
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Уақыт деген ұғымның қадірін Астанада кбірек ұғынасыз. 
Ел астанасының Алатаудың трінен Сарыарқаның тсіне 
кшірілгені кеше сияқты еді... Енді міне, тәуелсіздігіміздің 
тірегі, Отанымыздың жүрегі – Астананың қазақтың 
кіндік қаласы болғанына да жиырма жылға жуықтапты. 
Биыл күллі Қазақстан елорданың жиырма жылдығын 
бар сән-салтанатымен атап тпек. Осыған байланысты 
арнайы комиссия құрылып, Астананың 20 жылдығын 
мерекелеудің тұжырымдамасы бекітілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1919 жылғы 
17 желтоқсаннан 

шыға бастады

ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ГАЗЕТ
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Қорғанбек
АМАНЖОЛ

АЙТУШЫҢ ҚАНДАЙ, 
АҒАЙЫН?

5-бет

Сейфолла 
ШАЙЫНҒАЗЫ

ЭКОНОМИКА

ӘДЕБИЕТ

РУХАНИЯТ

9-бет

10-бет

ӘЛЕУМЕТ

4-бет

МАҚСАТ – 
АУЫЛДЫҢ 
ЖАҒДАЙЫН 
ЖАҚСАРТУ

6-бет

САМҰРЫҚ ҚҰС, 
ҚАЙДАСЫҢ?!
немесе бүйрегін 
баласына берген 
ата-ананың ахуалы

«СЕН, ОСЫ МАҒАН 
НЕ ДЕДІҢ?»

«ЖҮРЕГІНІҢ 
ИЕСІН» ІЗДЕГЕН 
МҰҢЛЫҚ

Қазақстан Президентіне Ко ми-
теттің қазіргі қызметі мен алдағы ке-
зеңге арналған міндеттері жөнінде 
мəлімделді.

Орталық Азия елдерінің сыртқы 
істер министрлері мен мемлекет 
басшыларының алдағы кездесулері 
қарсаңында Нұрсұлтан Назарбаев 

өңірлік қауіпсіздікті нығайту жəне 
діни экстремизм мен терроризмге 
қар сы күрес жүргізу ісінде шетелдік 
əріп тес термен өзара ықпалдастық 
ор на тудың маңыздылығын атап өтті.

Кездесу соңында Елбасы бір-
қатар нақты тапсырма берді.

Сурет Президенттің баспас�з 
қызметінен алынды

Қауіпсіздікті нығайтудың 
маңызына мән берілді

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАЛҒАСЫ

«Бізге дербес комиссия керек»
– дейді Шолпан ауылының тұрғындары

Азамат ҚАСЫМ,
«Егемен Қазақстан»

Құжаттардағы 
қайшылықтар

Бір емес, екі бірдей комиссия 
жұмыс істеген ауылда қазір жағдай 
тұрақталған шығар, елдің ашуы ба-
сылып, сабасына түскен болар деп 
топшылағанбыз. Ауыл əкімдігі мен 
дəрігерлік амбулатория қатар орын 
тепкен екі қабатты ғимараттың ал-
дында қос қария бума-бума қағазбен 
қарсы алғанда жағдайдың біз 
ойлағандай емес екендігін байқадық. 
«Ешкімді соттатайық, жұмыстан 
шығарайық деген ойымыз жоқ. 
Біздің ашуымызға тиіп отырғаны 
– барды бар, жоқты жоқ деп неге 
айтпайды? Шын деректерді неге 
бұрмалайды? Қараймыз, тексереміз 
дейді. Шынтуайтында нəтиже бол-
май тұр», деп əңгімесін бастаған 
Шолпан ауылының 76 жастағы 
тұрғыны Амантай Өтеулина бізге 
төрт құжатты көрсетті. Біріншісі 
– ауылдық амбулаторияның аға 
дəрігері Айдана Ташаеваның қолы 
қойылған вирусты А гепатитімен 
ауырды делінген 46 адамның тізімі, 
екіншісі – аудандық емхананың 
жұқпалы аурулар бөлімшесінде ви-
русты А гепатитімен стационарда ем 
қабылдап шыққан 12 баланың тізімі, 
үшіншісі – аудандық емхананың 
жұқпалы аурулар бөлімшесінде 
ДЖВП, яғни өт жолдары ауруы-
мен ауырған 14 баланың тізімі, 
төртіншісі – вирусты А гепатитімен 
үйде ем алған балалар тізімі (соңғы 
үш құжатқа да А.Ташаеваның қолы 

қойылып, мөрі басылған). «Соңғы 
үш құжат қолдан жасалған. Сары 
аурумен ауырғандарды өт жолдары-
мен ауырды деп қасақана өзгерткен. 
Оның ішінде желтоқсан айында 
қайтыс болған Зарина да жүр. Неге 
тек 31 бала ғана сары аурумен ауыр-
ды деп отыр? Дəрігерлердің мектеп 
оқушыларына берген медициналық 
анықтамасында 44 оқушы А вирусты 
гепатитімен ауырды деп жазылған. 

Алайда 46 адамның тіз імінде 
дəрігерлер оқушылардың сабақта 
болған күндерін «сабақта болмады, 
емханада болды» деп əдейі ұзартып, 
күндер қосқан. Шындығында, бала-
лар дəрігерлер құжатында жазыл-
ған дай стационарда 10 күн емес, 
5-ақ күн емделді де сабаққа барды. 
Бұ дан кейін ауырмағанда, бір-бірі-
не жұқтырмағанда қайтсін? Əуел-
де гі тізімде 46 бала сары аурумен 
ауыр ғаны жазылды ғой. Оған жаз ғы 
каникулда осында болып, Аягөз ге 
кеткен 10 баланы қосыңыз. Олар-
дың тіркеуі Аягөзде. Жəне тағы 7 
бала тізімге қосылмаған», дейді 
зейнеткер. 

Мектепке арнайы барып, дəрі-
гер лердің оқушыларға берген меди-
ци налық анықтамаларын көрдік. 
Ауыл дық амбулатория, Үржар 
аудан дық емханасы жəне Аягөз 
аудан дық орталық ауруханасы (бір 
оқушы Мұрат Əуез, 2017 жылы 9-28 
желтоқсан аралығында емделген) 

44 оқушыға анықтама беріпті. Сол 
44-тің 43-іне А вирусты гепатиті 
диаг нозы, оның ішінде 15-іне А ви-
русты гепатиті қалғанына вирус-
ты А гепатитінің сарғаюсыз жеңіл 
түрі деген диагноз қойылыпты. 44 
баланың біріне бауыр эхинококы 
деген диагноз қойылған екен. Бір 
байқағанымыз, мектеп оқушыларына 
берілген анықтамадағы 42 оқушының 
есімін əуелде сары аурумен ауыр-
ды делінген 46 адамның тізімінен 
көруге болады. Алайда дəрігерлер 
анықтама берген тағы бір (қойылған 
диагнозы – А вирус ты гепатит 
сарғаюсыз жеңіл түрі) оқушының 
есімін тізімдегі 46 адамның ішінен 
кездестірмедік. Шол пан ауылдық 
амбулаториясының аға дəрігері 
А.Ташаева Үржар аудандық ауру-
ха насының жұқпалы аурулар бөлім-
шесінде ДЖВП ауруымен 14 оқушы 
ем алды деп көрсеткені белгілі. 

(Соңы 5-бетте)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Үржар ауданының Шолпан ауылында 6 айдан бері жұртты әбігерге 
салған сары аурудың беті қайтқанымен, елді мекен тұрғындарының 
кңілін күпті еткен жайттар аз болмай тұр. 
Жақында облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Марат 
Шоранов пен қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің басшысы 
Ғазез Сүлейменов Шолпанға арнайы барып, тұрғындармен кездесіп, 
ұсыныс-пікірлерін тыңдап, жиын соңында аудандық аурухананың бас 
дәрігері Жексенбай Тілеуберлиннің қызметінен босатылғанын айтқан-
ды. Алайда бас дәрігердің жұмыстан кетуімен бар мәселе шешілмеген 
секілді. Бұған жуықта Шолпанға әдейілеп барып, ауыл жұртшылығымен 
жүздескенімізде кзіміз жете түскендей болды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің трағасы Кәрім Мәсімовті қабылдады, деп хабарлады 
Қазақстан Республикасы Президентінің баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR/KZT 398.41        USD/KZT 322.55        RUB/KZT 5.61        CNY/KZT 50.89ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Қымбат ТОҚТАМҰРАТ, 
«Егемен Қазақстан»

Астана – ұлтымыздың ұясы, ұлы 
мұраттарға ұмтылған еліміздің ерек сим-
волы. Астана – барша қазақстандықтың 
мақтанышы, жүрегінде аялап жүрер асы-
лы. Себебі қазақ қазақ болғалы ешкімнің 
нұсқауымен емес, өзінің таңдауымен, 
жүрегінің қалауымен таңдаған тұңғыш 
Астанасы осы болатын.

Иə, елорда тым ерте есейді. Баяғы 
ертегі батырларындай сағат сайын өсті. 
Оның көз ілеспес даму динамикасы та-
лайларды тамсандырды. Кешегі шағын 
шаһар қысқа мерзім ішінде адам таны-
мастай өзгеріп, бүгінгідей еңсесі биік, 
экономикасы қуатты қалаға айналды.

Елбасы мен елорда егіз ұғым іспетті. 
Астананың өн бойында Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ғасырлық қолтаңбасы, 
жасампаздыққа жетелеген жарқын 
жеңісі жатыр. Астананың əр адымы 
мен даму қарқыны, тіпті ұсақ-түйек 
жұмысына дейін Мемлекет басшысының 
назарынан тыс қалған емес.

Президенттің өзі аялы алақанына 
салып, жан жылуы мен жанашырлық 

сезіміне бөлеп өсірген бас шаһар енді 
міне, ержетіп, жігіттік жиырма жасқа 
жетті. Осы уақыттың ішінде бас шаһар 
бағындырған биіктер аз емес. Оның 
қаншалықты қарыштап дамығанын 
мына сандардан-ақ көруге болады: 
бүгінде Астана тұрғындарының саны 1 
мил лионнан асты. Бұл дегеніңіз жалпы 
респуб лика халқының 5 пайызы елордада 
тұ рады деген сөз. Ал кезінде – елорда ның 
қадасы енді қағыла бастаған 1997 жылы 
мұнда небəрі 300 мың халық тұрған еді.

Соңғы 20 жыл ішінде қаланың ішкі 
жал пы өнімі 190 есе көбейіп, 5 трлн тең-
геге жетті. Өнеркəсіп саласы – 30 есеге, 
орта жəне шағын бизнес субъектілері 
өндірген өнім көлемі 4,3 трлн теңгені 
құрады. Мемлекеттік бюджетке түсетін 
түсім 80 есеге өсіп, 1998 жылдағы 13 
млрд теңгеден 2017 жылы 1 триллион 
теңгеге жетіп отыр. Мұның өзі Астана-
ның экономикалық тұрғыдан өте тиім ді 
жоба екенін аңғартқандай. Осылай ша, 
бас қала өндірістік өсу қарқыны жа-
ғынан Атырау облысынан кейінгі екінші 
орынға шығып отыр.

(Соңы 3-бетте)

Бас қаланың мерейтойы – барша 
қазақстандықтар абыройы
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Компания қызметі 
жетілдірілмек

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кеше Үкімет үйінде Премьер-Министр Бақытжан 
Сағынтаевтың төрағалығымен «Kazakh Invest» ұлттық 
компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің отырысы өтті, 
деп хабарлады Премьер-Министрдің баспасөз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ұлыбритания елшісін 
қабылдады

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Парламент Мәжілісінің Төрағасы Нұрлан Нығматулин 
Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен 
Корольдігінің еліміздегі Төтенше және өкілетті елшісі 
Майкл Гиффордты қабылдады, деп хабарлады 
Мәжілістің баспасөз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мемлекеттік хатшы сапар аясын-
да Түркия Республикасы Премьер-
министрінің орынбасары Хакан 
Чавушоғлының шақыруы мен Қазақ-
стан мен Түркия іскер әйел дері нің 
бизнес-форумына қатыс ты. Форумға 
«Атамекен» ұлт тық кәсіпкерлер 
палатасы, Түркия сауда палатасы 
мен тауар биржаларының одағы, 
мемлекеттік органдар және әйелдер 
кәсіпкерлік қоғам дас тығының 
өкілдері қатысты.

Мемлекеттік хатшы құт тықтау 
сөзінде Қазақстан Пре зи дентінің 25 
жылдан астам тиімді ынтымақтастық 
орнатып келе жатқан бауырлас мем-
лекеттер арасындағы екіжақты 
қарым-қатынастың дамуына ерекше 
мән беретінін атап өтті.

Гүлшара Әбдіқалықова Мем-
лекет басшысының Индус трия 4.0 
– жаңа әлемдегі табысты на вига-
цияға бағытталған «Төр тінші өнер-
кәсіптік революция жағ дайындағы 
дамудың жаңа мүм  кін діктері» атты 
Жолдау ына назар аударды. Осы 
орай да кәсіп орын дарды цифр лан-
дыруға бағытталған жаңа әдіс  тер 
сынақтан өткізіледі. Бұл рет те 
әйел  дердің кәсіпкерлік қоғам  дас-
тығы маңызды орынды иеленеді.

Мемлекеттік хатшы Қа зақ -
станда әйелдердің мүм кін дік терін 
арттыруға бағытталған мемлекеттік 
саясат жүргізіліп жатқанын айтты. 
Бүгінде әйел дердің 10,1 пайызы (43 
адам) саяси мемлекеттік қызметші 
болып саналады. Парламенттегі 33 
адам немесе депутаттардың жал-
пы санының 22 пайызы – әйелдер. 
Барлық шағын және орта бизнес 

субъектілерінің 43 па йызын әйелдер 
басқарып, жұмыс орындарының 
31 пайызын (964 мың адамды) 
қамтамасыз етіп отыр. Дүниежүзілік 
эко но ми ка  лық форум ның Жаһандық 
бәсе кеге қа білетт ілік индексі бо-
йынша, «әйел дердің экономикалық 
даму саласына қаты суы және мүм-
кіндіктері» көр сет кіші жөні нен 
Қазақстан 30-шы орында.

Гүлшара Әбдіқалықова биыл 
Қазақстан айрықша мерей тойды – 
Астананың 20 жыл ды ғын атап өтеті-
нін айтты. Ас тана – Тәуел сіздік тің 
симво лы, Нұрсұлтан Назарбаев 
идея сы ның іске асуы және барша 
қазақ стан дықтар еңбегінің жемісі.

Форумда кәсіпкер әйелдердің 
инновациялық бизнес-жобалары 
таныстырылып, қатысушылар озық 
тәжірибелерін ортаға сал ды. Сондай-
ақ Қазақстан мен Түркия әйелдерінің 
бизнес-қоғамдастығы арасында эко-
но микалық және инвестициялық 
қарым-қатынас ты одан әрі дамыту 
мәселелері талқыланды.

Бұдан бөлек форум аясын да 
Г.Әбді қалықова Түркия Пар ла-
менті нің спикері Исмаил Кахраман-
мен, Түркия Премьер-министрінің 
орын басары Хакан Чавушоғлымен, 
Түр кия  ның Отбасы істері және әлеу-
мет тік саясат жөніндегі министрі 
Фатма Бетюль Сайян Каямен кезде-
су өткізді.

Кездесулер барысында Қазақ-
стан-Түркия қарым-қа ты насы ның 
қазіргі жағдайы, сондай-ақ әлеу-
меттік-экономикалық және мәде ни-
гуманитарлық ынты мақ тас тықтың 
перспективалары талқыланды.

Нұрлыбек ДОСЫБАЙ,
«Егемен Қазақстан»

Алдымен сенаторлар Қа зақ-
стан Республикасының Үкіметі 
мен Біріккен Ұлттар Ұйымы ара-
сындағы Солтүстік және Орталық 
Азия үшін Субөңірлік бөлімшеге 
арналған әкімшілік және қаржылық 
рәсім дерге қатысты келісімді рати-
фи  ка циялады. Келісім Алматы қа-
ла  сын да 2013 жылғы қарашада 
рес   ми түрде ашылған Солтүстік 
және Орталық Азияға арналған 
Субөңір лік бөлімшенің жұмы сын 
қам та масыз етуге жәрдемдесе ді. 
Бұл құжат транзиттік сауда, су және 
энергетика салаларын да ғы біріккен 
жобалар бойын ша Қазақ стан ның 
Біріккен Ұлттар Ұйы мы ның Азия 
мен Тынық мұхит ел дері не арналған 
Эконо ми калық және әлеу меттік 
комис сиясымен (ЭСКАТО) ықпал-
дас тығын нығайта түседі. Сон дай-
ақ Қазақстан тарапы на Бөлім шенің 
жұ мысына және кейбір бағ дар лама-
ларды іске асыруға бөлінетін ерікті 
жарна бойынша Бөлімшеден жыл 
сайын есеп алуға мүмкіндік береді. 

Осы заң жобасы бойынша баян-
дама жасаған Сыртқы істер ми-
нистрі Қайрат Әбдірахманов атал ған 
келісімнің 8-бабына сәйкес, Суб өңір-
лік бөлімше нің әкімшілік және қар-
жы лық рәсімдеріне қатысты қо сым -
ша ха лық аралық шарт жасау көз д ел-
генін айтты. «Әкімшілік және қар -
жылық келісімге сәйкес, қазақ стан-
дық тарап ЭСКАТО-ға жыл сайын 
100 мың АҚШ дол ларын, кеңселік 
үй-жайды және бағдарламалық іс-
кер лік іс-әрекет шараларын жабу-
ға бөл еді. Соны мен қатар кеңсе лік 
үй-жай береді. Осы заңды қабыл дау 
рес  пуб   ликалық бюджеттен келі сім-
де қарас  тырылған сомадан басқа қо  -
сым  ш а қаражат бөлуді қажет ет п ей-
ді», деді ол. Министр сонымен бір ге 
қарастырылып жатқан мә се ле нің 
саяси маңыздылығын да атап өт ті. 
«Келісімнің ратифика ция   сы Қазақ-
станның ЭСКАТО-ның мақ  саттары 
мен міндеттеріне бе   йім   делуге, Азия 
және Тынық мұ    хит өңірлерімен 
байланыс ты ны   ғайтуға мүмкіндік 
береді. Суб өңір лік бөлімше Елбасы-
ның бас та масына сәйкес, Алматы 

қала сын дағы көпжақ ты дипломатия 
жө  нін  дегі халық ара лық хабын құру 
тұ жыр ы м дама  сы на сай келіп отыр. 
БҰҰ хабы халық ара лық ұйым ның 
Орталық Азия дағы ұйым  дары ның 
тиімділігін арт  ты руға ба  ғыт талған», 
деді Қ.Әбді рахманов.

Отырыста 1996 жылғы 16 қыр-
күйектегі Қазақстан Респуб ли-
касы ның Үкiметi мен Әзербай жан 
Рес пуб ликасының Үкiметi ара-
сын дағы Табыс пен мүлiкке қосар-
лан ған салық салуды болдырмау 
және салық төлеуден жалтаруға 
жол бер меу туралы конвен ция ға 
өз  ге рістер мен толықтыру лар ен-
г ізу туралы Қазақстан мен Әзер  -
бай  жан арасындағы үкімет ара-
лық хаттама ратификация ланды. 
Қар  жы министрі Бақыт Сұл танов 
та ныс тырған заң жоба сында қол-
даныстағы заңна маға сәйкес, кон-
вен ция қолда ны латын Қазақстан мен 
Әзербай жан салықтарының атау-
лары нақ тыланған. «Жаңа мәтін де 
уағда ласушы мемлекеттерде рези-
денттікті айқындау және тұрақ-
ты мекеме құру тәртібін реттей  тін 
бап  тардың ережелері де нақ тыла на 
түсті», деді баяндамашы.

Осы күнгі отырыс аясында Сенат 
депутаттары Қазақстан Рес пуб ли-
кас ы мен Вьетнам Социа листік Рес-
пуб ликасы арасын дағы ұстап беру 
туралы шарт ты ратификациялады. 
Бас про курордың орынбасары Ан-
дрей Лукин таныстырған заң жобасы 
екі ел арасында ұстап беру және ұс тап 
беруден бас тарту негіз дерін рет тей ді. 
Сондай-ақ 2017 жылғы 15 мау сым да 
Ха ной да жасалған Шарт әрбір уағ-
да  ла сушы мемлекеттің өз аум а  ғ ын да 
болатын, ұстап беруге алып келетін 
қылмыстар үшін қыл  мыстық қудалау 
немесе сұ рау салушы тараптың аума-
ғында сот тың үкімін орындау мақ-
сатында іздестіріліп жатқан адамды 
ұстап беруіне бағытталған.

Газеттегі мақала 
депутаттық сауалға 

негіз болды
Күн тәртібіндегі мәселелер 

қаралып біткен соң, сенаторлар 
әдеттегідей депутаттық сауал  дарын 
тиісті ведомство жетек ші лерінің 

атына жолдады. Ең қызығы, бұл 
жолғы отырыста депу таттардың 
үштен бірі сауалдарын жария етіп, 
белсен ділік танытты. Қоғам өмі-
ріндегі маңызды жайттарды қам ты-
ған 17 депутаттық сауалдың біріне 
«Еге мен Қазақстан» газетінің осы 
жылғы 26 қаңтардағы санында (№18 
(29249) «Ақыл-ой кө ші ары асып 
бара ма?» деген та қы рып пен жария-
ланған мақала дағы қозғалған өзекті 
мәселе негіз болған. Айта кетейік, 
басылымның Солтүстік Қазақстан 
облысындағы меншікті тілшісі Өмір 
Есқали мақалада соңғы жылдары 
теріскей өңірлердегі шекаралық 
елді мекендерде туып-өскен, білім 
алған балаларымыздың көрші елдің 
орта және жоғары оқу орындарына 
құжат тапсыруы жиі көрініс бере 
бастағанын баяндаған болатын.

Осы орайда сенаторлар Б.Әй ті-
мова мен М.Бақтиярұлы өздері нің 
бірлескен депутаттық сауалдарын 
Премьер-Министр Б.Са ғынтаевтың 
атына жолдады. «Соңғы жылда-
ры Ресейдің жоға ры оқу орында-
ры шекаралық облыстардағы елді 
мекендердегі мектеп оқушыларын 
іріктеп, дарындыларын өздеріне 
оқуға шақыру фактілері жиілеп 
кетті. Ресейдің жоғары оқу орын-
дары Қазақстанның мектептерінде 
әртүрлі байқаулар ұйымдастырып, 
білімділерін ерте бастан іріктеп 
алып, тегін оқуға мүмкіндік бере тін 
сертификаттар табыстау да. Әрине 
жастардың таңдау еркіне, талап-
тілектеріне шектеу қоя алмай мыз. 
Шетелде білімі мен біліктілігін 
жетіл діріп келгеннің еш айыбы жоқ. 
Бірақ олардың өзге елдерге жаппай 
кетуі бізді толғандырады. Сонда 
Қазақстан тарапы басқа мемлекеттің 
экономикасы мен әлеуметі үшін 
қаржы шығындап, орта білім бер-
ген болып шығады. Бұл – ақыл-
ой көші, экономикаға пайдалы 
жастық қуаттың, жұмыс әлеуетінің 
кетуі. Он бір жыл мемлекеттен 
әр баланың білім алуына 3 млн 
200 мың теңге қаржы бөлінетінін, 
бір тұл ғаның қалыптасуына әлде-
неше адамның тер төгетінін, өзге-
лерге дайын еңбек күшін үлес тіріп 
отырғанымызды еске алсақ, бұл ел 
үшін үлкен шығын, эконо ми калық, 

адами капитал, шашылған дарын 
екеніне көз жеткіземіз.

Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, 
осы аталғандардың негізінде шекара-
лық елді мекендерде туып-өс кен, 
білім алған мектеп түлектерінің көр-
ші елдің орта және жоғары оқу орын-
дарына ауысу себептерінің алдын 
алып, еліміздің келешегі ақыл-ой 
ие лерінен көз жазып қалмау жол-
дарының кешенді іс-шарасын қарас-
тыруыңызды сұраймыз», делінген 
депутаттық сауалда.

Сонымен қатар сенатор Сәу ле 
Айтпаева кәмелетке толмаған дар-
дың қауіпсіздігіне алаңдаушылық 
білдірсе, Бірғаным Әйтімова құ-
лағы ауыр балалардың білімге қол 
жет кізуін қамтамасыз ету туралы 
айт ты. Ал Динар Нөкетаева ұстаз-
дар мәртебесін көтеруді ұсын ды. 
Нариман Төреғалиев елді мекен-
дер ді, ауылдық жерлерді кең жол ақ-
ты интернетпен қамтамасыз ету  дің 
ерек шеліктерін көтерді. Дар хан Кә-
ле таевтың депутаттық сауа л ы қор-
ша ған орта мен табиғи ресурстарға 
мониторинг жүргізудің Бірыңғай 
мемлекеттік жүйесінің қызмет етуі, 
сондай-ақ бірыңғай элек т р он дық 
тұғыр намасын құру тура сын да 
өрбісе, Рашит Әкімовтің сауа лы 
елді ме кендердегі ауаның лас тануы 
жө ніндегі өзекті мәселелерді зерт-
теу үшін мекемеаралық комиссия 
құру қажеттігіне бағытталды. Ғұ мар 
Дүйсембаевтың сауалы сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз ету тура лы болды. 

Ал Әли Бектаев «Қазақстан 
Республикасындағы гидротех ни-
калық құрылыстардың қауіпсіз дігін 
қамтамасыз ету туралы» арнайы 
бағ дарлама қабылдау мәселесін 
көтерді. Төлеубек Мұ қа шев өз сауа-
лында жергілікті өзін өзі басқаруды 
дамытуға қатыс ты ой қозғады. Сол 
сияқты Серік Жақсыбеков Шымкент 
– Таш кент автомобиль жолының 
бойы на орналасқан «Жібек жолы» 
телефон стансасының сатылуына 
Бас прокурордың назарын ау дар-
д ы. Сәрсенбай Еңсегенов мал ұр-
лығына жауапкершілікті қатай ту 
қажет деп санайтынын білдір се, 
Дулат Құсдәулетовтің сауалы крип-
товалютаны заңнамалық тұр ғыда 
реттеуге бағытталды.

Бұл тараптардың алғаш-
қы кездесуі. Мәжіліс Төраға-
сы атап өткендей, Ұлыбри-
таниямен жан-жақты және 
өзара тиімді қаты настарды 
нығайту Қазақстанның сырт-
қы саясатындағы ең маңыз-
ды бағыттардың бірі. Өткен 
жылы екі ел арасында дипло-
ма тиялық байланыстың орна-
ғанына 25 жыл толып, осы 
уа қыт ішінде се німді саяси 
үн қатысумен қатар, екіжақты 
қа рым-қатынас стра те гиялық 
әріптестік деңгейіне жетті. 

Мәжіліс Төрағасы Ұлы бри-
тания тарапына Қазақстанның 
маңызды бастамаларына көр -
сеткен қолдауы үшін алғыс 
біл діріп, халықаралық деңгей-
дегі өзекті мәселелерге назар 
аударды. 

Біздің еліміз аталған мемле-
кетпен түрлі халықаралық 
құры лымдар, соның ішінде 
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі аясын-
да бір лескен жұмыстар арқы-
лы екі жақты және көпқырлы 
өзара іс-қимылды нығайтуға 
ын талы. 

Осы ретте елші мырза 
біз дің еліміздің Орталық 
Азия да ал ғаш қы болып 
БҰҰ Қауіп сіздік Кеңе сіне 
мүше болғанын алға тартып, 

Қазақстан Президентінің 
төрағалығымен өткен БҰҰ Қа-
уіп сіздік Кеңесі отырысының 
маңыз дылығына тоқталды. 

Тараптар өзара ынты мақ-
тастықты одан әрі нығайтуда, 
әсі ресе экономика, білім, ин-
но  ва циялық технология сала-
ларына айрықша көңіл бөлді. 

Осы ретте Н.Нығматулин 
Ел басы Жолдауында айтылған 
10 міндетке тоқталып, тех-
нология және цифрланды-
ру салаларында әріптестікті 
дамытудың маңызы зор екенін 
айтты. Мәжіліс Спикерінің 
айтуынша, цифрлы экономи-
каны күшейту,  цифрлы 
қызметтерді ұсыну, иннова-
циялық орталықтарды заң на-
малық қам тамасыз ету бағы-
тында британдық әріп тестер-
дің тәжірибесі қызы ғушылық 
тудырады. 

Парламентаралық бай-
ланыс мәселесіне келгенде 
Н.Нығ матулин қазақстандық 
парла  ментшілердің британ-
дық әріп тестерімен ынтымақ-
тас тық жө ніндегі топтар мен 
бейінді комитеттер арқылы 
іссапарлар жасап, тәжірибе 
ал масуға, заң-шы ғар машылық 
әріптестікті күшейтуге ынта-
лы екенін жеткізді.

Сенаторлар маңызды 
мәселелер көтерді 

О т ы р ы с  б а р ы с ы н д а 
«Kazakh Invest» ҰК» АҚ-тың 
2018 жыл ға арналған жұмыс 
жос пары қарал ды, сондай-
ақ «Ұлт тық ин вестициялық 
стратегия» бағ дар ламасы ая-
сында инвес тор ларды тарту 
бойынша компа  ния  ның қыз-
метін жетілдіру мәсе лелері 
талқыланды.

Мемлекет басшысының 
АҚШ, БАӘ, Жапония, Оңтүс-
тік Корея, Қытай, Түркия және 
басқа елдерге сапарларының 
қорытындысы бо йынша қол 
жеткізілген келісімдерді іске 
асыруға басымдық беріледі.

Осы мақсатта «Kazakh 
Invest» ҰК» АҚ компания ның 
ба  сым     дық ты бес елде қаты-
суын кү шей   теді. Олар: АҚШ, 
Қытай, Гер мания, Фран ция 
және Түр кия. Бұл орайда ше-
тел инвес ти цияларын тар-
туда көп жыл дық тәжірибесі 

және бара тын елдер дегі биз-
нес қауым  дас тық тар мен тығыз 
бай   ланыстары бар атақ ты биз  -
нес  мендер жұмысқа тартылған.

Сонымен қатар Қазақстан-
ның инвестициялық ахуа-
лын одан әрі жақсарту үшін 
ел дің ин вес тициялық ахуа-
лына қанағаттану деңгейіне 
монито ринг жүргізу жә не оны 
жетілдіру бойынша ұсы ныстар 
жасау жүйесі қалыптас ты-
рылды.

Бұдан өзге оты рыс қа қа-
тысу шылар ұйымдас ты ру -
шы лық сипаттағы бірқатар 
мәселелерді талқылады. Ком-
па ния құры лымын оңтай лан-
д ыру туралы шешім қабыл-
данды – басқарушы құрамның 
саны 2 еседен аса қыс қарды, 
де партаменттердің саны 2 
есе ге азайды, «Kazakh Invest» 
ҰК» АҚ штатының жалпы 
саны 10%-ға азайды.

Іскер әйелдер 
форумына қатысты

–––––––––––––––––––––
Парламент Сенатының 
Төрағасы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың төрағалығымен 
өткен жалпы отырыста 
палата Сенат депутаты 
Мұхтар Құл-Мұхаммедті 
Халықаралық қатынастар, 
қорғаныс және қауіпсіздік 
коми тетінің мүшесі етіп 
сай лады. Сондай-ақ осы 
күнгі жиын аясында де-
пу тат тардың үштен бірі 
сауалдарын жария етті. 
Яғни қоғам өмірін дегі 
маңызды мәселелер қам-
тылған 17 депутаттық сауал 
Премьер-Министр мен Бас 
прокурорға және Ұлт тық 
банк төрағасының аты на 
жолданды.
–––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 
Әбдіқалықова Түркия Республикасына жұмыс сапарымен барды, 
деп хабарлады Президенттің баспасөз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––
Өткен  жылдың шілде  айын-
да Орталық коммуникациялар 
қызметінде Ақпарат және коммуни-
кациялар министрі Дәурен Абаевтың 
қатысуымен өткен кезекті жиын-
да, алыс-жақын шетелдерде өмір 
сүріп жатқан қандастарымыздың 
өмір-тарихымен таныстыратын 
«Қиырдағы қазақтар» атты жоба 
аясында көп сериялы деректі фильм 
түсіру ісі қолға алынатыны жайлы 
айтылған болатын. Содан бері жеті 
айдың жүзі болды. 
––––––––––––––––––––––––––––––

Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»

Кеше жоғарыда жария етілген жоба-
ның алғашқы тұсаукесер рәсімі өтті. 
Осы уа қыт арасында айтарлықтай іс 
ат қ а рыл ған екен. Атап айтқанда, жо-
баны тиянақтап сапарға аттанған топ 
30 мың шақырым жолды басып өтіп, 
Ресейдің Астрахань, Моңғолияның Ұлан-
батыр қаласы, Өзбекстанның Ташкенттегі 
Кенимех ауданы және Тәжікстанның Худ-
жанд шаһары қатарлы елді мекендерде 
болып, тарихи орындарды көзімен көріп, 
сондағы қазақтар өмірі мен тұрмысын 
таспаға түсірген. 

Сондай-ақ маңызды шараның көздеген 
мақсаты туралы көпшілікті хабардар ет-
кен министр Дәурен Әскербекұлының 
айтуына қарағанда, бұл жоба Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласы аясында қолға алынып отыр. 
Себебі Қазақстан қазіргі таңда әлем бо-
йынша сырттағы қандастарын атажұртына 
тартушы аз  ғана елдердің бірі. Екіншіден, 
Дүниежүзі қазақтарының құрылтайында 
Мемлекет басшысы: «Сырттағы елім де-
ген қазаққа – Қазақстанның есігі әрқашан 
ашық» – деп атап өткеніндей, министрлік 
осы тапсырманы ойдағыдай орындау 

үшін және сырттағы ағайынның өмірін 
атажұрттағы тұрғындарға кеңірек таныс-
тыру мақсатында осы жобаны қолға алып 
отыр деді. 

Шетелдегі әр қазақтың жүрегі атаме-
кен – елім деп соғатынын айтқан жоба 
жетекшісі Олжас Беркінбаев Елбасымыз 
жүр гізіп отырған көп салалы саясаттың 
арқа сында барған елдердің бұларға деген 
оң көзқа расы істің сәтті аяқталуына көп 
әсер еткенін атап өтті. 

«Қиырдағы қазақтар» деректі фильм-
дер топтамасының бұл жолғы көрсетілімі 
– Моңғолия қазақтарына арналыпты. 
Яғни елдің астанасы Ұлан-батыр қала-
сында және оған жақын орналасқан 
Налай хан ауы  лында ғұмыр кешіп жатқан 
қазақ тар дың бүгінгі тіршілігі шынайы 
баяндалған. 

Деректі фильмнен түйгеніміз: Налай-
хан ауылында дәл қазір 800-ден ас там 
қазақ отбасы өмір сүріп жатыр екен. Әрине 

бұл бауырлар ата салтымызды жақсы 
сақтаған. Ауылдың ерекшелігі – бұл жерде 
күллі елді көмірмен қамдап тұрған шахта 
орналасқан. Өткен ғасырдың 30-жылдары 
осы шахта қазақтардың күші мен ашылған. 
Содан бері кеніште тер төккен 10 қазақ 
азаматы сол елдің Еңбек Ері атағын алған.

Сонымен қатар фильмде елдің орта-
лығы Ұлан-батыр қаласында кәсібін дөң-
гелетіп отырған бизнесмендер, жаңа ІТ 
технологиясын игерген, тіпті Кембрижде 
білім алған жас маман, сол елдің саяси 
стратегиясын негіздеуші зерттеу институ-
тын бас қарып отырған қандасымыз қатар-
лы көптеген тұлғалардың өмір-тарихы мен 
танысуға мүмкіндік бар. Қалған сериялар 
алдағы күн дері рет-рет імен экран арқылы 
көпшілік назарына ұсынылады. 

Тұсаукесер рәсімге мемлекет және 
қоғам қайраткерлері, Парламент депутат-
тары, БАҚ басшылары, ғалымдар, тарих-
шылар, блогер-журналистер қатысты.

«Қиырдағы қандастар»
атты деректі фильмнің тұсауы кесілді
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(Соңы. Басы 1-бетте)

Жиырма жылдың ішінде ша
һар   дың құрылысына 1,6 трлн 
теңге салы нып, 1 265 көп пәтерлі 
тұрғын үй тұр  ғы   зыл   ған. Соңғы 
бес жыл ішін де 9 мил   лионнан 
астам шаршы ме тр тұрғын үй пай
далануға беріл ген. Бұдан бөлек, 
өндіріс тік, әлеуметтікмәдени 
және қоғамдық ма ңызы бар 1 172 
ғимарат салынған. 

Иә, Астана қысқа уақыттың 
ішінде өсіпөркендеді. Кезінде 
елор даның бас жоспарын жаса
ғандар болашақ шаһарға лайықты 
барлық жағдайды ескергені мен, 
2030 жылға дейін елорда тұр
ғындары ның саны 800 мыңға 
жете ді деп болжа ған екен. Бірақ 
Ас тана бұл болжам нан әлдеқайда 
асып түсіп, қазірдің өзінде халық 
1 миллионның үстіне шықты. 
Елорданың осындай қарышты 
қадамы мен халқының көбеюіне 
байланысты Астанада тағы төр
тінші аудан құрылмақ. Жаңа 
аудан  ды жергілікті билік өкілдері 
«Ба й қоңыр» деп атауды жөн 
көрген.

Ерке Есілдің қос қапталында 
бой көтерген әсем шаһарда ел 

сүйсінетін игі істер баршылық. 
Бейбітшілік қаласы атанған 
Астананың ендігі мақсаты – 
бас қаланың бетбейнесін нағыз 
астаналық деңгейге жеткізу, сол 
арқылы әлемдегі ең үздік, ең 
ақылды мегаполистердің қата
рына қосылу. Осыған байла нысты 
«Смарт Астана» тұжырым дамасы 
бекі тіліп, қала тіршілігін қамта
масыз ететін жүйелерді заманауи 
технологиялармен жабдықтау, 
тұрғындардың қауіпсіздігін, жай
лы өмірін қамтамасыз ететін жоба
лар іске қосылуда. Бүгінде еПИК, 
мобильді қосымша, чатботтар 
сын ды жобалар қолданысқа ен
гізілді. Тек «Смарт Астана» мо
биль ді қосымшасын да қазірдің 

өзінде тұрғындарға көрсеті летін 
20 қыз мет түрі бар. Биылдан бас
тап олардың қатарын 50ге жеткізу 
жос парланып отыр. Мұнда «109» 
қыз метіне сұраным қалдыруға, 
басқарма бас шыларының қабыл
дауына жазылу ға, емханаларды 
таң дауға, айыппұлды төлеуге, тіп ті 
автотұрақтардың ақысын тө  леу ге 
болады. Жақында осы м о биль 
ді қосымшада қаланың көр  нек
ті орындарымен таныстыра тын 
«Аудиогид» функциясы іске қо
сыл  ды. Тіпті отель жалдау, пә тер, 
хос т ел дерді іздестіруге де болады.

Жалпы, цифрландыру аясын
дағы «Смарт Астана» жүйесі 
негізгі екі бағыт бойынша жүзеге 
асырылады. Соның бірі «Қауіпсіз 

қала» болса, екіншісі – «Интел
лектуалдық көлік жүйесі». Бұл 
жоба лардың мақсаты – жолда, 
қо ғамдық орындарда бола тын 
қылмыс деңгейін азайтып, тұр
ғын дардың қауіпсіздігін барын
ша қорғау. Соның аясында был
тыр республикада бірінші болып 
Астана мемлекетжекеменшік 
әріптестігі аясында «Сергек» 
бейнебақылау жүйесін іске қосты. 
Қаланың 400 көше қиылысына, 
300 учаскесіне, жалпы саны 13 
мың бейнекамера орнатылды. 
Бұл камералар бүгінде жолдағы 
тәртіпті күзететін таптырмас 
тәсіл болып тұр. Астана қаласы 
әкімі баспасөз қызметінің тарат
қан мәліметтері бойынша, осы 

бейне ка мера лардың көмегімен 
тек биылғы екі ай дың көлемінде 
18 қылмыс және 1 412 әкім шілік 
құқық бұзушылық анықталыпты. 

«Цифрлы Қазақстан» мемле
кеттік бағдарламасы аясында өрісі 
кеңейіп, көрсетілетін қызметтері 
ұлғайып жат қан «Смарт Астана» 
жобасындағы тағы бір жүйе – 
«Ақылды жарықтан дыру». Осы 
жобаның арқасында қаланың 
жарығы 60 пайызға дейін үнем
деліп, эксплуатациялық шығын
дар 30 пайызға қысқармақ. 

Жоғарыда аталған жобалардың 
бәрі елорда тіршілігіне заманауи 
реңк беруді және тұрғындардың 
өмір сүру сапасын арттырып, 
тұрмыс жайлылығын арттыруды 

көздейді. Алдағы уақытта меди
цина, білім беру саласында да 
смарт жүйелер жетілдіріліп, жұрт
шы лыққа қызмет ететін болады.

Әлбетте, Астана еліміздің 
бас қала сы ретінде қай жағынан 
да өзгелерге үлгіөнеге болуы 
тиіс. Әсіресе, биыл ғы 20 жылдық 
мерейтой – елорданың ескі
сінен жаңа қадамы көбейетін 
ең жауап кершілікті кезең. Біле
білгенге, Астананың 20 жылдығы 
– жалпыұлттық мереке. Бұл – 
күллі Қазақстанның қол жет
кізген табыстары Астана арқылы 
әспет телетін ерекше күн. Есті 
жұрт тойға көңіл көтеру үшін 
ғана емес, өт кенінен ой түйіп, 
барына қанағат етіп, болашағына 
бағдар жасау үшін бара ды. Демек, 
Астана да жиырма жыл ішін  де 
жеткен жетістіктерін саралап, 
келе  шектегі мақсатмұратын тағы 
бір нақтылап алатыны анық.

Бүгінде Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың өкімімен «Ел 
жүрегі – Астана» – Астана қала
сы ның 20 жыл дығын мерекелеу 
тұжырымдамасы бекітілді. Тұжы
рымдамаға сәйкес елорданың 20 
жылдық мерейтойын тойлаудың 
кезеңдері белгіленді. Өткен 
жылдың 10 желтоқсанынан ба
стап, биылғы 6 шілдеге дейін – 
негіз гі кезең. Ал 2018 жылдың 6 
шіл десінен осы жыл дың ая ғы на 
дейін мерекеден кейінгі кезең 
ретінде ісшаралар легі жал
ғасын таппақ, яғни 2018 жыл 
мерейтойлық жыл болғаннан 
кейін жоспарланған ісшаралар 
жыл бойы өткізілетін болады.

Бас қаланың мерейтойы – барша қазақстандықтар абыройы

Бірінші – заманауи негізде нүк телі 
жер өңдеу. Алқаптардың элект р онды 
карталары, нақты метео деректер, сен
сорлар және дат чиктер, ғарыш мони
торингі және басқа да шешімдерді пай
далана отырып, дәлмедәл егін шілік 
эле менттерін енгізу аясын да агро құры
лымдарда нақты тех но логияларды енгі
зудің эконо ми ка лық моделін әзірлеу, 
оны суб си диялау дың жаңа жүйесін ен
гізуді жоспарлау, қанатқақты шаруа
шылықтарды анықтап, фер мер лерді 
ауылшаруашылық уни вер ситеттерімен, 
ғылымизерт теу институттарымен және 
ауыл шаруашылығын цифрландыру, 
технологиялар әзірлеумен айналысатын 
әлемдік компаниялармен бірлесе оқыту. 

Екінші – шаруашылықтарда нүктелі 
жер өңдеу технологиясы ның эконо
микалық моделін әзір леп, оларға үйрету 
және кеңінен тара ту, ауылшаруашылық 
техни касын жедел жаңарту. 2022 жыл  ға 
дейін ауылшаруашылық тауар  өн діру
шілердің техникаға деген инвестиция 
көлемін 240 млрд теңгеге дейін жеткізу 
мақсатында биылдың өзінде 20 млрд 
теңгеге ұлғайту.

Үшінші – мал шаруашылығын да
мыту. Мал басының 5760 па йызы үй 
шаруа шылығында шо ғырланған дық тан, 
өнімнің 72 пайызы да осы жерде өнді рі
леді. Сондықтан ұсақ фермер лер дің ірі 
бордақылау алаңдары бар ша руа шы
лық тармен кооперациясын ын та лан
дыру арқылы мал өнімінің сапа сы мен 
тауарлық көрсеткіштерін жақсар тып, ет 
экспортының көлемін арттыру.

Төртінші – суармалы жерлерді үде
мелі игеру. Қазір суармалы жер көлемі 
2,5 млннан 1.1 млн гек тарға қысқарды. 
Оны шартты түрде алқапқа айналдыра
тын болсақ, 7,08,0 млн гектар жер ай
на лымнан шыққанын көрсетеді. Егер 
кем дегенде 1 га суармалы жер  ден 15 
центнер өнім алатын бол сақ, жыл сайын 
1 млн тоннадан ас там астық алынбайды. 
Сон дық тан 65 мың гектарға су беру ді 
қай  та қал пы на келтіруге бағыт тал  ған 
ша ра ларды жүзеге асыру жоспар ланған.

Мамандардың болжауынша, 2020 
жылға қарай әлемдік эконо миканың 
25 пайызы мемлекет пен бизнестің, қо
ғам ның өзара ықпалдаса дамуын қам
тамасыз ететін цифрлы технология лар 
ды енгізуге көшеді. Ақпараттық тех  но
л огиялар, инновациялық идея лар сәт 
сайын жаңарып жатқан үрдістен елі 
міз де қалыспай, за ман ға сай жұ мыс 
атқаруда. Был тыр желтоқсанда «Цифр 
лы Қазақ стан» бағдарламасы қа был 
данып, іске асыруға бюджеттен 384,2 
млрд теңге қарастырылды. Қа зір аг 
рар лық саланы жандандыру мақ  са тын
да аталған бағдарламаны н егіз ге алып, 
«Агроөнеркәсіптік ке шен ді да мытудың 
20172021 жыл дарға ар нал ған мемлекеттік 
бағ дар ламасы» аясында ауқымды ісшара 
жүзеге асырыла бастады. Бірінші кезекте 
әлемдік на рық та экспортқа бағытталған, 
бә се кеге қабілетті, сапалы өнім кө ле мін 
молайту, азықтүлік қауіп  с іздігін қамтама
сыз ету мін деті тұр. Аграрлық сектор
ды «Ақыл ды технологиялар» ар қы лы 
дамыту қазіргі өзекті мәсе ле. Мұндағы 
циф р лы технология лар климаттық өзге
ріс тер ді бол жау, ауылшаруашылық да
қыл   дардың өнімділігін, мал басы өсуін 
бақылау, топырақ құнары мен ылғалын 

анықтау, ауылшаруашылық жүйесін 
автоматтандыру, өнімді арақашықтан 
сату, тауар биржаларымен электронды 
ке лі  сімшарттар жасау, маусымдық жұ
мы с тарды орындау сызбаларын жасау, 
зиянкестерге қарсы шара қолдану, өнім
ділікті ұлғайту, сапасын бақылау, өнім
нің «алқаптан тұтынушыға» дейінгі 
аралықтағы жүйелерді жеңілдету, алатын 
өнім көлемін болжау және шығындар 
мен пайданы есептеу, білікті мамандар 
тапшылығын азайту агрокешенді же
дел дамытуға, тәуекелдерді төмендетуге 
мүмкіндік береді.

Дамыған елдер цифрлы жүйелер ді 
қол дану арқылы экономикалық өсімді 
8085 па йызға арттырып отыр. IТтехно
ло гияны өндіріске енгізу шығындарды 
20 пайызға азайтады. Қазақстандық 
фер мерлер де GPSжүйелері, мобильді 
қосым шалар, жоғары технологиялы дат
чик тер, алгоритмдер, спутниктік бақы 
лау сияқты технологияларды кеңі нен 
қолданысқа енгізуі қажет. Бұл үшін за
манауи талапқа сай үздіксіз білім беру 
жүйесі керек. Осы мақсатта универ ситет 
жанында жаңа білімге қол жет кізуге 
мүмкіндік беретін ашық курстар, мек
тептер, тұрақты семинарлар өтетін агро
бизнестің және фермерлердің жоғары 
мектептері жұмыс істейді.

Бүгінге дейін Қазақстанның аграр
лық саласы инвестиция тартуға қызығу
шылық тудырмады. Оған өндірілетін 
өнімнің көлеміне, сапасына әсер ететін 
факторлардың көптігі, ауа райына тәуел
ділік, топырақ құнарлылығының тө
мендеуі, тауар айналымының ұзақ тығы, 
мал шаруашылығында 3 жылдан ке йін 
ғана тауар айналымының бас талуы, 
өнім ді өсіру, жинау, сақтау кезең де рін
дегі шығындар, инновациялық тех но  ло 
гия   ларды уақтылы қолдану мүм кін ші
лік терінің болмауы кері әсер етті. Сала
ның ақпараттықтехнологиялық дең
гейін арттырып, инвестиция көлемін ұл
ғайту үшін «Агроөнеркәсіптік кешен нің 
цифрлық жүйесі» қорын құру маңызды.

Цифрлы технология фермерлер
ге озық әдістерді үйренуге, өндірістің 
бір ың ғай стандарттарын қадағалауға 
қолай лы жағдай туғызады. Бүгінде Бра
зилия да ауыл шаруашылығына бар лық 
қаржылық құралдардың 2040 пайыз 
құнынан бөлісуге келетін аграрлық 
түбір тектер кеңінен қолданылуда. Әлем
де азықтүлік өндіруде 2орында және ірі 
азықтүлік экспорттаушы мемлекеттер 
қатарында тұрған Бразилия John Deere 
зауытының қондырғылары арқылы 
егістіктің жағдайы туралы ақпараттарды 
беруге қабілетті. Компанияның егістік 
алқаптарын түсірген түсірілімдері зерт
теу шығынын 90 пайызға қысқартуға 
мүмкіндік береді. Аустралияда сәйкес
тен діру жүйесі арқылы мал өнімдерін 
қадағалау мүмкіндігі ұлғайды. Бұл түр
лі аурулар пайда болған кезде әсер ету 
және таралу қарқынын төмендетуге 
ық пал жасайды. Соңғы уақытта бизнес
құрылымдардың да қызығушылығы 
артып келеді. Мысалы, Швейцарияның 
Nestle компаниясы заманауи техниканы 
енгізу және өнімді сақтау бойынша Ба
тыс Африканың 10 мың фермерін оқыт
ты. Нәтижесінде компания сапалы өнім 
алуға, ал фермерлер жаһандық нарыққа 
және өнімді жоғары бағада сатуға қол 

жет кізді. 2010 жылы әлемде ауыл шаруа
шы лығы саласында 20 жоғары техно ло
гиялы компания болса, оларға тартыл
ған инвестиция көлемі 400 мың АҚШ 
дол ларын құраған. 20132016 жылдары 
1300 жаңа технологиялық стартаптар 
инвес тицияланып, бүгінде жылына 500 
жо ғары технологиялық стартаптар құры
луда. 2015 жылы әлемдік ауыл шаруа
шы лығы саласына тартылған инвести
ция көлемі 4,6 млрд АҚШ долларына 
жетті. Агростартап құруда АҚШ, Қытай, 
Үндістан, Канада, Израиль өте белсенді.

«Цифрлы Қазақстан» бағдарла
масын да көрсетілгендей, экономиканың 
цифрландыру деңгейін анықтайтын 
The Boston Consulting Group рейтингісі 
бойынша Қазақстан 85 мемлекеттің 
арасында 50ші орынға тұрақтаған. 
Алдын ала есеп бойынша 2025 жылға 
қарай цифрлы жүйенің ел экономика
сына тікелей әсерінің қосымша құны 
1,72,2 трлн теңгені құрамақ. Еліміздің 
цифр лы экономика құру жолында тех
но логиялық және психологиялық тос
қауы лдар тұрғанын түсінеміз. Сон
дық тан ауылшаруашылық өнімдерді 
дел дал дардың таратуына қарсы тұра
тын шараларды қолға алу қажет. Өнім
дер ді делдалсыз сату қайта өңдеуші 
кәсіпорындардың жүктемесін 1,3 есе
ге көтереді. Алыпсатушылар қатарын 
қысқарту арқылы сауданың қосымша 
ақысын 1520 пайызға төмендетуге бола
ды, бұл өнім бағасын біршама азайтады.

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
базасында «Агроөнеркәсіптік кешенді 
цифрландыру орталығы» жұмыс істейді. 
Орталықтың мақсаты – әкімдіктерге, 
ауыл дық кәсіпкерлерге «онлайн» ре жім
де консалтингтік қызмет көрсету, білім 
саласы қызметкерлеріне, мектеп дирек
торларына, атааналарға, түлек терге білім 
беру бағдарламалары туралы ақпарат 
ұсыну негізінде кәсіби бағдарлануға 
көмектесу, студент, магистрант, доктор
ант және ғалымдарға ауыл шаруашылығы 
саласының жағдайы туралы қажетті 
талдау материалдарын орналастыру, 
әлемдік деңгейдегі бі лікт і мамандарды 
тартуға, идеялар мен жаңа технология
лар ды енгізуге, озық ин новациялық тә
жіри белермен ал ма суға бағытталған көп
функциялы плат формаға айналу.

2017 жылы Азия Даму банкінің, 
Ми чи ган штаты мен Нидерландтағы 

Дельф университеттерінің қолдауымен 
Су ре сурстарын интеграциялық басқару 
орталығы (Су хабы) құрылды. Бұл үздік 
инновациялық технологияларды қолдану 
негізінде проблемаларды кешенді шешу
мен айналысады. Біз спутник арқылы 
модельдеудің цифрлы жүйелерімен 
Астана мен Алматы қалаларын су алу 
туралы ақпаратты ерте анықтау және 
жедел әрекет ету шараларын қолдануда 
қанатқақты жобаларды жүзеге асыру
дамыз. Жайылым жерлердің 30 пай
ыздан астамы тозғандықтан, бүгінде 
республиканың жемшөп қорының 
жайкүйін кешенді бағалаудың зама
науи жүйесін енгізу мәселесі өзекті. 
Жер хабы АҚШ Ауыл шаруашылығы 
министрлігімен бірлесе отырып, цифрлы 
алгоритмдік талдау жүйелерін қолдану 
арқылы жайылымдық жерлердің тозу
ын бағалау әдістемесін енгізу бойынша 
жобаны іске асыруда. Былтыр Агрохаб 
мамандары АҚШ пен Италиядан келген 
сарапшылардың көмегімен 5 облыста 
жайылымдардың жайкүйін бағалаған 
қанатқақты жобаны орындады. Еліміздің 
барлық жайылым жерлерін бағалау үшін 
бұл жүйені енгізіп, өзімізге бейімдеу 
жоспарлануда. Университет базасын
да 2017 жылдың желтоқсанында Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 35 қыз
меткері бағалау әдісін практикалық жұ
мыста қолдану үшін америкалық ғалым
дардың әдіснамасына сәйкес оқытылды.

Ең күрделі мәселелердің бірі – фито
санитариялық тәуекелдер. Мысалы, 
2011 жылдан бастап бактериялық күйік 
– жеміс өсімдіктерінің қауіпті ауруы 
тез таралды. Ауру тіркелгеннен кейінгі 
таралу ауданы 40 есе өсті. Бұл мәселені 
шешу үшін Корнель университетінің 
мамандары жұмылдырылды, олардың 
көмегімен бактериялық күйікке төзімді 
селекциялық материалды пайдалана 
отырып, «вируссыз тәлімбақ» жасау 
жос парланған. Карантиндік нысан дар
дың тізіміне «жатаған у кекіре» арам шөбі 
кіреді. Қауіпті арамшөптерді оқша у лау 
және жою үшін тек АҚШ пен Ита лия да 
пайдаланылатын жаңа техноло гиялар 
қолданылады. 2017 жылы италиялық 
жаңа технологиялар және тұрақты рес
урстар жөніндегі агенттік пен АҚШ 
Ауыл шаруашылығы министрлігі ма
ман дарының қатысуымен жанжақты 
зерттеулер жүргізіліп, арамшөптермен 

күресудің биологиялық әдістері зерт
телді. Дәнді дақылдардың жағдайы ту
ралы ақпаратты уақтылы алу фермерге 
тиімді шешім қабылдауға көмектеседі. 
Мичиган штатының университетімен 
бірге өсімдіктердің, жануарлардың және 
қоршаған ортаның жайкүйін тез, нақты 
талдай алатын мобильді сенсорлық 
жүйелерді пайдалану жұмыстары жүр
гізілуде. Аталған жолмен алынған дерек
тер осы университеттің ғалымдары әзір
леген алгоритмдерді пайдалана оты рып, 
«бұлтты серверде» өңделеді. Олар дың 
негізінде фермерлер мобильді қосым
шалар арқылы ұсыныстар қабылдайды. 
Бұл жүйені бейімдеу жобасы 20182019 
жылдарға жоспарланған.

Қазақстанда құрғақ кезеңдердің 
қайталануының жиілігі жоғары, яғни 
5 жыл ішінде орташа есеппен 2 жылда 
құр ғақшылық орын алады. АҚШ Ауыл 
шаруашылығы министрлігі, Азия Даму 
банкі, Ислам банкі және ЮНЕСКО
ның қолдауымен құрылған Кли мат
тық хаб GIS технологиялардың, Су 
және Жер хабтарымен бірлесе отырып, 
машиналық талдамаларды өңдеу үшін 
Ауыл шаруашылығының қазіргі жағ дайы 
туралы деректерді жинайды. Ко лум бия 
университеті мен Годдард ор та  лы ғының 
(NASA) осы хабтың жұ мы сы на қатысуы 
туралы келіссөздер жүргізілуде.

Еліміздің ауыл шаруашылығын 
цифр ландыруға белсенді атсалысып, 
оң ық пал жасайтын «Цифрлы АӨК» 
қанатқақты жобасын жүзеге асыруды 
ұсы н амыз. Қазір Алматы, Жамбыл, 
Оңтүс тік Қазақстан, Қызылорда, Шығыс 
Қазақ стан, Солтүстік Қазақстан облыста
рын да Агротехнологиялық хаб өкілдігі 
құрылуда. Болашақта бұл өкілдіктерді 
барлық аймақтарда ашуды қолға алдық.

Бүгінде университетіміз еліміздегі 
аграрлық ғылым, білім және өндірісті 
шоғырландырған ірі орталыққа айнал
ды. Нақты әрі жүйелі ісшаралар арқылы 
университеттің жаңа білім, ғылым, 
идея ларды тарататын, агроөнеркәсіптік 
кешенді цифрландырудың басты алаңы 
болуға мүмкіндігі мол деп сеніммен 
айта аламыз.

Тілектес ЕСПОЛОВ,
Қазақ ұлттық аграрлық 

университетінің ректоры,
ҰҒА академигі

Агроөнеркәсіптің жаңа цифрлы бағыттары
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы биылғы Жолдауында экономиканы цифрлы технологиялар негізінде 
дамытуды тапсырды. Таяудағы Үкімет отырысында Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің агроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек өнімділігін арттырудың төрт 
бағыты анықталды. Аталған министрліктің кеңейтілген алқа отырысында төрт 
бағытты тиімді іске асырудың басты қадамдары белгіленді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Коллаж жасаған Амангелді ҚИЯС, «Егемен Қазақстан»
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ӨҢІР ӨМІРІ

ОЙЛАСУ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Егеменнің» Оңтүстік Қазақстан облысындағы тілшілер қосынына Отырар 
ауданының құрметті азаматы, «Жаман төбе» шаруа қожалығының төрағасы 
Бекбатыр қажы Айменов ақсақал келді. Бұл кісінің қаланы, ауылды өркендету 
мақсатындағы жобалары жайлы естігеніміз бар. Елдің қамын ойлаған 
жүретін ақсақал өңірімізде сайлаушылармен кездесулер өткізген Мәжіліс 
депутаттарының кеңесімен «Егемен Қазақстан» арқылы кооперативке бірігу, 
ауылды өркендету жөніндегі ұсыныс-жобасын көпшілікке жеткізу үшін келіпті. 
Оның айтқан әңгімесінің түп-төркіні төмендегідей. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЭКОНОМИКА

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Егемен Қазақстан»

Осыдан төрт жыл бұрын «Нұр 
Отан» партиясы ауылдық жерде өмір 
сүру деңгейін жақсартуға бағытталған 
«Біздің ауыл» атты жобаны жүзеге асыра 
бастаған болатын. «Отырар аудандық ша-
руалар одағын» көп жыл басқарған, ауыл 
шаруашылығының түрлі саласында 46 
жыл жұмыс істеп, зейнетке шыққан Бек
ба тыр Айменов партия қолға алған осы бір 
игі іске өз үлесін қосу мақсатында бірқатар 
жоба жасапты. Ауылдың жағдайы, эко
но микалық мүмкіндіктер жанжақты ес
керіліпесептелген жобаны саяси ұйымға 
да, облыс әкімі мен тиісті мекемелерге де 
таныстырған. «Біздің ауыл» партиялық жо-
басын жүзеге асыру бойынша бизнесжос 
пар жасаған Б.Айменов ең алдымен ұсақ 
шаруашылықтарды біріктіру басты мiндет 
деп есептейді. Біріктіру жолдарын да жан
жақты саралапты. 

– Ауыл шаруашылығында инвестор-
лар жоқтың қасы. Неге? Кешегі жеке ше
лен діру кезінде тым ұсақталып кеткен ша
руашылыққа ғылым және техника же тіс тігін, 
қуатты техникаларды пайда ла ну мүмкін 
болмағандықтан ауыл қар қын ды даму 
көшіне ілесе алмай отыр. Ғы лым жетістігін, 
техникалық прогресті ауыл шаруашылығына 
өз дәрежесінде ен гізе алмай отырмыз. 
Сондықтан да бі рін шіден, бірігуіміз керек. 
Қалай бірі ге міз? Нені ескеруіміз керек? 
Оның жол дары қандай? Осы мәселе бойын-
ша өз ұсы ныстарымды жобамда дәлелімен 
кел тір ген болатынмын. Ол жөнінде қысқаша 
айтып өтейін. «Меншік» деген ұғым бар. 
Бірінші – жеке, екінші – ұжымдық, үшін
ші – мемлекеттік меншік. Біздің бірі гуі
міз ұжымдық меншікке негізделуі керек. 
Және де инвестордың менталитетін ес керіп, 
мемлекеттік, яғни, әкімшілік басқару мен 

бағынуды есепке алуымыз қажет. Сонымен 
бірге еліміздің заң талаптарынан шықпайтын 
Азаматтық кодекске сай құрылым жасауы-
мыз керек. Сол бірігудің ішінде бізге тиімдісі 
– кооператив. Кооператив – алдымен шаруа
шы лықтардың одағы, мұндай одаққа кі р
ген шаруашылықтар бұрынғысынша ұсақ 
ша руашылық қалпында болады. Олар өз 
өндірісінің бір ғана бөлігін одақтық ұй
ымға біріктіреді. Ауылшаруашылық коопе
ративі өзінше еңбектенетін шаруа қо
жалығына қосымша болып санала ды, оған 
қыз мет етеді және сол қо жа  лықсыз оның 
ма ғынасы болмайды. Біз дің Азаматтық ко-
декс кооперативтің екі түрін нақтылаған 
коммерциялық өн дірісті кооператив, комме р 
циялық емес тұтыну кооперативі. Осы н ың 
бізге ком мер циялығы керек. Өйт ке ні бірігу 
дивидентке негізделеді, – дейді Бекбатыр 
қажы.

Ақсақал өзінің «Болашақ ауыл», «Өн
дірістік кооператив» жобаларында коопе
ратив өнімін өткізу нарығы, бағаны анық 
тау, құрылымы мен жарғысында қам 
тылуы тиіс заңдылықтар жөнінде ұсы
ныс тарын жанжақты дәлелдәйегімен 
жет кізіпті. Сондайақ қазіргі ауыл жағдай
ында кемшіліктерді жоюдың жолдары-
на тоқталған. Б.Айменовтің айтуынша, 
Отырар ауданындағы ауылшаруашылық 
мақсатындағы жерлердің ауқымы кең. 
Яғни, кооператив немесе серіктестік әрбір 
мү шесіне отбасылық жағдайына сәйкес, 3 
гектардан 56 гектарға дейін жер беруі ке-
рек. Бір адам бір гектар жерді толық игере 
алады. Дегенмен, Бекбатыр ақсақал келешек 
Отырар ауданы өз өсімімен бүкіл жерді иге-
ре алмайтынын, сондықтан көрші ел дердегі 
қандастарымызды көшіріп әке лу қажет деп 
есептейді. Сондайақ ол субсидияға байла-
нысты сыбайлас жем қор лық көбейгеніне 
алаңдаулы. Бұл орайда субсидияның орнына 
дотация беруді ұсынады.

– Енді «Болашақ ауыл» атты жоба-
ма қысқаша тоқталайын. Отырар ауданы 
негізінен екі өзеннің тоғысқан шұрайлы 
жерінде орналасқан. Арыс өзенінің 
Сырдарияға құйған сағасын қамтыған. Су 
мәселесі шешілген. Дегенмен, өзеннен су 
сорғы арқылы шығарылады. Бір сорғы бір 
секундта 500 литр су шығаруы керек бол-
са, ескіргені 250 литрдей тартады. Ол 23 
шақырым жерге барғанында 5060 пайызы 
жерге сіңіп кетеді де, егістікке 150 литрдей 
ғана су жетеді. Яғни, бір тәулікте 10 800 
литр су ғана егістікке барады. Оған 200 литр 
солярка жұмсалады. Жағармайы және басқа 
да қосалқы шығындарын есептегенде 26000 
теңге жұмсалады. Сондықтан өте қымбатқа 
түседі. Осыны жерасты суы арқылы шешу 
жолдарын ұсынамын. Мұнда ешқандай 
шығын жоқ. Неге дерсіз? Өйткені жел, күн 
энергиясын пайдаланамыз. Отырар ауда-
нында жылдың 365 күнінің 280290 күнінде 
жел толастамайды. Арыстанды Қарабас 
атты атақты желдің өтіндеміз. Біздің негізгі 
мақсатымыз – осы жел энергиясын пайда-
лану. Сонымен бірге Отырар ауданының 
тағы бір ерекшелігі, күннің ашық кезі көп 
болады. Желдің әсерінен көп бұлт торла-
майды. Яғни, қосымша күн энергиясын да 
өндіреміз. Энергия мәселесін әр отбасында 
шешу мүмкіндігі жанжақты қаралған. 
Бұған кететін шығын шамамен бірекі 

жылда өзінөзі өтейді де қалған уақытта 
пайдаға жұмыс істейді, – дейді Бекбатыр 
ақсақал.

Бұл орайда ол жерасты суын пайдала
ну дың зиянсыз және үнемді жолдарын 
ұсы нып отыр. Өндірілген суды ауызсу 
ре тінде де пайдалануға болады. Әрбір 
үй ге ұңғыма қазылып беріледі. Жоба 
бір адам 1 гектар жерді игере алады де-
ген есепті басшылыққа ала жасалыпты. 
Б.Айменовтің есептеуінше, әр отбасына 
бе рі летін үш гектар жердің 25 сотығы 
үй, қо ра, жел энергиясын өндіретін 
агрегат жә н е басқа қажеттіліктерді 
орналастыруға жа ратылса, бос жерлеріне 
жеміс ағаштары егі леді. 

– Жобада салынуы көзделген үйлер – 
алты бұрышты, жалпы ауданы – 93 шар шы 
метр, 38 адамға арналған. Алты бұ рыш
ты үйдің ерекшелігі – 12 толқынды жер 
сіл кінісіне төтеп береді, төрт бұрышқа 
қара ған да құрылыс жабдықтары 2530 
пайыз ар занға түседі. Қора мен қоймасы 
әр үйге 225 шаршы метр көлемінде са-
лынады. Өйткені 3 гектар жердің өнімін 
сақтау, мал, тау ық, балық тағы басқа да 
үй жануарларын ұстау керек. Осындағы 
балығыңыз не дер с із?  Жоғарыда 
айтылғандай, 2030 метр тереңдікке 
ұңғыма қазып, одан желкүн энергиясы 
арқылы 50,4 тонна су жинадық. Осы суды 

егін суғаруға пайдаланамыз. Жерасты 
суының тағы бір ең негізгі пайдасы, ағын 
судағыдай арамшөптің ұрықтары болмай-
ды. Бұл егінге жақсы. Осы суға 1 шаршы 
метр жерге 5 балықтан болғанда 150дей 
балық асырауға мүмкіндік бар. Біздің 
жаңа ауылымызда молшылық, иман
дылық, бірлік, тірлік болады. Бұл жоба 
ауыл жастарының қаладан оралуына да 
оң әсер етеді, – дейді Б.Айменов. 

Сондайақ жоба авторы өзінөзі бас
қару жүйесінің заманауи жолдарын енгі
зіп ті. Жоба бойынша, ауылға көше атау
ла ры қажет емес. Кез келген алты цифр 
тұрғынның толық мобильді мекенжайы 
болып табылады. Мысалы, 05.06.40 
дегеніңіз 05сі шағын аудан, 06сектор, 
40 үйі. Қысқасы алты цифрмен кез келген 
кісінің үйін, өзін таба аласыз. 

– Елбасы биылғы Жолдауында 
«Мемлекеттік органдар нақты уақыт және 
жедел жауап беру режімінде азаматтардың 
ескертпелері мен ұсыныстарын есепке 
алу үшін заманауи цифрлық технология 
ларды қолдануға тиіс» екенін айтты. 
«Болашақ ауыл» жобасында осы мәселені 
де ескердік. Біз ұсынған бұл жүйеде ол 
үйдің мобильді таңбасы (нөмірі) арқылы 
бүкіл ақпарат орталық жүйеге байла-
нысып, сол орталық қызмет атқарады. 
Қандай жұмыс атқардық? Қанша табыс 
таптық? Қысқасы барлық ақпаратты 
электронды жүйеде өз смартфоныңнан 
көріп отыруыңа болады. Электронды 
жүйеге негізделіп, өзінөзі басқару жүйесі 
қалыптасқан ауыл тұр ғынына қажетті 
барлық жағдай жасал ған. Уайымсыз өмір, 
тұрақты жұмыс, таза ауа, таза тамақ бұл 
тек ауылда ғана бар. Жобаға қатысты 
сұрақ туындап жатса, жауап беруге, 
түсіндіруге әрдайым дайынмын, – дейді 
Бекбатыр Айменов. 

Ақсақалдың ауылдың ертеңіне қа
тыс  ты нақты жоспаржобалары жө нін 
де қысқаша айтып өттік. Яғни, ама нат қа 
қиянат жасамадық. Парламент депу тат
тарының кеңесімен, ертеңгі ауылға қа
ты с ты ұсыныстарын «Егемен» арқылы 
же т кізгісі келген абыройлы ақсақалдың 
орын ды тілегін орындадық. Бекбатыр 
ақсақал «Болашақ ауыл» жобасын жүзеге 
асыруға қолдау көрсетер, қолұшын бе-
рер азаматтардың ел ішінен табылуынан 
да үмітті.

Бағдарламаға 
қатысады

––––––––––––––––––––––––––
Әлемнің ең үздік он стартап-ко-
мандасы АХҚО Seedstars және 
MOST бизнес-инкубаторымен 
бірлесіп іске қосқан Fintech Stars 
халықаралық акселерациялық 
бағдарламасына қатысады. 
––––––––––––––––––––––––––

«АХҚО әкімшілігі» АҚ цифрлы 
технологиялар жөніндегі директоры 
Әсел Жиенбаеваның айтуы бойын ша, 
акселерациялық бағдарлама инно ва ция лық 
шешімдерді жинақтауды және әлем дік фин-
тех компаниялардың өзара әре кеттесуіне 
арналған платформа жасауды көздейді. 

«Стартап жобалармен жұмыс іс теу
де зор тәжірибеге ие SeedStars секіл
ді әлемдегі үздік компаниямен бір ле сіп 
Қазақстанда акселерациялық бағ дар ла ма
ны іске қосу, біз ге қаржы тех но ло гия лары 
экожүйесін да мыту бой ын ша белгіленген 
мақсаттарға қол жет кі зуге көмектеседі», 
деді Ә. Жиен ба ева. 

Бағдарлама 10 стартапжобаны қаржы
лан дыру мүмкіндігін береді, сондайақ 
кәсіпкерлер өз саласының ең үздік са-
рапшыларымен бірлесіп өз жобалары-
мен жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болады, 
оларға бизнеспроцестерді қа лай дұрыс 
жүзеге асыру және бә секелік нарықта 
қалай жұмыс істеу керектігін үйретеді. Бұл 
бағдарламаның білім беру бөлігі тиімді әрі 
сәтті стартап тар ды дамытудың басты кілті 
болып сана лады.

Seedstars компаниясының өкілі Игорь 
Овчаренко бағдарлама аяқталғаннан кейін 
стартаптар, олардың табысты болуы, же-
дел дамуы мен өсуіне байланыс ты Seedstars 
Investor Clubтан, MOST биз несжебеушілер 
қауымдастығы мен се  рік  тестерден 350 мың 
АҚШ доллары мөл  шерінде инвестицияларға 
ие бола ала тын дығын атап өтті. 

«Біз өзіміздің Орталық және Шығыс 
Еуропадағы алғашқы акселерациялық 
бағдарламаның дәл Қазақстанда іске 
қосылуына өте қуаныштымыз, өйткені 
осы жерде АХҚО базасында құқықтық 
өріс және стартаптарға мемлекет тарапы-
нан қолдаудың болуы тұрғысынан бірегей 
инфрақұрылым құрылуда. Біз өзіміздің 
халықаралық тәжірибеміз бен байланыс 
тар желісін пайдалана отырып, акселера-
циядан өтетін финтех стартаптарды жыл-
дам дамытуға мүмкіндік жасаймыз», – деді 
И.Овчаренко.

«Бүгінгі таңда MOST кәсіби мен
торлық сараптаманың негізін қалады, 
қар жы бағыты бойынша бірлесіп әрекет 
жа су үшін әлемнің әр түкпірінен және 
Қазақстаннан әртүрлі салалардың үз дік 
мамандардың басын қосты және осы адам-
дарды FintechStars жобасына жұ мылдырды. 
Акселерациялық бағ дар ламасында біз 
стартаптарға жергілікті сараптама мен 
менторларды ұсынамыз. Оларды оқыту 
процесіне қатысып, нетворкинг құрамыз, 
стартаптарды қазақстандық на рықтағы 
клиенттер мен серіктестерімен таныстыра-
мыз», дейді MOST бизнесинкубаторының 
бас директоры Әлім Хамитов.

«Егемен-ақпарат»

–––––––––––––––––––––––––
О б л ы с  ә к і м і  Қ ы р ы м б е к 
Көшербаев ел алдында есеп беріп, 
былтыр атқарылған жұмыстар 
мен алдағы міндеттер туралы 
баян дады.
–––––––––––––––––––––––––

Ержан БАЙТІЛЕС, 
«Егемен Қазақстан»

Даланың даналығын қанына сіңірген 
қазақ «Халық – қазы, еңбек – таразы» 
дейді. Расында, ел үшін жасалған елеулі 
еңбек ешқашан елеусіз қалған емес. 
Ілгеріде әлеуметтікэкономикалық да
му жөнінен көш соңында қалып жүр
ген Сыр өңірі бүгінде байыпты бас
та малар, жарқын жобалар, байсалды 
бағдарламалар орталығына айналды. 
Елбасының тікелей қамқорлығымен 
облыс өмірінде қаншама өміршең өз
герістер, игілікті істер атқарылды. 
Олар дың барлығы да халықтың көз 
ал дында өтіп жатыр. Соңғы бес жыл 
бе де лінде сан алуан салиқалы істер ай
мақ тың тыныстіршілігіне қан жүгіртіп, 
ал дағы мақсат пен міндеттер ауқымы 
ке ңейе түсті. 

Облыс әкімінің айтуынша, соңғы бес 
жылда облыста 50ден астам өнеркәсіп 
нысаны іске қосылса, оның 16сы ірі 
және орта кәсіпорын екен. Нәтижесінде 
өңдеуші секторда осы кезең ішінде 
өндірілген өнім көлемі 65 пайызға арт-
са, шикізаттық емес сектордың экспорт 
көлемі тек соңғы жылдың өзінде 60 
пайызға өскен.

– Үстіміздегі жылы шыны және 
там понажды цемент өндіретін зауыт
тар ды, үш окись молибден өндірісін 
іс ке қосамыз. Өздеріңіз білесіздер, 
осы айдың басында Қытай Халық 
Р е с   п у б л и к а с ы н а  ж а с а ғ а н  с а -
пар бары сында біз «ChinaTriumph 
Inter na tional Engineering» («Чайна 
Триумф Интернейшнл Инжиниринг») 
компаниясының басшылығымен және 
тампонажды цемент шығаратын зауыт 
құрылысының жобасын жүзеге асы-
рушы «ChinaGezhoubaGroupCement» 
(«Чайнагежуба групп цемент») 
компаниясының басшыларымен кез
дестік. Екі компания да салып жат қан 
зауыттарын ағымдағы жылы іске қо
сатындарын растады. 

Шыны зауытының құрылысмонтаж 
жұмыстары маусым айында аяқталатын 
болады, ал, шілде айының басында пе
шін іске қосамыз. Зауыттың техноло
гия сы ерекше болғандықтан, сапалы 
өнім алу үшін пешті 3 ай көлемінде 
қыз  дыру қажет. Алғашқы қазақстандық 
шы ныны биыл қыркүйек айының со
ңында шығаратын боламыз.

Осы жылдың көктемінде Арал 
қаласында кальцийлендірілген сода шы
ғаратын зауыт құрылысына кірі се міз. Бұл 
– республика бойынша, то лы ғымен шетел-
дерден жеткізілетін ка ль цийлендірілген 

соданың 75 пайызын отан д ық өніммен 
қамтамасыз ететін алғашқы заманауи за-
уыт болмақ, деді облыс әкімі.

Шиелі ауданында ванадий кен орнын 
игеру бойынша жұмыстар жалғасын 
тауып келеді. 2016 жылы кәсіпорын 
аммоний метаванадатын және вана-
дий бесокисін Тайвань және Ресейге 
экспорттауды бастады. Жаңақорған 
ауданындағы «Шалқия» қорғасын
мырыш кенішінде кенбайыту комби-
наты мен газтурбиналы электр станса-
сын салуға мән беріліп отыр. Аталған 
жо баны жүзеге асыруға Еуропа Қайта 
Құру және даму банкі несие беретінін 
ма құлдады.

Облыс әкімі 2013 жылдан бері Сыр 
өңірінде индустрияландыру арқылы 
экономиканы әртараптандыру шарала-
рына маңыз беріліп келе жатқанына на-
зар аударды. Мұндай міндет Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тапсырмасына сәйкес қолға алынғаны 
белгілі. Рас, соңғы жылдарда аймақ өмі
рін де бірқатар өзгерістер орын алып 
жа тыр. Бұрын жергілікті өнеркәсіп өн
ді рісінің 70 пайызға жуығын мұнай мен 
уран өндірісі еншілейтін. Бүгінде осы 
орайда кейбір түйткілдер кездесіп отыр. 

– Біз өңірдің экономика саласы 
бойынша құрылымдық өзгерістерге 
назар аудардық. Осының арқасында 
биыл өнеркәсіп өнімі көлемінің нақты 
көлем индексі бойынша 100 пайыздық 
деңгейге сенімді шығатын боламыз. 
Сондықтан бес жылда атқарылған игі
лік ті істердің нәтижесінде мұнай мен 
уран бағасына тәуелсіз аймақтық эконо-
мика жасау мақсатын толықтай орын-
дай алдық деп айта аламыз, – деп атап 
өтті аймақ басшысы. 

Бүгінгі таңда облыста өңірлік 
экономиканы қалыптастырудың 
негізгі басымдығының бірі – жаппай 
кәсіпкерлікті дамытуға ерекше маңыз 
беріліп отыр. Қызылордада биыл жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту жылы болып 
жарияланды. Ендігі кезекте өз ісін 
жүргізуге талпынған әрбір азаматқа ба-
рынша қолдау көрсетіліп, осы бағытта 
ілкімді істерге жол ашылады.

Сыр өңірінде агросаланың ауқымы 
жылданжылға кеңейіп келеді. Оған 
құйылып жатқан инвестиция 23 есеге 
дейін өсті. Осының нәтижесінде ел
дегілер еңсе тіктеді, ол ауыл шаруа
шы лығындағы өндірістің өсуіне оң 
әсе р ін тигізді. Дария бойындағы дүйім 
ел енді алысжақындағы өзге жұртқа 
өз өнімдерін өткізу бағытында өрелі 
істерге қол жеткізіп отыр. Бір ғана 
мысал, былтыр облыстың ауыл ша руа
шылық өнімдерінің экспорты 37 пай
ызға артқан екен. Бұрын жергілікті ди
қандар күріш өнімдерін шетелге шы ға
ру бағытында біршама қиындық көріп 
жүр ген еді. Қазір бұл өнімді Иранға 
дей ін өткізуге жол ашылды. Сондай
ақ экспортта көкөніс – 3,5, көкөніс 2 
есе ге артты.

Қазір Қызылорда жерінде баспанаға 
қол жеткізген бұқараның қатары басым. 
Дерекке көз салып көрсек, 2013 жыл-
дан бері облыста 2 млн шаршы метр 
тұрғын үй бой көтеріп, елдің игілігіне 
айналғанын көпшілік жақсы біледі. 
Содан бері облыс орталығында 14 жаңа 
шағын аудан халықтың көзайымына 
айналды.

Бүгінде қызылордалық ағайын жаңа 
ғимараттардың көптеп салу көрінісіне 
көзін әбден үйретті. Өйткені екі күннің 

бірінде есігін айқара ашқан нысандар 
қатары көбейгенін көпшілік келелі 
істердің бірі ретінде санайды. Дәйек 
келтіре кетсек, соңғы 5 жылда Сыр 
өңірінде 200 әлеуметтік нысанның 
іске қосылғанын айрықша атай 
кеткеніміз абзал. Сондайақ бірнеше 
жыл бойы құрылысы бітпей жатқан 
34 ірі әлеуметтік нысан құрылысына 
нүкте қойылды. Айтпақшы, 2013 жыл-
дан бері облыста жаңадан салынған 45 
мектеп жас өрендерге құшағын айқара 
ашты. Оның ішінде 37і ұзақ жылдан 
бері ілдәлдалап келе жатқан апаттық 
жағдайдағы мектептер еді. 

 Мұндай келеңсіз көріністер өңірдің 
денсаулық сақтау саласында да кез де
сетін. Соңғы 5 жылда осындай күйде 
тұрған 49 ғимарат жаңаланды. Жалпы 
алғанда, медицина саласында 57 нысан 
елдің игілігіне айналды. Алдағы екі жыл-
да 8 ғимарат құрылысы аяқ талады деп 
күтілуде. Олардың қата рында шалғай 
ауылдардағы денсаулық сақтау орында-
ры да бар. Қуанарлығы, өңірдің мәдениет 
саласында да игілікті істер атқарылды. 
2013 жылы облыста «Мәдени мұра» 
бойынша ғылымиәдістемелік кеңес 
құрылды. Осының нәтижесінде Қорқыт 
ата мәдени мұрасы жә не облыстың 9 
мәденитари хи ес керткіші ЮНЕСКО
ның дүние жү зілік тізіміне енгізілді.

Қай іске де халық – әділ төреші, өз  
бағасын береді. Ел игілігі үшін жа сал
ған әрбір іс өз нәтижесін көрсетіп отыр. 
Сыр өңірі өміріндегі өміршең жо ба  лар, 
байыпты бастамалар, жарқын жо балар 
халықтың ертеңге деген се ні мін одан 
әрі нығайта түсті. 

Қызылорда облысы

Байыпты бастамалар, жарқын жобалар

Мақсат – ауылдың жағдайын жақсарту
немесе ақсақалдың аманаты
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АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ҚОҒАМ

Айтушың 
қандай, 
ағайын?

«Айтушы ақылды болса, тыңдау-
шы дана болады» дейді халық ма-
қа лы. Осы бір тəмсілдің өн бойында 
үл кен ұлағат жатқанына шек кел ті-
ру дің өзі күнə. 

Бұрындары үлкендер жастық шағы 
туралы əңгіме айта қалса Құдайға 
шүкір, ел қатарлы адал еңбек еттік, 
біреу дің ала жібін аттаған жоқпыз, 
ар-ұятымызға кір жұқтырған емеспіз, 
жүрген жерімізде сыйлы болдық, деп 
өткен шағын мақтанышпен еске алатын. 
Сөйтіп қатарларыңнан қалмай тиянақты 
еңбек етсеңдер жаман болмайсыңдар деп 
сөздерінің соңын жастарға үлгі-өнеге 
көрсетумен аяқтайтын. Бұл кешегі, біздің 
пайымдауымызша, кер кеткен кеңестік за-
манда айтылатын əңгіме-кептің бір пара-
сы еді. Бір қызығы, өзіміз жарыса жаман-
дап тастаған сол заманда өмір сүргендер 
өздері адал еңбек етіп қана қоймай, кейінгі 
ұрпаққа да ақыл-кеңестерін айтып, керек 
кезде жөн-жоба сілтеп отыратын. Ол аз 
десеңіз, соғыс жəне еңбек ардагерлері 
ара-тұра мектеп оқушыларымен арнайы 
кездесулер өткізіп, бастарынан өткерген 
қиын-қыстау кезеңдер туралы көсіле баян-
дап, өскелең буынды өмірде кездесіп 
тұратын қиындықтарға мойымауға үндеп, 
тəрбие ісіне де өздерінің үлестерін қоса 
жүретін. Мұның өзі жастарды патриоттық 
рухта тəрбиелеуде таптырмас тəсіл де 
болатын. Өзіміз мектепте оқып жүрген 
жылдарда сондай кездесулердің талайына 
қатыстық та. 

Ал қазір ше? Жан-жағыңа құлақ 
түріп тыңдай қалсаң бүгінде көл-көсір 
іс тындырған көсем де көп, шешіле 
сөйлейтін шешен де көп. Бірақ солар 
жел кілдеп өсіп келе жатқан жас буынға 
өне гелі істерімен, сананы сілкінтер сөз -
дерімен үлгі көрсете алып жүр ме? Əл-
де əрқайсысы өз бастарының қа мы мен 
əлек болып, болашақ туралы ой лауға 
мұршалары болмай жатыр ма? Қалай де-
генде де, оқу орындарының олқылығы ма, 
болмаса басқа бір себеп бар ма, əйтеуір 
соңғы жылдары қарт кісілер мектептерде 
немесе басқа да бір қоғамдық орындар-
да болып, жастармен кездесу өткізіпті, 
сөйтіп өмірде көрген-түйгендерін айтып, 
мол тəжірибелерімен бөлісіпті дегенді 
ести қоймаймыз. Оның есесін бəленше 
бəлен жасқа толуына байланысты кеш 
өткізіп, оның иығына шапан жабылды, 
бəленше кітабының тұсаукесерін жа-
сапты, бəлен ақсақалға бəлен ауданның 
құрметті азаматы атағы беріліпті де-
ген сияқты əңгімелер əлдеқайда жиі 
естіледі. Заманның кеңдігінен бе, əлде, 
мүм кіндігін, тамыр-таныстарын пай-
даланып əркімнің ойына не келсе соны 
істеуіне кеңінен жол берілуінен бе, 
əйтеуір бүгінгінің адамдары өз баста-
рымен өздері əлек. Біреулер байлық 
қуса, біреулер атақ-мансап қуып жүр. 
Баласына беделді қызмет тауып беру 
үшін беттің арын бес түйіп жүргендер 
өз алдына бір төбе. Жасы жетпістен 
асып, сексенге таянғанда тойларға ба-
рып, немерелерімен қатар бала-шағамен 
қосылып шейк, твист сияқты ойқы-
шойқы билерді билеп, секіріп-қарғып 
жүрген шалдарымыз қаншама?..

Баяғыда қазақ қоғамында ел ішінде 
жоқ жерден жанжал шығарған тен-
текті де, сүйекке таңба салатындай 
ұят ты істерге барған көргенсіздерді де 
ақсақалдар жөнге салып, тыйып отыр-
ған. Өйткені ол уақыттарда үл кен дер-
дің халық алдында зор беделі бол ға н, 
сон дықтан көпшілік те олардың айт-
қандарын екі етпей орындаған.

Бүгінде жастар үлкендерді тыңдаудан 
қалып барады. Бұл не сонда, үлкендерден 
беделдің кеткенін білдіре ме, əлде қазіргі 
заманғы жастардың тыңдаусыз болып 
бара жатқанының айғағы ма? Егер жаста-
рымыз тыңдаусыз болса, бəлкім ол үшін 
де дер кезінде оларға үлгі-өнеге көр сете 
алмаған үлкендер кінəлі шығар? Өйт кені 
«Алдыңғы арба қалай жүрсе, соң  ғы арба 
соның ізімен жүреді» деген сөз де бар емес 
пе? Алда-жалда «ал дың ғы арбамыз» теріс 
жолға түсіп кеткен болса қайтпекпіз? 

Бүгінде еңбекке деген көзқарастың 
түбегейлі өзгергенін ешкім де жоққа 
шығара қоймас деп ойлаймын. Өзіме 
де, өзгеге де аздап болса да пайдам-
ды тигізейін деп шын ықыласпен 
жұмыс істеп жүрген адамды кездестіру 
қазіргідей шақта өте қиын. Егер қандай 
да бір əрекет етіп жүргендер бар болса, 
олардың да ойлағандары адал еңбек емес, 
əйтеуір бір пайда табу, заманауи тілмен 
айтқанда – бизнес. Ұнасын-ұнамасын, 
қазіргі «арбаның» беталысы осындай. 
Сондықтан да ауыл шаруашылығында 
жұмыс істейтін адам жоқ, мал бағатын 
адам жоқ, техника тілін білетін маман 
жоқ деген сияқты дабылға бергісіз да-
уыстар əр жер-əр жерден барған сай-
ын қаттырақ естілуде. Жағдай осылай 
жалғаса беретін болса ертеңгі күніміздің 
не боларын бір Алла ғана біледі.

«Жақсы адам қартайса көкірегі толы 
хат болар, жаман адам қартайса бықсып 
жанған от болар» деген ұлғатты сөз бар. 
Заманның ағымына, орын алып жатқан 
ахуалдарға қарай отырып, ертедегі ата-
бабаларымыз сияқты өткен өмір туралы 
əңгіме қозғауға тура келіп жатса, біздер 
не айтар ала екенбіз деген екіұдай ой да 
қылаң бермей қалмайды. Адал еңбек ет-
тік, атымызға кір жұқтырған жоқпыз, қо-
лы мыз таза деп айта алар ма екенбіз, сірə.

Сонымен,  «айтушың» қандай 
ағайын?..

Сейфолла 
ШАЙЫНҒАЗЫ,
«Егемен Қазақстан»

Бақытгүл БАБАШ,
«Егемен Қазақстан»

Облыстық ішкі істер де пар-
таментінің баспасөз хат  шы-
сы Назымгүл Қайса ға ли ева: 
«Өзбекстан азаматта ры на қатысты 
ҚР ƏҚтК 517-бабының 5-тармағы 
бойын ша (Шетел дiк тiң немесе 
азаматтығы жоқ адамның жү зеге 
асыратын қыз меті виза да жəне (не-
месе) тіркеу ке зін де көші-қон кар-
точкасында көрсетілген мақсаттарға 
сəй кес болмауынан көрінген, 
Қазақстан Республикасының хал-
ықтың көші-қоны) хаттама тол-
тырылды. Ал олардың жұ мыс 
берушілері ҚР ƏҚтК-нің 518-бабы 
(Шетелдiктерді жəне азаматтығы 
жоқ адамдарды қабылдайтын 
жеке немесе заңды тұлғалардың 
Қазақстан Республикасының 
халықтың көші-қоны саласындағы 
заң на ма сын бұзуы) жəне 519-бабы 
(Шетелдiк жұмыс күшiн жəне ең-
бекшi көшiп келушілерді Қазақстан 
Республикасының заң намасын бұза 
отырып тарту) бойынша жауапқа 
тартылды», дейді.

Мұнайлы мекенге шет ел-
діктердің шектен тыс қызы ғу-
шылығы барын Атырау қа ла -
сының əкімі Серік Шап кенов те 
жасырмады. Халыққа есеп беру 
жиынында шаһар бас шысы «Өткен 
жылы қала аумағына 108 мыңнан 

астам Өзбекстан азаматы кел-
ген болса, оның 41 мыңы осында 
жұ мыс істеуге өтініш білдірген. 
Қазірдің өзінде 100-ден астам адам 
тұрғылықты тұруға ниетті екендерін 
айтса, 200 адам Қазақстан Респуб-
ли ка сының азаматтығын алуға 
өтініш беріп отыр», дейді.

Жергілікті жастардың қара 
жұмысқа құлықсыздығын еңбек 
мигранттарының елімізге көп ке-
луімен де байланыстыруға бола-
тын сияқты. Өйткені Атырау 
аймағына еңбек квотасы мен кел-
ген өзбекстандық аза мат тар  дың 
дені шаруа қожа лық тарында жұмыс 
істеп жүр. Ал аты  раулық жастар 
жалақысы көп мұнай компания-
ларына ға на барғылары келеді не-
месе ауылға барып мал баққаннан 
гөрі қалада бір мекеменің есігін 
күзеткенді жөн көреді. 

Жиында өткен жылы қала 
бойынша 16 036 жаңа жұмыс 
орны ашылып, 1203 адам ақылы 
қоғамдық жұмысқа, 520 адам жас-
тар тəжірибесіне тар тылғаны да 
айтылды. «Қазір ең бек етемін де-
ген адам ға толық жағдай жасалған. 
Жұ мыс істеймін деген кісіге, жұ-
мыс бар», деп сенімді сөйледі Серік 
Шапкенов. Ресми ста тис тикаға 
сүйенсек бүгінде об лыс халқының 
4,9 пайызы жұ мыс сыз. 

АТЫРАУ

Азамат ҚАСЫМ, 
«Егемен Қазақстан»

Əрине «100 ауыл бірден 
жаңа жүйеге көшіп кетті, бəрі 
жақсы, бəрі керемет» деп 
алақан ысқылауға əлі ерте 
шығар. Бұл ретте əуелгі кез-
де əртүрлі қиындықтар мен 
түсініспеушіліктердің орын 
алатыны да жасырын емес. 
Осындай олқылықтарға жол 
бер мес үшін жыл басында 
жер гілікті өзі өзі басқ а ру ды 
енгізу бойынша рес пуб ли-
каның əр өңірінде Пре зи дент 
жа нындағы Мем л е кеттік бас-
қ ару акаде мия сының 16 фи-
лиалы ашылған-ды. Мұн дай 
филиал 4 қаңтарда Өс к е  менде 
де өз жұмысын бас тады. 

«Əуелі 50 əкімді оқыта-
мыз, олардың өзі екі кезең-
мен оқитын болады. Екінші 
лек те тағы елу əкім келеді. 
Əкім дер бұрын айналыспаған 
бюд жеттік бағдарламаларды 
жа сау да қателіктерге жол бер-
мес үшін олқылықтың ал-
дын алу жолдарын үйре те-
міз. Оқу біткен соң да əкім-
дер жергілікті жерде жұ мыс-
ты бастағанда біздің қыз мет-
керлер онлайн режімде ке ңес 
беріп, қолдау көрсетеді. Бо-
лашақта магистратура бө лімі, 
қашықтықтан оқыту жүйе сі 
ашылуы мүмкін», дейді филиал 
директоры Жанар Рыспекова. 

Əкімдерді оқыту демекші, 
бұл бағыттағы жұмысты 
Шығыс Қазақстан облысы 
ел ден бұрын бастап кетті деу-
ге болады. Жақында жа ңа 
жүйеге көшіп жатқан өңір-
дегі 50 əкімге арналған ал-
ғашқы дəрісті аймақ басшы-
сы Даниал Ахметовтің өзі 
оқыды. Облыс əкімі өз сө-
зінде Президент жүктеген 
ма ңызды міндетті іске асыру 
үшін аймақта елімізде алғаш 
бо лып «Жергілікті басқару 
жүйесінде кəсібилікті дамы-
ту семинары» атты арнайы 
бағ дарлама, яғни қанатқақты 
жо ба əзірленгенін атап өтті. 
Бағ дарлама мемлекеттік про-
цестің тарихи даму кон тек-
сіндегі қазақстандық мем-
ле кеттіліктің қалыптасуы, 
мем  лекеттік жəне үкі мет-
тік бағ дарламаларды мем ле-
кет тік жоспарлау жəне іске 
асыру, ауылдық аймақтарды 
дамытуға, проблемалары мен 
оларды шешуге мемлекеттік 
қолдау тетіктерін пайдалану 
жə не коммуналдық меншікті 
басқару секілді 4 блоктан 
тұрады екен. 

«Мемлекеттік менеджер 
ретінде сіздер аумақ та ры-
ңыз дағы əлеуметтік-эко но-
микалық мəселелерді ше ше-
сіздер. Биыл дербес бюджет 
алдыңыздар. Семинар бо-
йынша алғашқы дəрісті мен 

оқы дым. Енді əр басқарманың 
басшысы сіздермен тікелей 
жұмыс істейтін болады. 
Олар тиісті материалдар-
ды дайындады. Іс-əрекет 
алгоритмін де жасап береді. 
Ал сіздерге тек сол бойын-
ша нақты жұмыс істеу қажет. 
Берілген мүмкіндікті пайда-
ланып, дұрыс жұмыс істей 
білуді үйреніңіздер. Себебі 
алдағы уақытта мемлекеттік 
бағ дарламалардың басым бө-
лігін іске асыру ауыл əкім де-
ріне байланысты болмақ», деді 
Д.Ахметов.

А й м а қ  б а с ш ы с ы  ө з 
дəрісінде Мемлекет басшы-
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тəуелсіз Қазақстан мемлекетін 
құру, қалыптастыру жолын-
дағ ы еңбектеріне де кеңінен 
тоқ талды. «Тəуелсіздік жыл-
дарында Қазақстан əлем-
дегі дамыған 50 ел дің қа-
та рына қосылды. Осылай-
ша «Қазақстан-2030» Стра-
те гиясы мерзімінен бұ рын 
орын далды. Қазір «Қазақ с-
тан-2050» Стратегиясын жə  не 
«100 нақты қадам» Ұлт жос-
парын қолға алып отырмыз. 
Қарап отырсақ, егемендік 
алғанымызға 26 жыл ғана бол-
са да, осы кезеңде еліміз өзге 
мемлекеттер ғасырлар бойы 
жүріп өткен жолды еңсерді. 
Біз өте күрделі, бірақ қызықты 
жəне құбылмалы кезеңде өмір 
сүріп отырмыз. Менің за-
мандастарыма үлкен тарихи 
өзгерістерге, айтулы оқи-
ғаларға қатысу жəне ті ке лей 
араласу құрметі бұй ыр  ды. 
Биылғы Жолдауда да Ел басы 
алдымызға он нақты мін детті 
қойды. Оны іске асы руға бар-
ша қоғам болып жұ мыламыз», 
деді облыс əкімі.

�СКЕМЕН

(Соңы. Басы 1-бетте)

Осы 14-тің 11-інің аты-жөні де 
мектептегі анықтамада жазулы тұр. Мек-
тептегі сары аурумен ауырған оқу  шыларға 
берілген 43 медициналық анық таманың 
24-інің уақытының сəйкес кел мейтінін 
аңғардық. Мəселен, Аяжан Көбегенованың 
сабақта болмаған уақыты 46 адамның 
тізімінде 02.10-12.10.2017 деп көрсетілсе, 
мектептегі анық тамада 02.10-09.10.2017 
деп жа зыл ған. Рахымғали Ернардың ем 
алған уа қыты да (46 адамның тізімінде 
12.10-16.10.2017, мектеп анықтамасында 
12.10-22.10.2017 деп жазылған) осындай. 
Яғни күн дер дің қосылғанын байқайсыз. 
Мектеп ди рек торының оқу ісі жөніндегі 
орынбасары Қарлығаш Тұрарбаева емхана-
дан шыққан балалардың барлығы анық-
тама əкелгенін, тек кейіннен сары аурудан 
емделген екі баланың ғана анықтамасы 
жоқ екендігін айтты. «Айсұлу Болатова 
үйінде емделіп жатыр, 3-сы нып та оқитын 
Тоқтарова емделіп шық ты. Екеуі де 
анықтама əкелген жоқ. Өмірсерікова мен 
Сəрсенованың ди аг ноздарын білмейміз, 
олар да анық та маларын əлі əкелген жоқ», 
дейді ол. 

Бәріне бас дәрігер 
ғана кінәлі ме?

Шолпанның тағы бір тұрғыны, зей-
неткер Дəрия Ахмадиева республика 
мен облыстан келген комиссиялардың, 
денсаулық сақтау басқармасының 
тек аудандық аурухананың бас дə рі -
герін кінəлі деп тапқандарына рен -
жулі. «Баланың өліміне, басқа да ол-
қы лықтарға бас дəрігерді кінəлап, жұ-
мыстан шығарып жіберді. Бұған бас 
дəрігер ғана емес, ауыл дəрігерлері 
де кінəлі. Бала бір ай бойы көз ал-
дында ауырып жатқанда неге ауданға 
жібермеді? «Мына бала ауырып тұр, 
мен жаспын, тəжірибем жетіспейді, 
білмеймін, тексеріп беріңіздерші» деп 
ауданға апарса, бас дəрігер «алып кет» 
деп кеудесінен итермес еді ғой. Бас 
дəрігерге дейін педиатр, инфекцио-
нист, жұқпалы аурулар бөлімшесінің 
меңгерушісі, бас дəрігердің емдеу 
жөніндегі орынбасары бар. Олардың бəрі 
сүттен ақ, судан таза болады екен де, 
ұйымдастыру жұмыстарына жауапты бас 
дəрігер ғана кінəлі болып шығады екен. 
Сонда қалғандары қайда қараған? Біздің 
шындықты айтқаны үшін бас дəрігерді 
жұмыстан босатты. Осы əділдік пе? Бес 
ай болды, тексерістен тексеріс. Əбден 
шаршадық. Біздің тілегіміз – ешкімге 
бағынбайтын дербес комиссия құрылса 
дейміз. Іске нүкте қоятын кез жетті», 
дейді ашуға булыққан зейнеткер. 

Былтыр желтоқсан айында қай тыс 
болған қыздың анасы Индира Жəні-
бекованың үйіне де арнайы бас сұқ тық. Ол 
кісі бір ғана өтініш айтты. «Шолпандағы 
амбулаторияның аға дəрігері Айдана 
Ташаеваның ісін қараймыз деді. Оны 
баяғыда қарау ке рек еді. Қызыма алғашқы 
меди ци на лық көмекті көрсеткен сол 
дəрігер ғой. Бала ауырып жатқан кезде 
өзі Тас кескенде жүрді. Сағат 11 жарым-
да келді. Телефонмен нұсқау берді. Үр-
жардың инфекционист дəрігері «Мен 
Заринаның ауырғанын білген де жоқпын, 
менен оған не беру керек екенін сұраған 

жоқ», дейді. Яғ ни ауылдағы дəрігер өзінің 
білгенін істеген. Қандай система қойғанын 
бір Құдай біледі. Менің тілегім, ауылдағы 
ам булатория дəрігерлерінен бас-
тап, ау дандық аурухана дəрігерлерінің 
бар лы ғы тексерілсін», дейді айдың-күн-
нің аманында қаршадай қызынан айы-
рыл ған ана. 

Шолпан ауылы тұрғындарының тағы 
бір тілегі – елді мекеннен 20 шақырым 
жер дегі Таскескендегі аурухананың бұ-
рын ғы мəртебесін қайтару. Ауылдан 
100 шақырым қашықтықта орналасқан 
Үржарға барғаннан гөрі Таскескеннің ти-
ім ділігін, ондағы дəрігерлер де бұ рын нан 
келе жатқан білікті əрі тə жі ри белі маман-
дар екендігін айтады тұр ғын дар. 

Ал ауыл дəрігерлері не дейді? Елді 
мекеннің 1300-ден астам тұрғынына 
қызмет көрсететін амбулатория екі қа-
батты ғимараттың екінші қабатында 
орын тепкен екен. Нақтырақ айтсақ, 
бұл ғимараттың алды – əкімдік, арты 
– ем хана. Бүгінде мұнда 8 адам еңбек 
ете ді. Дəрігерлік амбулаторияның мед-
бикесі Нəзгүл Əреновадан мəн-жайды 
сұрағанымызда «Қалай бол ға нын өзіміз 
де ұқпай қалдық» деп кү міл жіңкіреп ба-
рып, қайтыс болған қыз ды аудандағы ин-
фекционист дəрігер əуе л де қарағанымен, 
сырқаты асқынған кез де қарай алмағанын 
айтып қалды. Осын дағы жоғары санатты 
мейірбике Сəуле Хасенова да «Енді мен 
не деп айтамын?! Қаралды ғой. Күнде 
қаралды. Болды енді, мен не деп айта-
мын?» деп əуелде кібіртіктей сөйлеп, 
дүниеден өткен қыздың əжесі немересінің 
түні мен ауырып шыққанын ертеңінде 
ғана айтқанын жеткізді. «Біздің телефон 
нөміріміз бар. Бірден түнде звондап айту 
керек еді. Ертеңінде аяқ астынан ауырып 
қалды деді. Бала емханаға өз аяғымен 
келді. Инфекционист дəрігер баланың 
анализдеріне қарап, телефон арқылы 
дəрі-дəрмек тағайындап, үйде емделсін 
деді. Біздің дəрігер инфекционистпен 

сөйлесіп отырды», дейді ол. Өзгертілген 
құжаттар туралы сұрап едік, екі медбике 
де жақ ашпады. 

Ауыл тұрғындары наразылығын 
біл  діріп отырған Шолпан ауылдық 
ам бу  латориясының аға дəрігері Айдана 
Ташаевамен сөйлесе алмадық. Əріп тес -
тері қалаға кетті деді. Олардың сөз де-
рі нен аға дəрігерге жас маман деп жа н-
а   шыр лықпен қарайтындықтарын да аң-
ғар ғандай болдық. «Университетті бі тір-
геннен кейін бірден əкелді де отыр ғы за 
салды. Ол кісіге де оңай емес. Қа сын да 
үйретіп отырған қосымша дəрі гер жоқ. 
Ауданға қоңырау шалып сұрап отырады 
үнемі», дейді Н.Əренова.

Шолпан тұрғындарын сарсаңға 
салған сары ауру Үржармен көршілес 
Аягөз ауданында да тіркелгені белгілі. 
Мамандардың айтуынша, Аягөзге сары 
ауру жазғы каникулда Шолпанда дема-
лысын өткізген оқу шылар арқылы келген. 
Дегенмен де аудандағы жағ дай тұрақты 
деуге бо лады. Аягөз аудандық қоғамдық 
ден сау лық сақтау бас қармасының басшы-
сы Дəулет Жұмақанов ауданда 2017 жы лы 
16 бала, биыл екі бала А вирусты гепа ти-
тімен тіркелгенін, қазір екеуі де ем деліп 
шыққанын жеткізді. Қаладағы Ке шірім 
Бозтаев атындағы мектептің ди рек торы 
Қайрат Ғазизұлы ауру толық жазылғанша 
оқушыларға Шолпан ауылына баруға 
тыйым салынғанын, білім ошағында 

қауіпсіздік шаралары кү шейтілгенін, 
қазір жағдай қалыпты еке ндігін айтты.

Түйін
Жақында өткен Үкіметтің ке ңей -

тілген отырысында Елбасы Нұр сұл тан
Назарбаев Шығыс Қазақ стан да ғы меди-
ци  налық меке ме лерді ком пью те р лен-
ді рудің кенжелеп отырғанын ес кертіп, 
об лыс əкіміне мəселені назарға алу-
ды тапсырған-ды. Үржардың Шол пан 
ауылындағы жағдайдың, оның ішін де 
ауырған оқушылардың ам бу  ла тор лық 
карталарындағы диаг ноз дардың өз гер-
ті луі, медициналық анық тама мен басқа 
да құжаттардағы сəй кессіздіктердің 
орын алуына да бел гілі бір деңгейде 
жоғарыда атал  ған жергілікті жерлердегі 
ком пью те р лендірудің кешеуілдеуі əсер 
ет ке  нін ешкім жоққа шығара қоймас. Айт-
пақшы, облыстық денсаулық сақтау бас-
қармасының басшысы М.Шоранов осы 
жолы Шолпанға бар ғанында мə селенің 
ушығуына дə рі герлердің сал ғы рт тығымен 
қатар, ме ди циналық ме ке мелердің əлі 
күнге дейін цифрландырыл май келуі де се-
б епші болғанын атап өтіп, жылдың со ңы на 
дейін облыстың елді мекендері 3 200 ком-
пьютермен жабдықталатынын жет кізді.

Шығыс Қазақстан облысы,
Үржар ауданы, 
Шолпан ауылы

«Бізге дербес комиссия керек»
– дейді Шолпан ауылының тұрғындары

Еңбек мигранттарына «сеніп» 
еріншек болып барамыз

Ауыл әкімдерін 
оқытуды бастады

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы «100 нақты қадам» Ұлт жоспарындағы 98-қадам 
шеңберінде ауылдық округтердің деңгейінде жергілікті 
�зін �зі басқарудың дербес бюджетін енгізуді тапсырған 
болатын. Мемлекет басшысы жүктеген маңызды 
міндетті жүзеге асыру мақсатында биылғы жылдың 
1 қаңтарынан еліміздегі халық саны 2000 адамнан аса-
тын 1066 елді мекен, оның ішінде Шығыс Қазақстан 
облысындағы 100 ауылдық округ жаңа басқару 
жүйесіне к�шуді бастағаны белгілі. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Шекара асып, нәпақа іздеп Атырауға келетіндер де аз емес. 
Шыны керек, ірі кәсіп орын дар дағы ауыр жұмыстарға ғана емес, 
үйдің ұсақ-түйек шаруасына да «�збек жалдау» сән ге айналды. 
�сіресе жазғы мау сымда қызатын құрылыс жұ мыс  тарының 
денін еңбек миг рант тары істейді. Олардың ішін де қолданыстағы 
заңды белден басып жүретіндер де бар. Жақында облыстық 
к�ші-қон полициясы Жылыой ауданына тексеру жүргізіп, 
Қазақстан аумағында заңсыз жұ мыс істеген 31 �збекстандық 
аза матты анықтады. Олар Теңіз кен орнына қызмет к�рсететін 
же к е кәсіпкерлерде еңбек етіп жүр ген. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бет қатталып жатқанда:
Үржар ауданының Таскескен ауылының 2 оқушысы сары ауру жұқтырды де-

ген ақпар келіп жетті. Ауыл ауруханасының аға дəрігері Серікқали Еңсебаевтың 
мəліметтеріне сүйенсек, елді мекендегі Ыбырай Алтынсарин атындағы мектептің 
3 жəне 5-сынып оқушыларынан А вирусты гепатиті анықталып, аудандық 
аурухананың жұқпалы аурулар бөліміне жатқызылған. Тағы 1 бала сары ауру бо-
луы мүмкін деген күдікпен аудандық ауруханаға жіберілген. «Қазіргі уақытта  үш 
бала аудандық ауруханада емделіп жатыр. Біз ауылға барып, жағдаймен танысып, 
қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырдық. Ауруды одан əрі өршітпеу мақсатында 
3 жəне 5-сыныптардың 40 оқушысына екпе егілді», дейді Үржар ауданы əкімінің 
орынбасары Серік Сəдуақасов.

Айта кетейік, Таскескен ауылы Шолпан ауылынан 18 шақырым жерде орналасқан. 
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ӘЛЕУМЕТ

Қазбек 
ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»

Сымбат Қапезова Мұрат
сай ауылында туыпөскен. 
Күйеуі Руфат Қабиев те осы 
ауыл дың тумасы. Сымбат Орал 
қаласында жоғары білім алған 
соң туған ауылында мек тепте 
музыка пәнінің мұғалімі бо
лып қызмет еткен. 20132016 
жылдары ауылдық мәде ни
ет үйінде жұмыс істеді. Бел
сенді, қолға алған ісін жапы
рып жіберетін жігерлі жас 
2016 жылдың басында Орал 
қа ла сына ауысып, облыстық 
жас тар шығармашылығы 
орталығына жұмысқа тұрды. 
Алайда ауылдастары сол жы
лы тамыз айында аттай қа лап 
елге шақырып алды. Ау ыл 
әкімі қызметіне! Сөйтіп Сым
бат Қапезова облыстағы сау
сақ пен санарлық әйел әкімнің 
бі рі әрі ең жас басшы атанған. 

Өмірдің өзгеруі аяқ асты
нан екен ғой. Сымбат пен 
Руфаттың жалғыз ұлы, се гіз 
жасар Бақытнұр 2017 жылы 
қаң тарда қатты ауырып, ау
дандық ауруханаға түсті. Қы
зуы түспейді, іші өтіп, аяқ
қолы сарғайып кеткен. Сан
авиациямен Оралға же дел жет
кізілген сәбидің қос бүй ре гі 
бірдей істен шыққан ды ғы бел
гілі болды...

– Бақытнұр 1,5 жасынан 
бастап ауырды. Бүйрек ауру
ы ның белгілері сол кезден 
бай қалған сияқты. Оны қай
дан білейік?! 2 жасында тал
ма ұстап, ауруханаға түсті. 
«Ане мия», «салқын тиген» 
деп емдел ді. Ақыры 8 жасын
да, бүйрек сырқаты 5стадияға 
жет кенде ғана біліп, «аһ» ұрып 
қалдық. Қандағы мочевина – 
24, креотенин 90 пайыз болды 
– дейді Сымбат. 

Ж е д е л  ж о л д а м а м е н 
Астана дағы «Ана мен бала» 
ғы лыми орталығына жет кі
зілген Бақытнұрдың өмірі қыл 
үстінде тұрғанын дәрігерлер 
атаанасына ашық айтыпты. 
Әдетте бүйрек жетімсіздігіне 
шал дыққан бала диализге жал
ғанады, алты ай уақыт ағ
заны жасанды бүйрекке үй
ретеді. Бірақ Бақытнұрда мұн
дай мұрсат болмаған. Жалғыз 
жол – жедел трансплантация. 
Яғни, сәбиге шұғыл түрде сау 
бүйрек салу керек. 

– Руфат та, мен де бала мыз
ға бүйрегімізді беруге дайын 
болдық. Бірақ мен күй еуіме: 
«Сен жұмыс істеуің, от ба
сыңды бағуың керек, жауап ты 
адамсың!» дедім. Ең со ңында 
«мамандар біледі» дедік, – 
дейді Сымбат.

Консилиум кезінде Сым
бат аса сабырлы болып
ты. Дә  рі герлер «екеуіңіздің 
де бүйрегіңіз Бақытнұрға 
үйлеседі. Әкесінікі сәл үлкен
деу, ал анасынікі үйлесе 
қалады. Көбіне бүйректі ана
сы береді» дегенімен, ше шім
ді өздеріне қалдырған. Бақыт
нұрды алдына алып отыр
ған Сымбат ақырын, бі рақ 
сенімді дауыспен: «Мен қорық
паймын. Мені қорқады деп 
ойламаңыздар. Баламды сақ
тасаңдар болды», деді. 

Осылайша наурыздың 
алты сы күні ота жасалды. Ана 
бүй регі балаға берілді. Ота өте 
сәтті шығыпты. Тағдыры қыл 
үстінде тұрған Бақытнұрдың 
жаңа ғұмыры басталды...

* * *
Басаяғы бірер айдың 

ішінде тағдыры түбегейлі 
өзгерген Сымбат Астанадан 
елге мүлде басқа адам болып 
оралды. Өмірінде дәрігерге 
қаралып, пышаққа түсіп 
көрмеген келіншек бір сәтте 
«өз еркімен» мүгедек болып 
қалар деп кім ойлаған?! 

Ота мемлекет көмегімен, 
тег ін жасалды дегенмен, жол, 
тамақ, тағы басқа шығындары 
бар, олар біраз қарызданып 
қалған еді. Дәрігерлердің «де
ма лыс керек» дегеніне қара
мастан Сымбат елге келісімен 
жұмысына шығып кетті. Ауыл 
әкімінің қызметі қымқуыт 
қой. Руфат болса, өзге ау
ылда учаскелік инспектор. 
Бақытнұрды дәрігерлердің 
бақылауында болуы үшін 
Оралға қалдыруға тура келді. 
Жа нына атаәжесін қалдырып, 
ауыл ға оралған Сымбат ден
сау лығының бұрынғыдай емес
тігін байқаған. Бала ауыр
ған кезде жанжүйкесіне түс
кен салмақ, ауыр ота, бір мү
шесінен айырылу – мұның 
бәрі ізтүзсіз қайдан кетсін?! 
«Мамыр бойы қызуым көте рі л
іп жүрді. «Ауыр мауым ке рек!» 
дедім өзіме. Сөйтіп мау сымда 
кезекті еңбек дема лы сымды 
алып, қызметтен бо сатуға ары
зымды жаздым. Бірақ жаз бойы 
ауырдым, ана лиздерім жаман 
болып кетті, ақыры ауруханаға 
жатып қалдым. Өзіме де күтім 
керектігін түсіндім», дейді ол.

Қазір Сымбат күйеуі 
Руфаттың жұмыс бабымен 
Жәнібек ауданы Қайрат ау
ылында тұрып жатыр. Өзі де 
қол қусырып қарап отыра ал
майды. Әрі қаражат та керек, 
отбасы бюджетіне сәл де болса 
қосымша керек. Аудан, ауыл 
басшыларының табал ды рығын 
тоздырып жү ріп жа қында ғана 
ауылдық мек теп тен жарты 

штаттық лаборант қызметіне 
орналасқан. Айлығы 15 мың 
теңге.

Бір қызығы, елімізде өз 
еркімен донор болып, бір 
бүйрегінен айырылған адам
дар мүгедектік жәрдемақы ала 
ал майды екен. Оны айтасыз, 
өзгеге көмектесіп, өз ағзасын 
трансплантация жасауға ке
ліскен жан ол үшін қаржы ала
тын болса, қылмыстық жаза ға 
тартылады. 

Бүгінде Батыс Қазақстан 
облысында бүйрегі ауыратын 
450 бала есепте тұр екен. Ал 
өңірдегі екі диализ орта лы
ғында 180 адам ем алады. Олар 
«жасанды бүйрек» аппараты
на таңылған. Осы кезге дейін 
өңірде 4 сәби мен 32 ересек 
адамға трансплантация жаса
лыпты. Ал қазір облыс та 100ге 
жуық адам бүйрек донорлығын 
күтіп жүр. 

Сымбаттың бір кездегі 
әріптестері, Бөкей ордасы 
аудандық мәдениет, тілдерді 
да мыту, спорт және дене шы
ны қтыру бөлімі мен дема
лыс орталығы «Мейірбандық 
күн дері» айлығы аясында 
тағ дырдың ауыр сынағына 
ұшы раған балақайға көмек 
қолын созып, Сайқын село
сы ның тұрғындарына «Жү
рек тен – жүрекке» атты қайы
рым дылық концертін берді. 
Руфаттың әріптестері де ота
дан кейін біржолғы көмек көр
сеткен. Мұның бәрі теңізге 
там ған тамшыдай болса да, 
ақ жүректен шыққан шынайы 
көмек болғандығымен қымбат. 

* * *
Құдайға шүкір, Бақыт нұрға 

ана бүйрегі толық үйле сіп 
кетіпті. Тек әлі де дә рігерлердің 
толық бақы лау ынд а болуы 
тиіс. Апта сайын бірнеше 

күрделі анализ тап сырады. 
Оны Астанаға жол дайды. 
Астанадағы маман дар сәбидің 
қанын зерттеп, ағзадағы 
өзгерістерге сәйкес апта сайын 
берілетін дәрілердің мөлшерін 
бекітеді. Бақытнұрдың ай сай
ын іше тін дәрілерінің құны өте 
қымбат, 2 млн теңгеге дейін 
жете тін көрінеді. Әйтеуір, 
оның негізгі бөлігі мемлекет 
есе бі нен, тегін беріліп жатыр. 

Бақытнұр қазір Орал қа
ла сында. Өйткені білікті 
дәрігерлердің қадағалауында 
болуы тиіс. Талап сондай. 
Атасы Ғұбайдолла Қабиев 
бас қа шаруаның бәрін жиып 
қой ып, Оралға келгеніне бір 
жылға жақындап қалды. 60 
мың теңгеге пәтер жалдап 
тұрып жатқан ақсақалға ар
найы кіріп шықтық. Зейнетке 
шығуға әлі бірер жылын тол
тыра алмай отырған қария 
жақында ғана жүрегіне ота 
жасатып шығыпты. Өзіне 
күтім керектігіне қарамастан 
немересін бағып, еркінен тыс 
«қалалық» болып отыр екен.

– Немерем үйден оқиды. 
Мұғалім үйге келіп сабақ беріп 
кете ді. Бала ғой, ойнағысы 
келеді, далаға шыққысы ке
ле ді. Бірақ Бақытнұрға ау
ру  ға болмайды. Күнделікті 
қа таң режім, құнарлы тамақ, 
көкөніс керек. Уақтылы дә рі
сін ішіп, дәрігерлердің қа д а 
ғалауында болуы тиіс. Ауыл
ды сағынған соң жазда бірер 
күн ге барып едік, бірден ау
ырып қалдық. Бізге енді тек 
дәрігерлік көмегі барынша 
жоғары қалада тұрудан басқа 
жол жоқ, – дейді Ғұбайдолла 
Нәсиұлы.

Ақиқаты керек, мемлекет 
тара пынан Бақытнұр секілді 
науқастарға көрсетіліп жатқан 
көмек аз емес. Бақытнұрдың 

туыстары әсіресе жергілікті 
дәрігерлерге, облыстық ден
саулық сақтау басқар ма
сын дағы Айнаш Жұбаныш
қы зына, облыстық балалар 
ауруханасындағы бала лар не
фрологы Гауһар Тұрлан қы
зына алғыс айтады. Күр делі 
отаға тегін квота, дәрі гер лік 
көмек, тегін дәрі, мем лекеттік 
жәрдемақы – осы ның бәрі 
сәбидің аман қа лып, қатарға 
қосылып кетуі не үлкен жәрдем 
ғой. Бі рақ ауыл тұрғындары 
үшін еске ріл мей қалған нәрсе – 
сапалы, толыққанды дәрігерлік 
жәр  дем. Мысалы, Бақытнұр 
мұн  дай жәрдемді өз ауылы 
Мұратсайда ала алмайды. 
Мұратсай түгілі аудан ор
талығы Сайхында да жоқ. Ора
л қаласында ғана Ба қыт нұр  дан 
апта сайын анализ алы нып, қан 
үлгілері жедел түрде ұшақпен 
Астанаға жі бе ріліп отырады. 
Осындай жағ дайда амалсыздан 
қалада тұ  р уға мәжбүр болған 
ауыл тұр ғындары не істеу ке
рек?!

Сымбат мемлекеттік үй 
ке зегіне тұру үшін Орал қа ла
сы әкіміне, Батыс Қазақстан 
об лысы әкімінің орын ба
сар ларына, облыстық мә с
лихат хатшысына, қалалық 
ТҮКШ басшылары, банк 
мекемесіне, облыстық мәде
ни ет басқармасына, ішкі іс тер 
департаментіне, көмегі тиіп 
қаларау деген мекеме атау
лы ның табалдырығын тоз
дырып, бәріне кіріп шыққан. 
Бәрінен де еститіні – ауызын 
қу шөппен сүрткен жауап. 

– Өзім де бір жылдай 
ауыл әкімі болып қызмет етіп 
көрдім ғой. Алдыма келген 
адамға «жоқ» деп айтпай, қо
лым дағы құзырет кішкене ға
на болса да барынша көмек
те суге тырысатынмын. Біз 
те гін нәрсе сұрап отырған 
жоқ пыз ғой. Ақыры қалада 
тұ ра тын болған соң несиеге 
бол са да өз баспанамыз болса 
деп едік. Ай сайын әлдекімге 
пәтер ге төлеп жатқан қар
жы ны өз үйіміз үшін төлеп 
отыр сақ, түптіңтүбінде бас
па налы боларымызға сенер 
едік. Қазіргі күйіміз тамыр
сыз қаңбақтай, пәтер қо жай
ы нының қасқабағына қарап 
өтіп жатыр, – дейді Сымбат.

Бала күнімізде естіген, 
оқы ған ертегілердегі ең үл
кен жомарттық, қайырым ды
лық тың шырқау шегі – кей
іпкердің өз етінен ет ке сіп 
беруі еді. Қарны ашып қал жы
раған досына санынан ет ке
сіп беретін адам баласына са
мұрық та риза болатын. Сөй тіп 
қанатымен бір сипап өт кенде, 
қансырап тұрған жа рақат жа
зыла қалатын. Біздің қо ғам өз 
етінен ет кесіп беріп, адам ға 
өмір сыйлаған Сымбат сын
ды ақжүрек жандарға қандай 
көмек бере алар екен?! 

ОРАЛ

Темір жол 
тауқыметін  
тартып отыр

Қайрат ӘБІЛДА,
«Егемен Қазақстан»

Жезқазған өңірінің тұрғындары үшін темір 
жол қатынасы проблемаға айналған. Былтыр жыл 
соңында «Қарағанды – Жезқазған», «Балқаш – 
Жезқазған» пойыздары тоқтап қалды. Қазір тек 
№307308 «Жезқазған – Астана» пойызы ғана 
жүріп тұр. Сол «жүріп тұр» дегені болмаса, 
қызылордалық «МаралНұр» ЖШС қамтамасыз 
ететін бұл пойызға да көп шіліктің өкпеназы көп. 
Бұл мәселені Пар ла мент Мәжілісінің депутаттары 
да көтерді. Жезқазғандықтардың арызшағымдары 
негі зін де Инвестициялар және даму министрі Жеңіс 
Қасымбековке депутаттық сауал жолданды.

– Қызмет бабымен еліміздің түкпіртүкпіріне 
жиі қатынаймын, – дейді Жезқазған қаласының 
тұрғыны Гүл Ғалымжанқызы. – Басқа жақтардан 
жаңа вагондарды, олардағы қызметті, тіпті аппақ 
төсек жаймаларын көріп таңтамаша қаламыз. 
Біздің жезқазғандықтар үшін оның бәрі арман ғана. 
«МаралНұр» ЖШС беретін төсек жабдықтары 
әбден тозған, сағалсағал, жолаушылардың көбі оны 
алуға да жиіркенеді. Ең үлкен проблема – үнемі би
лет жетіспейді. Бір жаққа бару үшін билетті кемінде 
бір апта бұрын алу қажет. Кейде Қарағандыға дейін 
орын жоқ деген соң, билетті Астанаға дейін алып, 
артық шығындануға тура келеді.

«Жезқазған – Астана» пойызы күн сайын 
жүреді. Алайда, небары он екі вагон жолаушы
лар сұранысының 7075 пайызын ғана өтеп отыр. 
Сондықтан жолаушылар кассаны айналып, тікелей 
жолсеріктермен келісуге мәжбүр.

Кейінгі жылдары аталған он екі вагонның екеуі 
ғана жаңартылған. Қалғандары ондаған жылдар 
бойы ешқандай жөндеу көрмеген терезелерінен 
суық ұрады, әжетханасында жылы су жоқ, электр 
көздері жұмыс істемейді. Са ни тарлық жағдайдың 
төмендігіне жезқаз ған дықтардың ғана емес, осы 
өңірге келіпкетіп тұратын қонақтардың да еті 
үйренген.

Қаңтар айында Жезқазған өңіріне арнайы 
келген Мәжіліс депутаттары халықтың арыз
шағымдарының растығына көз жеткізіп, тиісті 
министрлік басшысына вагондардың жағдайын 
бағалауды, нақты сұранысты білу үшін жолаушы
лар ағынына мониторинг жүргізуді сұрап, хат жол
дады. Онда сонымен қатар тасымалдаушының өз 
міндеттерін қаншалықты дұрыс орындап отырғанын 
тексеру қажеттігі де айтылған. 

Пойыз вагондарын жаңарту жайын нақ тыласақ, 
«МаралНұр» ЖШС басшы лы ғының мә лім
деуінше, компания былтыр бес жаңа вагон сатып 
алса, соның төртеуі қазір Қарағанды облы сында 
жүріп жүр. Ал қосымша вагондар тіркеу мәселесі 
Инвестициялар және даму минис трлігі Көлік 
комитетінің құзыретінде кө рінеді. Комитет қазір 
бұл мәселені қарастыру үстінде.

– Тиісті шешім қабылданысымен, №307308 
пойыз қосымша вагондармен жүретін болады, – 
дейді «МаралНұр» ЖШСнің директоры Қазбек 
Думбаков.

Солай дегенмен, бұл проблема нақты қашан 
шешілетіні белгісіз. «ЖезқазғанБейнеу» темір жол 
құрылысы басталатыны туралы хабарланғанда, 
жергілікті халық шал ғайдағы темір жол тұйығы бо
лудан құты ламыз деп қуанған еді. Шынында да, 
«ЖезқазғанҚызылорда» пойызы өңірдің дамуы
на айтарлықтай серпін берді. Алайда, Қарағанды 
бағытын естен шығаруға бола ма? Вагондардағы орын 
жеткіліксіздігі талай жанды жолынан қалдырып, шару
асын бөгеп келеді. Әсіресе, қыс айларында алыс сапарға 
автобуспен немесе автомашинамен шығу қиын әрі 
қауіпсіз де емес. Жергілікті халық тасымалдаушыны 
ауыстырған дұрыс болар деген пікірде. Бастамашыл 
топ «Қазақстан темір жолы» басшылығының атына 
арнайы хат әзірлеп, қазір қол жинау үстінде. Мәселені, 
мүмкін, сала басшылығы шешер.

Қарағанды облысы

Мәселемен жоспарлы түрде күресу 
үшін 2015 жылы БҰҰның Балалар 
қоры мен Білім және ғылым, Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму, Ішкі істер 
министрліктері бірлесіп Қызылорда 
облысында «Кәмелетке толмағандар 
арасындағы суицидтер превенциясы» 
атты қанатқақты жобаны бастады. Негізгі 
идея – өзіне өзі қол жұмсауға бейім 
оқушыны алдын ала анықтап, оның өмірін 
сақтап қалу. Қазақстанда алғаш рет іске 
асып отырған бұл жоба каскадтық әдіс 
арқылы жүзеге асты. Алдымен, италиялық 
маман Мириам Йозу облыстағы орта мек
тептер мен колледждердің 120 мектеп 
психологы үшін семинар өткізді. Одан соң 
Республикалық психикалық денсаулық 
ғылымипрактикалық орталығының ма
мандары арнайы іріктелген 22 адамды 
жаттықтырушы болуға дайындап, олар 
өз кезегінде 445 педагогпсихологқа ар
найы курс өткізді. Кәсіби шыңдалған 
жарты мыңға жуық педагогпсихолог
тар 23 630 мұғалімді, техникалық және 
медициналық қызметкерді суицидтік 
белгілерді анықтауға үйретті. Осылайша, 
баламен тікелей жұмыс істейтін бұл ма
мандар «суицид сақшыларына» айналды. 
Оқужаттықтыру курстарында суицидтің 
теориялық тұстары, баланың өзіне қол 

жұмсауы мүмкін екендігін білдіретін тіке 
және жанама деректерді тану тәсілдері 
қамтылды.

Жобаның екінші негізгі компоненті – 
жасөспірімдерден алынатын сауалдама. 
БҰҰның халықаралық сарапшыларымен 
әзірленген бұл сауалдамадағы кей сұрақтар 
бір қарағанға оғаш көрінуі мүмкін. Мысалы 
«Өміріңізді қиғыңыз келді ме? Ол туралы 
ойладыңыз ба?», «Өмі ріңізді қиюға әрекет 
жасап көрдіңіз бе?» деген ашық сұрақтарға 
өзіміз де тосырқай қарағанымыз рас. Сол 
себепті, Білім және ғылым министрлігі 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
ор та лығы, Қазақ психология қоғамы 
және Республикалық психикалық ден
сау лық ғылымипрактикалық орта лығы 
мамандарынан арнайы комиссия құ
рып, сұрақтарды сараптады. Сарап та ма 
сұрақтардың жасөспірімдердің ден сау
лығына кері әсер етпейтіндігін көр сет ті. 
Суицидтік ойы бар балалар, әдетте сырттан 
көмек күтеді, өзі сенетін адам болса, ашық 
әңгімеден қашпайды, олар өздерінің ойы 
туралы сөз арқылы немесе ісқимыл арқылы 
белгі береді, демек тікелей сұрақтар қою 
арқылы суицидке бейім оқушыларды дер 
кезінде анықтап, оларға көмек көрсетуге 
болады. 

Сауалдама арқылы 1907 жасөс пірім 

«қауіп» тобы ретінде анықталды. Сауал
да мадағы жауаптың расөтірігін тексеру 
үшін бұл оқушылармен сұхбат жүргізілді. 
Нә тижесінде, бастапқы тізімнен 1679 ба
ла «жоғары қауіпқатер» тобына енгізілді. 
Атааналарына хабар беріліп, ке лісімін 
алған соң топтағы 1494 балаға дәрі гер
лік, 432 балаға психиатриялық көмек 
көр сетілді. 185 бала дәрігерлік көмектен 
бас тартып, оқу орнындағы психологтың 
бақылауына алынды. 

 «Қауіп» тобы анықталғаннан кейін, 
барлық 810 сынып оқушыларына және 
колледждердің 1курс студенттеріне пси
хо логиялық сабақтар өткізілді. Сабақ ба
рысында олар «Психикалық ден саулық», 
«Өзөзіне көмектесу бойынша кеңестер», 
«Депрессия және суицид туралы ойлар», 
«Досың қиын жағдайға тап болса, қалай 
көмектесуге болады?» тақырыптарында 
мағлұматтар алып, өз ойларымен бөлісті. 

Қанатқақты жобаның нәтижелері мен 

қорытындылары 2017 жылдың 6 сәуірін
д е гі өңір өкілдеруінің қатысуымен өткен 
кон ференцияда жарияланды. Басты нәти
же лерге келер болсақ, жоба барысын
да білім алушылар барлық мәліметтің 
құпия сақталынатындығын түсініп, 
ойын ашық айтып, мектеп психологы
мен өзара сенімді қарымқатынас орна
та білді. Оқушылар беймезгіл уақытта 
да мектеп психологтарына әлеуметтік 
желі арқылы ақыл кеңестер сұрап, қиын 
жағдаяттары ту ралы бөлісе бастады. Бұған 
тіпті атааналар да өз ризашылықтарын бі л  
діруде. Психолог пен оқушының ара 
сындағы сенімді қарымқатынас – баланы 
аман алып қалудың негізгі шарты. Сондайақ 
«қауіп» тобына тү сіп, мамандардың көмегіне 
жүгінген ба ла лардың психикалық денсаулық 
туралы білімі артып, жаңа ортадағы құрбы
құр дас тарының бойынан күйзеліс белгілерін 
аң ғарып, қажетті амалдарды жасай алатын 
деңгейге жетті. Осылайша, кезінде өзіне қол 

жұмсауды ойластырған баланың өзі «суицид 
сақшысына» айнала білді. 

Сауалдаманың өзі де терапиялық 
әсер беретіндігі анықталды. Мұны педа
гогпсихологтарға келетін балалар са ны
ның 2 есе өсуінен байқауға бо лады. Со
нымен қатар жоба аясында пси хикалық 
ден саулық проблемаларымен қатар, со
матикалық ауруларды да ем деу қа жет ті
лігі туды. Мәселен, тән кем ші лді гі нен қы
сылып, көп жылдық күй зелісте жүр  ген бір 
оқушы мектеп пси хологымен ашық сөй
лескен соң, хирург ке жіберіліп, ұзақ жыл
дар мазалаған мәсе ле сінің ше ші мін тапты. 

 Бір қызығы, қоғамда суицидке көбіне 
оқу үлгерімі нашар, тұрмыстық жағдайы 
тө мен, көп балалы отбасылардың балала
ры бейім болады деген пікір қалыптасқан. 
Алай да тәжірибе көрсеткендей, үздік ба
ғаға оқитын, тәртібі жақсы, бақуатты әрі 
зиялы отбасының балалары да «қауіп» 
то бына кіріп отыр.

Облыста қанатқақты жоба енгізілгенге 
дей інгі ең ауыр көрсеткіш 2013 жылы бол
ған еді. Дерттің бұл түрінен 18 бала көз 
жұмса, бұдан бөлек 13 жасөспірім өз өмі
рін қиюға талпыныс жасап, сәтін салып 
мақсатына жете алмаған. Жо ба енгізілген 
алғашқы 20152016 оқу жылы 9 бала 
өзіне қол жұмсап қайтыс болып, 22 бала 
суицидтік әрекет жасаумен шек телсе, 
20162017 оқу жылы қай тыс бол ғаны 9, 
талпынғаны 12 болған. Үсті міз  дегі оқу 
жылы 6 оқушы көз жұмып, 5еуі әре  кет 
жа сап, өлім аузынан қалған. Яғ ни жо  ба 
ба рысында суицид деңгейі төмен де  ген. 

Сырым АСҚАРОВ
«Қызылорда облыстық оқу орталығы 

(әдістемелік кабинет)» КММ-нің 
директоры 

ҚЫЗЫЛОРДА

Самұрық құс, қайдасың?!
немесе бүйрегін баласына берген ата-ананың ахуалы

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бөкей ордасы ауданының Мұратсай ауылында тұрған 
Руфат Хабиев пен Сымбат Қапезованың отбасы аяқ 
астынан тағдырдың сынағына түсті. Бір жыл бұрын 
шаңырақтағы жалғыз ұлы Бақытнұрдың ауыр науқасқа 
ұшырағаны белгілі болды... 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жақында Шымкентте 16 жасар бала өз өмірін қиды. Дәл сол күні ол әпкесіне 
хабарласып, жоғары сынып оқушыларының маза бермеуіне сілтеп жеті мың 
теңге сұраған екен. Ал үйге келгенде қалтасында 500 теңге болмағаны үшін 
тест тапсыра алмағанын айтқан. Ұлының ашулы екенін байқағанымен, ана-
сы оған аса қатты мән бере қоймайды. Нәтижесі – сұм ажал. Дәл осын-
дай оқиғалар Қазақстанның әрбір түкпірінде қайталанып жатыр. Бұл дерт 
Қызылорда облысын да айналып өтпеді. Сол себепті біз облыстың түрлі 
мамандарымен бірнеше жылдан бері әлеуметтік зерттеу жүргізіп, әлемдік 
тәжірибені зерттедік. Түйгеніміз, суицид – жүйелі әрекетті талап ететін аса 
күрделі проблема. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Суицидті алдын алудың сәтті жобасы
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Қорғанбек
АМАНЖОЛ,
«Егемен Қазақстан»

Мұрат ЖҰРЫНОВ, 
Ұлттық ғылым 
академиясының 
президенті, академик,
Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты

Кенжекең ауыл баласы бол
ды, оның балалық шағы тау
қыметі көп соғыс жылдарына 
тура келгендіктен, өз қатар
лары секілді ерте есейіп, оқу
білімге талпыныс жасап, бұл 
оның кейін өмірінің өзегіне 
айналды. Алты балалы (үш 
ұл, үш қыз) отбасында өсіп, 
жас тықтың буымен, заманның 
таланттыға жолбасшы болар 
жақсылығымен мектепті ме
дальмен үздік бітірген соң 
сол кездегі ең шоқ   тықты, әрі 
жалғыз университет – ҚазМУ
ге түсті. Оны қы  зыл дип  лом
мен бітірген соң Кен же кең   ді 
бойындағы табиғи та ланты 
тоқ татпай Мәскеуге аттан
дырды. Ондағы әлемге әйгілі 
Плеханов атындағы инс ти
туттың аспирантурасына 
түсіп, сол ғылым орда сында 
шың  далды. Ол өте кө реген, 
бi лiктi, бiлiмдi, экономи ка 
саласындағы жетекші ғалым
дарының бiрі – профессор 
Н.Д.Фасоляктың шәкiртi бол
ды. Мiне, осылай қазақша, 
орыс ша тәрбие алды, екi тiлде 
бiрдей  және оған шет тілін қоса 
оқыды. Ана тiлiнiң мәдениетi, 
өз халқының менталитетi мен 
Мәскеудің озық мәдениетiн 
бойына ciңipдi. Осылай жас 
Кенжекең ел ағасы дәрежесiне 
жеттi. Жоғары оқу орнындағы 
шеберден республика, одақ 
көлемiнде жақсы аты жайыл
ды, ал қайта жаңару, түлеу, 
егемендiк жылдары әлемдiк 
ғылыми ортаға eciмi танылды.

К.Сағадиевтің ірі эко но
мистғалым ретіндегі ғы лыми 
шығармашылығы алға шында 
материалдықтех никалық жаб
дықтау мәсе лелерін зерттеу
ден көрініп, ол оның талда
малары негізінде экономика 
ғылымының жа ңа бағытына 
айналды. Кен жеғали Әбенұлы 
осы бағыт тың көшбасшысы 
бол ды. Ол бірнеше рет Мәскеу, 
Ленин град, Киев, Минск, 
Тбилиси және басқа қалаларда 
баяндама жасап, көптеген 
ғалымдар мен мамандардың 
назарын өзіне аудартты.

Академик Сағадиев еш уа
қытта ешкімге ұқсамайтын өзі
не ғана тән ерекше болмыс
бітімі мен тұлғасы ірі, ұлт тық 
рухы биік, ғылымның аума лы
төкпелі, қызығы мен қиын  дығы 
мол, соқтықпалы да соқпақсыз 
жолында талмас тан өзіндік сара 
жолын таңбалап келе жатқан 
біртуар тұлға. Кен же кеңнің 
маңдайына ағар ту саласында 
реформатор болуды әу бастан 
жазып қой ғандай. Жоғары білім 
беру жүйе сіндегі ұйымдастыру 
ісін ілкімділікпен ілгерілете жү 
ріп, өзінің мектебін қа лып тас
тырған ғұлама ғалым дардың 
бірі. Биліктің биігіне де сәтті 
көтеріліп, саналы ғұмы рының 
сара жолын айқындады. Айтқа
нымыздың айғағы ретін де 
түйіндері түйіліп, шиеленген 
бес институтта ректор болып, 
түбегейлі өзгерістер жасап, өз 
беделін мойындатқанын ал
ға тартуға болады. Ол бү гінгі 
таңда атқарған қызмет ті  зімі 
жағынан жоғары мектеп жүйесін 
ұйымдастыру сала сында аты 
елге мәшһүр бол ғандардың 
ішіндегі ең танымалы.

Кенжекеңнің ғұмыр жо
лын көктей шолып отырсаңыз, 
оның негізгі бөлігі ғылыми
педа гогикалық, ағартушылық 
саламен тікелей байланыс ты 
екеніне көз жеткізесіз. Сон
дық тан да болар, өз замандас
тары оны жаңашыл ректор, 
ре форматор ректор болғанын 
мақ танышпен ауызға алады. 

Сонау 50жылдардың со
ңын  да, студент кезінің өзінде
ақ ол: «Экономикасы өркендеп 
отырған елдердегі сияқты өнді
рістік қатынастарымызды на
рық жағдайында құрсақ бол
май ма?», «Өндірушілердің 
ер кіндігін тежеп, істің бәрін 
міндетті түрде жоспарға телу
дің қажеті не?» деген сияқ ты 
батыл, саналы, сәулелі сұрақ
тарды алға тарта білді. Бү
гінде экономист ғалымдар 
оның шаруашылық тетігін 
бас қару мен пайдаланудың 
өзектілігі туралы жасаған 

бол    жамдары нарық экономика
сына әлеуметтік тұрғыда ба
ғыт  талған буынның өзі екен
дігін айтып жүр. Оның зерт
теулерінде көтерілген мәсе
лелер соңғы жылдардағы ұлт
тық экономиканың бәсе ке ге 
қабілеттілігі және Қазақ стан
ның Бүкілдүние жүзілік сау
да ұйымына кіруіне келешек 
көкжиегімізде өзінің логикалық 
шешімін тапқаны мәлім. 

19821990 жылдары, ол кез
де Одаққа бағынатын Целино
град ауылшаруашылық инс
ти тутының ректоры болып 
жүргенінде білім берудің 
мо  дуль  дік жүйесін енгізіп, 
бү  кіл оқу үдерісін өзгертіп, 
жо  ғары білім беруді ғылым 
мен өндіріске байланысты
рып, олардың өзара кірігіп 
ке туін ұйымдастыра отырып, 
оқыту әдістерін ең озық деген 
шетелдік стандарттарға жа
қындатты. Осы институтты 
бас  қарған жылдар ішінде бүкіл 
әлеу меттік ортаны, жоғары 
оқу орнын адам танымастай 
етіп өзгертіп, материалдық
тех никалық базасын екі есе 
нығайтты. Осы жылдары мен 
Кенжекеңмен алғаш рет таныс
тым. Ғылым докторы, профес
сор атақтарын алған соң 1982 
жылы мені сол кездегі Жоғары 
және арнайы орта білім ми
нистрі Т.Қатаев Қарағанды 
уни   вер ситетіне проректор етіп 
жіберген еді. Сол жердегі бір 
ғылыми конференцияда кезде
сіп, сұхбаттасқан едік. Содан 
былай сыйласып жүрдік.

1993 жылы Қазақ экономи
ка университетіне қызметке 
келе салысымен оның атын 
Қазақ басқару академиясы деп 
өзгертуден бастап, қыз мет
кер леріне екі еселенген ең
бек ақы бергізіп, оқу үдерісін 
бас қарудағы ет үйренген ескі
ден бас тартып, бұрынғы фа
куль  теттерді жауып, жаңа 
оқу ғылыми кешендерін, жа
ңа кафедралар ашып, маман
дық тардың номенклатурасын 
өзгертіп, жаңа институттар 
құрды. Мұнда да жаңа рек
тордың реформаторлық қа сиеті 
даралана түсті. 

Сарабдал ойлы академик  
К.Сағадиевтің осынау  жа
ңа  шылдық таланты 1996 
2001 жылдары Қазақ мем 
лекет тік аграрлық универ
ситетін басқарған жылда ры 
да жарқырай көрінді. Бұл уни
верситет кезінде ауыл ша
руа шылығы саласына маман
дар даярлайтын жоға ры оқу 
орны саналып келген. Мен ол 
кезде Тәуелсіз Қазақ станның 
Білім министрі қызметінде 
едім. Жоғары оқу орында
рын «оптимизация»  жасап, 
оңтайландырып – Ауыл ша
руа шы лығы институты мен 
Зооветеринарлық мал дәрі
герлік институтын бірік тіріп, 
Қазақ мемлекеттік аграрлық 
университетін құр дық. Осы 
екі жоғары оқу ор нының база
сында нарық заманының биік 
талаптарына сәйкес әлемдік 
стандарттарға жауап беретін 
университет жасақтау оңай 
шаруа емес еді. Сондықтан 
бірауыздан Кенжекеңді рек
тор етіп таға йын дадық. Бұл 
саланың да му, өркендеу мә
се лелерін ке шен ді түрде ше
шу академик Кенжеғали Саға
диев сынды марғасқаның ғана 
қолынан келетін шаруа еді. 
Аталған қыз меттерде К.Са
ғадиев бар лық күшжігері мен 
аянбай еңбек етті. 

Еліміздің тарихында рес
пуб ликаның 5 бірдей жоғары 
оқу орнын басқарған басшылар 
сирек кездеседі. Целиноград 
ауылшаруашылық институты, 
Қазақ мемлекеттік басқару ака
демиясы, Қазақ мемлекеттік 
аграрлық университеті, Халық
аралық бизнес университеті, 
Халықаралық ақпараттық 
тех нологиялар университеті 
сынды айтулы оқу орында
рын басқарып, өзін білікті 
ғалымдығымен қатар іскер 
басшы ретінде де таныта білген 
Кенжекең Қазақстанның Ұлт
тық ғылым академиясын бас
қарып, еліміздің жоғары заң 
шығарушы органы – Пар
ламентке депутат болып екі 
рет сайланды. Мұндай си
рек талант пен таудай талап 
ұштасқан тұлғаның бойында 
іскерлік те, азаматтық та болуы 
заңды құбылыс сияқты.

Кенжекеңнің өсу жолы – 
табиғи өсу, оның мансабы
на талабы мен таланты сай. 
  Ұлттық ғылым акаде мия  
сы  ның президент тігіне ба
лама л ық жабық дауыспен 
ака  демиктердің көпшілік да
уыстарын жинап сайлануы 
– осының дәлелi. Ол акаде
мияның ғылыми құрылы мы 
мен қызметкерлерін бұрыннан 
жақсы білетін. Оған осы үлкен 
ғылыми мекеменің ұйым
дастыру мен басқаруға байла
нысты проблемалары да бел гілі 
болатын. 

Осындай жағдайда ака
демик К.Сағадиев өз қызме
тінде негізгі мақсат етіп Қазақ
станның ғылымитехникалық 
егемендігі мәселесін қойып, 
осы мақсатқа қол жеткізу ба
ғы тындағы Ұлттық ғылым 
ака    демиясының таяудағы мін
деттерін белгіледі. Нарықтық 
эко номиканың қиындығы 
жанжақтан анталап, қысқа 
жіп күрмеуге келмей жатқан 
тұс тарда Кенжекең байырғы 
ғылым ордасының президенті 
ретінде елеулі мәселелердің 
ше шімін табуға тұтқа болды. 
Осы орайда «Қазақстан Рес
публикасы Ұлттық ғылым 
ака демиясының мәртебесі 
және ғалымдарды мемлекеттік 
қолдау туралы» Республика 
Президентінің Жарлығы шы
ғуы көп нәрсені аңғартса ке
рек. Бұл Жарлықтың дүниеге 
ке луіне сай республиканың ғы
лыми әлеуетін жаңа биіктерге 
бастайтын жол ашылды. Жас 
ғалымдарды қолдаудың жос
пары жасалды. Ғылымды 
дамытудың үздік бағыттары 
бойынша жаңадан төрт Ғы
лымизерттеу институты ашыл
ды (Алматы қ., Жалпы генетика 
және цитология инс титуты мен 
Әлеуметтану және саясатта
ну институты, Қа рағанды қ., 
Фитохимия инс титуты және 
Шымкент қ., Аймақтық эконо
мика институты). 

К.Сағадиевтің жетек ш і
лік етуімен ғылыми кадрлар
дың басқа салаларға кетуін 
қысқартуға, диссертациялар 
қорғауды ынталандыруға, ҚР 
ҰҒА, ҒЗИ және ғылыми қыз
меткерлердің мәртебесі тура
лы заңдар мен қаулы жоба
ларын дайындауға, ғылыми 
қызметкерлердің зияткерлік 
меншігі мен әлеуметтік қорғау
ға байланысты салмақты ша  
ра лар қабылданды. К.Саға
диев ҰҒА жүйесіндегі қызмет

керлердің жалақысын екі есе 
көбейтуге қол жеткізді. Ол 
кі   сі нің өтініш етуі бойынша 
Үкі  мет көрнекті ғалымдар мен 
ғы лым жолындағы талантты 
жас  тарға мемлекеттік сыйақы 
тағайындау туралы шешім қа
былдағаны игі істердің бірі 
бол ды.

Еліміздегі өткір эконо ми
калық мәселелердің шешімін 
табуға ғылыми қызметкерлерді 
жұмылдыру мақсатында рес
публикалық ашық конкурс 
жа рияланып, жеңімпаздарды 
марапаттауға ақшалай сыйлық 
тағайындалды. Ғалымдарды өз 
еңбегінің нәтижесін шығаруға 
қызықтыру үшін келісімшарт 
жағдайында жұмыс істеу кең 
түрде қолға алынды.

Дегенмен республикамыз
дың әлеуметтікэкономикалық 
өмі ріндегі дағдарыстар ірге
лі ғылымның жайкүйіне әсе
рін мықтап тигізді. Сол се
беп ті К.Сағадиевтің ҰҒА 
президенті қызметіндегі 2 
жыл ішінде ғылымитехника
лық қызметкерлерге үш рет 

қысқарту жүргізуге тура кел 
ді, осыған байланыс ты  зерт 
теу ауқымы азайып,  кәсіп
орындарда ғылыми нәтиже
лерге сұраныс айтарлықтай 
төмендеді. К.Сағадиев ғы  лы 
ми құрылымдар мен ізденіс
терді қаржыландырудың көп 
төмендегеніне қарамастан, 
осындай күрделі мәселелерді 
тиімді жолдармен шеше білді. 

К.Сағадиев осындай ке
мел дікке тынбай еңбек етуі, 
жүйелі ізденіс пен сирек табиғи 
талантының арқасында жетті. 
Оның ұйымдастырушылық 
және жұмылдырушылық қабі
леті өте күшті. Осы қабілет тері 
оның барлық еңбек орында
рында басшылық қызмет ат
қарған кездерде айқын көрінді. 

Қазақта «Текті туған жігіт
тің жары өзіне лайық, керу
ен бастар жігіттің нары өзі не 
лайық» деген сөз бар. Аб
зал азаматтың осындай құт
бере кесін, ырысшапағатын 
шал қытып отырғаны өзіне 
лайық жары – парасатты әрі 
мейірімді жеңгеміз Нағытай 
Әбітайқызының еңбегі деу ке
рек. Ол кісінің «Жер бетінде 
қалған із» деген кітабы жарық 
көрді. Жеңгеміз кітабын «Бұл 
кітабымды жүрегіме гүл сый
лап, өмірімді нұрландырған 
Кенжеғали Әбенұлы Сағадиев
ке арнаймын» деген сөзінен 
бастапты. Өзінің ауыр бала
лық шағын баяндағандағы 
мақсаты қазіргі бақытының 
шын бағасын көрсету сияқты. 
Нағытай жеңгемізден ердің 
басын төрге шығаратын нағыз 
қазақ әйелінің бейнесін көруге 
болады. Аталған кітабында: 
«Шоқтығын жауыр етіп ал
мас үшін хас тұлпарын қара 
шаруаға салмайтын дана хал
қымыздың түйсігімен күні 
бүгінге дейін Кенжекеңді күй
бең тіршіліктің шаруасына 
ара лас тырмау қаракетінен тан
бай келемін. …Азаматыңның 
бағы жанып, жолы ашылсын 
десе ңіз, оны тұлпарды баптап 
мәпе легендей күтіп, сыйлау 
керек» деп жазады. Қанша 
тума талант, хас шебер болса 
да, отбасының берекесі бол
маса жүзі төмендеп, жігері 
мұқалатыны хақ.

Нағытай жеңгеміздің кіта
бынан келіндеріміз бен қызда
рымыз ұстазының сөзіндей 
жат тап жүретін жолдарды кел
тіргім келеді: «Төзген әйел – 
озған әйел». Қарапайым, бұйы
ғы тіршілік кешетін адамның 

бабын табудың өзі қиын, ал ел 
ал дындағы азаматтың жары 
болу нағыз сынақтың өзі ме 
деймін. Нағытай жеңгеміздің 
сөзімен айтсақ, «бұл митың 
жү ріс, бұл күйбең тіршілік Кен
же кең нің тұла бойына жарас
пайды» деп  бүкіл тұрмыс күй
белеңін өзінің қолына алған 
жеңгеміз Жаратқанның нәзік 
жаратылысын да жоғалтқан 
жоқ. Ағамызбен бірге өткізіп 
жатқан өмірін барынша баянды 
қылып келе жатыр. Бірбіріне 
серік қана емес, қолдаушы 
дос бола білген осы екі сыйлы 
жанды Жаратқан адастырмай 
қосқандай.

«Тектіден текті туады, тек
ті лік тұқым қуады» деген баба
ларымыз айтқандай, бүгінде 
Кен  жеғали ағамыз бен Нағытай 
жең геміздің осындай адал 
сезімі мен өнегелі тәрбиесін 
көр ген Нұрлан, Ерлан, Ербол 
ұл дары бүгінде әулет атын 
жақ сы істерімен өз еліне де, 
шетелге де танытып жүр. Сол 
тәр бие мен тектіліктің жемісі 
деп ойлаймын. Бүгінде Ерлан 

Кенжеғалиұлы еліміздің білімі 
мен ғылымының өрістеп, биік
теуіне бар жағдайды жасап, 
Ұлттық ғылым академиясына 
қол дау көрсетіп келеді. 

Академик Кенжеғали Са
ға диевтің басшылығымен 50
ден аса докторлық және кан
дидаттық диссертация қор
ғалды. Үздіксіз ізденіс пен 
ұдайы ұмтылыс өзінің зей
нетін де беріп келе жатқаны 
сөз сіз. Айталық ол 19921993 
жыл дардың қорытындысы бо
йынша Кембридждегі халық
аралық өмірбаян орталығының 
ұсынуымен «Жыл адамы» 
атан  ды. Бүгінде оның омыра
уында  Еңбек  Қызыл  Ту 
(1980), «Халықтар достығы» 
(1986), «Парасат» (2003), 
«Ба рыс» (2008), «Отан» ор
ден  дері жарқырайды. Соны
мен қатар Пәкістан ұлттық 
академиясының, Халықаралық 
жоғары мектеп академиясының 
мүшесі, Парламент Мәжілісінің 
34ші шақырылымының де
путаты болып сайланғаны 
және көптеген халықаралық, 
отандық университеттердің 
құрметті профессоры атағын 
алуы – қазақ ғылымы үшін үл
кен мәртебе.

К.Сағадиевтің ел Пар ламен
тіндегі үш жылдық (20082010 
жж.) қызметі рес пуб ликаның 
бар күші мен мүмкіндіктерін 
жұмылдыруды қажет еткен 
әлемдік эконо ми калық дағда
рыс пен оның жағымсыз 
сал  д ары кезеңіне тап келді. 
Бұл жағдайда академик К.Ә. 
Сағадиев тәжірибелі эконо
мист ғалым және еліміздің 
де путаттық корпусының аға 
буынының өкілі ретінде талай 
рет дағдарыс зардабын бәсең
детуге байланысты ұсыныстар 
жасап, одан арғы құлдырау 
салдарын төмендету жолдарын 
көрсете білді. Атап айтқанда, 
дағ дарыс жылдары ол биік 
Пар ламент мінбесінен орта 
және шағын кәсіпкерлікке 
Үкімет белгілеген шаралар
да көбірек қолдау көрсетуді 
ұсынды. 

Сол кезде ол ел Прези
ден  тіне арнайы хат жолдап, 
онда елімізде стратегиялық 
жоспарлаудың жаңа, неғұрлым 
тиімді жүйесін құру қажеттілігі 
жөнінде баяндап, мемлекеттік 
ұйымдар жұмысында бірін 
бірі қайталаушылықтың кез 
де сетінін, ал мұның өзі жауап 
сыздыққа әкелетінін тура айт
ты. Ауылда көптеген фер
мерлер мен шаруа қожалық
тарының әлі де өндірістік 
коопе ративтер ге біріге алмай 
отыр  ғаны, сондықтан жекеле
ген қожалықтар өздері үшін де, 
мемлекет үшін де пайда келтіре 
алмайтыны да осы хатта сөз 
болған еді. 

Академик К.Сағадиев ғы  
лыми жұмыстарын жа ңа  биік
терге көтеріп, халық   ара   лық аре
нада өте жоға ры  бе делге ие бо
луда Оның жа   қын да ағылшын 
ті лін    де шыққан «Reforms in 
Kazakh stan: Analytical view» 
(«Қазақ стандағы рефор ма лар: 
Анали тикалық көз қарас») атты 
монографиясы дүние жүзінің 
маң дай алды, жетекші ғалым
дарының оң  бағасын алды. 
Кем бридж   университетінің про 
фессорла ры С.Саксен, Ш.Фен  
нел, Мәскеудің Ло моно сов 
атындағы әйгілі уни верситетінің 
(ММУ) профессоры А.Бузгалин 
және т.б. ға лымдардың бер
ген баға сын бір ауыз сөзбен 
топтайтын болсақ, академик 
К.Са ғадиевтің бұл кітабында 
алғаш жарияланған, басқа ба
сылымдарда қаралмаған тың 
идея лар мен посткеңестік 
дәуірде экономикалық дағда
рыс тан шығудың оңтай лы 
әдістері, тәуелсіздік тұғы рын 
қалай мықтап бекітіп, жаһан 
дық нарық экономикасына ену 
үдерістері түбегейлі қарас
тырылған. 

К.Сағадиев кейінгі жас тар 
түгіл, біздің қатарымызға да үлгі 
боларлық тағылымы мол азамат, 
биік тұлға, ғұлама ғалым, сөйлесе 
шешен, бас таса көсемдігі де кем 
емес ше  бер ұйымдастырушы. 
Бұл жай мерейтойға ғана айты
ла салатын жел сөз емес. Мен 
Кен жекеңнің осы ерекшелік
терін, жоғарыда айтылғандай, 
жақыннан байқаған, көрген 
адаммын.

Бүгінде Кенжеғали Әбен
ұлы кемеліне келiп, болашақ
қа деген үмітмақсатына шың
далып жетіп отыр. Алда талай 
асулар бар. Ол – ғылым, бiлiм 
асулары. Тәуелсiз еліміздің 
керегесі қатайып, терезесі 
алпауыт елдермен теңесіп 
келе жатқан даму, өркендеу 
жолының алғы шебіндегі нар 
азамат Кенжеғали Әбенұлына, 
зор денсаулық, ұзақ өмір, баян
ды бақыт тілейміз!

АЛАШТЫҢ АРДАҚТЫСЫ

Абыздардың тұяғы
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді» деген халық 
даналығынан асырып ештеңе айта алмасымыз хақ. 
Дегенмен ел игілігі үшін маңдай терін төгіп, көз майын та-
уысып, еліміздің білім-ғылым саласын дамытуға зор үлес 
қосқан, белгілі мемлекет және көрнекті қоғам қайраткері, 
халқымыздың біртуар азаматы, білгір басшы, ғұлама 
ғалым, кемел азамат, академик Кенжеғали Әбенұлы 
Сағадиев сексеннің сеңгіріне шыққанда үндемей қалуға 
болмас.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

АКАДЕМИК К.САҒАДИЕВ ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫС
ТАРЫН ЖА ҢА БИІКТЕРГЕ КӨТЕРІП, ХАЛЫҚ  
АРА ЛЫҚ АРЕНАДА ӨТЕ ЖОҒА РЫ  БЕДЕЛГЕ 
ИЕ БОЛУДА. ОНЫҢ  ЖА ҚЫН ДА АҒЫЛШЫН ТІ
ЛІН  ДЕ ШЫҚҚАН «REFORMS IN KAZAKHSTAN: 
ANALYTICAL VIEW» («ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РЕФОР
МА ЛАР: АНАЛИТИКАЛЫҚ КӨЗ ҚАРАС») АТТЫ 
МОНОГРАФИЯСЫ ДҮНИЕ ЖҮЗІНІҢ МАҢДАЙ 
АЛДЫ, ЖЕТЕКШІ  ҒАЛЫМ ДАРЫНЫҢ ОҢ  
БАҒАСЫН АЛДЫ. 

Гумилев анықтамасына жүгін сек,  
пассионарлық – жұлдыздардың әсе
рімен, табиғат пен тарихаттың қи лы  
дүмпулерімен қайталанып тұра тын  
заңды құбылыс. Пассио нарлар бой  
ларында тасыған күшқуат ты, жү рек
теріндегі жалын жі гер ді айнала тө
ңірегін, келекеле күллі қауымжұр тын 
өзгерту ора йын дағы мақсатты жұ мысқа 
жұм сайды. Олай болса, пассио нарларды 
қоғамдық қозғалыстың не ғұрлым 
белсенді тегершіктері, жа ңа шылдар, жа
сампаздар десек те жа раса ды.

Ұлы пассионарлар адамзат да муын 
алға бастырып, тарихта талайталай 
сілкіністер тудырған. Мұндай алапат 
тұл ғалар қалыптасқан өмір қағидаларын 
бұзыпжарып, қасаң түсініктерді қиратып, 
құлдық сананы күресінге лақтырып, 
қоғаммен немесе сол замандағы билеуші 
топпен қақ тығысқа түседі, әріберіден 
соң қан майданға шығады.

Осы тұрғыдан келгенде пассионар
лықты өркендеу жолындағы белсенді 
ісқимыл әлеуеті деп қарастырған да дұ
рыс. Пассионар идея үшін өз өмі рін құр
бан етуге қабілетті. Пассио нарлықтың 
не екенін білмесе де, қазақ «еркек тоқты 
құрбандық» екенін әлдеқайда ертерек 
айтқан, атын білмесе де, пассионарлықтың 
затын жанымен ұғып таныған. Гуми
лев  тің айтуынша, өз мұратын әсте 
бас пай дасын көздемей, риясыз әрі 
қалт қысыз бағалайтын әмбе сол үшін 
өмірін қиюға әзір адамдар болады. Егер 
мұндай жанкештілер болмаса, бүкіл та
рих басқаша болар еді, мимырт жүрістен, 
көңілсіз қаражаяу сылбырлықтан танбас 
еді, күштілердің алдында «шыбындап бас 
изеген» сорлылықтан арылмас еді.

Бұдан шығатын қорытынды: де
мек, пассионарлық құбылыс, пассионар 
тұл ғалар адамзат қоғамы үшін, халық 
үшін, әрбір ұлт үшін, жалпы жарқын 
болашақ үшін күресте аса қажет. Қай 
этностың болсын құрамында пассионар
лар қашанда некенсаяқ, ат төбеліндей 
аз болады. Бірақ  соған қарамастан, 
жоғарыда ай тылған қасиетсапаларына, 
сом алтындай санасына байланысты олар 
бүкіл ұлт жүйесін, қадірқасиеті мен ар
ожданын ұстап тұрған жұлыномыртқа, 
арқауөзекке, жанжүрекке баланады. 
Тағы да пассионарлық теориясының 
әйгілі авторына жүгінсек, ондай тұлғалар 
барлығын қозғалысқа келтіретін мотор
мен барабар.

Қазақы жалпақ ұғымда пассионар
лықты жанкештілік, құрбандыққа бару 
деп түсінеміз. Тек, әрине жайданжай, 
мәнсіз, мағынасыз құрбандық емес. Ұлт 
үшін, ұлыс үшін, ұлы мақсат үшін жан
нан кешу, дүниенің сол бір асқақ мұраттан 
басқа барлық қызығын тәрк ету, сол жолда 
басыңды бәйгеге тігу. Ал енді біздің қазақ: 
«Малым – жанымның садағасы, жаным – 
арымның садағасы» деп бұл мәселенің де 
баяғыдаақ басын ашып қойған. 

Еліжұрты үшін құрбан болудың 
қа   зақ топырағындағы ұлы үлгісі со
нау сақ бабаларымыздан бастау ала
тын ын байқаймыз. Парсының көкірегі 
аяққаптай Кир патшасына елінің намы
сын таптатпаған Тұмар патшайымның, 
ұлы далаға кек қуып келген Дарийдің 
қалың қолын шөлге тығып қаталатып қан 
қаптырған Шырақ батырдың ерліктері 
жеке мәртебеден жалпы халықтық мұ
ратты артық қастерлеуді аңғартады. Мі
не, пассионарлық энергетиканың Алаш 
жұртындағы алтын тамыры қайда жатыр!

Осы арада қазатың елім деп еңіреген 
ерлерінің көпшілігінің түп тамыры, тұ
қымтегі адамзат тарихындағы ең ұлы пас
сионар Шыңғыс ханға барып тірелетінін 
ескер меске болмайды. Пассионарлық 
қа сиет тұқым қуалайды. Ұлы қаған ұр
пақтарының ішінен нақ қазақ жұртында 
Әбілқайыр хан, Абылай хан, Кенесары 
хан сынды жұлдыздары тым биікте 
жарқыраған, туған халқын тығырықтан 
шығарудың жолын шарқ ұрып іздеген, 
та рихты сілкіндірген көсемдердің шы
ғуы әсте де тегін емес. Елінің тәуел сіз
дігі жолында өзін құрбандыққа байла
ған , ұлы мақсатынан бір мысқал да 
тай ма ған көкжал Кенесары – қазақ пас
сионарлығының шыңы. Өзі де баяғы 
Алтын Орданың Ахмат ханының бір 
үрімбұтағы болып табылатын Гумилев 
Хан Кенені қазақтың соңғы пассиона
ры деп санаған екен. Десе де, «Ел бол
са ер туғызбай тұра алмайды», Құдайға 
шүкір, одан кейін де қазақ топырағы 
қа сиет дарыған, уызына  жарыған, Отан 
үшін отқа да, суға да түскен пассионар 
тұлғаларға кенде болып көрген емес.

Шоқан мен Ыбырай Алтынсаринде 
пассионарлық қасиеттер молынан бол
ды. Абай даналығының энергетикасы 
халқымызды күні бүгінге дейін ұйыс тырып, 
мақсат пен бірлікке, еңбекке жұмыл дырып, 
ғибраттағылым болып қуаттандырып, 
қанаттандырып келе жатқаны айдай 
ақиқат. Алаш арыстарын биік санаға жете
леп шыңдаған, халық бақыты жолындағы 
қайтпас күрескерлер етіп шығарған да 
Абай хакімнің тәлімұлағаты, оның басты 
еңбектерінің бірі дер едік. Жаңа тұрпаттағы 
Қазақ мемлекет тілігінің идеясын ту етіп 
көтерген, осы жолда барлығы да шаһид 
кешкен Алаш орда қайраткерлерін қазақтың 
арғыбергі тари хындағы бас пассионарла
ры демеске әддіміз жоқ.

Кеңестік қапас заман пассионарлық 
рухты әлсіретті. Бірақ жоя алмады. Ба
уыр жан Момышұлының, Жұмабек Тә
ше новтің, Олжас Сүлейменовтің және 
бас қаларының отаршыл өктемдікке 
қар сы отаншыл күрестері осының айға
ғы. Халқымыздың пассионарлық рухы 
Желтоқсанда көтерілген қазақ жаста
рының жанжүрегінде жалындаған бола
тын. Қазақ аман болса, әлі талай тұлғалы 
пассионарлар өмірге келері хақ.

Пассионар
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Ұлттың ұюына, елдің бірлігі мен тірлігіне қызмет ететін, 
ізгі істерді қолдай білгенге не жетсін. Бірақ сол ұрандаудың 
мəні мен сəнін етіміз үйренген даңғаза науқаншылдық пен 
көзбояушылық сұйылтып жі бер месе болғаны да...

Бұл еңбекте көтерілген ой ды сабақтап, қуаттай отырып 
жазылған небір құнды пікір лер ді де, айта қаларлықтай іс-
тер ді де естіп-біліп те, көріп те жүр міз. Соған орай мен де 
осы ел дің бір азаматымын ғой – деп, өремнің жеткенінше 
ой қосу  ды жөн деп білдім.

Иə, жеке азамат ретінде мені ойландырған да, үміттен-
дірген де осы мақаладағы рухани код туралы шешуші мəні 
бар, терең мəн-мағыналы толғаныс болып отыр. 

Ғұлама бабамыз əл-Фара би «тəр биесіз берілген білім 
– адам заттың хас жауы», демек ші, біз ғылым мен білімді, 
ин   но     вация мен техниканы да мы та мыз деп жүріп, руха ният 
мəселесін жайына қалдырып, атақты ағамыз айтқандай «ком-
пьютер басты жарты адамдарды» тəрбиелеп жатқан жоқпыз 
ба? – деп алаңдаймын. 

«Бəсекеге қабілеттілік» де генді тіршіліктің қай қыры, 
қай саласында болсын, маңыз беріп, алға тартамыз. Ал ру-
хани код, яғни ұлттық құндылығымызды, тектік қорымыз 
бен рухымызды, иман-күшімізді бүгінгі жа һан дану деген 
«жеті басты аж да һаға» қарсы қоя аламыз ба?..

Ес біліп, етегімізді жиғалы бірінші білеріміз, күнкөріс 
қамын күйттейтін, тұрмыстық дең гей мен құлдық санадан 
қашан құтыламыз деген бол мыс-бітімімізді, жалаң ұранмен 
жолға қалай салмақпыз?...

Бұл сұрақтың шешімін тауып, қиюын келтіру үшін, 
ұлтын сүйетін, мемлекетшіл, шынайы зиялы деген ел аза-
маттары «бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара» отырып, 
жанашырлық танытатын кез келіп жеткенін, Елбасының өзі 
меңзеп отыр деп түсінгеніміз жөн.

Сол тұрғыда атқарылар сан алуан істердің бір қыры – 
жас ұрпақтың тəрбиесі төңірегінде ой қозғар болсақ, мектеп 
пен мəдениет үйлерінің, мектептен тыс мекемелердің алар 
орны ерекше.

Науқаншылдық сананың бір көрінісіндей болып, кезін де 
жас ты да, үлкенді де тəрбие леуге, қо ғам дық ізгі ой-сананы 
қа лып тастыруға зор ықпалын ти гі зіп жүрген пікірталастар, 
түр лі саланың тұлғаларымен, ұла  ғат ты отбасы иелерімен 
өт к ізі ліп жататын ғибратты кез десулерді, тағы да басқа 
ток-шоу ларды теледидардан ғана көре тін жағдайға жеттік.

Қалта телефондарынан бас алмайтын, кітап оқыған ды 
былай қойғанда, теледидар жаңа лықтары мен тəр бие  лік 
мəн-мағынасы бар бағдар ламаларға да көңіл аудармайтын 
жастарға сонда қандай тəрбие бермекпіз? 

Жоғарыда атап өткендей, бірқатар шаралар мен əдеби 
поэзиялық конференцияларды, қыздар мен жігіттер сынын 
ай құрғатпай өткізіп жататын мəдениет үйлері, мектептер 
мен кітапханалар қатары бұл күнде де көп деп өз басым 
айта алмас едім. 

Өз ауылдарымызда кез кел  ген ортаға үлгі ететіндей ең бек 
пен спорттың, мəдениет пен əдебиеттің, ғылым мен эко но-
миканың, заңгерлік пен сая сат тың, педагогиканың дегендей, 
небір саланың майталмандары Аллаға шүкір, баршылық. Бірақ 
сол адамдарды кезегімен ша қы рып «жаныңда жүр жақсы 
адам» – дегендей тақырыптарда кездесу өткізіп, жастарға үлгі 
етіп жатқан, солай етуге мін дет ті мекемелерді де, оған м ұ  рын -
дық боларлық лауазым ие   лерін де сирек көремін. Сон да жас-
тарымызға туған жер ге, ата-анаға, бір-бірімізге деген махаб-
батты, ізгілік пен қайы рым   ды лықты, ұлттық-мемле кет   шілдік 
рух ты қалайша, қай  да жүріп сан аларына сің іріп, иман-күшін 
дамытып, тəр биелемекпіз?

Мектептерде тəрбие мəсе ле сі екінші ме, əлде үшін ші 
орынға ма, сырғып кет кендігін ешкім де жоққа шыға ра 
қоймас деп ойлаймын. Қағаз бас ты лық пен əлеуметтік мұқ-
таж  ды ғынан бас ала алмай жүр ген мұғалімдердің, руханият 
мəсе лесіне бас ауыртуға күш-қуаты жете бермесі де айдан 
анық. 

Жағымпаз жəдігөйлік пен екіжүзділікті, көрсе де көр-
мейтін немкеттілік пен бой күйез, салғырттықты жою үшін, 
жалпы қоғамдық мүдде үшін бас ауыртарлық сана мен ахуал 
қалыптастыру үшін, ең бі рін  ші жүйелі де, шынайы ру х ани-
идея логиялық табанды жұмыс қажет. 

 «Бəрін айт та – бірін айт»  демекші, ең бастысы, біз 
бесік тен белі шықпаған бала ларға өз өтірігімізді үйретіп, 
сағын сындырмауымыз керек. Нақты рақ айтқанда, спорттық 
жарыстарда, өнер байқауларын да, пəн олимпиядалары мен 
ҰБТ сынақтарында оларға жасаған əділетсіздіктерімізден 
қорла нып, өксіп-жыламау ларына барын ша күш салуымыз 
керек. Олар дың сəби жүректерін əлден жара лап, бейкүнə 
жандарына қаты гез діктің уын сіңі ретін бол сақ, онда бүгінде 
еліміздің бас ауруына айналған жемқорлық, парақорлық 
сияқ ты ғасыр дерт терімен ертеңгі күні кім күрес пек? Рухани 
тəр бие ні басты орынға шығара алма сақ, жаппай тексіз-
дендіру мен бейəдеп дүниелері сана ны жаулап келе жатқан, 
ақпа раттық ағымдар мен жер-əлем ді меншікте гісі келетін, 
Құдай дың емес, ақшаның құл ы  на айналған, ішкі-сырт қы күш-
тер ге, жалпы өмір бəсе ке сіне қан дай адами құн ды лығымыз 
ар қылы төтеп бермекпіз?...

Т�леген ҚАЛИМАЖАН,
Тарбағатай аудандық мәслихатының депутаты

Шығыс Қазақстан облысы

Дария ҚОЖАМЖАРОВА, 
Тараз мемлекеттік 
университетінің ректоры

М.Х.Дулатидің «Тарих-и Раши-
ди» атты ғұмырнамалық еңбегі 
тарих шылар тарапынан біршама 
зерттелді, бірақ бұл ба ғыттағы 
ізденістер толық аяқтал ған жоқ. Біз 
ортағасырлық энцик ло педиялық 
шығарманы ыждағат тылықпен 
қайта қарап шығуымыз керек. 
Өйт кені мұнда автордың айтар 
ой ды астарлап жеткізген тұстары 
жеткілікті. «Тарих-и Раши диді» 
ор тағасырлық памф леттік туынды 
десе де болады. Егер біз автордың 
астарлап айтқан ойларының түп-
тамырын арши алсақ, онда қазақ 
тарихының талай ақтаңдақтарының 
сырын түсінер едік. Бұл үлкен ғы-
лыми жаңалық болары анық. 

Мысалы, автордың Моғолс тан-
ның тарихи тұлғаларына қатыс-
ты сипаттамалары өз заман  дас-
тарының ықпалымен беріл ген. 
Оның өзіндік себебі бар. Мұхам-
мед Хайдар Дулатидің Əмір Темір-
дің ұрпағы, атақты Захи рад дин 
Бабырмен бөле болғаны, Моғол-
стан қирағаннан кейін Үнді станға 
кетіп, Бабырдың ұлы Құмайынға 
барғаны, Кашмирді билегені, өзі-
нің атақты еңбегін сонда жаз-
ғаны белгілі. Сондықтан да, ол 
сол дəуірде үстем болған Əмір 
Темір ді ұлықтаушы тарих шы-
лардың ұстанымдарын еске ріп, 
Моғолстанның тарихи тұлға лары -
ның қызметіне солардың көз-
қарастары тұрғысынан баға бе-
руге мəжбүр болған. Бірақ келер 
ұрпақ үшін астарлап талай ойлар 
айтып кеткен. Мұхаммед Хайдар 
Дулати астарлап дəріптеген тұлға 
– Моғолстанның тəуелсіздігі жо-
лында Əмір Темірмен жан аямай 
ұзақ жылдар алысқан қолбасшы, 
атақты Əмір Қамараддин. 

М.Х.Дулати «Тарих-и Рашиди-
де» Əмір Темірге қатысты Шара-
фад дин Əли Йəздидің «Зафар-
на месінен» («Жеңіс» кітабы – 
Əмір Темірдің жорықтары ту-
ралы кітап) үзінділер келтіреді. 
«Зафарнаменің» көптеген тараула-
рында Əмір Темірдің Моғолстанға 
жасаған жорықтары туралы баян-
далады, сондықтан Мұхаммед 
Хайдар тарихи дерек көзі ретінде 
«Зафарнамеден» үзінді келтіріп 
отырады. М.Х.Дулати шығар-
масының 1-ші тарауы «Тарих-и 
Рашидидің» басталуы деп аталады. 
Міне осы тарауда Тоғылық Темір 
ханның ислам дінін қабылдауы-
на Шеих Жамаладдиннің ықпал 
еткені баяндалады. Тоғылық Темір 
– Моғолстанның алғашқы ханы, 
730 (1329-1330) жылы туған, 18 
жа сында хан тағына отырып, 
764 (1362-1363) жылы 34 жа сын-
да қайтыс болған. Ол – Шың-
ғыс ханның ұлы Шағатайдың 
ұр  пағы. Шағатай ұлысын шама-
мен 709/1309 – 718/1318 жыл-
д а ры би леген. Есенбұға хан 

қай тыс бол ғаннан кейін дулат əмірі 
Болатшы сол кездегі Ақсудағы 
ордасына Тоғылық Темірді алды-
рып хан көтеріп, Моғолстанды 
бүлін шіліктен құтқарып қалды. 
Əмір Болатшы – М.Х.Дулатидің 
алтыншы атасы, Қашқарияны би-
леген əмір. Кезінде əмір Болат-
шының үлкен атасы Өртөбеге 
ерекше сіңірген қызметі үшін 
Шағатай хан Маңлай Сүбені бер-
ген. Өртөбе – М.Х.Дулатидің сегі-
зінші атасы. Маңлай Сүбе – шы-
ғысы Құсан жəне Тарбұғырмен 
шек  тес се, батысы Самғар мен Фер-
ғана уəлаятының шеті саналатын 
Жаки ш манға дейінгі аймақ. Ыс -
тық көлдің солтүстігі, Черчен мен 
Сары ұйғырдың оңтүстігі де осы ай-
мақ қа кіретін. Онда Қаш қар, Хотан, 
Жаркент, Қасан (Қа шан), Ақ си кент, 
Əндіжан, Ақсу, Атба сы, Құ сан 
сияқты ірі-ірі қала лар орн а ласқан. 
Тоғылық Темір хан Мау рен нахр 
аймағына жо рық жасап, Моғолстан 
шекарасын ке ңейт ті.Тоғылық Темір 
хан əмір Болат шы ның қызметі 
үшін Шың  ғыс хан аталарына мұра 
етіп бер ген тоғыз артықшылықты 
жар  лық шығарып, бекітіп береді. 
М.Х.Дулати осы жарлық менің от -
ба   с ыма жеткен болатын деп жазады. 

Əмір Болатшы бес ағайынды 
еді: үлкені – əмір Тулақ, екіншісі 
– əмір Болатшы, үшіншісі – əмір 
Шамсаддин, төртіншісі – əмір 
Қама раддин, бесіншісі – əмір Шеих 
Дəулет. М.Х.Дулатидің жазуы на 
қарағанда, əмір Болатшы қайтыс 
болған соң орнына ұлыс бегі бо-
лып жеті жасар ұлы Хұдай дад 
тағайындалады. Əмір Хұдай д ат 90 
жыл əмірлік еткен, жар қын жүзді 
кісі болған екен. Ол Моғолстанның 
жеті ханын таққа отырғызған. Əмір 
Қама рад дин ұлысбегілік маған мін-
дет тел гені жөн деп Тоғылық Темір 
хан ның алдына барғанымен, хан 
оған келіспей, Болатшының ұлы 
Хұдай датты ұлысбегі етіп бекітеді. 
Бұған əмір Қамараддин наразы бо-
лады, бірақ ештеңе істей алмайды. 

Əмір Қамараддин нағыз жау-
жүрек, батыл, ешнəрседен қорық-
пайтын ірі тұлғалы кісі болған, 
оның қонышына жеті жасар бала 
сыйып кетеді деген аңыз бар. Ілияс 
қожа хан қайтыс болғаннан кейін 
əмір Қамараддиннің кеудесін кер-
ген кек сыртқа шыққан. Қама-
рад дин Моғолстандағы басқару 
ісін қолына алып, тəртіп орната-
ды. Сол кезеңдегі хандық билікті 
мойындамаған, өзі дербес билік 
жүргізген əмір болды. Ол ешкімге 
бас имей ержүректілігімен жи-
ырма жылдай билік жүргізген. 
Оған, бір жағынан, Кеш əмірлері 
қарсы лық көрсетеді, екінші жағы-
нан Əмір Темір үлкен кедергі бол-
ды. Қамараддин Əмір Темірмен 
өмірінің соңына дейін, ақтық демі 
біткенше шайқасып өтеді. Əмір 
Темір Моғолстанға қарсы жа-
саған үшінші жорығы кезін де 
Қама раддиннің көзін жою үшін 
тыңшылар жіберіп, оның Көк төбе 

деген жерде отырғанын анық-
тайды. Əмір Қамараддин жаудың 
əскерінен хабардар болып, Аршалы 
дейтін кісі аяғы жетпес жерге бой 
тасалайды да, қараңғы түсісімен 
орын ауыс тырып кетеді. Əмір 
Темір Үш Фарман деген мекенде 
мыңдаған бейбіт адамдарды тонап, 
əмір Қамараддиннің туған ағасы 
əмір Шамсаддиннің əйелі Тұман 
мен қызы Дилшадты тұтқынға ала-
ды. Əмір Темір Дилшадқа күштеп 
үйленеді. «Зафарнамеде» əмір 
Темірдің Дилшадпен үйлену той-
ын əдемілеп, келістіре суреттеп, 
тұтқын қызды бақытқа кенелген-
дей етіп баяндаған, ал шын мəнінде 
əмір Темірдің Дилшадқа үйленуі 
– зорлықпен, қыз намысын аяққа 
таптаумен болған арамза əрекет еді. 

Бұдан кейін де Əмір Темір Мо-
ғол станға басқыншылық жоры-
ғын тоқтатпады. Ол жорық кезінде 
алысқа көшіп кете алмай қалған 
бейбіт халықты қырып-жойып, 
тонап, тұтқындарға рақымшылық 
жасамайды. Əмір Темірдің əмір 
Қамараддиннің соңынан жіберген 
басқыншы əскері Сырдариядан 
Алтайға дейінгі аймақта жолын-
дағы бейбіт қалалар мен кенттерді 
қиратып, күлге айналдырғаны, 
халықты тонап, мал-мүлкін талан-
таражға салғаны мəлім. Əмір Темір-
дің үсті-үстіне жасаған бас қын-
шылық жорықтары елдің ірге-
сін сөкті. Моғолстанның байыр-
ғы тұрғылықты жұрты тона лып, 
күйзеліске түсті, халықтың таби ғи 
өсімі тежелді, ел-жұрт атаме кені-
нен жанын сауғалап, жан-жаққа 
тарыдай шашылып, босып кетті. 
Осындай қара күшке Моғол стан 
əмірі, ержүрек Қамараддин қай -
сарлық көрсетіп, ұзақ жылдар 
қарсы соғысты. Күрделі саяси, 
тарихи жағдайдың өзінде əмір 
Қамараддин елінің дербестігі жо-
лында ерлікпен шайқасты. 

1375-1376 жылдары Əмір Темір 
30 000 əскерін Моғолстанға тағы 
да аттандырды. Мақсаты ба ғын-
баған əмір Қамараддинді тауып, 
көзін жою болатын. «Тарих-и 
Рашидидің» 21-ші тарауында Əмір 
Темірдің Моғолстанға төр тін-
ші жорығы баяндалады. Əмір 
Қамараддин Əмір Темірдің жо рық-
қа шыққанын есітіп, Атбасы деген 
жерде 4 000 əскермен торуыл жа-
сайды. Ал Əмір Темір бес мың атты 
əскермен шыққан еді. Беделді ба-
тырларынан іріктеп жанына шағын 
жасақ қалдырып, басқаларын əмір 
Қамараддинге қарсы жұмсайды. 

М.Х.Дулати «Тарих-и Рашиди-
дің» 23-ші тарауында сүйікті ұлы 
əмірзада Жаһангирдің Самарқанда 
қайтыс болуынан кейін, Əмір 
Темір тағы да Əмір Қамараддинді 
жою ды тапсырып, əскерін аттан-
дыр ғандығы туралы жазады. Əмір 
Қамараддин мен Əмір Темір əскері 
Қаратаудың етегінде кезде сіп, 
Моғолстан əмірі күші басым жау-
дан шегініп кетеді. Бұл со ғыс та 
да əмір Қамараддиннің елі қатты 

тоналады, жау олжаға кене леді. 
Дегенмен дұшпан əмір Қамарад-
диннің сағын сындыра алмайды. 

Əмір Темір Моғолстанға бесін-
ші рет жорыққа шығып, Ыстықкөл 
маңында əмір Қамараддинмен 
тағы да шайқасады. Шайқастан 
кейін əмір Қамараддин қатты 
дертке шалдығып, Кол Качур 
деген жердегі қалың жынысты 
паналайды. Жау тоғай ішінен 
қанша іздесе де оны таппайды. 
М.Х.Дулати əмір Қамараддин 
қайтыс болғаннан кейін ғана Əмір 
Темір Моғолстанның біраз бөлігін 
бағындыра алғандығын жаза-
ды. «Зафарнамеде» Əмір Темір 
1390 жылы əмір Қамараддинге 
қарсы өзі 20 000 əскермен, тағы 
бір қол басшысы 5000 қол мен 
жорық қа шыққандығы айтыл ған. 
Сол 25 000 қолмен əмір Қамарад-
динді тізе бүктіре алмайды. Əмір 
Қамараддин шын мəнінде көз-
сіз, нағыз алпауыт батыр бол ған. 
«Зафарнаменің» дерегіне қара ған-
да əмір Қамараддин əмір Темірдің 
бесінші жорығынан кейін, ауыр 
дерттен қайтыс болған. Нақты қай 
жылы қайтыс болғаны белгісіз.

Моғолстанды алапат бүлін-
ші л ікке ұшыратқан Əмір Темір 
Қытайға жорық үстінде денсау-
лығы күрт нашарлап, 1405 жылы 
ақпан айында Отырарда қаза бо-
лады. Егер біз Əмір Темірдің 
Алтын Орда империясын екі 
шай қаста талқандағанын, Осман 
империясының атақты сұлта ны 
Баязиттің армиясын бір шайқас-
та қиратқанын, Үндістанға жорық 
жасап, ондағы Дели сұлтана ты-
н ың көп санды əскерін тоз-тоз 
еткенін, Азиядағы басқа да қан-
шама мемлекеттерді күшпен бағын-
дырғанын ескеретін болсақ, жиыр-
ма жыл бойы Əмір Темірге қарсы өз 
жерін, өз елін аянбай қорғаған əмір 
Қамараддиннің тарихи ерлігіне 
тəнті болмасқа амалымыз жоқ. 
Əмір Темір əмір Қама рад динмен 
ұзақ уақыт соғысып, ақы ры не 
тұтқындай алмай, не түп кілікті 
жеңе алмай арманда кетті.

Сонымен қорыта айтсақ, əмір 
Қамараддин – Моғолстанды жи-
ырма жылдай басқарған, елге есімі 
аңыз болып тараған мемлекет 
қайраткері. М.Х.Дулати дің баба-
ларының ішінен тек əмір Қамарад-
дин ғана сол кездегі ең қуатты Əмір 
Темірге қарсы шығып, өмірінің 
соңына дейін айқасып өткен 
ержүрек тұлға болатын. Өкінішке 
қарай, біз қазіргі Қазақстан жеріне 
талай рет жорықтар жасап, халықты 
тоз-тоз еткен Əмір Темірдің бас-
қын  шы лық соғыстарын жақсы 
білсек те, атақты жаумен ұзақ алы-
сып, қасиет ті Атамекенді ерлікпен 
қор ға ған əмір Қамараддин туралы 
өте аз білеміз. Міне, жоғарыда біз 
кел тірген мысалдан анық көрініп 
тұр ғандай, ортағасырлық тарихшы 
М.Х.Дулатидің мұрасын ғылыми 
тұрғыдан қайта сараптаудың уақы-
ты келгені сөзсіз.

Ержүрек әмір – Қамараддин 

Елбасы меңзеген 
елдік сана...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Н.�.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» мақаласы елдің руханияты мен жалпы 
�ркениетіне жол сілтейтін маңызы зор еңбек ретінде 
к�зі қарақты, к�кі регі ояу кім-кімді де болсын бейжай 
қалдырмағаны анық. Бұл мақаладағы ұлтымыздың 
к�шін түзеп, ойтүрткі болатын дүниелерді талдап-
талқылауға зия лы қауым �кілдері мен әр саланың 
жілігін шағып-майын ішкен мамандар мен ғалым дар да 
барлық ақпарат к�здері арқылы белсене кірі сіп кетті. 
�р елді мекендегі атқарылып жатқан ізгі іс-шара лар дың 
дені осы мақаланың аясында ұйымдастырылып жатыр.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Егемен Қазақстан» 

Елге іскерлігімен танылған, Оң-
түс тік Қазақстан облыстық мəс ли-
хатының депутаты Серікбай Иба-
дул лаевтың бұл еңбегінде нақты 
деректерге сүйене, өзі туып-өскен 
Отырар ауданына қарас ты Балтакөл 
совхозының 31 жыл дық тыныс-
тіршілігі, онда еңбек ет кен азамат-
тар жайында жазыпты. Автор еңбек 
жолын осы Балтакөл кеңшарында 
қарапайым құрылысшыдан бас-
тап аға прораб, партком хатшы-
сы, совхоз ди рек торы лауазымына 
дейін көтері лген. Яғни «Балтакөл» 
кі та бы автордың өткенді еске 
алып, ой елегінен өткізе жазған, 
туған жер – өскен ортаға деген 

сағы ны шынан, құрметінен туған 
шынайы шығарма. 

– Елбасы Н.Назарбаев «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласында əрбір 
өлкенің халқына суықта пана, ыс-
тық  та сая болған, есімдері ел есінде 
сақ  тал ған біртуар перзенттері ба-
рын, осының бəрін жас ұрпақ бі-
ліп өсуге тиіс екендігін айтты. 
«Пат  риотизм кіндік қаның тамған 
жері ңе, өскен ауылыңа, қалаң мен 
өңі ріңе, яғни туған жеріңе деген 
сүйіс пен ш іліктен басталады» де-
ген Мемлекет басшысы «Туған 
жер» бағдарламасын қолға алуды 
ұсынды. Игі бастама бүгінде елі-
мізде жүзеге асырылуда. Иə, хал-
қы мызда «Өткеніңді білмесең – 
бола шағыңды болжай алмайсың», 

деген даналық сөз бар. Сол айт-
пақ шы, өзіміздің алтын бесігіміз 
атан  ған қасиетті «Балтакөл» ауылы 
жайлы сөз қозғай қалсам, кеудемді 
мақтаныш сезімі кернейтіні рас», – 
дейді Серікбай Ибадуллаұлы. 

Бес тараудан тұратын, іргелі бір 
ауылдың энциклопедиясы дерлік 
кітап – жеті жыл бойғы тынымсыз 
ізденістің нəтижесі. «Балтакөл» 
қара көл-қой совхозының құрылу, 
қа лып  тасу, даму жолдары жөнін-
дегі деректер, естеліктер, 1965-1996 
жылдары еңбек еткен азаматтар дың 
өмірдерегі жинақталған. Сон дай-
ақ мұнда ақынжанды аза мат тың 
өлеңдер топтамасы енген. «Өздері 
туып-өскен ауылы немесе аймақ 
туралы жан-жақты хабар дар болған 
жастардың ел тарихын да терең та-
нитыны анық. Бұл кітап ты жазудағы 
мақсатым кең шар тарағалы бері де 
көп жылдар өтті. Өкінішке қарай, 
тоқсанын шы жылдары дүниеге кел-
ген ұр пақ өз ауылының өткенінен 
хабарсыз. Сондықтан да жас ұр-
пақ қа қайратты да еңбекқор, өңір 

экономикасының қуатты болуы 
үшін тер төккен аталары мен бау-
ырлары жайлы естелікті жеткізгім 
келді», дейді автор. 

Соңғы жылдары деректі пуб-
лицистикалық шығармалар жазып, 
оқырманға «Сыр бойы – құтты 
мекенім», «Ағарту» атты туындыла-
рын ұсынған Серікбай Ибадуллаұлы 
жылдар бойы ізденіп, өз қаржысына 
басып шығарған «Балтакөл» кітабын 
кітапханаларға, ауыл азаматтарына 
таратпақ.

Өңір тарихының өрнектері
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Түркістанда «Балтак�л» кітабының тұсаукесер рәсімі �тті. Іс-шара 
барысында пікір білдірген зиялы қауым �кілдерінің айтуынша, бұл 
кешегі кеңшарлық құрылымның пайдалы тұстары мен жетістіктері, 
еңбекқор азаматтары мен бір совхоз тұрғындарының �мірі жайлы 
жазылған �ңірдегі алғашқы кітап. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Осыдан он бес жыл бұрын мен – 
жиырманың ішіндегі дауасыз макси-
малист – жұрт білетін баспаның жас 
редакторы екенмін дейік. Бұл кісі-
нің жоспарда тұрған кітабының қол-
жазбасына редактор болып мен та-
ғайындалыппын... Бұл Кісінің «шы ғар-
машылығымен» бұрын да таныстығым 
бар еді – мынаусы тіпті сорақы екен. 
Өзімді қазақ əдебиетінің туғанына 
тарт пас тура биі сезініп, жалындаған 
жас жігермен күні ертең кірпіштей 
кі тап болудан дəмесі бар таудай қол-
жазбаны талқандауға кірісіп кеп 
жібе рейін. Қолжазба шытырлаған 
жап-жаңа, аппақ қағазға тап-таза етіп 
ба сыл ған. Қабын айтсаңшы, қабын! 
Кіші гірім шабадандай қып-қызыл 
қатыр ма қорап... Мен баспада кезек 
күтіп жатқан көзі тірі классиктер мен 
əулиелердің қолжазбаларын да көрдім 
– аузын бəтеңкенің бауы сияқты етіп 
байлаған кəдімгі қағаз папкілер... 
Мұндай əдемі, мұндай қалың, жойқын 
қорап ешкімде жоқ. Бірақ қандай қорап 
болса да, менің жүрегімді шайлықтыра 

алмақ емес. Мен қандай қорапты да 
талқандаймын!

Менің бұл бұзық ниетімді қалай 
сезіп қойғанын білмеймін – қолжазбаны 
жəукемдеп болып қалған күндердің 
бірінде редакторлар отыратын бөлме нің 
есігі шалқасынан ашылып, Өзі де кі ріп 
келді. Бет бейнесін суреттен көр генім 
бар (Бірақ қашандағыдай ұмытып 
қалғам). Кіріп келген кезде – таны-
дым. (Суреттейін десем, түрін тағы 
ұмытып отырмын). Күйлі-қоңды кісі 
екен. Үс тін де – сол кездің «крутойла-
ры» ғана киіп жүрген əдемі қызылкүрең 
тері тон. Басында – əлдебір экзотикалық 
аңның терісінен тігілген, бағасы, сірə, 
адам ның құны тұратын сұрапыл тымақ. 
Қолында – біз əлі ешкімнің қолынан 
көре қоймаған бір сойқан күрең порт-
фель... Түтігіп кеткен. 

– Осында... Пəленше деген біреу 
бар ма?! – деп, амандық-саулық сұ-
распастан, дүрсе қоя берді.

Бөлім меңгерушісі абдыраңқырап 
қалып, маған қараған.

– Бармыз... Сондай біреу...

– А-а... Сіз-з бе едіңіз?.. – деді. 
Бұл Кісі маған жеп жібере жаздай, əрі 
таңыр қап қарап. – Өзіңіз... өзіңіз жап-
жас адам екенсіз... Қалай ұялмайсыз, 
а? Əдебиетке сіңген бір түйір еңбегіңіз 
жоқ... Аты-жөніңізді ешкім білмейді... 
– деп, бастырмалатып келе жатыр еді:

– Əлі білетін боласыз... – дедім сыз-
даусып. – Мына жарамсыз дүниеңізді 
өзіңі зге қайтарып беремін... Сол менің 
əдебиетке сіңірген алғашқы үлкен ең бе-
гім болады (Па, шіркін, қандай пафос?!)

Бұл Кісі жынданып кете жаздады. 
Ұмытпасам, көзі қанталады.

– Қалай аузың барады, а... жара-
майды деуге! Қандай қақың бар, а? 
Мен əлденеше роман жазған адам-
мын... Ал сен кімсің? Жерден жік 
шық ты, екі құлағы тік шықты... Қан-
дай құлақты да бұрап жұлып алатын 
жағдайымыз бар, есіңе салып қоя-
йын... Біз, міне елуге келдік... бізді 
дү йім жұрт біледі... – деп қатты-қатты 
же кірді. Ентігіп тоқтады.

– «Біз надан боп өсірдік, Иектегі 
сақалды» дейсіз ғой?... – деді, тілсең, 

бетінен қан шықпайтын безбүйрек ни-
гилист, максималист жас редак торыңыз 
міз бақпай.

– Не... Не-е дейсі-ің?!. Сен, осы ма-
ған не дедің?

– Мəдениетті кісілер алдымен жұрт-
пен амандасады дедік... Өлмесек, елуге 
біз де келерміз дедік... Ал кіта быңыз 
бəрібір шықпайды... (Неткен кеу де, 
неткен көкірек, неткен тазалық, нет-
кен əдепсіздік – «Құдай-ау, қайда сол 
жылдар?!.»)

Бұл Кісі шарасы біткендей, сіле йіп 
тұрды-тұрды да, сылқ етіп бос орын-
дықтардың біріне отыра кетті. 

– Мыналарыңыз сұмдық екен... – 
деді сосын, бөлім меңгерушісіне қарап, 
араша тілегендей.

Қыбы қанып отырған меңгеруші 
есті меген сияқты тұқиып, алдындағы 
қолжазбадан басын көтерер емес...

Тұрсынжан ШАПАЙ, 
әдебиет сыншысы

«Бұл Кісі (Ғасыр халтурщигі 
тақырыбына)» мақаласынан үзінді

Бұл қандай мүмкіндік еді?
Мен қатарластарымды оқы  -

ған сайын редакторы  жоқ 
шығармаларды кө ремін. Жа -
зылған, сосын... жария ланған. 
Енді міне, кітап болып шықты. 
Жинақ тың соңында редакторы 
көрсетіледі. Бірақ, өріп жүрген 
əріп қателерін көрген соң, ре-
дактор қайда, корректоры 
бол ды ма екен деген күмəн 
туады. Кітап ие сінің де, баспа 
ие сінің де кі тап шыққанша 
асы ғатынын аңдау қиын емес. 
Баспаның асығатыны түсінікті 
– жоспарын орындап жатыр, 
автордікі не жорық? 

Десе де, мен білетін аз да-
ған жас авторлар бар. Жаз  -
ға    ны жарыққа жеткенше 
(га зет-журналдарда, сайт-
тар   да жарияланғанша) ты-
ным көрмейді. Əрине əр кім-
нің өз редакторы болады. 
Аға сына оқытады, ұста зы-
на сынатады, інісінің пі-
кірін тыңдайды. Мəселе ре-
дактордың көптігінде емес, 
талғамында. Редактордың 

адамгершілігі де бұл ретте көп 
рөл ойнайды. Əйтпесе «оқып 
шықтым, жақсы екен», деп, 
қолжазбаңды немкеттілеу ғана 
қолыңа ұстата салатын атақты 
ағадан қайран жоқ. Атақты 
ағаң – асарын асаған, жаса-
рын жасаған. Біраздан бері тек 
өзін ғана қызықтайтын болып 
алған. Əдебиет мəселелеріне 
арнал ған жиындарда – жас-
тар ға қарата «қа  ла мақы 
жоқ»  деп  құ  лағы-
мыздың еті əб ден өл-
ген гөй-гөй дің жаңа 
бір шебер нұсқасын 
сұлулап айтады, 
сонысымен бар 
міндетінен құ ты-
лады. Біз соған 
да ризамыз. 

Өзіңе сенген-
нен өзге амал 
жоқ. Мықты бол     -
саң, алдымен  мөл -
діретіп жаз, одан 
ке йін, шын жан-
ашыр дос тап. Бұл 
дос – өзі нен кейін де 

жақ сы лы-жаманды əдебиет 
жасалатынын терең ұғынған, 
қарт тық кеңдікке жеткен ата, 
адамгершілігі мол, əдебиетке 
ғана емес, адам, автор ретінде 
саған да жаны ашитын па-
расатты аға, сенің барлық 
мүмкіндігіңді парықтаған, сен 
ұмтылатын биіктің өл шемін 
білетін қатарласың. Осындай 

дос таба алған автордың өз-
ге лерден бір ісі артықтау. 

Бас редактор – ішкі цен-
зура деседі. Демек, бəрі ай-
налып келіп өзіңді табады. 
Өзің қандайсың, сөзің де сон-
дай дейді жазудың қағидасы. 
Өзіңе өзің сүйсініп, ешкім 
жазбайтын кезде ерлік жа-
садым деп, жариялағанша 
асықсаң, шығармаң да со-
лай шығады. Əлбетте жазу 
үстіндегі көңіл-күйдің бол-
ғаны жақсы. Ысынып-суы-
нып, жанып-өшіп дегендей. 
Жазу дың жанды шығуы – жа-
зу үстіндегі еркіндікке жету 
де седі – толықтай келісуге 
бо лады. Мұны біреулер ша-
быт дейді, біреулер бап дейді, 
біреулер күй дейді. Қалай 
десе де, мағынасы бір. Менің-

ше, автор дың ең бас-
ты міндеті – осы 

күй ге жету. Осы 
күй де отырып 
жа зу. Бірақ ыс -
ты ғы ба сылған 
соң қай тара бір 
қ а р а п  ш ы қ    -
пай бол          май ды. 
Бұл – шы ғар-

ма то  лық тай жазы-
лып біт кеннен кейін 
атқа рылатын ша руа. 

Ө з і н  ы л  ғ и  д а 
қатал ба қы лау-

да ұстап   оты рып 

жа   зыл ған шығармаларды оңай 
танып қоюға болады. Артық-
кем бір сөз, бір тыныс белгі 
қоя алмайсың. Сөйлемі тас-
тай, құрылымы мен сюжеті 
мы ғым. Бірақ бірдеңе жетіс-
пейді. Əйтеуір бірдеңе. Бұл – 
əлгі біз айтқан күйдің же ріне 
жетпегені. «Өлең техни касын 
меңгеру» деген бар ғой, бұл тек 
өлеңге ғана емес, жазу атаулыға 
арналып айтылса керек. Өз-
өзіне еркін дік сыйлай алмаған 
жазушы оқырманының қия лын 
ша рықтатып, дүниені ұмыт-
тырардай кітапқа байлап қоя ды 
дегенге сену қиын. Жаны бар 
дүние өмірге келсе, əрі қа рай 
олпы-солпысын түзеп, артық-
кемін басып беретін редакторға 
да бір жұмыс қалуы керек қой. 
Айта кету керек, жазу үстінде 
редактор болу – шығарманы 
əлсіретпесе, кү шейтпейді. 

Қайта жазу, редакторлық 
туралы қанша жазушы болса, 
сонша ұстаным бар. Бір-біріне 
кереғар. Бір-біріне ұқсас. Мұ-
ның барлығы айналып кел-
генде, автордың ұстанымы 
дегеннен гөрі – ерік-жігеріне, 
мінезіне байланысты дүние. 
Ал оны өзгерту ешқандай 
редак тордың қолынан кел-
мейді. 

Алмас НҮСІП,
журналист

«Сен, осы маған не дедің?»

Қайта жазу: ерік пен бап
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кітап шықты. Ендігі тағдыры – оқырманның еншісінде. Ал 
автордың еншісіне берілген барлық мүмкіндіктің уақыты 
біткен. Жарыққа жеткен кітап та – қолдан шығып кеткен 
бір мүлік. «С зіңе аузыңнан шыққанша  зің ие, шығып 
кеткен соң ел ие» деген кеп айна қатесіз алдыңнан шығар 
сәт. Ендігі мәселе – бұған дейінгі  зіне берілген мүмкіндікті 
автор қаншалықты пайдалана алды? 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тұрлыбек М�МЕСЕЙІТ, 
жазушы

1980-жылдардың басында Тұр сынбек 
Кəкішевтің «Оңаша отау» деген кітабына 
редактор болдым. Автор қысқартуға 
көнбей, кітаптың шығуы ұзаққа созылды. 
Комитет Алаш арыстарының атын алып 
тастау керек деген тізім беріп қойған. 
Сынның қалыптасу кезеңі туралы жақсы 
еңбек. Бірақ Байтұрсынов, Сəдуақасов, 
Аймауытовтардың ақталмаған кезі. 
Цензу ра жібермейді. Тұрсынбек ағамыз 
келіп: «Мен оларды мақтап та тұрған 
жоқпын, пікірлерін ғана айтып отыр-
мын» дейді. Мен дұрыс деймін. Өзім 
жібергенмен менен кейін оқитындар 
бар. Сөйтіп үш жыл айтысып-тартысып 
шықты. Автордың айтқан ойының үштен 
бірі ғана қалды. Кітап жұлмаланып 
шықты. Ол кезде жақсы еңбектерге 
осын  дай қиянаттар жасалып жататын. 

Қалмұқан Исабаев пен Кəмен Ор-
залин ның романдарына редактор бол-
дым. Қалағаң марқұм Ертіс-Қарағанды 
кана лының бойымен жаяу жүріп, роман 
жазды. Соны оқып отырып, шұбалаңқы, 
кей жері көркем шығармадан гөрі пуб-
лицистикаға келетін жерлерін сызып, 
ескертулер айтсам, «оны  өзім де біліп 
едім, қу бала, байқап қойып сың» деп 
келісіп отыратын. Бір күні «Қа лай боп жа-
тыр?» деп келіпті. «Аға, суы көп боп тұр» 
десем, «Енді өзі де су туралы ғой, суы көп 
болмай ма?» деп күліп, қатты дау- дамайға 
бармай ымара табатын. Кейін Астанаға 
ауысып, «Елорда» баспасына келгенде 
арнайы мені іздеп келіп, кезекті кітабына 
редактор етіп алды. Кəмен Ораза лин-
ның «Абайдан соң» дейтін төрт кі таптан 
тұратын романы шықты. Бірінші кітабы 
қысқарып шығыпты, кейінгі үшеуі менің 
қолымнан өтті. Соңғы төртінші кітабы 
шығарда ол кісі де Астанаға іздеп келіп, 
редак тор болғанымды қалады. 600 бет 
қол жазбасын төрт жүз жетпіс бетке қыс-
қарт тым. Ренжіген жоқ.  

Қазіргі кітаптың оңбай жатқаны – 
редак  тордың жоқтығы. Қазіргі баспа 
толық емес, редакторы жоқ. Кез кел-
ген фило логияны бітірген адам оқып 
береді. Шынын айтқанда оқыған болады. 
Ешқандай редакциялау жоқ. Шериаздан 
Елеукенов баяғыда айтатын: «Қолжазба 
– шикізат» деп. Сол шикізатты кітап етіп 
шығаратын  – редактор.

Қолжазба –
шикізат

–––––––––––––––––––––––––
Сәбит Мұқанов үтір-нүктесі қо-
йылмаған бума-бума қолжазбасын 
баспаға әкеп: «мені соған (ты-
ныс белгілері – Т. М) бола әу ре-
лемеңдерші, айналайындар» дейді 
екен. Қалың папкіден бет саны да 
қойыл маған бір парақ түсіп қалса, 
«қай бет еді?» деп сұрағандарға, 
«оқы ғанда  зі түсінікті болады» 
дей тін к рінеді. Бұл жазушының 
редакторға сенгені.
–––––––––––––––––––––––––

рөл ойнайды. Əйтпесе «оқып 
шықтым, жақсы екен», деп, 
қолжазбаңды немкеттілеу ғана 
қолыңа ұстата салатын атақты 
ағадан қайран жоқ. Атақты 
ағаң – асарын асаған, жаса-
рын жасаған. Біраздан бері тек 
өзін ғана қызықтайтын болып 
алған. Əдебиет мəселелеріне 
арнал ған жиындарда – жас-
тар ға қарата «қа  ла мақы 
жоқ»  деп  құ  лағы-
мыздың еті əб ден өл-
ген гөй-гөй дің жаңа 
бір шебер нұсқасын 
сұлулап айтады, 

жоқ. Мықты бол     -
саң, алдымен  мөл -
діретіп жаз, одан 
ке йін, шын жан-
ашыр дос тап. Бұл 
дос – өзі нен кейін де 

асықсаң, шығармаң да со-
лай шығады. Əлбетте жазу 
үстіндегі көңіл-күйдің бол-
ғаны жақсы. Ысынып-суы-
нып, жанып-өшіп дегендей. 
Жазу дың жанды шығуы – жа-
зу үстіндегі еркіндікке жету 
де седі – толықтай келісуге 
бо лады. Мұны біреулер ша-
быт дейді, біреулер бап дейді, 
біреулер күй дейді. Қалай 
десе де, мағынасы бір. Менің-

ше, автор дың ең бас-
ты міндеті – осы 

күй ге жету. Осы 
күй де отырып 
жа зу. Бірақ ыс -
ты ғы ба сылған 
соң қай тара бір 
қ а р а п  ш ы қ    -
пай бол          май ды. 
Бұл – шы ғар-

ма то  лық тай жазы-
лып біт кеннен кейін 
атқа рылатын ша руа. 

Ө з і н  ы л  ғ и  д а 
қатал ба қы лау-

да ұстап   оты рып 

өлеңге ғана емес, жазу атаулыға 
арналып айтылса керек. Өз-
өзіне еркін дік сыйлай алмаған 
жазушы оқырманының қия лын 
ша рықтатып, дүниені ұмыт-
тырардай кітапқа байлап қоя ды 
дегенге сену қиын. Жаны бар 
дүние өмірге келсе, əрі қа рай 
олпы-солпысын түзеп, артық-
кемін басып беретін редакторға 
да бір жұмыс қалуы керек қой. 
Айта кету керек, жазу үстінде 
редактор болу – шығарманы 
əлсіретпесе, кү шейтпейді. 

Қайта жазу, редакторлық 
туралы қанша жазушы болса, 
сонша ұстаным бар. Бір-біріне 
кереғар. Бір-біріне ұқсас. Мұ-
ның барлығы айналып кел-
генде, автордың ұстанымы 
дегеннен гөрі – ерік-жігеріне, 
мінезіне байланысты дүние. 
Ал оны өзгерту ешқандай 
редак тордың қолынан кел-
мейді. 

Несіпбек Д�УТАЙҰЛЫ, 
жазушы

Əдеби редактор деген бұрын шы -
ғарманың мазмұндық, стиль дік, көр-
кемдік жағын түгел қа райтын. Ол кез-
де кеңестік идео логия болғандықтан 
мемле кет тің саясатына қарсы келетін 
əр сөзді жіті қадағалап отыратын. Бі рақ 
редакторлардың өз мүддесі болатын. 
Ол алдына келген шығар маны жақсы 
етіп шығару, я нашар шығармалардың 
жарық кө руіне жол бермеу. Мен білетін 
мықты редактор – Бексұлтан Нұр жеке-
ұлы. Ол кісі менің екі кіта быма редак-
тор болды. Өзі бас паның бас редакто-
ры еді. Сонд а əр сөздің өз орнында тұ-
руына, əр сөйлемнің дұрыс құ рылуына 
аса мəн беретін. Редакторлық деген 
– адам бойын дағы қасиет. Жазу шы өзі 
сезбеген, білмеген дүниені ре дактор 
түйсігімен сезіп, көре ала ды. Басы 
артық сөз, тіпті, бір   оқиға шығармадан 
оқшау, бұл   тиып тұ руы мүмкін. Тіпті  ке-
рісінше оқиғаларды байыта түсіп, қалам-
гер көтерген мəселені дамытуға тура 
келеді. Осындай ескертулер жазушы 
үшін керек. Редактор қатал, əрі жана-
шыр. Жазушыға жамандық ойлағаннан 
шүйлікпейді. Керісінше жақсы сын 
жарқыратып көрсетуге күш салады. 
Кеңес заманындағы ре дак тор ларда осы 
қасиет болды ма білмеймін. Бірақ дос-
редак тор лар болды. 

Əбдіжəміл Нұрпейісовтің «Қан 
мен тер» романы өндіріске ке тіп ба-
ра жатқанда, Зейнолла Қаб долов бір-
неше жеріне ескерту айтыпты. Сонда 
Нұрпейісов өн дірістегі жұмысты тоқ-
татып қойып, романын түзеді. Қадыр 
Мырзалиев «Жұлдыз» журналына 
жұмысқа тұрғанда тартпада жатып 
қалған Қалихан Ысқақтың «Қоңыр күз 
еді» повесін тауып  алып, журналға бас-
тырады. Ке йін сол шығармасынан бас-
тап Қалихан Ысқақтың аты шы ға бас-
тайды. Бұл көре білу. Жақ сы шығарма 
тартпада неге ұзақ уақыт жатып қалған? 
Со ны көре білетін редактордың болма-
ғанынан. Бұған əдеби таным, талғам 
керек.

Əдеби редакторлық деген, тіпті  мем-
лекет мүдделі болатын кə сіп. Өйткені 
əдеби редактор бол са, қазіргідей халту-
ра қап тап кетпейді. Я жарымжан, шикі 
дү ние лер шықпайды. 

Редакторлық 
мүдде

Жазушы Сергей Довлатов: «Егер жазушы шебер болса, 
оған редактордың қажеті жоқ, ал егер нашар қаламгер 
болса оны редактор құтқара алмайды» депті. Сонда әдеби 
редактордың қызметі қандай? Әдеби редактор дегенде 
көбіне біздің санамызда қате іздеп, сөйлем түзеп отырған 
кәсіп иесі көз алдымызға келеді. Әрине мәтін оқып отырған 
адам мұның бірін де көзге ілмей кете алмайды. Дегенмен 

шығарманың стилистикалық, фактологиялық, мағыналық 
жағына көп мән беріп, негізі жұмысты осы үш нүкте 
тұрғысынан қарайды. Әлемде әдеби редактордың жұмысы 
қалыпқа түскен. Ал бізде қалай? Жазушы қауымнан жақсы 
шығарма, үздік кейіпкер күтеміз. Бұл тек қаламгерге байла-
нысты ғана емес, әдеби редакторды талап ететін табанды 
жұмыс шығар мүмкін...

Бағашар 
ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»

Нью-Йорктың барлық 
бас паларын аралап шығып, 
бі реуінен қол дау таппаған 
28 жастағы Томас Вульф ең 
соңында амалы таусылған 
соң бума-бума қол жазбасын 
көтерген күйі атақ ты «Скриб-
нер» баспасының есі гін қақ-
қан. Онда əлемге Скотт Фиц д-
жеральд, Эрнест Хемин гуэйді 
танытып үлгерген даңқты 
Мак суелл Перкинс қар сы ал-
ды. Өз жазғанынан күде рін 
үзіп, соңғы үміттің алдын-
да дəрменсіз отыр ған Томас: 
«Сіз дің рома ны ңызды баса-
мыз, тек аздап қысқарту ке-
рек» деген сөзді естігенде 
ай   ран-асыр қалады. Сөйтіп 
жиыр  ма айға созылған азапты 
жұмыс бас талады. 90 мыңға 
дейін сөз қысқарып, бас-аяғы 
қайта-қайта жазылады. Бұның 
бəрі редактор Макстың (Оны 
замандастары солай айтатын) 
талабы болатын. Томас Вульф 
өзі шектен тыс көп жазатын, 
бірақ тамаша жазушы еді. 
Көп жазып келеді, оны редак-
тор күні-түні оқып, аяусыз 
қысқартады. Бірақ керек жерін 
қалдырады. Ең соңында роман 
мүлде басқа бейнеге еніп, тіпті, 
атауы да өзгереді. «Взгляни 
на дом свой, ангел» ро маны 
шыға сала қолдан-қолға ти-
мей, тез оқылып, жазушыға 
атақ əкеледі. Бірінші романы 
автобиографиялық сипаты 
бар, өзінің музасы Алиса Бер н-
стаинға арналған еді. Алғашқы 
сəтті жетістіктен кейін екінші 

рома нын Бруклинде төрт 
жыл жазады. Бұл кезде Томас 
ғашы ғы нан айырылған, бірақ 
нағыз дос тапқан бақытты жа-
зушы еді. 

Зерттеушілер Томас Вульф 
Макс ты əкесіндей көрді, ал 
Перкинс жазушыға ұл аңсаған 
махаббатын төкті деп жазады. 
Себебі Макстың бес қызы бо-
латын. Ол ұлды аңсап жүр еді. 
«О времени и о реке» романын 
Макс Перкинске бағыштағаны 
тегіннен тегін болмаса керек. 
Бұл шығармасы да алғашқы 
жетіс тікті қайталап, бірнеше 
рет басылып шығып, ең мықты 
ком мерциялық жоба ретінде 
баға ланады. Бірақ Томас Вульф 
өте қызық адам еді. Оның ойы 
бір сəтте өзгеріп, өзінің даң-
қы артқан кезде Максты шы-
ғар масын мүлде басқаша си-
патқа өзгертіп жібергені үшін 
кінəлап, достықтарына сызат 
түседі. Сөйтіп ол басқа бас-
памен келісімшартқа оты-
рады. Бірақ айықпас дертке 
ұшыраған сəтінде ауруханада 
жатып, соңғы хатын жаза-
ды. Онда ол бұл достықтың 
ең ізгі ниетте болғанын ай-
тып, Макстан кешірім сұраған 
болатын. Əдебиеттің есігін 
үмітсіз қаққан жазушыға 
осын ша мүм кіндік берген ре-
дакторына алғыс айтып, ми 
туберкулезінен көз жұмады. 

Фицджеральд өзінің ре-
дакторы туралы қайта-қайта 
жылы сөз айтқан болса, Хе-
мингуэй де шексіз риза бо-
латын. Ол ең соңғы берген 
сұхбатында Перкинсті жа-
зушы түйсікті əдеби редак-
тор ретінде бағалайды. 1929 

жыл дың қаңтарында Хем мен 
Макс Ки-Уэст бағытында тар-
пон аулауға шығады. Макс 
балық аулауды онша ұнат-
пайтын. Бірақ аяқталуға жа-
қын «Қош бол, майдан» ро ма-
нының соңғы нұсқасын тал-
қылау үшін теңізге шыққан. 
Романды аяқтаудың 47 түрлі 
нұсқасы болады. Жазушы 
соның қазір біз оқып жүрген 
нұсқасын таңдайды. Перкинс 
роман туралы жылы пікірін 
айтып, «Скрибнер» баспасы-
нан жазушыға еңбегі үшін 
16 мың доллар қаламақы 
алып береді. Бұ рын-соңды 
мұндай көлемде қаламақы 

қай жазушыға беріл генін айту 
қиын. Бұл романды жа зушы 
солдат өмірін нақты бе ру 
үшін солардың тіліндегі ауыз-
екі, тіпті, балағат сөздерді 
де қосып жазады. Бірақ ре-
дакторлар ондай сөздердің 
көбін сызып тастаған бола-
тын. Бірақ оқырмандар бəрібір 
романның тіліне қатысты на-
ра зы  лықтарын білдірген. Со-
ңында Хемингуэй қысқарған 
сөздердің тізімін жазып, оқыр-
мандарына ұсы нып ты. Бұл 
оқырман мен жа  зушының, ре-
дактор мен автордың арасын-
дағы тығыз жұ мыстың үздік 
көрінісі болатын. 

Қазір біздің ұғымымызда 
əде би редактор туралы түсінік 
бар ма, жоқ па білмеймін. Тіп-
ті, бар болған күннің өзінде 
бір-бірімен тығыз байланыс ты 
екі кəсіптің иесі қалай жұ мыс 
жасар еді деген сұрақ маза-
лайды. Бұрын баспаларда бол-
ған редакторлардың қызметі 
қандай болды десе, үлкен дердің 
көбі бірдей жауап береді. Дос 
пейілмен қолжазбаны оқып, 
ескер тулерін жасаған мысал-
дарды, əрине, кезіктіресіз-ақ. 
Бірақ қазіргі уақытта, əде биет 
пен оқырманның арасы  ал шақ-
тап кетті деп байбалам  салатын 
шақ қа тап болып тұр ғаны-
мыз да, оның үстіне нарықтық 
эко номиканың заң дылықтары 
билеп-төстеп тұрған сəтте 
оқыр  манға өтімді болу үшін 
жұ мыс іс тей алатын баспа, 
ең бастысы жазу шылардың 
қолынан шық қан мүк кəмал 
мүлікті қырнап-жонып, оқыр-
ман қызығатын деңгейге жет-
кізетін əдеби редакторлар 
қажет емес пе? Қазіргі кезде 
баспа ісіндегі олқылықтар ар-
найы мə селе қозғауды талап 
ететін жағдай. Корректор, 
редакторлық жұмыс, кітап са-
пасы, кітап сатылымы деген 
жолға қойылмаған, əр бас па 
өзінше əрекет етіп, күн кө ріп 
отыр. Ал осындай кезде шы-
ғармашылық адамдарының 
еңбегі қалай бағалануы керек 
еді. Бұл, əрине басқа əңгіме...

Əдеби редактор туралы сөз 
бол ғанда Перкинс өнегесі жиі 
еске алынады. Заман көшінен 
қал маймыз деп жүрген бізге 
де  əдеби редакторлық туралы 
ойлап қойған дұрыс шығар...

Перкинс өнегесі
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Айгүл АХАНБАЙҚЫЗЫ,
«Егемен Қазақстан»

Мейірімді мінезі баяғыда-ақ 
менмендікпен айырбасталып, 
талғамының биіктігі теңін та буға 
тосқауыл болып, отыздан  ас қанша 
оң жақта жүрген бой жет кендер осы 
үйреншікті «әлем   нен» аттап, өктем 
басып ен ді театр дың сахнасына 
келген де,  тік сіне қабылдағанымыз 
рас.   Өйт кені қоғамдағы кәрі қыз  
мә селесі уақыт өткен сайын өз 
жа расын өзі жалап жазып, іш тен 
тынып, тұйықтала түсетін бой-
дақ қыздардың өзі секілді өнер 
үшін де бұйығы, «жабық» тақы-
рып болып келген еді. Алайда 
қазақ сахнасының бұл мұңлы 
кейіп керді күткеніне көп болды. 
Шектен тыс көбейіп бара жатқан 
кәрі қыздар өздерінің «ұсақ-түйек» 
мәселе емес, қажет етсе, қатпар-
қатпар қасіретінің төркіні қоғам 
қалыптастырып жат қан құнсыз 
түсінік пен арзан моральға қатысты 
қалыңдап ба ра жатқанын көрсете 
алады екен. Өзіне шыжық болса да, 
кәрі қыздың өмірі кімге де бол са 
қызық, ол қандай көркем жанр дың 
тілімен сөйлесе де, көңіл аудар та-
тыны өтірік емес. 

М.Әуезов атындағы Қазақ 
мем  лекеттік академиялық драма 
театры қойған  «Жүрегімнің иесі» 
ат ты пьесаның о бастан театрдың 
Кі ші залына орайлас тырылып 
жазыл ғанының өзі – спектакльдің 
ең алғашқы оң  ше шімі. Кіші зал – 
кейіп кер мен сырласудың таптыр-
мас мүмкіндігі. Күйеуге шықпай, 
жас тық шағын ұзатып алған Дариға 
әр көрерменнің жанына келіп, 
иығына басын сүйеп, жан сырын 
айтты. Оның айтып отыр ғаны ой-
дан құрастырылған ер тегі емес. 
Өзі сияқты тұрмыс құ  ра алмаған 
мыңдаған қыздың бұл тек біреуі 
ғана, әркімнің басында жеке-дара 
өтіп жатқаны болмаса, себебі де, 
оқиғасы да ұқ сас қоғамдағы типтік 
көрініс. Көп шіліктің көзқарасында, 
кәрі қыз – толыққанды адам емес. 
«Екі жарты, бір бүтін» болып өмір 
сүруді аңсаумен-ақ арманына 
қолы жетпеген сол жартыкеш, жа-
рым бақыт иесі осы уақытқа дейін 
іштен тынып келгенім же тер деген-
дей, ақыры жарылды. Қорықпады. 
Ақталмады. Әдет тегі «ұят бола-
дыны» ұясына қуып тықты да, не 
үшін кәрі қыз болғанын жасырмай 
айтып берді.

Жас драматург, театртанушы 
Ай дана Аламанның бұл пьеса-
сы, ең алдымен, драматургияға 
тың идея, дара мінезді кейіпкер 
әке ліп қосуымен құнды. Ал бұл 
жаңа идеяны режиссер Ари даш 
Оспанбаева тосын әрі замана-
уи соны тәсілдермен өріс те те  
түс кен. Басты рөлдегі Сая жан  
Құлымбетова мен Гүлнұр Шың -
ғысова сахнадағы заман дасы ның 
сырымен сырттай емес, етене та-
ныс, образды өз іші нен «өн діріп» 
шығарған. Театр дың балет мейстері 
Гузель Мұхамет жанова қойған  би 
сахналары жеке әңгіме қозғауды 
қажет ете тін ізденіске толы еңбек. 
Су рет ші Қабыл Халықов басы 
ар тық декорацияның бәрінен қа-
шып, қарапайымдылық пен жұ-
таң дыққа мағына сыйғызып, сах-
налық минимализді құп көрген. Бір 
сөзбен айтқанда, бұл – жастардың 
туындысы. Жас адамның жүрек 
лүпілі, жастардың сезінуі, жасқа 
ғана тән еркіндік – театрдағы 
әдепкі таптаурындықты тас-талқан 
етуге жасалған талпыныс.

Әдетте, кәрі қыз деп кімді айта-
ды? Бұл топқа жасы 30-дан асқан, 

өзіне де, өміріне де жауап бере 
алатын, рухани да, материалдық 
жағынан да тәуел  сіз, еркін қыздар 
жатады. Қара пайым қыздар кәрі 
қыз атана бер мейді, себебі олар 
жылдам күйеуге шығып кетеді. 
Көбіне көз  тартатын сұлу бикеш-
тер отырып қалады. Міне, өмірдің 
осы әділетсіздігімен әдемі қыздар 
еш келісе алмайды. Дариға да со-
лай. Жалғыздықты құдайдан жа-
лынып жүріп сұрап алғандай, кәрі 
қыз біреуге кедергі келтіретіндей, 
қоғам болып қыспаққа алып, көз-
түрткі жасайтындары тіпті жаман. 
Бұл да әділетсіздік.

Жалпы сюжеті осындай, ба-
сы ар тық декорациясы жоқ спек-
такль де режиссер негізгі екпін-
ді бас кейіпкердің өзіне түсір-
ген. Қойылым бір адамға құрыл-
ғандықтан, моноспектакль деп 
атауға толық негіз бар. Жансая 
құр бысы мен Дубайда кездес-
кен жігіт секілді оқиғаны өріс-
тетуге жанама ғана әсері бар 
бірді-екілі кейіпкерді есепке алма-
ған да, оқиғаны бастайтын да, 
дамы татын да Дариғаның өзі. 
Экс периментальды, жаңашыл 
дүние болғандықтан, көрермен 
болып отырып, біз де бір сәт дәл 
осы спектакльге эксперимент 
жа сап көргіміз келді. Мә се  лен, 
қазақ театрының туын ды сын 
тама шалауға келген еуро палық 
– ағылшын әлде неміс көрер-
меніміз. Спектакльді синхрон-
ды аудармамен тыңдап отыр-
мыз делік. Ұяң, әдепті, өнегелі 
тәрбие алып өскен Дариға жоға ры 
білім алып, магистратура бі ті ріп, 
бір ірі компанияның бас менед-
жеріне дейін көтеріліп, барлық 
материалдық мәселесін өзі шешіп, 

аяғынан нық тұрған нағыз «атжал-
ман» аруға айналған. Сөйтіп жүріп 
жасының қалай 38-ге келгенін 
білмей қалған Дариғаның не 
үшін кәрі қыз болып, қу тізесін 
құ шақ тап қалғанын түсіне ал-
май аһ ұрып, жылап жүргенін 
анау шетелдік түсіне алар ма еді? 
Азамат тық қоғамда, азаматтық 
некеде өмір сүре беретін еркін 
елдің өкілі Дариғаның мұңын 
түсі ніп, оған дем бермек түгілі 
«Мы наның есі дұрыс па? Несіне 
жылайды? Бір жігітпен танысып, 
бірге тұрып, бақытты өмір сүре 
бермей ме? Сол да сөз бе екен?» 
деп кірпігін қағып-қағып, түк 
түсінбей, сансыз сауалдың құр-
сауын да отыратыны анық.

Бойына шақ ілім-білім жи на-
ған, қызметі бар, ақылды, көрікті 
дәл осы Дариға жаман бол ған-
дықтан жалғыз қалып, кәрі қыз 
атанды ма? Анықтап қарағанда, 
«кәрі қыз» деген ұғымның өзі әлеу-
меттік категориядан бұрын – таза 
ұлттық сананың жемісі. Бұл ұятты 
жоғары қойып, ұрпақ тәрбиесіне 
жауапкершілікпен қарайтын, ақ 
некенің қасиеті мен киесін ақы-
ретке дейін аялауды жөн санап, 
ұр пағының санасына сіңірген 
ұлт тың қаракөзі жамандығынан 
емес, адалдығынан осы ұғымның 

құр банына айналып бара жатқан 
жоқ па? Режиссер салмағы ауыр 
сұрақ тың астарын жалған пафос, 
өті рік пәлсапаға құрылған жан-
сыз диалогтармен емес, өткір ой, 
дәлел ді уәжбен ширатып, қылдан 
да нәзік осы шындықты жете түсі-
нуге қарай жетелейді.

Дариға жайдан-жай, бір күн-
де кәрі қыз бола салған жоқ. Ен-
деше пьесаның композиция сына 
өзек болып тұрған оқиға мен шие-
леністің де себебі болмауы мүм-
кін емес. Тәсілі тамаша табыл-
ған:  уақыт, оқиға кері айналады. 
Яғни «не үшін кәрі қыз атан ға-
нын» түсінбеген Дариғаның 38 
жастан бастап 23 жасқа дейінгі 
өмірі кері қарай көрсетілгенде, 
барлық сұрақтың шешімі табылады. 
Жас қыздың өмірінде болуы тиіс 
қуаныш пен қызықтың бәрі болған 
екен. Жігіт те, сезім де, махаббат 
та, сүйіспеншілік те, бәрі болған. 
Өмір – мүмкіндіктер кезеңі, тағдыр 
оған бір емес, бір неше мүмкіндік 
тарту етті – Арман, Мұрат, Марат, 
Жарас, Жалғас секілді жалғаса 
беретін бі рі актер, бірі ақын, бірі 
бизнесмен жігіттердің қай-қайсысы 
да Дариғаның бақыты болуға лайық 
еді. Бірақ махаббатқа ессіз сен-
ген адалдық та адамға қиянатын 
қалдырып кетеді екен. 23 жасында 
тас-талқан болып, тапталып қалған 
сенімін ендігі жерде ешбір үміт те, 
сезім де жалғап бере алмақ емес. 

Спектакльді екі құрамда да  
тама ша ла ғандықтан, салыстыр-
малы ой түюге мүмкіндік мол. Екі 
актрисаның да, Саяжан Құлымбе-
това мен Гүлнұр Шыңғысованың 
рөлдің ішкі қуатын бос сөзбен 
тол тыруға тырыспағаны қуантты. 
Кейіп кердің ішкі психологиясын 
ашып көрсетуге бағытталған моно-
спектакльдердің үлкен кемшілігі, 
бәлкім артықшылығы – ол жай 
ғана тілдің тақылдаған техникасы-
на сүйеніп алып баяндамашы бол-
ды ма, әлде образдың ішіне сүңгіп, 
се зінді ме, бірден байқалады. Сая -
жанның «кәрі қызы» өмірге өк пелі, 
сол өктемдігі шиеленіскен күйі 
қойылымның бүкіл өзегін бой лап, 
ақырғы көкейкесті мақ сатқа апара-
ды. Актриса сөз өрне гі арқылы да 
іс атқаруға болаты нын көрсетті. Ал 

Гүлнұрдың Да   ри ғасы пластикалық 
ойын өрне гінде жарқырай көрінеді. 
Се  бебі режиссер қыз бен жігіт 
ара сындағы сезімнің, бір сахна-
дан екін ші сахнаға өту кезеңіндегі 
оқи ғалардың шешімін би арқылы 
тапқан. Би қойылған шетелдік 
әндер де бой шымырлатар эро-
тикалық көріністерді жеткізуде 
аз рөл атқарып тұрған жоқ, кері-
сінше белгілі бір мөлшерге ба-
ғын дырылған сахна эстетика-
сына сай орындалуымен спек-
такль мазмұнын байыта түскен. 
Жастардың арасында қалыпты 
жағдайға айналып бара жатқан 
жауапсыздық, сатқындық, жал-
пы махаббаттағы ащы шындық 
осылай айтылуымен әлдеқайда 
өтімді. Қысқасы, қыздар соқтасы 
шыққан жара жайлаған теріні тіліп 
тұрып тұз септі. Кәрі қыз ту ралы 
өтірік жылап айта бергенше, оны 
өмірге өгей еткен себеп терге үңіліп 
қарауды сұрады. Өмір де жоқ, бо-
луы да мүмкін емес өзі қиялдан жа-
сап алған идеал жігіттің бейнесін 
жүректен жұлып алмай, жылдар-
мен бірге өсе беретін өзімшілдікті 
өлтірмей, кө ңіл ді күнді кем қылған 
тағдыр да еш қашан өңі жылып, 
өзгермейді...

АЛМАТЫ

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ, 
«Егемен Қазақстан»

«Жарты сағатта жетемін» деп 
хабарлама жазған кейіп керім кел-
генше Нью-Йорк көше леріндегі 
осындай көріністі тамашалап 
отырдым. Осыдан 5-6 жыл бұрын 
АҚШ-та «Эмми» жүлдесін жеңіп 
алған қазақтың тұратыны тура-
лы ақпарат естіп, онымен скайп 
арқылы сұхбаттасқанбыз. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
АҚШ-қа ресми сапары нан тіке-
лей ақпарат тарату мақсатында 
бір топ журналист Америкаға ат-
тан ған болатын. «Егемен Қазақ -
стан» газетінің атынан мен  де 
ілес тім. Мұхиттың арғы бе ті-
не күн де жол түсе бермейтіні 
бел гілі. Осы бір мүмкіншілікті 
ұтым ды пайдаланып қалу 
мақ  са тында Хасан мырзамен 
жолықпаққа бекі ніп, хат жазып 
жі берген едім. Жо ғарыдағы 
хабар лама – соған кел ген жауап.

Сәлден кейін көшенің бұры-
шынан таныс бейне жылы ұшы-
рап көзге шалынды. Жалпы, кез  
келген шетелде қазақты та ну  
қиын емес. Әдетте Батыс  әле-
мінің халқы бізді басқа азия лық 
халықпен шатастырып жатады 
ғой. Алайда зер салып қа ра-
ған адам қазаққа ғана тән ерек-
шеліктер бар. Қазақтардың жү-
рісі мығым келеді. Біздің кейіп-
керіміз де қазақтардың осы бір 
классикалық үлгісіне тән екені 
бір ден байқалды. Егер Хасанды 
танымасам да, қалың нөпірдің 
арасынан көргенде қазақ екенін 
дөп басып табатыным анық еді. 

Түркияда туған қандасымыз 
Хасан Шерефли «Discovery 
Chanel»-дің «Темір тордың арғы 
жа ғындағы балалар» фильмі ар-
қылы «Эмми» жүлдесінің «Зерт-
теу және деректі фильмдер» ата-
лымын жеңіп алған. Соңғы рет 
сөйлескенімізде ол Нью-Йоркте 
жұмыс істеп жүргенін айтқан 
еді. Бетпе-бет әңгіменің өзгеше 
болатыны белгілі ғой. Амандық-
саулық сұрасқаннан кейін кезде-
судің негізгі бөлігіне көшіп, 
Ха сан нан оқиғаны қайтадан 
бастан-аяқ айтып беруін өтіндік. 

– Бұл сонау 2000 жылдары 
бол ған оқиға. Фильмді түсіру 
ту ралы ұсынысты телевизиялық 
ком панияда жұмыс істейтін та-
нысым айтқан еді. Бірнеше адам 
жиналып түзету мекемесінде жа-
засын өтеп жатқан балалар ту-
ралы деректі фильм түсірмекші 
екен. Олар зерттеу жасайтын 
адам  іздеп жүрген көрінеді. Сол  
аралықта АҚШ-қа оқу түс кен 
едім. Сабақ басталғанға де йін 
қолым бос болғандықтан, ұсы-
ныс қа келістім. Америкадан кел-
ген екі өкілмен бірге жұмысты 
бастап кеттік. Анкарадан бастал-
ған зерттеу бір жылға созыл-
ды. Көп теген елдердің түзету 
ме ке мелерінде болып, балалар 
өмі рімен таныстық. Жазасын 
өтеп жатқан әртүрлі жастағы 
үш баланың күнделікті өмірін 
бақы ладық. Ұйқыдан оянып, 
қай та ұйқыға кеткенге дейінгі 
бір күнін қалай өткізетінін на-
зарымызда ұстадық. Олардың 
тәр  биешіс імен,  аспаздар-
мен, мұғалімдерімен сөйлес-
тік. Еркіндікке шыққан жасөс-
пі рімнің кейінгі өмірі қалай 
өзгереді? Оны да зерделеп кө-
ру ге талпындық. Бір сөзбен айт-
қанда, өмірге темір тордың ар 
жа ғын дағы балалардың көзімен 
қарауға тырыстық, – деп өткен 
күнді есіне алды Хасан. 

Біздің кейіпкер «Эммиді» 
жүл десін 2003 жылы жеңіп 
алды. Онымен бірге «Темір 
тордың арғы жағындағы бала-
лар» деректі фильмін түсіру 
жұмысына Леван Адами, Суприя 
Аваси, Кэйт Бло ует, Кларинда 
К э п п е й д ж ,  Д ж о н  М а й е р , 
Джед Родштейн, Дебора Шип-
ли, Брайан Вудс есімді зерт-
теушілер атсалысқан. Хасан 
мыр за жүлдені жеңіп алғандағы 
оқи ғаны былай баяндайды.

– Филадельфия университе-
тінде оқып жүрген едім. Бір күні 
маған жүлдеден үміткер екенім 

жа зылған марапаттау салтанаты-
на шақырту сертификаты келді. 
«Темір тордың арғы жағындағы 
ба лалар» менің алғашқы жобам 
бол ғандықтан, өзімнің жүлде 
ала тыныма сене қоймадым. 
«Эм миді» Нью-Йорктегі Мэр-
риот қонақүйінде тапсырады. 
Ұйым дастырушылар оған қаты-
су үшін кемінде 500 доллар ке-
рек екенін айтты. Студент үшін 
бұл қомақты қаражат болатын. 
Сөй тіп, марапаттау рәсіміне 
қатыс падым. Біраз күннен кейін 
жұ мысымыз үздік шыққанын 
ес тідім. Ұйымдастырушылар 
ха барласып, жүлдені қалай ала-
тынымды сұрады. Мен үйге 
әкеліп беріңдер дедім (Күліп 
алды). Бірақ мен телевизия са-
ласында жұмыс істеген емеспін. 
Бір рет бағымды сынап көріп, 
жүлдегер атандым. Одан кейін 
өмір ағымымен басқа салаға 
ауы сып кеттім. Алайда бұл са-
ладан алысқа ұзап кеткенім жоқ. 
Таяу да жарнама түсіретін шағын 
ком пания аштым. Оның жұмысы 
енді-енді қарқын алып келеді, – 
дейді Х.Шерефли. 

Деректі фильм түсіру бары-
сын да көптеген елдердегі түр-
мелер дің жай-күйімен танысқан 
Хасан Түркияда 2000 жылдары 
жұмыс істеген «Түзету үйі» 
жобасының ерекшелігіне тоқ-
талды. 

– Түркияда жалпы түзету 
меке месінен бөлек «түзету үйі»-
(Islahevi) деп аталатын бір не-
ше мекеме бар. Түзету үйі нің 
ерекшелігі, ол жерде бала түр-
медегідей қоршаудың ішінде 
бол  майды. Қалаған уақытында 
емін-еркін сыртқа шығып жү-
руіне мүм кіндік бар. Оқу оқи-
тындары мектебіне, жұмыс іс-
тей тіндері жұмысына бара ала-
ды. Балалар ол жерде білім және 
тәрбиемен қатар қолөнер де 
үйренеді. Осы арада бұзық бала-
лар қалай ол үйге өз еріктерімен 
барады деген заңды сұрақ туады. 
Сөйт сек, көшеде аш-жалаңаш 
жүр ген балалардың «түзету 
үйін дегі» қолайлы жағдай көңіл-
дерінен шығады. Қысқаша айт-
қанда, онда қылмыс жасаған 
бала лардың түзелуі үшін бар 
жағ дай жасалған. 

Хасан мырза деректі фильмді 
түсі ру барысында көп нәрсе үй-
рен генін айтады. Өмірге көз қа-
расы өзгеріп, ата-ананың, ер кін-
діктің қадірін түсінген. Шү кір 
етудің маңызын түсініп, жауап-
кершілікті сезінген. 

– Жаман бала болмайды! 
Сәбидің пәк көңілі жаманшы-
лықты қаламайды. Алайда үл-
кен дер тарапынан берілген тәр-
биенің нашар болуы баланың 
қаты гез немесе бұзық болуына 
ықпал етеді. Бала тәрбиесінде 
ата-ананың орны бөлек екенін 
естен шығармауымыз керек. 
«Ар ғы жақтағы» өмірді кө ріп  
келген баланың алдынан бір-
неше мәселе шығады. Оның 
сот талғанын естігендер оған 
бас  қаша көзқараспен қарайды, 
жұ мыс тауып қоғамның бір бөл-
шегіне айналып кетуі де қиын. 
Тү зету мекемесінен шыққан 
ба лаға қоғам қарсы тұрғандай 
кө рінеді. Сондықтан, оларды 
ба рынша түсінуге тиістіміз. Біз-
дің деректі фильмімізден кейін 
көптеген адамдар «түзету үйі-
нің» пайдасы мол екендігін сөз сіз 
мойындады. Бірақ ондай «тү зету 
үйін» ашу көп қаржыны талап 
ететіндіктен, жүзеге асыру қиын. 

Есіме Хасанның телефо нын та-
уып, Нью-Йоркке хабарласқа ным 

түсе кетті. Бір неше жылғы оқиға 
қаз-қал пында көз алдыма келе 
қалды. Америкаға шалынған қо-
ңырау ұзатылып барып, біраз дан 
кейін алынды. Тұтқаны кө тер ген 
кісі нің дауысын алғашын да айыра 
алғаным жоқ. Хасанның Түр кияда 
туғанын, қазақша біл меуі мүмкін 
екенін ескеріп, тү рік тілінде аман-
дасып, өзімді та ныс тырған едім. 

– Балам-ай, Асан үйде жоқ еді. 
Әлгі, Кәмилә келін де бір жақ-
қа шығып кетті. Бір сағаттан соң 
үйге келеді. Сол кезде хабарласып 
көрші, – деген әженің қоңыр үні 
тұтқаның ар жағынан ес тілді. 

Шынымды айтсам, Нью-
Йорк  ке телефон шалып, әженің 
қо ңыр дауысын естимін деген ой 
үш ұйықтасам түсіме кірмепті. 
Бір сағаттан кейін Хасанмен ха-
барластым... 

Х.Шерефлимен таныстығы-
мыз осылай басталған болатын. 
Сол бір мейірімді дауыстың иесі, 
Хасан ның анасы қайда екенін 
сұрадым. Жамила әжей қазір 
Ыстанбұлда кіші ұлдың қолында 
тұрады екен. Американың қым-
қуыт тіршілігі қарияның денсау-
лығына сай келмейді. 

– Жылына бірнеше мәрте жең-
гең Кәмиланы, ұлым Алтай мен 
қызым Софияны ертіп әжемізге 
барып тұрамыз. Қазақстанды да 
аралап қайтқымыз келеді. Бірақ 
уақыт тапшы болғандықтан, 
мүмкіндік бола бермейді, – дейді 
Хасан. 

Біздің кейіпкер 1971 жы лы 
Түркияға көшіп барған қазақтар-
дың отбасында дүниеге келген. 
Отбасында алты ағайынды. 
1998-99 жылдары тарихи Ота-
нында тұрып, Алматыда «Тур-
куаз» фирмасында жұмыс істе-
ген. Жұбайы Кәмила – Қазақ-
станның халық әрт ісі Досқан 
Жолжақсыновтың қы зы. Оны-
мен Қазақстанда жүр ген де та-
ныс қан екен. 

Қазіргі таңда Хасанның жеке 
кә сібі бар. Ол құрылыс материал-
дарын жеткізумен айналысады. 
Бұл бизнесті дөңгелеткеніне 
біраз жылдың жүзі болыпты. 
Кәсібі бірте-бірте қанат жайып 
ке леді. Келешекте Нью-Йорк 
пен Вашингтон секілді үлкен 
ша  һарлардың нарығына ену 
жос парда бар. 

Кейіпкеріміз Қазақстанмен 
бай ланысын үзбеген. Шамасы 
келсе өзі тұратын қаладағы қан-
дас тарына көмек қолын созып 
тұрады. Әйтсе де, Хасанның 
мы  на нәрсеге көңілі толмайды.  
АҚШ-қа жұмыс іздеп бар ған  
қазақтар оның фирмасында  бір 
ай жұмыс істеп, басқа жаққа 
«қа шып» кетеді екен. Өзге ұлт-
тар секілді бірге жұмыс іс-
теп, өз ара қолғабыс жасап, бір- 
бі  рін сүйемелдеудің орны на 
не  кен-саяқ жүруге құмарта-
тынына ренжиді. АҚШ-тағы 
Қа зақ стан елшілігі сондағы қан-
дас тарымызға арналған мере-
келік шараларын көбейтсе деген 
тілегін де жасырған жоқ.

Нью-Йорк секілді алып ша-
һар да бәрі уақытқа келіп тіре-
леді. Құжынаған қаланың өмі-
ріне ілесу үшін әрдайым асы-
ғып жүру керек. Сондықтан 
біз дің де, оның да уақыты тап-
шы. Екі сағатқа созылған еркін 
әңгімеден кейін Ха сан мен 
жылы қоштастық. Қа зақ станға 
дұғай-дұғай сәлем жол даған ол 
метроға қарай бет алды. Көшеде 
жүргіншілердің қа расы көп 
болғанымен, қалың нө пірдің ара-
сынан қазақтың өр шіл бейнесі 
ерекше көзге түсіп, ұзай берді...

ТЕАТР «ЕГЕМЕН» АШҚАН ЕСІМДЕР

«Жүрегінің иесін» іздеген 
мұңлық

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақтың көбеймей отырғанын кәрі қыздан көріп, сол 
күйеуге шықса, бүкіл мәселе тап қазір, табан астында шешіле 
қалатындай өзеуреп шығатындар оң жақта отырып қалған 
мұңлықтарды құлаш-құлаш мақалалармен мыжып-қажап келе 
жатқанына қаншама жыл. Үйіндегі туысынан бастап көшедегі 
таксистке дейін тергелетін кәрі қыздың өмірі ернін сылп еткізіп 
әңгіме соғатын екеудің емініп, езіліп отырып айтатын ең сүйікті 
тақырыбы. Бұл аз болса, екі бүйірін таянған, өмірге өкпелі бір 
көкдолы кейіпкер керек болса, ара-тұра киноның да ішінен 
табылып жатады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Эмми» жүлдесін алған 
Шерефли

–––––––––––––––––––
Манхэттен. Аспанмен 
та ласқан биік ғимарат-
тардың қасында құжы-
наған халық құмырсқадай 
көрінеді. Әне, портфелін 
асынып, тамақ салынған 
қалбырын құшақтаған 
біреу метроға қарай бе-
зіп бара жатыр. Алып 
шаһар дың құжынаған тір-
шілігінің ажырамас бөлігі. 
Мына бір қара нәсілді жас  
азаматтың жүрісі тым 
маң  ғаз. Құлағында сыр-
ға,  басында «вандамка», 
шал ба рының ауы тізе сіне 
түс кен. Құдды Америка-
дағы еркіндіктен хабар 
беретіндей...
–––––––––––––––––––

РЕЖИССЕР САЛМАҒЫ АУЫР СҰРАҚ
ТЫҢ АСТАРЫН ЖАЛҒАН ПАФОС, ӨТІ
РІК ПӘЛСАПАҒА ҚҰРЫЛҒАН ЖАНСЫЗ 
ДИАЛОГТАРМЕН ЕМЕС, ӨТКІР ОЙ, ДӘЛЕЛ
ДІ УӘЖБЕН ШИРАТЫП, ҚЫЛДАН ДА НӘЗІК 
ОСЫ ШЫНДЫҚТЫ ЖЕТЕ ТҮСІ НУГЕ ҚАРАЙ 
ЖЕТЕЛЕЙДІ.
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«Актюбе-О» ЖШС (әрі 
қарай – Серіктестік) өзінің 
қатысу шыларына 1998 жылғы 
22 сәуірдегі №220-І «Жауап-
кер  ші лігі шектеулі және қо-
сымша серіктестіктер тура-
лы» Заңының (әрі қарай – Заң) 
47-бабында қарастырылған 
тәр тіпке сәйкес 20.03.2018 
жылы 10 сағат 00 минутта 
мы на мекен-жайда: Қа зақ-
стан Республикасы, Ақмола 
об  лысы, Жарқайың ауданы, 
Отрад ное а., Жастар к-сі., 2 А 
үйде се ріктестік қатысу шыла-
ры ның кезектен тыс жалпы 
жи налысы өткізілетінін ха-
барлайды.  

Күн тәртібінде мына мәсе-
ле лер қаралатын болады:

1. Бұған дейін жасалған 
мәміле лерді, атап айтқанда: Се-
ріктес тікке қатысушылардың 
15.02.2018 жылғы кезектен 
тыс жалпы жиналысында 
қабыл данған, міндеттемелерді 
үшінші жақтың орындауы 
туралы келісімшарт пен мін-
деттемелерді үшінші жақ тың 
орындауы туралы келісімді 
мақұлдау туралы.

2. «Цеснабанк» АҚ ұсын-
ған шарттар негізінде Серік-
тестіктің атқарушы органына 
мәмілелер жасасу үшін бар лық 
өкілет тіктерді беру туралы. 

Серіктестікке қатысушы-
лар  дың жалпы жиналы-
сы Заң ның 45-бабының 
1-тарма ғындағы талаптарға 
сәйкес өткізіледі.     

Республикалық меншік объекті лерін сату 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 
жылғы 9 тамыздағы №920 қаулысымен 
бекітілген Жеке шелендіру объектілерін сату 
қағи дасына сәйкес жүзеге асырылады.

Аукционның өткізілу күні мен уақыты: 
2018 жылғы 6 наурызда

 Астана қаласының уақыты бойынша 
сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін.

Астана қаласының мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру департаменті бойын-

ша (Астана қаласы, Әуезов көшесі, 14)
Сауда-саттықтың бағасын көте ру әдісімен 

аукционға қойы лады:
Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан Респуб-

ликасы Сыртқы істер министрлігі» ММ. Мекен-
жайы: Астана қ., Жансүгіров көшесі, 14/1. Тел. 
72 03 95, 8 777 270 68 86.

1. «Audi A8 L» маркалы автокөлік, м/н 
954RC01, 2011 ш.ж. Бастапқы баға – 6 245 000 
теңге. Кепілдік жарна – 936 750 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «Мемлекет тарихы 
институты» ММ. Мекен жайы: Астана қ., 
Тұран даңғылы, 11. Тел. 74 10 55, 74 01 72, 
8 701 444 38 37, 8 778 258 67 49

2. «Toyota Camry» маркалы авто көлік, м/н 
087AE01, 2008 ш.ж. Бас тапқы баға – 1 686 000 
теңге. Кепілдік жарна – 252 900 теңге.

 Теңгерім ұстаушы – Қазақстан Респуб-
ликасы Президенті Іс Бас қар масының 
«Мемлекеттік рези ден циялар дирекциясы» 
РМК. Мекенжайы: Астана қ., Респуб лика 
даңғылы, 62. Тел. 39 76 40, 8 701 528 54 38, 
8 707 528 54 39.

3. «Skoda Octavia Combi Tour» маркалы 
автокөлік, шаңақ № TMBJX41U788835681, 
2008 ш.ж. Бастапқы баға – 1 334 000 теңге. 
Кепілдік жарна – 200 100 теңге.

4. «Skoda Octavia Combi Tour» маркалы 
автокөлік, шаңақ № TMBJX41U588854777, 
2008 ш.ж. Бастапқы баға – 1 154 000 теңге. 
Кепілдік жарна – 173 100 теңге.

5. «Skoda Octavia Combi Tour» маркалы 
автокөлік, шаңақ № TMBJX41U588853760, 
2008 ш.ж. Бастапқы баға – 1 334 000 теңге. 
Кепілдік жарна – 200 100 теңге.

6. «Skoda Octavia» маркалы автокөлік, шаңақ 
№ TMBJX41U988830594, 2008 ш.ж. Бастапқы 
баға – 1 256 000 теңге. Кепілдік жарна – 188 400 
теңге.

7. «Toyota Camry» маркалы автокөлік, шаңақ 
№ 6T1BE32K15X479649, 2004 ш.ж. Бастапқы 

баға – 1 306 000 теңге. Кепілдік жарна – 195 900 
теңге.

8. «Toyota Camry» маркалы автокөлік, шаңақ 
№ 6T1BE32K65X479906, 2004 ш.ж. Бастапқы 
баға – 1 306 000 теңге. Кепілдік жарна – 195 900 
теңге.

9. «Toyota Camry 3.0 Gx» маркалы автокөлік, 
шаңақ № JTDBF30K800161500, 2005 ш.ж. 
Бастапқы баға – 1 836 000 теңге. Кепілдік жар-
на – 275 400 теңге.

10. «Subaru Legacy Outback» маркалы 
автокөлік, шаңақ № JF1BP9LLA5G023716, 
2004 ш.ж. Бастапқы баға – 1 714 000 теңге. 
Кепілдік жарна – 257 100 теңге.

11. «МКСМ-800» маркалы автокөлік, шаңақ 
№ 492, 2002 ш.ж. Бастапқы баға – 979 000 теңге. 
Кепілдік жарна – 146 850 теңге.

12. «Камаз-5321 Ко 505а» маркалы автокөлік, 
шасси № ХТС53215032201230, шаңақ № КАБ. 
53205031866472, 2003 ш.ж. Бастапқы баға – 
3 650 000 теңге. Кепілдік жарна – 547 500 теңге.

13. «Трактор МТЗ 82.1 ЭО 2621Е» марка-
лы автокөлік, шаңақ № 82007947, 2008 ш.ж. 
Бастапқы баға – 2 864 000 теңге. Кепілдік жар-
на – 429 600 теңге.

14. «Зил-00131н» маркалы автокөлік, шасси 
№ 744956, 1987 ш.ж. Бастапқы баға – 1 474 000 
теңге. Кепілдік жарна – 221 100 теңге.

15. «Toyota Hi Ace» маркалы автокөлік, 
шаңақ № JT141LHH601000153, 2003 ш.ж. 
Бастапқы баға – 1 434 000 теңге. Кепілдік жар-
на – 215 100 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының 
(сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) 
Аста на қаласы бойынша департаменті» 
РММ. Мекенжайы: Астана қ., Иманбаева 
көшесі, 16а. Тел. 72 66 35.

16. «Lada 21214 187» маркалы автокөлік, м/н 
419BN01, 2012 ш.ж. Бастапқы баға – 582 000 
теңге. Кепілдік жарна – 87 300 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан Республи-
касы Ұлттық қауіпсіздік комитеті» ММ. 
Мекен жайы: Астана қ., Шолохов к-сі, 15а. 
Тел. 76 51 79.

17. «Mazda 323» маркалы автокөлік, м/н 
216RF01, 1998 ш.ж. Бастапқы баға – 594 000 
теңге. Кепілдік жарна – 89 100 теңге.

Анықтама үшін телефондар: 8 (7172) 32-
13-33, 32-44-82

Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу ха-
барлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі 

және аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын 
аяқталады, содан соң қатысушылар берген 
өтінімдерін кері қайтара алмайды.

Сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдік 
жар налар мемлекеттік мүлікті есепке алу 
саласындағы бірыңғай оператордың шо-
тына төленеді: Кепілдік жарнаны алушы 
– «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ; 
БСН:050540004455; КНП: 171; Кбе:16; 

Банк атауы:
« Қ а з к о м м е р ц б а н к »  А Қ ;  Ж С К 

КZ529261501102032004; БСК: KZKOKZKX;
« А с т а н а  Б а н к і »  А Қ ;  Ж С К 

КZ914500339860000351; БСН: ASFBKZKA.
Назар аударыңыз! Қатысушының хабар-

ламада көрсетілген талаптарды сақтамауы, 
сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы 
транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу 
туралы хабарламада көрсетілген кепілдік 
жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі 
сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының 
өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз 
болып табылады.

Аукционға қатысу үшін мыналарды:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру 

нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің 
атын (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру 
нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, 
бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын 
(бар болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші 
деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының 
деректемелерін;

4) байланыс деректерін (почталық мекен-
жайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, 
тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу 
қажет. 

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кез-
де қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің 
веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.

Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін 
объект бойынша қатысушының ЭЦҚ қойылған 
сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің 
веб-порталында тіркеу қажет.

Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру 
нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында 
көрсетілген қатысушының электронды мекен-
жайына өтінімді қабылдау не өтінімді қабыл-
даудан бас тарту себептері туралы электрондық 
хабарлама жібереді.

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің 

веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша 
аукцион залына кіруге рұқсат беріледі.

Аукционға қатысушылар аукцион бастал-
ғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион 
нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына 
кіреді. Аукцион жекешелендіру объектісінің 
бастапқы құнын аукцион залында автоматты 
түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты 
өткізу туралы хабарламада көрсетілген Астана 
қаласының уақыты бойынша басталады.

Аукционды өткiзу кезiнде жекешелендiру 
объектiсiнiң бастапқы бағасы жекешелендіру 
объектісінің алғашқы бағасына тең болады.

Бағаны көтеру әдісін қолдана отырып 
аукционды өткізу тәртібі:

1) егер аукцион залында аукцион бастал ған 
сәттен бастап жиырма минут ішінде қатысу-
шылардың бірде-біреуі қағидаға сәйкес 
белгіленген қадамға жекешелендіру объек-
тісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен 
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін 
растамайтын болса, онда осы жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион өткізілмеді деп 
танылады;

2) егер аукцион залында аукцион бастал-
ған сәттен бастап жиырма минут ішінде 
қатысушылардың біреуі қағидаға сәйкес 
белгі ленген қадамға жекешелендіру объекті-
сінің бастапқы бағасын арттыру жолымен 
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін рас-
тайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген 
қадамға артады;

3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін 
жиыр ма минут ішінде қатысушылардың бірде-
біреуі жекешелендіру объектісінің ағымдағы 
құнын арттыру жолымен жекешелендіру 
объектісін сатып алу ниетін растамайтын бол-
са, онда жекешелендіру объектісін сатып алу 
ниетін соңғы растаған қатысушы жеңімпаз 
болып танылады, ал осы жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион өткізілді деп та-
нылады. 

Жекешелендіру объектісі бойынша бағаны 
көтеру аукционы қатысушылардың бірі ұсын-
ған ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі.

Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы 
бағаны арттырудың кемінде екі қадамына өскен 
жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойын-
ша бағаны көтеру аукционы өткізілген болып 
танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі 
қадамға көтеруді кемінде екі қатысушы жүзеге 
асырады.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Астана қаласының мемлекеттік мүлік және

жекешелендіру департаментінің республикалық меншік объектілерін сату бойынша www. gosreestr. kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында 
аукцион өткізетіндігін хабарлайды

ТАЛАП ЖӘНЕ ТӘРТІП

Қалмұханбет Қасымов бірін-
ші кезекте Елбасы Жолдауы ның 
негізгі міндеттері талқыланған 
облыс әкімі Қырымбек Көшер-
баев  тың халыққа есеп беру кез-
де суіне қатысты.

Түсіндіру жұмыстары шеңбе-
рінде өткізілген облыс активімен 
кездесу барысында министр бас-
ты құжатта көрсетілген негізгі 
басым бағыттарға сипаттама 
бе  ріп, алға қойған мақсаттарды 
іске асыру бойынша ел Үкіметі 
қабыл  дап жатқан шаралар тура-
лы әңгімеледі. Кездесуде замана-
уи құқықтық және қауіпсіз қоғам 
құру мәселелеріне баса назар 
ауда рылды.

Бұдан соң Қ.Қасымов азамат-
тарға жеке қабылдау өткізіп, өңір 
тұрғындарының нақты мәселе-
лерімен танысты, сонымен бірге 
азаматтарды алаңдатқан мәселе-
лерді жедел шешу жөнінде тап-
сырма берді.

Сапар барысында министр 
ішкі істер, төтенше жағдайлар 
және қылмыстық атқару жүйесі 
департаменттерінің жеке құра-
мы мен кездесті. Бұл кездесуде 
Қ.Қасымов Жолдаудан туын-
дайтын мін деттерді іске асы-
ру үшін ішкі істер органдары 
қабыл дайтын негізгі шараларға 
нақтырақ тоқталып, басым 
бағыт тарды пысықтады. 

«Қазіргі заман талаптары-
на сай болу үшін Президент 
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауы ішкі істер ор-
гандары қызметін жаңғыртуға 
және технологиялық дамуына 
жаңа серпін беруі тиіс», деп атап 
өтті Ішкі істер министрі.

Келесі кезекте Қ. Қасымов 
жергілікті полиция қызметінің, 
кезекші бөлімнің және қажетті 
құралдармен қамтамасыз етіл-
ген көшпелі полиция бекетінің 
жұмысымен танысты. Министр 
ғимараты толық қайта құрастыру-
дан өткен қылмыстық-атқару 
жүйесінің мекемесінде болды. 
Мұнда бұрынғы жапсырма-
лап салын ған үй-жайдың орны-
на халықаралық стандарттарға 
сәйкес сотталғандарды камера-
лар бойынша ұстауға арналған 
жатақханалар тұрғызылған. 
С о  н ы  м е н  б і р г е  м и н и с т р 

соттал ғандардың кәсіптік білім 
алуы және өңірдің бизнес 
құрылым дарын тарта отырып, 
қосымша жұмыс орындарын 
құру мәселе лерін талқылады. 

Министр назарына ІІД оқу-
жаттығу орталығының, Жала-
ғаш АІІБ және Арал ауда нын-
дағы Сексеуіл полиция бөлі мі 
құры лыс тарының жобалары 
ұсынылды. 

Сонымен қатар Қ. Қасымов 
өткен жылы республика бойын-
ша ұйымдастырылған слеттің 
жеңімпаздары болған жол қозға-
лысының жас инспекторларымен 
кездесіп, оларға жол қауіпсіздігі 
ережелерін жетік игер гендері 
үшін алғысын білдірді. 

«Егемен-ақпарат»

Темір ҚҰСАЙЫН,
«Егемен Қазақстан»

Мұндай тер іс  демо  гра-
фиялық көріністің алдын алу 
мәселелері қоғамдағы жұрт-
шы лықты ойлан дыруға тиіс. 
Ай талық өткен жылы Ақтө бе 
облысында 7000-ға жу ық жұп 
отбасын құрса, соның 2600-ден 
астамы ажырасып үлгер ген. 
Сөз жоқ, бұл – өте алаң да тар-
лық мәселе.

– Ерлі-зайыптылар өзара 
келісім мен ортақ түсіністікке 
келе алмай, екі жаққа кеткен-
де ең алдымен балалар жапа 
шегеді. Бұл жайт өз кезегінде 
отбасы проблемалары мен 
түйін дерін бір жүйе мен ізге 
кел  тіруге септігін тигізе ала-
тын арнаулы ор талықтың қа-
жет екенін көрсетеді. Сон-
дықтан да биыл өңірде «От-
басы академиясы» жобасы 
жү зеге асуда. Оның қыз метіне 

бірінші кезекте психолог ма-
мандар  мен  медиаторлар-
ды мейлінше көбірек тарту 
көзделген, – деді Ақтөбе облы-
сы әкімінің орынбасары Ербол 
Нұрғалиев. 

Оның мәлімдеуінше, оған 
түрлі түсінбеушіліктер мен 
келеңсіз жағдайдарға тап болған 
ерлі-зайыптылар ғана емес, 
үйленуді немесе тұрмыс құруды 
ойластырып жүрген болашақ 
шаңырақ иелері де тартылмақ. 
Болашақ ата-аналар мектебі де 
аталған «Отбасылық академия-
сы» жобасы аясында жұмыс 
істемек. 

АҚТӨБЕ

Басым бағыттар пысықталды
––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысының 
«Төртінші өнеркәсіптік 
революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкін
діктері» атты Жолдауын 
насихаттау жөніндегі Ішкі 
істер министрі Қ.Қасымов 
бастаған республикалық 
ақпараттық топ Қызылорда 
облысында өз жұмысын 
бастады.  
––––––––––––––––––––

Отбасы академиясы
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазіргі кезде отбасы құндылықтарын нығайту және 
демографиялық саясат мәселелерін тереңдету ісінің мәні мен 
маңызы жоғары. Сонымен бірге бүгінгі отбасын құрған жастар 
арасында ажырасу деректерінің көптігі алаңдатпай қоймайды.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Айгүл 
АХАНБАЙҚЫЗЫ,
«Егемен Қазақстан»

«Qazaqstan» РТРК Басқарма 
төрағасы Ерлан Қарин айт-
қандай, «ұлттық» деген анық тама 
атауы ның өзі теле арнаның бар 
болмысын ай ғақтайды. Ұлттық 
корпорация өзінің мерейлі 60 
жасына аяқ басып отыр. Телеар-
наның 60 жылдығына арналған 
«Qazaqstan» – еліміздің теле-
эпопеясы: ұлттық арнаның даму 
моделі» атты халықаралық ғылы-
ми-тәжірибелік конферен ция 
мен салтанатты шаралар жиын-
тығы кеше әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-де кеңінен аталып өтті.

Кең ауқымды бағдарламаға 
сәйкес, шаралар легі осы уақыт-
қа дейін қалыптасқан дәстүрмен 
сабақтаса келіп, журналистика 
факультетінің жанынан ұлттық 
арнаның «Qazaqstan» оқу-
шығар машылық зертханасының 
ашылуымен басталды. Бұған 
дейін факультетте «Егемен 
Қазақстан» газеті мен «Хабар» 
телеарнасы өз зертханаларын 
ашқан бола тын. Зертхананың 

ашылу салтанатында ҚазҰУ 
ректоры, академик Ғалымқайыр 
Мұтанов пен «Qazaqstan» 
РТРК Басқарма төрағасының 
бірінші орынбасары Ләззат 
Жүнісова лента қиып, теле-
визия саласының майталман 
ардагерлері Құсман Игісінов 
пен Ласкер Сейітов ақсақалдық 
ақ батасын берді. Болашақта бұл 
зертхана заманауи талаптарға 
жауап бере алатын, ақпарат 
пен цифрлы технология тілін 
меңгерген мамандар даярлаудың 
бірегей ұстаханасына айнала-
тыны сөзсіз. Сондай-ақ Л.Жү-
нісова журналистика факуль-
тетіндегі телевизия ісіне ма-
ман данып жүрген студенттер 
үшін жарияланған ең үздік 
студент тік материалдардың 
бес же ңімпазына шәкіртақы 
та быс етті. Бұдан соң кон фе-
рен ция қонақтары мен қаты-
сушылары «Қазақстандағы 
тележурналистиканың да-
муы мен қалыптасуы» атты 
«Qazaqstan» телеарнасының 60 
жыл дығына арналған баспасөз 
мате риалдары, кітап және фото-
көрмені тамашалады. 

Конференция қатысу шы-
ларына ұлттық арна ның тари-
хын баяндайтын бейнежазба 
– деректі фильм көрсетілді. 
Бүгінде телеарнада музыка мен 
эстраданы насихаттайтын «Мен 
– қазақпын», «Hit-Qazaqstan», 
«Сазгер», еліміздің көрікті жер-
ле рімен таныстыратын «Ел 
ішінде», «24 сағат табиғат құша-
ғында», «Киелі Қазақстан», 
«Ұлы дала ұлағаты», сондай-ақ 
«Алаш тың аманаты», «Тарихтың 
тамырында» көрерменге жол 
тартты. Көпшіліктің көңілінен 
шыққан ақпараттық-саяси «Ап-
та», «Ақпарат», «1 студия», 
«Ме нің Қазақстаным», «Қаре-
кет», «Келбет», «Жарқын бей-
не» сынды деректі, танымдық, 
әлеу меттік, рухани бағыттағы 
бағд ар ламалар жалғасын тауып 
жатыр. 

К о н ф е р е н ц и я  ж ұ м ы с ы 
«Qazaqstan» арнасының аға 
буын өкілдері Құсман Игісінов, 
Фа тима Бегенбаева, Гүлмария 
Бар манбекова, Марс Омаровтың 
және бүгінгі көрерменнің ықы-
ласына бөленіп жүрген Бейсен 
Құранбек, Нартай Аралбайұлы, 
Мейіржан Әлібек, Баян Бақкелді, 
Ал мат Әбдіраман, Ерлан Атам-
бай сияқты жас буынның жур -
налистика факультетінің сту-
денттеріне арналған шеберлік 
сабақ тарымен ұштасты. 

АЛМАТЫ

Ұлттық арнаның 
зертханасы ашылды

Қорқыт Ата атындағы Қы зылорда 
мемлекеттік университетінің рек-
тораты мен ұжымы Қазақ Бас 
сәу лет-құрылыс академиясының 
президенті Әмірлан Айдарбекұлы 
Құсайыновқа аяулы анасы

Ғазиза ҚАСҚАҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып көңіл ай-
тады.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Qazaqstan» ұлттық арнасы – қазақ теледидарының 
қара шаңырағы. Телевизия саласындағы ұлттық бренд. 
2011 жыл дан бастап Елбасы Н.Назарбаевтың тапсыр
масымен мемлекетіміздің ақпарат саясатын жүзеге 
асыратын «Qazaqstan» ұлттық арнасы жүз пайыз қазақ 
тілінде хабар тарата бастады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҮЙРЕНЕТІН ҮРДІС
Асқар ТҰРАПБАЙҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»

Еңселі ғимараттың салта-
натты ашылу рәсіміне Жоғарғы 
сот жанындағы Соттардың 
қызметін қамтамасыз ету 
депар  таментінің басшысы Нұр -
серік Шәкіров, Ақмола об-
лыс тық сотының төрағасы 
Дос жан Әміров, Ақ мола об-
лысы әкімінің орынбасары 
Асқарбек Үйсімбаев, Жар-
қайың ауданының әкімі Мұрат 
Бал пан, сондай-ақ өңір дегі 
мем ле кеттік және құқық қорғау 
орган дарының басшылары, 
ардагерлер, судьялар мен сот 
жүйесінің қызметкерлері, ау-
дан тұрғындары мен БАҚ өкіл-
дері қатысты.

Жиналған қауым алдын-
да сөз алған Н.Шәкіров Жар-
қайың аудандық сотының жа-
ңа ғимараты құрылысының 
аяқталуы бүкіл Ақмола өңірі 

үшін жағымды оқиға екенін 
ерекше атады. Жоғарғы сот 
ор ганы алдағы уақытта да өз 
ай бынымен заң үстемдігінің 
салтанат құруына ықпал ететін 
соттар ғимараттарын салу-
ды және жөндеуді мақсат етіп 
отыр  ғанын жеткізді.

Сондай-ақ жиналған қауым 
алдында сөз алған облыстық 
сот төрағасы Д.Әміров әріп тес-
терін қоныс тойымен құт тық-
тай келе, бұл игілікті іс Елба-
сының сот мәртебесін кө теру 
жөніндегі тапсырмасы Ақ мола 
облысында жүйелі орын  далып 
жатқанының айға ғы екенін 
жеткізді.

Өз кезегінде облыс әкімі нің 
орынбасары Асқарбек Үйсім-
баев сот төрелігі үстемдік құра-
тын жаңа сарайдың ашылуы 
ай рықша оқиға екендігін ерек-
ше атады. Реті келгенде облыс 
әкімінің орынбасары игілікті іс 
бастамашысы болған Жоғарғы 

сотқа және Ақмола облыстық 
сотына алғысын жеткізе келіп, 
игі тілегін білдірді.

Ауданның беделді ақсақал-
дарының бірі Беріктас Баймол-
динов ақ батасын бергеннен 
кейін жаңа ғимараттың лентасы 
қиылып, іші көпшілікке көр-
сетілді.

Негізінен, сот ғимаратында 
аудио-бейнетіркеу жүйесімен 
және жаңа техникалық құрал-
д ар  мен жабдықталған екі сот 
залы бар екен. Сонымен қатар 
судьяларға, прокурорлар мен 
адвокаттарға, сот орындаушы-
ларына арналған кабинеттер 
қарастырылған. Бұдан басқа, 
кеңесу бөлмелері, мұрағаттағы 
істермен танысуға арналған 
орын және күту залымен жаб-
дық талыпты. Және де сот залы-
ның кез келген жерінен құжат-
тарды көрнекі түрде көрсетуге 
ар налған ыңғайлы бейнепроек-
тор орнатылған. Кіреберісте 
мүм кіндігі шектеулі азаматтар 
үшін арнайы пандус орнатылып, 
еден төсемелері кедергілерсіз 
және табалдырықсыз етіп жа-
салыпты.

Ақмола облысы

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

Сот жаңа ғимаратқа көшті
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ақмола облысы Жарқайың ауданының орталығы Державин 
қаласында соттың жаңа ғимаратының салтанатты ашылу 
рәсімі болып өтті. Жоғарғы сот бекіткен типтік жоба бойын
ша салынған ғимарат сот даулары қаралатын нысандарға 
қойылатын барлық халықаралық талаптарға сай келеді.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақтың ежелгі ел басқару дәстүрінде билердің міндеті мен 
рөлі зор болған. Өйткені, ел болған соң жер дауы, жесір дауы, 
ағайын арасында келіспеушілік, руаралық жанжал болмай 
тұрмайды. Осы шаруаның әділ шешілуін қазақ қоғамы билер-
ге жүктеген. Билерге қойылатын әуелгі талап қара қылды қақ 
жаратын әділеттілік болса, екіншіден, олар шариғатқа сай 
үкім-пәтуаларды басшылыққа алып, шешім қабылдауы тиіс.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Қойылымдар Қазақстанның 
және Италияның айтулы өнер 
қайраткерлерінің қатысуымен 
сахналанған. Алғашқы спек-
такльге музыкалық жетекші әрі 
дирижері болған Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, Алан 
Бөрібаев. Қоюшы режиссер 
– та нымал италиялық режис-
сер Джанкарло дель Монако. 
Мұхтар Әуезовтің либретто 
же лісі бойынша жасалған ұлы 
жауһар шын мәнінде шырқау 
шабыттың шынай жемісі болды.

– Бұл гастроль біз үшін аса 
м аңызды әрі жауапты, се бебі, 
бірінші кезекте, өзі міз ге жа
қын қазақстандық көрер мен
дермен қауышамыз. Труп па
мыз дың көпшілік әртісі өзде
рінің ұстаздарының алдына 

шы ғып, өнерін көрсетеді, ал олар 
шәкірттерінің кәсіби шеберлігіне 
бағасын бермек. Біз үшін бұл 
кезекті емтихан. Тұтастай ал
ғанда, труппаға гастрольдік 
са парлар, өзара тәжірибе алма
су қажет. Алматылықтар үшін 
«Абай» операсын бекер таң да
ған жоқпыз, бұл туынды ұлт
тық өнеріміздің бетке ұстар 
жауһарына айналды. Осы опе-
раны орындау арқылы біз Абай 
атын дағы опера және балет 
театры на деген құрметімізді 
білді реміз, – деп атап өтті «Аста
на Опера» театрының директо-
ры Ғалым Ахмедьяров.

Оның ертеңіне гастрольдік 
бағдарламаны сәтті жалғаған ХХ 
ғасырдың атақты хореографы 
Кеннет Макмилланның «Манон» 

балеті болды. Балет туынды-
сы аббат Превоның «Кавалер 
де Грие мен Ма нон Лесконың 
оқиғасы» рома нының желісі 
бойынша жасал ған. «Астана 
Операның» репер туарындағы 
шырайлы шығарма жақында ғана 
көрермен назарына ұсынылды. 
Қойылымды астаналық сахнаға 
Корольдік балет труппасының 
дәстүрін сақтаушылар – қоюшы 
балет мейстерлер Карл Бёрнетт 
пен Патри сия Руанн ала кел-
ген. Оның қоюшы дирижері 
Ар ман Оразғалиев. Оркестрге 
өң де ген – Мартин Йетс. Атап 
өтетін маңызды жайт, спек
такль Ресейдің Халық әрті сі, 
балет труппасының көркем
дік жетекшісі Алтынай Асыл
мұратованың арқасында театр
дың қоржынын толық тыр ды. 
Әйгілі өнерпаздың өзі бірнеше 
рет басты Манон партиясын 
аты аңызға айналған лондондық 
сахнада билеп, Кеннет Мак
милланмен бірге бейнені жа-
сауда жұмыс атқарған. Оның 
осы жауһар туындыны елорда 
сахнасына алып келу туралы 
ұсынысын қоюшы топ қуана 
қабыл алды.

–  М.Жаррдың «Париж 
Құдай анасының соборын» 
«Астана Опера» театрының 
труп пасы Мария театры (Санкт
Петербург) мен Карло Феличе 
(Италия) сахнасында орындаған 
еді, бірақ «Манон» балетін 
гастроль аясында алғаш рет 
ұсынбақпыз. Қазіргі таңда бұл 
хореографиялық туындыны 
ағылшын классикасы деп са-
найды. Спектакльде әрдайым 
жағымды кейіпкерлер болады, 
көрермендер олардың қасіретіне 
ортақтасады, әйтседе, жағымсыз 
бейнелер де жоқ емес, бірақ 
қоюшы режиссер оқиғаны ше-
бер жеткізгені соншалық, біз 
барлық қаһарманға жылы шы-
рай танытып, уайымқайғысына 
ортақтасып отырамыз, – деді 
Алтынай Асылмұратова.

М ұ н д а ғ ы  М а н о н  п а р -
тиясын Қазақстанның ең бек 
сіңірген қайраткері Мәди на 
Басбаева орындады. Алматы
дағы гастрольдік сапар Мо рис 
Жаррдың «Париж Құдай ана
сының соборы» балет спектаклін 
көрсетумен аяқталады. 

Мерей ДІЛДАБАЕВ

Қайрат ӘБІЛДА,
«Егемен Қазақстан»

Кеңес әскерінің Ауғанстан 
аумағынан шығарылғанының 
29 жылдығына арналған экспо
зицияны қала тұрғындары, жа  
у  ынгеринтернационалис
т е р ,  мектеп оқушылары және 
Т.Би гелдинов атындағы әскери 
мек тепинтернаттың кадеттері 
тамашалады.

Көрермендер назарына 200
ден астам жәдігер ұсынылды. 
Оның ішінде фотосуреттер, 
ауған соғысы кезіндегі әскери 
киімкешектер, наградалар мен 
ерекшелік белгілері болды. 

«Медальдің сырт жағы» 
көрмесін безендіру барысын
да авторлардың көп ойлану
ларына тура келіпті. Мәселен, 
«Бұл фотосуреттерді балаларға 
көр сетуге бола ма? Олар көрер
мендер жүрегінде қорқыныш 
тудырмай ма?», деген сұрақтар 
туындаған. Ойлана келе, ұйым
дастырушылар болашақта мұн
дай қателіктер қайталанбас 
үшін жас ұрпақ соғыстың 
суреттердегі қасіретті ізін, жа-
зылмас жарасын өз көзімен 
көрулері керек деген тоқтамға 
келіпті.

Фотограф Дәулет Абдрах
мановтың «Қызыл із» көр
месі жауынгеринтерна цио
налистердің қазіргі замандағы 

портреттер галереясын көрермен 
назарына ұсынды. Әр суретте 
екі кезең уақыты шендестіріле 
көрсетілген – алыста қалған 80
ші жылдар және оның аясындағы 
бүгінгі күн бейнесі. 

Аталған көрме жауынгер
интернационалистердің ерлік 
істері мен өз міндеттеріне де-
ген адал дықтарын бүгінгі буын 
өкілдеріне үлгі қылып көрсетуді 
мақсат еткен.

ӨНЕР

«Астана Опера» – Алатау төрінде
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жуырда «Астана Опера» театры Алматы қаласына гастроль-
мен барды. Осындағы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық опера және балет театрында астаналық 
труппа әлемдік өнер жауһарларынан тұратын қанық та ке-
ремет бағдарлама ұсынды. Гастроль «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында Мәдениет және спорт министрлігінің 
қолдауымен ұйымдастырылды. Тур қазақ музыкалық өнерінің 
әйгілі туындысы – А.Жұбанов пен Л.Хамидидің «Абай» 
ұлттық классикалық операсымен басталды.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

Ақтөс пен Пальма
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жазғы маусым бітіп, қыркүйектің соңында малшылар ауылдың 
қуыс-қуысындағы қысқы қонысқа аттануға бел буатын. Осы 
сәтте алыстағы жайлаудан малшы иттері бір апта бұрын 
келетіні бар. Сонда шаруашылық басшылары «Қысқы қонысқа 
малшылар көшіп келе жатыр екен, хабаршы иттер келді» деп 
қысқы қыстауларды жөндеуге, отын-су әзірлеуге шығушы еді. 
Осынау қарбаласты көзіміз көрді.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

КӨРМЕ

Соғыстың суреттегі бет-бейнесі
––––––––––––––––––––
Қарағандыда «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы 
аясында облыстық бей-
нелеу өнері музейінің 30 
жылдық мерейтойына 
орайластырып «Қызыл 
із» және «Медальдің сырт 
жағы» атты фотокөрме 
ұйымдастырылды.  
––––––––––––––––––––

Бір оқиға есімде. Елеусін – 
ауыл баласы. Мына Сұлутөбе 
тұсындағы «Наршоқы» атты 
қыс қы қоныста бабалары дүние
ге келген. Көп жылдан бері мұ
най саласында еңбек етеді. Қыз
меті – профком. 

Елеусіннің ауладағы Ақтөс 
атты иті шынжырын үзіп, үш 
күн бойы жоғалды. Зайыбы зыр 
қағып іздеді. Әбден әбігерге 
түсті. Телефон соқпаған адамы 
жоқ. Бірде телефон шылдыр етті. 
Зайыбы жүгіре басып телефон 
тұтқасын ұстады.

– Мен Елеусінмін ғой. Ел
жұрт аманшылық па?

– Бәрі аман. Тек үш күннен 

бері Ақтөс жоқ. Таптырар емес. 
Кө лік басып кеттіау шамасы. 
Кү шігінен қолға үйренген, бау-
ыр басқан Ақтөс еді, – дей берді 
зайыбы.

– Уайымдама, Ақтөс ме
нің жанымда. Сен үш күн жо
ғалтсаң, мені үш күн іздеп, бү
гін Құмкөлге келіп тұр. Әбден 
шар  шаған, қарны қабысқан. Та
мақ тандырдым. Әлбетте, най
манның исі бөлек бола ма келген 
бойда аяғыма оралып, қыңсылап 
жатып алды. Сағынып қалыпты. 
Сүйіншіңді әзірлей бер...

– О, тоба сені іздеген ғой. 
Қа  лай тапқан, – дей берді Елеу
сіннің зайыбы. 

Елеу сін түс ауа Ақтөсті кө лі
гіне мінгізіп, Қызылордаға тарт
ты. От басы Ақтөстің оралға ны на 
қат ты қуанып, мәзмейрам болды. 

Тағы бір әңгіме. Майдангер 
Дүйсенбай Әбсадықов деген 
ағамыз көп жыл «Шіркейлі» ауы
лында ұстаз болды. Құралайды 
көзге атқан мерген еді. Қиын 
сәтте аң аулап, бүкіл ауылды 
асы   ра ғанын жерлестері әлі күн
ге жыр қып айтады. Бір күні 
аңға шы ғар ал дында мыл ты
ғы ның бір құлағы түсіп қал ға
нын байқайды. Не істеу керек? 
Аңшы әбден абыр  жиды. Мыл
тық құлағының қай тоғайда қал
ғанын білмей дал бо лады. Аңшы 
мұңын сезгендей Паль ма аңшы 
аяғына орала береді.

– Енді мен де, сен де сорпа 
ішпейтін болдық. Бірге аңға 
шық  паймыз. Енді осы жерде 
жа та сың. Мына мылтықтың бір 
құла ғы жоқ, түсіп қалыпты. Сен 
енді соңыма ермейсің. Кет, әрі, 
енді менің мазамды алма, – деп 
аңшы қапаланып тұрып алады. 

Ит аяғына оралып жібермейді. 
«Жүр, іздейік» дегендей. Дүй
сенбай аға иттің көзінен бір қуа
нышты бай қады ма, мыл тығын 
асынып аңға шығады. Екеулеп 
жо ғалған құлақ ты іздейді. Ит 
озып кетіп, бір сағаттай жо ға ла

ды. Бір кезде ке ліп тұр. Ауы
зында мыл тықтың құлағы. 
«Тап тым» дегендей. О, құді
рет, қалың тоғайдан қа лай та-
уып алды? Бүкіл ауыл аңшы 
мылтығының құла  ғының 
табылғанына қатты қуанады. 
Әр кез дес  кенде Дүй се кең 
осы әңгімені дү ние  ден өткен
ше айтумен кетті. 

Қайырбек 
МЫРЗАХМЕТҰЛЫ

ҚЫЗЫЛОРДА

Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ, 
«Егемен Қазақстан»

Осы орайда, мына бір оқиға 
еске түседі. Ертеректе еліміздің 
оң түс тікшығыс өңірі АякөзБақ
ты өңірінде өмір сүрген Тоғай
рық (Тоқаң би) атты би болыпты. 
Тоқаң заманында Абылайдың 
алдын көрген, ескі билерден үлгі 
алған қадірлі тұлға. Бұл би ту-
ралы кезінде атақты тарихшы 
Құрбанғали Халидтің өзі естелік 
жазба қалдырған. 

Осы Тоқаң бидің туған інісі 
Малдыбай дейтін озбырлау пенде 
бірде өздеріне аталас көрші рудың 
түйесін олжалап әкетеді. Тегі 
ағасы би, руы өскенөнген атаның 
балалары соны бедел тұтса керек. 
Түйенің иесі малының ізін індете 
қуып Малдыбайдың қорасына 
келеді. Келген бетте: – Оу, 
ағайын, менің жоғалған түйемнің 
ізі осын да келіп тірелді. Тез тау-
ып бе ріңдер, – дейді. Барымташы: 
– Түйеңді алмақ түгілі көр геміз 
жоқ, айғағың болса мойныма 
сал, болмаса антыңды ал, – деп 
жалтарады.

Түйенің иесі де қайтпайтын 
адам екен, «түйемді бер, бермесең 
биге жүгінеміз, соның алдын-
да антта самыз» деп қоймапты. 
Тығы рыққа тірелген ұры:

– Кімге жүгінеміз, қайсы биге 
барамыз? – десе, мал иесі:

– Сенің туған ағаң Тоғайрыққа 
жүгінеміз, – дейді.

– Ол менің ағам ғой...
– Сенің ағаң Тоқаң би не десе, 

мен соған ризамын.
– Олай болса, бүгін осында 

қонақ болып, бір малыңызды 
жеңіз, ертең ертерек бидің алдына 
барармыз...

Сөз осымен тәмам. Ертеңгі 
күні бидің алдына барып соттас
қа лы отырған екі тарап бір 
тоқты ның басын мүжіп, ба-
тасын жасап жайланып қонақ 
болып, отырысады. (Мұндай 

сыйластық дәстүрді қазақтан 
басқа халықтан іздеп таппаған 
болар едіңіз).

Малдыекең қонақтарын жай
ғастырып тастап, кешкі алакө
леңкеде атына міне шауып, бір 
белдің астында отырған ағасының 
ауы лына келеді. Тоқаң бидің 
жасы сексенге тақаған, бойының 
қуаты кеміген кезі екен, төсегінде 
жантайып жатқан бойы, інісіне:

– Түнделетіп неғып жүрсің? – 
дейді. Інісі:

– Бір даукес шал түйесін 
жоғалтқан екен, онысын менен 
кө ріп отыр. Таңертең сіздің ал
ды ңызға келіп, жүгініп анттас пақ
пыз, – дейді.

– Сен түйесін алған ба едің?
– Алған жоқпын...
– Әй, қайдам, алмасаң ымырт-

та келмес едің ғой...
Осы сөзді айтады да Тоқаң би 

аунап түсіп жатып қалады. Аз дан 
соң пысылдап ұйықтап кетеді. 
Ағасынан нақты жауап бол маған 
соң үйіне қайтады. Таң атады. 
Даугер шал мен барымташы шай-
ларын ішіп, батасын жасап атқа 
қонады. Бидің үйіне келіп түседі. 
Келген бетте түйенің иесі шешен 
адам екен тізесін бүкпей тұрып 
сарнай жөнеледі.

– Ей, Тоқа, біле білсең, бір 
атаның баласымыз, Құдай сіздерді 
артық жаратты, бізді ауызыңызға 
қаратты. Көптің де барар жері 
бір – қара көр, аздың да барар 
же рі ақыры сол. Әділ болған 
адамға Алланың кеңшілігі мол. 
Ей, Тоқа, алдыңда алты қадам көр 
тұр, алты қарыс бөз тұр. Мәңкүр
мүң кір сұрау бар, жауап таппай 
жылау бар... – деп даугер шал сөз 
бастаған екен Тоқаң оның сөзін 
аяғына дейін тыңдауға дәті жет-
пей «аһүһ» деп жылай жөнеліпті. 
Онымен қоймай інісіне қарап: 
«Қарағым, мынау адам кеше сен 
айтқандай даукес шал емес қой, 
түйесі қайда, тез тап!» деп тоқтам 
етіпті. 
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