап отыр. Осыны
ойлағанда, авторлар бұл еңбегін арада
к2п уақыт 2ткізбей-ақ бұл «үлкен с2здіктерін» толықтырып, кемелдендіріп қайта
бастыруы керек болады. 7йткені екі ел
қатынастары тұрғысынан айтқанда,
қытайша – қазақша, қазақша-қытайша
аудармалардың орталығы Шыңжаң
емес, Қазақстанда болады. Сол үшін
осындай кешенді еңбектер, білікті
мамандар дайындау қажет.
Нәбижан МҰҚАМЕТХАНҰЛЫ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
«Қазіргі заманғы Қытайды зерттеу
орталығының» директоры
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ҰБТ – Ұлттық бірыңғай тестілеу немесе Қабатов айтпақшы, «Ұлы біркүндік
төңкеріс». Расында, бұл тестілеуді тапсыру үшін оқушы да жанталасады,
мұғалім де қиналады. Өйткені бірыңғай емтихан біреуінің болашағына
бағдар берсе, енді біреуінің білім беру сапасын айқындап беретін
көрсеткіш. Қалай десек те, белгілі математик Асқар Жұмаділдаевша
айтсақ, «Тест тапсыру дұрыс емес, алайда одан жақсысын ойлап тапқан
ешкім жоқ». Шындығы – осы.

ТРТ ЖОБАНЫҢ
ТІЗГІНІ

25

Ustudy online – YouTube арнасындағы
оқушыларға арналған онлайн платформа. Мектеп
бағдарламасындағы тақырыптарды қазақ тілінде түсіндіретін
бейнесабақтар жүктейді. Сондай-ақ бұл арна арқылы ҰБТ-да
кездесетін қиын сұрақтарды талқылауға болады. Бүгінде 15 мыңнан
астам жазылушылары бар арна әлі де жетілдірілу үстінде.
Utest.kz – білімің мен тестілеуге дайындығыңды тексеретін сайт. Мұнда
кез келген оқушы тіркеуден %тіп, әр уақытта тест тапсыра алады. Сайттың
артықшылығы – тестілеудің нәтижесін бірден к%рсетіп, қате жіберген
сұрақтарды сол сәтте талдап беру мүмкіндігі. Оқушылар к%п қателесетін
сұрақтарды орталық жанынан құрылған Оқыту б%лімінің мұғалімдері зерттеп,
талдап, түсіндіріп отырады.
Ututor – халықаралық сұрақ-жауап платформасы. Бүгінде 42 елдің оқушылары
мен 12 мемлекеттің мұғалімдері тіркеліп үлгерген. Мұнда оқушылар кез келген пән
бойынша сауал жолдай алады. Тіркелуші ұстаздар қажетінше жауап береді. Яғни,
оқушы мен оқытушы арасындағы сұрақ-жауап алаңы. Бұл платформа ақылы
болғанымен, бағасы арзан. Мәселен, оқушы мектепте физика пәнін түсінбей
сағатына ақы т%леп, қосымша сабақ алуы мүмкін. Ал мұнда сұрақ қойған
уақытыңа ғана ақы т%лейсің. Алдағы уақытта бастауыш сынып балалары үшін
ата-ана мен оқытушы арасындағы байланыс платформасын дайындау
жоспарлануда.
SEA Garden schools – ата-ана, оқушы және оқытушы арасындағы
үш тағанды туралау. Қазіргі уақытта бірқатар мектептер тәжірибеге
алынып, осы жобаның әдіс-тәсілдерімен жұмыс істеуде.
Орталық мамандары әзірге бұл жоба турасында толық
мәлімет бергісі келмеді. +йткені олар «аз с%йлеп,
семіз шыққысы» келеді екен. Біз де уақыт
еншісіне қалдырдық.
дық.

ЖЕДЕЛ СҰХБАТ
Жанат РАХМАНИ, Ustudy орталығының басшысы:
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ҮЙЕ –
АҢАША,

ҚИНАЛДЫ ҚАРАША...

Ғалым 0білсейітов министр
болған кездері, яғни 1992 жылы
бұл жүйе елімізде қолданысқа
ене бастады. Орта мектепті бітірушілердің ЖОО-ға түсудегі
білім деңгейін айқындау мақсатында сол жылы Республикалық
тес тілеу орталығы құрылды.
Тест алғашында жаңаша ақпараттық технологиялар әдісімен
ЖОО-ға түсу емтиханы ретінде
пайдаланылды. Кейінірек, 1995
жылдан бастап ағымдағы және
аралық бақылауда барлық студенттердің білім сапасын анықтау үшін кеңінен қолда ны ла
бастады. 1999 жылы орталықтанған кешенді тестілеудің енгізілуі талапкерлердің білім сапасын бағалаудың әділ болуына
және мемлекеттік білім гранттары мен кредиттерді білімге сәйкес б%луге жол ашты. 2004 жылдан бастап, министр Бірғаным
0йтімованың кезінде Ұлттық
бірыңғай тестілеу жүйесіне біржола к%штік. Бұл ҰБТ жалпы
білім беру ұйымдары бітірушілерінің мемлекеттік қорытынды
аттестаттауы мен орта білімнен
кейінгі жоғары білім беру ұйымдарына қабылдау емти ха нын
бі ріктірді. ҰБТ жалпы білім
жүйесіндегі білім сапасын сырттай бақылайтын тәуелсіз жүйе
ретінде қалыптасты. Ал министр
Бақытжан Жұмағұловтың кезінде тестілеудің %ту мерзімі ұзарды. Сонымен бірге, колледж
бітірген түлектер де ҰБТ-ға қа-

тысуға мүмкіндік алды. 0рі математика пәні тестілерінің әрбір
нұсқасына бір логикалық есепті
ендіру жүйесі де Жұмағұлов кезеңіне тиесілі. С%йтіп, ҰБТ-ның
базалық әрі техникалық тұсын
білім беру жүйесіне жауапты
министрлер бірінен соң бірі жетілдіре түсті. Бұл жүйенің %ткен
жылы тағы да %згеріске ұшырауы да осы себепті. Алайда
тес тілеудің ұтылған әрі ұмыт
қал ған тұсы – оқушылардың
ҰБТ-ға кәсіби және психологиялық тұрғыдан дайындығы.
Тестілеу жүйесін мықтап қолға
алған Еуропа елдерінен келген
жүйеге еуропаша дайындалуымыз қажет пе еді? Осы турасында Edtech.kz халықаралық білім
ор талығының бас директоры
Ғани Бейсенбаев «Ұлттық бірыңғай тестілеу – мемлекеттік
ем тиханның жаңа, заманауи
түрі. Сондықтан да оған дайындық бұрынғы ескі жүйеден %згеше, жаңаша болуы қажет. Алайда жеке репетиторлар мен жоғары оқу орындарындағы дайындық курстары бұған әлі дайын
емес» деген болатын. Бүгінде
білім беру саласының мамандары мен психологтарды жиі алаңдататын сауал – осы.
Шындығы сол, қазіргі күні
елімізде Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайтын алуан түрлі
орталықтар жетерлік. Мұндай
мекемелердің к%п болғаны жақсы, алайда сондағы мамандар-

дың білім деңгейі талапқа сай
ма? Ұл-қызын қайткен күнде де
жоғары оқу орнына түсіруге ұмтылған ата-ананың бұл тұста
басын тауға да, тасқа да соғатыны жасырын емес. Біреуі баласына қосымша сабақ оқытып
әлек болса, енді бірі тамыр-таныстыққа салынып, ақшамен
тестілеу түрлерін сатып алуға
дейін барып жатады.
Мектеп бітіріп, әртүрлі мамандықтың тізгінін ұстайтын,
кәсіп иесі атануға асығатын жастардың 11 жылдық білімін сарапқа салып, к%ңілге тоқығанын бір
пысықтайтын жақсы білім беру
алаңдары қажет-ақ. Жақында
оқушыға тегін әрі сапалы білім
бере алатын бір ор талықта
болдық. Ол – Ustudy ұжымы.
Бәлкім, биылғы мектеп бітірушілерге пайдасы тиер деген ниетпен таныстыруды ж%н к%рдік.
Ustudy ұжымы 2009 жылдан
бастап еліміздің әр түкпірінен
ең үздік ұстаздарды жинап, 5-11
сынып бағдарламасында қамтылған тақырыптарды түсіндіретін бейнесабақтар түсіре бастайды. Бүгінде екі мыңға жуық
бейнежазба дайындап үлгерген
бұл ұжым барлық жобаларын
білім беру саласын жетілдіруге
бағыттап отыр. Қазіргі уақытта
т%рт негізгі жобасын жүзеге
асырған жас компанияның бастамаларын Білім және ғылым
министрлігінің %зі қолдапты.
Сонымен...

– Жанат, бұл идея қайдан келді?
– Ustudy.kz – еліміздің білім нарығы үшін
шін тың
жаңалық болғанымен, әлемнің дамыған мемлемлекеттерінде бар үрдіс. Білім беру саласын
нда
мектеп оқушыларына арналған қазақ тілінде
нде
к%мекші құралдың болғанын к%п армандайтынынмын. Қызмет барысымен Қытайда жүргенімде
і
арнайы білім беретін заманауи гаджеттер жасасам деген жоспар да болды. Алайда
бұл ойымды жүзеге асыру аса қымбатқа соғады екен. Оған қоса, жаңағы гаджеттердің құнын ел тұрғындарының қалтасы к%тергенін қалайсың. Содан, балаларға
к%мекші құрал жасау ж%ніндегі ойымды әбден жетілдіріп, жан-жақты зерттеп
Ustudy жобасын жасауға тоқтадық.
– Жұмыс неден басталды?
– Үш бейнекамера сатып алдық та, білім ордаларында сабақ беретін білімді
де білікті мұғалімдердің бос уақытын пайдаланып, түсіру жұмыстарын бастап
кеттік. Бас-аяғы үш жылға жуық уақыт ішінде он мыңнан астам бейнематериал
жасадық, 500-ден астам мектеп араладық, үш мыңдай оқушымен жүзбе-жүз
кездесіп, мұндай бейнесабақтарды қалай қабылдайтынын зерттедік. Соның екі
мыңдайын іріктеп, монтаж жұмысына кіріскен жайымыз бар.
– Мемлекет тарапынан бақылау бар ма? Мұғалімдердің кәсіби білімі мен біліктілігін кім тексереді?
– Біздің орталық мемлекеттік оқу мекемелерінде жұмыс істейтін мұғалімдермен байланысты. Ал олардың кәсібилігін тиісті мекемелер тексеруден тұрақты түрде %ткізіп отырады емес пе?! Оқушыларға ұсынылатын бейнесабақтарды
%з арамызда іріктеп алғаннан кейін, 6 пән бойынша 1800 бейнематериалды
Республикалық оқулық орталығына сараптамадан %ткізу үшін тапсырдық.
Толықтай мақұлданды. Қазақстан тарихы, орыс және қазақ тілі, математика,
физика, химия пәндері бойынша дайындалған бейнесабақтар Білім министрлігі
тарапынан да қолдау тапты.
– Бүгінде Ustudy арнасына деген қызығушылық қаншалықты?
– Күннен күнге артуда. Себебі, біздің арна – онлайн әрі тегін. Қазіргі уақытта
қазақ тілінде білім алуға деген сұраныс баршылық. Парақшамызға жазылушылардың саны 1 айда үш есеге %сті. +йткені әлеуметтік желілер кеңістігінде
мұндай мазмұны ұқсас ресурстар жоқ. Кейбір сынақ нұсқалары б%лшектелген
арналар бар, бірақ олар теория мен терең білімді қамтамасыз ете алмайды.
Немесе саны, қолдану мерзімі шектеулі бейнесабақтарды ғана кездестіруге
болады.
– Орталық тек онлайн білім берумен айналыса ма?
– Жоқ, онлайн платформа – біздің орталықтың тек бір бағыты. Республикамыздың барлық аймағында 21 орталығымыз жұмыс істейді. Мұнда Оқыту
б%лімінің мұғалімдері мектеп оқушыларын ҰБТ-ға дайындайды. 1200 баланы
қамтуға қауқарлы орталықтарымызда биыл 2300 бала дәріс алуда. Яғни, оқушылар екі ауысыммен білім алуға мәжбүр. Бұл дегеніміз – қазақ тіліндегі сапалы
білім беруге деген сұраныстың жоғары екенінің тағы бір айқын к%рінісі.
– Сіздерді кім қаржыландырады және жобадан түсетін пайда қандай?
– 0леуметтік мақсатты к%здегендіктен, жобадан айталықтай қаржылай пайда
тауып отырмыз деп айта алмаймын. Десек те, жоғарыда айтқан жобаларымыздың
барлығына дерлік к%п инвестиция құйылды. Түгелдей дерлік %зіміз қаржыландырып отырмыз.
– Арманыңыздың бір б4лігі орындалған сыңайлы. Келесі мақсат қандай?
– Дана қазағымыздан қалған бір әңгіме есіме оралып отыр. Бірде бір топ
бозбала атжарыс ұйымдастырып жүріп, арасындағы бір жолдасының жылқысы
саз батпаққа түсіп кеткенін байқайды. 0лгі бала атын батпақтан шығару үшін
қамшылай ж%неледі. Сонда жолшыбай %тіп бара жатқан бір қария: «Балам, бұл
арғымақ емес? Қамшылай берсең, қазір атың намыстан %леді. Қайта жолдастарыңа айт, арғымақтың алдында алай да, былай да шапсын» дейді. Расында,
мен жүзбе-жүз тілдескен кез келген бала %зінше арғымақ. Тек оларды қанаттандыратын орта қалыптастыру қажет. Жұмыстан босай бермейтін ата-ана мен
топ-топ оқушыға уақыты жете бермейтін ұстаздардан уақыт келе олардың сұрауы
азаяды, қызығушылығы т%мендейді. Ендігі арман-мақсатым – арғымақтардың
ары нын қамшылайтын заманауи платформалардың санын к%бейту және
отандық білім мен ғылымды экспорттайтын жүйелер желісін жасау.
– 6ңгімеңізге рақмет!
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KIELІ MEKEN

Әлемге әйгiлi каньондар… Осы сәт қиыр шеттегi
Колорадо есiңiзге түсер. Сол Колорадоның айнымас
бөлшегiндей жер шарының өзге жартысында Шарын
жатыр. Шын мәнiнде, Шарын аттары да табиғаттың
сұлулығы ретiнде өзiне қызығушыларды ынтықтырады.
Өзгеше тылсым өрнегiмен тамсантар Шарынның
қызғылт қамалдары жұмбақ дүниенiң есiгiн ашардай
мен мұндалап аңсарыңды аудара бередi.

Бұл ңiрде алып таулардың
керiм келбетi кз қарықтырады.
Ақ бас шыңдардың сұлу суретi
сырбаз кейiпте асқақтайды. Биiкке
рмелеген жасыл шыршалар
әдемiлiкке згеше әспет бергендей.
Ккорай шалғынды жоталардың
мұнарға бккен кейпiн айтыңыз.
Бұл ңiрде сұлулық атаулыны
кәнiгi шебердiң iсмер қолымен
кестелегендей иректеле жылтжылт еткен зендер рнегi
т а м с а н т а д ы . Қ ұ д а й - ау, с о л
рнектiң бiр сабағы мың сан
бұралып, қарсы алдыңызда жатыр.
Шарын… Шарын тым тереңде,
шақырайған күнге шағылыса
жылтырап ағады. Гүрiлдеп,
арқырай бастау алар тау зенi осы
тұсқа келгенде сiлелей шаршаған
дерсiң, қаншама жылдар бойына
шер қабатының қымтана жасырған
құпиясын тырмалай ашқан
арынды ағыс сәл тыныс алғандай.
Кз алдыңызда таңғажайып кркем крiнiс тұрады. Биiктiк пен
тереңдiк: мұзарт таулардың аспан
тепкен тәкаппар шыңдары н
бойын мақтаныш кернегендей
маңғаз кейiп танытады; жүзiн әжiм
торлағандай қатпар-қатпар жарқабақтан тмен құлаған аңғарлар
мұңая ойға берiледi.
Шарын… Қызғылт қамалдар
аңғары … Туған табиғаттың тосын
кескiнi кейiнгi кезде жұртшылықты
згешелiгiмен баурай бердi. Қанша
күш салсақ та қолмен қиюластыруға келмейтiн блектеу
сурет елiктiре түседi. Табиғат
шебердiң сан жылғы рнегi
керемет әсерiмен елiктiредi.
Табиғаттың тылсым сырын
iшке бүккен Қызғылт каньон
жардан тмен қарай бұралаң күйi
ағараңдап жатқан жалғыз аяқ жол
арқылы зiне жетелейдi. Аңсар
аудара қызықтырған Қызғылт
каньонды географ мамандар
осылай атағанмен, кейде «Қамалдар аңғары» деп те жазады. Содан
ба, бiз зiндiк ерекшелiгiне қарай
Қызғылт қамалдар аңғары дегенге
ықылас таныттық.
Қызғылт қамалдар аңғары сан
жылдардың тiнде тау жыныстары
түрлi үлгiдегi мүсiндердiң ғажайып
крiнiсiн қашап жасағандай
алдыңызға тартады. Бiрi зiндiк
тау келбетiн кз алдыңызға әкелсе,
екiншiсi ғайыптан пайда болған
жұмбақ мұнараны елестетедi. Биiк
жартасқа сәл кiдiре қарасаңыз,
зәулiм ғимараттың кiреберiс табалдырығында тұрғандай сезiнесiз.
Бiр сәт зiңiздiң мыңжылдықтар
әлемiнде ерке желдiң, ағын судың,
дүмпу күштi әралуан тербелiстердiң
сәулеткершiлiгiмен бетпе-бет
келiп тұрғаныңызды сезiнбейсiз.
Қайта құпияны н бойына жасырғандай мүлгiген зау тұлғалы бағандарды, керiм күмбездi құздарды,
жарқабағы айқыш-ұйқыш дiңгектердi қызықтай елiтiп, ертегiлер
елiне енген күйi қиялға берiле зге
дүниенiң бәрiн ұмытар едiңiз.
Қызықты қараңыз, «каньон»
сзi испан тiлiнде «құбыр» деген

мағынаны бiлдiредi екен. Ғалымдардың дерегiне назар
салсаңыз, каньондардың пайда
болуы құрғақ қыраттардың з
арнасын дамылсыз кеңейткен
зен суларының әсерiнен деп
түсiндiредi. Ал Қамалдар аңғары
– адам рмелеп шыға алмас құзды
жартас пен сазды құмшауыт тау
арқылы тетiн Шарын зенiне
қиылыса жатқан құрғақ сай.
Қызғылт каньонның ұзындығы –
үш шақырымға жуық, енi – 20
метрден 130 метр аралығында
болып келедi. Тереңдiгi – 100
метрге жуықтайды. Солтүстiк
Америкадағы Колорадо зенiнiң
Үлкен каньонымен табиғаты бiр,
ландшафттық әлпетi ұқсас болуы
таңдай қақтырар. Аты айтып
тұрғандай, Үлкен каньонның
ұзындығы – 80 шақырым, тереңдiгi
де лшеусiз – 1200 метрден 800
метрге дейiнгi крсеткiшi Шарынның шағын болса да каньонның ерекше крiнiсi талайды
тамсандырады. Сондықтан да
шығар, шалғайдағы Орталық
Азияның беймәлiмдеу бiр нүктесiне орыс саяхатшылары Н.Северцев, А. Красновтарға ат басын
бұрғызды. Дала тсiндегi таңғажайып әлем – Шарын оларды
бей-жай қалдырған жоқ. Қияндағы
Қашқарға сапарлап бара жатқан
Шоқан Уәлиханов та табиғаты
сұлу ңiрдегi ерекше түске боялып
тұрған қызғылт каньонға ерiксiз
ойға шома қарап, назар аударған
да шығар-ау.
Себебi дерсiз, табиғаттың зi
жылдар бойына әспеттей
алақаныңызға салған жердiң бүкiл
қабатының тылсым суретi
ойлантпай қоймас. Жарқабақтың
сансыз қабаттық алуан бояуы тас
шежiренiң беттерiндей сыр
ақтарады. Қамалдар аңғарындағы
кесек мүсiндердiң қайталанбас
кескiндерi де қиялға жетелейдi.
Дәл алдыңыздан алып аждаһадай
тнiп тұрған құзды крiңiз. Аз ғана
уақытқа кiдiрсең, бас салардай
кейпi қорқынышты. Тек сандаған
топырақ қабаттарынан тұратын
ескерткiш сұлба екенiн сезiнгенде
барып, iлгерi адымдайсыз. Сол
кезде арыстандар сайы алдыңыздан шығады. Құздар ертегiдей,
биiктен алысқа кз тастаған үлкен
арыстанның алдымен бас мүсiнiн
айырасыз, сосын жалбыраған
жалы айқындалады, жуан мойны
болып қоңырқай тартқан сазқабат
крiнiс бередi. Алға жүрген сайын
ғажайып әлем з құпиясын аша
түсердей. Киiз үй аңғарына
ткенде ауылға келгендей тыныс
аласыз. Күмбезденген биiк тбе ме
десеңiз, сәл тiп барып айнала
бере бағамдайсыз, ағараңдап кзге
ыстық крiнер киiз үй. Топырақ
қабаттарынан бiреу қанша уақытын шығындап, әдейi қашағандай.
Түңлiгi сәл ғана ашылғандай шаңырақ, уық пен керегенiң ұштасқан тұсындағы қара белдеулi ақ
шаңқан киiз үй зiне кпке дейiн
жанарыңызды ерiксiз аудартады.

Ш ҚЫЗҒЫЛТ

қамалдар аңғары

Мына дiңгек ұстын тас салынған
қапшықты елестетедi. Жарқабақтың басынан жүз метрдей
тереңдiктегi жалғыз аяқ жолмен
қиялға елiтiп, зiңiзден-зiңiз
күбiрлей алға адымдайсыз. 0йткенi құжыр-құжыр қабырғалы
Шарын жеткiзер жұмбаққа толы
сыр жетелей түседi.
Шарын каньоны пайда болуы
жнiнде түрлi болжам айтылады.
Кейбiр зерттеушiлер бұл ңiр кне
Азияның орталығында Алакл
жағасынан бүгiнгi Қытай аумағын
алып жатқан теңiздiң таяз сулы
шығанағы деген жорамалын
ұсынады. Тастай қатқан жасыл
түстес саз қабаттан табылған теңiз
жәндiктерiнiң бiзге жеткен
қаңқаларынан бiлетiнiмiз, бiр
кездерi теңiздiң түбiнде тiршiлiк
үшiн здi-зi арпалысып қиямет
кешкенiн, салқын судың
табанында бiрiмен-бiрi арбасып,
ал дем таусылғанда ұйыса тас
болып қалатынын сезбеген де
шығар. Уақыт шiркiн, ештеңенi
кешiрмейдi, жағаға теңiздiң iзiмен
шығанақ та ғайып болды. Бәлкiм,
тартылған шығанақ орнында кл
пайда болып, күндердiң күнiнде
Торайғыр бгетi бұзылып тосқауылдың бәрiн ағызып ала
жнелдi. 2йтпесе, мынау сұп-сұр
жарқабақ ол жнiнде сыр
айтпайды, тек сазды қабатта қатып
қалған теңiз жәндiктерiнiң
қаңқаларынан ұққандайсыз. Бұл
жнiнде профессор П.
Мариковский былай деп ой
түйiндейдi: «Бағзы заманда, үштiк

кезеңде, 25 миллион жылға жуық
бұрын, жер бетiнде адамзат
жаратылмай тұрып, ауқымды да
ыстық шл орнында үлкен кл
толқып жатты. Ол қоршап жатқан
тауды жемiре табанына күштi саз
қабатын ұсақ қиыршық тастармен
араластыра жинады. Сосын, ауа
райы згердi, кл құрғады, ал
табанын су шайып отырды. Тiршiлiксiз жалаңаш әрi те
таңсықтау, сазды таулы ңiр пайда
болды».
Шарын жнiндегi бiр аңыздың
оқиға желiсi былай рбидi:
«Жаратқан Ие арбасымен ұшып
келе жатады. Жалаңаш жазығының
тбесiнен тiп бара жатқан тұста
байқаусызда отты жебелерiнiң
бiрiн қолдан түсiрiп алады. Жанжағына жалын шаша тмен
құлдилаған жебе зуылдаған күйi
жерге клденеңiнен түсiптi. Отты
жебе бүлк еткен жер бүйiрiн екiге
қақ жара дiңiне дейiн жетiптi. Жер
қақ жарылғанда тамырлары
үзiлiптi. Үзiлген тамырлардан
шапшыған қаннан қуарған
топырақтардың түсi згерiп сала
берген деседi…»
Шындығында Шарынның
крiнiсiн биiктен қарап байқаңызшы: жердiң қатты қабатына
дейiн белгiсiз тылсым күштiң
әсерiмен әлдене қақ жара соғып
тiп, солтүстiкке қарай созылған
алып жарықшақ iз тастап,
ккжиекке сiңiп кеткендей сурет
кз алдыңызда тұрады.
Бұл ңiрде алып таулардың
керiм келбетi кз қарықтырады.

Ақ бас шыңдардың сұлу суретi
сырбаз кейiпте асқақтайды. Биiкке
ұмтылған жасыл шыршалар
әдемiлiкке згеше әспет бергендей.
Ккорай шалғынды жоталардың
мұнарға бккен кейпiн айтыңыз.
Бұл ңiрде сұлулық атаулыны
кәнiгi шебердiң iсмер қолымен
кестелегендей иректеле жылтжылт еткен зендер рнегi тамсантады. Құдай-ау, сол рнектiң
бiр сабағы мың сан бұралып,
қарсы алдыңызда жатыр.
Шарын биiктен бастау алады.
Басында Шалкдесу болып
басталып, тау зенi қойнаудағы
жазыққа келгенде адуын екпiнi
қайтып, Кеген болып жалғасады.
Қарқара зенiнiң солтүстiк сағасы
қосылып, Шарын 255 шақырымға
ұласады. 0зеннiң енi – 30-40 метр,
тереңдiгi 2-3 метрге дейiн, ал алқабының клемi – 8000 шаршы
шақырым. Күнгей Алатаудың
беткейiнен басталатын Кеңсу,
Орта Мерке, Шет Мерке зендерiнiң арналары Шарынға қосылып, Жалаңаш ойпаты мен
Торайғыр тауының шығыс блiгiн
кесiп тедi де алып каньондарға
негiз болады. Сонан Темiрлiк
зенiнiң үлкен жалғыз сағасы
келiп, Шарын арнасы солтүстiк
шығысқа ойысып Iлеге құяды.
Шарын зенi кайназой кезеңiнiң шгiндiлер негiзiн айқын
крсете алуымен ерекшеленедi.
0зеннiң оң жағасындағы жарқабақтан рет-ретiмен кезектеле
қатпарланған сары батпақты әрi
жұқа цементтi тастақты шгiн-
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дiлерiнiң қырық құрау бедерiн
кресiз. Каньон геологиялық
лшеммен алғанда жас деп саналады. 2 миллион жыл бұрын ТяньШань тауының етегiндегi жер
қыртысы блоктарының ктерiлуi
зеннiң з арнасын iздеуiне әкелiп
соқты. Сайдағы рнектi
кескiндердiң бүгiнгi күнге жақын
келетiн түрi жарты миллион жылға
жуық бұрын пайда болғаны
дәлелденiп отыр. Одан бергi арада
ағын су салған кейiптi күн мен
желдiң әсерi згерттi. Осы кзге
крiнбес сұлулықты мүсiншiлер
здерiнiң ғажайып та ұлы туындыларында бiр сәт тыным алмай
құбылта беретiнi де анық екенi рас.
Жарқабақтары бұйраланып
жатқан құзды аңғардың түбiнде
Шарын зенiнiң сарыны құлаққа
талып жетедi. Каньон тереңдiгi
Құлықтау мен Торайғыр тауларының түйiскен осы тұсында 300
метрге жетедi. Бұл тереңдiк
Жалаңаш алабында 100-150 метрге
дейiн азаяды. Сұлулыққа тұнған
осы ңiрдi 1886 жылы келiп тамашалаған Шарынның таңғажайып крiнiсiне таңдай қаға
тамсанған белгiлi ботаник,
географ, «Жертану негiздерi» деп
аталатын орыс университеттiк
оқулығының авторы А.Краснов
пiкiрi де з түйiнiмен ерекшеленедi:
«Шарын каньонына барғанда
алдыңыздан кгiлдiр таулар қоршаған кең де жазық, үстелдей тегiс
ж ус а н д ы д а л а ш ы ғ а д ы . А л
табаныңыздың астында жер
ойылып түскендей жарқабақ, ары
қарай қатпар-қатпар тбелер.
Оның ар жағында шыңдардың,
аңғарлар мен шатқалдардың таулы
мекенi құшақ жая шақырады,
биiктен күрт құлаған терең аңғардың табанында жiңiшке қалпы
жолақтанған Шарын ағады, қатал
да терең бұлыңғыр әлем…», – деп
жазады Тянь-Шань мен оның
бктерiне жүргiзген зерттеу жұмысының алдын ала қорытындысында
ғалым. Араға трт жыл салып, 1890
жылы Америкаға сапар шеккен
Андрей Николаевич Жартасты
таудағы Йеллоустоун зенiнiң
тереңдiгi 360 метрге дейiнгi
каньондарымен Шарынды салыстырады: «Бұл кезде Йеллоустоун
сияқты каньондар бүкiл әлемге
әйгiлi болатын, оның суреттерi
мен сипаттамаларын Американың
әрбiр қаласынан кездестiрер
едiңiз, ал Шарынға тек қырғыздар
(қазақтар – автор) ғана баратын,
оны ешкiм сипаттап жазбаған»,
– деп күрсiне отырып баяндады.
Бұл күрсiнiстiң ар жағында бiрбiрiне ұқсас екi каньонның
тағдыры жатты. Шалғайдағы
Америкаға каньондардың
крiнiсiн тамашалауға әлемнiң әр
шалғайынан жұртшылық ынтық
танытып, ғажайыптың куәсi болу
үшiн жол ауыртпалығына қарамай
жолға шығар едi. Алатаудың
етегiндегi әспеттi кескiнмен
таңдантар Шарынның шырайлы
рнегi елеусiз қалуы ғалымды
қалың ойға жетеледi. Елдiң аңсарын аударған керемет каньондар
қазақ даласында да бары ешкiмнiң
ойына кiрiп шықпады. Ғалым
А.Красновты күрсiнткен де осы
жайт болса керек-тi. Ал Йеллоустоун жнiндегi алғашқы деректi
1804-1806 жылдары Миссисипиден
Тынық мұхитының жағалауына
дейiн қиын сапарды бастан ткерген Льюис пен Кларк экспеди-
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циясының мүшелерi әкелген едi.
Аңшы Джон Коль дердiң 1807
жылы Йеллоустоунға барғанда
крген әңгiмелерi әрiптестерiнiң
аузының суын құртты. Ондағы
гейзерлердiң тамаша екендiгi,
кбiк шаша аспанға атқылап
жатқан суларды кз алдарына
әкелгенде адам сенбестей оқиғаны
ойдан шығарған қиял-ғажайып
нәрсе деп те қабылдаған. Аңшылардың әңгiмелерi ертегiдей
аңғардың бейнесiн сан қырынан
суреттеп жеткiздi. Олардың
шындығы қайсы, терiсi қайсы
екенiн анықтау мақсатында 1871
жылы құрамында фотосуретшiсi
бар ғылыми экспедицияны алыс
лкеге аттандырды. Шынында да
тылсым табиғаттың таңғажайыптары экспедициялық отряд
мүшелерiн тамсанта түстi. Таңдай
қақтырған крiнiстердi суретке
түсiрiп алды. Мына ғажап келбетiмен ынтық тырған ңiр жекеменшiк емес, ұлттық мақтаныш
тұтатын жер болуы керек деп
шешкен экспедиция мүшелерiнiң
тiнiшi кi метке жолданды.
Йеллоустоунда түсiрiлген суреттер
мен экспедиция есебiне ерекше
кңiл аударған АҚШ үкiметi 1872
жылы әлемдегi тұңғыш Ұлттық
парк құру туралы заң шығарды.
Шарын каньондары да ерекше.
Жарқабақтан қиялай тмен түсетiн
жалғыз аяқ жол ертегiлер елiне
алып бара жатқандай. Ғылыми
тiлмен айтқанда, Алатау етегiндегi
зен суы ойған алып ойылым –
Шарын зенiнiң миллион жылдар
әлетiнде жасаған рнегi. Сай
табанына жақындаған сайын
беткейдегi құздар айрықша тас
қамалдарға ұқсаңқырап, зге бiр
әлемге енгендей әсерге қалдырады.
Ақ жолақ белдеулер санғасырлық
тарихтан сыр ақтарғандай екен.
Бiрде мүсiн кейпiнде, бiрде алып
киiз үйлi ауылды кз алдыңа
әкелетiн құзар жартастың қылығына қызығасыз. Қызғылт
қамалдар аңғары таңғажайып
сымбатымен зiне елiктiре бередi.
Жер жарықтықтың мың сан
қатпары түрлi бояуымен кз
алдыңда тұр. Оны анықтай
қарасақ, геологиялық, ботаникалық ашық аспан астындағы
мұражай дерсiң. Жер бетiнде таутау болып жаратылғалы ұлы далаға
ынтыға асыққан зеннiң сайсаланы қуалай жүрiп ткен
жолындағы ескерткiштер лкесi.
Мынау тым тменнен қараған
сiзге әлденелердi айтқысы
келетiндей. Топырақ әлемiнiң
тылсым дүниесiн жалаңаштап
крсетiп, сүйiншi сұрардай биiктен
еңселене қараған құздардың суретi
үнсiз терең ойға шомдырады.
Қызғылт жартастар аңғары
тастар сауал кп. Америкадағы н
бойы каньондарға толы Колорадо
зенi де испан тiлiнде «қызыл»
деген мағынаны бiлдiредi. Бәлкiм,
Қызғылт жарқабақтардан туындаған шығар. Сол Колорадоның
Үлкен каньоны алғаш рет еуропалықтардан 1540 жылы испан
конкистадоры Кортестiң отрядынан офицер Коронадо кредi.
Жарқабақтан каньондардың тым
терендiгi, табанына кз салған
испандықтар мұнарға бккен
аңғардан жүректерi шайлықты ма
тменге түспей, Мексикаға керi
қайтқан. Араға екi ғасыр салып,
мұхиттың ар жағынан келген
францискандық монах Гарсос ат

басын тiреген. Тек одан жүз жыл
кейiн ғана, 1869 жылы майор
Пауэлл жетекшiлiк еткен экспедиция Үлкен каньоннан қайықпен
тiп, оның алғаш ғылыми сипаттамасын жасады. Картасыз,
бұрылыс, арнасы белгiсiз колор а д о н ы П ау э л л м е н о н ы ң
жаужүрек серiктерi Калифорния
шығанағына дейiн жүзiп ттi.
«Алғашқы түйсiнерiңiз –
крген түстей. Қорқынышты
клемдегi ойылым! Ойылымның
арғы бетi қалың ауа қалтарысынан
крiнер, содан да жеңiл мұнартқандай, бiр қалыпты кгiлдiр
толқын. Жағадағы адамды аңғару
да қиын. Кпқабатты үйдiң зi
сiрiңке қорабындай ғана болып
бiлiнер едi. Ал тереңдiгi… Каньонның табаны крiнбейдi. Останкино
мұнарасы бұл ойықта елеусiздеу
ағараңдаған инедей байқалар.
Мұндай жыраны бүкiл әлем бiрiге
кiрiскенiмен, адам қолы қаза
алмас. Бұл ғажайыпты тек табиғат
қана жасайды. Бұған ондаған
миллион жыл керек». Қоршаған
ортаның тылсым сырына бой
ұрған белгiлi журналист, жиһанкез
Василий Песков Колорадо зенiндегi Үлкен каньонмен алғашқы
таныстығын оқырманға осылай
баяндайды. Негiзiнде, шатқалдың
ұзындығы бес жүз шақырымнан
астам. Каньонның енi алтыдан
жиырма шақырымға дейiнгi жердi
алады. Кейбiр тұсы сегiз жүз
метрге қысқарады. Колорадо аңғарының табан енi жүз метр ғана.
Сол Колорадоның айнымас
блшегiндей Жер шарының зге
жартысында Шарын жатыр. Шын
мәнiнде, Шарын аңғары да
табиғаттың таңғажайып сұлулығы
ретiнде зiне қызығушыларды
ынтықтырады. Rзiнiң тылсым
рнегiмен тамсантар Шарынның
қызғылт қамалдары жұмбақ дүниенiң есiгiн ашардай менмұндалап аңсарыңды аудара бередi.
Қолмен қашағандай шоқыланған қамалдар, түрлi кейiп
танытқан мүсiн тастар ендi бiр
сәтке бұрынғыдан да қызғылт
тарта түспек. Бәлкiм, күн ұясына
еңкейген де болар. Rйткенi алқалы
кең аңғардың беткейiндегi клеңке
қалыңдай ұзара түсiптi. Аңғар
табанынан жоғары рлер сүрлеудi
iздедiк. Rзен жағалай барып биiкке
ктерiлер жалғыз аяқ жолды да
клеңке кмiптi.
Жарқабақтың басында ат
үстiнен қызғылт қамалдардың
сұлбасынан кз айырмай қараған
бала тұр.
Бұл ңiрде алып таулардың
керiм келбетi кз қарықтырады, ақ
бас сұлу сурет кiмдi де болса зiне
ынтықтыра түседi, кк аспанға
ұмтылған жасыл шыршалар
ерекше сән бередi…
Бұл ңiрде ккорай шалғынды
жоталарға ақша бұлттар
қонақтайды, ал ақша бұлттарды
кешкен аттылы кiсiлер самбырлай
сйлеп бара жатады…
Бұл ңiрде тау беткейiн
сұлулықпен кестелей алған
зендер ұлан далаға асығады…
Осының бәрiне згеше әспет
бергендей Шарынның ғажайып
қызғылт қамалдары айрықшаланып крiнедi.

Сапарбай ПАРМАНҚҰЛ,
Алматы облысы
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МОЛ АСТЫҚ АЛУҒА
МҮМКІНДІК МОЛ
Біз – тарихи аграрлы елміз. Халқымыз өндіріссіз-ақ
мемлекетімізді егемендік алғанша өркендетіп келді.
Әрине, бүгінде елімізде өндіріс саласы жақсы
өркендегені көрініп тұрғанымен, өзімізді азық-түлікпен
қамтамасыз етуді жетілдіру үшін ауыл шаруашылығы
өнімінің көлемін ұлғайтып, өзімізбен көрші елдеріміздің
халықтарын да тамақтандыруға үлесімізді қоссақ, ол
қазақ елінің беделін арттыруға бірден-бір себебі
болар еді.
Бүгінде біз осы дәрежеге
жетіп қалдық. Ендігі мақсат –
Президентіміздің тапсырмасын
жаппай ел болып қолдап, іске
асырсақ, біздің мемлекетіміз дүниеде қазіргіден де грі нығая
түсер еді.
Ол үшін ауыл шаруашылығын
жаңа технологиялармен жарақтап, қолданатын техниканың
німділігін арттырып, сапамен
қатар зіндік құнын арзандату
мәселесін негізгі мақсат еткеніміз жн.
Бізде озық технологиялар сүт
ндіруде – Солтүстік Қазақстан,
Қос танай, Ақмола, Алматы
облыстарында, қымыз ндіруден – Жамбыл облысында, шұбат ндіруден – Ақтбе облысында жүріп жатыр.
Ет ндірумен Шығыс Қазақстан қазақтың «Ақбас сиырларын» бордақылау, Ақтбе сиыр,
түйе еттерін ндіруде жақсы жұмыстар жүргізуде, енді бұлардың
бастамасын басқа облыстар да
тездетіп дамытулары керек.
Ауыл шаруашылығының мал
німдерін ндіруге жетекші сала
сімдік шаруашылығы болуына
байланысты (мал азығы, астық,
бау-бақша...). Бүгінде бірден бір
қолға алатын шара – астық
шаруашылығын ркендету. Ол
үшін кктемді егіске алдыңғы
қатарлы технологияларды толық
қолданып енгізу мәселесі тұр.
Бұған республика зауыттарынан
биылғы кктемгі егіске керекті
жоспарланған техникаларды
уақытылы қою қажет. Бүгінде
жаңа технологиялар бір агрегатпен бір мезгілде бірнеше операция: жерді қопсыту, арамшпті
қырқу, тұқым себу, тұқымды таптап топырақпен қабыстыру жүргізілетіндіктен жұмыс німділігі
артып, сапасы жақсарады. Сондықтан тұқымды себер алдында
қырманға шығарып, 3-4 күн
күнге қыздырса (солнечная ванна), содан кейін тұқымды улап
сепсе, бұған міндетті түрде жердің қызуы (4-6 градус) болуы әрі
топыраққа түскенде ылғалға
тиетін болуы қажет.
Биылғы жылдың ерекшелігі
ылғал тапшы болуы мүмкін жағдайда, әрі жаз, шілдеде те ыстық
құрғақ болатындықтан дәннің
сепкен тереңдігі 5 см-ден кем
болмауы, ылғалға түсуі міндетті.
Күзде астық алу саласын
қорытынды лағанда «Айқын»
газетінде егінші қауымнан
қысқы қар тоқтатуды агротехникалық талапқа сәйкес жүргізуді сұраған едім. Бірақ негізгі
Солтүстік, Орталық облыстарда
күзгі ылғал жақсы болғанымен
(қазір жерде тоң 40-60 см бар),
қар аз түсуіне байланысты тоқтатылмады. Бірақ әлі де агротехникалық мезгіл 5-сәуірге
дейін қар жаууы толық мүмкін
болғандықтан, бұл шараны естен

шығармау керек. Rткен жылы
сапалы астық алғандықтан кктемге сапалы тұқым дайындауды
айтқанбыз, әлі ешкімнен сапалы
тұқым дайындадық деген сз естілмейді. Tсіресе, биыл сапалы
тұқым керек. Ең басты мақсат
– егінді жер қызуы мен ылғалы
аг ротехникалық талапқа сай
келген кезде сапалы тұқымды
жерге сіңірсе, 1 жетіде бидай зіақ кктеп шығады. Себебі, ылғалды, жылы жерге түскен сапалы тұқым Алла Тағаланың берген
қасиетіне сәйкес ешкімді күттірмей-ақ шығады.
Осыдан 4-5 жыл бұрын дүниежүзінің ғалымдары бірауыздан бидайды Алла Тағала адамға
тамаққа жаратқан, себебі, бір
дәнде 1000-ның үстінде адамға
керекті микроэлементтер бар
мұндай қасиет еш сімдікте кездеспейді деп жар салды. Осыған
қарағанда бидай қазақ жерінде
пайда болған ба деген ойға
кетесің. Себебі, дүниежүзі эталлон етіп отырған Канада бидайы ның қамырлылығы (Клейковина) ең жоғарғысы 26 пайызға
жетсе, кезінде Ұлытау ауданында
36-44% қамырлылықпен астық
жинағаны мызды Президентіміздің зі крген болатын.
Сондықтан Алла Тағала Қазақ еліне берген астықты біз неге
бренд етіп кптеп ндірмейміз?.
Тереңдегі 5 см-ден кем болмасын, ылғалға түссін деп отырған себебім, жазда ылғал аз әрі
ыстық болатындықтан, 2-3 см
себілген тұқымның тамыры күйіп
кетеді, ал ылғалға жетпеген құрғақ топыраққа тұқымды себу –
астықты далаға шақ қан мен
бірдей. Биыл Шығыс Қазақстан,
Алматы, Оңтүстік Қазақ стан,
Жамбыл, Қызылорда облыстарында ылғал кп, бірақ кктем
кештеу келуіне байланысты бұл
облыстар қар кете жердің жылуы
5-6 градуске жет кенде егінді
жоғары технологиямен тез жерге
сіңірсе, мол нім алуларына
мүмкіндік бар. Алматы, Жамбыл,
Қызылорда об лыс тары ткен
жылдары да жақсы нім алғанын
бәріміз де білеміз. Жаңа технологияны ндіріске еңгізуде қазіргі Ақмола облысының ғылыми
технология ны Агроуниверситетпен бірігіп істеп жатқан
шаралары құптарлық.
Жақында Елбасы субцидияларды дұрыс пайдалану жнінде
АШМ министріне берген тапсырмасына байланысты шаруалар, кәсіпкерлер, агрофирмалар
егіске дейін зауыттардан алатын
себу техникаларын тездетіп
алуларын ойластырғандары жн.
Қорыта айтқанда, биыл да
еліміздің мол астық алуға мүмкіндігі бар.
С.ТЛЕУБАЕВ,
Ұлытау ауданының
Құрметті азаматы
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Биыл 23 ақпанда Кеңес Одағының Жұмысшышаруалар Қызыл армиясы құрылғанына 100 жыл болды.
Ұлы Отан соғысы кезінде осы Қызыл армия құрамында
мыңдаған қазақстандықтар фашистік Германияға қарсы
майданға аттанды. Төрт жылға созылған сұрапыл
соғыста мыңдаған қандастарымыз Отан үшін от кешіп,
ерлікпен көз жұмды, қаншама адам елге мүгедек болып
оралды. Сол буыннан елге аман-есен оралған аздаған
ардагерлердің қатары жыл сайын сиреп барады.
Бүгінде жастары жүзге таяған санаулы ғана соғыс
ардагерлері қалды. Солардың бірі, Қызыл армияның
құрдасы Әбен Берден ақсақал өткен күзде жүз жасқа
келді.
бен Тұрсынбайұлы Батыс,
Сталинград, Оңтүстік, 4-Украиндық, 3-Украиндық, 2-Украин дық майдандарда шайқасып,
Отан үшін қан тккен. Трт рет
жарақат алған. Ұлы Отан соғысында крсеткен жауынгерлік
ерліктері үшін ол «Қызыл Жұлдыз», І дәрежелі «Ұлы Отан соғысы» ордендерімен, «За Оборону
Москвы», «За взятие Будапешта»,
«За освобождение Украины»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.», КСРО Батыры маршал
Г.Жуков атындағы медальдар мен марапатталған.
лем бойынша 1939-1945
жыл дар аралығындағы Екінші
дүниежүзілік соғыста 70 млн адам
опат болды. КСРО халқының
26,6 миллионы осы соғыста қаза
тапты. Қазақстаннан майданға
аттанған 1 млн 200 мыңнан астам
жауынгердің 60 мыңы отбасына
оралған жоқ, 600 мыңнан астам
жауынгер елге мүгедек болып
кел ді. рбір отбасы соғыстың
тауқыметін тартып, ауыртпашылығын крді. лемді шарпыған
соғыс рті миллиондаған шаңыраққа қайғы-қасірет әкелді. Біреулері жарын, аға-інілерін жоғалтса, кейінгі ұрпақ әкелерінен,
аталарынан айырылды. Сондықтан Ұлы Отан соғысындағы Ұлы
Жеңістің бағасы біз үшін те
қымбат. Оны жаппай тойлаудың
КСРО үшін саяси маңызы те зор
болды. ТМД елдерінде де қазірге
дейін оның тәр биелік маңызы
жоғалған жоқ, барлық республикаларда кең ауқымда атап тіледі.
Демек, фашизмге қарсы қырғын
майданда қан кешкен бен Тұрсынбайұлы сияқты соғыс ардагер лерінің ерліктері ұмы тылмайды.
Бүгінде жасы жүзден асқан
бен Тұрсынбайұлы жастайы нан қиыншылықты кп кріп,
ерте есейді. Ол 1917 жылы
Қарағанды облысының Ұлытау
ауданын да дүниеге келген. Үш
жасында шешесі қайтыс болып,
әжесінің тәрбиесінде қалады.
1931 жылғы ашаршылық кезінде
ауылдағы бірнеше отбасы үдере
кшіп, Бетпақдала арқылы Сыр
ңіріне қоныстанады. Бұл жақта
да жаппай ашаршылық жай лағанын крген әкесі Үкімет лтірмес деген үмітпен ұлы бенді
Қызылорда қаласындағы балалар
үйіне ткізеді. 1934 жылы бен
Түркістан қаласындағы ФЗУ-ға
оқуға қабылданады. Бұл кезде
Берден әулетінен ешкім қалмаған,
барлығы қолдан жасалған ашаршылықтың құрбаны болған. Түркістандағы оқуын 1938 жылы бі-

жылдың кктеміне дейін фашист
басқыншыларының қолында
болды. Ең мықты деген техникаларын осы бағытқа тартып,
әскерін шоғырландырған фашистер бұл ңірге табан тіреп,
ары қарай шабуыл жасау
жоспарын құрды. КСРО Жоғарғы
ставкасы негізгі шабуылдаушы
күшті б ліп, Тверьге қарай
бағыттауға қорықты. Бұл кезде

тіпті. Командир оны лді деп
ойлап, үйіне қара қағаз жібереді.
Бірақ бұл жолы да Құдай сақтап
бен аға аман қалды. Ржев түбіндегі шайқастарға Қазақстаннан
қаншама адамның қатысқанын
сарғайған құжаттардан круге
болады. Ржевск түбінде болған
қиян-кескі шайқастардан, құрамында 10 мың жаяу әскер болған
қазақстандық екі бригададан

жау Ленинградты қыспаққа алып,
Мәскеуге қауіп тндірген болатын. Ұзақ уақыт осы ңірге бекініп отырған Вермахт әскерлері
әрбір елдімекенді ешбір жағынан
жақындай алмайтын қа малға
айнал дырған. Қорғаныс шебін
жасағанда неміс қолбасшылығы
зен, кл, сайлар мен жыралар
сияқты табиғи кедергілерді жақсы
пайдаланған. Сондықтан бұл
жерді жаудан азат ету үшін қызыләскерлер кп шығынға ұшырады. Қорғаныс ше біндегі әскерлердің арасында қатаң тәртіп
орнату үшін Вермахт қолбасшылығы репрессиялық тә сілді
қолданған. Гитлер 15 сәуір де
шығыс майдандағы әскерлеріне
үндеуінде кім де кім бұйрықсыз
кейін шегінетін бол-са, сол жерде
атып тастау туралы бұйрық берді.
Сондықтан қорғаныс шебіндегі
фашистер ақтық демі қалғанша
шайқасты.
Жарасы жазылып госпитальдан шыққан соң, бен Тұрсынбайұлы Батыс майданның 449
атқыштар полкіне түсті. Бұл
полк ке Ржевті жаудан азат ету
міндеттелген. Ржев түбіндегі
ұрыс тардың бірінде бен Тұрсынбайұлы ауыр жараланды. Оқ
оның жүрегінің жанынан тесіп

мыңға жуық жауынгер ғана аман
шықты. Қазіргі Ресей үкіметі қазақстандықтардың ерлігін елеусіз
қалдырған жоқ. Ржевск қаласындағы мемориалдық кешенде
осы ңірді неміс оккупанттарынан азат ету жолында қаза болған қазақстандық жауынгерлерге ескерткіш қойылды. Қазақ
жауын герлерінің ерліктері ресейліктер тарапынан осы уақытқа дейін ескерілмеуінің себебі
бар. Қазақстанда жасақталған
кейбір бригадалар туралы Орталық архивтегі құжаттар те кеш
ашылды.
Госпитальда емделіп шыққаннан кейін басшылық бен Тұрсынбайұлын Архангельскідегі
пулеметшілер оқуына жібереді.
Оны бітірген соң, 1942 жылдың
қарашасында Сталинград майданына түсті. бен Тұрсынбайұлы
құрамында болған 387 атқыштар
дивизиясының 1275 атқыштар
полкі фельдмаршал Паулюстің
армиясын қоршап, талқандау
операциясына қатысқан. Сталинград шайқасы Ұлы Отан соғысы
тарихындағы ең қиын кезең болып саналады. «Шайқастан кейін
Волга зенінің суы қып-қызыл
қанға боялып жататын» деп есіне
алады ардагер. Осы шайқастар-

ҚЫЗЫЛ
АРМИЯНЫҢ
ҚҰРДАСЫ

тіргеннен кейін, бен Алматыға
келіп, Қазақ педагоги калық
институтының Химия-биология
факультетіне оқуға түседі.
Ұлы Отан соғысы басталғанда
бен институттың 4-курсында
оқып жүрген. 1941 жылдың 15 тамызында зі сұранып майданға
аттанады. Бұларды бірден алғы
шепке жіберді. бен Берден 1848
танкке қарсы жойғыш полкте
зең бірек командирі болып тағайындалды. Бұл кезде Мәскеу
түбінде қиян-кескі шайқастар
жүріп жатқан. бен Тұрсынбайұлы 40-дербес атқыштар бригадасының құрамында Мәскеу
түбінде жаумен бірінші рет бетпе-бет келді. 1941 жылдың жазы
мен күзінде вермахт әскерлері
КСРО астанасын алуға барлық
күшін салды. уеден авиация
бомбалары, қарсы беттен зеңбірек снарядтары соққылап жатты,
ысқырған оқтан бас ктере алмайтын кез болды. 5 желтоқсан
күні Кеңес әскерлері қарсы шабуылды бастады, қатты шайқастар болып, екі жақтан да кп
шығын шықты. Ертесінде бен
жараланып госпитальға түсті.
Тверь облысындағы Ржев
ауданы Ұлы Отан соғысы басталған 1941 жылдың күзінен 1943

дың бірінде, 1943 жылдың 20 қаңтарында Солтүстік Донец клінің
маңында оған үшінші рет оқ тиіп
жараланады. Тағы да госпиталь,
тағы да майдан... бен Тұрсынбайұлы енді 4-Украин май данында танкке қарсы жойғыш
зеңбірек дивизионының 93-блімінің құрамында соғысады.
Оның зеңбірек есептобы Рос тов-на-Дону, Одесса, Николаев,
Каховка, Шахтинск, Макеевка
сияқты оңтүстік Украинадағы
қалаларды азат етуге қатысты.
Ұрыс даласында крсеткен ерліктері үшін Сталиннің зі қол
қойған алғысхат алады.
Румыния жерінде бен Берден тртінші рет жараланды. Бұл
кезде соғыс аяқталуға жақын
қалған. 1945 жылы 3 наурыз күні
госпитальдан шығып, қайтадан
сапқа тұрды. Бұл жолы оны 1848
танкке қарсы зеңбірек полкіне
жіберді. Осы полктің құрамында
бен Тұрсынбайұлы Болгария,
Венгрия, Чехословакия елдерін
азат ету шайқастарына қатысты.
Соғысты Чехословакия жерінде
аяқтап, Жеңісті сонда тойлады.
1945 жылдың мамырынан қарашасына дейін Австриядағы Кеңес
әскерлерінің құрамында қызмет
етті. «Қырық жыл қырғын болса
да ажалды леді» дейді, трт жыл
майданда болып трт рет жарақат
алған бен аға бүгінде жүзден
асып отыр.
1945 жылы желтоқсанда Қызыл армия қатарынан босаған
соң, бен Тұрсынбайұлы Алматыға келіп, Қазақ педагогика лық институтындағы оқуын жалғастырды. 1947 жылы институтты
бітіргеннен кейін, оның 30 жылға
созылған ұстаздық жолы басталды. Қалған ғұмырын ол бала
оқытуға арнады. Жамбыл облысына жолдамамен барған ол, сол
жақта тұрақтап қалды. Соғысқа
дейін институтта бірге оқыған
Бәтес Мырзаханқызымен отау
құрып, ұзақ жыл бірге мір сүрді.
Екеуінің тағдыры да ұқсас. Бәтес
Мырзаханқызы 30-жылдары отбасымен Алматыға кшіп келген,
осындағы №12 қазақ мектебін
бітіргеннен соң, Қазақ педагогика лық институтына Қазақ тілі
мен әдебиеті факультетіне түскен.
Сол кездерде Мұхтар уезовтен
сабақ алғандарын мақтанышпен
айтады. Осы кезде бен ағамен
танысып, сз байласады. Майданда жүрген трт жылдың ішінде
бен Тұрсынбайұлы қалың дығының суретін тсқалтасынан
тастамайды екен. Қандай қиындықтар болмасын жеңіп шығуға
осы кісінің фотосуреті кмектескенін айтады ардагер.
бен Тұрсынбайұлы соғыстан
кейін зі таңдаған мұғалім мамандығы бойынша еңбек етті,
мектеп директоры болды. ртүрлі
аудандарда мектептер ашып, ұстаздар ұжымын құрды. «Қазақстан білім беру үздігі» атағына
ие болды. 1977 жылы зейнеткерлікке шыққаннан кейін зайыбы
Алматыға қоныс аударды. Қазірге
дейін Алматыда тұрады. Ұлы Отан
соғысының ардагері бен ағамызға зор денсаулық тілейміз!

Қайыржан
ТӨРЕЖАН
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«ТЕПЛО»
ТЕПЛО ЖОБАСЫ
леуметтік қайырымдылық
жобасы екі бағытта жұмыс істейді.
Жоба қатысушылары заттарды жинап, жағдайы тмен жандарға таратып береді. Сонымен бірге, жұмыссыз жүргендердің екі қолына бір
күрек табуға кмектеседі. Алматыда
бірнеше жерде арнайы бокстар (жәшік) бар. Сол жерге қажетсіз затыңызды сала аласыз. Киімдер арнайы фильтрден ткізілген соң барып, таратылады. Алдымен реттеп,
кейін химиялық тазалауға жіберіледі. Заттар үш критерий бойынша
сортталады: қымбат киім мен аяқкиім, жаңа немесе киілген, ескі
киім дер. Киілген, бірақ еш жері
жыртылмаған, сонымен бірге жаңа
киімдер мұқтаж отбасыларға үлестіріледі. Ескі-құсқы киімдер болса,
жануар тәлімбағын жылытуға жіберіледі. Демек, материалдың зі
жерде қалмайды. Заттарды реттеумен мүмкіндігі шектеулі жандар
айналысады. Олардың жалақысы
қы мбат киімдерді сатудан және
қайырымдылық акцияларынан түскен ақшадан тленеді. Сізге кмек
қажет болса, сайтына тініш қалдыруға болады.

ЗАТТАН
АРЫЛҒАННАН,

Ра
хм
ет!

«Кедей болса , к шіп к р» деген бар. Бір пәтерді келесісіне ауыстыру әдетке айналды. Жгі ді
жинай бастаса болды, к птен киілмеген, алалы сталмаан киім мен заттарды к зі шалады.
Алатын кезде ауадай #ажет к рінген дние кей жадайда керексіз боп санды#ты тбінде са#талады.
Жазда жа а йге к шкен сәтімде ала дорбамды реттеуге бел будым. Дәл мен жайас#ан жерді
трындарында Telegram желісінде б лек чат бар екен. Заттарын тегін бергісі келген адам суретін,
алып кететін мекенжайын, уа#ытын к рсетеді. Осыны естіп алып, #ажетсіз са#-тйек, киімкешектерімді чат#а салдым. Сол секундта-а# телефоным хаттардан « ртенді». Барлыын бір адама
бергеннен г рі, бірнеше адама тарат#аным ж н болар деп біріне киім, біріне әшекей, енді біріне
дәптер мен #алам беретін боп келістім. Барлы# заттарым сол кні-а# тіп кетті. Арты# дниеден
арылан мен тынысым ке ейгендей кй кештім. Кні кеше к шеде кетіп бара жатып к зіме жәшік
тсті: «Кимейтін киімі із болса, осында салы ыз» деген жазуы бар екен. Осыдан кейін Алматыда
таы #ай жерлерде #айырымдылы#пен айналысуа болатынын аны#таым келді.

ТАРЫЛМАЙСЫЗ

Ж=ШІКТЕР ҚАЙДА ОРНАЛАСҚАН?
Esentai Square, әл-Фараби, 77/7.
Dostyk Plaza сауда ойын-сауық орталығы, Galmart пен Sulpak
дүкендерінің жанында.
Розыбакиев кшесіндегі MEGA Alma-Ata сауда ойын-сауық
кешені, Рамстор гипермаркетінің қасында.
On Clinic емханасы, Ғабдуллин, 94A .
Pita Green мейрамханасы, Абай даңғылы, 17.
Daily Coffee кофеханасы, Абылайхан, 147.
UNION, әл-Фараби, 36.
Presso кафесі, «ЦУМ» сауда орталығында.
Aurora кафесі, Абылай хан даңғылы, 96/59.
Giginova кафесі, Желтоксан кшесі, 118.
«Велоедов» кафесі Қабанбай батыр, 55.
Traveler’s Coffee кофеханалар желісінде, Құрманғазы 43,
Желтоқсан 137, Қабанбай батыр 55, Назарбаев 244, Самал 3.

бері қол ұшын созып
келеді. Ұйымдастырушылар жұмыстарын
толық заңды түрде
жүргізеді. Есеп-қисап,
істелген жұмыс туралы
есеп, құжаттардың бәрі бар. Қойма ұзақ мерзімде сақталатын азықтүліктерді де қабылдайды. Сонымен бірге, ең кп алынатыны –
түрлі жастағы адамдарға арналған
киім, аяқ-киім, ойыншықтар, кітаптар, гигиеналық заттар, тұрмыстық техника. кімшіліктің айтуынша, қолданысқа жарамайтын заттар
тексерістен тпейді. Мекенжайы:
Абай даңғылы, 52б, №105 мектептің жанында, 6-қабат.

Қасиетті Құран
Кәрімнің «Бақара» сүресінің
«МЕЙІРІМДІЛЕР
3-аятында: «Олар ғайыпқа иман
КЛУБЫ»
келтіріп, намазды толық орындап, 4здеріне
ҰЙЫМЫ
берген ризығымыздан жұмсайды» деген. Аят
Бұл ұйымның
жолындағы «ризығымыздан жұмсайды» дегені –
ашылғанына үш
Жаратқанның берген ризығын Алланың разылығы үшін
жылға жуық уажұмсауға бұйырады. Шариғат бойынша қайыр-садақаға
қыт болған.
лайықты мұқтаж адамдардың санаты реттілікпен к4рсетілген.
Бү гінде еліОлар: ата-ана, ағайын, туған-туысқандар, жетімдер, кедейлер
міздің бірнежәне сапардағы мүсәпір жандар қайырымдылық к4мегіне лайықты
ше қалалаекені мәлім. Демек, бірінші кезекте туған-туысқа к4мектесіп, одан
рында фиартылғанын мұқтаж жандарға таратқан абзал. Осы орайда =бу
лиалдары
Һұрайра (Оған Алла разы болсын) риуаят еткен хадисінде
бар. Мұнда
пайғамбарымыздың (с.ғ.с): «Адам баласы дүниеден 4ткен соң,
ерік тілер жионың амалдары тоқтайды. Тек мына үш амалдың сауабы
налып, әрқайиесіне үздіксіз жетіп тұрады. Олар: садақа, пайдалы ілім,
сысы зіне бір
артынан дұға қылатын ізгі ұрпақ» дегенін жеткізеді.
отбасыны бекітіп
Яғни, Пайғамбарымыз (с.ғ.с) амалдарды орындаған
ала ды. Тіпті бір
адам, тіпті о дүниелік болып, амал дәптері
басына бірнеше жажабылса да, осы үш амалдың сауабы
нұяны алып жүретіндер
үздіксіз жалғаса беретінін
де бар. Яғни, ерікті зі алхабарлайды.
ған отбасыны қажет заттармен
«АЛҒЫС АЙТ» ДҮКЕНІ
қамтамасыз етеді. Клубтың ереже«Аяқ аттасаң – ақша» деген тапсіне сәйкес, жағдайы тмен отбаҚазҰУ-дағы «КЕРЕМЕТ»
таурынды бұзатын бұл дүкенде бәрі
сы ларға азық-түлік, заттар мен
Ұлттық университеттің ауматегін. Иелерінің айтуынша, қалаған
киім дер таратылуы тиіс. Ақша
ғында
студенттерге
қызмет
крсету
за тыңызды алып, алғыс білдіріп
жиналмайды, киви-әмиян да жоқ.
орталығы бар. «Кереметтің» ішінде
кете барасыз. Сату мен сатып алуБі рақ блек акциялар ұйым дастәлім
алушыға
қажет
дүниелердің
дан зге де жүйе барын дәлелдегісі
тырылып тұрады. Олардан түскен
бәрін табасыз. Соның бірі – қажеткелген болса керек. Затты алуға да,
қаражат қайырымдылық мақсатта
сіз
заттарды
қабылдайтын
дүкен.
беруге де болады. Басты қағида –
жұмсалады. Мекенжайы: Абай
Кез келген адам артық дүниелерін
жақсылап жуып, тазалап әкелсеңіз
даң ғылы, 109А, Time cafe және
сонда
ткізіп
кете
алады.
Кейін
сол
болғаны. Кейде тіпті қымбат бренд
Қазыбек би, 22, 121-кеңсе, Grand
заттар мұқтаж студенттерге таракиімдерін әкелетіндер де бар. ОнEducation.
тылады.
Киімнен
блек,
ойын
шықдай кезде бірден алып кетеді екен.
Қожайындарының сзіне сүйенсек,
те үлкен клемде әкетіп жататындар жиі кездеседі. Тегін алған дүниені кейін сататындар да болуы
мүмкін. Оларға тыйым сала алмайды, әрине. Бірақ шын мұқтаждар
қамтамасыз етілсе, жн болар еді.
Іздесеңіз, дүкеннің негізгі атауы –
«Все за спасибо». Мекенжайы: –
Орманов, 76.

тар, тұрмыстық техника, спорт
жабдықтары да бар. Дүкенді ашуда
«Кмек» еріктілер қозғалысы жетекшілік еткен. Мекенжайы: әлФараби, 71/21.
«ҚАЙЫРЫМДЫ ІС ЖАСА»
ҚОЙМАСЫ
«Делай доброе дело» қоймасы
жағдайы тмен отбасыларға кптен

Жадыра
АҚҚАЙЫР
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Халқымызда «Өзекті жанға бір
өлім» деген аталы сөз бар. Мұны
жоққа шығарған адам баласы
болмаған. Осыған дейін адамзат үшін
мәңгілік маңызы бар жаңалықтар
ашқан ғұламалар да, дүниенің кілтін
қолына ұстаған көсемдер де, өлімнен
қашқандардың өздері де дүниеден
өткен. Алайда ешкімге ажал айтып
келмейді. Бірін бірі қайталамайтын
құбылыс, жан азабы, қасіретті өлім
патшаларды да айналып өтпеген. Бірі –
қалада, бірі – далада өлген хандардың
да көз жасын көре алмай қалғандар
бар. Ақыреттің «Ақ кемесіне» кім қашан
мінерін ешкім дөп басып айтып бере
алмайды. Бүгін солардың бірқатарына
тоқталып өтелік.

TYLSYM

ӨМІР

МЕН

Германия және Қасиетті Рим империясының императоры I Фридрих Барбаросс Үшінші
крест жорығына қатысқан. Сары сақалды
Фридрих құрғақтағы әскерге басшылық
жасайды. Ол Армян мемлекетінің аумағынан
(тіп бара жатып, сарбаздарымен Селиф
деп аталатын тау (зеніне тап келеді (қазіргі
Түркиядағы Гексу (зені). 2кінішке қарай,
1190 жылы 10 маусымда Барбаросс сол (зенге
батып (леді. Крест шеруіне қатысушылар
арасында императордың (ліміне қатысты сан
түрлі әңгіме ел аралап кетеді. Барбаростың
замандастары да ажалдың қалай келгенін
білмей қалады. Император (зенді жүзіп (тті
ме, әлде атпен кешіп (тті ме? Жалғыз ба еді,
әлде жанында жолдастары болды ма? Ол суға
неге түсті, әлде арғы жағалауға (ткісі келді ме?
Жағада (лді ме, әлде суға ағып кетті ме? Тірі
қалуы да мүмкін бе?
Осы секілді сан түрлі сауал жұртты мазалағанымен, 67-68 жастағы қарияның жүрегі асау
(зенге шыдап бере алмасын барлығы сезген.
Қалай десек те, бұл (лімнің соңы жұмбаққа
айналды.
Француз королі VIII Карл Валуаның
«Сыпайы» деген лақап есімі болған. Оның
(лімі туралы Филипп де Коммин былай деп
жазады: «1498 жылдың 7 сәуірі, жексенбінің
қарсаңы, король әйелімен доп ойынын
тамашалауға шығады. Галереяға кіреберісте
король маңдайын босағаға ұрып алады.
Бойы соншалықты ұзын болмаса да, есіктен
таяқ жеген король ойынды соңына дейін
тама шалайды. Содан соң тұрған жерінде
шалқасынан құлап, с(йлей алмай қалады.
Күндізгі екілерде болған оқиғадан кейін, ол
сабаннан жасалған т(сеніште тоғыз сағат
жатады. Ақыры сол күйі жан тапсырады.
Француз маршалы Бассомпьера мынадай
анекдот айтады: Испания және Португалия

қабылдағанымен, олардың бірі де мұны
(з жауапкершілігіне ала алмайды. Қанға
инфекция тарап кетуінен 25 қазанда I
Александр к(з жұмады.
Петр патша Құдай қосқан қосағы Екатеринаға 1724 жылы 7 шілдеде хат жазады:
«Құдайға шүкір, су бар. Бірақ иісі (те жаман»
дейді ол сәлемдемесінде. Осыдан соң «Патшаның (лімі осыдан болған шығар» деген пікір
қалыптасады.
1721 жылы император Парсы еліне жорық
кезінде кіші дәретке отырудан қиындық
к(реді. 1723 жылы қыста дерті тіпті ауырлайды.
2лерінен үш күн бұрын, 25 қаңтарда оның дәрет
жолдарынан бір литрге жуық ірің алынады.
Келесі күні патша тағы да т(сек тартып жатып
қалады. Есін жоғалтып, тырыса бастайды.
«Кешкілік оның жағдайы нашарлады. Ол
жақындарымен қоштаса бастады. Петр
қимылсыз қалды. 28 қаңтарда таңғы сағат
6-да Екатеринаның к(з алдында соңғы демін
шығарды», – деп жазды А.Пушкин.
Қалай десек те, мезгілімен келген (лім
жақсы. Дегенмен ғалымдар алпыс жастан
кейін ақыреттік адамдар «Ақ кемесіне»
мінуге дайындала бастайтындығын айтады.
Осы мен байланысты тозақ т(ңірегінде де
әңгіме күшейіп, жұмаққа жетудің жолын
іздейтіндер қатары к(бейеді екен. Бірқатар

королі III Филипп темір пеш алдында отырып,
иіс тию салдарынан (лген к(рінеді. 2йткені
испандықтардың әдебі бойынша корольдің
орындығын жылжытудың (з салт-жоралғылары
болған. Сол рәсімді орындағанша патшадан
ажырап қалған к(рінеді.
Гректердің Глюксбургов әулетінен шыққан
1917-1920 жылдардағы королі Александр
I 27 жасында (лген. 2 қазанда сарайдағы
жүзімдіктерді басқарушының иелігіндегі ит
пен корольдіктің Фриц есімді неміс овчаркасы
таласып жатқанда, екеуін ажыратпақшы
болады. Алайда бір ит аяғының бұлшық етін
оңдырмай тістеп алады. Жараны сүртіп,
бинтпен таңғанымен, оны йодпен сүртпейді.
Соның салдарынан қаны бұзылып, безгекке
ұшырайды. Дәрігерлер аяғын кесуге шешім

елдерде тозақты былайша түсіндіретіндер бар.
2йткені мәдениет пен дінді сыйлайтын әрбір
адам (зінің соңғы сапарының дұрыс болуын
қалайды. Бірқатар адамдар тозақ т(ңірегінде
кеш ойланатыны (кінішті.
Нильфхейм
Норвег және неміс мәдениетінде жазылғандай, тозақ біз айтқандай үрейлі емес
к(рінеді. Біреулерде ажырамас элемент от
болса, оларда – мұз. Нильфхейм – тозақ орны.
Ол (лілер теңізінің жағалауында орналасқан.
Тозаққа түскендер Нидхеггте айдаҺарға жем
болады.
Скандинав аңызында Нильфхейм және
отты әлем біріккен түрде к(рініс береді. Азапты
тозақ осылай туындаған. Күнәсі барлардың
барлығы осында жүреді.

ӨЛІМ
Туонела
Бұл Финляндиядағы христиандыққа
дейінгі түсінік. Аңызға сенсек, марқұмдар
Туони жағалауына жеткізіледі. Одан соң,
Туонел ге жол тартады. Бұл уақыт – (мірді
жалғастыратын қара түнек. Мұнда (лгендер
пендешілік киімдерін алып, жаңа жағдайда (мір
сүруге даярланады. Бір қызығы, марқұмдарды
тірі адамдардың к(руіне мүмкіндіктері бар ма?
Бұл – әлі күнге жұмбақ жағдай.
тірік шіркеуі
Зороастризм дініне сенсек, адам (лген соң,
оның жаны бірден Чинават к(піріне жіберіледі.
Ол – (лілер мен тірілердің арасын б(ліп
тұратын к(пір. Аңызға сенсек, к(пір пышақтың
жүзінен де (ткір. Оны т(рт к(зді т(бет күзетеді.
Адам жанына оның тірі кезіндегі әрекеттеріне
қарай баға беріледі. Ал к(пірден күнәһарлар
ғана (ткізіледі.
Тағы бір аңыздарда әзәзіл тамұқтың
тереңінен келіп мейірімсіз жанды алып кетеді.
Ол жер – (те лас, адамдардың (здері де лас
нәрсеге айналады.
Дуат (Мысыр)
Арабтардың түсінігінде ақырет әлемі –
Дуат патшалығы. Осирис осы әлемді басқарады
және (лгендердің Құдайы саналады. «Екі жол
кітабында» Дуат ландшафты туралы жанжақты жазылған. Дуат – жерге ұқсас әлем.
Бірақ мистикалық элементтер басым.
Дуатқа жету оңай емес к(рінеді. Жолда
неше түрлі қауіп-қатерлер кездеседі. Тек аман
қалғандар сол жерге шоғырланады.
Геенна
Аңыздарға сенер болсақ, Иерусалим
маңында Құдайдың шәкірті Молоха балаларды
құрбандыққа шалады. Бұл жер (те тереңде әрі
ұдайы от жанып тұрады. Тоқтаусыз жаңбыр
жауады. Жалыннан тарайтын жылудың ыстығы
жер бетіндегі кез келген оттан 60 есе ыстық
екен.
Тартар
Гректер мен римдіктер тозақты жер астында
тереңде орналасқан қапас ретінде суреттейді.
К(п адамдар тозақты тозақ деп түсінгенімен,
нағыз тозақ – Тартар. Бұл туралы да аңыздар
жеткілікті.
Дантенің тозағы
Жаңғыру дәуірінде жазушылар христиандардың тозағы т(ңірегінде жазуға құштар
болған. Данте Алигьери де солардың қатарында.
Ол к(к пен тазару орны және тозақ туралы
қолына қалам алып, о дүниеге саяхат жасауға
тырысқан. Күнәһарларды Ахерон (зені қоршап
тұратын к(рінеді. Лимб – тозақтың бірінші
айналымы. Екінші айналымда күнәсі к(птер
жүреді. Нағыз азапты к(ретіндер үшінші
айналымнан кейін басталады. Т(ртінші және
бесінші айналымдағылар (здерімен (здері
жауласып, соңғылары саз балшыққа батады.
Нарака
Индуизм, сикхизм, джайнизм және
буддизмде тозақ Нарака немесе Нирайя деп
аталады. Мұнда адам жаны уақытша тұрақтайды. Күнәһарларды Руру айдаһары жұтып
қоятын да осы жер. Ал Кумбхипакеде күнәсі барлар хайуанаттар мен құстардың етін
жеп күн к(реді. Одан соң кінәлілер майға
шыжғырылады.

Диюй
Қытайлықтар тозақты үндістер секілді
қабылдайды. Бұл жерде де адам жанын тексеру
бірнеше кезеңнен тұрады. Оның әрқайсысының
(з соты бар және күнәсіне лайықты жазаланады.
Ең қорқынышты тозақ – Авичи, осында ең
жаны лас адамдар жазаланады және мәңгілікке
қалады.
Шибальба
Майя тайпасының тозағы Шибальба деп
аталады екен. Бұл жерге ұқсас аймақ, Белиза
үңгіріне кіреді. Майялықтардың аңызына қарағанда бұл жердің де азабы к(п.
Иә, айта берсек мысал жетерлік. Мұсылмандарға қатысты «Уикипедиядан» алынған
мәліметтер былай дейді: «Тозақ – мұсылмандық
ақырзаман туралы ілімде күнәһарлар мен
дінсіздердің о дүниеде жазаланатын орны.
Тозақ азабын бейнелеу Құран Кәрім аяттары
мен уағыздарында кеңінен орын алды. Тозақ
құрбандары отқа жанатыны, отты шын жыр лармен бұғауланып, қатты азап шегетіні айтылады. Біз оларды жедел тозаққа
саламыз да, олардың терілері жанған сайын
азапты тартулары үшін, оны басқа терілерге
ауыстырамыз «Олардың тамағы – жаһаннам
түбінде (сетін заққұм ағашы. Сусыны – ішекқарынды тілетін, қайнап тұрған сасық су. Оны
жұтуға тырысады, бірақ тамағынан (ткізе
алмайды, сонда оған әр тараптан ажал келеді.
Ол (ле алмайды, оның артынан тағы ауыр
азап келеді» деген сияқты Тозақтағы шексіз
азаптың сипаттаулары бар. Күнәһарлардың
жазасының ауыр-жеңілдігіне қарай Тозақтың
әртүрлі қабаттарында орналасатындықтары.
Тозақты періште сақшылар күзететіні және
оның бас сақшысы Мәлік есімді періште
екендігі жайлы мұсылман аңыздарында кеңінен баяндалады. Тозақты сипаттау оның
жаратылуы, оның барлығына сену, Құдайдың
құдіретте, рахымы мен қаһарына лайық тылығы, кейбір адамдардың Тозаққа лайықтылығы немесе жазасының ауырлығы мен
ұзақтығы жайлы мұсылман теологиясында
к(птеген сан алуан пікірлер мен әдебиеттер
бар. Тозақты бейнелеудің рәміздік бейнеленуі
жайлы да к(птеген к(зқарастар кездеседі.
Тозақтын бейнелі тілде сипатталу себебін
Ш.Құдайбердіұлы құрсақтағы балаға бұл
дүниені ұғындырудың қиындығы мен о дүниені
осындағы адамға ұғындырудың қиындығына
балап түсіндіреді.
Қалай десек те, адам баласы тозақтан
бұрын жер басып жүрген уақытында (з (мірінің
сәттіліктерге толы болуын ойлауы керек.
Жамандық жасамай, арамдық ойламай,
қолынан келгенше кемтарларға қол ұшын
беріп, қысылған жандардың қолтығынан
демеуді азаматтық борышы санауы керек.
Тозақта емес, Жәннатта жақсылық шарапатына
б(лену үшін де бүгінгі тұрмысының тамаша
болуын қалағандар мен (згелерге де осыны
тілегендердің әрдайым жолы болмақ. Имандылықты, адамгершілікті, адалдықты бойына
молы нан сіңіргендердің ғана ақыретте
армандары орындалады.
Жолдасбек ДУАНАБАЙ
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Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ
мемлекеттік академиялық
балалар мен жасспірімдер
театры ның репертуары жазушыдраматург Нұрғали Ораздың «Аққулар
ұйықтағанда» пьесасымен то лықты.
Драмалық қойылымның режиссері –
Ержан Қауланов, суретшісі – Нұржан
Сәменов. Басты рлде – Нұржамал
0біл қияс қызы, Мерей 0жібеков, Жомарт Зейінәбіл
ойнайды.

Пьеса авторы халықаралық
Алаш және Махмұт Қашқари
атындағы сыйлықтың лауреаты,
жазушы Нұрғали Ораз қоғамдағы
"зекті мәселелерді алма-кезек
к"тере отырып, "з шығармасының
"зегі ретінде қандай алмағайып
заман болмасын, қазақ деген
халықтың ұлт ретінде сақталып
қалу идеясын негіз етіп алған. Ұлт
тағдыры мен мемлекет мүддесі
жеке бастың қамынан әрдайым
биік тұру керектігін айтып, ұрпақ
жалғастығын, отбасы тәрбиесін
жоғары қояды. Ел келешегі –
жастардың бойына қазақы менталитетке тән бауырмалдық,
адам гершілік, жауапкершілік
сияқты ізгі қасиеттерді сіңіруді
мақсат етіпті. Екі ғасырда "мірге
келген әке мен бала арасындағы
қарама-қайшылықты ашып к"рсетіп, бір-бірінен алшақтап бара
жатқан буынды жақындастыруды к"здейді. Қарт кісінің «Біз
"лмейтін ұлтпыз!» деген түйін
с"зі арқылы ұрпақтар сабақтастығының үзілуіне, ұлттық болмысымыздың жойылуына қарсылық білдіреді.
Театрдың к"ркемдік жетекшісі Еркін Жуасбек пьесаның екі
жыл бұрын Мәдениет және спорт
министрлігі "ткізген драматургиялық шығармалар байқауында
«Д"ңгеленген дүние» деген атпен
жүлделі орын алғанын айтады.
– Мұқағали Мақатаевтың ғұмырлы поэзиясы, сыршыл "леңдері әрбір оқырманның жанына,
жүрегіне жақын. Сезімін байытып, парасатын кемелдендіріп,
рухын "сіретін дүниелер. Сондықтан қойылымның бастан-аяқ
"тетін оқиғасында жанама күш
ретінде орын алды. Дегенмен,
к"п шілік спектакльдің к"рерменге ұсынылған «Аққулар ұйықтағанда» деген соңғы ата уына
қарай сәл шатасып жатуы мүмкін. Режиссер автормен келісе
отырып, осылай "згертуді дұрыс
к"рді, біз қарсылық та нытқан
жоқпыз. 7йткені бұл спектакльдің демі де, үні де, айтар ойы да
б"лек. К"терілетін мәселелер
қаншалықты к"кейкесті болғанымен, екі жастың бір-біріне
деген қимастығы, тығырықтан
шығар жол іздеуі, қарияның к"мекке келуі үлкен ізеттілікпен,
аса мәдениеттілікпен жазылған
және сахнаға да сондай әдіспен
шығарылған деп есептеймін. Бүгінгі жастардың басындағы баспанасыздық, жұмыссыздық, некесіз сәби сүю мәселесі қоғамда
бар дүниелер. Оқиғаларды сахнаға шығару барысында поэманы қолдана отырып, екі туынды
арасынан үндестік табуды мақсат
еттік. Қойылым сол бағытын сақтап, жұртшылық назарына ұсынылды. К"рерменнің түсінуі, қабылдауы жаман емес, бір деммен
к"ріп шығуы пьесаның "з миссиясын ақтағанын меңзейді, –
дейді Еркін Жуасбек.
Р"лдерді бекіту мәселесіне
тоқталсақ, бұл процесс ре жис-
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йыл ған спектакльдің осын шалық ты әсерлі болатындығын
ойламап едім. =уелі, сапы рылысқан дүние болып к"рінген
сахна хикаяты жалғаса келе, мені
"зіне тартып әкеткенін, "з-"зімді
сол оқиғаның кейіпкеріндей сезіне бастағанымды аяқталғанда
бір-ақ ұқтым. Осыған ұқсас сахналық хикаяттардың Түркия
театр ларында да қойылғанды ғын айта кету керек. Мәселен,
«Жібек құрт» атты қойылымда
жазушы Адалет Ағаоғлу жалғызбасты үш әйелдің қоғамдық
"мірден шет қалып, "з-"здерін

тен дүниеге әлі келмеген сәбидің
тағдырына қол сұғып, болашағына зиян келтіруден қаймықпайды? Аққулармен бірге оның
жауап кершілік, сүйіспеншілік
сезімі, сыйластық пен бауырмалдығы да ұйықтап кеткен бе? Ал
адамдық, аналық, әкелік қасиет
ше? Аққулар жүзген сол саябақтағы, қазіргі қала мен ауыл тіршілігіндегі "мірге зер салып к"рдіңіз бе? Қыстың ызғарында қалтыраған ағаштың, сары күзде жапырақтың к"леңкесінде жаураған жандардың хал-күйіне мән
береміз бе? Жылаған баланың

қалайша тығырыққа тірегенді гін сатира арқылы к"рсеткен-ді.
Сол сияқты драматург 7зен
Юлан қоғамның қат-қабатында
қалыптасқан адамдардың жеңіл
жолға қалайша еттері үйрене бастағандығын баяндайтын спектакльмен де байланыстың бар
екендігін к"рдім. Оқиға қай жерде "тсе де ортақ құндылықты қозғап отыр. 7йткені адамның тағдыры бір. Түркия мен Қазақстандағы қоғамдық мәселе бірбіріне ұқсайтынын түсіндім.
Жазушылар соны жүрегімен сезіне білген. Сахналық декорация,
режиссерлық ізденіс те "те сәтті
шыққан. Актерлердің шебер лігі – "з алдына б"лек әңгіме.
Кәсі биліктері арқасында спектакльді "мірдің шындығына айнал дыра алды. Сол шындықты
актерлердің таланттары арқылы
сезіндік. Мұндай дүние үлкен
және білікті ұжымнан ғана туады,
– дейді Атаман ханым.
– Бұл – "ткен шақты к"ксеу
емес, сол кезеңдегі қызықты, қарапайым "мірді, бір-біріне адал,
шыншыл, бауырмал адамдарды
сағынғаннан туған дүние.
Сол аңсарды Мұқа ға ли дың
"леңдерінен табасыз және кейінгі
буынға поэзияның тілімен жеткізе аласыз. 7йткені ақын сол
шуақты күндердің куәсі болды,
саябақтың хауызында жүзген
аққулармен сырлас еді, қызылды-жасылды дүниенің, шынайы
шаттық пен м"лдір сезімнің
жыршысы еді. Тіпті махаббаттың
символына айналған аққулар дың "зі сағыныштан жаралғандай к"рінеді. Ақынның "леңдерінен, спектакльдің желісінен
сезіледі. Бір сәт ойланып к"рейікші, сол жайма-шуақ кезең,
қыздың сыңғырлаған күлкісі,
баланың бейуаз қуанышы қайда?
Аққулар бүгінде қайда ұшып кетті, әлде мәңгілікке ұйықтап кетті
ме екен? Күйбең тіршіліктің жетегіне кетіп, "мірді тек табыспен,
қалтамен ғана "лшейтін адам
баласы Құдайын тапқанда, неге
сол «Құдайсыз кезеңнің» жақсы
қасиетінен айырылды? Не себеп-

зарлы дауысына, кемсеңдеген
кәрінің "зекті "ртер "кінішіне
құлақ түрдік пе?
Спектакльді түсініп к"рген
әрбір к"рерменнің осындай сан
алуан сезімді бастан кешіреріне
күмәнім жоқ. 7йткені түркі
әлеміне танымал драматург, жазушы Нұрғали Ораздың кәсіби
шеберлігі мен театр ұжымының,
режиссердің, суретшінің ізденісі
"зара үйлесім тауып, пьеса идеясын толығымен жеткізе алған, –
дейді Мәлік Отарбаев.
К"рермен ретінде пікірімен
б"ліскен =бді-Сабыр 7мешов
«Спектакль қазіргі заманды суреттейді. Сахнадан "мірдің шындығын к"ре алдым. 7з басым,
дәрігер ретінде демографиялық
"сімге қатты алаңдаулымын.
Пьесада түсік жасату мәселесіне
табиғаттың "зі қарсылық танытады. Бұл к"рініс күннің күркіреуі арқылы жеткізілген. Қойылымнан кейін батысқа еліктеп,
бір әулеттің тамырына балта шабатын жастар ойланады деген
үміттемін» дейді.

МҰҢҒА ТОЛЫ ДҮНИЕ

сердің ұсынысымен, к"ркемдік
жетекшінің бекітуімен іске асыпты. Аяғы ауыр болып қалған қыздың бейнесін тәжірибелі актриса
емес, к"рерменге жақын шығуы
үшін шын мәнінде жас қыздың
сомдағанын дұрыс к"рген. Сондықтан екі құрамда да бұл міндет
театрға жаңадан келген жас аруларға жүктелген. Спектакльдің
үнімен үндесетін кейіпкер – қарт
кісіні Жомарт Зейінәбілов сомдап, шебер алып шыққанын да
айта кеткеніміз ж"н.
Режиссер Ержан Қауланов
«Мұқағали Мақатаевтың поэмасында анасы ауруға шалдыққан
баласын құтқару үшін тәуіп шалдың кеңесімен аққуға қару кезенеді. Қойылымда керісінше "зі
күнін әзер к"ріп жүрген шарасыз
әке баладан құтылудың жолын
іздейді. Құрсағындағы баланы
алдырып тастауға қия алмай қыз
қиналған әрбір сәтінде ақын
рухы мен сырласып, "лең жолдары арқылы тура бағыт табуға
тырысады. Ақынның қызы Майгүлден айрылған қайғы-қасіретін
жанама жеткізе отырып, ой салуға тырыстық» дейді.
Режиссер к"п жағдайда сахна
арқылы ақынның азап к"рген,
уайым шеккен бейнесінің насихатталатынына к"ңілі толмайтынын да жеткізді. 7з ізденісінде
керісінше тау ұлын қамқоршыл,
ақылман абызға айналдырып,
тұлғалық қасиетін жаңа қырынынан танытуды к"здеген.
«Аққулар ұйықтағанда» поэмасына жастардың назарын
аударуды мақсат тұтқанын да жасырмады. Шығарманы жаңартып, оқырман қызығушылығын
арттыруға ұмтылған. «Ақынның
үстіне костюм кигізіп, сахнада
әрлі-берлі жүргізіп немесе актерларға "леңдерін оқытып, поэзия кешін ұйымдастыру ойымызда болған жоқ. Жылда қайталанатын қалыптан шығуға
талпыныс жасадық. Сонымен
қатар жастарға әрдайым кеңесші
болатын, жол к"рсететін аға
буын ның, айналамызда жақсы
кісілердің бар екенін білдірткіміз
келді» дейді ол.

Спектакльді тамашалаған түрік ақыны, халықаралық «Жамбыл» сыйлығының иегері Атаман
Калебозанның пікірі де жазушының идеясы к"здеген нысанаға
д"п тигенін аңғартты.
– Қазақ тілін жақсы білмейтіндіктен, бастапқыда спектакльді қалай түсінеді екенмін деп
уайымдағаным рас. Жазушы
Мәлік Отарбаев қасымда оты рып, оқиға желісін түгелдей аударып беруге тырысты. Тәржіма
арқылы жеткен оқиға жанымды
бірден баурап алды. Бұл мен үшін
к"птен бері сахнадан к"рсем деп
күткен идея еді. Нұрғали Ораз "з
шығармасы арқылы қоғамның
жағдайын суреттеп к"рсетті және
к"рерменнің жан-дүниесін оятып, тебіренте алды. «Аққулар
ұйықтағанда» пьесасында махаббат, мұң, үмітсіздік, жасықтық,
"кініш, арман сияқты қасиеттерді
молынан қамтыған. Қоғам мен
адамды, айналадағы орын алған
келеңсіз жағдайлар-ды сынайды.
Автор қай кезде қа те лесетін дігімізді және сол қателікті мойындай бермейтінімізді «бетімізге»
басады. Жүрек қа лауы мыздың
менменшіл екен дігін, махаббатымызға ойлан бастан зиян
келтіретінімізді, күй бең тіршіліктің бізді қаншалық-ты соқыр
және саңырау ететінін жайып
салады. Адам баласының бір сәтте
дүниеге қызығып жолдан таятын
әлсіздігін әшкерелейді. Бізге
жақын деген адамдардың жат
екендігін, жастар мен қарттардың
арасындағы қатынастың едәуір
алшақтап кеткендігін, мыңның
ішінде жүріп жалғызсырайтындарды к"з алдымызға әкелді.
Драматург сценарий желісінде әлі дүниеге келмеген және тағдыры талқыға салынған сәби арқылы қоғамдағы алдыңғы буын
мен жас буын арасында психологиялық диалог "рбітеді. Мұндағы сәби – болашақ ұрпақ, басты
құндылық.
Автор кәсіби шеберлігі мен
сыншыл к"зқарасы арқылы тамаша туындыны "мірге әкеліп
отыр. 7зім білмейтін тілде қо-

ТҮЙІН:
Премьера соңынан жазушы
Нұрғали Ораз жиналған жұртшылыққа алғыс білдіріп, сахна
тріне Түркиядан арнайы келген
мәртебелі меймандарды шақырды.
Жазушы Якуп ;мероғлу трағалық ететін Еуразия Жазушылар
қауымдастығының кілі Хусейін
Калебозан мен ақын Атаман
Калебозан түркі әдебиеті мен мәдениетке қосқан үлесі үшін пьеса
авторы Нұрғали Оразға, театр директоры Сәбит 0бдіхалыққа, кркемдік жетекші Еркін Жуасбекке,
режиссер Ержан Қаулановқа алғыс
плакеткасын тапсырды.

Қаншайым
БАЙДӘУЛЕТ

www.aikyn.kz

№31 (3299) 24 АҚПАН, 2018 СЕНБІ

QONAQKÁ DE

32
– Серікбол, сізді «қазақтың
Грегорий Лепсі» деп жатады. Бұған
қалай қарайсыз? Шынымен, соған
сіз еліктейсіз бе? лде, кез келген
!нер адамы ел алдына шығарда
!зіне үлгі етіп алған образы бола ма?
– Менің Лепсқа ешқандай
қатысым жоқ. Мүмкін ел-жұрт
бойымыздағы бір қасиетті, ән айту
мәнерімді не болмаса дауыс
ырғағымызды ұқсататын болар.
Содан кейін де еліктейді деп
ойлайтын шығар. Бірақ екеуміз екі
б"лек адамбыз, стиліміз де б"лек.
Шынымен, оның әндері ұнайды,
жиі тыңдаймын. Бірақ соған еліктеген емеспін. Менің "з бағытым,
дара жолым бар.
– Сізді бүгінде әнші ретінде елжұрт жақсы біледі, таниды. Бірақ
әншілікке «дәулетті аға-к!кесінің
арқасында келді» дей тіндер де
жетерлік. Осы әншілік сізге қаншалықты
қажет?
қ қ

Серікбол
САЙЛАУБЕК,
әнші:

«Áëàòíîé»
әншімін...
– К"п жерде мені солай к"рсет кісі келеді. 4з басым, қарапайым отбасынан шыққан Сарқанттың тумасымын. Асып-тасыған ештеңем жоқ. Т"рт қыздан
кейін жалғыз ұл болған соң,
еркелік те болды. Бірақ сол кездің
"зінде Майкл Джексонды билеп,
үйде ән айтып жүретінмін.Оның
үстіне, бір к"зім к"рмейді. Бала
кезімде соған бола балалар «соқыр» деп мазақтап, шеттететін.
Сонда баласың, «неге мені бәрі
мазақтайды» деп ойлайсың, к"ңіліңе келеді. Ер жетсең де соның
салқыны әлі күнге дейін сезіледі.
Біріншіден, осы с"з намысымды
оятты. Қайтсем де, әнші боламын
деген мақсатым болды. Оған
қоса, сахнаның киесі бар. Алғаш
2007 жылы Республика сарайына
шыққанымда аяғым дір-дір етіп,
қара терге түскенім бар. Осы нәрсе
артистің есінен кетпейтін сәттің
бірі.
Екіншіден, ауылдан келгенде
барлығы секілді оқуға түстік,
емтихан тапсырдық, күн к"рдік.
Қазақ болған соң, ағайын-туған
бар. Олар к"мектеспеді десем,
"тірігім болар. Құдайға шүкір,
туыспен және достың арқасында
осы күнге жеттім. Ағайын-туғанмен, достарыңмен мақтанбағанда басқа кіммен мақтанасың?!
Бір с"збен айтсам, маған "з
халқым, қазағым к"мектесті.
– Естуімізше, ауыл-аймақты
аралап, тегін концерт беріп жүр
екенсіз. Неліктен тегін концерт
бересіз?
– 4згелер туралы жауап бере
алмаймын. Бала кезімде біздің

ауылға бір топ әншілер келіп, концерт қойған болатын. Ол әншілер
қатты танымал да емес. Балалығым
болар, соларды құдайдай к"рдім,
концертін к"ргім келді. Бірақ
қалтамда ақшам болмай, оған кіре
алмадым. Адамды ақшасы жоқ
екен деп б"ліп-жаруға болмайды.
Ақшасы бары қызық к"ріп, жоғы
сыртта қалу керек пе деген маған
ой алып, жүрегіме тиді. Сол кезде
«ертең әнші болғанымда, тегін
концерт беремін» деп "з-"зіме с"з
бердім. Ұмтылыс содан басталып,
жігіттік с"зімді орындауға тырысып жатырмын. Қай ауылға барсаң
да, қазағымыз соңғы лағын сойып,
т"беңе шығарып күтеді. К"ңілге
сол демеу болады. Ешкімнен
ештеңе алып жатқаным жоқ, қарабайыр халыққа әнімді айтып,
батасын алып жүрген қазақтың бір
қара баласымын. Ел арасында
дүниесі, ақшасы бар әншілер
крутой болса, менің ондай дүниемүлкім болмаса да, халық арасында
сыйлымын. Сондықтан да «блатной» әншімін.
– Серікбол, сіз клипті к!біне
шет елде емес, елімізде түсіреді
екенсіз. Негізі, әншінің к!бісі клипті
!зге елде түсіруге тырысып жатады.
Сізге де неге олай істемеске?
– Тегін концерт беріп жүрген
адам клипті шетелде қайдан түсіреді?! Ол ақшаның жоқтығынан
емес. Түсіремін десең, табуға болады. Намысшыл қазақпын.
Клипті шетелге барып түсіргенше,
осы жерде түсіріп, қалған ақшама
ауыл аймақта тегін концерт беріп,
балаларға салют атқызып, ауыл
қарттарына шапанымды кигіз-

генім жақсы емес пе?! Оған қоса,
біздің еліміз, жеріміз бай. 4зге елді
дәріптегенше, "з елімді дәріптегенім дұрыс емес пе?!
Ауыл-аймақтарда концерт беріп жүрген жерімде «Қай жердің
азаматысың?» деп еліңді, руыңды
сұрап жатады. «Б"лінгенді б"рі
жейді» дегендей, кезінде атабабаларымыз үш жүздің басын
босқа қоспаған болар. Сондықтан
ешкімді б"ліп жармаймын. 4зін"зі қазақпын дегеннің бәрі – менің бауырым. Бастысы, біз қазақ
деген елміз, Қазақстан деген кең
байтақ жеріміз бар.
– р адамның !мірде ұстанатын
ұстанымы бар. Сіздің !мірлік қағидаңыз қандай?
– Қазақ елінің ақшасын емес,
батасын жинаған адаммын. 4з
басым, атақ-даңқ, дүниенің артынан қуып жүрген азамат емеспін.
Қазағымның к"ктегенін, к"гергенін тілеймін. Халқымның ауызбіршілігі болғанын қалаймын.
Бір-біріне тіреу болып, бір-бірінің
жыртық жеріне жамау болса
деймін. «Бұл "мірде келетіндерің
бар, кететіндерің бар, соны ұмытпаңдар. Бірақ "мірге келгенде
іштім, жедім, к"рдім, кеттім деген
болмайды. 4мірге келген соң, елжерге, артта қалған ұрпаққа үлгі
болып, тарихта қалғандарың
абзал» деген жақсы с"з бар. Расы-
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мен, бір ағаштың к"леңкесі бір-ақ
адамға к"леңке болса, біз бірігіп
орман болайық. Сонда, елге, жерге
қорған болар едік.
– Т!рт баланың әкесісіз, бала
тәрбиесі жайында не айта аласыз?
– Балаларыма қатал емеспін,
«әйт» дейтінім бар. 4скенде «кім
боласың?» деп жатады, осы –
біздің қателік. Міне, осы сәттен
бастап, біз оны дүниеқұмарлыққа
тәрбиелейміз. Осының салдарынан күн санап қарттар үйі, жетімдер үйі саңырауқұлақтай қаптап
жатыр. Баланың кім болатыны –
бірінші Алланың қолында. Екінші,
адам қалаған нәрсесіне ұмтылса,
сонысы болады. Біз, бастысы
балаға мейірім беруіміз керек.
7ке-шешенің мейірімі болса, бала
да жанашыр болады, жаманшылыққа бармайды.
– «Бір к!зім к!рмейді» деп қалдыңыз. Ол сырқатыңыз бұрыннан
бар ма? Сіздің к!зілдірік тағып жүргеніңізге қарап, к!пшілігі сахналық
стиліңіз деп ойлайды.
– Туғанымнан бір к"зім к"рмейді. 7кем Алладан «бір к"зі
соқыр болса да бір ұл берші» деп
сұраған екен. Кім біледі, сол кезде
тілеуі қабыл болып қалған шығар.
4мірге 5 келі, 200 грамм болып
келдім. Мүгедектік бойынша зейнетақы аламын. Негізі, Кореяға
барып емдетем бе деген ой болған.
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• Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына жауап бермейдi.
• Авторлар қолжазбасы өңделмейдi және керi қайтарылмайды.
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рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы мiндеттi.

Бірақ алдымен "зімізде қаралып
к"рмекшімін. Мүмкін осының
арқасында әнші болған шығармын.
Алла Тағала бір к"з бермесе де,
халықтың сүйіспеншілігін берген.
Аллаға шүкір, адамбыз, бала-шағамыз бар, бақыттымыз.
– Серікбол Сайлаубек болып
шықпай тұрғаныңызда, Қайрат
Нұртас екеуіңіздің «пышақ ұстап,
«сұғып алайын ба?» деген мастықпен түсірілген видео интер нетке
шығып, елді бір шулатқан еді. Сол
видеоны сіз түсірдіңіз бе? Интернетке кім салып жіберді?
– Ол кезде бала болдық. Студентпіз. Екеуміз бауыр болып
араластық. 7лі де араласамыз.
Жастықтың буы болар, одан бері
10 жылдан астам уақыт "тті, сол
нәрсе әлі ұмытылмағаны ма?!
«Адамнан жасырғанды, Алладан
жасыра алмайсың» дегендей, ол
видеоны түсірген менмін, бірақ
интернетке салғаным жоқ. Онда да
ол әзілмен істелген дүние болатын.
Ол кезде талай телефонымыз
жоғалып, қолды болып кетті. Балалықпен ойнап түсіргеніміз рас.
Бірақ сол телефонның жадында
сақталып қалған екен. Бұл дүние
7-8 жылдан кейін шығып отыр.
7йтпесе, ол кезде түсіргенімізде
Қайрат та, мен де танымал емеспіз.
Не түсіргеніміз де есте қалмаған.
Жасаған нәрсемді жасадым дейтін
азаматпын. Адам болған соң
сүрінеміз, құлаймыз, қайтадан
тұрамыз. Бірақ біз жығылғанға
жұдырық болмай, тұруына қол
ұшымызды беруіміз керек. Міне,
біздің тектілік – осында. Мейлі ол
қазақ, орыс, америкалық болсын,
бастысы – арқасүйер азамат болуы
қажет. Адам баласына негізі біреуді
жақсы жағынан г"рі, жаман жағы
қызығырақ болады. Бұл – иманымыздың әлсірегені.
– ншілік сізге !мірлік кәсіп
бола ма? лде басқа шаруамен де
айналысасыз ба?
– Қолдан келсе, бәрін жасау
керек. 4мір болған соң, тірі адам
тіршілігін жасайды. Үйде жатып
алып, аспандағы жұлдызды санағаннан ештеңе түспейді, азамат
болған соң, қызмет жасау керек.
Келешекте ауыл шаруашылығымен айналысқым келеді. Ақшам
болса, үйлері жоқ қазақтарға жер
алып, үй салып берер едім.
Бүгінде бар байлығым ақша
емес, ол – "нер. Сол "нерімді
елім мен б"лісіп жүрмін. Қазір
ізденіс үстіндемін. Себебі, әндерімнің әуенін "зім жаза бастадым.
К"п ән к"ңілден шыға бермейді.
Музыкалық біліміміз бар, аздап
клавишта да ойнаймыз. Негізі,
бұған дейін «Қолшатыр астында»
деген әнімнің әуенін жазғанмын.
Бір қызығы, ол жақсы таралды.
Ыңғайсызданғандықтан ба, содан
кейін жазбай кеткенмін. Енді
міне, нар тәуекел деп қолға қайтадан алып жатырмын. Оның жемісін уақыт к"рсетер.
– ңгімеңізге рақмет!
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