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КОРЕЯ ҚАЗАҚСТАНМЕН
СЕРІКТЕС БОЛУҒА ДАЙЫН
Мемлекет
басшысы
Нұрсұлтан
Назарбаев Корея
Республикасы
Ұлттық
ассамблеясының
спикері Чон Се
Гюнмен кездесті.
Елбасы
кездесу
барысында
Қазақстан мен
Оңтүстік Корея
арасындағы
саудаэкономикалық
қарымқатынастың
дамып келе
жатқанын және
оны әрі қарай
нығайтуға мүдделі
екенін атап өтті.

ДӘМ – ДӘНЕКЕР
Қазақстанға тағдырдың тезімен айдалып талайлар келген.
Бәрі де қазақтан пана көрген. Шиеттей бала-шағасының
аузынан жырып, бір үзім нанын бөліскен. Мемлекет басшысы
жақында «Мұндай жағдайды біздің отбасымыз да өткерді. Әкешешеміз тентіреп келгендердің талайына жәрдем берді,
үйімізде паналатты» деген тұрғыда естелігін айтты.

Нұртөре ЖҮСІП

– Қазақстан Корея Республикасымен
жақсы қарым-қатынас орнатқан.
Е л д е р і м і з а р а с ы н д а ғ ы т ау а р а й н а лымының к$лемі 2 миллиард долларға
жуықтады. Сіздердің тауарларыңыздың
біздің елге Ляньюньган порты арқылы
келіп жатқаны қуантады, онда біздің
логистикалық терминалымыз бар.
Қазақстан Кореямен жаңа және цифрлы
т е х н о л о г и я , и н д у с т р и я л а н д ы р у,

медицина және басқа да салаларда
ынтымақтастық орнатуға ниетті, – деді
Қазақстан Президенті.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы
Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы
парламентаралық қарым-қатынастарды
нығайтудың және оларды дамытудың
маңыздылығына назар аударды.
Чон Се Гюн кездесуге және екіжақты
қатынастар мәселесін талқылауға мүм-

кіндік бергені үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа
алғыс білдірді.
Ұлттық ассамблея спикері Астананың
қарқынды дамып келе жатқанын айтып,
Қазақстанда $ткен жаһандық іс-шаралар – халықаралық ЕХРО мамандандырылған к$рмесі мен Дүниежүзілік XXVIII
қысқы универсиадаға жоғары баға берді.
Чон Се Гюн екіжақты байланыстың
стратегиялық сипатта дамып келе жат-

қанына тоқталып, «Қазақстан – 2050»
стра тегиясының мақсаттарына жету
жолында Корея Қазақстанмен серіктес
болуға дайын екенін атап $тті.
Бұдан б$лек, Ұлттық ассамблея спикері $ткен ғасырдың 30-жылдарында
Қазақстанға жер аударылған этникалық
кәріс терге к$мек қолын созып, қолдау
к$рсеткені үшін еліміздің халқына алғыс
білдірді.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

БИЫЛ – ӨЗБЕКСТАН ЖЫЛЫ
2018 жыл Қазақстанда Өзбекстан жылы деп жарияланды. Бұл
тура лы өткен жылдың соңында
Мем лекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев Өзбекстан президенті
Шавкат Мирзиеевпен Астана,
Ташкент сапарлары кезінде болған
шағын және ке ңейтілген құрамдағы келіссөздерден кейін мәлімдеген болатын.
«7збек халқы – біздің жақын к$ршіміз,
Орталық Азиядағы үлкен мемлекеттердің
бірі. Сондықтан 7збекстанмен байланыс
біз үшін қашанда маңызды. Келесі жыл
7збекстанның Қазақстандағы және

Қазақстанның 7збекстандағы жылы деп
жарияланады» деген Н.Назарбаев қос
мемлекеттің арасындағы сауда айналымын
арттыруға айрықша мән берді.
– 7ткен жылы екі елдің арасындағы
сауда айналымы екі есе $сті. Біз 7збекстанның жаңа президенті Шавкат
Мирзиеевпен бірге бұл к$рсеткішті
5 миллиардқа дейін жеткізуді жоспарлап
отырмыз, – деді ол.
Қазір Қазақстан мен 7збекстан арасындағы тауар айналымы – 1,5 млрд доллар.
Былтыр Астанада $ткен бизнес-форум
кезінде қос мемлекет арасында құны 840
млн доллар болатын келі сімдерге қол
қойылған. Сарапшылардың айтуынша, бұл
2020 жылға дейін 7збекстан мен Қазақ-

станның сауда әріптестігін жаңа деңгейге
к$теру мақсатының уақытынан бұрын
орындалатынына деген сенімді күшейтеді
әрі к$ршілес елдерді Орталық Азиядағы
үдемелі дамудың драйверіне айналдырады.
Екі елдің мәдени бауырластығын жаңғыртып, экономикалық байла ныс тарын
нығайта түседі деп күтілген жыл ресми
түрде 15 наурыздан басталады. Бұл ақпарат
Қазақстанның 7збекстандағы Т$тенше
және $кілетті елшісі Ерік 7тем баевтың
«7збеккино» ұлттық агенттігінің басшысы
Фуркат Зокировпен кездесуі барысында
белгілі болды. Қазақстан $кілі 7збекстан
жылы 2018 жылы 15 наурызда Астана қаласында $тетін Орта Азия басшыларының
саммитінен бастау алатынын хабарлады.

ҰСЫНЫС

ҰЛЫС КҮНІНІҢ ҰЛЫЛЫҒЫН
ҚАШАН СЕЗІНЕМІЗ?
Түбі бір түркі елдері үшін ұлы
да, ұлысты ұлттық мереке – әз
Наурыз мейрамына азғантай
қалды. Әншейінде, григориан
күнтізбесіндегі Жаңа жылға бір ай
бұрын дайындалатын басшылар
да, қосшылар да, қалың көпшілік
те бұл жолы үнсіз. Қазақы жыл
басы саналатын Ұлыстың ұлы
күнінің иісі әзірге сезілер емес.
Мерекенің мысқалдай да
нышаны, жыл күткен жұрт
байқалмайды. Жылдағыдай
«Наурыз тойы тар көлемде аталып
өтпесін» деп бірлі-жарым
азаматтар бас көтергені
болмаса, қалғандары санамызға
сіңіп, қанымызға дендеген
әдеттен арыла алмай отыр.
Неге?..
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Осыған орай елі міздің ірі қалаларында
$збек фильмдерінің к$рсетілімдерін ұйымдастыру туралы ұсыныстар айтылды.
Кездесу кезінде тамырлас екі ел киноматография саласында күш біріктіріп,
тарихи туындылар, деректі фильмдер
түсіруді қолға алуға назар аударылды.
«7збеккино» ұлттық агенттігі басшысының
орынбасары Шухрат Ризаевтың пікірінше,
Қазақ станда $збек фильмдеріне, ал 7збекстанда қазақ кинотуындыларына деген
сұраныс бар. «Сондықтан к$рер меннің
талғамына сай к$рші мемле кеттердің
тарихи тұлғалары туралы кинокартиналар
дайындау $ткенді ұлықтап, бүгінгі байланыстарға серпін беріп, болашаққа дұрыс
бағдар жасауға к$мектеседі» деді ол.

«Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» мақаласында Нұрсұлтан
Назарбаев «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен
ұлттық дәстүрлерге шекеден
қарамауға тиіс. Керісінше, замана
сынынан сүрінбей $ткен озық
дәстүрлерді табысты жаңғырудың
маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру
елдің ұлттық-рухани тамырынан
нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды» деп атап к$рсеткен
болатын.
Қазақтың озық дәстүрінің бірі
не? Ол – қонақжайлылық! Шекесі
шылқып отырмаса да, келген қонақтың алдына ас қою ежелден келе
жатқан дәстүр. Бай-бағландар $з
алдына, осындай мәрттік к$рсету
мақсатында жалғыз атын сойған
жарлылар да болған...
Қазақстан – татулық пен тұрақтылық мекені. Зорлық пен зобалаң
жылдарда Қазақстанға айдалып
келген отандастарымыздың қайқайсысы да аштан $лген жоқ,
к$штен қалған жоқ. Қазақтың ата
дәстүрінің арқасы!
Қорғансыз жандарға қазақ
с$йтіп нан ұсынды. Дәм ұсынды.
Құрт-майын, ірімшігін, талқанын
бірге б$лісті. Қазақстанды мекендеп
отырған ұлт пен ұлыс $кілдерінің
бәрі де сол бір үзім нан үшін
қарыздар. Елбасы 1 наурызды қазақ
халқына алғыс айту күні деп
жариялады. Дүниежүзінде мұндай
мәртебені иемденген қай халық бар?
Сәуір айының соңында Мәдениет және спорт министрі
Арыстанбек Мұхамедиұлының
Наурыз мерекесін $ткізуге қатысты
ойларын ортаға салып, $зара талқыласқан жиын $ткен. Сол жиында
қала қазақтарының тұтастануының
бір тетігі ретінде арнайы бір ұсыныс
берген едік. «Қазір Астана мен
Алматы, ірі облыс орталықтары мен
басқа да қалаларда қазақтар к$птеп
қоныс тебе бастады. Сол қазақтардың қай-қайсысы да бір подъезде
кімнің тұрып жатқанын білмейді.
7збекстандағыдай мәхалла жүйесі
бізде жоқ. Наурыз тәрізді ұлттық
мейрамдарда қала тұрғындары к$ше
қыдыру мен сауда орталықтарына
барудан аса алмайды. Бір қап ұннан
қанша шелпек пен бауырсақ пісіруге
болады. Наурыз мерекесі тұсында

қаланың әрбір ықшамауданында
бауырсақ таратсақ, олай $ткен,
бұлай $ткен тұрғындар «бұл ненің
құрметіне?» дейтін болса, Наурыздың мәнін ұғындырсақ, бір ғанибет
емес пе?» дегенбіз.
Міне, сол ұсыныс Астанадан
қолдау тапты. Астана қаласының
ж ә н е « С а р ы а р қ а » ау д а н ы н ы ң
20 жылдығына орай Наурыз мерекесін тойлау мақсатында бауырсақ
фестивалі басталды. «Бауырсақ
Time» деп аталатын бұл жоба бойынша қазақ халқының мәдениеті
мен дәстүрі кеңінен насихатталады.
Халқымыздың қонақжай пейілі,
ұлттық дастарқан мәзірі таныстырылады. Шараның қайырымдылық жағы тағы бар. Бір аптаға
созылатын бауырсақ фестивалі
Астана тұрғындары мен меймандары үшін нағыз мерекелік шараға
айналмақ. Бұл туралы $зінің фейсбуктегі парақшасында Сарыарқа
ауданының әкімі Арман Тұрлыбек
елге сүйіншілеп хабарлаған екен.
«Астана жастары» атты волонтерлік
ұйымның $кілдері тұрғындар мен
меймандарға бір апта бойы қазақтың бауырсағын ұсынатын болады.
Аудан әкімі күніге 4000 бауырсақтан, бір аптада бір тоннадан
астам, яғни 25 000 бауырсақ таратамыз деп мәлімдепті. «Бауырсақ
Time» фестивалінің түйінді шарасы
17 наурыз күні сағат 12.00-де астаналық Арбат маңында $теді. Дудуман мерекелік концертке ұласады.
Астана тұрғындары мен меймандары
дәмі таңдайдан кетпей тін ыстық
бауырсақтан ауыз тиетін болады.
Не дейміз? Мұндайда халқымыз
«Бәрекелді!» деп жақсы істің $ркен
жаюын тілейтін болған. Енді осы
Астанадан басталған үрдіс бүкіл
Қазақстанға жайылса! Облыс орталықтары мен ірі-шағын қалалардың бәрінде «Бауырсақ фестивалі»
$ткізілсе, нұр үстіне нұр болар еді.
Қала қазақтануы тиіс! Қазақстан
қалаларының қазақтана бастауы
үшін онда тұратын азаматтардың
бас бірлігі болуы керек. Бас бірлігі – ас бірлігінен шығады. Ұлыстың
ұлы күніне орай осындай шараларды
к$пшілікке арнау, сол арқылы
ұлтымыздың топтасуын бір арнаға
түсіру – айрықша маңызды.
Наурыздың мерекелі мән-маңызын
осылай байытсақ, ұлттық рухани
тамырдан нәр алу жалғасады.
Дәм – дәнекер деуіміздің мәні де
осында!

2

SAIASAT

СЕНАТ

МӘЖІЛІС

ЕКІЖАҚТЫ БАЙЛАНЫСТАР
БЕКИ ТҮСТІ
Индонезияда сапарда
жүрген Қазақстан
Парламенті Сенатының
төрағасы Қасым-Жомарт
Тоқаев бірқатар екіжақты
кездесу өткізді. Елдің
президенті Джоко
Видодомен кездесуі спикер
сапарының басты оқиғасы
болды.
Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың
тапсырмасы бойынша Сенат трағасы
Индонезия басшысына биылғы қазанда
Қазақстанға ресми сапармен келуге
шақыруын жеткізіп, $лем және дәстүрлі
діндер лидерлерінің VI съезіне қатысуға
шақыруды табыс етті. Қ.Тоқаев Астанадағы дінаралық форум дін кшбасшыларымен қатар әлемдік деңгейдегі саясаткерлер де бір үстел басында бас қосатын
үнқатысу алаңы ретінде мойындалғанын
атап тті. Съезд жұмысына БҰҰ Бас
хатшысы, кптеген мемлекеттің басшылары, халықаралық ұйымдардың жетекшілері қатысты.
Сенат басшысы жер жүзіндегі ірі
мұсылман мемлекеті саналатын осы ел
басшысының Астанадағы діни форумға
қатысуы, ислам әлеміндегі Индонезияның маңызды рлін ескере келгенде,
«Діни қайраткерлер қауіпсіз әлем жолында» тақырыбына арналған бұл съездің
табысты теріне ықпал ететінін атап тті.
Қ.Тоқаев екіжақты қатынастардың
келешегі туралы айта келіп, Қазақстан
Оңтүстік-шығыс Азиядағы жетекші
елдердің бірі – Индонезиямен жанжақты әрі зара тиімді ынтымақтастықты
дамытуға ерекше маңыз беретініне
назар аударды. Кейінгі жылдарда екіжақты қатынастардың барлық бағыты
бойынша, атап айтқанда, сауда-экономи калық, аймақаралық ынтымақ тастық, мәдени-гуманитарлық және парламентаралық зара іс-қимыл салаларында
оң згерістер крініс тауып отыр.
Қасым-Жомарт Кемелұлы іске
қосылатын жаңа клік-логистика бағдарларының келешегіне, бірінші кезекте
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КОРЕЯ ПАРЛАМЕНТІМЕН
КЕЛІСІМ ЖАСАЛДЫ
Мәжілісте палата төрағасы Нұрлан
Нығматулин мен Корея Ұлттық
ассамблеясының төрағасы Чунг Се
Гюн екі елдің парламентшілері
арасындағы ынтымақтастық туралы
келісімге қол қойды. Бұл рәсім
Оңтүстік Кореяның заң шығарушы
билігі басшысының елімізге ресми
сапары аясында өтті.

Қазақстанның «Нұрлы жол» бағдарламасы мен ҚХР-дың «Жібек жолының
экономикалық белдеуі» бас та масын
ұштастыру жоспарына бай ланысты
жаңа мүмкіндіктерге тоқтал ды. Атап
айтқанда, «Қазақстан – Ляньюнь ган
порты (ҚХР) – Азия-Тынық мұхиты
аймағындағы теңіз порттары» клік
дәлізінің мүмкіндіктері сауда-экономикалық ынтымақтастығын тереңдетуге
ықпал ететін болады.
Исламдық қаржыландыру саласындағы Индонезияның мол тәжірибесін
ескере отырып, Қазақстан тарапы
«Астана» халықаралық қаржы орталығы
аясында индонезиялық қаржы институттарын жұмысқа тартуға ықылас білдіруде. Мемлекет басшысы «Астана»
қаржы орталығы қызметінің басым
бағыт тарының бірі ретінде ис лам
қаржыландыруын атаған болатын.
Джоко Видодо з кезегінде Қазақстанға шақыруына орай Президент
Н.Назарбаевқа алғыс айтты және саяси,
экономикалық, мәдени екіжақты байланыстарды арттыру мақсатында барлық
шараларды қабылдау жніндегі ниетін
жеткізді.

Қазақстан Сенатының трағасы мен
Индонезия Халық кеңесшілері конгресі нің трағасы Зулкифли Хасан мен
әңгімесінің тақырыбы парламентаралық
байланыстарды нығайтудың келешегіне
қатысты болды. Қ.Тоқаев Қазақстанның
саяси жүйесінің ерекшеліктері туралы
хабардар етіп, Парламент жоғарғы
палатасының конституциялық кілеттіктері жайында әңгімелеп берді. Индонезия тарапы Қазақстан Президентінің
бес әлеуметтік бастамасын іске
асырудағы жоспары мен саяси және
Рухани жаңғыру бағдарламасына ерекше
ықылас білдірді.
Сенат спикері Индонезия Халық
кілдері кеңесінің трағасы Бамбанг
Сусатиомен кездесуінде заң шығару
органдарының зара диалогының
мәсе лелері әңгіме зегіне айналды.
Жүз десу барысында Қазақстан мен
Индонезияның зара ынтымақтастығын нығайтудағы пар ла ментара лық
құрам ның маңызды рлі атап тілді.
Қ.Тоқаев екі елдің заң шығару органдарында қызмет ететін депутаттық достық
топ тарының жұмысын рістету ге
шақырды.

Кездесу барысында Нұрлан Нығматулин мен Чунг Се Гюн екіжақты саудаэкономикалық, халықаралық, мәденигуманитарлық, сонымен бірге,
парламентаралық ынтымақтастықтың
зекті мәселелерін талқылады.
Мәжіліс басшысы Корея Рес публикасының Шығыс Азиядағы Қазақстанның басты стратегиялық әріптестерінің бірі екенін атап те келе,
оңтүстіккореялық әріптестерімен бірлескен жұмысты жандандыруға
қазақстандық қалаулылардың мүдделі
екеніне назар аудартты.
Қазақстан Президентінің мемлекетімізді дамыған елдер қатарына қосу
жолындағы стратегиялық маңызды
бастамаларын, соның ішінде биылғы
Жолдаудағы он негізгі міндетті жүзеге
асыру жайын сз еткен Мәжіліс трағасы
Кореяның цифрлы технологияларды
қолдану және инновациялық даму
саласындағы әлемдік кшбасшылардың
бірі болып табылатынына тоқталды.
Сондықтан оның айтуынша, корейлік
депутаттық корпустың экономиканы
цифрландыруды, клік және логистика,
денсаулық және білім салаларында
инновациялық технологияларды
ендіруді заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету тәжірибесі зор практикалық
қызығушылық тудырады.
Н.Нығматулин Еуразия елдері
парламенттері спикерлері кеңесінің
маңыздылығын атап тті. Ол кеңестердің
бірі ткен жылдың маусым айында
Сеулде ұйымдастырылған. Спикер
бүгінде бұл форумның парламентшілер
үшін ңірлік және жаһандық күн
тәртібіндегі ккейкесті мәселелер
бойынша пікір алмасуға, заң шығарушылық қызмет тәжірибелерімен
блісуге арналған қосымша диалог
алаңына айналғанын айтты. Ол 2019

жылы аталған басқосудың тртінші жиналысын ұйымдастыру қажеттілігіне
кңіл блді.
Мәжіліс басшысы Қазақстанның
және Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың экстремизм мен терроризмнен ада
әлемге қол жеткізу, сондай-ақ жаппай
қ ы р ы п - ж о ю қ а р у л а р ы н т а р а т п ау
мәселесін шешудегі бірізді жұмысына
екпін түсірді. Нұрлан Нығматулин біздің
еліміздің Оңтүстік және Солтүстік
Кореялар арасындағы қарым-қатынастарда жылылықтың пайда болуын қуана
қоштайтынын және Корей түбегіндегі
ахуалдың сұхбаттастық пен келіссздер
жолымен шешілуін жақтайтынын атап
тті.
Rз кезегінде Чунг Се Гюн Елбасы
Н.Назарбаевтың халықаралық бастамаларына, соның ішінде ядролық қарусыздану, сондай-ақ Корей түбегіндегі
ахуалды реттеу мәселелеріндегі ісқимылдарына жоғары баға берді. Корея
Ұлттық ассамблеясының трағасы
Қазақстанның ең дамыған 30 ел
қатарына кіру мақсатын жақсы білетінін
және Қазақстан Президентінің теңдесіз
кшбасшылығын, еліміздің жоғары
даму қарқынын, бай ресурстарын ескере
келе, Қазақстанның ол мақсатқа

жетеріне ерекше сенім білдірді. Осы
үлкен жолда Корея Қазақстанның ең
жақын әріптестерінің бірі болып
қалатынын атап тті.
Тараптар бұл ресми сапар және оның
аясындағы келіссздер екі елдің стратегия лық әріптестік қатынастарын,
соның ішінде парламенттер арасындағы
ынтымақтастықты ары қарай нығайтуға
септесеріне сенім білдірді.
Қазақстан Парламентінің Мәжілісі
мен Корея Ұлттық ассамблеясы арасында ынтымақтастық туралы келісімге қол
қойылуы бұл кездесудің басты бір
қорытындысына айналды. Алғаш рет
жасалып отырған бұл келісім елдеріміздің стратегиялық ықпалдастығын
заңдық тұрғыдан қолдауға мүмкіндік
беруімен қатар, парламенттер арасындағы заңнамалық тәжірибені одан ары
ынталандыруға, халықаралық мәселелер
тңірегінде ортақ ұстанымды күшейтуге
зор ықпал ететін болады.
Осы орайда Нұрлан Нығматулин
және Чунг Се Гюн парламенттердің
бейінді комитеттері мен ынтымақтастық
жніндегі депутаттық топтар арқылы
жиі араласып, парламентшілер әріптестігін жаңа деңгейге ктерудің
маңыздылығына назар аударды.

ҮКІМЕТ ОТЫРЫСЫ
Елбасының бес бастама аясында
берген тапсырмасына сәйкес,
сәуірде «Нұрлы жер» тұрғын үй
бағдарламасы өзгертіледі. Бұл
жайлы Бақытжан Сағынтаевтың
төрағалығымен өткен Үкімет
отырысында мәлім болды. Жиында
Үкімет мүшелері Мемлекет
басшысының бес бастамасын іске
асыруға бағытталған арнаулы «Жол
картасы» жобасын қарап,
қабылдады.
Сондай-ақ отырыста биылғы қаңтарақпандағы әлеуметтік-экономикалық даму
қорытындылары талқыланды. Бұдан блек
биыл, әсіресе, «Наурыз» мейрамының мерекелік күндерінде әлеуметтік маңызды азықтүлік тауарларының қымбаттауына жол
бермеу шаралары пысықталды. Соңынан
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
бойынша ұлттық баяндама» жобасы бекітілді.
«Президенттің бес әлеуметтік бастамасын» іске асыру жніндегі жол картасының
жобасын таныстырған Ұлттық экономика
министрі Тимур Сүлейменовтің айтуынша,
құжат мүдделі мемлекеттік органдармен және
Ұлттық банкпен бірлесіп әзірленген. Ол
35 шарадан тұрады және 7 заң жобасын,
6 Ү к і м е т қ ау л ы с ы н ы ң ж о б а с ы н ж ә н е
3 Ұлттық банк басқар масы қаулысының
жобасын әзірлеуді, сондай-ақ министрлердің
2 бұйрығы мен әкім діктердің 4 қаулысын
қабылдауды қарастырады.
«$рбір отбасыға баспана алудың жаңа
мүмкіндіктерін беруді» кздейтін бірінші
бағыт шараларының негізгі орындаушысы –
Ұлттық банк және Инвестициялар және даму
министрлігі. Жол картасының негізгі ісшаралары «7 – 20 – 25» бағдарламасын
бекітуге және оны іске асыру үшін нормативтік құқықтық актілерге згерістер енгізуге
бағытталған. Шілде айына дейін Ұлттық банк
жанынан ипотекалық кредиттерді сатып
алатын арнайы еншілес ұйым құрылмақ.
Сонымен қатар «Нұрлы жер» бағдарламасы
бойынша инфрақұрылымды қаржыландыру
жылына тағы 20 млрд теңгеге дейін ұлғайтылады. Жаңа «7 – 20 – 25» бағдарламасының
нормаларын ескере отырып, «Нұрлы жерге»
түзетулер енгізіледі.
«Жалақысы тмен жұмысшылардың
еңбекақысын кбейту үшін олардың салық
жүктемесін азайтуға» қатысты екінші бағытқа
Ұлттық экономика министрлігінің зі
жауапты. Министр те ірі клемде табыс
табатындардан кбірек салық алу мәселесін
зерделейтіндерін мәлімдеді. Оның аныққанығы күзге қарай айқындалмақ.
– Бұл бағыт аясында салық заңнамасын
згерту бойынша ұсыныстар әзірлеу жоспар-

«САРЫАРҚА» – АСТАНА
МЕЙРАМЫНА СҮБЕЛІ СЫЙ
лануда. Жалақысы тмен жұмыскерлердің
жеке табыс салығының (ЖТС) млшерін
азайту мәселесі пысықталады. ЖТС салу
тәртібі мен әкімшілендіру тетігін қарау
жоспарланып отыр. Бұдан блек ЖТС-тың
прогрессивті шәкілін енгізуін мүмкіндігін
зерделеді. Іс-шаралар тамыз айында аяқталады. Алайда жаңа тетік, жаңа салық кезеңінің
басталуымен бірге, тек 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді, – деді Т.Сүлейменов.
Үшінші бағытқа, яғни «Жоғары білім
алудың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағда йын жақсартуға» Білім және ғылым
министрлігі жауап береді.
Бұл ретте алда 2018 жыл бюджетін нақтылау кезінде техникалық мамандықтарға
басымдық бере отырып, мемлекеттік білім
беру тапсы рысын арттыру жоспарлануда.
Нақтырақ айтқанда, қосымша 20 мың
гранттың 11 мыңы техникалық мамандықтарға, 5 мыңы – бакалавриат бойынша басқа
мамандықтарға, 3 мың грант – магистратураға
және 1 мың грант PhD бағыттарға блінбек.
Сондай-ақ Білім беру жүйесінің инфрақұрылымын дамыту мәселелері пысықталады. Бас
экономистің айтуынша, техникалық және
ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша
грант тарды ұлғайту үшін қажетті Үкімет
қаулыларының жобалары сәуір айына қарай
әзірленбек.
Жатақханаларды бюджет есебінен емес,
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында
салу үшін керекті тетіктерді айқындау және
заңнамалық түзетулерді әзірлеу жоспарлануда. Мамыр айының соңына дейін әкімдер
жатақханалар салу үшін ЖОО-лар мен
колледж дер аумақтарының маңынан жер
учаскелерін бліп шығады.
Тртінші бағыт «шағын несие клемін
кбейтпек». Бұл міндет Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігіне бекітілген.
Мамыр айында 2021 жылға дейінгі «Нәтижелі
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына» түзетулер
енгізу жоспарлануда. Rзгерістер қалалар мен
ауыл дарда микрокредит беруге арналған
қаржы клемін ұлғайтуға және кәсіпкерлікті
дамытуға жәрдемдесуге бағытталады. Ірі ауыл
шаруашылығы кәсіпорындарының айналасында «зәкір кооперациялар» құру жніндегі
жобаларды іске асыруға микрокредиттер беру
тетіктері әзірленбек. Сонымен бірге, микро-

қаржы ұйымдарын кепілсіз негізде қаржыландыру тәсілдері түзіледі.
Бесінші, «елді газбен қамтамасыз етуді
жалғастыру» бағыты Энергетика министрлігіне жүктелген. Жалпы, осы бағыт тұтасымен
жалғыз бір жобаға – «Сарыарқа» магистральдық газ құбырының бірінші кезеңінің құрылысына шоғырланған. Жобаны қаржыландыру схемалары мен шарттары маусымға
қарай айқындалады. Еуропа қайта құру және
даму банкі, Еуразия даму банкі және басқа
да халық аралық қаржы ұйымдарының
қарызда рын тарту жоспарлануда. $кімдер
магистральдық газ құбыры желісін жүргізуге
қажетті жер учаскелерін маусым айында-ақ
блетін болады. «Сарыарқа» газ құбыры
жобасының басталу салтанаты биылғы
шілдеге белгіленген. Астана күніне тұспа-тұс
келеді деп күтілуде. Газ құбырының құрылысын аяқтау келер жылдың желтоқса нына
жоспарланған.
Ұлттық экономика министрі Т.Сүлейменовтің айтуынша, осы жол картасы бекітілгеннен кейін, яғни бүгіннен бастап, орталық
және жергілікті атқарушы органдар Мемлекет
басшысының бес әлеуметтік жобасын нақты
іске асыруға дереу кіріседі.

$рине, кптеген қазақстандықтарды
арзандатылған ипотекамен баспана алу жайы
қызықтырып отырғаны мәлім. Осы орайда
Ұлттық банк басшысы Данияр Ақышев «7 –
20 – 25» бағдарламасын әзірлеуді бастап кеткендерін хабарлады. Ол жаңа бағдарламаны
жасау кезінде бұрынғы бағдарламалардың
тәжірибесі ескерілетінін қосты.
– Қазақстанда 2000 жылдардан бері тұрғын үй құрылысын ұзақмерзімді қаржыландыруды ынталандырудың және ипотекалық
жүйесін дамытудың түрлі тәсілдері қабылданды. Мысалы, ипотекалық кредиттерді
секьюритизациялау жүйесі 2000 жылдары іске
қосылды. Ол азаматтардың тлем қабілеттілігі
қазіргіден кп тмен болған сол жылдары-ақ
ипотекалық несиелендіруді дамытуға нақты
серпін берді. Сонымен бірге, «Тұрғын үй
құрылыс жинақ» жүйесі іске қосылды. Ол
зінің міршеңдігін дәлелдеді, – деді
Д.Ақышев.
Ол қазіргі уақытта ипотека мен тұрғын үй
құнын арзандатуға бағытталған «Нұрлы жер»
тұрғын үй құрылысы бағдарламасы іске
асырылып жатқанын еске салды. Қаржылық
реттеу жетекшісі сондай-ақ халықпен жұмыс
істеу кезінде «қолданыстағы қаржы инфра-

Бетті дайындаған Айхан ШРІП

құрылымының мүмкіндіктерін пайдалану»
керек деп табандайды.
«Тек банктердің ғана халықпен жұмыс
істеу тәжірибесі бар екені және ипотекалық
кредиттеу бойынша жаппай қызметтерді
крсете алатыны анық. Бұл болашақ бағдарламаның барынша қамтылуын қамтамасыз
етеді. Сондықтан Ұлттық банк ткен
жылдардың неғұрлым сәтті тәжірибесін
пайдаланып, Мемлекет басшысы айқындаған
талаптармен «7 – 20 – 25» бағдарламасын іске
қосады. Яғни, ипотека жылдық 7% ставкамен
25 жылға беріледі, бастапқы жарна – 20%. Ең
бастысы, ипотекалық кредиттерді секьюритизациялаудың міндетті тетігімен бірге, екінші деңгейлі банктер арқылы ипотекалық
кредиттеудің нарықтық қағидаттары пайдаланылады», – деп нақтылады Д.Ақышев.
Ол сондай-ақ бұрынғының теріс тәжірибесі де, атап айтқанда, қарыз алушылардың
кредиттік тәуекелін жете бағаламауға жылжымайтын мүлік бағасының құлдырауы қосылып, ақыр соңында ипотекалық қарыз
алушыларды мемлекет қорғауға мәжбүр
болғанын ескеру қажеттігін нықтады. ҰБ
басшысы жаңа тұрғын үй бағдарламасын іске
асырудың трт негізгі кезеңін айқындағандарын мәлімдеді.
– Жақын арада Ұлттық банк басқармасы
100 пайыздық мемлекеттік меншіктегі
арнайы еншілес компанияны – Бағдарлама
операторын құру мәселесін қарайды. Жаңа
компанияның капиталы Ұлттық банктің
қаражаты есебінен қалыптасады. Капитал
компанияға 7 – 20 – 25 формуласы бойынша
банктер ұсынған жаңа ипотекалық
кредиттерді сатып алу мақсатында, нарықтық
талаптармен қаржы нарығынан қаражат
тарту үшін қажет. Секьюритизациялау тетігі
дегеніміз де – осы, – деді Данияр Ақышев.
Екінші кезең осы компанияның «қаржы
агенттігі» ретінде танылуын қарастырады.
Соның арқасында аталған компанияның
облигацияларына да мемлекеттік бағалы
қағаздардай салық салынады. Қажетті заңнама лық түзетулерді Ұлттық банк Үкімет тің
қарауына наурызда жібереді. Үшінші кезеңде
түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Д.Ақышев
мұндай жеңілдікпен баспана алуға мүмкіндік
беру «мемлекеттің теңдесіз қадамы болып
табылатынын», бірақ «бағдарлама масылдыққа жол бермеуге тиістігін» айтты.
– Бағдарлама болашақ қарыз алушылардың тлем жасауға қабілетті болуын талап
етеді. Бағдарламаға тек ресми кірісі бар
Қазақстан азаматы ғана қатыса алады. Бүгінде
критерийлер банктермен бірге пысықталуда.
Мысалы, тұрғын үйдің құны 7 млн теңге
тұрса, ай сайынғы тлем 50 мың теңгеден
аспайды. Бұл жалпы алғанда, жұмыс істейтін
қазақстандықтардың кпшілігі үшін қолайлы.
Тұрғын үй құны әртүрлі болғандықтан, ірі

қалалар мен ңірлер бойынша баспана құнының әртүрлі саралануы да жоққа шығарылмайды, – деді ҰБ трағасы.
Жалпы, жаңа бағдарлама бойынша
алғаш қы арзандау ипотека осы жылдың
тамыз айында беріле бастайды деп жоспарлануда.
Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев
талқылау қорытындысы бойынша, наурыз
айының соңына дейін ел Парламентіне ұсыну
үшін барлық қажетті заңнамалық згерістерді
әзірлеуді тапсырды.
Үкімет мүшелері әлеуметтік маңызды
азық-түлік тауарлары бағасының суіне жол
бермеу шараларын да қарады. Ауыл шаруашы лығы бірінші вице-министрі Арман
Евниевтің мәліметінше, 2018 жылдың
басынан бері осы азық-түлік тауарларының
бағасы 0,7 пайызға сті. Ең үлкен сім Астана,
Алматы, Ақтбе, Тараз, Орал, Атырау және
Павлодар қалаларында тіркелді.
«Жалпы алғанда, баға сімі маусымдық
сипатқа ие және ол сақтау кезіндегі шығындар
мен ысыраптарға, ккніс німдері
қорларының тмендеуінен ұсыныстың
азаюына, сондай-ақ німнің зіндік құнына
тікелей әсер ететін тауарлар мен қызметтер
құнының суіне және тасымалдауға кететін
шығындарға байланысты», – деді А.Евниев.
Облыстар, Астана және Алматы қалалары
әкімдіктерінің мәліметіне сәйкес, тұрақтандыру қорларындағы азық-түлік тауарларының
нақты клемі 8 мың 136,7 тоннаны құрады, ал
14 мың 257,8 тонна азық-түлік тауарларын
жаңартуға және жауапты сақтауға берілді.
Тауар қорларының құрылымын қант (жалпы
клемнің 35,4%), картоп (24,4%), пияз
(9,6%), сәбіз (5,8%), І сұрыпты ұн (5,6%),
қырыққабат (5,4%), сімдік майы (5,2%),
қарақұмық жармасы (3,5%) құрайды.
«Тұрақтандыру қорларын қалыптастыру
үшін берілген 4 миллиард 423 млн теңге
қаражат толықтыруға бағытталмай, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар шоттарында
және банктердің депозиттерінде жатыр» деп
ескертті бірінші вице-министр.
Астана қаласының әкімі $.Исекешев,
Атырау облысының әкімі Н.Ноғаев, Батыс
Қазақстан облысының әкімі А.Клгінов,
Ақт бе облысының әкімі Б.Сапарбаев,
Алматы қаласының әкімі Б.Байбек, Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары
С.Аманғалиев алғашқы қажеттілік німдері
бойынша бағаның жай-күйі туралы баяндады.
Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев
мәселені талқылауды тұжырып, азық-түлік
бағасының суіне жол бермеу жніндегі
жергілікті атқарушы органдардың
жауапкершілігін еске салды. $кімдіктерге
алдағы мереке күндерін ескере отырып,
бағалардың негізсіз суіне жол бермеу үшін
бақылауды күшейтуді тапсырды.
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NUR OTAN
Партия «Президенттің бес бастамасын»
іске асыруды түсіндіруді бастады
«Нұр Отан» партиясының Саяси
менеджмент академиясы Мемлекет басшысының жаңа әлеуметтік бастамаларын іске асыруды тү сіндіруді ұйымдас тыруға
бағыт талған бірінші семинарын
өткізді.
Бейнебайланыс конференциясы
форматында ткен шараға академия
лекторлары, белсенділер, партияның
аймақтық филиалдарынан және
аймақтардан келген зге де спикерлер
қатысты. Сонымен бірге, шараға мемлекеттік орталық органдардың, Ұлттық
банк, «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер
палатасының кілдері шақырылды. Олар
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
әлеуметтік бастамаларын іске асыру
жолдары мен тетіктері тңірегінде з
ойларын ортаға салды.
Баяндамашылар, белсенділер мен
партия атынан сз алған спикерлер жиын
барысында орталық атқарушы орындардан келген кілдерге еліміздің тұрғындарын толғандырған сұрақтарды
қойды.
Басқосуды партия хатшысы Тамара
Дүйсенова үйлестіріп отырды. Жиын
барысында ол «Президенттің бес әлеуметтік бастамасын» іске асыру аясындағы
түсіндіру жұмыстары негізгі үш кезеңге
блінгенін жеткізді.

Сонымен, бірінші кезең – 26 наурызға
дейінгі аралықты қамтиды. Ақпараттық
үгіт-насихат тобының кілдері Елбасы
Үндеуіндегі ұсыныстардан тұратын негізгі
бағыттарды түсіндірумен шұғылданады.
Осы кезеңде қызығушылық білдірген
жақтың, яғни азаматтардың әлеуметтік
бастамаларды іске асыруға байланысты
зекті сауалдарына партиялықтар жауаптар дайындайды. Бұл үшін «Нұр Отан»
партиясы жанындағы Саяси менеджмент

академиясының spm.nurotan.kz сайтында
«Бес бастама» айдары ашылған.
– Бұл жерге қолға алынған жұмыстарды түсіндіруге арналған барлық ақпараттық материалдар орналастырылады.
Соның негізінде «100 сұрақ – 100 жауап»
методикалық материалдары жинақталады.
Осы парақшада әркім тақырыпқа қатысты
з идеялары мен сауалдарын жазып
қалдыра алады, – деп хабарлады партия
хатшысы.

Екінші кезеңде Мемлекет басшысы
атап крсеткендей, бес әлеуметтік бастаманы іске асыру мерзіміне байланысты
нұротандықтар Үкімет әзір лейтін нормативті-құқықтық актілердің жобаларын
талқылауға қатысады. Одан соң, соның
негізінде партиялықтар Президент
бастамаларын іске асыру механизмдерін
түсіндіру жұмыстарын бастайды.
Үшінші кезеңде Елбасы тапсырмасына
сай орталық мемлекеттік органдар мен
жергілікті атқарушы орындар еліміздің әр
ңірі бойынша бес бастаманы іске
асырудың сапа мониторингін жүргізеді.
– Осылайша, біздің міндетіміз
біріншіден, Қазақстанның әрбір азаматына және отбасына жаңа мүмкіндіктер
туралы ақпаратты толыққанды жеткізу.
Халық Президенттің бес әлеуметтік
бастамасы аясында жұртшылыққа сапалы
әрі қолжетімді білім, баспана, з кәсібін
ашуға несие ала алатынын білуі тиіс.
Сонымен бірге, шет аймақтардағы барлық
тұрғындар аз жалақы алатын азаматтар
үшін салық жеңілдігі жасалатындығын
жеткізу керек. Екіншіден, партия еліміздегі жетекші саяси күші ретінде барлық
жұмыстардың сапалы іске асырылуын
және азаматтарға барлық мүмкіндіктер
қарастырылғанын қадағалауы тиіс. Бұл
Мемлекет басшысының тапсырмасы, –
деп атап крсетті партия хатшысы Тамара
Дүйсенова.

Арнайы акция ұйымдастыруды ұсынды
«Нұр Отан»
партиясының
Республикалық
қоғамдық
қабылдау
бөлмесінде Ішкі
істер министрі,
полиция
генералполковнигі
Қалмұханбет
Қасымов
азаматтарды
жеке
қабылдады.
Қабылдауға бейнебайланыс арқылы
Ақмола, Қарағанды, Павлодар, Қостанай, Маңғыстау, Ақтбе облыстары
және Алматы, Астана қалаларынан
жалпы 29 азамат жа зылған. Олар,
негізінен, Ішкі істер органдарына қайта
қызметке тұру, қыл мыстық істердің

дұрыс жүргізілмеуі және созбалаңға
салынуы, тергеу шілердің іс-әре кеттеріне қатысты шағымданған.
Мәселен, Карам Гасанов Қазақстан
Республикасының азаматтығын ала
алмай жүргенін айтты. Ол бүгінде
Қырғыз Респуб ликасының азаматы.

Светлана БАЙТЕНОВА,
«Нұр Отан» партиясы Батыс Қазақстан
облысы Шыңғырлау аудандық филиалының
бірінші орынбасары:
ЫНТЫМАҒЫ ЖАРАСҚАН ЕЛМІЗ
– Халқымыздың болашағын Елбасының
мемлекеттік бағдарламалары айқындайды.
Партия Трағасы Қазақстанның
стратегиялық мақсаттарын белгілеп қана
қоймай, оларға қол жеткізудің мүмкіндіктерін де қарастырып
келеді. Еліміздің табысты дамуының сенімді іргетасы халықтың
бірлігі мен қоғамдық келісімі екені анық. Ендеше, Елбасымыз,
партия Трағасы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жариялаған
бес ауқымды әлеуметтік жобаларының маңызы зор дер едім.
Ол – әрбір қазақстандықтың әл-ауқатын жақсартуға, ел игілігіне
арналған ұтымды бастамалар.
Бірінші бастама: «+рбір отбасына баспана алудың жаңа
мүмкіндіктерін беру». Бағдарламаны жүзеге асыру тұрғын-үй
құрылысына зор серпін береді. Нәтижесінде, мыңдаған
қазақстандық үшін баспана алудың қолжетімділігі артады.
Сонымен қатар бұл экономиканың, шағын және орта бизнестің
дамуына, жаңа жұмыс орындарының ашылуына әкелетіні ақиқат.
Кптеген азаматтың арманы ақиқатқа айналып, баспанаға қол
жеткізуі жаңа табыстарға жетелер игі қадам.
Екінші бастама: «Жалақысы тмен жұмысшылардың
еңбекақысын кбейту үшін олардың салық жүктемесін азайту».
Бұл дегеніміз – салықты азайтудан шығатын қаржы жалақыны
ктеруге жұмсалатындығы. Нәтижесінде, еліміздегі барша
жалдамалы жұмыскерлердің кемінде үштен бірінің, бұл
2 миллионнан астам адам, жалақысы жұмыс берушіге салмақ
салмай-ақ кбейетін болады.
Үшінші бастама: «Жоғары білім алудың қолжетімділігі мен
сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын
жақсарту». Қазір жыл сайын блінетін 54 мың грантқа қосымша
2018-2019 оқу жылында тағы 20 мың грант блініп, 11 мыңы
техникалық мамандықтар бойынша бакалаврлық білім беруге
тиесілі болады. Мемлекет з тарапынан Білім және ғылым министрлігі арқылы жатақхана құрылысына жұмсалған инвестициялардың белгілі бір блігі біртіндеп қайтарылуына кепілдік
береді. 2022 жылдың соңына дейін студенттерге арнап кемінде
75 мың орындық жаңа жатақхана салу тапсырылды. Бұл алдағы
жылдарда туындайтын жатақхана тапшылығын біржола шешеді.
Тртінші бастама: «Шағын несие беруді кбейту». Бүгінгі
таңда зін-зі еңбекпен қамтыған және жұмыссыз тұрғындардың
арасында жаппай кәсіпкерлікті дамыту үшін атқарылып жатқан
жұмыстардың аясында жеңілдетілген шағын несие беру ісі тиімді
тетік саналады. Бұл бастаманың мыңдаған адамға з ісін ашуға
мүмкіндік беретіндігімен маңызды. Яғни, елдімекен тұрғындары,
ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту үшін маңызды қолдау.
Бесінші бастама: «Елді газбен қамтамасыз етуді жалғастыру».
Бұл жаңа ндіріс орындарын ашуға, экологияны жақсартуға

Шетел азаматтарының тұру куәліктері
бар. Енді Қазақстан Республикасының
азаматтығын алуға құжаттарын ткізіп,
тиісті орындардан кері жауап алған.
Осыған қатысты Қалмұханбет Қасымов
азаматқа сәуір айында екінші қайтара
құжаттарын ткізе алатынын, сол
бойынша мәселе қайта қаралатынын
жеткізді.
Сол сияқты қабылдауға тұрақты
тіркеуге тұру және Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, кші-қон
визасын ұзарту мәселесі бойынша
келген басқа да азаматтар болды.
Аталған мәселенің елімізде зекті болып отырғанына байланысты қандастарымыздың мүддесін күйттеп жүретін
қоғам белсендісі Ауыт Мұхибек те
қабылдауға келді. Ол Кші-қон полициясы инспекторларын Ішкі істер
министрлігінің академиясында кәсіби
біліктілігін арттыру қажет деген ұсынсын айтты. Елімізде мұндай 3 академия

Ақпараттық топтың айтары көп

бар. Себебі, Ауыт Мұхибек тұрақты тіркеуге тұру, Қазақстан Республикасының азамат тығын алу бойынша
әуре-сарсаңға түсіп, табан тоздырып
жүрген қандастарымыз кп екенін
айтады. Соның салдарынан кейбір
отбасылар балаларына туу туралы
куәлік ала алмай, мемлекеттен
блінетін жәрдемақыдан құр қалып
отыр. «Осыған орай, Ішкі істер, +ділет
министрліктерімен бірлесіп, қазақ
еліне қоныс тепкен азаматтарға кмек
қолымызды созып, республика бойынша арнайы акция ұйымдастыруды
қарастырайық» деп ұсыныс жасады
Ауыт Мұхибек.
Қабылдауға келген барлық азаматтардың шағымдары тыңдалып,
кейбірінің тініштері жазбаша түрде
қабылданды. Сондай-ақ қолданыстағы
заңдар аясында кеңестер берілді.

бағытталған бастама. Аталған жобаны іске асыру арқылы
ңірлерді газдандыру мәселесі қамтамасыз етілетініне сенімдіміз.
«Нұр Отан» партиясы халқымыз үшін айрықша маңызы бар осы
шаралардың тиянақты орындалуын бақылауға алып, халық пен
бизнес кілдерінің арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын
нәтижелі жүргізетін боламыз.
«Ынтымағы жарасқан елге бақ тұрар» дегендей, барлық
ұлттардың зіндік ерекшелігін сақтай отырып, қазақ тілін,
мәдениет пен дәстүрді дамыту – біздің стратегиялық
басымдығымыз. Біз әрдайым биік межелерді кздеп,
мақсатымызға қол жеткізіп келдік. Сондықтан да жаңа оқубілімге ұмтылу, еңбек ету және басқалардың еңбегін құрметтеу, з
денсаулығына дұрыстап қарау және дәйім зін-зі ұштап отыру
әрбір азамат үшін мірінің қалыпты қағидасына айналуы керек.
Біздің болашаққа ұмтылысымыз және жетіле түсуге ұдайы
талпынысымыз – Қазақстанның одан ары ркендеуінің аса
маңызды шарты. Мемлекет басшысы белгілеген бес бастама
ортақ игілікке қол жеткізу үшін, азаматтарымыздың лайықты
мір сүруін қамтамасыз ететін болашаққа деген сенім.
Зулфухар ҒАЙЫПОВ,
Астана қалалық мәслихатының депутаты,
саяси ғылымдардың докторы, «Нұр Отан»
партиясының мүшесі:
АДАМИ КАПИТАЛДЫ ЖАҚСАРТУҒА
БАҒЫТТАЛҒАН
– Парламент пен Үкіметтің біріккен
отырысында партия Трағасы Нұрсұлтан
Назарбаев Қазақстан халқына арнап
әлеуметтік маңызы зор бес бастамасын жария етті.
Бастамада Елбасы халқымыздың әлеуметтік-экономикалық
мәселесіне ерекше тоқталды. 2017 жылғы «Қазақстанның үшінші
жаңғыруы: Жаhандық бәсекеге қаблеттілік» және биылғы жылғы
«Тртінші неркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері» Жолдауларында партия Трағасы қоғамды
дамытудағы басты фактор адами капитал екендігін қадап айтты.
Елбасының осы жолғы бес бастамасын да сол Жолдаудың
логикалық жалғасы деп қарастыруға болады. +сіресе,
қазақстандықтардың еңсесін ктеретін «7 – 20 – 25» бастамасы.
Бұл халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз етуде
ипотекалық несиені 7 пайызбен беру, бастапқы жарнаның
20 пайыздан аспауы, халықтың ай сайынғы тлемін тмендетіп,
25 жылға дейінгі мерзімге беру мәселесі кзделген, тиімді
бағдарлама. Қазірдің зінде елімізде жан басына шаққандағы
шаршы метр жағынан біз Түркияны басып оздық.
Келесі кезектегі салық мәселесінде ең тменгі жалақы алатын
адамдарға қолдау крсету мақсатымен салықты 10 реттік
крсеткіште тмендетіп тлеу тиімді болып отыр. Бағдарлама
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асады. Бұл бастаманың
да әлеуметке берер пайдасы те кп.

Нұрай РАХЫМ

Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас
ауданына қарасты Жабағылы ауылында
Елбасының «Төртінші өнеркәсіптік революция
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері
Жолдауын түсіндіру бойынша ауыл тұрғындарымен кездесу өтті.
Кездесуге «Нұр Отан» партиясы Түл кібас
аудандық филиалының қызметкерлері, ақпараттық
үгіт-насихат тобының мүшелері, Жабағылы ауылдық
округінің әкімі мен ауыл тұрғындары қатысты.
Жиында «Нұр Отан» партиясы Түлкібас аудандық
филиалының кеңесшісі, ақпараттық үгіт-насихат
тобының жетекшісі Б.Қуанышбеков алғашқы сзді
алып, Жолдаудың мәтініне тоқталды.
– Мемлекет басшысы «Бүгінде әлем Тртінші
неркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық,
экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең
және қарқынды згерістер кезеңіне қадам басып
келеді» деп басталатын Жолдау дың бірінші
сйлемінде-ақ әлем құры лысында үлкен згеріс
орын алып жатқанын, қиын кезеңді айта отырып,
оның алып келер сын-қатеріне дайын болуға
үндейді.

Елбасы жоғары білім саласына да ерекше тоқталды. Биылғы
оқу жылында қосымша 20 мың мемлекеттік грант блінбек.
Соның ішінде 11 мың грант техникалық және ауыл шаруашылығы
мамандарын даярлайтын оқу орындарына блінеді.
Тртінші басымдықтағы шағын несиелендіру мәселесі елдегі
жұмыссыздық пен зін-зі жұмыспен қамтитын топтар үшін
үлкен кмек болмақ. 2018 жылы осы салаға қосымша 20 миллиард
теңге қаржы блінбек.
Елбасының соңғы ұсынған бастамасы – елді газбен
қамтамасыз ету.
Қорыта айтқанда, Елбасының бастамасы – шын мәнінде,
әлеуметтік маңызы жоғары. Осы крсетілген басымдылық
мәселелерін шешуге мемлекеттің қауқары бар екенін халыққа
тағы да жеткізді.
Нұри ТУМЫШЕВ,
«Нұр Отан» партиясы Маңғыстау облыстық
филиалы т&рағасының бірінші орынбасары:
ЖОБАЛАР ХАЛЫҚ ТҰРМЫСЫН
ЖАҚСАРТАДЫ
– Елбасының Парламент палаталарының
біріккен отырысында жариялаған бес
әлеуметтік бастамасы халықтың кңіліне
сенім ұялатты. Елбасы Үндеуінде халықтың
тұрмыс деңгейін ктеру туралы ойдың кптен бері ккейінде
жүргенін жеткізді. Сарап шылар мен қоғам қайраткерлері
халықтың тұрмыс жағдайын жақсартатын шаралар қабылдау
стратегиялық бастама болғандығын атап крсетуде.
Елбасының әрбір отбасының баспаналы болуын, салықты
азайту арқылы еңбекақыны кбейтуді, терең білім алу үшін
жағдай жасауды, орта және шағын кәсіпкерлікті дамытуды,
халықты газбен толық қамтамасыз етуді кздеген әлеуметтік
бастамалары – халық күткен жақсы жаңалықтар. Жайлы
жатақханалар салу, білім гранттарын 20 мыңға дейін кбейту
жастарымыздың тұрмыстық жағдайға алаңдамай оқуға ұмтылуына мүмкіндік береді. «7 – 20–25» бағдарламасы баспанасыз
отбасыларға үлкен кмек екені анық. Салықты 10 есеге дейін
азайту, шағын несиелердің жалпы сомасын 62 миллиард теңгеге
жеткізу жніндегі бастамаларды кп ұзамай жүзеге асыру
жоспарланды.
Елбасы басқа аймақтарды газбен толық қамтамасыз ету
жобасын ұсынды. Бүгінгі таңда Маңғыстау ңірі газбен 99 пайыз
қамтылған. Енді жаңа жобаға сәйкес еліміздің барлық ңірлерінде
кгілдір отын қолжетімді болады.
Елбасының наурыз мерекелері қарсаңында жариялаған жаңа
бастамаларынан халықтың үміті зор. Ел табысын еселеуге,
тұрмысын жаңғыртуға бағытталған жобалар арқылы жаңа жұмыс
орындары ашылады, шағын және орта бизнес дамиды.
Елбасының бес әлеуметтік бастамасы халқымыздың заман
ағымына сай лайықты мір сүруіне мүмкіндік береді.

Жолдауда индустрияландыру мен жаңа технологияларды енгізуде кшбасшы болу, «Ақылды
технологиялар» – агронеркәсіптік кешенін
қарқынды дамыту, клік-логистика инфрақұрылымының тиімділігін арттыру сынды қа дамдарды
құрайтын Жолдау, қай бағытта жұмыс жасап, қай
бағытта жетілу қажеттігін біле алмай дал болған елге
шамшырақ болмақ» деген жолдар бар, – деді
Б. Қуанышбеков.
Ақпараттық топ мүшесі Сұлтан Калдыбек «Атабабамыз Оксфорд пен Гарвард университеттерінде
оқымаса да, осыншама алуан аймақты мұра етіп
қалдыруға қабілеті жеткен. «Тәртіпке бағынған құл
болмас» деп тәртіптің маңызы туралы айтқан.
Бүгінде тәртіп пен ұмтылыс бір блек, тртінші
неркәсіптік революция жағдайында, мір – асқан
ұқыптылық пен ептілікті талап етуде. Бұл тек Үкімет
пен партияның алдына қой ған тапсырма емес,
орындалуы бүкіл халыққа жүктелген жауапты
міндет» деп атап тті.
Е.МҰРАТБЕК,
Оңтүстік Қазақстан облысы

Думан ҒАЗЕЗ,
«Нұр Отан» партиясы, Батыс Қазақстан
облысы Тасқала аудандық филиалы
т&рағасының бірінші орынбасары:
*ЗЕКТІ М+СЕЛЕ
ОРНЫН ТАПТЫ
– Бүгінгі күні баспана мәселесі
зектілігімен күн тәртібінде тұр. Сан алуан
бағдарламалар мен жеңілдетілген несиенің жолдары барынша
қарастырылса да, қоғамда тұрғын үй мәселесі бір жолға
түспей келеді. Бұрынырақта баспана мәселесі облыс
орталығында анық сезілсе, соңғы уақыттарда ауданда, ірі
ауылдарда да анық байқалады. Демографияның сімі мен
баспанаға орналасу деңгейі теңесе алмай, тұрғындардың
пәтер іздеп, үй жағалап жүруіне әкеліп соғуда. Ауылдағы
ағайынның арқасында баспана тауқыметі жеңілдесе де, қала
тұрғындарына мәселе зекті күйінде қалуда. Пәтер жалдап
күн крудің зі – тиімсіз, тұрмыс деңгейінің тмендеуіне
әкеліп соғады. Ай сайын пәтер иесіне тленетін пәтерақысына
жаны ауырып, қиналатыны сзсіз. Ипотека арқылы баспана
а л с а , б е л г і л і у а қ ы т а р а л ы ғ ы н д а  з а т ы н а ау д а р ы п ,
жекеменшікке айналдыруға толық мүмкіндігі бар. Алайда
пайыздық сім мен алғашқы жарнаның кптігі тұрғындарға
қиындық тудырып келеді.
Осы мәселеге Елбасы Н.Назарбаев толық кңіл бліп,
жиындар мен жиналыстарда кп айтылатын мәселені шешудің
тиімді жолын ұсынды. Ұсынып қана қоймай, шешу жолдарын да
атап крсетті. Парламенттің бірлескен отырысында
Елбасымыздың халыққа арналған «Президенттің бес әлеуметтік
бастамасы» Үндеуінде айтылған әлеуметтік бастамалардың бірі
«7 – 20 – 25» бағдарламасы аясында ипотекаға қол жеткізу – үй
жалдап тұратындар үшін үлкен мүмкіндік.
Елбасының «7– 20 – 25» бағдарламасы әлеуметтік желілерде,
ғаламтор ресурстарында қоғамның қызу талқысына түсті.
Тұрғындар үшін бұл бағдарлама үміт оты секілді крінді. Алғашқы
жарнасының 10 пайызға кей жерлерде 30 пайызға түсуі, сім
7 пайызға тмендетіліп, ипотека ақысын тлеу мерзімі 10 жылға
ұзартылуы қоғамның үлкен қуанышына айналды. Сонымен қоса,
екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік
ұсынылып, банк филиалдарының санын кбейтуді тапсырды.
Бағдарламаның тағы бір тиімді тұсы – аумақтың біркелкі
орналасуына, жер үйлердің тиімсіздігінен құтылу. Қалалық
жерлерде тұрғындардың жер алып, үй сала алмауы, зәулім-зәулім
ғимараттар қасында жұпыны үйлердің орналасуы аумақ ажарын
бұзатыны жиі байқалады.
Бағдарлама жарық кргелі бері қоғамда серпіліс пайда болып,
жұрт енді оның шешу жолдары мен бағдарламаның басталу
уақытын асыға күтуде. Еліміздің демографиясының дамуы мен
тұрмыс деңгейінің жақсаруы – еліміздің мұраты, нақты бағдары
екені белгілі.
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ЖАҢА БАСТАМА –
ЖАҢА ЖОБА
Қарағанды
облысында студенттік
жатақханалардың өткір
тапшылығы байқалады.
Бұл мәселені шешу
жолдарына облыс
әкімі Ерлан Қошанов
«Президенттің бес
әлеуметтік бастамасы»
Үндеуін талқылаған
активте тоқталды.
Елбасы ұсынған «Жоғары білім алудың
қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын
жақсарту» бастамасы – қосымша гранттар
бліп, студенттерді жатақханаларда жатын
орнымен қамтамасыз етуді қарастырады.
– Біздің облыста күндізгі блімде оқитын 25 мың студенттің 13 мыңнан астамы
мемлекеттік білім гранты бойынша оқуда.
Бүгінгі таңда Елбасының арқасында олардың саны 35-40 пайызға кбейеді. Аталмыш
шара орта мектеп түлектерін жоғары біліммен қамтуды ұлғайтуға септігін тигізеді. Бұл
ретте негізгі басымдық техникалық мамандықтарға беріледі, ол біз секілді неркәсіптің
аймақ үшін те зекті болып отыр, – деді
Ерлан Қошанов.
Гранттарды үлестіру үшін облыс әкімі
қысқа мерзім ішінде аймағымыздың қандай
білікті кадрларға мұқтаж екенін анықтауды
тап сырды. Сонымен қатар студенттерді
жатын орындармен қамтамасыз ету қажет.
– Бүгінгі таңда жатақхана тапшылығы
мәселесі те зекті екенін мойындауымыз
керек. Қазіргі уақытта облыстағы жастарымыздың 52 пайызы жатын орынға мұқтаж.
Соңғы рет жатақхана 5 жыл бұрын салынған. Колледж студенттерін 2022 жылға дейін
100 пайыз жатын орындармен қамтамасыз
ету мәселесін МЖС механизмі арқылы шешіп жатқан болсақ, ЖОО-ға қатысты алда

әлі күрделі және ауқымды жұмыс атқару
керек деп атап тті аймақ басшысы.
Ерлан Қошанов ЖОО ректорларына
жақын уақытта жобалық-сметалық құжаттармен айналысып, инвесторларды іздестіруге кірісуді ұсынды. Бұл мәселе ерекше бақылауға алынады деп атап айтты облыс әкімі.
Президенттің жаңа бастамалары кәсіпкерлерге бизнесін жүргізуді жеңілдетеді.
Қарағанды облысында жүзеге асырылған
стартап-жобалардың саны екі есеге ұлғаюы
мүмкін.
– 2017 жылы жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын жүзеге асырудың бірінші жылында облысымызда ісін жаңа
бастап келе жатқан 827 кәсіпкер 4,5 млрд
теңге сомаға шағын несие алды. Бұл оларға
ауыл шаруашылығында және ңдеу ндірісінде жаңа кәсіпорындар ашуға, сондай-ақ
700-ден астам жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік берді, – деді Ерлан Қошанов.
Елбасының «Шағын несие беруді кбейту» бастамасына тоқтала келе блінген
қаражат барлық ниет білдірушілерге жеңіл-

ПІКІР

детілген несие алуға жеткіліксіз екендігін
айтты.
– Тек «Бастау бизнес» жобасы бойынша
ғана 1313 оқудан ткен кәсіпкерлердің 956-ы
қаржылық ресурстардың жеткіліксіздігінен
шағын несие ала алмай қалды. Бұл мәселені
біле отыра, Елбасы биыл бұл бағдарлама
бойынша қосымша 20 млрд теңге блуді
тапсырды. Бұл – жүзеге асы ры латын
стартап-жобалардың саны екі есеге артады
дегенді білдіреді. Сондай-ақ кәсіпкерлерге
зін және з отбасын жұмыспен және табыспен қамтамасыз етуге, қосымша жұмыс
орындарын құруға мүмкіндік береді, әсіресе, ауыл тұрғындарына кмегін тигізеді, –
деді аймақ басшысы.
Ерлан Қошанов ауылдық жерлерде жаңа
инвестициялық жобаларды іздестіру
бойынша жұмыстарды жалғастыруды тапсырды.
Елбасының елімізді әрі қарай газбен
қамтуын жалғастыру бастамасы Қарағанды
облысының тұрғындары үшін де үлкен
маңызға ие. Кгілдір отынды облысымыз-

Текелі қаласында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
қазақстандықтарға арнаған «Президенттің бес
әлеуметтік бастамасы» Үндеуіндегі ауқымды
міндеттерді саралауға арналған қалалық актив
жиналысы өтті.

дың 6 ірі қаласы мен 120 ауылдық елдімекендері алады.
Елбасы Қаразек – Жезқазған – Қараған ды – Теміртау – Астана арқылы м агистрал дық газ құбырын салу бойынша
жобаны жүзеге асыруды тапсырды. Оның
басты мақсаты – Қарашығанақ, Теңіз, Қашаған батыс кен орындары есебінен облыстағы елдімекендерді табиғи газбен қамтамасыз ету және еліміздің бірыңғай газ
та рату жүйесін кезең-кезеңмен дамыту.
– Біз барынша ауқымды түрде экономикалық, әлеуметтік және экологиялық әсерді
сезінетін боламыз. Газ құбыры трассасының
Астанаға дейінгі ұзындығы 1100 шақырымнан асады, оның 80 пайызы біздің облыстың
аумағы арқылы теді – ол 820 шақырым.
Халықты қамту крсеткіші шамамен 1 млн
адамды құрайтын болады. Ойланып қарасақ, ол облыс тұрғындарының 70 пайызы.
Жоба шең берін де Қарағанды, Теміртау,
Жезқазған, Сәтбаев, Саран және Шахтинск
секілді облысымыздың ірі қалалары, сондай-ақ Абай, Жаңаарқа, Бұқар жырау,
Осакаров, Шет, Ұлытау аудандарының 120
елдімекені газбен қамтылады, – деді Ерлан
Қошанов.
Сонымен қатар отынның бағасы тмендеуі есебінен аймағымыздың неркәсібі
жаңа екпінге ие болады деп атап тті облыс
әкімі. «Кгілдір отынға ауысу экологияны
да жақсартуға мүмкіндік береді» деді аймақ
басшысы.
Ерлан Қошанов газ құбырын салуға арналған жер телімдерін блуді уақтылы жүзеге асыруды тапсырды. Сонымен қатар облыста елдімекендер мен әлеуметтік мәдени
нысандарды да газбен қамту бойынша жобалар жасала бастайды.
Актив жиналысына мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық кілдер, неркәсіптік
ндірістердің жетекшілері, ардагерлер қатысты.
Ләззат ҚОЖАХМЕТОВА,
Қарағанды облысы

ПІКІР
Князь МИРЗОЕВ,
«Барбанг» күрд ассоциациясының трағасы:

– Мемлекет басшысы еліміздің біртұтас мемлекет екенін үнемі
тілге тиек етеді. Мұнысы бекер емес. Қазақстан – жүзден астам
этнос кіліне пана болған, діні мен діліне, салты мен дәстүріне,
әдет-ғұрпы мен әдебіне үлкен құрметпен қарап, бейбітшілік пен
берекеде мір сүруіне мүмкіндік жасап отырған кпұлтты мемлекет.
«Барбанг» з тілімізден тікелей тәржімалағанда «таңсәрі» деген
мағына береді. Тіршіліктің дәл осы мезеті, яғни күн ұясынан шығып, айналаға шуағын шашатын, я болмаса табиғат ана ұйқысынан
оянып, күйбең тірліктегі пендесін жаңа күннің үмітін сыйлайтын
сәті ғажап шіркін. Біздің жас мемлекет бүгінде осындай жаңару мен жанданудың жаңа
кезеңіне бастап кетті. Ғылым мен білім саласын, руханият пен мәдениет құндылықтарын,
әлеумет пен әлеуеттік жүйені дамытудың даңғыл жолына түстік. Елімізде іскер әрі әлеуметтік
белсенді күрдтердің қатары күн санап кбейіп келеді. Олар қазақстандықтармен бірлесе
отырып, Мемлекет басшысы нақтылап берген тапсырмаларды тиісті деңгейде орындап,
жаңа жобаларын жүйелі түрде жүзеге асыру үшін бар күшін салмақ. Этномәдени бірлестік
ретінде де бұл міндеттің мән-маңызын айқын түсінеміз.
Елбасының халыққа арнаған Үндеуін тыңдай отырып, әлеуетімізді арттыруға бағытталған бес әлеуметтік бастама Қазақстан Халқы ассамблеясы үшін де аса маңызды екенін
аңғардым. Fсіресе, білім беру саласының кілі ретінде жоғары білім алудың қолжетімділігі
мен сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсартуға бағдарланған үшінші басымдықты ерекше атап ткім келеді. Dйткені скелең ұрпақ – біздің
болашағымыз. Fрі жоспарланған барлық мемлекеттік реформаларды жүзеге асырушылар
да осы жас буын.
Еліміздің басшысы атап ткен бес басымдықтың барлығы да тактикалық тұрғыда ұтымды
ұсынылған бастама ғана емес, ол – әр бағыты ұлт пен ұлыстың мүддесін кздеп отырған
салмақты да сапалы, ғаламдық бағдарлама. Dйткені бес бағыттың әрқайсысы ел
тұрғындарының тұрмыс деңгейін ктеруге бағытталған. Тұрғын үйге қолжетімділікті
қамтамасыз ету, салық тлемін тмендету, сапалы білім беру, шағын несие алу мүмкіндігін
арттыру және елімізде кгілдір отын орнату жүйесін жетілдіру сынды әлеуеттің әлеуметтік
маңызы басым бағыттарын қамтитын бағдарламаның мемлекетіміздің даму жолында атқарар
жұмысы мен қосатын үлесі зор. Президент үндеген әлеуметтік бағдарлама әлеуеттің кем
дегенде жартысынан кбін қамтитын болады. Басшысымыз бұл ұсыныстарын Парламент
палаталарының бірлескен отырысында тікелей эфирден үндегені де бекер емес. Елбасының
бес әлеуметтік бастамасы күн тәртібіндегі ұзақмерзімді әрі толыққанды бағдарламаларды
тұйықтап отырғандай. Dйткені Президент мемлекеттік саясаттың әрбір тұсын реттеуге, яки
жетілдіруге бағытталған әдіс-тәсілдердің тетігін туралап берді. Мәселен, «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру», «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы, былтырғы конституциялық реформа және тағысын тағылары.
Кпұлтты мемлекеттімізде әртүрлі ұлт пен ұлыстың мәдениеті мен дәстүрін сақтауға
бағытталған түрлі шаралар атқарылуда. Бұл мәселе еш уақытта Елбасы назарынан тыс қалған
емес. Dйткені Мемлекет басшысының бірінші кезекте мән беретіні, кп уайымы мен
арманы – қарапайым халықтың тұрмысын жайландыру. Сондықтан да, ел тұрғындары, оның
ішінде зге ұлт кілдері де бар, еліміздің басшысын құрметтейді, сенім артады, сыйлайды.
Француз философы Паскаль «Dткен мен бүгін – біздің әдіс-амалымыз, тек болашақ – біздің
мақсат» деген екен. Сзінің жаны бар.
Владимир ШИХОТОВ,
Жетісу казактары одағының трағасы:
– Ел егемендігін алған кезден бері еліміздің бүгінге дейінгі
жеткен жетістігінде Мемлекет басшысы нақтылап берген ұлттық
және институттық бағдарламалардың басымдығы зор десек,
Қазақстан Халқы ассамблеясы Президентіміздің осындай барлық
бастамаларына үлкен қолдау білдіріп келеді. Достық пен қоғамдық
келісімнің барлық мән-мақсатын жарғысына жүктеп алған бірегей
институттың құрылғаны үшін де Елбасына қарыздармыз.
Мемлекет басшысының Парламент палаталарының бірлескен
отырысында ұсынған әлеуметтік тапсырмалар жніндегі Үндеуі де
баяғы қалпынша үлкен бағдарламаның ауыртпалығын арқалап отыр. Елбасы нақтылап берген
бес бастама – тұрғын үйге қолжетімділікті қамтамасыз ету, жалақысы тмен жұмысшылар

үшін салық тлемін тмендету, білім беру саласының кілі ретінде жоғары білім алудың
қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту,
шағын несие алу мүмкіндігін арттыру және елімізде кгілдір отын орнату жүйесін жетілдіру
арқылы дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру мүмкіндігі арта түспек. Басшымыз басымдық
берген басты бағыттар біз үшін, яғни ел тұрғындарының тұрмыс сапасын арттыруға бар
күшін салуға ниетті қарапайым халық, жұмысшылар мен экономиканың негізгі сала
кілдеріне арналған нұсқаулық деуге толық негіз бар.
Шағын және орта бизнес кілі ретінде шағын несие беруді кбейту мәселесін кздейтін
тртінші бастамаға ерекше тоқталғым келеді. Бұл – кәсіпкерлік саласындағы қызметімізді
кеңейтуге мол мүмкіндік бермек. Елбасының 2018 жылы қосымша 20 миллиард теңге бліп, шағын несиелердің жалпы сомасын 62 миллиард теңгеге жеткізу жніндегі тапсырмасы
бізді ерекше шабыттандырды.
Нұрсұлтан Fбішұлының жаңа әлеуметтік бастамалары әлеуеттің тұрмыс деңгейін
арттырып, қоғамдық бірегейлікті нығайтуға бағытталып отыр. Бұл жоспарлы басымдықтардың шынайы мірде толыққанды жүзеге асатынына сенімім мол және осы тапсырмаларды
орындауда жұмыс істеуге әрдайым дайынбыз.
Асен ЖАҚСЫЛЫҚОВ,
«Гормолзавод» ЖШС директоры:
– Дүниежүзінде ғаламдық жаңару мен жаһанданудың қарқыны
күшті. Осындай заманауи қарбалас жағдайында, әрі әлемдік саяси
тұрақсыздық кезеңінде Елбасы ұсынған бес әлеуметтік бастама
әлеуеттің барлық тобына тосыннан үміт сыйлап, әрі қолдау, әрі
қамқорлық крсеткендей болды. Dз басым қалыптасқан, тұрақтылығы бекем және қарқынды дамудың даңғыл жолына түскен
мемлекетте мір сүретінімді мақтан тұтамын. Біздің елде кәсіпкерлікті қолдауға кп жағдай жасалған. Бизнесті қолдау ісі бұл жолы
да басшымыздың назарынан тыс қалған жоқ. Тртінші әлеуметтік
бастама – шағын несие беруді кбейту мәселесін кздеп отыр. Расында, зін-зі еңбекпен
қамтыған және жұмыссыз тұрғындардың арасында жаппай кәсіпкерлікті дамыту үшін
атқарылып жатқан жұмыстардың аясында жеңілдетілген шағын несие беру неғұрлым тиімді
тетік саналады. Кәсіпкерліктің барлық деңгейлі саласы ел тұрғындарын мейлінше жұмыспен
қамтуға және тұрмыс жағдайын жақсартуға қауқарлы. Бұл з кезегінде еліміздің әлеуметтікэкономикалық тұрғыда қарқынды дамуы үшін аса маңызды әлеуеттің райын жетілдіруді
қамтамасыз етпек. Осы мақсаттарға тек бизнес орта мен мемлекеттің күшін біріктіру арқылы
жете алмақпыз. Бүгінде елімізде кәсіп қыламын дейтіндер үшін кп жағдай жасалған. Ендігі
кезекте, қазіргі жағдайдың талаптарын ескеріп, тәртіптерін меңгерген жеке кәсіпкерлік
бастамаларды толыққанды ашып беруге күш жұмсауымыз қажет. Осы тұста барлық
кәсіпкерлер мен ел тұрғындарын еліміздің дамуы мен мемлекеттік бағдарламалардың тиімді
жүзеге асырылуына белсенді түрде қатысуға шақырамын.
Артуш КАРАПЕТЯН,
«Наири» армян орталықтары ассоциациясының трағасы:
– Парламент палаталарының бірлескен отырысында Мемлекет
басшысы ел тұрғындарының әлеуетін арттыруға бағытталған бес
әлеуметтік бастамасын тілге тиек етті. Атап айтсақ, тұрғын үйге
қолжетімділікті қамтамасыз ету, жалақысы тмен жұмысшылар үшін
салық тлемін тмендету, білім беру саласының кілі ретінде жоғары
білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент
жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту, шағын несие алу
мүмкіндігін арттыру және елімізде кгілдір отын орнату жүйесін
жетілдіру мәселелеріне маңыз берілді. Расында, Елбасының ерекше
атап ткен осы мәселелері – әлеуметтік саланың күн тәртібінен түспей тұрған негізгі тақырыбы. Fсіресе, елімізді, соның ішінде орталық және солтүстік аймақтарды газбен қамтамасыз етуді жалғастыру жнінде сз қозғалған бесінші бастаманың әлеует үшін маңызы зор,
қажеттілігі орасан. Президент Қызылорда облысынан бастап Жезқазған – Қарағанды –
Теміртау – Астана бағытында, әрі қарай Астанаға дейінгі магистральді газ құбырын салу
жобасын жүзеге асыруды тапсырды.
Адамзат кезек күттірмейтін экологиялық мәселелерді шешуді мақсатты түрде дұрыстап
қолға алуы қажет. Dкінішке қарай, бүгінде Табиғат Ананы таза ұстау, зиянды қалдықтардан

БЕС ҰСЫНЫС
БАРЫНША
САРАЛАНДЫ
Жиналысқа «Нұр Отан» партиясы
Алматы облыстық филиалы трағасының бірінші орынбасары Ғалиасқар
Са рыбаев, кеншілер шаһарындағы
мекеме, кәсіпорын басшылары, ардагерлер, қалалық мәслихат депутаттары,
саяси партиялар, этномәдени орталықтар, үкіметтік емес ұйым кілдері
қатысты.
Текелі қаласының әкімі Бақтияр
Dнербаев елді елең еткізген Үндеудегі
негізгі міндеттерді іске асыру туралы
баяндама жасады. Fрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру
бойынша халыққа тұрғын үйдің қолжетімділігін қамтамасыз ету жолында
қолға алынатын қадамдарға тоқталып,
Текеліде «Нұрлы жер» бағдарламасы
аясында бой ктерген жалдамалы 80
пәтерлі үйдің кілті кезекте тұрған аз
қамтылған отбасыларға Наурыз мейрамында тапсырылатынын атап тті.
Жалақысы тмен жұмысшылардың
еңбекақысын кбейту үшін олардың
салық жүктемесін азайту, жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын
арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту, шағын
несие беруді кбейту, елді газбен қамтамасыз етуді жалғастыру бастамалары
жайында таратып айта келе, тиісті
мекеме басшыларына нақты тапсырмалар жүктеді.
«Нұр Отан» партиясы Алматы облыстық филиалы трағасының бірінші
орынбасары Ғ.Сарыбаев Елбасының
барлық Жолдаулары мен Үндеулерінде

айтылған айқын бағдарлар мен бастамалар адамдардың мір сүру сапасын
жақсарту мен Қазақстанды бәсекеге
қабілетті отыз елдің қатарына қосуды
кздейтінін алға тартып, Президенттің
бес әлеуметтік бастамасының негізгі
ал ғышарттары уақтылы жарияланғанын, қажеттілікке жауап беретіндігін, кпдеңгейлілігі мен нақтылығын
айрықша атап тті. Жаңа технологияларды, ғылыми жаңалықтарды оңтайлы пайдалану арқылы қарыштап дамыған елдердің мір сүру салты туралы
нақты мысалдар келтіріп, пилоттық
жоба ретінде биыл Астана, Алматы,
Шымкент, Ақтбе және Талдықорған
қалалары «Ақылды қала» атануға қадам жасайтынын жеткізді.
Жиын барысында «Қазақстан Халық банкі» АҚ Текелі қалалық басқармасының директоры Рамиль Агапов,
№8 орта мектептің бастауыш сынып
мұғалімі Любовь Федотова, Текелі кәсіптік колледжінің директоры Дәуболат Нүсіпов, Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Текелі қалалық филиалының
директоры Тұрысбек Жұмаділов және
«Текелі сүт зауыты» ЖШС директоры
Геннадий Савинов сз алып, здері
жетекшілік ететін салалардағы жағымды жаңалықтармен, әлеуметтік қолдау лармен блісіп, Елбасының бес
бастамасы жаңа белестерге бастайтыны жайлы ойларын ортаға салды.
Болат АБАҒАН,
Алматы облысы

ПІКІР
құтқару және қайта қалпына келтіру үшін жасалып жатқан іс-шаралардың қатары аз,
қарқыны бәсең. Меніңше, елімізді кгілдір отынмен жүйелі түрде жедел қамтамасыз ету
арқылы тек тұрғындардың тұрмыс жағдайын жақсартып қана қоймай, экологиялық
мәселелерді шешуге мүмкіндік алатындаймыз.
Мемлекет басшысының еліміздің жарқын болашағын құруға бағытталған ұзақмерзімді
жоспарлары мен тапсырмаларының арқасында Қазақстан зінің 27 жылдық тарихында
қарқынды дамушы мемлекетке айналып отыр. Елордамызда 200-ден астам мемлекет
кілдерін жинаған Астана EXPO – 2017 халықаралық крмесін ткізудің зі – осы сзімізге
айқын дәлел.
Fрине, Елбасы нақтылап берген тапсырмаларды тиісінше орындап, тиімді нәтижелерге
қол жеткізу үшін халықтың біртұтастығы мен бейбіт келісімге келе білуі аса маңызды.
Сондықтан әрқайсысымыз еліміздің дамуына з үлесімізді қосып, дүниенің кетігін тауып,
бір кірпіші болып қалануымыз қажет.
Сергей ОГАЙ,
Қазақстан кәрістері ассоциациясының трағасы:
– Мемлекет басшысы Парламент палаталарының бірлескен
отырысында ел тұрғындарына азаматтардың әлеуетін арттыруға
бағытталған бес әлеуметтік бастамасын ұсынып, Үндеуін жолдады.
Президент сз басында халқымыздың біртұтастығы мен бірлігінің
әрі мемлекетіміздің сындарлы саясатының арқасында
қазақстандықтар барлық сын-қатерлерден сүрінбей ткенін ерекше
атап тті. Елбасы еліміздің трт аймағында қазақ халқына деген
ризашылықтың белгісі іспеттес монументтердің бой ктергенін тілге
тиек етіп, мұндай ескерткіштер түрлі этнос кілдерінің киелі қазақ
жері мен қасиетті қазақ ұлтының айтқан алғысы ретінде қойылғанын айтты. Dйткені кңілі
кең, пейілі дарқан қазақ халқы пана сұрап келген әрбір ұлт кілдеріне қамқорлық танытып,
қанатының астына алды. «Біз елдің бірлігі мен мемлекеттің сындарлы саясатының арқасында
барлық сынақтардан абыроймен ттік. Ел иесі қазақ халқының маңына ұйысқан барша
этностар оны жоғары бағалайды. Бүгінде Алматы, Батыс Қазақстан, Жамбыл және Оңтүстік
Қазақстан облыстарында «Қазақ еліне мың алғыс» атты монументтер бой ктерген. Бұл
ескерткіштерді еліміздегі түрлі этностық топтар бастарына күн туған кезде бауырына басқан
қазақтың жері мен еліне алғыс ретінде з бастамаларымен тұрғызды. Қазақ халқы да оларға
ұлттық тарихымызға крсеткен зор құрметі үшін алғысын білдіреді. Осындай зара құрмет
пен сенім мызғымас ел бірлігіне негіз болса, ізгі шаралар халқымыздың кең пейілі мен дарқан
кңілінің айқын крінісіне айналуда» деді Елбасы.
Еліміздегі алғашқы монумент жер жүзінің түкпір-түкпірінен жиналған корей этносының
атынан қазақ халқына білдірген алғысы ретінде салынды. Кәрістер ассоциациясының
бастамасымен 2012 жылы Үштбе қаласындағы Бастбе тауында бой ктерген монументтің
астарында терең тарих жатыр. Киелі қазақ даласының дәл осы мекеніне шалғай шығыстан
кшкен кәрістер келіп қоныстады. Біздің ассоциацияның жетекшілігімен мұндай
монументтер еліміздің Орал және Атырау қалаларында бой ктерді.
Үндеуде «Жақсылықты жадында сақтай білген елдің рухы қашан да биік. Заманауи
Қазақстанның сіп-ркендеуіне әрбір отандасымыз з үлесін қосты. Мен этно-мәдени
бірлестіктерге де айрықша ризашылық білдіремін. Біз, бәріміз бірге те күрделі, қилы
замандардан ттік. Тәуелсіздіктің ең тағдыршешті сәттерінде мені әрдайым қолдаған халқыма
да алғыс айтамын. Dткен сайлаулардың бәрінде халқымыз мені бірауыздан қолдап, сайлады.
Мен үшін ең үлкен марапат – осы. Елімнің қолдауы маған жұмыс барысында зор күш-жігер
берді» деп атап тті. Осылайша, еліне үлкен сенім артатын Елбасы ендігі кезекте талайдан
бері ккейде жүрген бастамаларды бастап берді. Мемлекет басшысы қазіргі кезеңге «біздің
қоғамның әлеуметтік бірлігін нығайту үшін жігерімізді жанып, нақты іске кірісетін сәт»
деген баға беріп, осы уақытта ауқымды әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруымыз қажеттігіне
маңыз берді. Енді мемлекет әлеуметтің әлеуетін арттыруға бағытталған түбегейлі шараларды
қолға алады. Атап айтсақ, тұрғын үйге қолжетімділікті қамтамасыз ету, жалақысы тмен
жұмысшылар үшін салық тлемін тмендету, білім беру саласының кілі ретінде жоғары
білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы
жағдайын жақсарту, шағын несие алу мүмкіндігін арттыру және елімізде кгілдір отын орнату
жүйесін жетілдіру мәселелеріне маңыз берілді. Корейлер ассоциациясының мүшелері бұл
бастамалардың зектілігі мен уақтылы қолға алынғанын ерекше атап туде. Президентіміздің
бес бастамасы бүгінгі күн тәртібіндегі әлеуметтік маңызды мәселелерді кешенді шешуге
мүмкіндік бермек. Dйткені, бұл Үндеудің мазмұны нақты қадамдарды қамтып отыр.
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MІNBER
– Осыдан бір мүшел жыл бұрын, яғни
2005 жылы ағынан жарылып әңгіме-дүкен
құрған екенбіз. Ол сұхбат «Айқын» газетінде
жарық к!рген. Кейін «Ағынан жарылсақ...» деген жинаққа енді. Сол кезде сіз «Қазақстан –
ZAMAN» газетінің бас редакторы болған екенсіз. Қазір «Президент және халық» басылымын
басқарып отырсыз. Бұл газеттің ашылуына не
түрткі болды?
– Иә, одан бері де ағылып айлар, жылжып жылдар тіпті. Бір мүшел уақыт та адам
үшін аз емес. Саналы ғұмырды шартты түрде
екі мүшелден бастасақ, үш мүшел адам зін
табуымен, азамат ретінде қалыптасумен кетеді. Бала-шағасына жағдай жасауға ұмтылады. Тртінші және бесінші мүшел – қоғам
үшін пайдалы еңбек ететін, жас буынға неге крсететін кезі. Сіз сұхбат алған менің
бесінші мүшелдегі кезім екен. Дәлірек айтқанда, 56 жаста болыппын. Тура сол 2005
жылы халықаралық «Қазақстан – ZAMAN»
газетінен ауысып, «Президент және халық»
газетінің жобасын қолға алдық. Қазақ-түрік
достығының жалауындай болған «Қазақстан –
ZAMAN» газетін үш жылдан астам уақыт
басқардым. Ең бір дағдарысты кезінде басылымның аяғына қайтадан нық тұруына қызмет еттік. Жаңа ұжым қалыптастырдық.
Журналист кадрлар тапшы кез ғой. +дебиетке жақындығы бар, бұрын мектепте мұғалім
болып істеген Треғали Тәшен, Жанбақыт
Борантаев, Абай Мауқара сияқты талантты
жігіттерді тарттық. Ұлан Еркінбек, Ринат
Кертаев, т.б. жастарға білгенімізді үйреттік.
Бекер обалы не керек, басылымға түрік
жағынан басшылық еткен Ерсін Деміржі,

тан журналис9кінішке қарай, Қазақстан
теліп тұр. Ол –
тикасы бүгінде үш топқа жіктеліп
ыстілді журнақазақтілді журналистика, орыстілді
листика. Қазақ
листика, аралас тілді журналистика.
станда ұлттық
тіл ді журналистика Қазақстанда
мемлекет құру мен нығайту бағытын ұстанса, орыстілді журналистикаа Қазақстанда
шылықтарын
азаматтық қоғам артықшылықтарын
пайдаланатын азаматтық мемлекет құру
арманын айналсоқтайды. Қазақстандағы
кет олар үшін
орыстілді азаматтық мемлекет
мізде украин,
«ком мунизм» сияқты. Елімізде
поляк, неміс, кәріс, ұйғыр, түрік, дүнген
ғатын газеттер
сияқты аралас тілдерде шығатын
самблеясының
негізінен, Қазақстан халқы ассамблеясының
қа зақстандық бұртұтас ұлт құру бағытын
олай болып кұстанады. Бұл ресми түрде солай
асылымдар әр
рінгенімен, іс жүзінде бұл басылымдар
ге ұмтылады.
диаспораның мірін крсетуге
ет ішінде
Сонымен, біз бір мемлекет
ынбіртұтас крінгенімізбен, шынрлі
туай тында бітіспес үш түрлі
нидеологиялық бағыт бар екендігін кріп отырмыз. Бұл қо-лайсыздықтан қалай шығуғаа
аболады? Бұл үшін қолдан жады
салған саяси ұстанымдарды
би«шешіп» тастап, шынайы табиқатар
ғи бағытқа кшу қажет. Бірқатар
тандық
ресми құжаттарда қазақстандық
ту жнінде
бірегейлік пен бірлікті нығайту
айтылып келеді. Бұл – те жақсы идея.
ек мемлекеттік
Алайда бірегейлік пен бірлік тек
ана. Ал патша
тіл негізінде қалыптасса ғана.
ен орыс тілінің
отаршылдығымен бірге келген
намайды және
негізіндегі бірегейлік маған ұнамайды

– Басы ашық нәрсе сол – қазақ жазусызуын латын қарпіне кшіру – мір талабы.
1940 жылы Мәскеу билігі қазақ халқымен
ақылдаспастан елімізді латын қарпінен кирилл
әліппесіне кшіріп жіберді. Бұл – отаршылдық
жүйе үшін әдеттегі жағдай болатын. Қазақстан
тәуелсіздігіне ие болған жылдарда отарсыздандыру үдерісі жүргізілуі керек пе? Керек!
Сондықтан бұл – оңды қадам.
Мемлекет басшысының арнайы
қаулысымен қазақ әліпбиін латын қарпіне кшіру туралы
Жарлығына таяуда енгізіл ген жаңа нұс қа бұрын ғы апострофтық
апостроф тық
нұсқадан құ тылуымызға мүмкіндік
берді. Біздің «Президент және
халық» газеті жария лаған рес публикалық
«Ғалымдар
одағы» тара-

Марат ТОАШБАЕВ,
«Президент және халы» газетіні
бас редакторы, профессор:

Айтжан САЛЫҚҰЛЫ (фото)

ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТ –

ҰЛЫ ҰСТАНЫМ

Ахмет Аляз сияқты бауырларымызбен тіл
табысып, олар да кез келген бастамамызға
қолдау білдіріп отырды.
2005 жылы жаз ортасында жылдың
соңына таман Президент сайлауы тетіні
белгілі болды. Осындай саяси науқан тұсында ел мен Елбасы арасына дәнекер болатын
басылым қажеттігі туралы ұсыныстар айтылды. Қазақстанда 100-ден астам ұлттың
кілі тұрады дегенмен республика халқының
үштен екі блігін құрайтын, мемлекет құраушы қазақ халқының рлін ешкім теріске
шығара алмайды. Яғни, басылым тек мемлекеттік тілде ғана болуға тиіс. Ұсыныс ұнады
да дереу қолға алдық. Президент +кімшілігі
тарапынан да қолдау жасалды.Энергетикалық мекемелердің кмегімен «Астана Медиа
Пресс» ЖШС құрылып, кп ұзамай, республикалық қоғамдық-саяси «Президент және
халық» газеті тіркелді. 2005 жылы 27 тамызда
алғашқы саны шықты.
Басылымға жолдаған құттықтауында
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев
газет зінің атына лайық билік пен халықтың
арасында берік дәнекер болатын, Президенттің сзін, ой-мақсатын халыққа, ал Халықтың тілегін, мұрат-мүддесін Президентке
жеткізіп тұратын қуатты баспасз құралына
айналатындығына сенім білдірді. «Мен сіздердің газеттеріңіз әрдайым айтса – ақиқатты айтады. Жазса – тек шындықты жазады, қоғамдық құбылыстарға ұдайы әділ
бағасын береді әрі мұны з қызметінің қатаң
қағидатына айналдырады деген үміттемін», –
деп жазды құттықтауында Елбасы.
Атап тетін жайт, газет партиялық ұстанымдардан ада, шынайы халықтық басылым
болуға ұмтылды. Газет жеке тұлғаларды асыра мақтау, мадақтау сияқты теріс құ былыстарға әуес болған жоқ. Шын мәнінде,
мем лекетшілдік, ұлтшылдық (нацистік
емес), әлеуметтік әділеттілік тақырыптары
ктерілді. Ел мен Елбасы арасына дәнекер
болуға ұмтылды. «Президент және халық»
газеті солай мірге келген.
– Журналистік жолыңызды «Жетісу» газетінен бастап, «Білім және еңбек», «Халық
кеңесі», «Заң газеті», «Қазақстан – ZАМАN»
басылымдары мен «Қазақстан» телеарнасында
басшылық қызметтер атқардыңыз. Қарап
отырсақ, бұл – үлкен !мір мектебі. Енді, !з
мамандығының жілігін шағып, майын ішкен
маман ретінде қазақ журналистикасының бүгіні мен ертеңі туралы не айтар едіңіз?
– +р журналистің мір жолында оның
шығармашылығына шешуші әсер еткен басылым не телеарна болады. Менің де мірімде 1982 жылдан бастап қызмет істеген
рес публикалық ғылыми-кпшілік «Білім
және еңбек» журналы айрықша орын алады.
9йткені басылымға тап осы кезде Ақселеу
Сейдімбек бас редакторлыққа келген. Сол
кезде редакцияға Советқазы Ақатаев, Мақаш Тәтімов, Марат Сенбин, Мұрат +уезов
сияқты халқымыздың крнекті зиялы қауым
кілдері жиі келіп пікірлесіп жататын.
Солармен араласу, материалдарын журнал
ндірісіне әзірлеу барысында олардың
бойындағы ұлтшыл кзқарас біртіндеп маған да ауысты. Кез келген мәселеге ұлттық
кз қарас бүгінге дейін мен үшін бәрінен
маңызды. Қазақ журналистикасының бүгіні
мен ертеңі туралы сұраққа да тура осы тұрғыдан жауап бере аламын.

оны қазақ халқы да қаламайды. Сз арасында айта кетейін, Қазақстан Конституциясында, «Қазақстанның тілдер туралы»
заңында орыс тілінің мәртебесі айқындалмаған, тек аталған заңның 5-бабында ғана
«орыс тілінің қолданылуы» жнінде айтылады. Жалпақшешейлік негізіндегі үш блек
идеология елімізді географиялық тұрғыдан
блшектемей тұрғанда біз мемлекеттік тілдің және мемлекет құраушы қазақ халқының
айналасына топтасатындай шынайы әрі
табиғи идеологияға кшуіміз қажет.
Ғылымда этникалық бірегейлік ұғымын
ешкім теріске шығарған емес. Қазақстандағы
орыс диаспорасы крші Ресей тұрғанда

телеарнаны басқару менің еншіме бұйырыпты. +рі бұл «Хабар» жеке арна боп ажырап,
тәуір техника мен кадрлардың бір блігін
алып кеткен, қаржылық орасан қиындықтар
туындаған кез еді. Сондай қиын шақта ұлттық арнаны ілдалап аман алып қалуға жәрдемдескен Тыныс 9тебаев, Бақытжамал
Ерманова, Гүлмария Барманбекова, Гүлжан
Қасымжанова, Серік Ахметов, Сәуле Жиреншина, Ұлбосын Айтлен, Ғалия +женова, Абзал +бенов, 9мірсерік Жұман, Абдолла-Алтый Сүлеймен, Мейрам Базарұлы,
Бейбіт Сатыбалды, Асы Байбатша, Серік
Жанболат, Гүлмира Қаракозова, Айгүл Жңкебаева, Хадиша Сейітқұлова, Ғалым

Қазақ журналистикасы бүгінде жалтақ. Ішкі цензурасы басым. Деңгейі –
«пресс-релиздік». Бұл, ең алдымен телеарналарға қатысты. Жұртты мезі еткен
арзан ойын-сауық бағдарламалары шаш етектен. Қазақ журналистикасы
қоғамдық оқиғалардың соңында салпақтамауға тиіс. Бүгінгі таңда көркем
әдебиет қоғамды ізгілік нұрымен шуақтандырып, гуманистік бағытта тәрбиелесе,
ал публицистика қоғамды алға сүйрейді. Кемшін тұстарын көрсетіп, тек қоғамды
ғана емес, тұтастай мемлекеттің бағыт-бағдарына тура жолды нұсқайды. Қазақ
журналистикасының мойнында қазақ халқының тағдыры тұр. Сондықтан қазақ
журналистеріне білім, біліктілік, ұлтшылдық, патриотизм қажет.
зінің этникалық, тілдік бірегейлігін сақтап
қалады. Еліміздегі мемлекет құраушы қазақ
халқы тұтастай тағы орыс болып кетпейді.
Біреулер қаласа да, қаламаса да ол да зінің
этникалық, тілдік бірегейлігін ғасырдан-ғасырларға жалғастырады. Ұлттық саясат –
қазақстандық бірегейлік пен бірлікті орыс
диаспорасының тілі айналасында емес,
крші 9збекстан, Түркіменстан, Тәжікстан,
Қырғызстан елдеріндегідей зіміздегі мемлекет құраушы ұлт пен оның тілі тңірегінде
қалыптасуы керек. Ойдан шығарылған жасанды идеологиялық бағыт орға жығады.
Осы тұрғыдан алғанда елімізде қазақ журналистикасы үстем болғаны орынды. Ол
үшін ұлттық мемлекетшілдік идеясы, қазақ
халқының Қазақстанда тұрып жатқан түрлі
диаспоралардың тағдыры үшін жауапты
екендігі, диаспоралық топтардың қазақ халқына құрметін арттыру, қазақ тілін тек мемлекеттік қана емес, сонымен бірге, іс жүзінде
ұлтаралық қатынас тіліне айналдыру алдыңғы орынға шығуы тиіс.
Қазақ журналистикасы бүгінде жалтақ.
Ішкі цензурасы басым. Деңгейі – «пресс-релиздік». Бұл ең алдымен, телеарналарға қатысты. Жұртты мезі еткен арзан ойын-сауық
бағдарламалары шаш етектен. Қазақ журналистикасы қоғамдық оқиғалардың соңында салпақтамауға тиіс. Бүгінгі таңда кркем
әдебиет қоғамды ізгілік нұрымен шуақтандырып, гуманистік бағытта тәрбиелесе, ал
публицистика қоғамды алға сүйрейді. Кемшін тұстарын крсетіп, тек қоғамды ғана
емес, тұтастай мемлекеттің бағыт-бағдарына
тура жолды нұсқайды. Қазақ журналистикасының мойнында қазақ халқының тағдыры
тұр. Сондықтан қазақ журналистеріне білім,
біліктілік, ұлтшылдық, патриотизм қажет.
– Қазіргі қазақ телеарналары туралы пікіріңізді білуге бола ма? Жалпы, сіз қай арнаны
жаныңызға жақын тұтасыз?
– Маған, әлбетте зім бес жылдай қызмет істеген Qazaqstan телеарнасы жақын.
Ға сыр мен ғасырдың, мыңжылдық пен
мың жылдықтың тоғысқан тұсында осы

Есенсариев, Оралбек Сарбасов, Ажар Мархабаева сияқты тележурналист әріптестерімді құрметпен еске аламын.
Бұл телеарна – Қазақстандағы күллі телевизияның атасы. Оның үстіне, тап осы
күндері Qazaqstan телеарнасы зінің 60 жылдық мерейтойын атап туде. Мүмкіндікті
пайдалана отырып, Қазақстан телерадиокорпорациясы қызметкерлерін айтулы мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!
– Электрондық ақпарат құралдарының
жыл санап емес, күн санап дамып, !сіп-!ркендеп келе жатқаны мәлім. Бұған бек қуаныш ты мыз. Бірақ мұның кері әсері газетжурналдарға тиеді деген пікірге қалай қарайсыз? Қазақ басылымдарының болашағы бар
ма?
– Мұндай қауіп жоқ. Кезінде радио ойлап табылған кезде, одан соң тұрмысымызға
теледидар енгенде «болды, енді газет-журнал
мен кітаптың заманы бітті» деушілер болған.
Айфон, андроид қаптаған қазіргі кезде де
сондай «болжам» айтушылар бар. Алайда
мір мүлде керісінше крсеткіштерді алға
тартуда.
Алла Тағала нәсіп етіп, әлемнің қырықтан астам еліне журналистік сапар шегіппін,
атап айтқанда АҚШ, Ұлыбри та ния, Германия, Жапония сияқты державалық елдерде болған кезімде бұған кзім жете түсті.
Мәселен, электрондық гаджеттер кптеп
шығарылатын Жапон елінің «Иомиури симбун» газеті бүгінде 13,5 млн данамен, «Асахи
симбун» газеті 10 млн данамен, Американың
The Wall Street Journal газеті 4 млн данамен,
зіміз редакциясында болған «Нью-Йорк
таймс» газеті 880 мың данамен, «Вашингтон
пост» газеті 600 мың данамен, Ұлыбританияның Guardian газеті 210 мың данамен таралып отыр. Гаджеттен грі, қолға ұстап оқитын қағаз басылымдарға деген қажеттілік
алдағы уақытта да сақталатын болады. Гаджет ақпараттың таралу жылдамдығына қызмет етсе, мерзімдік қағаз басылымдар болған
оқиғаға қатысты сараптамалық, талдамалық,
тұжырымдамалық дүниелер ұсынады. Оқи-

ғаның зін, оқиғалар тізбегінен құбылысты
аңдауға жәрдемдеседі. Яғни, екеуінің де мір
сүруге қақысы бар. Ал қазақтілді басылымдар қазақ халқы барда қажетсіз болып қалмайды. Оған қауіптенудің қажеті жоқ.
– Кезінде «М!лдір бұлақ» журналын басқар ғаныңызды, кейін «Той әлемі», «Тойшашу», «Этнопедагогика», «Қазақстан патрио ты» сияқты журналдар ашқаныңыздан
ха бардармыз. Ол басылымдардың кейінгі
тағдырынан хабардар етсеңіз?
– Мектеп оқушыларына арналған «Млдір бұлақ» журналы 2002 жылы «Қазақстан –
ZAMAN» газетінің жанынан ашылған. Оның
алғашқы санынан бастап бір жылдай
редакторлық еткенім рас. Алайда газет пен
журнал екеуіне қатар бас редактор деп жаздыртуды ыңғайсыз крдім. Бір жылдан кейін
басылымға журналист Раушан Каршалова бас
редактор болып бекітілді. «Млдір бұлақ» қазірге дейін сол «Қазақстан – ZAMAN» газетінің жанынан шығып келеді. Бүгінгі бас редакторы Жанастан Кучукова.
Алла Тағала нәсіп етіп, Раушан екеуміз
отбасын құрдық та, 2005 жылы «Президент
және халық» газеті ашылғаннан кейін әлгінде сіз айтқан «Той әлемі», «Той-шашу»,
«Этнопедагогика», «Қазақстан патриоты»
басылымдарын қолға алдық. Мақсат – ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүрімізді насихаттау, отбасы құндылықтарын дәріптеу, отаншылдық қасиеттерді орнықтыру болатын.
Содан «Той-шашу» екі жыл, «Этнопедагогика» трт жыл, «Той әлемі» алты жыл шығып тұрды. Алайда оншақты адамы бар шағын ұжымға бұл те қиынға түсті. Оның
үстіне, кез келген басылым қызметі оқырмандардың белгілі бір тобына арналатындығын ескермеппіз. 9зіндік аудиториясы қалыптаспаса, журнал мір сүріп кете алмайды.
Шығармашылық күшімізді шашыратпау
үшін ақыры бұл басылымдарды тоқтатып,
негізі күш газет пен «Қазақстан патриоты»
журналына шоғырландырылды. Раушан
қазір осы басылымға жетекшілік етеді.
Отаншылдық тақырыпты ту еткен журнал,
міне, 10 жылдан бері тұрақты шығып келеді.
Мектеп оқушылары арасында танымал басылымдардың бірі.
+дет-ғұрып, салт-дәстүр мәселелерімен
айналысу те кп проблемаларға кезіктірді.
«Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» демекші,
әдет-ғұрыптарды білместікпен шатастыру,
дарақылық пен даңғазалық, дәстүр транформациясын елемеу, жергілікті дәстүрлерді
ұлттық дәстүрге айналдыруға тырысушылық
сияқты қайшылықтар алдан қашқан қояндай кбейе берді. Басылым оқырмандардың
сол мәселелерге қатысты сауалдарына түпкілікті, түбегейлі жауап беруі қажет еді. Сондықтан еліміздегі белгілі этнографтардың
басын біріктіретін Қазақ ұлттық әдет-ғұрып,
салт-дәстүр академиясы құрылды. Академия
бүгінде ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерімізді жинақтаумен, оларды жүйелеумен айналысады. Осы жылдарда «Адамгершіліктің
қарапайым қағидалары», «Ерлі-зайыптылық
ережесі», Раушан екеуміздің «Бақыттың кілті» сияқты кітаптарымыз жарық крді. Соңғы кітап оқырмандардың үлкен ықыласына
ие болып, трт рет басылды. Қазір бесінші
басылымына әзірлік жасалып жатыр.
– Латын қарпіне к!шу туралы ой-пікіріңізбен де б!ліссеңіз?

пынан әзірленген концептуалды апострофсыз нұс қа ның Елбасы тарапынан мақұлдануы – біз үшін үлкен қуаныш. Алайда
академик Оразалы Сәбден айтпақшы, бекітілген нұсқада еріндік «Ү, Ұ, У» дыбыстарының таңбалануында жүйелілік бұзылған.
«І» мен «И» бас әріптерін бір ғана таңбамен
белгілеу қате. «Бір дыбыс – бір таңба» қағидасы да бұ зылған. +деттегі sh (ш), ch (ч)
таң баларын диг рафтық тәсілмен беру де
шатастыруға ұрындырады. Сондай-ақ жаңа
нұсқада W әрпі жоқ. Қазақша мұндай әріп
жоқ десек те әдетте жиі пайдаланатын Washington, windows, world сияқты брендтік
сздерді қалай жазамыз?
– Зиялы қауым к!рші елдермен интеграция
туралы не ойлайды?

осындай үлестік жағдайында кез келген
мәсе леде консенсусқа жету мүмкін емес.
Интеграциялық талаптарға сәйкес Қазақстан з нарығын Ресей ндірісшілеріне айқара ашқанымен, Ресей тарапы қазақстандық ндірісшілердің қадамын қырқып
отыр. +сіресе, алкогольдік, кондитерлік
німдерге дискриминация те зор.
Қазақстан интеграциялық одақты құруға
қатысты шартта жіберіп алған кемістіктерін
тек соңғы жылдарда ғана байқап, з мүддесін
табандырақ қорғай бастады. Бұл – тәуелсіз
елдің з мүддесін зінен басқа ешкім қорғамайтындығын түсінгені. Ресеймен арақатынаста біз құлдық психологиядан арылып,
қалайда тең дәрежелі серіктес дәрежесіне
жетуіміз маңызды.
– Тәуелсіз елдің ұлттық иделогиясы қандай болуы керек?
– Тәуелсіз елдегі ұлттық идеология крші
елдерге жалтақтамай, дербес болуы керек.
9кінішке қарай, Қазақстан тәуелсіздік алғанына 26 жыл тсе де, Ресейге жалтақтауын
қояр емес. Соның бір мысалы – Ресейдің
ақпараттық экспансиясы. Ресейдің жүздеген
телераналары мен газет-журналдары біздің
ақпарат кеңістігімізді жаулап алған. Есесіне,
тиіп тұрған кршілеріміз 9з бекстан мен
Қырғызстанның хабарларына зәруміз.
Шынын айтқанда, тілі де, тағдыры да ұқсас
түркі елдерінің мәдени дүниелерін сағынамыз.
Тәуелсіз елдің ұлттық идеологиясы менің ойымша, онда тұрып жатқан барлық
диаспора кілдерінің азаматтық құқықтарына кепілдік бере отырып, ұлттық мемлекет
құруға бағытталуы керек. Яғни, «Ұлттық
мемлекет – ұлы ұстаным». Қазақстан халқы
18 миллионнан асты. Оның 70 пайызын қазақ халқы құрайды. Қазақ халқы үш ғасырдан астам уақыт жоңғар шапқыншылығына, ақ патша отаршылдығына қарсы елі
мен жерін қорғап күресті. Оның азаттық
жолындағы айқастарына басқа ұлттың бірдебір кілі қол ұшын беріп кмектескен жоқ.
Сондықтан ешкімге жалтақтамай, зінің
ұлттық мемлекетін құру мен қалыптастыруға
қазақ халқының әрі құқықтық, әрі моральдық қақысы бар. Ұлттық идеология осы
бағытта жүргізілуі тиіс.
– «Қазақ қарулы күштерінің құрылғанына
үш ғасыр, ал қазақтың әскери !нерінің тарихы
одан да тым әріде жатыр» деген пікіріңізді
әлеу меттік желіден к!зім шалып еді. Осы
ойыңызды біздің оқырмандарға тереңірек
айтып берсеңіз?
– 9ткен жылы 7 мамыр тұсында Қазақстан Қарулы Күштерінің 25 жылдығы
аталып тіліп жатты. Тарихы үш мың жылдық

Тәуелсіз елдің ұлттық идеологиясы менің ойымша, онда тұрып жатқан барлық
диаспора өкілдерінің азаматтық құқықтарына кепілдік бере отырып, ұлттық
мемлекет құруға бағытталуы керек. Яғни, «Ұлттық мемлекет – ұлы ұстаным».
Қазақстан халқы 18 миллионнан асты. Оның 70 пайызын қазақ халқы құрайды.
Қазақ халқы үш ғасырдан астам уақыт жоңғар шапқыншылығына, ақ патша
отаршылдығына қарсы елі мен жерін қорғап күресті. Оның азаттық жолындағы
айқастарына басқа ұлттың бірде-бір өкілі қол ұшын беріп көмектескен
жоқ. Сондықтан ешкімге жалтақтамай, өзінің ұлттық мемлекетін құру мен
қалыптастыруға қазақ халқының әрі құқықтық, әрі моральдық қақысы бар.
Ұлттық идеология осы бағытта жүргізілуі тиіс.
– 9те жақсы сұрақ екен. «Кршіңмен
тату бол» деді имандылық қағидаларында.
Сондықтан еліміздің крші мемлекеттермен
тату, достық қарым-қатынас орнатқаны те
орынды. 9збекстанмен, Қырғызстанмен
экономикалық байланыстарымыз енді ғана
жанданып келеді. Оның ішкі потенциалы
үлкен деп ойлаймын. Ұлы кршіміз – Қытай
елімен байланыстарымыз ұлттық мүддемізге
нұқсан келтірмейтіндей шекте болуы тиіс.
Кптеп қарыз алып, оны қайтара алмай,
жерінің бір блігінен айырылып қалған Тәжікстанның кебін кимеуіміз керек. «Судың
да сұрауы бар». Қарызды қайтаруға тура келеді. Сондықтан қарыз алғаннан грі, жобаларды бірлесіп жүзеге асырған пайдалы.
Шекаралық бекеттерде коррупция салдарынан Қазақстан үлкен экономикалық
залал шегіп отыр. Сертификатталмаған, не
бір зиянды тауарлар мен азық-түлік түрлері
айналма жолдар арқылы ел нарығына тіп
кетуде. Қытайдың жасанды әрі зиянды тамақтары дастарқанымызда толып тұр. Мұны
қалайда тоқтату керек!
Сондай-ақ Қытайдың 51 зауытын Қазақстанға кшіру туралы келісім қайта қаралуға
тиіс. 9йткені Қытайда әлі күнге экологиялық
стандарт қабылданбаған. Қазақстанға кшірілетін Қытай зауыттары – здері құтыла
алмай отырған, ндірістік тұрғыдан артта
қалғандары. 9те лас, атмосфераны да, қоршаған ортаны да мүлде жарамсыз етіп тастайды. Қытай зауыттары келіп алса, Қазақстанның экологиялық талаптарына пысқырмайды да. Онымен қоса, әр зауытқа ілесе «үйретеміз» деген желеумен жүздеген, мыңдаған
қытай келеді. Бейбіт экспансия дегеніміз –
сол. Мәселен, Ресейдің Қытайға 49 жылға
жалға берген 2 млн гектар жері бірнеше жылдың ішінде түкке жарамсыз болып қалды.
Солтүстіктегі кршіміз – Ресеймен достық қарым-қатынас Қазақстан үшін ұнамды.
Алайда кезінде қатты жарнамаланған Еуразиялық экономикалық одақтың пайдасынан грі, зияны басым болып барады.
Қазақстанда 2014 жылы жан басына шаққандағы ЖІ9 12 мың доллардан асып тұрса,
2016 жылы ол 7 мың долларға тмендеп
қалды. Сыртқы сауда айналымы 20 пайыздан
астамға құлдырады. 150 миллиондық нарыққа шығамыз деп үміттеніп едік, Ресей Қазақстаннан жеткізілген жеміс-жидекті, ккністі, сүт німдерін түрлі сылтаумен ішкері
ткізбей тастауды әдетке айналдырды.
Ресейдің соңғы үш ғасырда қалыптасқан
ұлыдержавалық астамшылығы Кеңес Одағының тарауымен жойылып кетпепті.
Ұлыорыстық шовинизм дегені тағы бар.
Үстемшілдік пиғылы тең дәрежелі қарымқатынас жасауға мүмкіндік бермейді. Соның
қарапайым мысалы кедендік алымдардың
институционалдық блінісінің теңсіздігінен
байқалады: кедендік алымдардың 88 пайызы – Ресейге, 7,5 пайызы – Қазақстанға,
3,5 пайызы – Белорусьқа тиесілі. Интеграциялық одақтағы дауыстардың блінісі де
мүлде әділетсіз. Ресей әй-шайға қарамай,
бірден 75 пайыз дауысқа ие. Қалғаны – Қазақстан мен Белорусьтікі. Дауыстардың

кезеңді қамтитын қазақ халқының қарулы
күштерін небары ширек ғасырлық уақытпен
лшеу қиянат тәрізді крінді. Сол арада еске
1710 жылы Үш жүздің біріккен қолын құру
туралы шешім қабылданған Қарақұм құрылтайы еске түсе кеткені. Сол жиында Табын
Қараұлы Бкенбай ба тыр дың: «Таланған
кштің, тұтқындалған бала-шағаның, бейшара бақылаушысы болып отырман. Жаудан
кек аламыз, лсек, қару ұстап леміз! Қыпшақ
даласының сарбаздарының жалтарған кезі
болды ма?! Жаудың зұлымдығына шыдап
отыра алман! Жауға мінер тұлпар құрып па?!
Сұр жебе толы қорамсақ қаңырап бос қалып
па?!», – дегені бар ғой.
Сйтіп, тұңғыш рет үш жүздің біріккен
қолы жасақталған. Дұшпанға тойтарыс беріп, 1712 жылы 50 мың әскермен жоңғар
жеріне басып кірген Бкенбай батырды Қазақ халқының тұңғыш маршалы десе болады.
Қазақтардың біріккен қолының қалмақтарға
алғаш рет ойсырата соққы берген сол кезді
Қазақ қарулы күштері құрылған дата ретінде
алуға болады. 1710 жылдан есептесек, қазақ
қарулы күштеріне үш ғасырдан асады екен.
Қазыбек бек Тауасарұлының «Түп-тұқияннан зіме шейін» деген кітабында қазақ әскери нерінің стратегиялық, тактикалық
небір ғажайыптары сз етіледі. Бұл әскери
нердің кейбір ерекшеліктерін қазіргі заманғы ұрыс нерінде де пайдалануға болады.
– Адамды қандай қасиеттеріне қарап бағалайсыз?
– Ең қымбат қасиет – адалдық. Кзіңше
бір рет болса да тірік айтқан адам басқа жолы да тірік айтуға бейім тұрады деген сз.
Жалпы, адамның рухани тазаруы тұрмыстық
деңгейде тірік айтуды доғарудан басталады.
+детте, «мені жоқ дей сал», «заторда тұрып
қалдым» дейтін тіріктердің зі адам жанын
кірлетеді. 9мірде орындалмайтын қаншама
уәде беріп жүре береміз. Ол адамның адамдық қалпын аласартады. Сондықтан орындалатынын орындап, орындалмайты нын
себебін айтып, кешірім сұрап шұбатылған
«құйрықтардың» бәрін үзіп тастап жүрген
жанның рақаты. Сондай-ақ з басым отаншыл, мемлекетшіл, шынайы патриот тық
қасиеттерді жоғары тұтамын.
– Адам ата мен Хауа анадан бастап, барша
аға ұрпақ !зінен кейінгі жастарға к!ңілі толмаған екен. Ұлы да ұлт ақыны Мағжан Жұмабаев «Мен жастарға сенемін» деп оларға үлкен
жүк артып кетті. Сіз не дейсіз?
– Иә, жастарға кңіл толмаушылық ерте
замандардан бар.Қайтейік, бүгінгі жастар –
кешегі зіміз. Бұл жастарды сыпырып тастап, орнына қоятын басқа жастарымыз жоқ.
Қазақты құтқаратын – тәрбие, имандылық
тәрбиесі. Мені жастардан грі, бастары қосылса қисалаңдап отырып рюмке ктеретін,
жүз грамм десе, жүзі жайнайтын егделер мен
қарттар қинайды. Ал жұма намазда мешіттерде жастардың кптеп жиналуы қуантады.
Солардан үміт етемін. Мағжан айтпақшы,
мен де жастарға сенемін!
– :ңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан
Ермахан ШАЙХЫҰЛЫ
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ҚҰРМЕТ
Тіл мәдениеті – сол тілді
дүниеге әкелген халықтың
мәдениеті. Дүниені тану, оған
деген қарым-қатынас пен сол
халық өкілдерінің өзара
қатынасы тілі арқылы жүзеге
асады әрі таңбаланады.
Сондықтан тіл сапасы неғұрлым
бай, неғұрлым икемді болған
сайын, оны тұтынушы халықтың
мәдениеті де соғұрлым жоғары
болып есептеледі. Алайда сол
мәдениетті тілді халық
шығармашылығының жемісі деп
танығанымызбен, ақпараттық
мүмкіндігін арттырып, көркемдік
бояуын қанықтырып, үздіксіз
дем беріп отыратын жекелеген
көсемдер мен шешендер екені
жасырын емес.
Тіл мәдениеті дамуының екі жағы бар:
бірі – практикалық жағы, яғни қолданыстағы мәдени деңгейі, екіншісі – тіл
мәдениеті деп аталатын теориялық ізденістер барысы. Тілдің табиғи болмысы мен
сипатын сыни кзбен бағамдау, алдағы
даму бағыттарын айқындап отыру соңғысының еншісіндегі іс. Екінші сзбен айтсақ, басты мақсат – мін түзеу. Мін түзеу
үшін сын түзеу керек, екеуі түзелсе, тіл де
түзеледі.
Тілге деген сұраныс барда, тіл сапасының дамуына қатысты осы талаптар қай
заманда да бола береді. $уеліне кз
жіберсек, бұрынғылар «Аяғымнан сүріндірсең, сүріндір, жағымнан сүріндірме!»
деп тіл нерін жалғыз Жаратушыдан сұрайтын асыл тілектерінің қатарына қосады
екен. Бізге жеткен ойлы сз орамдары,
айтылмақ ойға шап-шақ қалыпқа құйылған
фразеологизм дер мен мақал-мәтелдер
халық лабораториясында сынақтан тіп,
мінелген, күзелген, түзелген болатын. Абай
з заманында «сз түзеу» ісіне баса мән
берсе, одан кейінгі кезде Шәкәрім бастаған
сол мектептің кілдері оны ғылыми дәрежеге ктерді. Қазір сыни ойлардың
теориялық негізі қаланып, тіл ғылымының
бір саласына айналып отыр. Бүгінгі ғылымда тіл мәдениетін зерттеп, зерделе ген
ғалымдардың қатарында ҰҒА академигі,
филология ғылымдарының докторы,
профессор, крнекті тіл маманы, әдебиет
сыншысы және публицист Мырзатай
Серғалиұлының есімі зіндік орнымен
ерекшеленеді. Ол тіл мәдениетінің қыры
мен сырын саралап, артына қомақты

ТІЛ МӘДЕНИЕТІНІҢ
ТАМЫРШЫСЫ
еңбектер қалдырған тіл білімі кілдерінің
бірі әрі бірегейі болатын.
Тамаша ғалым еді. ;зі зерттеп отырған
саланың ат байлар қазығы мен аяқ жетер
рісіне биіктен кз сала білді. Неден басталып, қайда барып тұрақтайтынын да
креген дік пен болжай алды. Ғылыми
ойларын тіл мәдениетінің «Кркем әдебиет
тілі», «Стилистика негіздері», «Синтаксис
мәселелері» дейтін негізгі үш тұғырына
қондырып, осы аядан рбітті. Кркем
әдебиет тілі – халық тілінің зі, яғни зерттеу нысаны. Кркем әдебиет материалын
зерттеу арқылы ғылым туады, сондықтан
бұл алдыға қойылған айқын мақсаттың
алғашқысы. Жазушы тілін зерттегенде,
туған тілдің шын мәніндегі мәртебесін
крсете алатын М.$уезов, Ғ.Мүсірепов,
Ғ.Мұстафин, С.Шаймерденов,
Т.$лім құлов, Қ.Найманбаев т.б. секілді
қазақ әдебиеті классиктерінің шығармаларына тоқталды. М.$уезов, Ғ.Мүсірепов,
З.Шашкин секілді жазушылардың шығарма тілі, тіл мәдениеті туралы пікірлерін
зерделеді. ;йткені жазушылық тек табиғи
дарынмен ғана лшенбейді, қаламгерден
асқан білімділікті де талап ететін еді.
Осыған орай сыни талдаулардың тілдік
ерекшеліктерін баса крсетіп, сз неріне
қызығушыларға үлгі ретінде ұсынады.
Сын еңбектердің зін оқу бар да, оны
талдап, айтылмақ ойды қосымша таратып
түсіндіру бар. М.Серғалиев жазушылардың
тіл мәдениеті туралы еңбектеріне тоқталғанда осыны мақсат еткен секілді. Екіншіден, шығармашылық ізденіс барысында
болатын жеке адамның басындағы жағдайлар да ғалымның ойында тұрған секілді.
Мысалы, кркем шығарманы мірге
әкелетін адам шығарма жазғанда, түрлі
толғаныстар мен ой қорытулардың күрделі
сәттерін басынан кешіреді, сондықтан
«күйзеліп тапқан ккіректегі крікті ойды»
қалыбын бұзбай оқырманға ұсынудың
тиімді жолдары жазушыға кбірек белгілі.
Тынбай жазып жүрген сз шебері ғана сз
құраудың қыр-сырын біледі, сондықтан
оның пікірі шындыққа біртабан жақын әрі
әрбір деталі ескерілген, кең клемді ойдан
туады. Сыни тұрғыдан ойлай алатын
жазушы зіне де сын кзімен қарап,
жазғандарын талғам сүзгісі нен ткізіп

отырады. $сіресе, М.$уезов, Ғ.Мүсірепов,
З.Шашкиннің шығармашылығына талдау
жасағанда осы жағдайлар ескерілген деген
болжам жасаймыз. Ғалым сз зергерлерінің
сыни ойларын талдап түсіндіреді де,
артынан шығармаларына талдаулар
жасайды. Осы орайда М.Серғалиев
Ғ.Мұстафиннің тіл туралы еңбектеріндегі
мынадай жолдарға назар аударады: «Оқушы ны қызықтыруға жазушылар қилықилы тәсіл қолданады. Тәсілдерді орындай
білгенге шығарманың шырайын енгізетін
шарттар кп. Солардың ішінде менің
таңдағаным – ой мен тіл» деп жазушы
пікіріне тоқталады. М.Серғалиев ой мен
тіл арасындағы күрделі байланыстың сырларына үңілгенде жазушының тіл туралы
толғаныс та рына кездейсоқ тоқ та лып
отырған жоқ. Сапа лы шығар ма ның
дүниеге келуі үшін бұл жұптың бо луы
міндет ті шарт. $сіресе, жеті рет л шеп,
пішілетін ой дәлдігі болғанда ғана кркем
шығарма оқырман ккейінен шыға алмақ.
Жазушы сыны мен жазушы тілін қатар
қойып ұсынғанда ғалым нәзік элементтер
мен терең иірімдерден тұратын қарапайым
кзге байқала бермейтін, тек сезіну арқылы
ғана білуге болатын сиқырлы құбылыстарды ескергенін шамалаймыз. Ілгеріде атап

ткеніміздей, бұл құбылысты згелерден
грі жазушы терең аңғара алса керек.
М.Серғалиев з зерттеулерінде тіл тазалығы, тіл дәлдігі, сз таңдау мәселелеріне
баса назар аударды. Бұл үшеуі тіл мәдениетінің негізгі шарттары. Тіл тазалығы – сз
арасын бтен сзбен былғамау. М.$уезовтің тіл туралы еңбектеріне, соның ішінде
Абай дәуіріндегі жаргондардың белең
алуына, кірме сздердің орынды-орынсыз
қолда ны сы на байланысты ойларына
тоқталады. Бұл ыңғайда ғалымның зерттеулерінде Абайдың сз неріне кзқарасын,
тіл тазалығына қоятын талабын негізге ала
отырып, оны «Жалпыхалықтық тілге
жақындығы, қуаты, сұлулығы және стильдік ңделуі жағынан Абайдың поэзиялық
шығармашылығының тілі ткен ғасырдағы
қазақ әдеби тілінің шыңы болып табылады»
дейтін Н.Сауранбаевтың пікірімен бекіте
түседі. М.$уезовтің Абай шығармаларының
тілі туралы ойларының аясында жергілікті
тіл ерекшеліктері туралы жалпы қазақ тіл
біліміндегі даулы мәселеге з пікірін қоса
ұсынады. Қазақ тілінде диалект жоқ дейтін
М.$уезовтің пікірін ескере отырып, Абай
тілінде ондай кемшіліктердің жоқтығына
назар аударады және тілдің заңдылықтары
мен зіндік жүйесіне сәйкес кел мейтін
кірме элемент тер ден тазарту тура лы
ойларын қуаттайды. «Мақсатым – тіл
ұстар тып, нер шашпақ» дейтін лең
ж о л д а р ы н д а ғ ы Аб а й д ы ң а қ ы н д ы қ
ұстанымы мен М.$уезовтің оған деген
кзқарасын қатар бере отырып, туған
тілдің тазалығына Абайдың талғамымен,
Мұхтардың білімімен қарауды ұсынады.
Стилистика – тіл мәдениетінің негізгі
саласы. Кпке танымал жазушының
зіндік стилі болады. Тілдің дамуы, жаңа
сапаға ктерілуі осындай үздік үлгілерді
қалыптастырушы қаламгерлердің ізашар,
жол бас шы болуы арқылы жүзеге асады.
Ілгеріде аталған жазушылардың тілін
зерттеумен қатар М.Серғалиев стилистика
бойынша монографиялық еңбек жазып,
қазақ тіл білі міне қомақты олжа салды.
Кркем әде биет тілі тіл ндірісінің зі
болса, оған рух беріп, кркемдейтін де,
айбарландыратын да – стильдік ерекшеліктері. Осы монографиясында стилистиканың «жалпы теориялық мәселелеріне»,

«функционалдық стилис ти каға», «тіл
ярустарының стилистикасына» және
«тілдің бейнелеу-мәнерлеу құралдарына»
тоқталды. Стилистиканың негізгі бағыттарын жүйелей отырып, оларды з ішінде
лингвистикалық стилистика, әдебиеттану
стилистикасы бойынша саралады. Стильдің түрлері бойынша зерттеулері – терең
ізденістердің жемісі. ;йткені ауызекі
сйлеу стилі, ғылыми стиль, публицистикалық стиль, кркем әдебиет стилі секілді
зара сабақтас салалардың әрқайсысына
тән ерекшеліктерді айқындау туған тілдің
таби ға тын терең тану мен зерделілікті
талап етеді. Стилистикалық талдауларында
барлық материалдар жазушылар тілінен
алынды. Қолда ны с тағы ерекшеліктері
бойынша лексикалық, фразеологиялық,
морфоло гия лық бір л іктерді талдаулар
арқылы тіл жүйесіндегі әрбір элементтің
стильдік қызметін айқындап берді.
Тілдің құрылымы, сз құрау үлгілері
синтаксистік жүйесі арқылы крінеді. Екі
сздің тіркесуінен бастап, күрделі синтаксис тік тұтастыққа дейінгі аралықтағы
тілдік құбылыстардың байланысу тәртібі
мен зіндік нормалары – тілдің дамуымен
бірге үздіксіз жетіліп отыратын құбылыс.
Оны М.Серғалиевтің «$деби шығармалардың тілі поэтикалық лексика, поэтикалық
синтаксис болғандықтан, мұндай жағдайда
дәстүрлі, нормативтік грамматикадағы
ережелерді қайталай беру немесе кпшілікке таныс ережелерді алға тарта беру нысанаға дп тие бермейтіні рас» деген сзінен
де байқаймыз. Сондықтан оның жүйесін
тауып, синтаксистік қағидаларын белгілеу
де – зіндік қиындық тудыратын мәселе.
Синтаксис жүйесіндегі күрделі құбылыстардың түйінін жазып, қазақ тіл
білімінің ілгерілеуіне зіндік үлес қосқан
ғалымның бұл саладағы еңбектерін арнайы
зерттеу нысанына айналдыру, яғни қазақ
ғылымтану ілімінің негізін қалыптастыру
кейінгі буын кілдерінің алдында тұрған
келелі міндет.
Тілдің құрылымы мен салалары, яғни
мәдени дәрежесі қаншалықты шырқау
биігіне ктерілгенмен, жазушы тілі халықтық түпнұсқалығымен крікті. Айтылмақ
ойдың оқырманына кркем сипатта жетуі
үшін халықтың зі қалыптастырған үлгіден
алыстап кетпеуі тиіс. М.Серғалиев еңбектерінде ескерілген жайттардың бірі осы еді.
Алайда мәселеге екі жағынан қарай білді:
«..Кей жазушыларымыз тілді қарапайым,
түсінікті етіп жазамыз деген ниетпен қансыз, слсіз қарабайыр сздерді тоғытып
жіберетін кездері бар» екенін айтып сынады да, екінші жағынан: «Қарапайым
жазу – ең бірінші, алдыңғы мақсаты және
парызы, бұл – жазу үшін ең қиын жол.

;йткені тіл кестесі қаншалық қарапайым
болса, соншалық табиғи болуы шарт»
дейтін М.$уезовтің пікірін ұсынды.
Қарапайым мен қарабайырлықтың айырмасын аңғара білуді жазушыға қойылатын
талаптың негізі ретінде қарастырады. ;зі
осы қағиданы мірлік принципіне айналдырды. Саналы ғұмырын тіл мәдениетінің
гүлденуіне арнады, зі де осы мәдениет
қайнарларын бойына сіңірді. Теориялық
ізденістері ғылыми еңбектерінде ғана
қалып қоймай, барша адами болмысына да
дарығанын айта кеткенді жн кріп отырмыз. Себебі, ол ғалымдығына қоса
адамгершілігі зор, қарапайым әрі биік
парасат иесі болатын. Университеттің
табалдырығын аттай бере шешілетін бас
киімінен бастап, алдынан жолыққан
әріптестердің әрқайсысының кңілінен
шығатын әзіл немесе хал, жн сұрасуына
дейін білім мен біліктілік крініп тұратын…
Біртуар ғалымдығына қоса ол тамаша
ұстаз еді. Сонау 1990 жылдың қыркүйек
айынан 2011 жылдың тамызына дейінгі
мірі негізінен кз алдымызда тті. Сол
жылдарда кңіл ге түйгеніміз – ғылым
дейтін кез кел ген нің уысына түспейтін
қасиетті құндылық тынымсыз ізденіспен
қатар биік парасат бар жерге ғана тұрақтайды екен. $ріптес іні бола жүріп кз алдымызда қалған бейнесі мен кңілге ұялаған
ұлағатты істеріне қайта бір кз жібергенде
адами болмысының бейнесі ғалым, ұстаз,
әдіскер деп аталатын үш ұғымның аясында
топтасады екен. Ғылыми ойларын қарапайымнан күрделіге қарай дамыта отырып,
оқырманына тамаша үлгіде бере білді.
Кркем әдебиет тілі, стилистика, синтаксис мәселелерін тіл мәдениетінің аясына
топтастырып, біртұтас жүйе ретінде ұсынды. Бұл тұрғыдан оның әдіскерлік қабілетін
креміз. Зерттеп отырған саласын оқытудың маңызы мен міндеттерін айта отырып,
әдістемелік негіздерін де назардан тыс
қалдырмады. Бүгінде еліміздің жоғары оқу
орындарындағы тіл мәдениеті пәні бойынша М.Серғалиевтің еңбектері кеңінен
пайдаланылады.
Ғылым әлеміне қадам басып, әуелгі
бағытын айқындарда М.$уезовтен дәріс
тыңдап, М.Балақаев сынды ұлы ұстаздарға
арқа сүйеген, кейін ғалым М.Серғалиев
болып қалыптасып, зіне ғана тән дара ғұмыр кешті. Артында қазақ тіл біліміне қосқан қомақты үлесі, ғылыми мектебі,
шәкірттері қалды. Осы үштіктің
Серғалиевтану ісіне негіз болатыны анық.
Бекжан БДУЛИҰЛЫ,
Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің профессоры, филология
ғылымдарының докторы

ЖОЛДАУ
Елбасының биылғы «Төртінші
өнеркәсіптік революция
жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері» Жолдауын
мұқият оқып шықтым. Бұл
Жолдауда Қазақстанның
технологиялық, экономикалық,
әлеуметтік салалардағы өрлеу
кезеңіндегі алға қойылған
міндеттері анықталған.
Қазақстанның болашақ алар
асуларының негізі екенін
халқымыз бұл Жолдауда дұрыс
түсінді және жақсы қабылдады.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
өзінің барлық Жолдауларында
еліміздің 2050 жылға дейінгі
ұзақмерзімді Даму
стратегиясын жүзеге асыруда.
«100 нақты қадам» Ұлт жоспары
аясында, индустрияландыру
саласында, конституциялық
және еліміздің үшінші рухани
жаңғыруы сияқты Жолдаулары,
іс-шаралары елімізде қарқынды
жүргізілуде. Биылғы Елбасының
Қазақстан халқына 2018 жылғы
Жолдауы, Төртінші өнеркәсіптік
революция жағдайындағы
дамуы бұрынғы Жолдаулармен
сабақтастығын көрсетеді және
еліміздің жаңа мүмкіндіктеріне
жол ашады.
Білім беру саласында қызмет ететін
болғандықтан, Жолдаудың жетінші
міндеті – білім саласын жетілдіруге
а р н а л ғ а н д ы қ т а н , б ұ л т а р ау б і з г е
кптеген ой туғызды және айрықша
қанағаттандырды. Жетінші міндеті
білім беру, адами капиталдың жаңғыру
негізіндегі мәселелерге арналған. Білім
беру саласын жақсарту үшін зіміздің
озық жүйемізді құруды жеделдету қажет
екендігі крсетілген. Президент зінің
Жолдауында орта білім беру саласында
жаңартылған мазмұнға кшуді, оны
2021 жылы аяқтауды ұсынып отыр. Ол
үшін жаңа бағдарламалар, оқулықтар,
стан дарттар мен кадрлар дайындау
мәселе ле ріне кңіл блу қажет екені
крсетілген. Педагогтарды оқыту және
олардың біліктілігін арттыру жолдарын

БІРЕГЕЙЛІКТІҢ
БАСТАУЫ – БІРЛІК
Елбасының «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру»
мақаласы «Мақсатқа жету
үшін адамның санасы ісінен
озып жүруі тиіс» деген оймен
басталады.

ЖАСТАР ҮШІН
МАҢЫЗДЫ
қайта қарау туралы айтылған. Еліміздің
уни вер ситеттерінде педагогикалық
кафедралар мен факультеттерді дамыту
қажет ті лі гі нақты крсетілген. $лФараби атындағы ҚазҰУ ұжымы осы
Жолдауда крсетілген білім-ғылым
сапасын ктеруде айтарлықтай жұмыстар
жасауда. Білім берудің барлық деңгейінде
математика және жараты лыс тану
ғылымдарын оқыту сапасын күшейтуге
назар аударған. Осыған байланысты білім
беру мекемелерінде бәсе ке лестікті
арттырып, жеке капиталды тарту үшін
қала мемлекет терінде, жан ба сына
қатысты келешекте қар жы лан дыру
енгізілетін болатындығы анықталған.
Елбасы Н.Назарбаев жастарға қазақ,
орыс және ағылшын тілдерін еркін
меңгеру арқылы Қазақстанның болашағы айқындалатынын айта кетті.
Сонымен қатар Президентіміз
жоғары оқу орындарында білім беру
бағдарламаларын жастарға кбірек
құқық беріп, олардың академиялық
еркіндігін заңнамалық тұрғыдан бекіту
керек екенін алға салды.

Жас ғалымдарымызға ғылыми гранттар аясында квота бліп, оларды қолдаудың жаңа жүйелі саясатын қолдаймыз.
Оқытушылардың қайта даярлықтан
туіне күш салып, жоғары оқу орындарына шетелдік менеджерлерді тартып,
әлемдік университеттердің кам пустарын ашу қажеттілігінің туып отырғанын оның маңыздылығын Жолдауда
Елбасы жақсы айқындап берді.
Мәдениетіміз бен идеологиямызды
одан әрі дамыту арқылы ұлттық
әлеуеттің артатынын нақты крсетті.
Сонымен, бұл Жолдаудың білім
және ғылым саласында жүрген жастар
үшін маңыздылығы, зінің тарихын,
тілін, мәдениетін, сондай-ақ заманына
лайық, шет тілдерін меңгерген озық әрі
жаhандық кзқарасы бар қазақстандықтар біздің қоғамымыздың идеалына
айналуға тиіс екенін атап крсетті.
Қуандық САПАРОВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
профессоры, биология
ғылымдарының докторы

ХХІ ғасырдағы ұлттық сана туралы
блімінде бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің
салтанат құруы, революциялық емес,
эволюциялық даму және сананың ашықтығы жайында айтылса, екінші блімі таяу
жылдардағы міндеттерге арналған.
Адами құндылықтар қатаң сынтегеуріндерге ұшырай бастаған заманда
бұл мақаланың шығуы дертке – шипа,
шлдегенге – нәр, адасқанға бағдар
болатындай қасиеті бар. ;йткені дамыған
қоғамның негізгі іргетасы руханияттан
қаланады.
Нарық заманында бәсекеге қабілетті
болу – басты алғышарттардың бірі. Осы
күнге дейін қара алтынымен, қазба
байлықтарымен әлемге танылған Қазақстанның алдында үлкен міндеттер айқындалған: материалдық қана емес, сонымен
қатар білім, зияткерлік, идея мен еңбектің
қайнары болу. Неге? ;йткені жалғыз
идеядан туған Google, Facebook және
Alibaba Group сияқты алпауыт компаниялардың бағасы бір елдің жылдар бойы
ндірген шикізатынан анағұрлым қымбат
болғанының куәсіміз. Сондықтан Цифрлы
Қазақстан, үш тілде білім беру, тартымды,
қызықтырарлық мәдениет біз дің басты
капиталымызға айналуы керек.
Мақаланың екінші бағыты – прагматизм. Ондағы басты ой – ысырапшылдықтан, «ас та, тк» деген қағидадан айырылып, үнемшілдікке шақырады. $рине,
қазақ – тойшыл халық. Дегенмен, дәстүрдің де озығы мен тозығы бар. Абайша айтқанда, «пайда ойлама, ар ойла» деген сз
бұл.
Үшінші бағыт – ұлттық бірегейлікті
сақтау. Бірегейліктің қайнар кзі – бірлік.

Адам баласы, әдетте, зіне жетіспей
жатқан нәрсеге құштар болады, іздейді,
тілейді. Қазақ болса, қашан да дұғасында
«бірлік болсын» деп тілеп жатады. ;йткені
қазақ үшін бірлік – ауадай қажет.
1819-1821 жылдары Сібір генералгубернаторы болған М.Сперанский «Қазақ
даласында сексеуіл деген ағаш бар: шапсаң – шабылмайды, кессең – кесілмейді.
Бірақ ағашты бір-біріне ұрсаң – тас-талқан
болады. Бірін-біріне ұру әдісін қазаққа
қолдану керек» деген деседі. ;кінішке
қарай, кей кезде осы әдісті сырттағы біреу
емес, зіміз зімізге қолданып жатамыз.
Рухани жаңғырудың бұл бағыты бірлікке,
бауырмалдыққа бастайды. Сайып келгенде,
бір жердің үстінде, бір аспанның астында
мір сүріп жатқан халық емеспіз бе?! Бұл
жайында да Абай: «Біріңді – қазақ,
бірің – дос крмесең, істің бәрі бос» деп
ескертіп еді заманында.
Мақаланың тртінші бағыты білімнің
салтанат құруына шақырады. Яғни,
меритократия.
ХІХ ғасырдың екінші жартысында
пайда болған «Қазақтың оқығандары» атты

саяси-әлеуметтік топқа үш мыңға жуық
адам кірген екен. Үш мыңды жылға шағатын болсақ, бір жылда отыз қазақ қана
білім алған деген сз. Қазір ше? Қазақстанның ішін алмағанның зінде, шартараптың
қай нүктесін алсаң да, білім алып жатқан
қазақ баласын кресің. Кресің де,
қуанасың. ;йткені бүгінгі күннің басты
инвестициясы – білім.
Бүгінгі күнге дейін Қазақстан «алдымен – экономика, кейін – саясат» деген
қағи дат ты ұстанып келді. Осы тұрғыда
«Бола шақ қа бағдар: рухани жаңғыру»
мақа ла сының шығуы әбден қисынды.
Ақыр ая ғында экономика мен саясат
жаңғыруының шарықтау шыңы рухани
жаңғыру болуы тиіс. Рухани жаңғыру
бастал ға ны ның бірінші белгісі – латын
қарпіне кше бастағанымыз. Ол – біздің
болашағымыз. Болашақтан артық не бар
бүгін біз үшін?
Арсен ТҰРҒАМБАЕВ,
«Нұр Отан» партиясының
Мәжілістегі фракциясы аппаратының
консультанты
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Айтжан МҰРЗАНОВ (фото)

тағамдар ұсынып, ескі киімдерін жаңаға
ауыстырып, айналасын күл-қоқыстан тазартып, кшет еккен. Яғни, бәле-жала ескі
жылмен кетіп, бар тіршіліктің оянар
сәтінде жақсылық шаңырағымызға ұяласын деп ырымдаған. Қазір бұл салт пен
ғұрыпты әрбір қазақ ұстанып келе жатыр
десек, еріксіз езу тартарсыз. /йткені ауылдағы ағайын ғана наурыз айында кже
пісіріп, жоғарыда аталған дәстүрлердің
бірлі-жарымын орындамаса, қалада ғылардың жадында мұндай салттың бары
ұмыт болғалы қашан...
Рас, Ұлыстың ұлы күні қарсаңында
мектеп оқушыларынан бастап, мекеме
қызметкерлеріне дейін сенбілікке шығып,
кшелер мен саябақтарды тазартуға кіріседі. Бірақ бұл ерікті түрде емес, «Амалым
бар ма?» деп жасалатынын ішіңіз сезіп
отырған болар. Дәл сондай, кктем шығысымен тал егіп, кшет отырғызушылар да
кбейетіні белгілі. Алайда, олардың да бұл
әрекеті қазақы дәстүрге беріктікті емес,
мәжбүрліктен туындаған қадам екені айдан анық. /йткені Наурыз мерекесі жақындағанда басшы біткен тал отырғызып
жатқандарын жарыса жарнамалайды. Осы
тұста біз наурыз айы ең алдымен мейірім
мен жақсылықтың, бірлік пен берекенің
тгілер шағы екенін ұмытып кеткендей-

ниелерді емес, тереңнен тамыр тартатын
тың дәстүрлерімізді неге танытпасқа?»
деген ой келеді. Мәселен, мектеп оқушылары мен ұрпаққа тәрбиелік мәні зор
«Бәсіре беру», «Ашамайға мінгізу», «Шарғы
салу», «Қыз кші», «Шміш қағу», «Наурызкк», «Наурызшешек», «Дәмету», «Құттық», «Бел ктерер», «Селт еткізер» сынды
ырымдар мен дәстүрімізді неге дәріп темейміз?! Тарқатып айтсақ, бала есі кіріп
4-5 жасқа келгенде оған туған-туыстары
бәсіре тай тарту етеді. Егер балаға арналған бәсіре аты үйретілген, мінуге жарап
тұрған болса, онда «Ашамайға мінгізу»
дәстүрімен баланы соған отырғызады.
«Ашамай» дегеніміз – екі жаны Х әрпіне
ұқсатып жасалатын балаға арналған
айшық ты ер. Баланың аяғы қысқа болғандықтан, ашамайға үзеңгі салынбайды.
3бзелдің үстіндегі крпе де балаға лайықталып тігіледі.
Бұдан блек Наурыз тойындағы салт
«Ұйқыашар» мен «Селтеткізерді» де білмейтіндер кп. Айталық, бойжеткендер
соғымның соңғы етiн уызға салып пiсiрiп,
ұнатқан жiгiтiне тартады. Бұл қазақта
«Ұйқыашар» деп аталады. Ұйқыашардың
қарымтасына жiгiттер «Селтеткiзер»
рәсiмiн жасайды, яғни қалауынша айна,
тарақ, әтiр суын сыйлайды. Айна – пәк-

міз. Алысқа бармай-ақ славяндарды мысалға алсақ, олардың кктемді қарсы алып,
қысты шығарып салатын «Мас ле ница»
деген мерекесі бар. Ешқандай ресми мерекеленбесе де халық жиналып, от жағып,
бәліштерін таратып, здерімен-здері
арқа-жарқа болып жатады. 3н де салады,
би де билейді. Барлығы шын к ңілден.
/здері үшін. Ал бізде барлығы есеп. Біреу
үшін істейміз. Жоғарыда айтқан, сенбілік
пен тал егу шаралары, қала берді киіз үй
тігіп, кже пісіру де ішкі есеп пен жаса лады.
Тағы бір шындық, бүгінгі қазақ наурыз
кжені де ақыға дайындатады. Мерекелік
киіз үйлердің қазан-ошағына бара қалсаң,
жылда кже сапырып, табақ әзірлеп отырған таныс адамдарды кресің. Олар кженің әрбір қазанына 25-30 мың теңгеге дейін
алады. Сонда бір кжені киіз үй иелері
дайындай алмаса, маңдайшасына «бәленше деген мекеменің киіз үйі» деп жаһанға
жар салудың қажеті не? Тағы да сол ішкі
есеп. 3йтеуір, жоғары жаққа жақсы крінсем деген ой.
Тағы бір таңғаларлығы, Наурыз мерекесі жақындаған сайын ұлттық киім мен
бұйымдарды жалға сұраушылар кбейеді.
3йтеуір, қарызданып, қауғаланып жатса да
сатып алады. Осыдан кейін халқымыз бұл
мейрамның парқын қайдан ұғынып, қалай
сезінсін?!

тiктiң, жастықтың, тарақ – әдемiлiк пен
сұлулықтың, ал әтiр суы – жаңа бүршiгiн
жарған жауқазындай құлпырсын деген игi
тiлектiң белгiсi.
Сондай-ақ наурызда «Крісу», «Жүздесу» деген жақсы дәстүр бар. Бабаларымыз ертеде 14-21 наурыз аралығындағы
бір жетіні лара деп атаған. Оның сыры –
бір жылда 365-66 күн болса, осы күнді бір
айдағы 30 күнге шақсаңыз 6 күн артық
қалады. Осы алты күн наурыздың 13-і мен
21-і аралығына келеді. Осы мерзімді қазақ
«/ліара» кезеңі дейді. /ліарада табиғат
құбылыстары, күтпеген оқиғалар, қыстың
қаһарынан қалған ауру-сырқау, табиғат
апаттары болады деген сенім болған. Осы
күндері қыстан аман шығып, кктемнің
шуақты күнінен үмітті жұрт бірін-бірі
құшақтап крісіп, құрметтеп қонаққа
шақырады. «Крісу», «Жүздесу» деген
қазақы дәстүр осы. Одан блек, қазақ
ліараның әр күнін болжап, жаңбыр жауса, «шп шүйгін, мал тоқ болады», ал жел
тұрып, күн суытса, «жаз салқын түседі» деп
бір жылдың ауа райын болжаған. Осы
амалдан ткеннен кейін бір ай бойы Наурыз мерекесі тойланған.
Қазір осы дәстүрлер сақталуда ма? Рас,
«Крісу» кәдесі батыс аймақтарда бұрыннан кең клемде ткізілуде. Крісу күні
қазір «Амал мерекесі» деп аталып жүр.
14 наурыз күні Отпан тауының ете гіне
жиналған жұрт бір-бірімен крісіп, келер
жылдан жақсылық тілейді. Дәл осындай
«Крісу» дәстүрінің басқа облыстарда кең
клемде салтанат құрғанын естігеніміз жоқ.
Тек биыл бірқатар ңір ұлық мерекені 22
наурыздан 22 сәуірге дейін бір ай тойлауды
қолға алып жатқан крінеді. 3рине, мұндай
игі қадамдарды қос қолдап құптаймыз.
Бірақ әр ңір з «Крісу» күні мен Наурыз
тойын мере келеуді қалауларына қарай
белгілейтін болса, ұлт болып ұйысуымыз
қайда қалады? Осыдан екі-үш жыл бұрын

ҰЛЫС КҮНІНІҢ ҰЛЫЛЫҒЫН
ҚАШАН СЕЗІНЕМІЗ?
(Басы 1-бетте)
ҚЫДЫР БАБАНЫҢ
АЯЗ АТАДАН ҚАЙ ЖЕРІ КЕМ?
Жасыратыны жоқ, жыл сайын Нау рыз мерекесіне дайындық шаралары оған
трт-бес күн қалғанда басталады. Турасы
дайындалған болады. Кңіліңізге келмесін, бірақ бұл – шындық. Мәселен, Иса
пай ғам бардың туған күнімен тұспа-тұс
келетін Жаңа жылға ел-жұрт кемі бір ай
бұрын қамданады. Шыршаның шамын
жағып, кшелер мен ғимараттардың барлығын мерекелік реңкке сай безендіреді.
Балабақшадан бастап, мемлекеттік мекемелерге дейін шырша кештерін ұйымдастырып, Аяз ата мен Ақшақарға трінен
орын береді. Ата-аналардың бірі бала ларын түрлі ертегі кейіпкерлері кейпіне
ендіріп әлек болса, енді бірі мейрамхананың тәуірін іздеп, оған ай бұрын тапсырыс
беріп сабылады. Тіпті Аяз ата мен Ақшақарды ақшаға жалдап, жанұясына шақыратындар да жоқ емес. Үлкендер болса, аққайнары мен отшашуын әзірлеп, бірнеше
күн қонақ күтеді. /здері де қыдырудан қалыс қалмайды. Қысқасы, Жаңа жылды
жан-тәнімен қарсы алады.
Наурызды ше? Ел егемендігіне қол
жеткізіп, Наурыз мерекесімен қайта
қауышқан тұста наурызкже Ұлыстың ұлы
күні ұсынылатын ұлттық тағам ретінде
танылды. /кінішке қарай, сол кженің
айналасынан әлі күнге шыға алмай жүрміз. 3рине, наурызкже – мерекенің негізгі атрибуты. Десе де, Наурыздың бұдан
зге зіндік белгілері жоқ па?
Мәселен, Американың Санта Клаусы
мен орыстың Аяз атасы, Ақшақарлары
сансыз ертегі мен аңыздар арқылы шпес,
лмес кейіпкерлерге айналды. Қыдыр ата
мен Ұмай ана ше? Олар туралы ертегі, аңыз
Сақтар сонау б.д.б. VІ-V ғасырларда бірнеше ірі тайпаға бөлінеді.
Солардың бірі – массагеттер Каспий
мен Арал теңізінің жағалауы, Иран,
Ауғанстан қазіргі Тәжікстан аумағына
қоныс аударып, жергілікті байырғы
тұрғындармен етене араласып
кеткен. Сол өңірге наурызды атап өту
массагет-сақтардан барған.
Парсылардың жаңа күн деп атауы
сондықтан болуы мүмкін.
Сонау б.д.б. V ғасырдан сақ
дәуірінен бүгінге дейін сақталып
келген Алматы маңындағы тамғалы
тастардағы (петроглиф) тасқа ойып
қалдырған суреттерде не
бейнеленген? Бұл жөнінде зерттеп
зерделеп жатқан ғалымдар жоқ.
Бірінші суретте
үлкен күн шеңбері,
оның ішін дегі тоғыз
нүкте ортасында жалғыз нүктені айнала
қор шап тұр. Мұнда
ортадағы – күн және
оның айналасындағы тоғыз пла нета.
Екінші суретте «Күн
құдайының» бейнесі
кр сетілген дегенді
қазіргі ғалымдар алға тартады. Адамның
басы орнына салынған қос шеңбер, оның
айналасындағы самсаған нүктелер нені
меңзейді? Бүкіл аспан әлемі, жұлдыздар,
күн және жер, планеталар шоғыры крсетілген.

Айтжан МҰРЗАНОВ (фото)
жоқ па? Жердің киесі, жаңажылдық берекенің бейнесі, адамзатты жамандықтан
аластаушы Ұмай ананың Ақшақардан қай
жері кем? Түпкі шығу тарихы беймәлім
Ақшақар ұл-қыздарымызға қандай үлгінеге крсетеді? Қазақ елі жаңа түскен
келінді табалдырықтан оң аяғымен аттата
сала «От ана! Май ана! Жарылқа! Жарылқа!» деп отқа май құйғызған. Осы ізгі
ниетті ақ тілеудегі «От ана», яғни «Май
анамыз» – бүгінгі ғалымдардың түсіндіруі бойынша Наурыз мерекесіндегі Ұмай
ана. Қалай атасақ та, бұл кейіпкеріміз
Ақшақарға қарағанда қазақы салт-дәстүрімізбен сабақтасып жатыр. Жаңажылдық персонаж ғана емес, бүгінде түрлі
фильмдерде сайқымазаққа айналып жүрген
Аяз ата бізге нені үйретуде, ұрпағымызға
қандай тәрбие беруде? Одан да қазақы жыл
бастау бойынша алғашқы таңның шуағымен бірге келетін, тұлғалы да, кескінді
Қыдыр атаны неге ұлықтамаймыз? 3лгі
Аяз ата мен Ақшақарды ақшаға жал да-

ғыштар неге трін абыз ақсақал Қыдырға
беріп, балаларының санасын қазақы әдетғұрыппен сусындатпайды? 3рине, бұл Аяз
атаны біржолата ысырып тастап, қазақ
Қыдыр атаны ғана қарсы алуы керек деген
сз емес. Тек орыстың «шалынан» кем түспейтін Қыдыр атаны ұлтымыз лайықты
деңгейде ұлықтаса екен деген ой. Наурыз
тойында бір кжемен шектеліп қалмай, осы
кейіпкерлерімізді қайта тірілтіп, ұрпақ
санасында жаңғыртса екен дейміз.
Тағы бір ой, Наурызда туған нәрестелерге Ұлыс күнінің құрметіне «Наурызбай»,
«Наурызгүл», «Науша», «Науан» сынды
есімдер берген. Осы салт та бүгін ұмыт болып барады.
ЖАСАНДЫЛЫҚТАН
ЖАЛЫҚҚАН ЖОҚПЫЗ БА?
Тағы бір айтатыны, қазақ халқы ертеде
Наурыз айында әр жерге үлкен от жағып,
оған май құйып, крші-қолаңға ұлттық

БІРІЗДІЛІК БОЛМАЙ,
КШ ТҮЗЕЛМЕЙДІ
Кпшілік Наурызды «қыз ұзату», «құда
түсу», «тұсау кесу», «сүндетке отырғызу»
кріністерін крсету деп түсінеді. Наурызды
тойлап жатқан қай жерге барсаң да, осы
салт-дәстүрлерді келсін-келмесін сахналап, крініс ретінде кпшілік назарына
ұсынады. Осындай сәтте «Жылына бір
келетін Наурыз мерекесінде жаттанды дү-

Ұлыстың ұлы күнін жаз айында қарсы
алуды ұсынғандар да болған. Оларға салса,
әр облыс Наурыз тойын жылдың әр
мезгілінде қарсы алатын шығар. Міне, жыл
басын қарсы алудың зінде бірізділік
болмай тұрғанда, басқа жағын қалай жнге
келтіреміз?!
ЕСТІР ҚҰЛАҚ БОЛСА,
ЕЛЕР...
3рине, мұндай жағдайда ең бірінші
үгіт-насихат жұмыстары қажет екені даусыз. Жайшылықта желтоқсанда келер
Жаңа жыл былай тұрсын, жеке артистердің шығармашылық кешінің зін бір ай
бұрын жарнамалайтын телеарнала рымыздың Ұлыстың ұлы күніне келгенде
тым-тырыс бола қалатындығына таңғаласың. 3рине, кпке топырақ шашпаймыз. Бірақ отандық арналардың дені тек
Наурыз мерекесінің қалай тойланғаны
туралы ғана ақпарат берумен шектелетіні
жасырын емес. Дәл сондай, Жаңа жылда
«Жаңажылдық жеңілдіктер!» деп жаһанға
жар салатын сауда орындары да Наурыз
мейрамының қарсаңында үнсіз отыратынына ішің қынжылады. Апта сайын «Түнгі
жеңілдіктер» деп ұйымдастырып жататын
акциялардың бірін Наурыз мерекесіне
арнаса, ешкімнің тірлігі тұралап қалмас.
Бұл мәселе ңірдің кәсіпкерлеріне де қатысты. Облыс орталығы мен аудандарда
орналасқан сүт німдерін ндіруші кәсіпорындар тауарларын наурыздық нақышпен, әлде «Ақ мол болсын!», «Ұлыс оң
болсын!» деген сынды жазулармен шығарса, қандай тамаша болар еді. Онсыз да
тауарлардың бетіне алақ-жұлақ суреттер
жапсырып насихаттап жүрген кәсіпорындар осындай игі іске барса, бұл кпке үлгі
болары даусыз.
Тағы бір ұсыныс, биыл болмаса да,
келер жылы билік тармақтарының халық
алдында есеп беруі наурыз айында ұйымдастырылса, бұл да бір бабалар дәстүріне
адалдық, Ұлыстың ұлы күніне деген құрмет
болар еді. Бұл жай есеп емес, қазақы таным
бойынша «Бір жылда не істедім? Не тындырдым? Кімдердің кңілін қалдырдым?
Кімді ренжіттім?» деген сынды ру ха ни
есепке де айналары айқын. Оған қоса,
осындай жиын арқылы билік пен бұқара
бір-бірімен крісіп, кпе-ренішті ткен
жылда қалдырып, алға мол сеніммен қадам басар еді.
Егер Наурыз мейрамын рухани есеп
беру айына айналдыра алсақ, мәдениет
бағытындағы бар дүниелерді қорытындылар едік. /ткен жылдың ең үздік әнін,
күйін, биін, жырын, термесін, әдебиет
саласындағы үздік шығармаларды анықтап, сый-құрмет крсетіп дәріптесек,
ұтарымыз кп болары белгілі. Тіпті Мемлекеттік сыйлық, «Халық Қаһарманы»
тәрізді жоғары наградалар мен атақтар осы
айда берілсе, нұр үстіне нұр болар еді.
Мүмкін болса, мемлекетіміз Наурыз айын
рақымшылық айы етіп белгілеп, тұрмысы
тмен отбасыларға, жетім-жесірлерге
қайы рым дылық шаралары ұйымдас тырылса, Ұлыс тың ұлы күнінің ұлылығын
крсетері тағы хақ. /йткені Наурыз –
рухани рлеу күні. Наурыз – табиғатпен
тұтасу айы. Наурыз – кешірім мен мейірім
мерекесі.
Ең бастысы, бағаласаң – әз Наурызды
бағала! Ұлықтасаң – әз Наурызды ұлықта!
/йткені қазаққа бұдан асқан қадірлі,
жанына жақын мереке жоқ.

Жапар САТЫЛҒАНОВ,
этнограф, натуралист, құсбегі

САҚ ЗАМАНЫНАН БЕРІ САҚТАЛҒАН

Екінші суретте алғашқы суреттегі ор та дағы
нүкте (Күн бейнесі) жоқ. Ол басқаша үлкен шеңбермен жеке крсетілген. Одан
басқа тоғыз нүктенің біреуі шеңбер ішінде ерекше
белгіленген. Бұл
жердің кескіні. Сыртындағы кіші шеңбер
оның тәуліктік айналуын крсетіп тұр.
Барлық планета лар, жұлдыздар күнді
айналады, сыртқы шеңбер соны айқыштап
тұр. Демек, біздің бабаларымыз арғы
дәуірде-ақ дүниеге жазу-сызу келместен
бұрын, күн жүйесін, жер және оның айналасындағы плане таларды санына дейін
анықтап, олардың қалай орналасқанын,
жердің тәуліктік, күнді жылдық айналуын,
жұлдыздар, аспан әлемі астрономия
негіздерінен Галилей, Коперниктен 17-18
ғасыр бұрын толық хабардар болғанын
тайға таңба басқандай, жартасқа қашап,
крсетіп кеткен. Ежелгі сақтар жердегі
тіршіліктің қыр-сырынан толық хабардар
болған. Жылдың трт мезгілін, күнтізбесін
наурыздағы күн мен түннің теңелуін жаңа
жылдың басы деп белгілеп, одан мол ырыс,
береке тілеген. Кешегі кеңес кіметі тұсында бұл мерекені атап туге тыйым са-

луына қарамастан жасырын болса да халық
арасында атап ту болатын. Наурыз – март
аталғанымен ата-әжелеріміз наурыз атауынан танған емес. Наурыз айының ортасынан ауған тұста, оңтүстік ңірге жасылкк түсті кішкене жұдырықтай торғай
ұшып келетін. Жұрт оны наурыздың хабаршысы ретінде жылы қарсы алып, наурыз
торғай деп атайтын.
Ендеше, 22 наурыздағы күн мен түннің
теңелуін алғаш есептеп шығарған сақтар
болғаны дау туғызбаса керек. Бүкіл түркітілдес, парсытілдес халықтардың ішінде
тап қазақтардай наурызды ерекше құ былтып сән салтанатпен атап тетін ұлыс
жоқ. Олар – ата салтына, дәстүріне берік
халық. Қазақтардың наурызды тым әріде
қалай қарсы алуы туралы нақты крініс
Қарға лыда табылған ескерткіште бейнеленген. 1939 жылы Алматы маңында
аңшылар кездейсоқ, те құнды 370 дана
түрлі алтын әшекей бұйыммен жерленген әйелдің қорғанына тап болады. Қапсырма, сырға, жүзіктер, түйе бейнесі салынған мр, басқа да түрлі сәндік бұйымдар бар. Соның ішіндегі ең бағалысы –
әйел сәукелесінің маңдайшасы (диадема).
Бұл жнінде бел гілі археолог К.Ақышев
былай дейді. «Пре красным образцом
древнеусуньского и ювелирного искусства
является знаменитая «каргалинская диадема» (Акышев, Алматы, 1979 г. стр. 2).
Каргалинский клад содержал серию из-

делий из золота, анализ сюжета кар галинской диадемы, принадлежавшей усунам
и датированный ІІ в. до н. э. (Байпаков,
Алматы, 2006 г. стр. 168). Енді осы Қарғалыдан табылған әйел сәукелесінің (диа-

дема) сюжетіне қараңыз. Датированный
ІІ в. до н. э. (Байпаков, Алматы, 2006 г. стр.
168). Енді осы Қар ғалыдан табылған
әйел сәукелесінің (диадема) сюжетіне қараңыз.

Жоғарыдағы суретте: жан-жануарлар мен құстардың сырт кейпіндегі қуаныш сәттері
бейнеленген.
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Бірінші: белгісіз қанатты құбыжық
жануардың үстінде оның мүйізінен нық
ұстаған бозбала тңірегіне мереке басталғанын хабарлап шауып келеді.
Екінші: жылқы үстіндегі салт жігіт
айна ласына қолын сермеп қуанышты
хабарлар жеткізуде.
Үшінші: жас жігіт белгісіз жануардың
үстінде кері бұрылып қос қолында сыбызғы-сырнай, ккке қарап жыр тгіп келеді.
Тртінші: ат үстіндегі тойбастар жігіт,
аузында қамыстан жасалған сыбызғысырнайы, қолдарымен би рнектерін крсетіп билеп келеді. Жоғарыда ұшып жүрген құстар, жердегі мәз-мейрам болған
хайуандар кейпіндегі қуаныштарға қарағанда, мұнда наурыз мерекесінің толық
бейнесі крсетілген.
Міне, наурыз мерекесін 22 ғасыр бұрын
халқымыз қалай қарсы алып, қалай тойлайтынын, қиыннан қиыстыра білген қас
шебер, қаз-қалпында жеткізе білген. Ендеше, Наурыз – қазіргі айтып жүрген парсылардан бастау алған емес, бабалардан мирас
болған қазақтың тл мерекесі. Наурыз –
қазақ атауы, ұлттың жаңа жыл мерекесі!
Қалмахан ШЕКЕЕВ,
тарихшы, зерттеуші,
Тараз қаласы
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ЕСЕП
№175 «Жаңа ғасыр» гимназиясының әкімшілігі мен
«Сенім» қамқорлық кеңесінің бірлескен жиыны өтті.
Отырыста алғашқы жартыжылдықта атқарылған барлық
жұмыстар атап өтіліп, есеп берілді.

БАЛАҒА ДҰРЫС
БАҒЫТ БЕРУ – МІНДЕТ
Алдымен жиында «Сенім» қамқорлық кеңесінің т&райымы Ж.Бодау
жұмыс қорытындысына тоқталды. Кеңес мүшелерінің І жартыжылдықтағы есебі жасалып, жоғары баға берілді. Сонымен бірге, жиын барысында гимназия директоры Г.Мәнекеева кеңес мүшелерінің алдында
кіріс, шығыс есебін берді. Бүгінгі таңдағы білім беру жүйесіндегі &згерістер
мен жаңалықтарға тоқтала келіп, жаңа үлгіде білім беру мазмұнының
түбегейлі &згерістері нәтижелі қадамдарға бастау алып келе жатқанын тілге
тиек етті. Гимназия ұстаздарының тынымсыз еңбегі мен теңдесіз шығармашылығының нәтижесінде оқушыларды заман талабына сай, &мірден &з
орнын таба алатын, жан-жақты функционалды сауатты тұлға тәрбиелеп
шығаруды мақсат ететіндерін үлкен сеніммен айтып &тті. Осы орайда
гимназияның әрбір ұстазы шығармашылықпен қатар, білім жетілдіру үшін
&ткізіп жатқан түрлі курстар мен семинарларға, шеберлік сыныптарына
тәжірибе алмасу мақсатында қаламыздың іргелі оқу ордасы Назарбаев
зияткерлік мектептерімен шығармашылық қарым-қатынас жасап отырғанын атап к&рсетті.
Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дың проректоры H.Ыдырысова гимназия қабырғасындағы әр баланың тұлға болып қалыптасуына ұстаздардың тынымсыз еңбегі аздық ететінін атап к&рсетті. Осы тұста негізгі
қолдау ата-ана тарапынан к&рсетілуі керегін айта келе, әр баланың таным
к&кжиегінің кеңеюіне танымал тұлғалармен &ткізілетін түрлі тақырыптағы
кездесулер мен отырыстардың маңызы с&з болды. Қазіргі бала айтқаннан
г&рі к&ргенді тез қабылдап, нәтиже шығаратындықтан, мұндай жиындардың берері мол болары с&зсіз. Сондай-ақ М.Hуезов атындағы Қазақ
мемлекеттік драма театры артисі А.Боранбай да қазіргі таңда балалардың
мамандық таңдауда тікелей ата-ана к&мегіне жүгінетіндіктерін дәлел
келтіре отырып айтып &тті.
«Жұмыла к&терген жүк жеңіл» демекші, баланың жан-жақты дамып,
&мірден &з орнын табатын және бүгінгі алған білімін &мірде қолдана
алатын тұлға болып қалыптасуына екі жақ та ұдайы демеу к&рсетіп
отырған ж&н.
Шырын САРЫМБЕКОВА

САХНА
Мемлекеттік қуыршақ театры – қазақ тарихындағы
тұңғыш қуыршақ театры. 1935 жылы ашылған театр ордасы
таяқ қуыршақтан бастап бүгінгі заман ағымына сай
күрделі марионеткалармен қатар соңғы үлгідегі
теxникалық-лазерлі көркемдеулермен жабдықталған.
Бүгінде ұлттың руxани қажеттілігін өтеп отырған 83 жылдық
тариxы бар өнер ордасының алға қойған бағыты мен
бағдары айқын. Ол – қазақтың қуыршақ театры өнерін
өркендету, кешегі мен бүгінгі өмір арасын өнердің биік
шыңы арқылы шынайы көрсете білу. Елімізде және шет
елдерде өткен республикалық, халықаралық театр
фестивальдерінде топ жарып жүрген өнер ошағының
репертуарлық саясатының ауқымы кең.

ҚУЫРШАҚТАР ШАҚЫРАДЫ

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ ДӘСТҮРЛЕРІ

Ерлан АЛТЫБАЕВ (фото)
14-15 наурыз күндері Атырау
қаласында Мемлекет басшысының
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы
аясында ұлттық дәстүрді
жандандыру арқылы қоғамдық
сананы жаңғырту мақсатында
«Ұлы даланың ұлттық дәстүрлері»
халықаралық форумы өтеді.

Тұрсын ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ
Атырау облысы
Тұңғыш рет &ткелі отырған «Ұлы даланың ұлттық дәстүрлері» форумы ұлттық
салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды, мәде-

ниетімізді, &мір салтымызды заманға сай
одан әрі байытуда, оны бүгінгі ұрпақтың
санасына сіңіру арқылы жаңа ұрпақты
қалыптастыруда маңызы зор.
Ұлы даланы мекен еткен ұлттың құндылықты салт-дәстүрлерін халықаралық
деңгейде насихаттауды мақсат еткен форум
шымылдығы 14 наурыз күні ИсатайМахам бет алаңында «Жаңа жасыңмен,
Ұлы далам!» атты театрландырылған фестивальмен ашылады. Фестивальде әншілер &нер к&рсетеді.
Ұлттың тойы ауызекі айтыссыз &ткен
емес. Шайырлар &ткен &лкеде «Қырдағы ел
ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, к&рісіп, құшақтасып...» жыр додасы, қазақша
күрес, тоғызқұмалақтан халықаралық жарыстар, елімізде атакәсіп ісмерлікті қолға

алған шебер Ырза Тұрсынзаданың шеберлік сабақтары, «Спикер-7» жастар зияткерлік конференциясы, «Наурыз адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасы
ретінде» тақырыбында халықаралық ғылыми конференция &теді.
Бабалардан аманат болған «К&рісу»
дәстүрінің мән-мағынасын айшықтайтын
фестиваль аясында Қазақстанның Халық
артисі, дүлдүл күйші Бақыт Қарабалина
атындағы домбырашы қыз-келіншектердің республикалық конкурсы &теді. Қазақ
ұлтының &зге ұлттардан айырмашылығы –
&зінің дарқан даласындай әр аймақта
&зіндік үні бар дәстүрлі ән мектептерінің
қалыптасуы. Осы дәстүрлі ән мектептері
ХХІ ғасырға да бабалар аманатына адалдығын сақтап жеткізді. Соның айғағын тағы

бір мәрте паш ету үшін Атырауда екі жыл
қатарынан «Мәңгілік сарын» халықаралық
дәстүрлі әндерді орындаушылар фестивалі
&туде. Биыл дәстүрлі әндерді орын даушылар фестивалінде Қырғыз станнан
Роза Аманова, Түркиядан Ирфан Гюрдаль,
Арсланбек Сұлтанбек және Ал тай-Тарбағатай, Батыс, Маңғыстау, Арқа, Жетісу,
Сыр &ңірлерінің күміс к&мей дәстүрлі ән
орындаушылары &нер к&рсетеді.
Жайықты жағалай қоныстанған елдегі
«К&рісу» дәстүрі осылайша, халықаралық
деңгейде салтанат құрмақ. Қара шанақ
домбырадан т&гілген күйлер, кең тынысты
дәстүрлі әндер, шайырлардың с&здері Атырау аспанында қалықтап, жұмыр жердің
иесі адамзаттың жүректеріне жетпек.
Бір жасыңызбен, ағайын!

ЖҮЗДЕСУ

БАС НЕЙРОХИРУРГПЕН КЕЗДЕСТІ

Биыл 90 жылдық мерейтойын атап
өткелі отырған Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық
университеті жанында бірнеше
жылдан бері Мәлік Ғабдуллин
атындағы «Тұлғатану» орталығы
жұмыс істеп келеді.

Театр ұжымы 21 наурыз Халықаралық қуыршақтар театры күніне орай,
алғаш рет 2018 жылдың 15-18 наурызы аралығында «Қуыршақтар шақырады – 2018» театрішілік фестивалін &ткізеді. Фестивальдің басты
мақсаты – театр репертуарындағы 2017-2018 жылдар аралығында саxнаға
жол тартқан қойылымдарды саралай отырып, қуыршақ &нерінің қоғамға
әсер-ықпалын арттырып, дәстүрлі ұлттық қуыршақтарымызды жаңғырта
түсу арқылы жас ұрпақты ізгілікке тәрбиелеу. Қуыршақ театры &нерінің
дамуы жолында к&ркемдік-эстетикалық ізденіс к&кжиегін кеңейту.
Фестиваль аясында кәсіби сарапшылар мен к&рермендер назарына
театр репертуарынан 8 қойылым ұсынылып, спектакль соңында талдау
жасалынады. Сарапшылар қатарын Астана қалалық Қуыршақ театрының
к&ркемдік жетекшісі, режиссер Құралай Ешмұратова, Мәскеу қуыршақ
театрының к&ркемдік жетекшісі Вадим Смирнов, театр сыншысы Элеонора Турдубекова құрайды.
Фестиваль барысында «Ең үздік қойылым», «Ең үздік актер», «Ең үздік
актриса», «Ең үздік қуыршақ жүргізуші», «Ең үздік қуыршақ дауысы»,
«Үздік дебют», «Үздік эпизод», «Үміт» номинациялары бойынша беріледі.
Сондай-ақ театр әкімшілігінің шешімімен қуыршақ театрын кеңінен
насихаттау жолында қызмет атқарып жүрген БАҚ &кілдері қызметкерлері
марапатталады.
Фестивальдің негізгі бағдарламасымен қатар театртанушы, &нертану кандидаты Еркін Жуасбектің Мемлекеттік қуыршақ тетрының 19351991 жылдар аралығындағы тарихынан сыр шертетін «Қазақ қуыршақ
театры» кітабының тұсаукесері &теді. Сонымен қатар фестиваль аясында
қойылымдардан тыс арнайы дәрістер, шеберлік сағаттары &тіп, театрдың
алтын қорында сақталған қуыршақтардан к&рме ұйымдастырылмақ.
Ерке ЖАН

«Айқын» газетінің ұжымы Абай атындағы ҚазҰПУ-дың проректоры,
ҰҒА корреспондент-мүшесі Ғабит Кенжебаевқа анасы
ҒАЙШАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к&ңіл айтады.

Жуырда осы орталықтың ұйымдастыруымен қазақтан шыққан аса дарынды
нейрохирург-дәрігер, к&рнекті ғалым,
медицина ғылымдарының докторы, профессор, ҰҒА академигі, Қазақстанның
Еңбек Ері Серік Ақшолақовпен кездесу &тті.
Жиынды ашқан университет ректоры,
профессор Такир Балықбаев жиналған
қауымға алдымен Серік Қуандықұлының
қызмет жолы мен ел алдындағы еңбегі туралы қысқаша мәлімет берді.
Серік Қуандықұлының негізгі ғылымизерттеу жұмыстары бас миы ішінен және ми
қабыршағынан болатын орталық жүйке
жүйесі мен жұлын ісіктерін, бас сүйек-ми
жарақаттарын емдеу мәселелеріне арналған. Ол нейрохирургиялық ауруларға қатыс ты барлық хирургиялық әдістерді &з
іс-тәжірибесінде қолдана отырып, мидың
ең күрделі саналатын базальдік б&лімдеріне,
ми бағанасына, қарынша жүйесіне, ми
тамырларына хирургиялық операция жасайды. 8 патент пен авторлық куәліктің
иегері, 150-ден астам ғылыми еңбегі және
6 монографиясы жарық к&рген. Ақшолақовтың жетекшелігімен к&птеген докторлық және кандидаттық диссертациялар
қорғалып, клиникалық ординаторлар
даярланды.
2013 жылы Мемлекеттік сыйлық иегері
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болды. Нейрохирургиялық ауруларды емдеу саласы бойынша к&птеген ғылыми
жобаның авторы. Hлемнің ондаған мемлекетінде нейрохирургия мәселелері
бойынша ғылыми баяндамалар жасап,
Қазақстан нейрохирургия ғылымын дүниежүзіне танытқан Серік Қуандықұлының еңбегі мен атақ-абыройы Қазақ елі
үшін зор мақтаныш.
Серік Ақшолақовтың 2016 жылы Президент Жарлығымен «Қазақстанның Еңбек
Ері» атағын алып, «Алтын Жұлдыз» медалімен және «Отан» орденімен марапатталуы оның бүкіл еңбегінің қорытындысы деуге болады.
«Сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйсінтуге
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жарар ол» деп хакім Абай айтқандай, әлем
таныған, бүкіл қазақ елі мақтаныш еткен
осындай абзал азаматымыздың ерен еңбегі
мен тұлғасы бүгінгі жастарға &неге болары
с&зсіз» деді ректор Т.Балықбаев.
Кездесуде к&рнекті нейрохирург &зі негізін қалаған және бүгінде &зі басқарып
отырған «Ұлттық нейрохиругия орталығы» туралы баяндап берді. Бұл орталық –
2008 жылы құрылған нейрохирургия саласындағы ең к&рнекті емдеу мекемесі. Ол
Орталық Азиядағы жаңа емдеу әдістерін
қолдану мен ерте диагностикалаудан бастап
науқастарды оңалтумен аяқталатын нейрохирургиялық қызметтерді толығымен к&рсе тетін к&шбасшы клиникалардың бірі
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81036304178420, (Мажарстан)
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және бірегейі. Орталық Қазақстан тұрғындарының &мір сапасын жақсартуға бағытталған нейрохирургиялық к&мек к&рсетудің тиімді жүйесін қалыптастырды.
Орталық Азияда теңдесі жоқ және ең жоғарғы халықаралық стандарттарға сәйкес
заманауи техникалармен жабдықталған.
Бұл әрбір жағдайда дәл диагностика жасау
мен емдеудің нақты әдісін қолдануға мүмкіндік береді. Орталықта 94 дәрігер және
192 мейіргер жұмыс жасайды. Дәрігерлердің
48 пайызы – жоғарғы санатты, 6 дәрігер –
медицина ғылымдарының докторы, 18 дәрігер – медицина ғылымдарының кандидаты, 3 дәрігерде PhD деңгейі бар.
Кездесуде с&з алған Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері, тіл жанашыры
Асылы Осман, Қазақстан кардиологтар
қауымдастығының президенті, медицина
ғылымдарының докторы, профессор Сәлім
Беркімбаев Серік Қуандықұлының тұлғалық және адамгершілік қасиеттері туралы
жантебірентер жақсы с&здер айтты.
Студенттер мен профессор-оқытушылардың сұрақтарына жауап берген Серік
Ақшолақов дені сау, салауатты ұлт қалыптастырудың басты міндеттеріне тоқталды.
«Ең бастысы, әрбір жас адам денсаулыққа
кері әсерін тигізетін жат әдеттерден аулақ
болып, күтініп жүрсе, аурудың алдын алу
деген – осы» деді білікті дәрігер.
Ректор Т.Балықбаев кеш қонағы
С.Ақшолақовқа Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Құрметті профессоры дипломын тапсы рып,
иығына профессордың мантиясын жапты.
Мырзахан АХМЕТ
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