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Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
11 айға 3204,96 3409,89

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34
11 айға 5871,36 6076,29

«Ана тіліне» жазылыңыз, ағайын!

Жуырда Алматыда ХХVIII қысқы Универсиада 
ойындарының салтанатты ашылу рəсімі өтті. 
«Алматы-Арена» мұз сарайының орталығы 
өмірдің, даналықтың жəне махаббаттың ныша-
ны іспетті жапырақтармен көмкерілді. Аталған 
шараға Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев 
қатысты. Мемлекет басшысы салтанатты іс-
шараға қатысушыларды Алматыдағы айтулы 
спорт мерекесінің басталуымен құттықтады. 

ӘЛЕМ КӨЗ ТІККЕН АЛАМАНӘЛЕМ КӨЗ ТІККЕН АЛАМАН

Құрметті қазақстандықтар! 
Қасиетті Отанымыз Тәуелсіздіктің үшінші 

мүшеліне аяқ басты.        
Қазақстан қысқа мерзім ішінде кемелденіп, 

қуаты толысқан сақа мемлекетке айналды. 
Ширек ғасырда біз елімізді түбегейлі "згерт кен 

екі жаңғыруды іске асырдық. 
Алдымен, нарықтық экономика қағида ла рына 

негізделген мүлдем жаңа сипатты мемлекет құрдық. 
Екіншіден, «Қазақстан-2030» стратегиясын 

жүзеге асырып, асқақ Астанамызды салдық. 
Ал қазір кезекті маңызды белестің алдында 

тұрмыз. 
Бүгін менің халыққа Жолдауым бұқаралық 

ақпарат құралдарында жарияланды. 
Мен биылғы Жолдауымда ел дамуына тың 

қарқын беретін жаңа бағдарды ұсынбақпын. 
Бас тақырып – Қазақстанның Үшінші жаң-

ғыруы. 
Ол еліміздің экономикалық дамуының инно-

вация лық "зегіне айналып, бәсекелік қабілетін 
арттыра түсуі тиіс. 

Біз цифрлық технологияларға негізделген 
болашағы зор бағыттарға айрықша мән беретін 
боламыз. 

Ал білім беру, денсаулық сақтау, ха лықты әлеу-
меттік қорғау және баспанамен қамтамасыз ету 
сияқ ты маңызды салалар қашанда басты назарда 
қала бермек. 

Құрметті қазақстандықтар! 
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, Прези дент тің 

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН 
ХАЛҚЫНА ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ЖОЛДАУЫ БОЙЫНША 

М Ә Л І М Д Е М Е С І

Жолдауды ауызша немесе жазбаша түрде мазмұндап 
беруге құқы бар. Осы жылы мен екінші тәсілді 
таңдадым. 

Осы стратегиялық құжатта елдің жаңа кезең-
дегі әрі қарайғы дамуына к"зқарас маз мұндалатын 
болады. 

Ширек ғасырда біз екі жаңғыруды жүзеге 
асырдық. 

Бірінші – бұл нарықтық экономика қа-

ғидаттары бойынша мүлдем жаңа мемлекет құру. 
Екінші – 2030 стратегиясын жүзеге асыру 

және біздің Отанымыздың елордасы – Астананы 
қалыптастыру. 

Қазақстан жедел қарқынмен дамыды және аса 
табысты 50 елдің қатарына қосылды. 

Қазіргі әлемдегі технологиялық дәстүрді 
түбегейлі "згерту экономикалық "сімнің жаңа 
моделіне "туді талап етеді. 

Сондықтан менің халыққа Жолдауым Қазақ-
станның Үшінші жаңғыруына арналатын болады. 

Біздің міндетіміз – елдің жаңа "мір шын ды-
ғы жағдайларындағы жаһандық бәсекеге қабі-
леттілігі. 

Біздің іс-қимылымыздың негізі – Бес институ-
цио налдық реформаны жүзеге асыру ж"ніндегі Ұлт 
жоспары. 

Үшінші жаңғырудың шешуші басымдық та-

к"терілді. Халықаралық студенттік спорт федерация-
сының гимні ойнатылды. Бірінші кезекте 500 адамның 
қатысуымен «Ұлы дала елі» қойылымы к"рсетілді. 
Қойылым қазақ халқының тарихы мен дәстүрінен, 
мәдениеті мен әдебиетінің айшықты беттерінен сыр 
шертті. Кейін Қазақстанның мемлекеттік туы сахна 
т"ріне салтанатты түрде әкелінді. Ұлттық гвардияның 
офицерлері к"к байрағымызды ортаға алып шықты. 
Миллиардтаған к"рермен туымыздың к" теріл ген 
сәтін тамашалау мүмкіндігіне ие болып, Қазақ-
станның әнұранын балалар хоры орындап шықты.

Қазақстан құрамасы атынан ант беру құрметі Айза 

Мамбековаға және Асқар Валиевке берілді. Сахнаға 
алау ұстаған 16 спортшы шығып, Универсиада алауы 
жағылды. Президент Универсиада ойындарын салта-
натты түрде ашық деп жариялады.

 Ары қарай ашылу салтанаты әлем елдері спортшы-
ларының  дәстүрлі шеруімен жалғасты. 57 елден кел-
ген спортшылардың делегациясы жүріп "ткен шеруде 
Қазақстан құрамасының Туын шаңғышы Дәулет 
Рахымбаев ұстап шықты. 

Жалпы шараға 1500 артист пен мамандар қатыс-
қа нын айта кеткен ж"н. Олардың ішінде опера 
және эстрада әншілері, цирк "нерпаздары, спорт 

мектептерінің мәнерлеп сырғанаушылары, би ұжым-
дары, Алматы театрларының актерлері және басқалар 
болды. Универсиада қонақтары мен қатысушыларына 
Қазақстан дамуындағы ең маңызды кезеңдер, елдің 
бай мәдениеті, сан алуан дәстүрі мен қол"нері, респу-
блика аумағында тұрып жатқан ұлт "кілдерінің күшті 
рухы, сондай-ақ "скелең ұрпақтың "сіп-дамуға деген 
ұмтылысы театрланған к"рініс аясында баяндалды. 
Универсиаданың ашылу салтанаты дәстүрлі отшашу-
мен аяқталды.

рының бірі экономиканы жедел техно ло гиялық 
жаңарту болады. 

Бұл цифрлық технологиялар базасында жаңа 
перспективалы салалар құру дегенді білдіреді. 

Бизнес – ортаны кеңейту мен жаппай кәсіп-
керлік үшін жағдайларды жақсартудың қағидатты 
маңызы бар. 

Бұл үшін мемлекеттің экономикаға қатысуын 
азайту қажет. Бизнес үшін барлық ықтимал 
шығындарды т"мендетіп, мемлекет – жекеменшік 
серіктес тігін дамытқан ж"н. 

Eсімнің болашақ моделінің буындары қатарында 
агро"неркәсіп кешені, к"лік және логистика бар. 

Тұрғын үй нарығын дамыту мен оны мем лекеттік 
қолдау шаралары туралы жеке айтылатын болады. 

Білім беру, денсаулық сақтау, халықты әлеу мет-
тік қорғау біздің басымдықтарымыз болып қалады. 

Макроэкономикалық саясат та жаңғыртуға 
мұқтаж. 

Үкіметке қазіргі заманғы сын-қатерлерге  жауап 
ретінде «Қазақстанның ұлттық технологиялық 
 бастамасы» деген атпен елді Үшінші жаңғыру 
 бойынша Дамудың 2025 жылға дейінгі стратегиялық 
 жоспарын жасау тапсырылады. Үкіметтің ал-
дына шешу үшін барлық қажетті ресурстар мен 
мүмкіндіктер бар салмақты мақсаттар мен міндеттер 
қойылып отыр. 

Осының барлығы ұзақ мерзімді перспективада 
экономикалық "сімнің орнықтылығын қамтамасыз 
етеді. 

Жақында мемлекетті саяси жаңғыртудың жоба-
сы жария етілді. 

Осы екі бастама да бірін-бірі толықтырып, ел 
дамуының ұзақ мерзімді мақсаттарына қызмет етеді. 

Біз 2050 Стратегиясының негізгі мақсаты – 
Қазақстанның әлемдегі аса дамыған 30 елдің 
қатарына енуіне тек осылай ғана қол жеткізе аламыз.

Қазақстанның технологиялық жаңғыруы ның 
шешуші бағыттары, қысқаша айтқанда, осындай. 

Қазақстан халқы елді болашақ дамыту мен "сіп-
"ркендетуге бағытталған ұсынылып отырған шара-
ларды қолдайтынына сенімдімін. Баршаға алдағы 
үлкен жұмыста табыстар тілеймін. 

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

– Елімізге келген құрметті қонақтар, жарысқа 
қатысушылар, спортшылар мен жанкүйерлер, 
Қазақстанның қонақжай жеріне қош келдіңіздер. 
Универсиаданың ашылу күніне дейін біз бес 
жыл дайындалдық, бұл бес жылдық жол бізді 
қайраттандыра түсті, ортақ мақсатқа жұмылдырып, 
Алматы сияқты мегаполистің келбетін "згертті. 
Біз сайысты ұйымдастыруға қолдау к"рсеткен 
Халықаралық студенттік спорт федерациясына және 
оның президенті Олег Васильевич Матыцинге алғыс 
айтамыз. Осы стадионда әлемнің жүздеген оқу орны-
нан студенттер келіп, бақ сынағалы отыр. Сіздердің 
араларыңызда болашақ олимпиадашылар мен 
әлемдік сайыстардың жеңімпаздары бар. Сондай-ақ 
"зінің мансабын келешекте экономикамен, саясат-
пен, бизнеспен байланыстыратындар да жоқ емес, 
– деді Елбасы.  

Одан кейін лебіз кезегі Халықаралық студенттік 
спорт федерациясының президенті Олег  Матыцин, 
Халықаралық Олимпиада комитетінің президенті 
 Томас Бахқа беріліп, Универсиаданың  жалауы 

Алина Райкова Жанбота Алдабергенова Бағлан Іңкәрбек
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АНА ТІЛІ

Құрметті қазақстандықтар!
Мен Қазақстан халқына жаңа дәуір қарсаңында 

с"з арнап отырмын.
Еліміз "зінің 25 жылдық даму кезеңінен абырой-

мен "тті. Біз елімізді мақтан тұтамыз. Табыстарымыз 
бен жетістіктеріміз туралы Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдық мерейтойында атап "ттік. Оларды бүкіл 
әлем біледі және жоғары бағалайды.

2017 жылдың басынан бастап Қазақстан Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі болды.

Биыл Астанада «ЭКСПО-2017» халықаралық 
к"рмесі "теді. Мұндай "те маңызды әлемдік 
деңгейдегі іс-шараны біз ТМД және Орталық Азия 
елдерінің арасында бірінші болып "ткіземіз.

Алматыда Универсиада-2017 спорт ойындары 
"тіп жатыр. Оған 57 мемлекеттен 2 мыңнан астам 
спортшы мен делегация мүшелері қатысуда.

Осының барлығы Қазақстанның халықаралық 
аренада жоғары беделге ие болғанын және 
саясатымыздың дұрыстығын к"рсетеді.

Қазақстан 2050 жылға қарай әлемдегі ең алдыңғы 
қатарлы 30 мемлекеттің қатарына қосылуға тиіс. 
Біз осы мақсатқа қарай табандылықпен ілгерілей 
береміз.

Жаһандық бәсекелестіктің "суі және әлемдегі 
тұрақсыздық жағдайында, 2012 жылы халқыма 
ұсынған «Қазақстан-2050» стратегиясының 
"зектілігі арта түседі. Біз қиындықтарды уақтылы 
болжай алдық.

«Нұрлы жол» экономикалық саясатының және 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының нәтижесінде 
осынау қиын, жаһандық трансформацияның 
алғашқы кезеңінен лайықты "тіп келеміз. Тек 2014-
2016 жылдар аралығында біз экономиканы қолдауға 
қосымша 1,7 триллион теңге жұмсадық. Мұның 
барлығы экономикалық "сімді және бизнесті 
қолдауға, 200 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын 
ашуға мүмкіндік берді.

Нәтижесінде, 2016 жылы біз ішкі жалпы "німнің 
1% "сімін қамтамасыз еттік. Бұл қазіргі күрделі 
жағдайда айтарлықтай маңызды.

Lлем қарқынды түрде "згеріп келеді.
Бұл – жаңа жаһандық болмыс,  оны біз 

қабылдауға тиіспіз.
 
Қымбатты отандастар!
Болашағын айқындап, сын-қатерлерді күтіп 

отырмастан, оған табанды түрде қарсы тұра алатын 
халық қана жеңіске жетеді.

Lлемде кезекті, Т"ртінші "неркәсіптік револю-
ция басталды.

Экономиканы жаппай цифрландыру тұтас 
саланың жойылуына және мүлде жаңа саланың пай-
да болуына алып келеді. Біздің к"з алдымызда болып 
жатқан ұлы "згерістер – әрі тарихи сын-қатер, әрі 
Ұлтқа берілген мүмкіндік.

Бүгін мен Қазақстанды Үшінші жаңғырту 
ж"нінде міндет қойып отырмын. Елдің жаһандық 
бәсекеге  қабілеттіліг ін  қамтамасыз ететін 
экономикалық "сімнің жаңа моделін құру қажет.

Қазіргі кезде к"птеген елдер осындай міндетті 
орындауға ұмтылуда. Eсімнің жаңа моделіне 
к"шу тәсілі әр жерде әртүрлі екеніне сенімдімін. 
Біз "зіміздің мықты тұстарымызды пайдаланып, 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылында бірге қалыптастырған 
әлеуетімізді жоғалтып алмауымыз керек қой.

Қазақстанның Бірінші жаңғыруы бәріміздің 
есімізде. 25 жыл бұрын КСРО-ның қирандысынан 
шығып, "з жолымызды қалай бастағанымыз жа-
дымызда тұр. Сол кезде біздің буын іргетасынан 
бастап қолға алып, әлем картасында болмаған жаңа 
мемлекет құрды.

Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға 
к"шу жүзеге асырылды. Біздің бәріміз бірлесіп, 
сол кезде елімізді күйреуге, азамат соғысына, 
экономикалық күйзеліске ұшыратпағанымыз мен 
үшін "те маңызды. Қазақстан бұл кезеңде аз шығын 
шығарып, зор жетістіктерге қол жеткізді.

Е к і н ш і  ж а ң ғ ы р у  « Қ а з а қ с т а н - 2 0 3 0 » 
стратегиясының қабылдануымен және жаңа елорда 
– Астананың салынумен басталды. Оның нәтижелі 
болғаны дау тудырмайды. Еліміз экономикалық 
тұрғыдан артта қалған аймақтан шығып, әлемдегі 
экономикасы бәсекеге қабілетті 50 мемлекеттің 
қатарына кірді.

 Табысты "ткен екі жаңғыру арқылы баға жетпес 
тәжірибе жинақтадық. Біз енді алға батыл қадам 
басып, Үшінші жаңғыруды бастауға тиіспіз.

Бұл  жаңғыру – қаз ірг і  жаһандық сын-
қатерлермен күрес жоспары емес, болашаққа, 
«Қазақстан-2050» стратегиясы мақсаттарына 
 бастайтын сенімді к"пір болмақ. Ол Ұлт жоспары – 
«100 нақты қадам» базасында "ткізіледі.

Мен оның бес негізгі басымдығын к"ріп отыр-
мын. Олар экономиканың әлемдік "сімінің орта 
деңгейден жоғары қарқынын қамтамасыз етуге 
және 30 озық елдің қатарына қарай тұрақты түрде 
ілгерілеуге лайықталған.

 Б і р і н ш і  б а с ы м д ы қ  –  э к о н о м и к а н ы ң 
жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуы.

Біз цифрлық технологияны қолдану арқылы 
құрылатын жаңа индустрияларды "ркендетуге 
тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді міндет.

Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді бан-
кинг, цифрлық қызмет к"рсету секілді денсаулық 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮШІНШІ ЖАҢҒЫРУЫ: 

сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа 
да перспективалы салаларды дамыту керек. Бұл 
индустриялар қазірдің "зінде дамыған елдердің 
экономикаларының құрылымын "згертіп, дәстүрлі 
салаларға жаңа сапа дарытты.

Осыған орай, Үкіметке «Цифрлық Қазақстан» 
жеке бағдарламасын әзірлеуді және қабылдауды 
тапсырамын.

Біздің заңнамамызды жаңа жағдайға бейімдеу 
керек.

Коммуникацияның дамуы мен оптикалық-
талшықты инфра құ ры лымға жаппай қолжетімділікті 
де қамтамасыз ету керек. Цифрлық индустрияны 
дамыту басқа барлық салаларға серпін береді. 
Сондықтан Үкімет ІТ саласын дамыту мәселесін 
ерекше бақылауда ұстауға тиіс.

Жаңа индустриялар қалыптасты ру дың маңызды 
шарты инновацияны қолдау және оларды "ндіріске 
тезірек енгізу болып саналады.

Үкіметке «ЭКСПО-2017» нысан да рының бірінің 
базасында IT-стартаптар халықаралық технопаркін 
құруды тапсырамын. Ол әлемнің барлық елі нен 
кәсіпкерлер мен инвесторлар тартудың платформа-
сы болуға тиіс. Бұл үшін тиісті инфрақұрылым және 
салық жеңілдіктерін, оңайлатылған виза мен еңбек 
режімін қоса алғанда, қолайлы жағдай керек.

Біз жоғары оқу орындары, Назарбаев Универси-
теті және «Алатау» инновациялық технология-
лар паркі базасында "зіміздің ғылыми және 
инновациялық әлеуетімізді дамытуымыз керек.

Екінші кешенді міндет. Жаңа индустриялар 
құрумен қатар дәстүрлі базалық салаларды дамытуға 
серпін беруіміз керек.

Бұл – "неркәсіп, агро"неркәсіптік кешен, к"лік 
пен логистика, құрылыс секторы және басқа сала-
лар.

Бірінші. Еңбек "німділігін айтарлықтай арттыру 
керек.

Бұл жердегі негізгі фактор Т"ртінші "неркәсіптік 
революция элементтерін жаппай енгізу болуға тиіс.

Бұл – автоматтандыру, роботтандыру, жасанды 
интеллект, «ауқымды мәліметтер» алмасу, тағы 
басқа міндеттер.

Үкіметке бизнес "кілдерімен бірге 2025 жылға 
дейін базалық салаларды технологиялық тұрғыдан 
қайта жарақтандырудың кешенді шараларын 
әзірлеуді тапсырамын.

Екінші. Басымдығы бар сала лардағы бәсекеге 
қабілетті экспорттық "ндірісті дамытуды к"здейтін 
индустрияландыруды жалғастыру керек.

Үкімет алдында қазірдің "зінде 2025 жылға қарай 
шикізаттық емес экспортты 2 есе ұлғайту міндеті 
тұр.

Бұл бағыттағы жұмысты жандандыру үшін 
экспортты дамыту мен ілгерілету тетіктерін 
б і р  в е д о м с т о в а ғ а  ш о ғ ы р л а н д ы р у  қ а ж е т . 
Экспорттаушыларға «бір терезе» қағидаты бойынша 
"ңірлерде де қолдау к"рсету керек.

Үкімет жанынан Экспорт саясаты ж"ніндегі 
к е ң е с  қ ұ р у д ы  т а п с ы р а м ы н .  О ғ а н  б и з н е с 
қоғамдастығының "кілдері кіруге тиіс.

Биылғы 1 қыркүйекке дейін Үкімет әкімдермен 
және бизнес "кілдерімен бірлесіп, Бірыңғай экспорт 
стратегиясын әзірлеуі керек.

Қазақстан шетел инвестицияларын тарту ісіндегі 
к"шбасшылығын сақтап қалуы қажет. «Астана» 
халықаралық қаржы орталығы ел экономикасына 
қаржы ресурстарын тартуда маңызды р"л атқаруға 
тиіс.

Біз тауар "ндіру мен "ткізу, қызмет к"рсету ісін 
жаһандық желіге бейімдеуіміз керек. Мұны, ең ал-
дымен, трансұлттық компанияларды тарту арқылы 
жасаған ж"н.

Қазақстанда "ндірістер ашу ж"ніндегі Қытаймен 
бірлескен инвестициялық бағдарламаны тиімді 
жүзеге асыру керек. Қытай тарапымен уағдаластыққа 
қол жеткізілді. Нысандар белгіленді. Нақты жұмыс 
істеу қажет.

Бұл қазақстандықтар үшін 20 мың жаңа жұмыс 

орнын ашатын заманауи "ндіріс болмақ. Қазір 
6 жоба жүзеге асырыла бастады, ал 2 жоба іске 
қосылды. Соның бірі – гибридтік және толықтай 
электрлі JAC автомобильдерін ірі құрылғылардан 
құрастыратын зауыт.

Қажетті инфрақұрылым қалыптас тыру жайын 
ескеріп, экспортқа бағдарланған электромобиль 
"ндірісін одан әрі дамыту мәселесін пысықтауды 
тапсырамын.

Тұтастай алғанда, Қазақстанның "з Инвести-
циялық стратегиясы болуға тиіс. Үкімет оны биылғы 
1 қыркүйекке дейін әзірлеуі керек.

Халықаралық ынтымақтастық аясында ұлттық 
экономикалық мүдделерді қорғап, ілгерілету қажет. 
Бұл, ең алдымен, ЕАЭО, ШЫҰ ішінде Жібек жолы 
Экономикалық белдеуімен ұштасатын жұмыстарға 
қатысты. Ол үшін экономикалық дипломатия 
жұмысын қайта құрып, жандандыра түсу қажет.

Үшінші. Экономикалық "сімнің тұрақтылығы 

үшін елдің тау-кен металлургиясы мен мұнай-газ 
кешендері "зінің стратегиялық маңызын сақтауға 
тиіс.

Lлемдік сұраныс бәсеңдеп кеткен кезде жаңа 
нарықтарға шығып, "нім жеткізу аумағын кеңейту 
керек. Минералдық-шикізаттық базаны кеңейтуге 
баса назар аударылуға тиіс. Геологиялық барлау 
жұмыстарын белсенді жүргізу керек.

Бұл салаларды одан әрі дамыту ісі шикізатты 
кешенді түрде қайта "ңдеуді тереңдете түсумен берік 
ұштастырылуы тиіс.

Жыл соңына дейін Жер қойнауы туралы жаңа 
кодексті қабылдап, салық заңнамаларына қажетті 
"згерістер енгізуді тапсырамын.

***
Т"ртінші. Аграрлық сектор эконо ми каның жаңа 

драйверіне айналуы керек.
Қазақстанның агро"неркәсіп кешенінің бола-

шағы зор.
К"птеген позициялар бойынша біз әлемде ірі 

аграрлық экспорттық "нім "ндірушілердің бірі бола 
аламыз. Бұл, әсіресе, экологиялық таза тағамдарға 
қатысты. «Made in Kazakhstan» бренді сондай 
"німдердің эталоны болуға тиіс.

Сонымен қатар, астық "німдері бойынша 
біз  Еуразияда «нан кәрзеңкесі» болуымыз керек. 
Шикізат "ндірісінен сапалы "ңделген "нім шығаруға 
к"шу қажет. Тек сонда ғана біз халықаралық 
нарықтарда бәсекеге қабілетті бола аламыз.

Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін Үкімет пен 
әкімдерге мынадай тапсырмалар беремін:

біріншіден, субсидияларды б"лу қағидаларын 
қайта қарастырып, біртіндеп "німді сақтандыруға 
к"шу қажет;

екіншіден, бес жыл ішінде 500 мың нан астам 
жеке үй шаруашы лық та ры мен шағын фермерлерді 
кооперативтерге тартуға мүмкіндік беретін жағдай 
жасау керек;

үшіншіден, "німнің "ңдеу сапасын жақсартып, 
тауарларды сақтаудың, тасымалдаудың және 
"ткізудің тиімді жүйесін құру қажет;

т"ртіншіден, еңбек "німділігін белсенді түрде 
арттырып, "ндіріс шығындарын т"мендету керек;

бесіншіден, жерді пайдалану тиімділігін 
арттыруға тиіспіз. Суармалы егіс алаңын 5 жыл 
ішінде 40%-ға кеңейтіп, 2 миллион гектарға жеткізу 
қажет;

алтыншыдан, "ндірісте сұранысқа ие аграрлық 
ғылыми зерттеулерге салынатын инвестиция 
к"лемін арттыру керек.

Ауыл шаруашылығын әртарап тан дырып, 2021 
жылға қарай азық-түлік тауары экспортын 40%-ға 
к"бейтуді тапсырамын.

Бұл міндеттер агро"неркәсіп кешенін дамытудың 
жаңа мемлекеттік бағдарламасы аясында іске асы-
рылуы қажет.

***
Б е с і н ш і .  Ж а ң а  е у р а з и я л ы қ  л о г и с  т и -

калық инфрақұрылымды дамыту – маңызды 
басымдықтардың бірі.

Оған қазірдің "зінде қомақты инвестиция 
жұмсалды. Енді одан экономикалық қайтарым ала 
бастау қажет.

Үкіметке 2020 жылға қарай тран зиттік тасымал-
дың жылдық к"лемін:

— контейнерлермен тасымалданатын жүктер 
үшін 7 есе – 2 миллион контейнерге дейін;

— жолаушыларды әуе к"лігімен тасымалдауды 
4 есе – 1,6 миллион транзиттік жолаушыға дейін 
арттыруды тапсырамын.

Транзиттік тасымалдаудан түсетін табысты 5,5 
есе – жылына 4 миллиард долларға дейін к"бейту 
қажет.

2015 жылы мен «Нұрлы жол» инфрақұрылымдық 
даму бағдар ла масын ұсындым. Eткен 2 жыл ішінде 
бағдарлама "зін толық ақтады.

Биыл республикалық маңызы бар 4400 шақырым 
автожол құрылысы мен қайта жаңғырту жұмыстары 
жүргізіледі. Жыл соңына дейін соның кем деген-

де 600 шақырымы пайдалануға беріліп, кезең-
кезеңімен ақылы жүйе енгізіледі.

Еліміздің к"лік және транзит әлеуетін толық 
ашу үшін к"рші елдермен үйлесімді іс-қимыл қажет. 
Жүктердің еркін транзитін, к"лік дәліздерін құру 
мен оларды жаңғырту ісін қамтамасыз ету керек. 
К"лік инфрақұрылымын басқаруға, қызмет к"рсету 
деңгейін арттыруға және әкімшілік кедергілерді 
жоюға ерекше к"ңіл аудару қажет.

Транскаспий дәлізі бойынша тасымалдау 
к"лемінің ұлғаюына байланысты Құрық пор-
тын салудың екінші кезеңі – автомобиль "ткелі 
құрылысын іске асыруға кірісу қажет.

Алтыншы. Урбанизация үдерісі құрылыс сек-
торын дамыту қажеттігін алға тартып отыр. Ол 
отандық экономиканың толыққанды драйверіне 
айналуға тиіс.

Жол, тұрғын үй және басқа да ин фрақұрылым 
құрылысына инвес тиция сала отырып, біз қала-
ла рымыздың ұзақ жылдарға дейін сыртқы және 
технологиялық келбетін айқындайтынымызды 
ұмытпағанымыз ж"н. Сондықтан құрылысқа да, 
құрылыс материалдарын "ндіру саласына да жаңа 
технологияларды енгізу керек. Ол үшін бізде қазір 
жақсы мүмкіндіктер бар.

Менің тапсырмам бойынша биыл «Нұрлы жер» 
тұрғын үй бағдарламасы іске асырыла бастайды. Ол 
аса маңызды міндетті орындауға – алдағы 15 жылда 
1,5 миллион отбасын тұрғын үймен қамтамасыз 
етуге бағытталған.

Бағдарламада тұрғын үй нарығын дамытудың 
кешенді шаралары к"рініс тапқан. Соның бірі – 
«Даму» акционерлік қоғамы арқылы мемлекеттің 
субсидия беруі есебінен құрылыс салушылар 
үшін банк несиесін арзандату. Тұрғындар үшін 
«Қазақстан ипотекалық компаниясы» акционерлік 
қоғамы арқылы банктер беретін ипотекалық 
несиені субсидиялау жүзеге асырылады. «Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» салымшылары үшін 
әкімдіктердің несиелік тұрғын үй салуы жалғасады. 
Оған ілгеріде б"лінген қаржы «револьвер» қағидаты 
бойынша қайта пайдаланылады.

Lкімдіктер халықтың әлеуметтік әлсіз топтары 
үшін сатып алу құқығынсыз арендалық тұрғын үй 
б"лу ісін дамыта беретін болады. Жаппай тұрғын 
үй құрылысы үшін әкімдер тиісті жер телімдерін 
б"луге тиіс.

Біз қалаларда жеке тұрғын үйлердің бірыңғай 
сәулет стилінде салынуына мән беретін бола-
мыз. Бұл үшін мемлекет қажетті инфрақұрылым 
тұрғысынан к"мек к"рсетеді.

Үкімет әкімдермен бірлесіп, үлкен қалалардың 
іргелес орналасқан елді мекендермен к"лік байла-
нысын дамыту ж"нінде шаралар қабылдауы қажет.

Үшінші кешенді міндет – еңбек нарығын 
жаңғырту.

Жаңа технологиялардың енгізілуіне байланысты 
дәстүрлі салаларда еңбек ресурстары босап қалатын 
болады. Сонымен бірге, жаңа индустрия құрып, 
дамыту жұмыспен қамтудың және азаматтардың 

нақты табысын "сірудің қосымша мүмкіндігі болуға 
тиіс.

Үкімет пен әкімдерге еңбеккер лердің басқа 
салаларға басқару аясында ауысуы үшін жағдай жа-
сауды тапсырамын.

Біздің ірі кәсіпорындар әкімдік термен бірлесе 
отырып, тиісті жол карталарын әзірлеуі керек. Онда 
қысқартылатын жұмысшыларды қайта даярлау, 
оларды әрі қарай жұмыспен қамту үшін бірлесіп 
инвестиция салу жайы қарастырылуы қажет. Басы 
артық жұмыс күші бар "ңірлерден басқа жерлерге, 
сондай-ақ, ауылдардан қалаларға жұмыс күшін 
ұтымдылықпен тартуға қолдау к"рсету керек.

Үкімет жұмыспен қамту орталық тарын рефор-
малап, барлық бос жұмыс орындары мен бүкіл 
елді мекендерде бірыңғай онлайн платформа 
қалыптастыруы қажет.

Екінші басымдық – бизнес-ортаны түбегейлі 
жақсарту және кеңейту.

Біздің стратегиялық мақса тымыздың бірі – елдің 
ішкі жалпы "німіндегі шағын және орта бизнестің 
үлесі 2050 жылға қарай кем дегенде 50% болуын 
қамтамасыз ету.

Бұл – "те "ршіл мақсат, бірақ оған қол жеткізуге 
болады. Оны орындау үшін қазіргі кезеңде мынадай 
қадамдар жасалуы қажет.

Бірінші. Менің тапсырмам бойынша Үкімет 
биылдан бастап Нәтижелі жұмыспен қамту және 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске 
асыруға кірісіп кетті.

Бұдан былай Қазақстан азаматтары "з бизнесін 
жүргізу үшін ауылда да, қалада да 16 миллион теңгеге 
дейін шағын несие ала алады.

Шағын несие беру аясын кеңейтіп, кәсіпкерлерге 
кепілдік жасау және қызмет к"рсету тетіктерін 
белсенді пайдалану керек. Бұл шараларды бизнес 
жүргізу және қаржылық сауаттылыққа үйрету ісін 
ұйымдастырумен қатар атқару керек.

Жаппай кәсіпкерлікті қолдау тетіктерін одан әрі 
жетілдіру керек. Қазақстанның әр "ңірі жаппай кә-
сіп керлікті, соның ішінде отбасылық кәсіп кер лікті 
дамыту бағытында кешенді шаралар ұсынуға тиіс.

Жаңадан ашылған жұмыс орын дарының саны 
– бұрынғыша Үкімет пен әкімдер қызметінің тиім-
ділігін бағалаудың негізгі критерийінің бірі болмақ.

Екінші. Үкімет «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер 
палатасымен (ҰКП) бірлесіп, бизнестің барлық 
шығынын жаппай азайту ж"нінде шаралар 
қабылдауы қажет. Бұл әсіресе энергетика, к"лік 
және логистика, сондай-ақ, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық салаларындағы қызмет к"рсету 
құнына қатысты.

Мемлекеттік қызметтер к"рсету үдерісі мейлінше 
оңтайландырылуға тиіс. Құжаттардың мерзімі 
мен тізбесін қысқартып, қайталанатын рәсімдерді 
жою керек. Бұл орайда адамның "зінің баруын 
қажетсінбейтін толық электрондық форматқа 
к"шіру керек.

Сондай-ақ, бизнестің қазір гі қолданыстағы 
реттеушілік жүкте месі "сімнің жаңа моделін жасау 
мін деті мен үйлеспейді.

Үкімет пен әкімдерге биылғы 1 шілдеге дейін 
бизнесті қайта реттеу ж"ніндегі жүйелі шаралар 
әзірлеу міндетін жүктеймін.

Дамыған елдердің озық стандарттары мен 
тәжірибесін енгізу керек.

Бұл жұмысты әсіресе "ңірлік деңгейде атқару 
маңызды.

Lкімдер Үкіметпен бірлесіп, Дүниежүзілік 
банк рейтингі негізінде "ңір лерде бизнес жүргізу 
үшін жағ дайды жақсарту ж"нінде нақты жоспарлар 
әзірлеу керек.

Елімізде бизнес жүргізуді жеңілдету ж"нінен 
"ңірлер мен қалалар рейтингін енгізу қажет. Біз 
үздіктер үшін арнаулы сыйлық тағайындаймыз. 
Оны жылына бір рет, Индустрияландыру күнінде 
табыс етеміз.

Үшінші. Мемлекеттің эконо ми кадағы үлесін 
ішкі жалпы "німнің 15%-ына дейін, Экономикалық 
ынты мақ тастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) елдері 
деңгейіне дейін т"мендету эко номикалық "сімге 
тың серпін беруге тиіс.

Бұдан бұрын 2020 жылға дейін жекешелендірілетін 
800-ге жуық кәсіпорынды қамтитын тізбе жасалған 
болатын. Тиісті жұмыстар атқарылуда.

Үкіметке сол тізбедегі кәсіпорын дарды жеке-
шелендіруді тездетіп, оны 2018 жылдың соңына 
дейін аяқтауды тапсырамын.

Ірі компанияларымызды ІРО-ға дайындау және 
оған бейімдеу ісін де жеделдету керек. Yellow Pages 
қағидаттарын енгізу мемлекет үшін экономикадағы 
қызмет түрлерін 47%-ға (652-ден 346-ға) қысқартуға 
мүмкіндік берді.

Келесі кезеңде осы қағидаттарға сай келмейтін 
мемлекет меншігіндегі барлық кәсіпорындар мен 
ұйымдарды 2020 жылға дейін жеке секторға беру 
немесе жою қажет. Ал ондай кәсіпорындар саны 
бірнеше мың болады.

Lрбір бағдарлама немесе тапсыр маға орай заңды 
тұлғалар құру тәжі рибесі бұдан былай тоқтатылуға 
тиіс.

Жекешелендірудің жариялылығы мен тиімділігін 
қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ, мемлекеттік хол-
дингтер р"лін қайта қарастыру керек.

Үкіметке «Самұрық-Қазына» холдингін сапалы 
түрде трансформациялау ісін жүзеге асыруды тап-
сырамын.

Басқарушылық және "ндір іст ік  бизнес 
үдерістерін толық ревизия мен оңтайландырудан 
"ткізу қажет. Нәтижесінде ол тиімділігі жоғары, 
жинақы және кәсіби холдингке айналуға тиіс. 
Менеджмент пен корпоративті басқару сапасын 
халықаралық деңгейге жеткізу керек.

Мемлекетке қандай маңызды секторларда, 
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қатысу үлесінің қандай м"л шерімен және не 
қалдыра тыны мызды нақты анықтап алуымыз керек.

Табиғи монополияларды және стратегиялық 
маңызы бар, соның ішінде Трансұлттық ком-
паниялар қатысатын жобаларды іске асыру 
міндетін мемлекетке қалдыру керек. Бұл жобалар 
мультипликативті нәтиже беруге тиіс.

«Бәйтерек» және «ҚазАгро» хол дингтерін 
де қайта құру қажет. Олар мемлекеттік даму 
бағдарламаларын іске асыру ж"ніндегі операторлар 
болуға тиіс. Соған орай олардың функцияларын 
оңтайландыру керек. Жеке сектор жүзеге асыра 
алатын нәрсенің барлығы бизнеске берілуі қажет.

Сондай-ақ, оларға бағдарламаларды іске асыру 
үшін мемлекеттік емес қаржы к"здері арқылы қор 
қалыптастырумен айналысу керек.

Т"ртінші. Кәсіпкерлікті дамытуға мемлекет-
жекеменшік серіктестігі  аясын кеңейту зор 
мүмкіндік береді. Бұл жерде әңгіме бірқатар 
мемлекеттік қызметтер к"рсету міндетін бизнеске 
беру ісіне қатысты болып отыр.

Бізде қазірдің "зінде оларды мектепке дейінгі 
білім беру ісіне тарту саласында жақсы нәтижелер 
бар. Eткен 3 жылда мемлекет 40 мың орынға 
арналған 189 балабақша салса, жекеменшік сектор 
100 мың орынға арналған 1300 балабақша ашты. 
Жекеменшік балабақшалардың ең к"бі Оңтүстік 
Қазақстан (397), Алматы (221), Қызылорда (181) об-
лыстарында ашылды.

Мен үшін осы сектордағы мемлекет-жекеменшік 
серіктестігінің үлгісі "те маңызды. Бұл аса маңыз ды 
жалпыұлттық міндеттердің бірі – 3-6 жас аралы-
ғындағы балаларды мектепке дейінгі білім берумен 
2020 жылға қарай жүз пайыз қамту мәселесін мемле-
кет пен бизнес бірлесе шешіп отырғанын к"рсетеді.

Мемлекет-жекеменшік серіктес тігін дамыту 
әкімдердің нақты және кәсіби жұмысына байла-
нысты.

Жекеменшік капитал тарту үшін мемлекет-
жекеменшік серіктестігінің ықтимал барлық 
түрі  мен нысанын пайдалану қажет.  Олар 
– мемлекеттік мүлікті сенімді басқару, қызмет 
к"рсету келісімшарттары, тағы басқалар. Бұл рет-
те келісімнің барлық рәсімдерін, әсіресе шағын 
жобаларға қатысты рәсімдерді мейлінше жеңілдету 
және жеделдету қажет.

Мемлекет-жекеменшік серіктестігі инфра құ -
рылымды, соның ішінде әлеу меттік инфра құ ры-
лымды дамытудың негізгі тетігіне айналуға тиіс.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруа шылық ны-
сандарын жаңғырту үшін бұдан әрі жекешелендіру 
мүмкіндігін қарастыра отырып, басқаруға және 
концессияға беру қажет. Үкімет бір орынды шиыр-
лай беруді доғарсын. Бұл бағытта жұмысты жандан-
дыра түсу керек.

Бесінші. Баға мен тариф бойынша ымыраласуға 
жол бермеу қажет.

Үкіметке «Атамекен» ҰКП-мен бірлесіп, бәсе-
келестікке кедергі келтіретін нормаларды анықтауға 
қатысты барлық заңнамаға «ревизия» жасауды тап-
сырамын.

Үшінші басымдық – макроэконо ми калық 
тұрақтылық.

Мұндағы басты міндет – ақша-несие саясатының 
ынталандырушы р"лін қалыпқа келтіру және эко-
номиканы қаржыландыруға жекеменшік капитал 
тарту.

Бірінші.  Бүг інде  Ұлттық банк алдында 
инфляциялық таргеттеу режімін дамыту ж"ніндегі 
маңызды міндет тұр. Орта мерзім ішінде инфляция 
деңгейін кезең-кезеңмен 3-4%-ға дейін т"мендетуге 
қол жеткізуіміз керек.

Екінші. Еліміздің қаржы секторын «қайта 
жаңғырту» қажет.

Ұлттық банкке банк секторын қалыпқа келтіру 
ж"нінде шаралар кешенін әзірлеуді тапсырамын. 
Банктердің балансын тиімсіз несиелерден арыл-

ту жұмысын жеделдетіп, қажет болған жағдайда 
олардың капиталын акционерлер тарапынан арт-
тыруды қамтамасыз ету керек. Банктердің ахуалына 
жедел бақылау орнату үшін Ұлттық банкке к"бірек 
құқық берген ж"н. Ұлттық банк банктердің қателік 
жіберуін күтпей, оларға ықпал ететін шаралар 
қабылдау үшін формальді к"зқарастан ықтимал 
қатерлерге жол бермейтін қадамдарға к"шуге тиіс.

Сондай-ақ, аудиторлық ком пания лардың 
жауапкершілігін арттырып, акционерлердің 
ашықтығын қамтамасыз ету, ұжымдық басқаруды 
жақсарту қажет. Осының бәрін заңнамалық 
деңгейде бекіту керек.

Экономикадағы қаражат жетіс пеушілігі және не-
сиелер бойынша жоғары м"лшерлеме түйткілдерін 
шешу мақсатымен Ұлттық банк пен Үкіметке теңге 
түрінде қолжетімді орта және ұзақ мерзімге арналған 
қор қалыптастыруды қамтамасыз ету ж"нінде 
кешенді шаралар қабылдауды тапсырамын.

Ұлттық банк инфляция ғана емес, сонымен 
қатар Үкіметпен бірге экономиканың "суі үшін де 
жауапты болуға тиіс.

Үшінші. Қор нарығын одан әрі дамыту.
Жекешелендіру оның дамуына серпін беруге 

тиіс. Мен жоғарыда айтып "ткендей, қор нарығына 
«Самұрық-Қазына» қоры компанияларының ак-
цияларын орналастыру керек. Халықтың жинаған 
"з қаражатын ең алдымен түрлі бағалы қағаздарға 
инвестициялау мүмкіндігін одан әрі арттыру қажет.

Біз 2016 жылдың соңында заңдастыру науқанын 
аяқтадық. Оған еліміздің 140 мыңнан астам аза-
маты қатысты. Нәтижесінде 5,7 триллион теңге, 
оның ішінде қаражат түрінде 4,1 триллион теңге 
заңдастырылды.

Үкіметтің міндеті – бұл қаражаттың экономикаға, 
соның ішінде жекешелендіруге қатысу арқылы 
пайда беруін қамтамасыз ету. Сонымен бірге, 
Қазақстанның жекеменшік кәсіпорындарының об-
лигация шығарылымдарын субсидиялау мәселесін 
пысықтау қажет.

Үкіметке Ұлттық банкпен бірлесіп, отандық 
қор нарығын жандандыруға бағытталған шаралар 
қабылдауды тапсырамын.

Келесі шешуші міндет – салық-бюджет саяса-
тын жаңа экономикалық жағдайға бейімдеу.

Бірінші. Бюджет шығыстарының тиімділігін 
түбегейлі арттыру қажет.

Біз 2017 жылы мемлекеттік даму бағдарламаларын 
қажетті ресурстармен толықтай қамтамасыз еттік. 
Министрліктер мен ведомстволардың қаражатты 
игеруінің тиімділігін тексеру қажет.

Республикалық бюджеттің 40%-дан аста-
мын құрайтын Денсаулық сақтау, Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау, Білім және ғылым ми-
нистрліктерінен бастау керек. Оның қоры тын дысы 
бойынша маған баяндалсын.

Тиімсіз бағдарламалардың қаражатын Үшінші 
жаңғырту міндеттерін іске асыруды қамтамасыз 
ететін бағдарламаларға қайта б"лу қажет. Сондай-
ақ, қаражатты нақты экономикаға неғұрлым тезірек 
әрі тиімдірек жеткізу үшін бюджеттік рәсімдерді 
жеңілдеткен ж"н.

Біз фискалдық орталықсыздандыру саяса-
тын жалғастыруымыз керек. Eткен жылдарда 
орталықтан жергілікті жерлерге к"птеген функ-
циялар мен "кілеттіктер берілді. Енді олардың 
жеткілікті қаржылық дербестігін бекемдей түсу 
қажет. Сонымен бірге, қаржы шығысы ж"ніндегі 
"кілеттіктердің облыстық деңгейде шоғырлануына 
жол бермеу маңызды. Оларды әрі қарай аудандық 
және ауылдық жерлерге беру керек. Lкімдер "ңірлік 
және жергілікті маңызы бар мәселерді шешуге тиіс, 
ал Үкімет жалпымемлекеттік мәселелерге ден қоюы 
қажет.

 Екінші. Ұлттық қор қаражатын пайдалануға 
ұтымдылық тұрғысынан қараған ж"н.

Ұлттық қордан алынған кепіл ден дірілген транс-

ферт к"лемі 2020 жылға қарай кезең-кезең бойынша 
2 триллион теңгеге қысқартылуға тиіс.

Салық саясатын бизнестің «к" леңкеден» шы-
ғуына бейімдеп, шикі заттық емес сектордағы 
салықтық базаны кеңейтуге бағыттау керек. Қазіргі 
салық жеңілдіктерін оңтайландыру қажет. Жалпыға 
ортақ декларациялау қарсаңында арнаулы салық 
режімін жаңаша қарастыру керек.

Салықтық әкімшілендіру тетіктері жетілдіруді 
талап етеді. Ең алдымен, мұның қосымша құн 
салығын жинауға қатысы бар.

Үшінші. Үкімет квазимемлекеттік сектордың 
сыртқы және ішкі қарыз дарына мониторинг жүргізу 
мен бақылау жасау жүйесін қалып тас ты рып, онда 
тәртіп орнату керек.

 ***
Т"ртінші басымдық – адами капитал сапасын 

жақсарту.
Бірінші. Ең алдымен, білім беру жүйесінің 

р"лі "згеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді 
экономикалық "судің жаңа моделінің орталық 
 буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни 
ойлау қабілетін және "з бетімен іздену дағдыларын 
дамытуға бағыттау қажет.

Сонымен бірге, IT-білімді, қар жылық сауат-
тылықты қалып тас тыруға,  ұлтжандылықты 
дамытуға баса к"ңіл б"лу керек. Қала мен ауыл 
мек тептері арасындағы білім беру сапа сының 
алшақтығын азайту қажет.

Үкіметке тиісті ұсыныстар беруді тапсырамын.
Атап айтқанда, үш тілді оқуға кезең-кезеңмен 

к"шу мәселесі бойынша ұсыныстар әзірленсін.
Қазақ тілінің басымдығы сақ талады. Оның әрі 

қарай дамуына зор к"ңіл б"лінеді. Сонымен қатар, 
бүгінде ағылшын тілі – жаңа технология, жаңа 
индустрия, жаңа экономика тілі. Қазіргі кезде 90% 
ақпарат ағылшын тілінде жарияланады. Lрбір екі 
жыл сайын олардың к"лемі 2 есе ұлғайып отырады. 
Ағылшын тілін меңгермей, Қазақстан жалпы ұлттық 
прогреске жете алмайды.

2019 жылдан бастап 10-11 сыныптарда кейбір 
пәндерді ағылшын тілінде оқытатын боламыз. Бұл 
мәселені тиянақты ойланып, ақылмен шешу қажет.

Мектептердің және мұғалімдердің деңгейі, 
әсіресе ауыл мен қалада әртүрлі. Білікті педа гог-
тардың жетіспеу проблемасы да бар. Сондықтан, 
осының барлығын ескеріп, ағылшын тілін кезең-
кезеңмен енгізуіміз керек.

Тиісті ұсыныстар беруді тапсырамын.
Менің бастамам бойынша биыл «Баршаға 

арналған тегін кәсіптік-техникалық білім беру» жо-
басы іске асырыла бастады.

Тегін оқытумен ең әуелі жұмыссыз және "зін 
"зі тиімсіз жұмыспен қамтыған жастар, сондай-ақ 
кәсіптік білімі жоқ ересек адамдар қамтылуы тиіс. 
Кәсіптік білім беру жүйесінде, мен айтқандай, 
экономикадағы жаңа "ндірістер үшін мамандар 
дайындауға ден қою керек.

Ол үшін кәсіптік стандарттар еңбек нарығының 
талаптарына және ең үздік әлемдік оқу-"ндірістік 
тәжірибелерге сәйкес жаңартылуы қажет.

Сонымен қатар, жоғары білім беру жүйесі са-
пасына ерекше назар аударылады. Жоғары оқу 
орындарының кадрлық құрамына, материалдық-
техникалық жабдықталу деңгейіне, білім беру 
бағдарламаларына қатысты бақылау мен талап 
күшейтілуі қажет.

***
Екінші. Білім беру жүйесімен қатар денсаулық 

сақтау жүйесі де "згеруге тиіс.
Биылғы 1 шілдеден мемлекеттің, жұмыс 

берушілердің, азаматтардың ортақ жауапкершілігіне 
негізделген міндетті медициналық сақтандыру 
жүйесі (ММСЖ) енгізіле бастайды. Бұл жүйенің 
тиімділігі әлемдік тәжірибе арқылы дәлелденген.

Медициналық сақтандыру жүйесіне қатысушы-
ларға кең ауқымдағы медициналық қызметтер 

ұсы нылады. Оған халықтың әлеуметтік әлсіз 
топ тарының қатысуына мемлекеттік қолдау 
к"рсетіледі.

Үкімет қажетті деңгейде денсаулық сақтау сала-
сын ақпараттандыруы керек. Бәсекелестікті дамыту 
үшін жеке меншіктегі медицина мекемелеріне 
ММСЖ жүйесі аясында тең жағдай туғызу керек.

Үкіметке және әкімдерге кең ауқымды ақпарат-
тық-түсіндіру жұмысын жүргізуді тапсырамын.

Сондай-ақ, заңнамалық тұрғыдан барлық дәрі-
дәрмектің бағасын реттеуді енгізу қажет.

Үшінші. Lлеуметтік қамтамасыз ету саласына 
қатысты.

Менің тапсырмам бойынша 2017 жылғы 1 шіл-
деден бастап 2,1 миллион зейнеткер үшін зей нетақы 
2016 жылғы деңгейден 20%-ға дейін арттырылады.

Бұдан б"лек, базалық зейнетақы тағайындау 
2018 жылғы 1 шілдеден бастап жаңа әдістеме бой-
ынша жүзеге асырылады. Оның к"лемі зейнетақы 
жүйесіне қатысу "тіліне байланысты белгіленеді.

Осы "сімнің барлығы 2018 жылы базалық 
зейнетақының жаңа м"лшерін 2017 жылмен 
салыстырғанда 1,8 есе арттыруға мүмкіндік береді.

Елімізде жыл сайын 400 мыңға жуық бала туады, 
бұл – 1999 жылғы деңгейден 2 есе дерлік жоғары. 
Мұн дай жақсы үрдісті алдағы уақытта да сақтау 
керек.

Менің тапсырмам бойынша 2017 жылғы 1 
шілдеден бастап бала туғанда берілетін бір реттік 
жәрдемақы к"лемі 20%-ға "сіріледі.

Ең т"менгі күнк"ріс шегін де қайта қарастыру 
керек. Ол қазақстандықтардың нақты тұтынушылық 
шығыстарына сәйкес келуге тиіс. Бұл қадам 2018 
жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақы, 
мүгедектерге және асыраушысынан айрылған 
отбасыларға арналған жәрдемақы, мүгедек бала 
тәрбиелеп отырғандарға берілетін атаулы к"мек пен 
жәрдемақы к"лемін 3 миллион адам үшін "сіруге 
мүмкіндік береді.

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап атаулы әлеуметтік 
к"мек к"рсету шегін ең т"менгі күнк"ріс шегінің 
40%-ынан 50%-ға дейін "сіріп, оның жаңа форма-
тын енгізу керек. Бұл ретте жұмыс істеуге қабілетті 
адамның бәрі тек жұмыспен қамту бағдарламасына 
қатысу шарты арқылы ғана қолдауға ие болуға тиіс.

Б е с і н ш і  б а с ы м д ы қ  –  и н с т и т у ц и о  н а л -
дық "згерістерге, қауіпсіздікке және сыбайлас 
жемқорлықпен күреске қатысты.

Бірінші. Үкімет үшінші жаңғырту аясында 
ЭЫДҰ-ның озық тәжірибелері мен ұсынымдарын 
имплементациялау жұмысын қамтамасыз етуге 
тиіс.

Екінші. Біз жеке меншікті қорғауға, құқық 
үстемдігіне және баршаның заң алдында теңдігін 
қамтамасыз етуге бағытталған реформалар 
жүргізудеміз. Бұл жұмысты жалғастыру керек.

Үкіметке «Атамекен» ҰКП-мен және азаматтық 
қоғамдастықпен бірлесіп, жеке меншік құқығын 
қор ғау ды күшейтуге қатысты бүкіл заң на ма ревизи-
ясын жүргізуді тапсырамын.

Сонымен қатар, әкімшілік және қылмыстық 
заңнаманы ізгілендірген ж"н. Lкімшілік айыппұлдар 
әділетті және құқық бұзу деңгейіне сәйкес болуға 
тиіс.

Кәсіпкерлік саласында құқық бұзғаны үшін 
салынатын санкцияны т"мендету жұмысын одан 
әрі жүргізе беру керек. Қоғамға қауіптілігі жоғары 
емес экономикалық қылмыс құрамын криминалдық 
сипаттан арылту керек.

Сот жүйесіне деген сенімнің артуына қол жеткізу 
қажет. Судьялардың жұмысына заңнан тыс кез кел-
ген ықпалды жою маңызды.

Үшінші. Қауіпсіздік ахуалы қуатты және әрекет 
ете алатын мемлекеттің "лшеміне айналып келеді.

Қазіргі  заманда адамзат терроризмнің 
белең алуымен бетпе-бет келіп отыр. Бұл ретте 
деструктивті күштерді қаржыландыратындарға, 

шетелдік террористік ұйымдармен байланыс 
жасайтындарға қарсы күрес жүргізу ісі негізгі 
мәселе болып саналады.

Діни экстремизмді насихаттаудың алдын алу, 
әсіресе интернет пен әлеуметтік желіде оның жо-
лын кесу жұмысын жүргізу керек. Қоғамда, әсіресе, 
діни қарым-қатынас сала сындағы радикалды 
к"зқарасқа байланысты кез келген әрекетке «мүлде 
т"збеушілікті» қалыптастыру керек.

Бас бостандығынан айыру орындарында 
сотталғандарды теологиялық тұрғыдан сауаттандыру 
қызметтерінің мақсатты жұмысы ұйымдастырылуға 
тиіс. Eскелең ұрпақты рухани-адамгершілік рухын-
да тәрбиелеу үшін қосымша қадамдар жасау керек.

Бұл іске мемлекеттік емес секторды және діни 
бірлестіктерді белсенді түрде тарту қажет.

Осы шараның бәрі менің тапсырмам бойынша 
әзірленіп жатқан, 2017-2020 жылдарға арналған 
Діни экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет 
ж"ніндегі мемлекеттік бағдарламада ескерілуге 
тиіс.

Киберқылмыспен күрестің "зектілігі барған 
сайын арта түсуде.

Үкімет пен Ұлттық қауіпсіздік комитетіне 
«Қазақстан киберқалқаны» жүйесін қалыптастыру 
шараларын қабылдауды тапсырамын.

Т"ртінші. Біз елдегі сыбайлас жемқорлық 
дең  гейін т"мендету бағытында елеулі қадамдар 
жасадық. Алайда, басты назар к"біне сыбайлас 
жем қорлықтың салдарларымен күресуге аударылып 
отыр.

Сыбайлас жемқорлықтың себептері мен алғы-
шарт тарын анықтап, оларды жою жұмысын күшейту 
қажет.

Маңызды мәселенің бірі – сатып алу саласын 
жетілдіру.

Үкіметке мемлекеттік сатып алу жүйесін орта-
лық тандырылған қызмет қағидаты бойынша 
енгізуді тапсырамын.

Квазимемлекеттік секторда, табиғи монополия 
және жер қойнауын пайдалану салаларында да са-
тып алу шараларын "ткізу әдістерін түбегейлі қайта 
қарастыру керек.

Сыбайлас жемқорлықпен күресте к"п нәрсе 
бүкіл қоғамның белсене атсалысуына байланысты. 
Lлеуметтік желінің, "зге де медиа-ресурстардың 
дамуы жағдайында, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-әрекет барысында оны жалпы жұртшылықтың 
жек к"руі күрестің қуатты құралына айналуға тиіс.

 
Құрметті қазақстандықтар!
Осы Жолдау арқылы еліміздің әр азаматына 

жаңа жағдайдағы даму бағытымыз ж"ніндегі "з 
к"зқарасымды жеткізгім келді.

Үкіметке «Қазақстанның ұлттық технологиялық 
бастамасы» деп аталатын Елді үшінші жаңғырту 
ж"ніндегі 2025 жылға дейінгі дамудың стратегиялық 
жоспарын әзірлеуді тапсырамын.

Бізде уақыт талабын лайықты қабыл алып, 
елімізді одан әрі жаңғырту ж"ніндегі міндеттерді 
орындаудан басқа жол жоқ.

Біздің ұлы халқымыз бірегей тарихи мүмкіндікті 
толықтай пайдалана алатынына сенемін.

 
Қымбатты достар!
 Қазақстан – жас, к"п ұлтты, болашағына сенімді 

және қарқынды дамып келе жатқан мемлекет! Біз 
тәуелсіз Қазақстанның 25 жылдық даму жолынан 
"ттік. Алдағы 25 жылда бұдан да биік белестер күтіп 
тұр.

Мемлекет құру жолында теңдессіз, мол тәжірибе 
жинап, жаңа кезеңге қадам басып отырмыз. Ал-
дымызда қандай қиындықтар кездессе де, оларды 
еңсере алатынымызға сенімдімін. Біздің басты 
күшіміз – бірлікте.

 Қазақстанды кейінгі ұрпақ үшін бұдан да "сіп-
"ркендеген елге айналдырамыз!

Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК» 

Елбасымыздың биылғы халыққа 
арнаған Жолдауы заман талабымен 
үндескен жаңашылдығымен ерек-
шеленіп, «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабі леттілік» деген тақырыпта жа-
рияланды. ХХI ғасыр – ақпарат 
ғасыры болып табылады, адам-
зат қауымы дамудың жаңа саты-
сына – ақпараттық қоғамға аяқ 
басты. 2006 жылғы 27 наурызда 
БҰҰ Бас Ассамблеясы 17 мамыр-
д ы  Х а  л ы қ а р а л ы қ  а қ п а р а т т ы қ 
қоғамның күні етіп белгілеу туралы 
ресми шешім қабылдады. Осын-
дай әлемдік ауқымда жүріп жатқан 
 заманауи үрдістен, "ркениеттің 
к"шінен біздің еліміз де қалыс 
қала алмасы түсінікті. Сондықтан 
Президентіміз жаңа Жолдауын-
да экономиканың жеделдетіл-
ген технологиялық жаңғыруын 
бірінші кезекті  басымдықтың 
қатарына қойып отыр. Бұл тұрғыда 
Үкіметке «Цифрлық Қазақстан» 
жеке бағдарламасын әзірлеу мен 
қ а б ы л д а у д ы ,  с о н ы м е н  қ а т а р 
Ұлттық қауіпсіздік комитетімен 
бірлесіп «Қазақстан киберқалқаны» 

жүйесін қалыптастыруды тапсырды.
Қазақстанның постиндустриал-
ды даму сатысына "ту мүмкіндігі 
туралы мәселені Президентіміз 
Н.L.Назарбаев «Постиндустриалды 
қоғам қалыптасуының стратегия-
сы және "ркениеттер серіктестігі» 
атты еңбегінде бұдан бұрын да 
к"теріп, заманауи ғылыми-техни-
калық, ақпараттық және "зге де 
инновациялық т"ңкерістер жалпы 
адамзат "ркениетінің, оның ішінде 
Отанымыздың да келешектегі бет-
бейнесін айқындайтынын атап 
к"рсеткен болатын. 

Былтыр Президентіміз Қытайдың 
Ханжоу қаласында "ткен G20 «Үлкен 
жиыр малық» елдерінің саммитіне 
құрмет ті қонақ ретінде арнайы 
шақырылып, ға ламдық деңгейдегі 
алқалы жиынға қатысып қайтты. 
Бұл саммитте әлемдік экономи-
каны инклюзивті дамыту мәселесі 
к"терілді, яғни тек дамыған елдер 
ғана емес, барлық елдерді қамтитын, 
әлеуметтік әділеттілікке негізделетін 
жан-жақты  экономикалық даму ғана 
ғаламдық қаржы-экономикалық 
дағдарыстан шығудың бірден-бір 

Елбасының жыл сайынғы дәстүрлі 
Жолдауына үлкен мән береміз. Биылғы 
жылы да Қазақстан Президентінің 
ел бо ла шағын жарқын етуге, халық 
тұр  мысын жақсартуға бағытталған 
«Қа зақ станның үшінші жаңғыруы: 
жа һандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Жол  дауы "зекті мәселелерді к"теруімен 
ерекшеленеді.

П р е з и д е н т т і ң  о с ы  Ж о л д а у ы н -
да Қазақ станның 2050 жылға қарай 
әлем дегі ең алдыңғы қатарлы 30 елдің 
қатарына кіру мәселесін қойған міндет-
терінің Үкімет пен Парламентке зор 
жауапкершілік жүктейтінін байқадық. 
Ол үшін алдағы уақытта атқаруға тиіс 
негізгі міндеттерді белгілеп берді. Қазіргі 
технологиялық құрылымның түбегейлі 
"згерісі экономикалық дамудың жаңа 
үлгісіне к"шуді қажет ететінін атап "тті. 
Сонымен қатар Мемлекет басшысының 
бизнес-ортаны түбегейлі жақсарту және 
кеңейтуге байланысты айтқан ойлары да 
"те "зекті. 

Биылғы Жолдауда білім беру жүйе-
сіне де ерекше к"ңіл б"лінді. Елбасы 
алдағы уақытта осы салаға айрық  ша 
назар аударуды тапсырды. Lсіресе 
оқу-ағарту саласын заманауи әдіс-

жолы екені мойындалды. «Ақылды 
экономика»  мен «жасыл эконо-
мика», индустрия мен агрокешен, 
сауда мен логистика, тұтыну мен 
әлеуметтік хал-ахуал бір-бірінен 
б"ліп-жаруға келмейтін біртұтас 
жүйеге айналып отыр. Сәйкесінше, 
Қазақстан да әлемдік экономиканың 
қатысушысы ретінде кешенді түрде 
бәсекеге қабілетті болуы қажет. Ел-
басы Жолдауында осы мәселеге баса 
назар аударылып отыр, атап айтар 
болсақ еңбек нарығын жаңғырту, 
бизнес-ортаны түбегейлі жақсарту 
және кеңейту, адами капитал сапа-
сын жақсарту, салық-бюджет сала-
сын жаңа экономикалық жағдайға 
бейімдеу сияқты кешенді міндеттер 
қойылып отыр.

Жолдауда к"рсетілген Қазақ-
станның үшінші жаңғыру талап-
тары жаһандық қажеттілікке дер 
кезінде берілген жауап сияқты. 
Жаңа Жолдаудың сәтті  жүзеге 
асырылуы Қазақстанды "згертері 
с"зсіз, сол үшін әрбір қазақстандық 
азамат жаңа заман талабына сай 
жаңғырып, "зін-"зі жетілдіріп, ба-
рынша бейімделуі қажет.

темелік жағынан жарақтандырып, 
толық қамтамасыз етуге бағытталған 
с"зі к"ңілден шықты. Соның ішінде 
білік тілік пен сапа жағына ерекше 
мән берілді. Бұл к"терілген мәселелер 
Елбасы Жолдауының маңыздылығын 
дә лел дей түседі. Демек, еліміздегі 
уни  верситеттер арасында білім сапа-
сын жақсартуға деген бәсекелестікті 
жандандыруға мүмкіндік бар.

Президент үш тілді оқытуға кезең-
кезеңмен к"шу мәселесін к"терді. 
Үкіметке арнайы тапсырма бере оты-
рып, қазақ тілінің басымдылығы сақта-
ла тынын, оның әрі қарай дамуына 
зор к"ңіл б"лінетіндігін атап к"рсетті. 
Ағылшын тілінің жаңа технология, жаңа 
индустрия, жаңа экономика тілі екенін 
және қазіргі уақытта жалпы ақпараттың 
90 пайызы ағылшын тілінде алына-
тынын, ағылшын тілін меңгермей, 
Қазақстан жалпы ұлттық прогреске 
жете алмайтынына да назар аударды.

 Халықтың тұрмыс деңгейін жақ-
сартуға, бәсекеге қабілетті мамандар 
даярлауға аса мән беріліп отыр. Ендігі 
міндет Жолдауда айтылған  та лап тарды 
ойдағыдай жүзеге асыру. Бұл бар-
шамыздың парызымыз болуы тиіс.

Келелі міндеттер белгіленді Туған тілдің басымдығы сақталады

Сейілбек 
МҰСАТАЕВ, 

саясаттанушы

Мұхиддин 
САЛҚЫНБАЕВ,  

әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ, Шығыстану 

факультетінің 
кафедра меңгерушісі, 

филология 
ғылымының 

кандидаты, доцент
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ЖЫРАҚТА ТҮТІН ТҮТЕТКЕНҮНДЕУГЕ ҮН ҚОСУ

ЖОБА

1995 жылы 30 тамызда республикалық 
референдумда қабылданған Қазақстан 
Республикасының Конституциясына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1996 ж., № 4, 217-құжат; 1998 ж., 
№ 20, 245-құжат; 2007 ж., № 10, 68-құжат; 
2011 ж., № 3, 29-құжат) мынадай "згерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

1. 26-баптың 1 және 2-тармақтары 
мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Lркiм заңды түрде алған қандай 
да болсын мүлкiн жеке меншiгiнде ұстай 
алады.

2 .  Жеке  меншік  құқығына  қол 
сұғылмайды. Меншiкке, оның iшiнде 
мұрагерлiк құқығына заңмен кепiлдiк 
берiледi. Егер Конституцияда "згеше 
к"зделмесе, заңды жолмен алынған мүлікке 
меншік құқығын шектейтін немесе одан 
айыратын заңдарды және "зге де құқықтық 
актілерді қабылдауға жол берілмейді.».

2. 44-бапта:
3) тармақша мынадай редакцияда 

жазылсын:
«3) Парламент Мәжілісінде "кілдігі бар 

саяси партиялар фракцияларымен кон-
сультациялардан кейін келісім беру үшін 
Мәжілістің қарауына Республика Премьер-
Министрінің кандидатурасын енгізеді; 
Парламент Мәжілісінің келісімімен 
 Республика Премьер-министрін қызметіне 
тағайындайды;  Республика Премьер-
министрін қызметінен босатады; Парла-
мент Мәжілісімен консультациялардан 
кейін Премьер-министр енгізген ұсынумен 
Үкіметтің құрылымын айқындайды, 
Президент дербес тағайындайтын және 
босататын сыртқы істер және қорғаныс 
министрлерін қоспағанда,  Үкімет 
мүшелерін қызметіне тағайындайды және 
қызметінен босатады; Үкімет мүшелерінің 
антын қабылдайды; ерекше маңызды 
мәселелер бойынша қажеттігіне қарай 
Үкімет отырыстарына т"рағалық етеді; 
облыстар, республикалық маңызы бар 
қалалар мен астана әкімдері актілерінің 
күшін жояды не қолданылуын толық не-
месе ішінара тоқтата тұрады;»;

2) 8) және 9) тармақшалар алып та-
сталсын;

3) мынадай мазмұндағы 10-1) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«10-1) адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 
мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін, егемендігі 
мен тұтастығын қамтамасыз ету мүддесінде, 
күшіне енген заңды немесе "зге де құқықтық 
актіні Республика  Конституциясына 
сәйкестігіне қарау, Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 91-бабы 3-тармағында 
к"зделген жағдайда қорытынды беру тура-
лы Конституциялық Кеңеске үндеулерді 
жолдайды;»;

4) 18) тармақша мынадай редакцияда 
жазылсын:

«18) "зіне бағынышты Мемлекеттік 
күзет қызметін жасақтайды;».

3. 45-баптың 2-тармағы алып тасталсын.
4. 53-баптың 3) тармақшасы алып 

тасталсын.
5. 57-баптың 6) тармақшасы мынадай 

редакцияда жазылсын:
«6) Палата депутаттары жалпы санының 

Қазақстан Жазушылар одағында 
Елбасы Н.Назарбаевтың билік 
тармақ та ры арасындағы �кілетті-
ліктерді қайта б�лу ж�ніндегі Үндеуі 
талқыланды. 

Ж и ы н д ы  Қ а з а қ с т а н  Ж а з у ш ы -
лар одағы басқармасының т"рағасы 
Н.Оразалин ашты. Ол "з с"зінде еліміз 
Т ә у е л с і з д і к т і ң  ш и р е к  ғ а с ы р ы н д а 
к"птеген жетістіктерге қол жеткізгенін, 
нарықтық экономика мен саяси жүйе 
орныққанын, қуатты мемлекеттің 
іргетасы қаланғанын, алайда уақыттың 
"зі жаңа міндеттер жүктеп отырғанын, 
сол себепті Мемлекет басшысы ұсынған 
конституциялық реформаның жобасы 
"зінің маңыздылығымен әрі "зектілігімен 
ерекшеленетін бағалы бастама екенін 
атап к"рсетті. 

 Алғашқы с"зді әдебиеттанушы, фи-
лология ғылымының докторы, профес-
сор Ш.Елеукенов алды. 

– Елбасы Н.Назарбаевтың билік 
тармақтары арасындағы "кілеттерді қайта 
б"лу мәселелері ж"ніндегі Үндеуін зор 
ықыласпен тыңдадық. Президент Кон-
ституция мен заңдарға "згерістер енгізу 
арқылы мемлекеттік басқару жүйесін 
жаңғыртатын кез келгенін орынды айтты. 
Мемлекеттік басқару жүйесін реформалау 
ж"ніндегі "згерістің ел дамуына ерекше 
серпін беретініне кәміл сенімдеміз. 

Одан әрі ол қаламақы мәселесіне 
қатысты ой-пікірін білдірді. 

Жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері С.Досанов бұдан былай Пар-
ламенттің р"лі күшейетінін, мұ ның 
" з і  д е м о к р а т и я  ж о л ы н д а ғ ы  ж а ң а 

ТОРАЙҒЫРОВ Сұлтанмахмұт 
(28.10.1893, қазіргі Солтүстік Қазақстан 
облысы Уәлиханов ауданы – 21.5.1920, 
Павлодар облысы Баянауыл ауданы) – 
ағартушы, қазақ әдебиетінің классик 
ақыны, «Алаш ұранының» авторы.

Ескіше хат танып, ауыл молдаларынан 
дәріс алады. 1911 жылдан бастап жаңаша 
оқуға ден қойып, Троицк қаласындағы 
Ахун Рахманқұли медресесіне кіреді. Алай-
да жасы жиырмаға жетер-жетпестен құрт 
ауруына (туберкулезге) шалдығып, оқудан 
қол үзеді. Жаз жайлауға шығып, қымыз 
ішеді, бала оқытады, "з бетімен білім-
білігін ұштай түсуге ұмтылады. Алғашқы 
ағартушылық бағыттағы "леңдерін 
(«Тәліптерге», «Оқып жүрген жастарға», 
«Оқудағы мақсат не?», «Шығамын тірі 
болсам адам болып», т.б.), «Зарландым» 
атаулы к"лемді очеркін жазады. «Қамар 
сұлу» романын жобалап, ойластырып, 
қағазға түсіре бастайды. 

1913 жылы күзде Троицк қаласына 
қайтып келіп, М.Сералин шығарып 
тұрған «Айқап» журналына (1911-
15)  жауапты хатшы болып жұмысқа 
орналасады. Eлең, әңгімелерімен 
қатар бірнеше ағартушылық бағыттағы 
танымдық мақала жазып, журналға 
жариялайды. 

1914 жылы жазда туған елі Баянауылға 
оралып, мәдени-ағарту істермен айна-
лысады. Бар арманы жүйелі жоғары білім 
алу болған ол оқу іздеп Семейге барады, 
Шығыс Қазақстанның Катонқарағай, 
Зайсан ауылдарында бала оқытып, 
қаражат жинастырады. «Кім жазықты?» 
поэтикалық романын аяқтайды. 1916-17 
жылдарын Томск қаласында "ткізіп, "зі 
армандаған орыс оқуына кіреді, әлемдік 
әдебиеттің классикалық нұсқаларымен 

Жуырда Дүниежүзі қазақтарының 
қауымдастығы «Қазақ диаспора-
сы және Атамекенге оралу (1991-
2012)» атты ұжымдық ғылыми 
монографияның тұсауын кесті. 

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы 
бұл еңбекті Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнап отыр. 
Қазақтың к"ші-қоны туралы толық мәлімет 
беретін ғылыми еңбектің авторлары та-
рих ғылымының кандидаты Күлғазира 
Балтабаева, Дүниежүзі қазақтарының 
қауымдастығы т"рағасының бірінші орын-
басары Талғат Мамашев, тарих ғылымының 
докторы, профессор Жарас Ермекбай және 
философия ғылымының кандидаты,  доцент  
Айтбала Баймағамбетова. Ал ғылыми 
редакторы – тарих ғылымының докторы, 
профессор Саттар Мәжитов. 

« Е л у  ж ы л д а  –  е л  ж а ң а »  д е г е н 
с"з бар қазақта. Ал тарих Қазақстан 
Республикасының жиырма бес жылда 

кемінде үштен бірінің бастамасы бойынша 
Республика Үкіметі мүшелерінің "з қызметі 
мәселелері ж"ніндегі есептерін тыңдауға 
хақылы. Есепті тыңдау қорытындылары 
бойынша Үкімет мүшесі Республика 
заңдарын орындамаған жағдайда Палата 
депутаттары жалпы санының кемінде үштен 
екісінің к"пшілік даусымен оны қызметтен 
босату туралы Республика Президентіне 
"тініш жасауға хақылы. Мұндай жағдайда 
Республика Президенті Үкімет мүшесін 
қызметінен босатады;».

6. 61-баптың 2-тармағы мынадай 
 редакцияда жазылсын:

«2. Республика Президентінің заңдар 
 жобаларын қараудың басымдығын 
белгiлеуге құқығы бар, бұл тиісті заң 
 жобалары Парламенттің ағымдағы 
 сессиясы ішінде бірінші кезектегі тәртіппен 
қабылдануы тиіс екенін бiлдiредi.».

7. 64-баптың 2-тармағы мынадай 
 редакцияда жазылсын:

«2. Үкімет алқалы орган болып табы-
лады және "зінің қызметінде Республика 
Президентінің, Парламент Мәжілісінің 
және Парламенттің алдында жауапты.».

8. 65-баптың 2-тармағы мынадай 
 редакцияда жазылсын:

«2. Премьер-министр тағайын дал ғаннан 
кейiнгi он күн мерзiмде Республиканың 
Премьер-министрі Парламент Мәжілісімен 
консультациялардан кейін Үкiметтiң 
құрылымы мен құрамы туралы Республика 
Президентiне ұсыныстар енгiзедi.».

9. 66-бапта:
1) және 8 ) тармақшалар мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«1) мемлекеттiң әлеуметтiк-экономи-

калық саясатының, оның қорғаныс қабi-
летiнiң, қауiпсiздiгiнiң, қоғамдық тәртiптi 
қамтамасыз етудiң негiзгi бағыттарын 
әзiрлейдi және олардың жүзеге асы-
рылуын ұйымдастырады; Республика 
Президентiнің келісімімен мемлекеттік 
бағдарламаларды бекітеді және олардың 
орындалуын қамтамасыз етеді;»;

«8) Үкiмет құрамына кiрмейтiн орталық 
атқарушы органдарды құрады, таратады 
және қайта ұйымдастырады, олардың бас-
шыларын қызметіне тағайындайды және 
қызметінен босатады;»;

мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«9-1) мемлекеттік бюджет есебінен 
қам тылатын барлық органдардың қыз-
мет керлері үшін еңбекақы т"леуді 
қар жыландырудың бірыңғай жүйесін 
 Республика Президентiнің келісімімен 
бекітеді;».

10. 67-баптың 4) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«4) Үкiмет қызметiнiң негiзгi бағыттары 
және оның аса маңызды барлық шешiмдерi 
туралы Президентке және Парламент 
Мәжілісіне баяндайды;».

11. 70-баптың 1-тармағы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«1. Үкімет жаңадан сайланған Респу-
блика Парламенті Мәжілісінің алдында 
"з "кілеттігін доғарады.».

12. 72-баптың 2-тармағы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«2. Конституциялық Кеңес Консти-

қадам екенін айтса, ақын А.Lлімұлы 
Президенттің әлеуметтік-эконо микалық 
үдерістерді реттеудегі бір шама "кілеттерді 
Үкіметке және басқа да атқарушы 
органдарға берілуі к"п шіліктің к"ңілінен 
шығатындығын жеткізді .  Жазушы 
С.Елубаев Үкімет пен Парламенттегі 
мемлекеттік тілдің қолдануына қатысты 
ойын білдірді. 

– Тәуелсіздігіміздің 25 жылында бір 
ғана Заң мемлекеттік тілде қабылданды. 
Бұл кешірілімсіз жайт. Алдағы уақытта 
осы дан қорытынды шығарылуы тиіс, - 
деді. 

Ж и ы н д а  а қ ы н - ж а з у ш ы л а р 
М.Сқақбай, С.Оспанов, А.Аширов, 
Н.Ақышев, С.Балғабаев, Ш.Сариев, 
И.Сапарбай, Р.Ниязбек, Ж.Дәуренбеков, 
Қ . Б е г м а н о в ,  б е л г і л і  " н е р  и е с і 
Б.Есенәлиев және басқалар с"з с"йлеп, 
М е м л е к е т  б а с ш ы с ы н ы ң  Ү н д е у і н 
қолдайтындықтарын, уақыттың "зі жаңа 
"згерістерді талап етіп отырғанын айт-
ты. С"йлеушілер сондай-ақ руханият 
саласындағы қордаланып қалған "зекті 
мәселелер ж"ніндегі де ой-пікірлерін 
ортаға салды. 

Жиынға қатысушылар Үндеуді 
мақұл дайтындықтарын айта келіп, 
т"мендегідей ұсыныстарын білдірді: Eз 
алдына Мәдениет министрлігі болғаны 
ж"н, Парламент депутаттығына елшіл, 
мемлекетшіл адамдар ұсы нылуы қажет, 
Парламент пен Үкімет мемлекеттік тілде 
с"йлеуі тиіс, Үкімет кітап саудасына, 
ұлттық баспас"зге қатысты мәселелерге 
ерекше к"ңіл б"луі керек. 

Нұркен ЖАНД/УЛЕТҰЛЫ

құныға танысып, қоғамдық-саяси 
үдерістердің, адамзат дамуының, ұлттық 
құндылықтардың табиғатын танып, 
мән-мағынасын ұғуға талпынады («Анау 
қырда татар тұр,/Басқалармен қатар тұр./
Мынау ойда қазақ тұр,/Қастарында азап 
тұр»). Тарыдай шашылған к"шпелі қазақ 
қауымын Абай сынды ой алыбының 
зарлы үніне құлақ қоюға шақырады 
(«Асыл с"зді іздесең,/ Абайды оқы, 
ерінбе»; «Ер Тарғын», «Қобыланды» 
оқып байқа,/ Абайды оқы, таңырқан, 
басың шайқа»). Дәп осы тұста саяси 
сілкіністер бұлқынтқан жалпақ Ресей-
де патшалық құлап, Уақытша үкімет 
құрылып, дүбірлі, аласапыран заман 
басталды (Алаш. Алашорда. Энцикло-
педия. Алматы: «Арыс» баспасы, 2009, 
308-310-бб.).

Жеделдетіп Семейге оралып, жаңадан 
құрылып жатқан «Алаш» партиясының 
жұмысына араласады, атақты «Алаш 
ұраны» "леңін дүниеге әкеледі. Lйтсе де, 
бірі кем дүние, тағдыр-талайы трагедияға 
толы жас таланттың маңдайына Алашқа 
жан-тәнімен беріле қызмет қылу бақыты 
бұйырмады: жастайынан жан жолдасы-
на айналған құрт ауруы әбден меңдеді, 
Баянауылға біржола ат басын тіреді. 
Қаны да, жаны да «Алаш» деп лүпілдеген  
аяулы ақынның қаламға жүгінуден басқа 
амалы қалмады, білтесі біткен майшам-
дай жас ғұмыры сарқылып, санаулы сәт-
сағаттары к"з алдында сырғып, сусып 
бара жатты. Жан дертімен арпалысып 
жүріп халық мүлкіне айналған мәңгілік 
мұраларын дүниеге әкелді. «Жас жүрек», 
«Сарыарқаның жаңбыры», «Кедей», 
«Айтыс», «Адасқан "мір» ... мәуелі 
бәйтеректен уақыты жетпей үзіліп түскен 
асыл ой ұшқындары, жыр жемістері-

жаңа белестерге жетіп, жаңарғанын 
к"рсетіп отыр. Және ең басты жетістік – 
қазақтардың біртұтастануы.

Бұл кітап Қазақстан тарихында 
зерттелуі тұрмақ, кешеге дейін к"пшілік 
қазақтың естіп-білмеген тақырып – 
шетелдегі қазақ диаспорасы тақырыбына 
арналған. 

Тарихта шетке кеткен қазақтың тарихи 
отанына оралуы үдерісі кеңес дәуірінде 
де жүріп отырған. Мысалы, 1954-1963 
жж. Қытайдан 268371 репатриант қайта 
оралды. Одан кейін Кеңес үкіметі шека-
раны тарс жауып, байланысты үзді. Қазақ 
үшін шекара тек тәуелсіздік алғаннан 
кейін ғана ашылып, қандастарды елге 
мақсатты түрде к"шірді. 1991 жылдан 
2016 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде 
261 мың 104 отбасы немесе 957 мың 772 
этникалық қазақ тарихи Отанына қайта 
оралып, оралман мәртебесін алды. Бұл 
ел тұрғындарының жалпы санының 5,5% 
құрайды. Lлі тіркелмегендерімен қосқанда 
ресми емес мәліметтер қайтқан қазақтар 1,5 
млннан артық дейді. Сонда12 миллионға 
жуықтаған республикадағы қазақтың 
8-9 пайыздайы тәуелсіздік жылдары елге 
оралғандар, ал 20-22%-дан астамы ХХ ғ. 
басындағы елдегі саяси-экономикалық 
саясаттың қыспағынан шетке кеткендердің 
ұрпақтарынан елге оралғандар деуге 
болады. 

Қазақстандағы қазақтар 1989 ж. 
6,5 млннан 2016 ж. 1 қаңтарға 11 млн 
748 мыңнан асты, ал үлесі 39,7%-дан 
66,48%-ға жетті. Яғни 12 миллиондай 

туцияның 44-бабының 10-1) тармақ-
шасында к"зделген жағдайларда Республика 
Президентінің, сондай-ақ  Конституцияның 
78-бабында белгiленген жағдайларда 
соттардың "тiнiштерiн қарайды.».

13. 79-баптың 3-тармағы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«3. Республика соттарының судьялары-
на қойылатын талаптар конс титуциялық 
заңда айқындалады.».

14. 81-бап мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«81-бап
Қазақстан Республикасының Жоғарғы 

Соты азаматтық, қылмыстық істер, 
жергілікті және жергілікті және басқа да 
соттардың соттылығына жататын "зге де 
істер бойынша жоғары сот органы болып та-
былады, заңда к"зделген жағдайларда оның 
соттылығына жататын сот істерін қарайды 
және сот практикасының мәселелерi бой-
ынша түсiнiктемелер береді.».

15. 83-баптың 1-тармағы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«1. Прокуратура мемлекет атынан 
Қазақстан Республикасының аумағында 
заңда белгіленген шектерде және нысандар-
да заңдылықтың сақталуын жүзеге асырады, 
сотта мемлекеттің мүдделерiн бiлдiредi және 
мемлекет атынан қылмыстық қудалауды 
жүзеге асырады.».

16. 86-баптың 5-тармағы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«5. Республика Президенті Премьер-ми-
нистрмен және Парламент Палаталарының 
Т"рағаларымен консультациялардан 
кейін мәслихаттың "кілеттігін мерзімінен 
бұрын тоқтатады, сондай-ақ мәслихат 
"зін-"зі тарату туралы шешім қабылдаған 
жағдайда оның "кілеттігі мерзімінен бұрын 
тоқтатылады.».

17. 87-баптың 4-тармағы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«4. Облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың және астананың 
әкімдерін  тиіс інше облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың 
және астананың мәслихаттарының 
келісімімен Республика Президенті 
қызметке тағайындайды. Eзге әкімшілік-
а у м а қ т ы қ  б " л і н і с т е р д і ң  ә к і м д е р і 
қызметке заңда айқындалған тәртіппен 
тағайындалады немесе сайланады. Респуб-
лика Президенті "зінің ұйғаруы бойынша 
әкімдерді қызметінен босатуға хақылы.».

18. 91-бапта:
1) 2-тармақ мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«2.  Конституцияда белгiленген 

мемлекеттiң тәуелсіздігін, Республиканың 
бiртұтастығы мен аумақтық тұтастығын, 
басқару нысанын "згертуге болмайды.»;

2) мынадай мазмұндағы 3-тармақпен 
толықтырылсын:

«3. Республика Конституциясына 
енгізілетін "згерістер мен толықтырулар, 
олардың осы баптың 2-тармағында бел-
гіленген талаптарға сәйкес келетіні туралы 
Конституциялық Кеңестің қорытындысы 
болғанда, республикалық референдумға 
 немесе Республика Парламентінің қарауына 
шығарылады».

тұғын. Жетпіс жыл жұрт к"зінен жырақта 
ұсталған «Таныстыру» поэмасында Алаш 
к"семдерін «Бірі – Күн, бірі – Шол-
пан, бірі – Ай» деп жалпақ жұртқа жар 
салған ақынның жалғыз жүрегі жарық 
жұлдыздай ұлт аспанынан ағып "тті... 
Жер-Анаға жиырма бес жыл ғана табан 
тіреп, жиырма алты-ақ жаңа жылмен 
ғана к"ріскен ұлы Жүрек тоқтады, 
ұлтының «к"гіне Күн болмақ» болған, 
«алуға Күнді барып бел бумақ» болған 
ұлы Ақынның демі үзілді... Осылайша ол 
Жаратушының жарлығымен қанқасап 
қуғын-сүргіннен, алапат аштықтан, 
зорлық пен зомбылықтан «аман қалды»... 

*Алаш туы астында
Күн с"нгенше с"нбейміз.
*Мен – қазақ, 

қазақпын деп мақтанамын,
Ұранға Алаш деген атты аламын.
Сүйгенім – қазақ "мірі, "зім – қазақ,
Мен неге қазақтықтан сақтанамын.
*Жан қайда әділетті іздейтұғын,
Адамшылық атақты к"здейтұғын.

ҚҰНДЫ БАСТАМА Қазақ диаспорасына 
арналған еңбек

ҰЛТ АҚЫНЫ – 
Сұлтанмахмұт Торайғырұлы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН 

ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ

*Бүгіндегі жастарға оқу міндет,
Тек қана оқуменен "нер білмек.
Бар қиынды тек қана ғылым жеңбек,
Оқыған басқа елдердей қатарға енбек.
*Ер "лсе де, еңбегін ел "шірмес, 
Неше мың жыл "тсе де тарих білмек!
*Адамды бағындырудың асылы еңбек,
Түбінде еңбексізді еңбек жеңбек.
*Eнер, білім, әділет кім қолдаса,
Қай ұлт болсын – бәрібір, бауыр маған.
*Мен – балаң, жарық күннен 

сәуле қуған,
Алуға Күнді барып белді буған.
*С"ндір Ай мен Күніңді,
Тек денімді сау қылшы!
*Жақсылық к"рсем "зімнен,
Жамандық к"рсем "зімнен.
*Елімнің мен шын ұлы екеніме
Тағдырдың "зі берер куәлікті.
*Қараңғы қазақ к"гіне
Eрмелеп шығып Күн болам!
*Сүйемін туған тілді – анам тілін.
*Белгілі бай болмақтың негізі үш:
Еңбек, ғылым, жеріңді сақтайтын күш.
*Несі қызық байлықтың, несі бақыт?!
Байлықпенен алмаған соң

 бақыт сатып.
*Біреу күй, біреу пішін, біреу с"збен,
К"рсетпейтін жүректің іші бар ма?
*Мен ғашықпын к"руге әділетті,
Тегіс қылып к"ркейткен "мір түсін.
*Дүние – "зен, ағысын кім тоқтатар?
*Дүние – жеу, жегізу майданы екен.
*Мен – "лік, мен – суық тән, 

менде жан жоқ,
Жүрегімде "мір жоқ, ыстық қан жоқ,
Үміт жоқ, жек к"ру жоқ, махаббат жоқ,
Сезім жоқ, кірпігімді қозғар хал жоқ.

Ғарифолла /НЕС,
профессор 

Республикадағы қазақ ұлтының әрі қарай 
"сіп-дамуы табиғи "сіммен қатар, шетелдегі 
бауырластарымыздың "з Отанына оралу-
ына тығыз байланысты. Сол себепті кітап 
қазақ үшін ерекше маңызды процестің 
тәуелсіздік жылдарындағы барлық 
теориялық-практикалық мәселелерін 
түгел қамтыған, қазақтың бірігуі ғана емес, 
еліміздің дамуы үшін де "те қажетті үдерісті 
қазақ тілінде кешенді түрде қарастырған. 

1 миллионға жуық к"шіп келген 
ағайынды қай елден десек: Eзбекстаннан 
– 61,5%, Қытайдан – 14,3%, Моңғолиядан 
– 9,3%, Түркіменстаннан – 6,8%, Ресейден 
– 4,6%, басқа елдерден – 3,5%  келген.

 Жинақта Қытай, Eзбекстан, Ре-
сей, Моңғолия және т.б. алыс-жақын 
шетелдердегі халық санағы негізінде 
шыққан материалдар бойынша этникалық 
қ а з а қ т а р д ы ң  с а я с и ,  ә л е у м е т т і к -
демографиялық және мәдени дамуының 
ерекшеліктері талданады. Сонымен 
қатар Қазақстан Республикасындағы 
этникалық к"ші-қон саясатының дамуы, 
Моңғолиядан қазақтардың еңбек к"ші-
қон мәселесі, Eзбекстан, Қытай, Ресей, 
Түркия, Ауғанстан, Иран және басқа 

елдерден қазақтардың елге оралуы да 
салыстырмалы түрде берілген. 

Тарих ғылымының докторы, профессор 
Айжан Қапаева: «Жеке адамдардың, біздің 
қандастарымыздың тағдыры туралы нақты 
материалдардың қамтылуы кітапты ерекше 
құнды етеді. Авторлар бұл бағытта жақсы 
жұмыс атқарған. Олар қат-қабат, сансыз 
фактілердің ұтымды "зегін таба білген» десе, 
М.Lуезов атындағы Lдебиет және "нер 
институтының директоры, ҰҒА корреспон-
дент мүшесі Уәлихан Қалижан: «Бұл кітап 
"зінің к"рнектілігімен емес, мазмұнымен 
құнды» деп баға берді. Ал А.Байтұрсынов 
атындағы Тіл білімі институтының директо-
ры, филология ғылымының докторы  Ерден 
Қажыбек мұндай еңбектердің шетелдегі 
бүкіл қазақтардың картотекасын жасау 
үшін қажет екендігіне тоқталды. 

Монография әзірге Алматы қаласының 
жоғары оқу орындары мен ғылыми 
кітапханаларына таратылып отыр. Сондай-
ақ алдағы уақытта "тетін Дүниежүзі 
қазақтарының 5-құрылтайының делегат-
тарына тарту етілмек. 

Жанар ЖАНАПИЯНОВА
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ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

Жуырда Халық шаруашылығы 
университетінің «Құқық жəне 
мемлекеттік басқару» мектебі 
жəне «Құқық» кафедрасы 
оқытушыларының мұрындық 
болуымен «Қылмыстық сот 
өндірісін мемлекеттік тілде 
жүргізудегі өзекті мəселелер» 
тақырыбында дөңгелек үстел 
өтті. Жиынға Алматы облыстық 
сотының, Алматы горнизоны 
əскери сотының судьялары, Тіл 
басқармасының мамандары, 
Алматы облыстық адвокаттар 
алқасының адвокаты, Қайнар 
академиясы, Сүлеймен Демирел 
университетінің оқытушылары 
жəне т.б. қатысты. 

ЖЕТІ ТҮСКЕ 
БОЯЛҒАН ӘЛЕМ

Әңгіме өзегі – сот жүйесіндегі қазақ тілі

Д " ң г е л е к  ү с т е л д і  « Қ ұ қ ы қ » 
кафедрасының меңгерушісі, заң 
ғылымының кандидаты Ғабит  Дулатов 
жүргізді. Алғаш болып с"з алған 
«Құқық және мемлекеттік басқару» 
мек  тебінің деканы, саясаттану ғылы-
мының докторы Lділ Жүнісов күн 
тәртібіндегі "зекті мәселеге қатысты 
"зінің бірқатар ойларын ортаға сал-
ды. Мұндай маңызды басқосу алдағы 
уақытта кең к"лемдегі конференцияға 
жалғасатынын, талқыланған мәселе-
лердің қорытындысы бойынша 
 Парламент пен Жоғарғы Сотқа 
ұсыныс-хат жолданатынын жеткізді. 
Алматы горнизоны Lскери сотының 
судьясы Қанат Естай "з с"зінде:

– ҚР «Тіл туралы» Заңының 
13-бабында «Қазақстан Республи-
касында сот ісі мемлекеттік тілде 
жүргізіледі, ал қажет болған жағдайда, 
сот ісін жүргізуде орыс тілі немесе 
басқа тілдер мемлекеттік тілмен тең 
қолданылады» деп к"рсетілген. Тілді 
таңдау әр азаматтың конституция лық 
құқығы болғандықтан, сот істері-
нің мемлекеттік тілде жүргізілуі 
арыздардың сотқа қай тілде берілуіне 
байланысты. Қазақ тіліндегі сот ісінің 
к"рсеткішін соттардың кінәсінен деп 
айтуға болмайды. Тараптар арыз-
шағымдарын орыс тілінде береді. 
Сотқа түскен тергеу амалдары қазақ 

РУХАНИЯТ

Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары Иманғали 
Тасмағамбетов жақында Алматы қаласындағы Алаш қайраткері, ғұлама 
ғалым Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйіне арнайы барып, тарих жəне 
мəдениет ескерткіші саналатын музей-үйінің жылдар бойы  қордаланған 
мəселелерімен танысты.

Ұлт зиялылары ұмытылмайды

Кеше Астанада Иманғали Тасмағамбетов-
тің т"рағалығымен Алашорда қозғалысы ның 
құрылғанына 100 жыл толуына орай Алаш 
зиялыларының шығармашылық мұрала рын 
зерделеу және оны жандандыру мәселелері 
бойынша кеңес "тті.

«Алаштың 100 жылдығына дұрыстап 
дайындалуымыз керек. Қазір ең басты-
сы, жақсы жоспар құруымыз қажет. 
Оған бір-екі аптадай уақыт алып, дұрыс 
 жоспар құрып, оны Елбасымен келісіп, 
уақытын белгілеген ж"н. Алаштың 100 
жылдығын сол заманмен қалып қоймай, 
бүгінгі тәуелсіз мемлекетпен байланысты-
ру орынды болады. Алаш зиялыларының 
арманы, оның орындалғаны, тәуелсіз ел 
болғанымыз, осының барлығы ұлттық 
және тарихи сананы к"теретін жақсы 
дүние болуы керек» деді вице-премьер 
И.Тасмағамбетов. Кеңес барысында Ахмет 
Байтұрсынұлы музей-үйінің мәртебесін 
республикалық деңгейге к"теру, ғалымның 
ғылыми еңбектерінің 10 томдығын 
жарыққа шығару мәселесі қаралды. 
Сондай-ақ Иманғали Тасмағамбетов 

А.Байтұрсынов және «Алаш» қозғалысы 
ж"нінде деректі фильм түсіру мәселесін 
жедел түрде қолға алу қажеттігін атады. 

К е ң е с  қ о р ы т ы н д ы с ы  б о й ы н ш а 
 вице-премьер Иманғали Тасмағамбетов 
ҚР Мәдениет және спорт министріне 
А л а ш  О р д а  ү к і м е т і н і ң  қ ұ р ы л у ы 
мен қалыптасуына атсалысқан ұлт 
зиялыларының "мірбаянын зерттеп, 
олар ж"нінде к"ркем "мірбаяндық кітап 
шығаруды және Ахмет Байтұрсынов 
ғылыми еңбектерінің 10 томдығын басып 
шығаруды тапсырды. 

Алдағы уақытта Ахмет Байтұрсынұлы-
ның музей-үйінің ғимараты респуб-
ликалық маңызы бар Тарих және мәдениет 
ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне 
енгізілетін болады. ҚР Білім және ғылым 
министріне музей-үйді мемлекеттік 
меншікке алу және оны А.Байтұрсынов 
атындағы Тіл білімі институты жанынан 
А.Байтұрсынұлы музей-үйі – ғылыми 
орталығы ретінде құру тапсырылды.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ономастикалық кеңістігімізді жаулап алуы 
бек мүмкін.

Бүгіннің "зінде Астана мен Алматы 
қалаларында эргонимдік атаулар к"птеп 
кездесіп отыр. Бұл орайда екі қаладағы 
жаңадан салынған тұрғын үй кешендері 
атауларының тілдік сипатына тоқталғанды 
ж"н к"рдік. «Крыша» сайтына кірсеңіз 
Қазақстандағы барлық қалалардың, облыс 
орталықтарындағы тұрғын үй кешендерінің 
аттары түзілген. Ал сан жағынан ең басы-
мы Алматы мен Астана болып тұр. Біз тек 
Астана қаласының тұрғын үй кешендерінің 
атауларын қарадық. Жалпы саны 490, 
оның ішінде қазақ тіліндегі 257 атау, орыс 
тіліндегі 233 (ішінара шет тілдік атаулар 
кириллицамен берілген), ағылшын тілінде, 
латын графикасымен 49 атау берілген, яғни 
10 пайызы.

Тұрғын үй кешендері атауларының 

Еліміз нарықтық экономика кеңістігіне енуімен қатар ономастиканың бұрын 
еленбей келген көптеген сала-тармақтары жандана бастады. Олардың арасын-
да ұлтымызға жат космополиттік атаулар жаһандану үдерісінің бір көрінісі 
ретінде пайда бола бастады.  Бұл үрдіс төл атауларымызға теріс ықпалын 
тигізетіні сөзсіз. Космополитизм (гр. kosmopolіtes) – əр ұлттың төл мəдениетін 
дамытудан гөрі жаһандану үдерісі арқылы бүкілəлемдік бірегей мəдениет 
қалыптастыруды артық көретін шектеулі дүниетанымдық бағыт. 

Түр-түс атаулары сан ғасырдың толқынында халықтың от тілді, орақ 
ауызды  шешені мен өлеңімен өрім өрген ақыны, кейіннен қолына қалам 
алып халқының мұңын мұңдап, қуанышын толғаған жазушыларының 
шығармалары арқылы жетті. Осындай мол мұраларымыздың қойнауында 
сақталған түр-түс атауларын жиып-теріп, болашақ ұрпаққа жеткізуде тілші 
қауымның атқарар міндеті зор десек, ол істің басы басталып та қойды.

немесе жамыраған жат атаулар

ЖАҺАНДАНУДЫҢ 
ЫҒЫНА ЖЫҒЫЛУ

Салыстыру мақсатында Мәскеу 
қаласының тұрғын үй кешендері атау-
ларының тілдік сипатын байқап к"рдік, 
олардың санына жете алмай кеттік, 
мың жарымнан едәуір асып түседі. 
Бірақ бізді таңғалдырғаны, ағылшын 
тіліндегі атаулар шамамен 5-7 пайызға 
әзер жетеді екен. Негізінен таза орыс 
тіліндегі т"л атаулар, оның ішінде 
Мәскеу қаласының тарихи жерлері 
қайталанып келетін немесе поэтикалық, 
к"ркем атаулар к"птеп кездеседі. Мы-
салы, Князь Долгоруков, Спасские во-
рота, Пречистенка, Малиновый ручей, 
Марьина роща, Чеховский посад, Сне-
гири, Назарьевские пруды, Лазоревый 
проезд,Ботанический сад, Ольховка, 
Новое Ступино, Белые росы, Мытищи, 
Новое Медведково, Высокие Воробьи, Дом 
у ручья және т.б. Мәскеуліктердің тари-

шығар. Маңдайшадағы атын бірден оқып 
түсіну мүмкін емес. Ал мағынасының 
қалай екенін екінің бірі біле бермейді. 
Оған к"з үйренбеген басқа қаріптермен 
бізге жат тілде жазылғандығы себеп болып 
отыр. Сондықтан ондай атаулар жалпы 
жұрттың есінде қала бермейді. Мысалы, 
«NEW dynamic sistem» ЖШС, «Caspian 
Dive Services» ЖШС, «Design School» деген 
ЖШС-лардың атауынан не түсінуге бола-
ды? Бұлардікі тек қана "згелерге еліктеу 
сияқты. Lйтпесе бұл компаниялардың 
 қо жайын дарына мекемеңнің атауын осылай 
ата деп ешкім зорлық жасамаған шығар». 
Бұл тек ірі қаладан тыс шағын қалалардағы 
эргонимдердің қолдану ахуалын қатардағы 
қарапайым азаматтың к"зімен к"рсететін 
ақиқат шындық.

Расында, бұл атаулардың ең болма-
ғанда санын азайтуға болмас па екен? 
Бұл ком мерциялық нысандардың иелері 
мемлекетт ік  т іркеуден "теді ,  сонда 
атты "з ерік терімен таңдайды, айдар тағады. 
Қой дейтін қожа жоқ, құқығын ешкім шек-
тей алмайды. Солай екен деп жүре берсек, 
қаланың тілдік ортасын қалыптастыратын 
ағылшын тілді бутик, спа-салондардың, 
маңдайша сында аты жазылған ірілі-ұсақ 
саны жоқ коммерциялық нысандардың 
атаулары күн озған сайын арта түсе ме деген 
қауіп бар. Сонда ұлттық құндылықтарымыз, 
жас ұрпақты тәрбиелеудегі игі мұраттарымыз 
қайда қалмақ? Космополиттік мазмұндағы 
тілдік ортада жүр ген жеткіншек қандай 
қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы  б о й ы н а  с і ң і р і п , 
бағалайды? Онсыз да ғалам торда отыратын 
жастардың санасы вестернденіп, батыс тық 
антиқұндылықтармен уланып келеді. 

Жастардың, жалпы қала тұрғындардың 
санасында ағылшын тілді атауы бар Аста-
на, Алматыдағы бес жұлдызды қонақүй, 
отельдер, тұрғын үй кешені немесе спа-
салон болсын кейбір адамдар тарапынан 
жоғары еуропалық сапаның, элиталықтың 
к"рсеткіші ретінде қабылданып жүргені 
"кінішті. 

Айтпағымыз, еліміздің екі мега по-
лисінің ономастикалық кеңістігі, тілдік 
ортасының мазмұнын, атаулар  репертуарын 
ұ л т т а н д ы р у ғ а  ұ м т ы л у  к е р е к .  Қ а р а п 
отырсақ, мәскеуліктерге қарағанда, бізде 
к"рсеқызарлық, еліктегіштік басым ба.  
Соның әсерінен біз жаһандануға тезірек 
бойлап бара жатқандаймыз. Болашақты 
ойласақ, бұл жайт бәрімізді толғандыруы 
қажет.

Алматы, Астана қалаларында аты 
жоқ к"ше лерге ат қою үшін қазақша 
атаулардың тізімін жасайды. Оның ішінде 
Қазақстанның барлық "ңірлеріндегі 
к"птеген тарихи атаулар, шартты атаулар, 
поэтикалық атаулар кездеседі. Сондай 
тізімді тұрғын үй кешендерін тұрғызатын 
құрылыс компанияларының иеле ріне 
әдемі де әуезді қазақи ат таңдау үшін неге 
ұсынбасқа? Қазақ тілі аса бай, к"ркемдік 
әлеуеті жоғары, Абайдың тілі дейміз. 
Сол тілде сәтті тіркестер, метафоралық 
теңеулер аз ба? Кә сіп керге ат ұсыну 
мүмкіндігін беретін, болмаса міндеттейтін 
талаптар ойластыру керек болар. 

ТІЛБҰЗАРҒА – ТОСҚАУЫЛ

тілінде жүргізілген қылмыстық істер, 
азаматтық істер бойынша сот са-
раптамаларын тағайындау туралы 
қаулы немесе ұйғарым қазақ тілінде 
шығарылса да, сараптама жасау 
орталығы қызметкерлерінің жауапта-
ры орыс тілінде беріледі. Мемлекеттік 
орган болғандықтан сараптама 
қорытындысы қазақша – мемлекеттік 
тілде шығарылуы тиіс, – деді. 

Ол сонымен қатар мемлекетіміздің 
заңдарында тіліміздің мәртебесі 
айқындалғанын, ана тілімізді қорғау, 
мәртебесін к"теру баршамызға ортақ 
парыз екенін, демек қазақ тілінің 
жағдайын жақсартуды "зімізден 
бастағанымыз ж"н екенін атап "тті. 

А л м а т ы  о б л ы с т ы қ  а д в о к а т -
тар алқасының адвокаты Гүлайым 
 Шынтаева тіл мәселесі – елімізде аса 
маңызды да, ең "зекті мәселелердің бірі 
екеніне назар аударды. «Мемлекеттік 
тіл еліміздің бүкіл аумағында, қоғамдық 
қатынастардың барлық саласында 
қолданылатын мемлекеттік басқару, 

заң шығару, сот ісін жүргізу және 
ісқағаздарын жүргізу тілі. Мемлекеттік 
тілді кеңінен қолдануға байланы-
сты қиындықтар сот саласына да 
тән. Біз Елбасының «Қазақ елінде 
қазақ тілі "ркендеуі тиіс, біз еліміздің 
мемлекеттік тілін одан әрі дамыту үшін 
барлық күш-жігерімізді жұмсауымыз 
керек» деген қағидасын ұстануға 
тиіспіз. Eз ана тілімізді құрметтеу, 
мемлекеттік тіліміздің мәртебесін 
к"теру қазақтың қара шаңырағының 
астында тұрған, елім, жерім деген әрбір 
азаматтың  борышы» деді.

Сүлеймен Демирел универси-
тетінің оқытушысы, заң ғылымының 
кандидаты, доцент Алмас Жұмағали сот 
ісқағаздарының аудармасы  жайында 
к"кейкесті  мәселелерді  қозғап, 
оқытушылар тарапынан тәжірибедегі 
заң саласының қызметкерлеріне "з 
ұсынысын білдірді. Заң ғылымының 
кандидаты, доцент міндетін атқарушы 
Егемберді Абылқасымов «Құқық» 
кафед расы сот саласында ғалымдар 

мен сот "ндірісіндегі мамандардың 
бірлескен қызметі керек екендігін 
айтса, Қайнар академиясы «Қазақстан 
тарихы және құқық» кафедрасының 
доценті  Амантай Тәжмағамбет сот 
"ндірісіндегі қазақ тілінің мәртебесін 
к"терудің маңызды тұстарына назар 
аударды. 

Жиын соңында судьялар арасын-
да істерді қарау кезінде сот сарап-
та масын тағайындауға  байланысты 
кемшіліктердің  жиі  орын ала-
тындығы айтылды. Алдағы уақытта 
мұндай олқылықтарға жол бермеу 
жайы қозғалды. Д"ңгелек үстел 
қоры тындысына сай, жиынға қаты-
сушылар Қазақстан Республи ка-
сының Парламентіне, Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне ұсыныс-
хат жолдау, сондай-ақ аталған мәсе-
ленің т"ңірегінде  кең к"лемде 
ғылыми-практикалық конференция 
ұйым дастыру қажеттігін алға тартты.   

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Космополиттік  сипатқа,  әсіресе, 
коммерциялық аталым нәтижесінде пайда 
болған эргонимдер мен прагматонимдер 
жатады. Олардың к"бісі қоғамдағы вестерн-
деу үдерісін күшейте түседі. Вестерндеу 
дегеніміз «батыстану» дегенді білдіреді. 

Осы ретте ғылыми айналымдағы эрго-
ним, прагматоним терминдеріне тоқталсақ. 
Эргоним  жалпы мәнде  адамдардың 
іскери бірлестік тері нің жалқы атауы, 
компания, фирма, ЖШС, акционерлік 
бірлестіктер, cауда орта лықтары, ойын-
сауық кешендері, сұлулық салондары, 
бутиктер, жалпы коммерциялық ны сана 
атауларын белгілейтін термин ретінде 
белгілі. Мысалы, Samsung, Toyota, Nestle. 
Coca-Cola, KFС және т.б. Осыған жақын 
прагматоним термині тауарлық таңба, 
бренд (корпоративтік бренд, жеке бренд, 
мультибренд) атаулары, сондай-ақ, қандай 
да бір заттың маркасын, сұрпын білдіретін 
атау. Эргоним мен прагматоним кейбір 
жағдайларда араласып, коммерциялық 
атау ретінде қатар қолданыла береді. 
Эргонимдік атаулардың елімізде кеңінен 
қанат жайып бара жатқаны ойландыр-
май қоймайды. Бұдан сақтанудың жолы 
қандай? Осы бағытпен кете берсек, ендігі 
бір он-жиырма жылда мұндай атаулар 

2016 жылы ҚазҰУ-дың профессо-
ры, филология ғылымының докторы, 
ұстазымыз Гүлдархан Смағұлова мен 
филология ғылым ының ма гистрі 
Айгерім Мәнкеева ның авторлық 
бірлестігімен түр-түс атаулары мен 
реңк терінің түсін дірме с"здігі «Ел-
таным баспасынан» жарық к"рді. 
Сондай-ақ осы с"з діктің жарық 
к"руі ма гистрант жас ғалымдардың 
да еңбегін елегендіктің бір к"рінісі 
іспетті болды. 

Табиғатта негізінен 7 түс бар. 
Қылқалам шеберлері сол жеті түсті 
бір-біріне қосып, араластырып түрлі 
реңктерді туғызатын болса, с"з 
зергерлері с"здің қуатымен-ақ сурет 
салып, мыңдаған реңктерді бере ала-
ды екен.

Авторлар қазақ тілінде 1230-
дан астам түр-түс атауларының бар 
екендігін нақтылап, с"здікке әліпби 
реті бойынша мысалдарымен енгізген. 
Олардың 15-і негізгі түр-түстер, 300-
ге жуығы туынды атаулардан пайда 
болған түр-түс атаулары. Еңбекте «ақ, 
сары, сарғыш, к
к, к
гілдір, қара, қызыл, 
қызғылт, күлгін, қоңыр, сұр, боз, шабдар, 
құба, құла, торы, күрең, бурыл, жасыл, 
ала, тарғыл, шұбар, теңбіл» секілді 
түр-түс атаулары қазақ тіліне тән екені 
нақтыланған. 

С"здіктің ақпараттық негізі 
ретінде қазақ халық ауыз әде биеті 
м ұ р а л а р ы ,  б е л г і л і  а қ ы н - ж а з у -
шылардың к"ркем туындылары 
пайдаланылды. Фольклорлық және 
прозалық шығармалардан теңеу, 
ассоциация, метафоралар арқылы 
к"рініс тапқан қазақы мәдени түр-түс 
атаулары бойынша түзілді.

С"йлеу үстінде түр-түс атауларына 
қатысты реңк пен рең с"зін бірінің ор-
нына бірін қолдана беретін сәттеріміз 
бар. Ал бұл с"здікте адамның бет-
әлпетіне қатысты түстерді рең, түр-
түстерден тарайтын әр түрлі бояулар-
ды реңк деп шекаралас ұғымдардың 
арасын ашып береді.

Барлық тіршілік иелері түстер 
әлемінде "мір сүреді. Алуан түрлі 
түстерді және олардың реңктерін 
табиғат "зі жасайды. Ал суретшілер 
ой-қиялдарымен дамытады, бояу-

Қыздархан РЫСБЕРГЕН,
А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі  
 институты Ономастика 

бөлімінің меңгерушісі, 
филология ғылымының 

докторы

семантикасына назар аударсақ, Астана 
қаласында: қазақ тіліндегі атаулар: Алтын 
Бұлақ, Алтын Ғасыр, Алтын Жиек, Алтын 
Қорған, Алтын Ұя, Жайдарман, Елімай, Еңлік, 
Еркежан, Арман Қала, :сем Қала, Атаме-
кен және т.б. Осы сынды семантикасында 
ұлттық мазмұны қою атаулар кез келген 
қазақтың жанын тербейтін, "зіндік эстети-
касы бар. 

Ал орысша атауларға келсек олар, 
 Венский квартал, Английский квартал, 
Верный, Версаль, Визит, Виктория, Возрож-
дение, Времена года, Гармония, Городской 
романс, Гранд Астана Элит, Замечательный, 
Звезда Астаны, Зелёный квартал және т.б. 
Бұл атауларда қазақша және шет тілдік ара-
лас элементтер к"п кездеседі.

Латын графикасындағы ағылшын 
тіліндегі атаулар: Premier Palace, Millennium 
Park, Barselona, Arman De Lux, Akbulak Hills, 
Grand Alatau, Golden Towers, Rixos Khan Shatyr, 
т.б.

Алматы қаласы бойынша да тұрғын 
үй кешендері атауларының тілдік бейнесі 
осыған жақын келеді, бірақ жалпы сан 
жағынан басым келетіндігі белгілі. Ағылшын 
тілді атаулардың сипаты Apple Town, Dostyk 
Residence, Esentai Palace, Royal Gardens деп 
кете береді. 

ларды қосып, біріктіру арқылы сан 
түрлі реңктермен шығарма мазмұнын 
к"з алдымызға әкеледі. К"ркемс"з 
шеберлері түр мен түстің реңктерін 
құбылтып, с"збен сурет салады, ана 
тілінің поэтикалық қуатымен к"ркем 
әлемді бағындырады. 

Lдетте кейбір түстердің реңктерін 
к"збен к"ріп түсінгенімізбен, тілмен 
айтып, суреттеп жеткізе алмай жата-
мыз. Мұндай реңктерді де с"здікке 
енген әдеби шығармалардың мол 
қорынан алынған мысалдардан 
табуға болады. Мысалы: шымқай ақ 
шалдуар (түсі Cте оңған, ескірген), 
бұршақ аралас қоңырқай (дCңгелек 
дақты қоңыр түс),  сіріңке қара 
(қошқыл қара рең), тотыққан қара 
күрең  (қарасы басым күрең түс), 
т.б. Сонымен қатар с"здікте жеке 
авторларға ғана тән түр-түс атаулары 
да кеңінен қамтылған. Мысалы: ақ 
су тәрізді боз жарық (М.Қабанбаев), 
селеу сары (Х.Есенжанов), шаңыт сары 
(Қ.Ысқақ), мCлт қара (L.Кекілбаев), 
шермек сары   (С.Елубаев),  т.б. түстердің 
түсініктері берілген. С"здіктің тағы 
бір ерекшелігі: ағылшын және орыс 
тіліндегі  250-ден астам түр-түс 
атауларының қазақша баламасының 
түрлі-түсті жапсырма кесте түрінде 
берілуі. Мысалы: Бозғылт күрең – 
Цветок чертополоха – Thistle; Күрең 
торы – Пурпурный порфир – Tyrian 
purp le ;  Күлг ін  –  Фиолетовый, 
К"гілжім бозғылт – Глициния – 
Wisteria; Алқоры – Насыщенный 
розовый – Ceep pink; Қып-қызыл 
шиедей – Голливудский вишневый – 
Hollywood cerise.

Бүгінгі қазақ қоғамында ауызекі 
с"йлеуде түстердің қазақша бала-
масын таба алмай мүдіріп, орыс-
ша (бордовый, морковный, фиолето-
вый) қолданып жүрген тұлғаларға 
үлкен септігін тигізетіні кәміл. 
Техниканың "рістеп дамыған зама-
нында қоғамдағы жаңа "згерістерді, 
жаңа заттардың да атын атап, түсін 
түстеу маңызды. 

Ернұр САҒАТБЕК, 
әл-Фараби атындағы 
ҚАЗҰУ магистранты

хи, мәдени, эстетикалық, жалпы ұлттық 
танымын айқындап тұр.

Жарайды, мұны жаһанданудың лебі 
делік, одан айналып "ткен бірде-бір мем-
лекет жоқ шығар. Бірақ Алматыдағы 
н е г і з і н е н  т а з а  а ғ ы л ш ы н  т і л і н д е 
қолданылатын эргонимдердің арасында 
қызмет к"рсету нысандарының, оның 
ішінде түрлі фитнес клубтарының атта-
ры біздің назарымызды еріксіз аударды. 
Олардың басым к"пшілігі тек ағылшын 
тілінде. Мысалы, бір с"збен келетін атау-
лардан "зге мынандай күрделі атаулар к"п 
кездеседі: Crossfit Brute Force (Кроссфит 
Брут Форс), Fideliti Helt&Spa (Фиделити 
Хэлс энд Спа), Invictus Fitness&Crosfit (Ин-
виктус Фитнес Энд Кроссфит), Vira Bhadra 
Yoga Rooms (Вира Бхадра Йога Румс). 
Бұлардан кім не түсінеді? Қатардағы қала 
тұрғындарының барлығы бірдей оқи да, 
түсіне де алмайды. Бізге әйтеуір фитнес 
с"зі ғана таныс. 

Осыған ұқсас пікірді жаңа"зендік 
М.Лұқпан деген азамат та айтады: «Жаңа-
"зен дік құрылыс мекемелерінің атауы 
аталғанда құлақ қа жағымды, жүрекке 
жылы тиетіні анық. Мысалы, құрылыс 
жұмыстарын жүргізетін жауап кершілігі 
шектеулі серіктестіктерден «Жер-Су», 
«Жақ-Жал» (Жақсылық-Жалғас), «Құры-
лыс монтаждау ЖК», «Eзен құрылыс», 
«Алғыс», «Eркен-1» деген сияқты атаулар-
мен аталады. Ал Ақтаудан келіп құрылыс 
жұмыс тарын жүргізетін кейбір жеке серік-
тес  тіктердің атынан ат үркеді. Шынын айт-
қанда, әлгі мекемелердің атын атауға жетек-
шілерінің де бірден тілі келмей қалатын 

СӨЗДІК – СӨЗ ҚАЙНАРЫ
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АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР

Ерлікке толы өмірі жырдай айты-
латын даңқты қолбасшы Бауыржан 
Момышұлының қара қылды қақ 
жарған əділдігі мен қаталдығына, 
батырлығына сүйінбейтін адам 
жоқ. Мен де бала кезімде «Баукеңді 
көрсем» деп армандайтынмын. Оқу 
іздеп Алматыға барғанда «міндетті 
түрде жолығамын» деп ойладым. 
Өкінішке қарай, орта мектепті бітіріп 
жатқан 1982 жылғы маусым айының 
басында (мемлекеттік емтихан 
тапсырып жүргенбіз) газеттен аңыз 
адамның дүниеден озғанын оқыдым. 
Іштей қынжылып, бір арманымның 
қиылғанын түсіндім. 
Бауыржан Момышұлының ғибратты 
өміріне құштар еткен марқұм əкем 
болатын. Қаршадай бала кезімде үнемі 
сол кісіге қатысты үзік-үзік оқиғаларды 
айтып отыратын. Жайлаудан етекке 
көшіп келе жатып, малмен жолай 
қонғанымызда тағы да Баукең туралы 
қызықты əңгіменің тиегі ағытылды.  
Ол уақытта мен он жастың ар жақ, бер 
жағындамын.

Бүгінгі қазақтар бүкіл той-томалақ, мереке-мейрамды түгел адақтап, 
енді шет елдердің бізге жат мейрамдарын тойлауға көшті. Сондай 
мейрам, мейрам емес жас ұрпағымызды ұлттық санасынан, ұлттық 
ар-намысынан жұрдай ететін «Валентин күні» де келіп қалды. Ше-
тел миссионерлері онсыз да ата-баба дəстүрінен ал шақтап кеткен 
қазақ жастарының санасына оны «Махаббат күні» деген атпен сіңіріп 
жіберді.

Қарымды қаламгер Мамытбек Қалдыбайұлының «Мен 
– халқымның Бауыржанымын» кітабы таным тереңіне 
тартып əкетеді. Онда жан-дүниенің ахуалын таны-
ту, образдық сомдау, мінез-құлықты ашу қарапайым 
тілмен ұтымды көрініс тапқан.

Р.S. «Таңертең университетке бармақ боп, жинала бастаған кезінде Баукең:
– Я скоро буду шагом марш... (содан 4 айдан кейін өмірден өтеді). Саған қазiр найзағай 
ақын Қасым Аманжоловқа байланысты бiр оқиғаны айтып берсем деймiн. Кейiн 
ұмытып қалуым мүмкiн. Бүгiн жұмысқа бармайсың дегенiмнiң себебiн ендi түсiндiң бе?
– Түсiндiм.
– Түсiнсең, маған ренжiме. Ертең үйiме қайтам. Келiнге де, саған да рақмет».
...Ұстазға қалтқысыз қызмет еткен Мамытбек Қалдыбайұлының бейнесі биіктей 
түсіп, бəрімізге өнеге ретінде жөн сілтеп тұрғандай. 
Ол кісіні азаматтық өмірдің адъютанты десе əбден лайық. 

– Бауыржан атаң сияқты алғыр да 
қайсар болсаң, құдай "зi қолдайды, – 
деді. – Ол жаңбырша жауып тұрған оққа 
к"лденеңдеп атпен шапқан кезде, бойына 
бiр де бір оқ дарымаған. Оқ қағары бар. 
Тәңiрдiң "зi сеп боп тұр.

– Алпамыс батыр сияқты ғой, оқ 
"тпейтiн. 

– Иә. Баяғыда қазақ даласында күнәға 
ұшыраған адамды жүйрiк атқа мiнгiзiп, сұр 
мергеннiң алдынан к"лденеңдеп шаптыра-
ды екен. Сонда садақшы мүлт кетпей атып 
түсiрсе, айыбының ақиқатқа ай нал ғаны 
– "ледi. Оқ қияс кетiп тiрi қалса, «жаны 
сауға» деп, жазасын кешiп, со бетiнде 
еркiндiкке жiберген. Ол бiрақ жалғыз 
жебе, ал Бауыржанға мың, миллион қорға-
сын түйiршiктерi борады. Lйткенмен, 
ешқайсысы бойына дарымады. Себебi 
Баукең – Отан үшiн жанын жалдап, ақ 
ниеттiң ақжолтайшысы бола білді.

– Ұйықтап қалған жоқсың ба-ей? – 
деп, бетiме үңiлдi.

– Жоқ.
Шынында да ұйқы қашып кеткен. 

 Алпамыс сияқты оқ "тпейтiн, осы заман-
да "мiр сүрiп жатқан батыр атаны к"ргiм 
келдi.

Қазанаманы оқығанда сол кездегі тілек-
ниеттің орындалмайтынын ұқтым.  Алайда 
Баукеңнің ең сүйікті шәкірті –  Мамытбек 
Қ а л д ы б а й ұ л ы  Қ а з а қ  м е м л е к е т т і к 
университетінің қабырғасында маған ұстаз 
болып жолықты.

...Бүгін – күздің соңғы күні. Бірақ 
жақсы күн болды. Ұстазым Мамытбек 
ағаның «Мен – халқымның Бауыржаны-
мын» деген кітабы қолыма тиді.

Арада біраз уақыт "ткенде белгілі жазу-
шының сол кітабын тауысып, соңғы бетін 
жаптым. Үлкен еңбекті оқып шықтым да 
ойға қалдым. Оқып отырып та талай мәрте 
тартысқан сауалдарға ұшырағаным бар. 
Ең бірінші, тәнті еткен нәрсе – шәкірттің 
ұстазға шексіз берілгендігі. 

Екінші,  автордың "мірді  к"руі , 
байқауы, содан байлам жасауы – "згеше. 
Осы ерекшелігі анау-мынауды жақтыра 
қоймайтын айбынды қолбасшы Баукеңнің 
де к"кейіне қонса керек, ең сырлас 
інілерінің біріне айналған. Жарықтық, 
Мамытбек ағаны үнемі іздеп отырады 
екен. Анандай қаһарлы мінезді адамға 
баладай таза, к"ңілі тұнық жанның серік 
болуы қайран қалдырады. Қалай десек те 
тұлғасы таудай Момышұлы – Мамытбек 
Қалдыбайұлының "мірлік ұстазы. 
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Қазақ мəдениеті мен дəстүрінің ең бір асыл мұрасы 
– ұлттық музыка аспаптары. Бұл аспаптар туралы 
естіп жүрміз, оқып жүрміз, алайда оларды жасай-
тын шеберлер жайлы мағлұмат жалпақ жұртқа жете 
бермейді. Қазақтың ою-өрнегін насихаттап, оны 
осы заманғы келбетке келтіріп жүрген шеберлердің 
бірі – Бесағаш ауылындағы №45 мектеп-
гимназиясының бейнелеу, технология пəндерінің 
мұғалімі Ақжол Жабағиев.  

Ақжол Нұрқуатұлы 2008 жылы Ал матыдағы Абай 
атындағы педагоги калық университеттің сызу және 
бейнелеу мамандығын тәмамдап, еңбек жолын «Дала 
саз» атты музыкалық аспаптар жасайтын шеберха-
нада бастаған. Бұл еңбекқорлықты, нәзіктікті талап 
ететін жұмыс. Нағыз шебердің қолынан шыққан 
домбыра ғана дұрыс үн шығарып, «с"йлеп» тұрады. 
Оны бойында осы "нерге деген құштарлық сезімі, 
жүрек к"зі бар жандар ғана жасаса  керек. Ақжол 
шеберханаға келгенде домбыраның құрылысы, оның 
қалай жасалатындығы туралы біраз мағлұмат білетін. 
Сол үйренгені кәдеге жарап, білгенін толықтырып, 

тез бейімделіп кетті. Домбыраның дыбыстық қасиеті 
құлаққа жағымды болуы ағашына байланысты. 
Шебердің осыған к"зі жетті. Бұл аспап "рік, алма, 
жиде, жаңғақ сияқты жеміс ағаштарынан жа салады. 
Ол бұл шеберханада жалықпай еңбек етіп, шебер лігін 
шыңдай білді. Домбыраның түр-түрін жасап к"рді. 
Құрама домбыра, бүтіндей шабылған домбыра деген-
дей домбыраларды "рнектеп, нақыштап сәнді етуді де 
үйренді. 

А.Нұрқуатұлы 2013 жылы ауда ны мызға қарасты 
Бесағаш ауылындағы №28 орта мектепке бейне-
леу, техноло гия пәнінің мұғалімі болып жұмысқа 
орналасты. Ол "зінің педагогикалық жұ мысында 
оқушылардың шығарма шы лық қабілеттерін дамы-
та отырып, еңбекке баулу арқылы рухани жағынан 
дамыған жеке тұлға тәрбиелеуді мақсат етті. Бұл 
білім ордасының қабырғасында еңбек етіп жүрген 
кезінде «Eнерім "міріммен егіз» атты тақырыпта жеке 
сурет к"рмесін ұйымдастырған болатын. К"рмеге 
қылқаламынан туындаған картиналарымен қоса, 
қамшы, домбыра, кәдесый бұйымдары қойылған. 
К"рмені мектеп ұжымы мен оқушылары қызыға та-

машалап, "те жоғары бағалаған еді. Ақжолдың сурет 
"неріндегі тағы бір жетістігі – Алматы қаласындағы 
Сарыбаев атындағы колледждің фойесінде 20 метрлік 
қабырғаға  «Наурыз» тақырыбында сурет салып бергені 
дер едік.  Наурыз нақыштарын әдемі суреттеген 
қылқалам шеберінің бұл еңбегі зор бағаға лайық. 

Бүгінде Ақжолдың жеке шебер ханасы бар. Онда 
ол домбыра, астау,  кәдесый бұйымдарын жасай-
ды. Lсіресе атасы Зікірбайдан үйренген қамшы "ру 
"неріне к"п к"ңіл б"леді. Ақжолдың қолынан шыққан 
қамшыға сұраныс "те жоғары. Ол қамшы "рудің 
түрлері мен оның қыр-сырын қазақстандық телеарна-
лардан да айтып жүр. Сан түрлі "нерді жанына серік ет-
кен жас шебердің "нерге құштарлығы, ұрпақ тәрбиесі-
не қосып жүрген үлесі "з бағасын алып, «М.Мақатаев» 
т"сбелгісімен марапатталды. Жас  ше бердің алдағы 
мақсаты "нерлі шә кірт тер тәрбиелеу ісін жалғастыра 
беру. 

Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА

Алматы облысы

жыл сыйлас, сырлас болғаныма қуанам, 
мақтанам. Ол кісінің айтқан әр сCзі, тіпті 
жүріс-тұрысы, әр қимылына дейін маған 
ұмытылмас ой салады. _мірдің бар мән-
мағынасы адамгершілікте десек, Баукең 
адамгершіліктің ең үлкен үлгісі – ұлтыңды 
сүю екенін бар болмыс, тыныс-тіршілігімен 
дәлелдеп кетті...»  деп жазғаны, тіпті 
сүйінте түседі. 

Адалдықтың, тазалықтың, білім ді-
ліктің, туралықтың биік шыңы болған 
батырдың к"ңіліне ұнамай қалған адамға 
бас-к"з демей «шагом марш!» дейтін 
бірбеткей мінезін ескерсек, бұл нағыз 
шынайы қадір тұта білген жанның тірлігі. 
Қасында отырып аузынан шыққан с"зді 
естіп, к"кейге түйіп, оны қағазға түсіру 
– үлкен ыждаһаттылық әрі тапсырмала-
рын тастай етіп орындап, халқын сүйген, 
халқы сүйген қаһарманға ұдайы қолғабыс 
тигізу – нағыз шәкірттік парыз болса 
керек. Мамытбек ағамыздың бұл ісін 
әскери қызметтегі емес, азаматтық "мірдегі 
адъютанттық абыроймен шендестірген 
абзал.

Ол кісі баһадүр бабамыздың шәкірті 
болса, мен Мамытбек ағаның шәкіртімін. 
 Мамытбек аға «қызметтің қадірлісі 
де, қасиеттісі де ұлтқа қызмет ету» деп 
тәрбиеледі.

Университет қабырғасында жүргенде 
мүйізі қарағайдай талай ұстаздарымыз 
болды. Бәрінің орыны бар. Ал  Мамытбек 
ағаның ж"ні басқа. Бізге қалай жазу керек-
тігінің құпиясын ұғындыруға тырысты. Об-
раз жасаудың кілтін таба білуге баулыды. 
Қаламгерге ең қажет нәрсе – суреткерлік 
екенін түсіндіруден жалықпады. 

Бірде «тақтаға бақыттың суретін салың-
дар» деді. Аудиториядағы студенттердің 
бәрі абдырап қалды. Lншейінде аттылыға 
– жол, жаяулыға – с"з бермейтін білімпаз 
к"рінуге бейім пысықайлар да б"геліс 
тапты. 

Шынында да, бақытты қандай бейнеде 
салуға болады? Гүл тұрғысында салсаң, ол 
– түпкілікті ашпайды. Күнді бейнелесең, 
иә, жарық күнді к"рудің "зі – бақыт, алай-
да күн астында жер басып жүрген пенденің 
бәрі бақытты ма? 

Бұл залымдық мейрамға Қа зақ-
станнан басқа Eзбекстан, Lзер-
байжан, Түркіменстан, Тәжік стан 
сияқты бізбен тілі, діні, салт-дәстүрі 
бір республикалардың бәрінде 
 тыйым салынған. Ал не мектебінде, 
не университетінде қазақтың ұлттық 
тәрбиесі, ата-баба салт-дәстүрі, 
ұлттық ар-ұяты туралы бір пән түгіл 
бір сағат "ткізілмейтін Қазақстанда 
о р ы с ш а ,  а ғ ы л ш ы н ш а  с " й л е п , 
солардың әнін салып, қимылынан 
адам шошитын билерін билеп, со-
нысын үлкен жетістік деп білетін 
қазақ қыз-жігіттері осы зымияндық 
мейрамның улы буына басы айналып 
шыға келді. Басы айналмай қайтсін, 
бұл мейрамның шарты бойынша қыз 
бен жігіт бұл күні ойына не келсе 
соны істеуіне болады. Одан артық 
қандай малғұндық бар? 

Бір ұлтты тілінен, дінінен, ұлттық 
ар-ұятынан айырып, құртып жіберудің 
ең оңай тәсілінің бірі – осы  зымиян 
мейрам! Сонымен, бүгінде әйел жы-
ныстысы күйеуге тимейтін, тисе оны 
күйеуім, ерім демей «напарнигім», 
«жолдасым» деуді дәреже к"ретін, 
бала туудың орнына ит пен мысық 
асырайтын,  сонысын «"ркениеттілік» 
деп білетін, еркек еркекке үйлене-
тін, соның бәрін заңдастырған елдер 
енді осы хайуандық қылықтарының 
бәрін емін-еркін  таратуда. Бұл күні 
қазақ жастарының жүріс-тұрысына, 
қылықтарына қарап тұрып бұл "зі 
қазақтың «ұлттық мейрамына» 
айналған ба дерсің. Олар киелі Нау-
рыз тойын да бұлай тойламайды. Ал 
«қасапшыға мал қайғы, қара ешкіге 
жан қайғы» дегендей, базарды да – 
базар, к"шені де – базар қып қолына 
түскенін түгел сатып жүргендерге 
бәрібір, олар сол күні саудасы жүріп, 
бір қарық боп қалады. Базарлар мен 
к"шелер қанқызыл қып боялған 
қағаздан жасалған жүректерге, 
«махаббатым сенсің», «бүгінгі түн 
біздікі», «таңды бірге қарсы алайық» 
деген еліртпе с"здері бар ашық 
хаттарға толы. Не үйде, не мектепте, 
не университетте ұлттық тәрбие де-
ген с"зді естіп к"рмеген қыз бен жігіт 
сыңараяқ соқпақтай тар тротуардың 
қақ ортасында ерінге-ерін жабысып, 
бұл дүниені ұмытып балқып тұрады. 
Оларға «тәйт» деп жатқан бір қазақ 
жоқ. Lншейінде, теледидардан «Мен 
жастарға сенемін» деген жаттанды 
да жәдіг"й с"зді жүз қайталайтын 
ақсақал-сымақтар мен депутаттардың 
бірде-бірі мына хайуандыққа тыйым 
салайық дегенін бір естімейміз. Оның 
орнына бұл күні Алматыдағы «Медеу» 
мұз айдынында, метроның кейбір 
бекеттерінде алуан түрлі қондырғылар 
орнатылып, енді бір алаңқайларда 
күмпілдеген музыка ойнап, "ткен-
кеткендерге «валентинка» пішініндегі 
купондар таратылғанын да к"рдік. 
Тіпті әртүрлі ойындар мен жарыстар 
"ткізіледі. Құшақтасып, сүйісіп, жас 
сәбиін т"бесіне қойып суретке түсіп 
жатқандар қаншама?!

Ал «Мега», «Спутник», «Ритц Па-
лас» атаулы сауда, ойын-сауық орта-
лықтарындағы сән к"рсе тілімдерін, 
лотерея ойындарын үлес тіріп жатқан 
бәйгелер мен сыйлықтарды к"ргенде 
қазақы тілмен айтқанда «мыналардың 
әкесі тіріліп келген шығар» деуге бо-

Жақында Түркістан аумағын дағы 
тарихи-мәдени ескерткіш тер ді қорғау 
ж�нінде Қарашық ауылдық округінің 
әкімі Ф.Айтметовтың ұйымдастыруы-
мен әкімдіктің кеңсе залында 
тұрғындар мен кездесу болып �тті. 

К е з д е с у г е  « L з і р е т  С ұ л т а н » 
мемлекеттік тарихи-мәде ни қорық-
мұражайы» РМҚК дирек торы ның 
ғылыми істері ж"ніндегі орын басары 
Е.Есжан, тарихи-мәдени ескерткіштерді 
қорғау және археология б"лімінің 
меңгерушісі М.Тұяқбаев, Түркістан 
қалалық Мәдениет және тілдерді дамыту 
б"лімінің бас маманы Д.Ибрагимова, 
тарихи-мәдени ескерт кіш терді қорғау 
б"лімінің  инспекторы Ж.Lбсадық, 
қорықшы Н.Назаров және т.б. қатысты. 

І с - ш а р а  б а р ы с ы н д а  Е . Е с ж а н 
«Тарихи-мәдени мұра объектілерін 
қорғау және пайдалану туралы» Қазақ-
стан Республикасының 1992 жылғы 
2 шілдедегі  Заңымен және де ҚР 

Бақыт деген әркімнің пайымы мен 
бағалауына сай дүние болса керек...

– Бақыт дегеніміз не? – деп қайта 
сұрады. Lркім "з жорамалын айтып, тұс-
тұстан жамыраған үш-т"рт дауыс шықты. 
Шәкірттеріне назарын тоқтатып, біраз 
б"гелген ұстаз:

– Бақыт деген – бостандық, бастың – 
азаттығы, – деді.

Бұл – 1986 жылдың к"ктемі еді. Ол 
уа қытта қоғамдық ойдың с"здік қо-
рында «тәуелсіздік» деген жеке ұғым 
бола қоймаған. Барлық пролетарлардың 
бірігуі, интернационалдық идея, күн к"сем 
пәтуасының аты озып, дақ пыртқа ай-
налған. Ұстазымыз кеңес империя сы ның 
бодауында кетіп бара жатқан ұлтқа жаны 
ашып, бастың азаттығын аңсап тұр екен. 
«Тәуелсіздік» деген с"зді айтып қалса, 
идеоло гиялық жаңсақтыққа жол берер еді. 
Оның соңы "зіне таяқ болып тиюі әбден 
ықтимал.

Мамытбек ұстазымыз болмысынан 
адал – әрбір шәкіртті "зімен теңдей к"ріп, 
құрметпен қарайтын. Бірбеткей уағыздың 
иірімімен қалғып кеткен ұлттық сананың 
жастар бойында оянуына түрткі боп жүрді. 
Мұндай «ұшқын» "зге профессорлардың 
лекцияларынан ұшыраспайтын... Тіпті 
бір ғалымның дәріс үстінде Мағжан 
Жұмабаевты іске алғысыз, ниеті бұзық 
адам ретінде мағлұмдағанын "з к"зімізбен 
к"ріп, "з құлағымызбен естідік. «Алаш» 
туралы әңгіме жоқ...

Осы тұста Баукеңнің айтқан мына с"зі 
әбден орынды.

лады. Қысқасы, Тәуелсіздігінің 25 
жылдығын тойлаған Қазақстандағы 
Наурыз мейрамы мынаның қасында 
«жіп есуге жарамайды». Біле білсек, 
Наурыз мейрамы Ұлт ұлылығының, 
Ұлт заңғарлығының, дегдарлығының 
шырқау шыңы әрі ғаламзерттеу 
(астрономия) ғылымының шамшы-
рағы емес пе?!

Заңғар жазушы М.Lуезов "зінің 
"кшесін басып келе жатқан жастарға 
«Осы сендер ой, айттық қой, ой, 
жаздық қой, оны!» дейсіңдер. Айта 
беру керек, қайталап айтып оты-
ру керек. Т"беден тамшылаған су 
да күндердің күнінде астындағы 
тасты тесіп шығады» дейді екен. 
Біз де ұлтымыздың ұлттығына, 
ұрпағымыздың санасына зор апат 
әкелетін, бер жағы Ресей, ар жағы 
 батыстан келіп жатқан рухани, 
мәдени кеселдерге тосқауыл қою 
керектігі туралы айтып та, жазып та 
келеміз.  Шетел саясаткерлері, фило-
софтары мен мәдениеттанушылары 
сұрқиялықпен ойлап тапқан отарлау-
дың жаңа, зымиян түрі – «Вален-
тин күні», «Татьяна күні», «Хэл-
лоуин» сияқты рухани азғындату 
мейрамдарының ұрпағымызға тигізер 
залалын айтып тауыса алмайсың. 
Осыны жақсы түсінген мұсылман 
елдері мен түркітектес елдер "з ұлтын 
мұндай қасіреттерден сақтаудың, ұл-
қыздарына ұлттық намыс пен ұлттық 
сананы, ұлттық тәрбиені сіңіруді 
қолға алуда. Ал біз ше?

Біз жас ұрпағымызға оны үй-
ретудің орнына елімізге келіп жатқан 
қандай жат дәстүр, жат қылық, жат 
үрдіс атаулының бәріне кең жол 
ашып қойдық. Тіпті "з ұлтың ту-
ралы азырақ, "зге ұлттар туралы 
к"бірек ойла, соларға қамқоршы бол 
дегенге шейін бардық. Орыстілді 
ақындарымыз бен орыстілді мәде-
ниеттанушыларымыз «общечелове-
ческое мышлениеде», «планетарный 
масштабта» ойлап, солай с"йле де-
ген сияқты ерсі с"здерді құйды ұл-
қыздарымыздың құлағына.

Қазақ ешқандай «Валентин 
күні», «Татьяна күнісіз-ақ» "з ұл-
қыздарының бір-бірімен таныс-
біліс, сырлас, мұңдас болуына, бір-
біріне ынтызар (ғашық) болуына 
кедергі жасамаған. Оның бәрін тізіп 
дәлелдеп жатпай-ақ, ойын-тойларда 
қатар отырып ән салып, әзіл-қалжың 
айтуына, қыз бен жігіт айтысына 
рұқсат беріп, «отырмақ», «ақсүйек», 
«алтыбақан тебу» сияқты әртүрлі 
ойын-сауықтар ұйымдастырып 
отырған. Бірақ соның бәрі бүгінгі 
«Валентин», «Татьяна» күндеріндегі 
сияқты қалың елдің к"зінше бір-
бірінің аузына желімше жабысып 
сүйісу, күйеуге шықпай-ақ бала туу, 
"зге де әдепсіз қылықтарсыз-ақ 
асқан сыпайы, биік мәдениеттілік 
жолымен атқарылған. Ендеше, егер 
мына алмағайып заманда қазақ де-
ген ұлтымызды аман сақтап қалуды 
ойласақ, Парламенті, Үкіметі бар, 
басқа қоғамдық ұйымдары бар бәрі 
ақылдасып ұлттық тіл, ата-дәстүр, 
ұлттық тәрбие, ұлттық мәдениет, 
ұлттық мейрам атаулының басын 
қосып бір Заң қабылдайтын кез келді.

Мырзан КЕНЖЕБАЙ

Мәдениет және спорт министрінің 
бұйрықтарын таныстырды. М.Тұяқбаев 
Қ а р а ш ы қ  о а з и  с і н д е  о р н а л а с қ а н 
ескерткіштерге қатысты толыққанды 
мәлімет берді. Инспектор Ж.Lбсадық 
қ о р ы қ - м ұ р а ж а й  қ ұ р а м ы н д а ғ ы 
ескерткіштердің т із імге алынуы, 
қорғалуы, сақталуы жайлы, Қарашық 
ауылдық округінде орналасқан тарихи-
мәдени ескерткіштер туралы қысқаша 
баяндама жасады. Сонымен қатар 
қорық-мұражай мен ауылдық округ 
әкімшілігі арасында ескерткіштерді 
тұрақты түрде сақтау мақсатында қорғау 
міндеттемесіне қол қойылды. Іс-шара 
соңында ауылдық округ әкіміне қорық-
мұражайдың баспа "німі «Түркістан 
"ңіріндегі тарихи-мәдени ескерткіштер» 
тарихи-танымдық жинағы сыйға тарты-
лып, тұрғындар тарапынан қойылған 
сұрақтар мен ұсыныстарға қорық-
мұражай мамандары жауап берді. 

Аяжан ТІЛЕКҚАБЫЛҚЫЗЫ

«– Менің қағидама айналып соқтың, 
– деп Баукең аздап күлімсіреді. – Акаде-
миктерге: «Сендер бір ғылым саласының 
шеберісіңдер. Адам ретінде есуассыңдар. 
Сендермен бес минут сCйлесе алмаймын. 
Себебі менің білімім жетпегендіктен емес, 
сендердің адамгершілік қасиеттен жұрдай 
екендеріңе тCзбегендіктен сCйлескім 
келмейді. Шеттеріңнен кCкірексіңдер»  
деймін».

Қандай қатал әрі ұлт болашағы үшін 
әділ айтылған. Ал бұл уәжді бүгінгі күнге 
жеткізген Мамытбек «адъютанты» («Мен 
– халқымның Бауыржанымын» танымдық 
кітап, Мамытбек Қалдыбай, Алматы, 2013 
жыл, 287 бет).

Қарымды қаламгердің бұған дейін 
«Ұмытылмас кездесулер», «Бекасыл әулие» 
деген кітаптарын оқыған едім. Екеуі де 
ғибратты әңгімелер мен ұлағатты істерді 
дәріптеуден тұрады. «Атақ пен шатақ» 
деген де кітабы бар екен, ол бірақ қолыма 
түспеді. Біріншісі мен соңғысы Баукеңнің 
айтқандары мен "негелі істері туралы.

А л а й д а  қ а л а м г е р  " м і р б а я н д ы қ 
 (биограф) жазушы емес. Баукеңмен сұх-
баттаса отырып, ол кісінің айтқанын 
бұлжытпай береді .  Сонымен қатар 
авторлық к"зқарасын білдіре "зінше 
қорытып, әңгіменің астарын аша түседі. 
Диалог арқылы психологиялық тұстарды 
да дәлме-дәл к"рсетіп, сурет жасай алады. 
Белгілі бір тұлғаның образын к"ресің.

М ұ н д а й  о қ ш а у л ы қ т ы  д е р е к т і 
дүниеден аңғарғанда шығарманың 
қызуы жаныңа к"ркем туындыдан 
анағұрлым әсерлі ықпал етеді. Eйткені 
кейіпкерлердің бәрі тарихта бар тұлғалар, 
сондай-ақ олар – "з есімдерімен ата-
лады. Бұдан кейін әңгі менің желісіне 
қызықпай к"р... Мысалы, автордың 
«мінездің ең т"ресі – ұстам дылық» деген 
тұжырымы да, т"сек тартып қиналып 
жатқанына қарамай оқыған мектебін 
қастерлеп, мерейтойына барғаны да, 
"зін қатардағы оқушы ретінде сезінгені 
де мені қатты ойлантты. Ол кісінің мұн-
дай "негелік оқиғалары кітапта тіпті мол. 

Жазушының шығарманы "мірге 
әкелгенде қолданған амалы Александр 
Бек, Lзілхан Нұршайықовтың тәсілдері-
нен к"п алшақ емес. Басты қаһарманның 
әңгімелеуіне  басымдық берген әрі 
 жауаптасу жолын ұстанған. Lйткенмен, 
кейіпкер мінез-құлқының к"рінісін ашар-
да, авторлық мәтінге к"бірек к"ңіл б"леді.

Негізінен қаламгер о баста тарихи 
тұлғалардың ғибратты да "негелі "міріне 
айрықша ден қойғанға ұқсайды. Ата-
лы с"з бен ұлағатты іске толы тағдыр 
иесіне қатысты деректерді жинап, халқына 
ұсынуды парыз к"рсе керек. Бұған – 
 «Бекасыл әулие» кітабы дәлел. 

Жалпы әуелден деректі прозаға құлқы 
құлаған. Соның нәтижесінде 1982 жылы 
«Қазақ совет деректі прозасы» деген 
тақырыпта кандидаттық диссертация 
қорғап шыққан. 

С"йтіп, ежелден айғақты дүниелерді 
жазуды, зерттеуді мақсат етіп алдына қоя 
білген. Небір асыл ой қазынасының иелері 
мен с"з сүлейлерінің к"кірегін жарып 
шыққан даңғыл сара жол М.Қалдыбайұлын 
да азаматтық биіктікке апарған. Сондықтан 
ол кісінің зиялы болмауы мүмкін емес 
еді. Ұстаздарымен қатар, шәкірттерін 
де қадірлей білді. Бір топ студенттерді 
Баукеңе ертіп барып, дидарластыруы – 
нағыз жақсылыққа қамқор жанның ісі.

Баладай таза, данадай терең, болмысы 
б"лек ұлағатты жанның дер уағында "мірді 
тануға ж"н сілтегеніне шексіз қарыз дар-
мын...

АДЪЮТАНТАДЪЮТАНТ
немесе ғибратты әңгімелердегі бейнелер

Тарихи ескерткіш – ұлттық мұрамыз

«ТӘЙТ» ДЕЙТІН ҚАЗАҚ 
ҚАЛМАҒАНЫ МА?

/ділбек ЫБЫРАЙЫМҰЛЫ, 
Халықаралық әдеби «Алаш»

 сыйлығының лауреаты

ҚАЙНАЙДЫ ҚАНЫҢ...

ЖИЫН

ЕЛ ІШІ – ӨНЕР КЕНІШІ

Шәкірттерін қолөнерге баулыған
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АНА ТІЛІ

ЗАМАНДАС

Үстірт хикаялары 

Жиында Ақт"бе облыстық 
кәсіп одақтар кеңесінің т"рағасы, 
шежіреші Түрікпенбай Жұбанұлы 
кітаптың болашақ ұрпаққа "те 
қажет екеніне тоқталып, авторларға 
алғысын білдірді. Туындыға тарих-
шы маман ретінде редакторлық 
жасаған Қ.Жұбанов атындағы Ақт"бе 
"ңірлік мемлекеттік университе ті-
нің тарих және тарихты оқыту 
кафедрасының аға оқытушысы 

Жуырда С.Бəйішев атындағы облыстық əмбебап 
ғылыми кітапханада Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, Мəдениет саласының үздігі, 
«Балауса», «Оралу», «Аңсау», «Табиғат пен жүрек», 
«Майдан мен тыл» атты кітаптардың авторы 
Жақсылық Айжанұлы мен  ҚР білім беру ісінің 
құрметті қызметкері, тарихшы Шəріп Адаев  
бірлесіп шығарған «Үстірт хикаялары  немесе 
тектілер тірлігі» атты танымдық кітаптың 
тұсаукесері өтті.

Қарандыз – к�пжылдық 
�сімдік. Биіктігі 2,5 метрге 
дейін жетеді. Жоғарғы жағын 
қою түк басқан түзу сабақты, 
ір і  жапырақты,  бұтақты 
келеді. 

Сабақтағы жапырақтары 
жүрекше тәрізді .  Тамыр 
сабақ та ры жуан, етті, іш жағы 
ақшыл, бірақ дәмі ащы, ал 

гүлдері к"лденеңінен 10 сантиметрге дейін жететін 
"те ірі, түсі сары. 

Қарандыз дымқылды жердегі бұталар арасын-
да, "зеннің қыратты жағасында, әсіресе борлы 
топырақтарда, орманды далаларда "седі. Жаз 
мезгілінің басынан бастап күздің алғашқы кезеңіне 
дейін гүлдейді. Оның тамыр сабағын тамырымен 
қосып күздің екінші айында жинайды. Халық ара-
сында қарандызды – қақырық түсіретін, асқорыту 
мен заттар алмасуын жақсартатын, тер шығаратын, 
несеп жүргізетін дәрі ретінде қолданады. 

Қарандыз тамырының қайнатындысымен тері 
ауруларын емдеуге кеңес беріледі.  

Қытайдың Хуайнань қаласындағы «музыкалық 
үй» атанып кеткен ерекше сәулет туындысы 
бар. Бұл туынды �зінің бірегейлігінің арқасында 
әлемнің таңғажайып ғимараттарының бейресми 
тізіміне енген. 

Рояльға сүйенген скрипка пішініндегі үй, 
Хуайнань қаласын "зге қалалардан бірден 
ерекшелеп, қала қонақтары баратын таны-
мал жерге айналған. Ғимарат ішінде қаладағы 
жаңа ауданның құрылыс жоспарының сұлбасы 
ұсынылған к"рме кешені жұмыс жасайды. Ерек-
ше үйдің құрылысы 2007 жылы аяқталыпты. 

Бұндай сәулет нысанын салу – к"пшілік 
 назарын жаңадан бой к"терген аудан даму-
ына аудару қажеттілігінен туған. Ғимарат 
құрылысына толықтай м"лдір және қара әйнек 
пайдаланылған.  

Тұңғыш рет �ткен Олим-
пиада ойындарында бейресми 
командалық есеп бойынша 
америкалықтар алдына жан 
салмаған. 

АҚШ спортшылары 11 
алтын, 7 күміс және 2 қола 
(барлығы 20 жүлде)  ие-
ленген. Екінші орынға 46 
медальмен (10 алтын, 17 
күміс, 19 қола) алаң иелері Грекия құрамасы 
орналасқан. Бір қызығы, Афины қаласындағы 
алғашқы Олимпиада ойындарында тек қана 
бірінші және екінші орындарға ие болғандар 
медальдармен марапатталған, ал 1900 жылы 
Париждегі ІІ және 1904 жылы Сент-Луисте ІІІ 
олимпиадада медальдардың орнына кубоктар мен 
басқа сыйлықтар сыйланған. Ал дәл қазіргідей 
 алтын, күміс және қола  жүлде сыйлау – 1908 жылы 
Лондонда "ткен IV Олимпиада ойындарынан ба-
стау алады. 

Тұңғыш рет ұйымдастырылған Олимпиада 
 ойындарынан кейін бұл доданы т"рт жылда бір рет 
"ткізіп тұру туралы шешім қабылданады. Т"рткүл 
дүние к"з тігер дода соғыс жылдары кезінде ғана 
аздап тоқтап қалғанымен, кейіннен "з жалғасын 
тауып кетті.    

Мұнда тау, 
Онда тау, 
Ортасында к"п ш"п.

Біз де ізге түстік,
Сіз де ізге түстіңіз.

Біз қыста ізге түстік,
Сіз күзде ізге түстіңіз.

(Пісте)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Қарандыз

«Әуенді үй»

Алғашқы Олимпиаданың 
қызықтары

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ 

К�не дүниеге қатысты деген 
мағынасы бар бұл ғылым қоғам 
тарихын адамдардың �мірі мен 
қызметінің материалдық қал-
дықтары – заттық (археоло-
гия лық) жәдігерлер бойынша 
зерттейді. 

Археология дербес ғы-
лым ретінде ХХ ғасырдың 
басына қарай қа лыптасты. 
Бұрын ежелгі дүниені зерттейтін ғылымның негізгі 
бағыты "нертанушылық болатын. Материалдарды 
"ңдеу кезінде аталмыш ғылымда типологиялық, 
картографиялық және басқа әдістер қолданылады. 
Археология Қазақстанда да едәуір дамыған. Ол 
«Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге асыру аясында 
кеңінен қолға алынды. К"не заттар, еңбек құралдары, 
ыдыстар, қару-жарақтар, мүсіндер, оба-молалар – 
зерттеу нысаны болып табы лады. С"йтіп, дәуірлер 
мен ғасырлардың әлеумет тік-экономикалық тари-
хын қалпына келтіруге атсалысады.

Ғасырлардан сыр шерткен ғылым
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 /зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

ТƏНІ САУДЫҢ – ТƏНІ САУДЫҢ – 
ЖАНЫ САУЖАНЫ САУ

ТҰСАУКЕСЕРБАСПАСӨЗ – 2017

Айшуақ Дәрменұлы ұлан-ғайыр 
жерімізді ақ білектің күшімен, ақ 
найзаның ұшымен қорғап қалған 
батыр бабаларымыздың ерлігі 
туралы баян етті. Eңірдің ше жі-
ресін жақсы білетін ел ағалары 
Бай ғанин ауданының Құрметті 
азаматы Мұхамбет Молдағазин, 
"лкетанушы Бақберген Қарақов, 
Баянғали Құлтаевтар кітаптың шы-
найы жазылғанын атап "тті. 

Eнер иесі Жетес Жәкімсал 
Сәрке батыр туралы жырды орын-
дап, кештің соңы мәдениет са-
ласының үздігі, ақын, сазгер Орал 
Байсенгірдің «Байғанин маршы» 
әнімен аяқталды.

Талғат ТІЛЕУЛЕСОВ,
кітапхана қызметкері 

АҚТEБЕ

 «Мысль» республикалық қоғамдық-
саяси журналының 2017 жылдағы №1 
саны жарық к"рді. Басылымның алғашқы 
н"мірінде Президент Н.L.Назарбаевтың 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған 
салтанатты жиында жасаған «Вехи со-
зидания нового Казахстана» атты баян-
дамасы жарияланып отыр. Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенатының 
т"рағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Духовная дипломатия Елбасы» деп 
аталатын мақаласында Lлемдік және 
дәстүрлі дін к"шбасшылары съезінің 
"зектілігі, сондай-ақ ауқымды шараны 
"ткізудегі Елбасының мәмілегерлігі мен 
р"лі тілге тиек етілген. Бүкіләлемдік 
қысқы Универсиаданы дайындау мен 
"ткізу дирекцияcының басшысы  Наиль 
Нуров «Алматы – столица универси-
ады» атты мақаласында дүбірлі спорт 
жарыстың мән-маңызына тоқталады. 
Журналдың жаңа санында оқырман қауым 

Б.Lуелбековтың «Проект «Дональ Трамп», 
Е.Байдаров, А.Бекебасованың «Реформы 
эпохи Мэйдзи и казахское просвещение», 
Ұ.Құдайбергеновтың «Проблемы право-
сознания общества», С.Құттықадамның 
«Дао Алтая», И.Иминовтың «Арал: в 
поисках потерянного мира» және т.б. 
материалдармен таныс бола алады.

Басылымның жаңа саны

Қазақ халқы дарындылар мен таланттыларға кенде емес. Білімімен, оқыған-тоқығанымен, жемісті 
еңбегімен үлкен жетістікке жеткен тұлғаларды біз қашанда мақтан ете білуіміз керек. Өйткені 
олар шын мəнінде мақтауға да, мақтануға да тұрарлық тұлғалар. Еліміздің урология саласын сөз 
еткенімізде бүгінгі замандасымыз профессор Мырзакəрім Алшынбаевты айтатынымыз бар. 
Мырзакəрім Алшынбаев – кəсіби маман, білікті дəрігер, ғалым, қайраткер. Өзі басшылық жасап 
отырған Б.О.Жарбосынов атындағы Урология институтын заманға сай дамытып келеді. Осының 
бəрі нəтижелі істі дұрыс бағытқа бастап, ұйымдастыра білудің арқасы дер едім. 

Ол салт-дәстүрін,  әдет-ғұрпын берік 
сақтаған қазақ отбасында "мірге келді. Lкесі 
Кәрім Мұсабайұлы Алшынбаев – заңгер. Ұлы 
Отан соғысының ардагері. Eмір бойы "зінің 
таңдаған кәсібіне адал болып, халқының шы-
найы алғысына б"леніп "тті. Ерік-жігері мықты, 
қайратты адам еді. Lкесі жайында тебірене еске 
ала отырып, Мырзакәрім Кәрімұлы мынадай 
бір ерекше оқиғаны тілге тиек етті. Облыстық 
ауруханада хирург болып қызмет істеп жүрген 
кезінде бұған медицина басшылығының наза-
ры ауады. С"йтіп, республикалық Денсаулық 
сақтау министрінің к"мекшісі лауазымын атқару 
ж"нінде ұсыныс түседі. Мұндай ұсыныс әркімге 
бір беріле бермейтіні түсінікті. Eйткені ол үлкен 

Талапқали ІЗМҰХАМБЕТОВ,
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері

Профессор Мырзакәрім Алшынбаев туралы бірер сөз

зерттеу институтының б"лім меңгерушісі, 
Алматы қалалық бірқатар клиникалық ауру-
ханаларында бас дәрігердің орынбасары, бас 
дәрігері болып еңбек етті. 1996 жылдан бастап 
Б.О.Жарбосынов атындағы урология ғылыми 
орталығының директоры, ал 2010 жылдан бастап 
«Академик Б.О.Жарбосынов атындағы урология 
ғылыми орталығы» акционерлік қоғамының 
президенті. «Құрмет», «Парасат» ордендерінің, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері. Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау ісінің үздігі, 
еңбек сіңірген қызметкері.  2016 жылы ҚР Еңбек 
сіңірген қайраткері атанды. Ол 700-дей ғылыми 
еңбектің авторы. 5 халықаралық патенттің иегері.

Міне, білікті маманның теориялық және 

парыздың "теуі – атқарып отырған қызметінің 
игі жемісі. Бәрі де халықтың қамы үшін жасалып 
жатқан шаруа ғой. Осы жолда Б.Жарбосынов 
атындағы Урология институты бір жеңнен қол, бір 
жағадан бас шығарып жұмыс істеп келе жатқаны 
мерейімізді тасытады, қуанышымызды еселейді. 

Екі  мың жыл бұрынғы Гиппократ ан-
тында да шәкіртінің дәрігерлік ілім үйреткен 
ұстазын құрметтеуі керектігі ж"нінде тайға 
таңба басқандай жазылған еді. Оның мағынасы 
– дәрігерлік "нерге баулыған мұғаліміңді ата-
анаңдай к"р, қажет болса, мұқтажына қарайлас, 
"з шәкірттеріңе де ол туралы кеңінен әңгімелеп 
отыр дегенге саяды. 

С"з арасында Гиппократ с"зін келтіріп 
отырғаным тегін емес. Кез келген салада дәстүр 
сабақтастығы деген ұғым бар. Меніңше, осын-
дай ұғым к"мескіленбей, "з мағынасынан 
 айырылмауы керек. Кейде бір жаңа басшы 
келіп "зіне дейін жасалып, қалыптасқан игі 
дәстүрлерді "згертіп, бұрынғы басшыларының 
іс-әрекетін жоққа шығарып, тәжірибелі маман-
дарды қызметінен кетіріп жататын жағдайларды 
к"ргенде  Гиппократ антында айтылған аманат-с"з 
еріксіз еске түседі. Басшы болып тағайындалған 
адам "зіне дейінгі басшылардың еңбегін жоққа 
шығармай, бағалап, қадірлей білу керек емес 
пе.  Мұндай дәстүр сабақтастығын к"здің 
қарашығындай сақтау, "зіңе дейінгілердің жасап 
кеткен игі істерін әрі қарай дамытып, "ркендету 
кез келген басшы адамға абырой әпермесе, 
беделін түсіре қоймайтыны анық. Бұл тұрғыдан 
алғанда Мырзакәрім Кәрімұлының болмыс-
бітімінен, жүріс-тұрысынан, атқарып отырған 
қызметінен Гиппократ антына деген адалдықты 
байқаймын. Ол – осы с"зді бойтұмардай к"ріп, 
"зінің нақты істерімен де дәлелдеп келеді. 

Бірде академик Т"регелді Шармановтың 
Мырзекең туралы былай деп айтқаны бар: 
«Бүгінгідей қиын уақытта ТМД урологтарының 
Бірінші съезін "ткізіп және оның құрметті 
президенті атанып, к"пшілікке үлгі болар іс 
атқардың. Бұл ТМД аумағындағы ғалымдарға, 
білікті мамандарға Қазақстан урология мектебінің 
жетістіктерін, сондай-ақ шынтуайтына келгенде 
"зіңнің – Бірінші екеніңді мойындаттың. Lсіресе 
ресейлік әріптестеріңнің мұндай бағасына ие 
болу оңай емес» деді. Академиктің бұл пікірінен 
Мырзекеңнің еңбегінің қаншалықты зор екенін 
білуге болады. 

Осы ретте мына бір мәселені айта кетсем 
деймін. Бүгінде Кеңестік жүйені сыпыра жаман-
дай беру әдеті пайда болды. Иә, уақыт, заман та-

лабына сай "згерістер жасалуы керек. Оны мен де 
қолдаймын. Бірақ таяқтың екі ұшы бар демекші, 
ол кездегі білім беру жүйесінің ауылдан шыққан 
қара бала үшін тиімділігі "те к"п еді ғой. Сол қара 
балалардың ішінен президенттер де, академиктер 
де, министрлер де, бір с"збен айтқанда, "з ісінің 
бесаспап мамандары "сіп шықты. Демек, білім 
жүйесінің бір бағыты – талантты балаларға жол 
ашу, солардың бағын "сіруге негізделуі тиіс. 

Мен қарапайым пациент ретінде профессор 
Алшынбаевтың клиникасында ем қабылдаған 
жайым бар. Сондықтан клиника қызметіне 
байланысты "зім аңғарып, байқаған тұстарына 
тоқталуды ж"н к"ріп отырмын. Мекеменің іші 
айнадай жарқырап тұр. Тазалығында мін жоқ. 
Науқастарға деген дәрігерлердің де к"зқарасы 
ерекше, бәрі де ілтипат танытып, ізет к"рсетеді.
Медициналық ұжым мүшелері науқас жандардың 
сауығып кетуі үшін барын салады. Күні-түні к"з 
ілмей, ем-дом шараларын жасаумен бәйек болады. 
Ұжымдағы дәрігерлер арасындағы ынтымақтастық 
жоғары деңгейде қалыптасқан. Бір-бірін сый-
лап, пікірлеріне құлақ асып, құрметтеп тұрады. 
«Келісіп пішкен тон келте болмас» дегендей, ем-
деу шараларына байланысты мәселелерді барлығы 
ақылдасып шешеді.  Профессор  Алшынбаев 
жай күні болсын, мейрам күні болсын таңғы 
7-де жұмысқа келетінін ұжымдастары жақсы 
біледі. Бұл тәртіпке олар дағдыланған. Басшы 
алдымен науқастардың жағдайымен танысып, 
 ахуалын сұрайды. Тағайындалған емнің қалай 
әсер етіп жатқанын, нәтижесін біледі. Тапсыр-
малар беріп, солардың орындалуын назарда 
ұстайды. Мұның барлығы, ең біріншіден, ем 
алушыға деген құрмет болса, екіншіден қызмет 
к"рсету сапасын әрдайым биікте ұстауға деген 
ұмтылыс деп білу қажет. Менің пайымдауымша, 
Денсаулық сақтау министрлігі аталған мекеменің 
қызмет к"рсету  сапасын зерттеп, бұл оңтайлы 
тәжірибені еліміздің "зге де клиникаларына 
ендірсе, нұр үстіне нұр болар еді. Eйткені ондайды 
шетел кеңесшілері үйретпесі анық. Ол профессор 
 Алшынбаев қалыптастырған жұмыс тәсілі дер 
едім. 

Бірақ Мырзакәрім Кәрімұлы жұмысының 
 басты бағыты – аурудың алдын алу. Білікті 
дәрігер «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын 
жол ізде» деген даналық с"зді іс жүзінде жүзеге 
асыруға к"ңіл б"леді. Осы қанатты қағиданы 
баршамыз елеп, ескере бермейтініміз рас. 
Аурудың алдын алғаннан г"рі, емделгенді 
тәуір к"ріп тұратынымыз бар. ХХІ ғасырда 
адам денсаулығы оның басты капиталы әрі 
жетістігінің кепілі болатын болса, осындай 
байлықты рәсуа етпей, нығайтып отырудың 
пайдасы да, маңызы да зор болмақ. Дәрігерлерді 
үздіксіз к"бейте беру, үнемі жаңа ауруханалар 
салу, қымбат құрылғылар мен дәрі-дәрмектер 
сатып алу – денсаулықты нығайту мәселесінен 
бізді алыстата түсуде. Сырқаттанып қалсаңыз, 
қазіргі медицина к"мек қолын созады. Бірақ 
оның денсаулығыңызға жанама ғана қатысы 
болуы мүмкін. Eйткені денсаулық дегеніміз ол 
дәрігерлер емес, алдымен "зің – қалай жүріп-
тұрасың, қалайша тамақтанасың, қандай "мір 
салтын ұстанасың, қарапайым медициналық 
сауаттылығың, зиянды әдеттердің болмауы, 
позитивті ойлана білуің. Міне, халқымыз, оның 
ішінде "зімнің де әріптестерім осы мәселеге 
дұрыстап назар аудармай жүргені ойландыра-
ды. Бұл орайда америкалықтарға таңғалмауға 
болмас, олардың барлық жастағы адамдары 
таңертең жүгірумен айналысады. Шанхай, 
Пекин,  Гуаньчжоу саябақтары таңертеңнен 
дәстүрлі  гимнастикамен шұғылданатындарға 
т о л ы п  к е т е д і .  О с ы н ы ң  б ә р і  ә л е м г е 
«денсаулығыңды күту» деген жаңа мәдениеттің 
келіп жеткенін к"рсетеді. Eкінішке қарай, біз 
мұны әлі түсіне алмаудамыз.

Жаратқан Алла бізге жүз жылға жетерлік 
денсаулықты берді. Ал біз оны жетпіс жасқа 
да жеткізбей бұзып алып жүрміз. Осындай 
мәселелерде Мырзакәрім Кәрімұлымен пікіріміз 
бір арнада тоғысады. Ол, мысалы, «Ерлер және 
репродуктивті денсаулық» бағдарламасын жа-
сап шығарды. Мақсаты – ерлердің "мір жасын 
ұзарту. М.Алшынбаевтың урология саласында 
ендірген "зге де к"птеген бағдарламалары мен 
жаңалықтары бар. Ондай жаңалыққа Жапония, 
Оңтүстік Корея, Қытай, Моңғолия тәрізді елдер 
қызығушылық танытуда. 

С"зімді түйіндей айтқанда, Мырзакәрім 
Кәрімұлының еңбегі ерен, қызметі – дара. Ол 
қашанда ұлт саулығының жанашыры. Барлық 
жасаған істерін, жазған ғылыми еңбектерін, 
ашқан жаңалықтарын ел-жұртының игілігіне 
арнап келеді. 

мансапқа жол ашатыны с"зсіз. Алғашқыда 
қандай шешім қабылдарын білмеген соң әкесінің 
кеңесіне жүгініпті. Ұлының айтқанын естіген бой-
да әкесі: «Сен үлкен бастықтардың папкасын тасу 
үшін емес, дәрігер боламын, адам емдеймін деп 
оқыдың. Егер саған облыстық аурухана тарлық 
қылса, онда елге барып, "зіңнің жерлестеріңді 
емде» деп пікірін шорт кесіпті. Қайран Lке! 
Қазіргі заман әкелерінен мұндай с"зді кім айта 
алар еді? Бұл болашақ ғалым үшін тағдыршешті 
с"з болды. Осылайша ол әке ақылына құлақ асып, 
таңдаған мамандығын, кәсібін "зге лауазымдарға 
айырбастамай, еңбектенуін жалғастыра берді. 

Кейіпкерімнің "мірбаяны мен шығармашы-
лық еңбек жолына тоқталар болсам, ол 1955 
жылдың 5 маусым күні  Ташкент облысы 
(Eзбек стан) Қарасу ауданы Жамбыл ауылында 
дүниеге келген. 1979 жылы Алматы мемлекеттік 
медициналық институтын тәмамдаған. Еңбек 
жолын Алматы облыстық ауруханасында 
дәрігер-уролог болып бастаған. Кейінгі жылда-
ры ҚазКСР Денсаулық сақтау министрлігі 4-ші 
басқармасының Орталық ауруханасында уролог, 
Киев ғылыми-зерттеу институтының урология 
және нефрология институтында ординатор, 
Алматы мемлекеттік медициналық институтын-
да аға ғылыми қызметкер, Урология ғылыми-

практикалық дайындық жолының жарқын үлгісі 
осында деп айтуымызға болады. Eз ісінің ай-
тулы шебері болудың негізі де осында. Қызмет 
істейтін саласын жан-жақты игеріп, "зіндік дара 
қолтаңбасын қалыптастырып келеді. Мұндайда 
атақты Леонардо да Винчидің: «Тәжірибеге 
сүйенбеген білім – жеміссіз, қателікке толы және 
қауіпті» деген с"здері ойға оралады. 

Eмірде ақыл-кеңесін аямай, тәлім бер-
ген, жол к"рсеткен ұстаздарды ата-анамыздай 
құрметтейтініміз бар. Бұл орайда әріптесімнің 
ғылыми-шығармашылық әлеуетінің дамуына 
септігін тигізген профессор Бинеш Оразұлы 
 Жарбосынов болғанын айта кеткеніміз ж"н. 
 Бинеш Жарбосыновтың есімімен аталатын уроло-
гия институты да бұл есімді жиырма жылдан астам 
уақыт бойы лайықты деңгейде алып келе жатыр. 
Профессор Алшынбаев ұстазы туралы үнемі 
ілтипатпен еске алып отырады және оған деген 
құрметті "з шәкірттерінің бойына да дарыта білді. 

«Шәкіртсіз ұстаз – тұл» деген қанатты с"здің 
барын ескерсек, отандық медицина саласына 
Мырзекеңдей ізбасар шәкірт тәрбиелеп, "сірген 
Бинеш Оразұлы да бақытты жан шығар деп ой-
лаймын. Ал енді ұстаздың сенімін ақтап, ойының 
үдесінен шыға білген шәкірті де оның алдындағы 
қарызы мен парызын бір адамдай сезінері хақ. Сол 
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А

Бұл жарыстарға орай арнайы салынған 
12 мың орындық заманауи спорттық мұз 
аренасы ғимараты халыққа лық толы 
болды. Алдағы он күнде хоккейшілер 
мен мәнерлеп сырғанаушылар бағын 
сынайтын мұз айдынында екі киіз үй 
тігілген. Бұл тыныштық пен берекенің, 
қонақжайлылықтың жарқын бейнесі 
 болатын. Барлық құрама шығып болғаннан 
кейін ашылу салтанатына арналған ғажайып 
шоу-бағдарлама назарға ұсынылды. Аңыз 
кейіпкерлерін шебер сомдаған артистер 
аренаға жиналған жұртты сергіте түсті. 
 Тарихи жәдігерлер туралы бейнематериал 
к"рсетіліп, кейін «Бүркіт биі» орындал-
ды. Биден кейін ортаға  «Алтын адам» 
шығып, қазақтың биік рухын бейнелейтін 
самұрық құсы к"кке самғады. Келесі 
қойылым – кемелденген Астананы,  эко-
логияны сақтау идеясын ортаға салды. Ал 
аяғына протез киген британиялық мүгедек 
қыз  Виктория Мадеста мен Табылды 
Досжанның орындауындағы аргентиналық 
би жиналғандардың жүрегін елжіретті. 
Балалардың орындауындағы композитор 
Павел Лидің «Жарық күн» әні к"пшілікті 
бейбітшілікке шақырды. Lннен кейін 
Қазақстанда тұратын 130-дан астам ұлт пен 
ұлыстың биі к"рсетіліп, елімізде бар ұлттың 
тату-тәтті екеніне баса  назар аударылды. 
Ұлттық билер қазақтың «Қамажайымен» 
аяқталды. Қойылымның үшінші б"лімі мұз 
айдынында к"рініс тапты. Сахнаға  Зарина 
Алтынбаева мен Димаш Құдайберген 
шығып, барша к"рерменді қуантты.

Универсиада  нышаны «Сұңқар» 
қойылымындағы қыс мезгілі к"рсе тіліп, 
Lйгерім Қалаубаева, Алмас Кішкенбаев, 
Қайрат Нұртас, Кәмшат Жолдыбаева сын-
ды әншілер осы жарысқа арнайы жазылған 
әсем әндерін орындады.

Алматыда "тіп жатқан ХХVIII қыс-
қы Универсиада ойындарының ал-
ғ а ш қ ы  ж е ң і м п а з д а р ы  м а р а п а т т а -
лып, ел қоржынына жүлде салған үш 
ару жүлдегерлер қатарынан к"рінді. 
 Фристайл-акробатикадан қазақстандық 
Жібек Арапбаева күміске қол жеткізсе, 
Жанбота Алдабергенова қола медальдан 
алқа тақты. Сондай-ақ Анна Шевченконың 
да шаңғы жарысынан иемденген қола 
медалі табысталды. Ал алғашқы алтын-
ды биатлоннан әйелдер ара сындағы 15 
шақырымдық жекелей сында Алина 
 Райкова еншілеп, Универ сиада чемпионы 
атанды. Жарыс қорытындысына сай,  Алина 
59:48.7 минут нәтижесімен үздік нәтиже 
к"рсетті. Күміс медаль да қазақстандық 
спортшы Галина Вишневскаяға бұйырды. 
Қола медальды украиналық биатлоншы 
Надилла Велькина жеңіп алды. Жарысты 
сәтті бастаған қазақстандық биатлоншылар 
Дарья Усанова мен Елизавета  Вельченко 4 
және 5-орындарды "зара б"лісті. «Алатау» 
шаңғы-биатлон кешенінде "ткен жарыста 
ауа райының қолайсыздығына байланысты 
спорт шылар к"п қателікке де бой алдырды. 
Де се де, қазақстандық биатлоншы қыздар 
барын салып, жеңіс тұғырынан к"ріне 
білді. 

Конькимен жүгіру спорты бойынша 
1500 шақырымдық қашықтықта  Екатерина 
Айдова Универсиада ойындарының қола 
жүлдегері атанды. Бұл сында ресейлік 
Александра Качуркина 2:06.20 уақыт 
к"рсеткішімен бірінші, жапон қызы Нана 
Таканаши (2:06.35) екінші орын алды. 

Қазақстандық фристайлшылар да 
жеңіс тұғырынан к"рінді. Бағлан Іңкәрбек 
пен Жанбота Алдабергенова командалық 
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сында жеңімпаз атанып, ел мерейін 
асқақтатты. Бұл – Қазақстан құрамасының 
қоржынына түскен екінші алтын жүлде 
болатын. Фристайлдың акробатика сы-
нынан "ткен командалық аралас микс сы-
нына Қазақстаннан екі команда қатысты. 
Бір команда (Дархан Мұхамеджанов пен 
Ақмаржан Қалмұрзаева) іріктеуден "те 
алмаса, екінші команда финалдық кезеңге 
"тті. Финалда Қытайдан екі команда, 
Қазақстаннан бір команда бақ сынады. 
Нәтижесінде Бағлан мен Жанбота "з 
жаттығуларын жоғары деңгейде орындап, 
жеңіс тұғырынан к"рінді.  Отандастарымыз 
167,05 ұпайға ие болды. Ал қытайлық 
командалар 113,02 және 87,77 ұпай 
нәтижелерімен жарысты аяқтады. 

Жалпы командалық есепте к"шті жеке-
дара Ресей құрамасы бастап тұр. Олардың 
еншісінде 14 жүлде (7 алтын, 6 күміс және 1 
қола). Қазақстан құрамасы екінші орында. 
Қазір біздің қоржынымызда 8 медаль (2 
алтын, 2 күміс, 4 қола) бар. Үшінші орынға 
Қытай спортшылары жайғасқан. «Аспан 
асты» елінің саңлақтары осы уақытқа дейін 
5 жүлде (2 алтын, 1 күміс, 2 қол) жеңіп 
алыпты. Одан кейінгі орындарда Польша 
(1 алты, 1 қол) және Италия (1алтын) 
құрамалары орналасқан.

« Х а л ы қ  А р е н а д а »  " т к е н  о й ы н -
да Қазақстан хоккейшілері Швеция-
ны 5:0 есебімен жеңіп "з тобында к"ш 
бастады. Тартысты "ткен кездесуді біз 
де жанкүйерлер қатарында отырып та-
машалап қайтқан болатынбыз. Швед 
жастары шабуылда ширақ ойнауға 
тырысқанымен, отандастарымыздың 
қақпасына бірде-бір шайба соға алған 
жоқ. Қазақстан хоккейшілері қарсылас 
қақпасының осал тұсын аңдып жүріп 
жылдам есеп ашты. Ойынның 3-ші 
 минутында шабуылшы  Кирилл  Савицкий 
жанкүйерлер қошеметіне б"ленді. Бірінші 
кезең аяқталар тұста Ярослав Евдокимов 
есепті 2-0-ге жеткізді. Екінші кезеңде де 
жанкүйерлер швед қақпасына соғылған 
жалғыз шайбаның куәгері болды. 15 
минуттағы нәтижелі соққыны Константин 
Савенков "з еншісіне жазды. Ал үшінші 
кезеңде қазақстандық хоккейшілер 
қарсыластар қақпасына тағы екі шайба 
соқты. Бұл жолы Антон Сагадеев пен 
 Дмитрий Гренц к"зге түсті. 

Айта кетейік, Сергей Старыгин жат-
тық тыратын Қазақстан хоккейшілері 
топ тық кезеңдегі алғашқы ойындарын 
жарқын жеңіспен бастады. Қазақстан 
Қытай құрамасын 22:0 есебімен ойсыра-

Тұңғыш рет жеңімпаз спортшылар 
Республика сарайында марапатталатын 
болады. Кейбір спорт түрлерінен суы-
рылып алға шыққандарға ғана тиесілі 
жүлделер жарыс нысандарында сал-
танатпен табысталады. Олар – шаңғы 
жарысы, биатлон, шаңғы қос сайы-
сы, тау шаңғысы спорты,  фристайл 
және сноуборд түрлері. Күн сайын 
жарыс орындарында 10 медальдан 
табыс етіледі. Айта кетсек, универ-
сиада да 12 спорт түрінен 85 медаль 
жиынтығы сарапқа салынады. Келген 
қонақтарға Қазақстан эстрадасының 
жұлдыздарының қатысуымен мәдени 
концерттік бағдарламалар ұйым-
дастырылады. Медальдардың барлығы 
дерлік "зімізде жасалғандықтан отан-
дық "нім болып есептелінеді. Ал енді 
жеңімпаздың бәйгесі қалай болады 
екен деп отырған боларсыз. Онда 
құлағыңыз түрік жүрсін. Бас жүлдені 
иеленген қазақстандық спортшылар 
4,9 млн теңгені қалтасына басатын 
болса, күміс жүлдегер 3,3 млн теңгені 
иеленеді. Ал үшінші орынға к"терілген 
спортшыға 1,6 млн тенге бұйырады. 
Бұл аламан жарыста Қазақстанның 
атынан 171 спортшы 12 спорт түрінен 
сынға түседі. Ендеше, Қазақстанның 
намысы үшін сын алаңына шығатын 
спортшыларымыздың қанжығалары 
майланып, к"к туымызды к"ктен 
желбіретсе деп тілейміз.

***
Универсиада-2017 дүниежүзілік жа-

рысына Моңғолия құрама командасы 
да қатысуда. Делегация құрамында 15 
адам бар, олардың 10-ы спортшылар 
болса, 5-і ресми тұлға. Иә, Моңғолия 
құрамасының байрақты бәсекеден негізгі 
мақсаты жүлде емес, спортшылардың 
жеке к"рсеткіштерін жақсарту арқылы 
кәсіби тәжірибе жинақтау екенін делега-
ция "кілдері айтты. Сонымен қатар осы 
Универсиада барысында жаңа достар 
тауып, болашақта еларалық қатынасты 
спорт арқылы жақсартуды к"здеп отырса 
керек. Моңғолия делегациясының бас-
шысы және Моңғолиядағы студенттік 
спорт Одағының атқарушы директоры 
Ч.Эрдэнэтуяа ханым Универсиада-2017 
ашылу салтанатында "з елдерінің 

 жалауын  к"теру құрметіне Сочидегі 
Олимпиада ойындарына қатысқан 
 Чинбатын Отогонцэцэгие сеніп артып-
ты. Айтулы Универсиадаға Моңғолия 
ғана емес, жеріне қар түсіп, мұз қатпаған 
Африка аймағынан Уганда секілді мем-
лекеттерден командалар қатысуда. Ай-
тулы елдерде қысқы спорт түрлерінің 
деңгейін ескере отырып, бұл жарыстың 
қызығы мен шыжығы к"п болатын 
секілді.

***
Универсиада "тіп жатқан кез-

де ақпанның 3-4 аралығында (FISU) 
х а л ы қ а р а л ы қ  с т у д е н т т і к  с п о р т 
федерациясының алқалы жиыны бо-
лады. Бұл жиынның басты ерекшелігі 
спорт саласының қайраткерлері мен 
ғалымдарының спорт т"ңірегіндегі жет-
кен жетістіктері жайлы "з білімдерімен, 
ойларымен, ұсыныстарымен б"ліседі. 
Айтулы конференцияда сонымен қатар 
студенттік спорт бағытындағы жеткен 
соңғы жаңа технологиялық жетістіктер 
айтылып, қазіргі спорттағы к"кейкесті 
мәселелер қаралып, оның шешімін 
табар жолдар іске асырылады. Жиынға 
ұлттық студенттік федерациялардың 
президенттері, университет ректорла-
рымен қатар к"птеген жетекші маман-
дар қатысада. Жалпы қатысушылардың 
саны 250 адамнан асады деген болжам 
бар.

Универсиада кезінде жеке к"лік-
терге шектеу жасалатын бол ғандықтан, 
қала бойынша 555 автобус жұмыс жа-
сайтын болады. Ал қала тұрғындары 
мен қонақтар және жеке к"ліктерге 
мінгендер "з к"ліктерін тұрақтарына 
қойып, жарыс "тетін орынға қоғамдық 
к"ліктермен баруға тура келеді. Спорт 
сайыстары "тетін орындарға қала 
бойынша үш жерден к"рермендерді 
тасымалдауда. Облыс тіркеуінде тұрған 
к"ліктерге қалаға кіруіне түпкілікті 
шектеу қойылды деген жалған ақпар 
екенін ескерте  кеткен орынды. 
 Дегенмен де, шаһар к"шелеріндегі 
сырт "ңірлерден келген к"ліктердің 
сыртқы тазалығы, жаңалығы талапқа 
сай болуының маңызы зор. 

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ

Универсиаданың 
кейбір қызықты сәттері

та ұтқан болатын, ал Швеция құрамасы 
чехиялықтарға 0:5 есебімен есе жіберіп 
қойған еді. Шешуші кезеңде (2 ақпанда) 
Қазақстан мен Чехия құрамасы кездеседі, 
ал Швеция Қытаймен ойнайды.

Швеция құрама командасының бас 
бапкері Горан Тарнлунд шәкірттері 
топтық ойындарда Қазақстан құрама сынан 
ұтылып қалған соң, қазақ хоккейшілерінен 
үйренеріміз к"п деп мойындады.

«Қазақстан құрамасының хоккейді 
жақсы ойнайтынын білгенмін, бүгін 
олар бізге сабақ үйреткендей болды. 
Қазақстан құрамасынан үйренеріміз к"п» 
деді Тарнлунд матчтан кейінгі баспас"з 
мәслихатында. 

Универсиада ойындарына қатысып 
жатқан хоккейші қыздарымыз да Ұлы-
бри танияны 11:0 есебімен ұтқан болатын. 
Алайда, қазақстандық хоккейші қыздар 
келесі кездесулерінде Қытай құрамасынан 
1-4  есебімен жеңіліп  қалды.  Кеше 
жарыстың "зге түрлері бойынша бірқатар 
кездесулер болды. «Сұңқар» трамплин 
кешенінде тұғырдан секіруден сайыстар 
"тті. Бұл туралы материалды газетіміздің 
келесі санынан оқи аласыздар.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Ескерту: Бұл бет қатталып жатқан кездегі нәтижелер


