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ҚАЛАМГЕР МЕРЕЙІ

АШЫҚ ӘҢГІМЕ

БИРЖАМЕТРБИРЖАМЕТР

РУБЛЬ

5,87

EURO 

427,77

DOLLAR 

379.33

МҰНАЙ (brent)

71,29
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ҚЫЗЫҚСТАН 

ҚЫЗЫҚТАРЫ

Жасауымды 
Жасауымды 

	айтар!
	айтар!

(�� ������ 7-
����� �	�������)

Қалада көпқабатты үйлердің арасындағы алаңқайларда 
немересін қыдыртуға шығатын осы заманғы әжелерге қарасаңыз, 
бір қолында смартфон, бір қолында арба. WhatsApp-та отырады. 
Бір жастағы немересінде де ұялы телефон. Оған ютубтан «Машаны» 
қосып беріп қойған. Бір жасқа толмай смартфонмен алданып тамақ 
ішіп отырған немерелеріміз, қазіргі ұрпақтан да сорақы бола ма деп 
қорқамын.

КӨКЕЙКЕСТІ

Күлкілі болса да айтайық. Сол 
шетелден сатып алған азық-түлік пен ет 
�німдерінің құрамынан шикілік шығып 
жатыр. Оңтүстік Кореядан келетін 
соя мен жүгері және кеспе �німінің 
құрамында ГМО м�лшері артып кеткен. 
Ал к�рші Ресейден алатын 
шұжық пен еттің құрамынан 
адам денсаулығына 
зиянды заттар 
табылды. Бұл 
туралы күні 
кеше 
еліміздің 
бас 

санитары 
Жандарбек 
Бекшин хабарлады. 

Жылына 20 миллион тонна астық 
оратын қазақ елінің теңіз түбегіндегі 
аядай ғана Кореядан соя мен жүгері 
сатып алғаны, тіпті бидайдың отаны бола 
тұра, кеспе сатып алғанымыз, шынында, 
ақылға сыймайтын әңгіме. 

Алдар к�сенің әлдебір әжуасында 
айтылғандай, ақымақ бай Алдарға қатты 
алданып, хан сарайындай үйін, қазы-
қарта, қымыз-қымыранын менсінбей, 
�мірін ұзарту үшін қырық күн кедейдің 
қырық шоқпыт лашығына қонып, қара 
су мен қатқан нан жейтін жері бар еді. 
Ал Алдар бай үйінде май шайнап жатып 
алады. Бұл да соған ұқсайтын к�рініс. 
Қазақстанға сонау Оңтүстік Кореядан 
жүгері тасып, кеспе әкелуіміз – Алдарға 
алданған байдың кебін кигеннен не 

айырмашылық бар? Сол соя мен жүгері 
біздің де ауыл-аймақта жайқалып �седі. 

Ет туралы әңгіме, тіпті б�лек. 
Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты 

ұлттық сараптама орталығы шетелден 
келетін импорттың к�збояушылығын 
жайып салыпты. Құжатта сиыр еті деп 
к�рсетілген �німнен тауық еті шыққан. 
Тіпті қымбат еттің орнына арзанын салған 
мысал да жеткілікті. Сиыр еті салынған 
қалбырдан сояның ДНК-сы табылса, халал 
маркалы шұжықтан шошқа еті шығыпты. 
«Адал деген қазаннан шошқа еті шықты» 
деген осы шығар. 

Осыдан 5-6 жыл бұрын Асылжан 
Мамытбеков ауыл шаруашылығы 
саласын басқарып тұрғанда «жылына 60 
мың тонна етті шетелге сатамыз» деп, 
уәде берген еді. Одан бері де біраз жыл 
�тті? 60 мың тонна етті сатпақ түгілі, оны 

әлі шетелден тасып жатырмыз. Бұрынғы 
ауыл шаруашылығы вице-министрі 
Т�леутай Рақымбеков газетімізге берген 
сұхбатында қойды Иранға тірідей 
сататынымызды айтқан. Ол «Қой 
шаруашылығын жандандырып, �сіріп, 
сойып, ет күйінде сатсақ, пайда к�бірек 
түседі» – деді.

Қазақта: «Мал �сірсең қой �сір, 
пайдасы оның к�л-к�сір» деген с�з бар. 
Ірі қараға қарағанда қой тез к�бейеді. 
Т�леутай Рақымбеков сол сұхбатында 
«Ірі қараны біз жыл сайын 6 пайыздан 
к�бейтіп, 10 жыл ішінде экспортта 
жоспарланған 70 мың тоннаға жеткізе 

аламыз дегенге мен сенбеймін. Ал қой 
шаруашылығынан 4-5 жылдың 

ішінде 200 мың тонна етті 
экспортқа шығаруға 

мүмкіншілік бар. 
Оның ішінде 

�зіміздің ішкі 

нарығымызды, 
халықты 

толығымен қамтамасыз ете 
аламыз» – деген. «Ет дегенде бет бар 
ма?» дейтін қазақпыз. Кеңес үкіметінің 
кезінде әр адам 83 келі ет жесе, қазір 
бұл к�рсеткіш 55 келіге түсіп қалыпты. 
Бұл біздің етті аз тұтынатынымызды 
к�рсетпейді. Қайта мал басының 
азайып, еттің тіске емес, түске кіретінін 
аңғартады. Бұл да барды бағаламағандық. 

Ет десе, шенеуніктердің к�зіне ірі қара 
елестейді. Қой-қозыны місе тұтпайды. 
Алайда Шопан ата түлігінің еті ғана емес, 
жүн-жұрқасына дейін қып-қызыл ақша. 
Ұзын с�здің қысқасы: астық пен еттің 
отанында отырып, кеспені Кореядан, етті 
терістіктегі к�ршіден сатып алғанымыз 
атын ш�лден қаталатып �лтірген 
балықшының кебіне келетіндей.
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Қазақта «Балықшының аты шөлден өліпті» дейтін сөз бар. Мұны 
неге айтып отырмыз? Еліміз табиғи байлықтың ғана емес, астық пен 
төрт түлік малдың да отаны. Солай бола тұра, біз шетелден азық-түлік 
пен ет өнімдерін көптеп сатып алады екенбіз. Неге? Өзімізде жоқ 
па? Әлде барды ұқсата алмай отырмыз ба? Немесе Сарыарқаның 
астығы мен ұлы даланың төсін емген төрт түліктің етін халықаралық 
келісімшарттарды орындау үшін амалсыздан шетел асырып жатқан 
жоқпыз ба? Күнделікті тұтынатын азық-түлікті қымбат болса да, басқа 
елдерден сатып алуға мәжбүр екенбіз. Күлкілі...

А Л Ы С Т А НА Л Ы С Т А Н

ЛАМ

з. Бұрынғы 
ице-министрі 

ков газетімізге берген 
Иранға тірідей 

қан. Ол «Қой 
дандырып, �сіріп,
сақ, пайда к�бірек 

ең қой �сір, 
р» деген с�з бар. 

тез к�бейеді. 
сұхбатында 
6 пайыздан 
спортта 

ға жеткізе 
мін. Ал қой 

-5 жылдың 
тонна етті 

ғаруға 
бар. 
де 
ішкі 

ҚАЛҚАЛА

«Алматы ақшамы» газеті �зінің қоғамдық қызметін адал 
атқаруымен үлкен абыройға ие. Алматыны сағынбайтын, 
жақсы к�рмейтін адам жоқ болса, «Алматы ақшамы» газетін 
де жақсы к�рмейтін адам жоқ деуге әбден болады. Оның 
оқырмандар сүйіспеншілігіне б�ленуінде газетті шығарушы 
ұжым мүшелерінің және Бас редакторы, Президент 
сыйлығының иегері Қали Қошқарұлы Сәрсенбайдың 
еңбегі ерен. 1988 жылдан бері үздіксіз шығып келе жатқан 
газеттің жеңісті де жемісті дәстүрінің қалыптасуына Қали 
Сәрсенбайдың қосқан үлесі �лшеусіз екені елге аян. Күннен 
к�леңке іздемейтін, жалаң сенсация қумайтын, кәдімгі 
жұрт оқитын зиялы, биязы, қоңыр, әдемі бұл газет бүгінде 
Қазақстанның барлық облыстарына тарайды. Газеттің 
мұндайлық табысы тілді білетін, кәсіби білім-білігі жоғары, 
жан-жақты сауатты, парасатты, талғамы биік, сан түрлі 
адамның жан-дүниесінің де, тілінің де кілтін таба алатын, 
іскер, еңбекқор редакция қызметкерлерінің арқасы және 
оларды дұрыс бағыттап отырған Қали Сәрсенбайдың 
шеберлігінің жемісі. Gдебиетіміздің к�рнекті �кілдерінің бірі 
Мұзафар Gлімбаевтың:

«������ �	����» ����������,
�� ��������� ��	����� 	���������», – деген теңеуі 

халық ризалығын білдірсе керек. С�зі мәнді, �зі сәнді 
газеттің маңдайындағы «Мың жасаған шаһардың 
шамшырағы» деген жазу кімді болса да бір селт еткізеді. 
Десе дегендей, газет �зінің сол т�л айдарына лайық шығады. 
Газет, расында да, алматылықтардың шамшырағы: онда 
қалалық әкімдік пен мәслихаттың жұмысы, Алматының 
әлеуметтік-экономикалық �мірі, тарихи, мәдени, рухани 
қазыналарымыз жан-жақты к�рініс табады, алдағы бағыт-
бағдар к�рсетіледі. Қалалық әлеммен шектелмей, газет 
республикамыздың да, т�рткүл дүниенің де жаңалықтарынан 
хабардар етеді. Gрине, газет әспеттеуге зәру емес, оның 
бағасы оқырмандарының к�птігінде, отбасының рухани 
қорынан табылуында. Jзім мұғалім болғандықтан, оның жас 
ұрпаққа берер тәліміне ғана назар аударғым келеді.

«Алматы ақшамының» қай санында да танымдық-
тәрбиелік ақпараттар, мақалалар басым тұратыны біздерді – 
мұғалімдерді қуантады. Бұл орайда тарихи тұлғаларымыз бен 
бүгінгі қайраткерлеріміздің легі үзілген емес. «Тұлға арқылы, 
тарих арқылы тәрбиелеу аса маңызды. Тұлғалардың �мірін 
оқыған адам тарихты �з-�зінен біледі», – дейді Бас редактор 
Қ.Сәрсенбай. «Тұлғатану», «Тұлға-тағдыр», «Адамдар. 
Жылдар. Тағдырлар», «Бұрынғының адамдары-ай!», т.б. 
айдарлармен жарияланған тарихи-танымдық материалдарды, 
белгілі қайраткерлердің күнделіктерін, сұхбаттары мен 
мақалаларын, жасыратыны жоқ, мектепте іздеп оқимыз, оқу-
тәрбие ісінде ұстаздарымыз кең пайдаланады.

«...Тұлға – ең алдымен, халық мойындаған адам. Ол екі 
с�йлемейтін, ел к�кейіндегі с�зді айтатын, парасат-пайымы, 
білім-білігі асып-тасқан, жұртты адастырмайтын, алға 
бастайтын адам», – деп Қали Сәрсенбайдың айтқаны іште 
жатқан талай ойдың жауабындай сезіледі маған. Мен Қали 
інімнің �зінен де, газетінен де осы қасиеттерді к�ремін, 
жазғандарынан осы зиялылықты танимын.

Қ.Сәрсенбай бағдаршам-шамшырақ биігіне к�теріп, 
�рлетіп отырған «Алматы ақшамы» халқымыздың 
имандылық мәдениетін де қалыс қалдырмай, газетке 
қапталдастыра жүктеп отырады. «Иман – адамгершіліктің 
рух жақындарының нысаналы нысанасы. Ең қасиетті сенім 
мен сезімнің жиынтығы.
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«ТҰЛҒАСЫН «ТҰЛҒАСЫН 
ГАЗЕТІНЕН ТАНИМЫН»ГАЗЕТІНЕН ТАНИМЫН»

Ә Д Е Б И Е Т  П Е Н  Т А Р И Х Ы Н Ә Д Е Б И Е Т  П Е Н  Т А Р И Х Ы Н 
О Қ Ы М А Ғ А Н  О Қ Ы М А Ғ А Н  Ұ Р П А Қ Т Ы Ң Ұ Р П А Қ Т Ы Ң 
К Ө С Е Г Е С І  К Ө Г Е Р М Е Й Д ІК Ө С Е Г Е С І  К Ө Г Е Р М Е Й Д І

аламы
ма?»

А
Р Б А Л А Ғ А Н Ш А . .

.А
Р Б А Л А Ғ А Н Ш А . .
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БИЛІКБИЛІК

Байлығымыздың бір б�лшегі Байқоңыр еді. Ғарыш 
кемелеріне сәттілік тілеп, жұртқа тәтті үміт сыйлаған 
қала нарық экономикасы басталғанда амалсыздан 
Ресейге жалға берілді. Анау-мынау емес, жарты 
ғасырға! Осылайша үй ішінен үй тігілді. Ақысына азын-
аулақ қаражат алатын болдық. К�п сұрауға ұялдық 
па, әйтеуір құнының қалай белгіленгені белгісіз. 
Қалай дегенде де к�ршінің к�ңілін қалдырмадық. 
Алайда 76 мың тұрғыны бар қалаға дұрыс к�ңіл 
б�лмеу салдарынан инфрақұрылым дамымай қалды. 
Одан қала берсе, құдайы к�ршіміз бес жыл бұрынғы 
«Протон» апаты үшін т�леуге тиісті 13 миллиард 
теңге �темақыны беруді бұлталаққа салды.Сенат 
депутаты Мұрат Бақтиярұлы: «2013 жылы шілдеде 
Байқоңырда «Протон» зымыраны құлап, ауаға 600 
тонна гептил тараған болатын. Сол кезде министрлік 
осының шығыны 13 миллиард теңге деп есептеп, тиісті 
қағазды Ресейге берген. Бірақ осы кезге дейін хабар 
жоқ. Осыған байланысты, мәселелер қашан шешімін 
табады? Таппайтын болса, зымыран ұшырылатын 
алаңдарды ғана Ресейге қалдырып, Байқоңыр қаласын 
Қазақстан құзырына қайтару керек», – деді. 

Қызылорда �ңірінен сайланған депутат жылына 
екі рет Байқоңыр қаласымен бірге Т�ретам, Ақай елді 
мекендерін аралап, тұрғындармен, кәсіпкерлермен 
кездесіп тұрады екен. Байқоңыр қаласындағы жұрттың 
70%-ға жуығы Қазақстан азаматтары. 1995 жылдан осы 
кезге дейін Байқоңыр ғарыш айлағына байланысты 18 
ратификация мен құқықтық акті қабылданған. Енді 
19-шысы қабылдануда. Aкінішке қарай, Байқоңырда 
тұратын Қазақстан азаматтарының к�птеген мәселесі 
әлі де шешілмеген. Депутаттың айтуынша, тариф �те 
қымбат. Байқоңыр қаласында кәсіпкер несие алу үшін 
жерді жалға алуға байланысты банктегі ғимараттарды 
қоя алмайды. Бұл мәселе 10 жыл бойы к�терілсе де, 
ешқандай шешімін таппаған. Қосарланған салық т�леу 
де күрделі күйінде қалған. Мысалы, біздің кәсіпкер 
қосымша құн салығының 12%-ын – Қазақстанға, 

тауарды алып келген соң 20%-ын Ресейге т�лейді. 
Нәтижесінде Тауар 32% -ға қымбаттайды. Қаласының 
инфрақұрылымына қатысты да түйін бар. Осы кезге 
дейін Ресей тарапынан бір тиын ақша салынбаған. 
Депутат: «Біз де қаржы сала алмаймыз. Aйткені 
Байқоңыр қаласы Ресейге жалға берілген. Жоғарыда 
айтылған мәселелер қай уақытта шешімін табады?», 
– деп цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш 
�неркәсібі министрлігінің �кіліне сұрақты т�тесінен 
қойды. Бұл сұраққа жауап берген вице-министр 
Марат Нұрғожин барлық мәселе мемлекетаралық 
комиссияның бақылауында екенін айтты. Ал қаланы 
кезек-кезеңімен жалға беруден шығару Қазақстан 
тарапынан күн тәртібінде тұр. Ол: «Біз еліміздің ішкі 
мемлекеттік органдарымен бірге осы жағдайдағы 
артықшылықтарды және кемшіліктерді егжей-тегжейлі 
талқылаудамыз. Роскосмос басшылығымен ауызша 
талқыладық. Бұл оңай мәселе емес. Басым жағы да, 
осал тұсы да бар», – деді. 

Ол нақты сұрақтарға да жауабын беріп, тариф 
бағасын т�мендету қалай жүзеге асатынын айтып 
берді. М.Нұрғожиннің айтуынша, Қазақстан тарапы 
Байқоңыр қаласындағы сумен және жылумен 
жабдықтау желілерін жаңғырту үшін жобалық-
сметалық құжаттама әзірлеп жатыр. Ал 
қосарланған салықтан босату туралы 
Ресей Мемлекеттік думасында заң 
жобасы қаралмақшы. 

Сонымен, Байқоңырдың беті бізге 
бұрыла ма? Мұны уақыт к�рсетеді.

�������	
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Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Қазақстан халқына 
арнаған Үндеуі осы аптаның 
басты жаңалығы болды.

Мемлекет басшысы 
Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезектен 
тыс сайлауын 2019 
жылдың 9 маусымына 
тағайындағанын мәлімдеді. 
Қ.Тоқаев Үндеуде: «Мен 
бұл жауапты шешім 
бойынша Елбасымыз 
Нұрсұлтан Gбішұлы 
Назарбаевпен ақылдастым. 
Парламенттің қос палата 
спикерімен, Премьер-
Министрмен кеңестім. 
Конституциялық Кеңестің 
келісіміне жүгіндім. 
Парламенттегі партия 
жетекшілерімен кездестім. 
Кезектен тыс сайлау 
туралы шешім қабылдау 
– �те маңызды әрі қажетті 
қадам», – деді.

Қасым-Жомарт Кемелұлы 
жоғары билік заңды және бейбіт 
жолмен ауысқанын, мұны бүкіл әлем 
қоғамдастығы түсіністікпен және 
құрметпен қабылдағанын жеткізді. 
Ел ішіндегі тыныштық пен береке де 
еліміздің іргесін нығайтты. Президент 
сайлауы осыған тағы да бір дәлел болуы 
керек. Ол: «Қазақстан – демократиялық 
мемлекет. Президент халықтың 
таңдауымен сайланады. Мен, Мемлекет 
басшысы ретінде, сайлаудың таза, 
ашық әрі әділ �туіне кепілдік беремін! 
Бұл – менің берік ұстанымым», – дей 
келе, ел-жұртты сайлауға барынша 
жауапкершілікпен қарауға, белсенділік 
танытуға шақырды. 

Шын мәнінде, келешегіміз әр отбасы 
мен әр азаматтың шешіміне тікелей 
байланысты. Осы орайда Мемлекет 

басшысы Nur Otan партиясы т�рағасының 
бірінші орынбасары Мәулен Gшімбаев, 
«Ақ жол» демократиялық партиясының 
т�рағасы Азат Перуашев, Қазақстан 
коммунистік халық партиясы орталық 

комитетінің хатшысы Айқын Қоңыров 
және «Ауыл» халықтық-демократиялық 
патриоттық партиясының т�рағасы Gли 
Бектаевпен кездесті. Бұл жүздесуде саяси 
науқанды ұйымдастыру мен �ткізудің 
жолдары қарастырылды.

Мемлекет басшысының мәлімдемесінен 
кейін ресми тіркелген партиялардың 
т�рағалары мен белгілі саясаттанушылар, 
қоғам қайраткерлері Президент сайлауына 
қатысты пікір білдірді.

Елбасы, Nur Otan партиясының 
Т�рағасы Нұрсұлтан Назарбаев партияның 
орталық аппараты құрылымдық 
б�лімшелерінің жетекшілерімен кеңесте 
алдағы сайлауға белсене қатысатындығын 
жеткізді. Ол: «Бұл сайлау биліктің 
заңдылығын одан әрі нығайтып, елімізде 
тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін қажет. 
Енді бізге партияның съезін �ткізіп, ел 

президенттігіне кандидатура ұсынуымыз 
керек.

Реформалар, даму, азаматтық қоғам – 
партияның жұмылдырушы негізі. Қоғамның 
тұрақтылығы, халықтың бірлігі мен келісімі 

�сіп-�ркендеуіміздің 
басты басымдықтарына 
айналды. 
Азаматтарымыздың 
лайықты �мір сүру 
деңгейін қамтамасыз 
ету және Қазақстанды 
әлеуметтік мемлекет 
ретінде дамыту мәселесі 
басым бағытымыз болып 
қала береді», – деді. 

Сонымен қатар 
Нұрсұлтан Назарбаев 
сайлауды толығымен 
ел заңнамасына 
сәйкес және барлық 
демократиялық 
нормалар мен рәсімдерді 
сақтай отырып �ткізу 
қажеттігіне назар 
аударды. 

Gлемдік 
экономика және 

саясат институтының директоры 
Ержан Салтыбаев та айтылып 
жатқан пікірлердің маңыздылығына 
тоқталды. Ол: «Еліміздің әлеуметтік-
экономикалық даму қарқынын сақтау 
үшін билік ауысымы үдерісін барынша 
тезірек аяқтау қажет. Сол кезде ғана ұзақ 
мерзімді міндеттер мен күн тәртібіндегі 
әлеуметтік маңызды бағдарламаларды, 
жобаларды жүзеге асыру жоспарында 
айқындық орын алады. Түрлі болжамдар 
сейіледі», – деді. 

Қысқасы, кезектен тыс Президент 
сайлауы маусымның 9-ына д�п келді. Енді 
сайлау барысында сабыр сақтап, әркім 
болашақ Президентті жүрек қалауымен 
таңдауына мүмкіндік бар.

�������	
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Ақтөбелік ажырасқан келіншек 
сүйіп қосылған күйеуін сотқа сүйреді. 

Gлеумет. Gлеумет. tt00

ЖАСАУ СОТҚА ЖАСАУ СОТҚА 
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ТҰРАҚТЫЛЫҚ КЕПІЛІТҰРАҚТЫЛЫҚ КЕПІЛІ

Жастардың 
басы қосылмаған 
соң, қыздың 
туыстары екі 
жасқа тарту еткен 
т�сек-орын, үйге 
қажетті заттар 
мен ыдыс-аяқты 
қайтарып алуды 
ж�н к�ріпті. 
Барлығы 700 
мың теңгеге 
бағаланған. 

Құдалар 
сот барысында 
татуласа алмаған. 
Ақыры екі жақ «Отбасылық сот» жобасы арқылы к�з 
құртына айналған мүлікті б�лісуге тура келді. Қыз жақтың 
шағымы толық қанағаттандырылды. 

Дәурен 
АБАЕВ,

ақпарат және 
қоғамдық даму 

министрі:

«Біз жас ұрпақтың дүниетанымын 
дұрыс қалыптастыруымыз керек. 

Қазіргі жастар өз пікірлерін ашық айта 
алады. Олар бәсекеге қабілетті, білімге құштар. Ең 
бастысы, олардың санасына жат ағымдарға қарсы 
мықты иммунитет қалыптастыру маңызды. Біз бай 

мәдениетіміз, ерекше салттарымыз, айрықша 
тарихымыз бар мемлекеттерміз. Сондықтан 
фанатизмге, діни консерватизмге, дәлелсіз 

қағидаларға беріліп кетпей, тура жолдан 
таймай, дінді дұрыс қырынан 
насихаттай білуіміз керек деп 

ойлаймын».
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Мұрат 
БАҚТИЯРҰЛЫ, 
Сенат депутаты:

«Біз 
мемлекеттік 
қызметкерлердің 
жалақысын 30% 
-ға көтереміз. Бірақ 
бұл соншалықты 
көп емес. Өйткені 
есепте қолданылған 
базалық жалақы 2011 
жылы бекітіліп, 17 690 
теңгені құрады. Яғни бұл 
күнкөріс деңгейінің 40% 
ғана. Соңғы бес жылда 
теңгеміз екі еседен артық 
құнсызданды. Бұл азық-
түлік пен тұтыну тауарлары 
бағасының өсуіне әкелді. 
Бұл қарапайым адамдарға, 
әсіресе халықтың әлеуметтік 
әлсіз топтарына қатты әсер 
етті. Жұмыссыздық пен 
кедейлік үкімет тарапынан 
үнемі назар аударуды талап 
ететін мәселе болып тұр». 

Бердібек САПАРБАЕВ, 
еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрі:

«Биылғы жылы мемлекеттік 
саладағылардың жалақысын 
көтеруге 115,7 миллиард теңге 
бөлінеді. Бұл өсім денсаулық 

сақтау, білім, әлеуметтік 
қорғау, мәдениет, спорт, ауыл 

шаруашылығы және басқа да 
салаларда жұмыс істейтін 

1 миллионнан астам 
мемлекеттік қызметкерге 

әсер етеді.
Сонымен қатар 2019 

жылдың 1 шілдесінен 
бастап аудандық және 

облыстық деңгейде 
азаматтармен тікелей жұмыс 

істейтін атқарушы орындардың 
қызметкерлеріне жалақы 

төленеді. Жалақының ұлғаюы 
ауылдар, аудандар мен өңірлер 
деңгейінде жұмыс істейтін 
78 мыңға жуық мемлекеттік 
қызметкерді қамтиды. Жалақының 
орташа өсімі – 25%».
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Рахман АЛШАНОВ, 
экономист:

«Қазақстандықтардың банк 
алдындағы қарызы жылдан-

жылға к�бейіп, оны т�леу 
қиынға соғуда. Қарызы 

бар азаматтарды банк 
комиссиясынан босату 
бұрыннан қарастырылған 
мәселе. Қазір банктер 
пайызын к�тереді 
дегенге күмәнім бар. 

Ұлттық банк осындай 
мәселелерді бақылап 

отыруы тиіс. Ал комиссиядан 
босату тұрғындарға қарызын �теуді 

жеңілдетеді». 

Светлана РОМАНОВСКАЯ, 
Ұлттық тұтынушылар 
лигасының президенті:

«Несие бойынша 
комиссия мен 
максималды 
пайыздық 
м�лшерлемені 
шектеу 
2018 жылы 
енгізілген 
болатын. Қазір 
заңды тұрғыда 
орындалуда. Бұл 
үрдісті бұрыннан 
қолданысқа енгізуіміз керек еді».

Ұлттық банк:

«Gлеуметтік жауапкершілікті, 
сондай-ақ жекелеген 

қарыз алушылардың 
жағдайын 

жақсарту 
мақсатында 
банк биыл 
2 сәуірден 
бастап 
келешек 

кезеңдер 
бойынша 

несиелерге қызмет 
к�рсетуге байланысты ай 

сайынғы т�лемдерді біржақты тәртіпте 
жоюға шешім қабылдады. 2016 жылғы 1 
шілдеде, жеке тұлғаға берілген банктік 
қарыздарды беру және қызмет к�рсету 
бойынша комиссиялар мен басқа да 
т�лемдердің тізімі бекітілді». 
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Сайлау – 2019

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 9 маусымда 
бүкілхалықтық Президент сайлауы �тетінін 
мәлімдеді. Бұл шынында да �те маңызды саяси, 
әлеуметтік, тарихи маңызы бар қажетті іс деп 
ойлаймыз. Себебі әр нәрсеге айқындық керек. 
Мемлекетте билік алмасқан кезде уақытша 
басқару да тарихи қажеттіліктен туған. Ал енді 
бүкілхалықтық заңды сайлау �ткізу, заңды президент 
сайлап алудың дәл осы жерде тарихи мәні бар. 

Еліміз осы жылдар ішінде экономика, саяси, 
мәдени, �ркениет жағынан үлкен жетістіктерге 
жеткен болса, оны ары қарай дамыту, белгіленген 
межелерге жеткізу де алда тұрған міндет. Соған 
еліміздің дамуын ұштастырып, үлкен биіктерге 
қол жеткізуге к�зделген мақсат-мұраттар бар. Осы 
орайда сайлау үлкен р�л атқаратынын байқаймыз. 
Елбасы – Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев та алдағы сайлауға баса мән берді. Нұрсұлтан 2бішұлы: «Қасым-Жомарт 
Тоқаев �зінің заңды құқығын пайдаланып, Қазақстан Президентінің кезектен тыс сайлауын 
�ткізу туралы Жарлыққа қол қойды. Бұл сайлау биліктің заңдылығын одан әрі нығайтып, 
елімізде тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін қажет.

Сыртқы саясатта да Қазақстанның беделі жылдан-жылға �сіп келеді. Озық елдермен 
терезесі тең үзеңгілес жағдайларға жеттік», – деді. 

Шынында да, жетістігіміз жетерлік. Табысымыз толағай. Осы үрдіс болашақта да 
жалғаса берері анық. Ал сайлау осы үрдіске дем береді. Бұл тұрғыда мемлекет басшысының 
«Сайлаудың демократиялық, әділ, таза, �туіне мен �зім кепіл боламын» деген с�зі к�кейіме 
қонды. Бұл дегеніміз – «Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, т�ртеу түгел болса, т�бедегі келеді» 
деген қазақтың мақалын келтіріп отырып айтқанда, халықтың жағдайын ойлап отырғаны 
да к�рініп тұр. «Ел бірлігі, ынтымағы бұзылмасын» деген ойларға қосылмайтын адам жоқ. 
Қаламгерлер қашанда халықтың, елдің тұтастығын ойлайды. Саяси партиялар елді жік-жік, 
жан-жаққа б�лмейді деген сенімдеміз. Олардың да таянышы тірегі – халық. Партиялардың 
�зін бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ауызбіршілікте болғанын қалаймыз. 

Осы сайлау еліміздегі демократия қандай деңгейде екенін жалпақ әлемге танытады ғой 
деген ойдамыз. Қалай болғанда да біздің халық �зінің �ркениетті жолдағы ел екенін осы 
сайлауда бір к�рсететін шығар. 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Қазақстан – демократиялық мемлекет. Президент халықтың 
таңдауымен сайланады. Бұл – менің берік ұстанымым! Алдымызда зор міндеттер тұр. Мен 
халқымызға, яғни Сіздерге сенемін», – деуі бәрімізге қанат бітіреді, сенім ұялатады. Сайлау 
сәтті �тсін делік!

������� 	
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
халыққа арнаған Үндеуі жұрттың назарын аударған 
мәселенің бірі де бірегейі болды. Президент �з 
с�зінде: «Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, т�ртеу 
түгел болса, т�бедегі келеді» дейді дана халқымыз. Алдағы сайлауға баршаңызды барынша 
жауапкершілікпен қарауға шақырамын. Еліміздің келешегі, әр отбасы мен әр азаматтың 
тағдыры Сіздердің шешімдеріңізге тікелей байланысты!» дегенді �те орынды айтты. Сондықтан 
осы сайлауда белсенділігіміз �те қажет.

Бұл сайлау – ел-жұрт күтіп жүрген сайлау. 6йткені болашақта мемлекетті кім басқаратыны 
ешкімді де бей-жай қалдырмағаны анық. Сондықтан 9 маусымда �тетін кезектен тыс 
Президент сайлауы саясаттағы үлкен оқиға болмақ. 

Рас, біз мықты мемлекет құрдық. Бірақ мемлекеттің орнықтылығы билік ауысқанда ғана 
белгілі болады. Мысалы, Украина мен Қырғызстандағы президент сайлауын алып қаралық. 
Оларда халықтың к�терілуі, билікті ауыстыруға бейімділік бірден байқалады. Қит етсе т�ңкеріс. 
Бірақ осыдан халықтың тұрмысы жақсарып кетті деп айта алмаймын. Сайлау халықтың 
мәдениетін к�рсетеді. Бұл жағынан баршаға �неге к�рсете аламыз. Кезекті сайлаудың да 
ауызбіршілікте �теріне күмәнім жоқ. 2ркімге әртүрлі адам ұнайды. Мәселе адамда емес, мәселе 
– процесте. Менің ойымша, бәріміз белсенді болуымыз керек. Саяси реформаларға қатысып, 
жағдайымызды жақсартуға ортақ амал қарастырайық. Мысалы, қазір біреулер сайлауға 
қатысты заң ұнамайтындығын айтады. Алайда осы сайлаумен �мір бітпейді ғой. Керісінше, осы 
сайлаумен �мір жаңаша басталады. Сондықтан мемлекетке негізі жүз жылдық перспективамен 
қарағанымыз ж�н. Сайлауға сеніммен барайық. 6згерістерді дұрыс қабылдап, тыныш �мір 
сүруге дағдыланайық. Болашақ ұрпаққа мықты мемлекеттің тізгінін тапсырайық. Бұл сайлау 
жай ғана сайлау емес, болашағымыздың сайлауы. Менің ойымша, келешекте елді басқаратын 
азамат жастарға к�п к�ңіл б�лгені дұрыс. 6йткені қазіргі жастар басқаша. 6згеше ойлайды. 
Олар кейбір нәрсені к�п күткісі келмейді. Бүгінгімен �мір сүреді. Интернет дамыған заманда 
ақпарат к�зі ашықтығын барынша пайдалануды ойлайды. Осыған орай болашақ президент 
күрделі әрі заманауи реформалар жасаса деген ой бар. Президент ауысқан сайын оның �з 
қолтаңбасы болады. Сол қолтаңба халық тұрмысының оңалуынан анық байқалады. Еліміздің 
Тұңғыш Президенті салған сара жол одан әрі жалғасып, әлеуметтік мәселелер жедел шешіліп 
отырса, нұр үстіне нұр болар еді. 

Ең бастысы, мемлекетті басқаратын адам �з ісіне адал болуы керек. Міне, сондай азаматты 
таңдап, болашағымызды �зіміз жасауға септігімізді тигізейік. Сайлаудан қалыс қалмай, 
болашағымызды бірге жасайық!
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ДАМЫҒАН ЕЛДЕРДІ 
ТАҢДАЙЫҚ

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ, 
Сенат депутаты:

АЭС салу мәселесі ұзақ жыл к�лемінде 
болып жатқан әңгіме. Дамыған елдерге 

қарасақ, 
солардың 
к�пшілігінде 
АЭС бар. 
Олар �ткен 
ғасырдың 
80-90 
жылдарынан 
бастап сала 
бастады. 
ХХ ғасырда 
энергияның 
екі түрін ғана 
пайдаландық. 
Бірі – к�мір, 
бірі – 
мұнай. Ал 

90-жылдары әлемде электр энергиясын 
�ндірудің баламалы жолы пайда болды: 
Жел, күн. Қазір к�мір жағып, одан электр 
энергиясын алатындар жоқтың қасы. 
К�бі АЭС, су электр стансасы немесе 
басқа да баламалы к�зге ауысқан. Еліміз 
тұрғындарының саны 18 миллион. 
К�мірдің де, газдың да қорына баймыз. Біз 
энергияны су электр стансасынан, жылу 
электр стансасынан аламыз. АЭС атымен 
жоқ. Бес жыл бұрын Оңтүстік Корея мен 
Қазақстан арасында келісім болды. Ол 
бойынша Оңтүстік Корея Балқаш маңынан 
жылу электр стансасын салуы керек еді. 
Екібастұздың к�мірін пайдаланатын 
болды. Бірақ экологиялық зардабы к�п 
болатындықтан, халық шулап, Парламент 
депутаттарының біразы қарсы шықты. 
С�йтіп, ол тоқтады. Алайда жылдан-жылға 
электр энергиясына сұраныс артып барады. 

Еліміз уран қоры бойынша әлемде 
бірінші орында, �ндіру бойынша екінші 
орында тұр. Бәріміз уранды қару жасауға 
ғана пайдаланады деп ойлаймыз. Алайда 
уранды бейбіт жағдайда да пайдалануға 
болады. 2лі күнге уранды шикізат түрінде 
сыртқа сатамыз. Бағасы да қымбат емес. 
Ендігі мәселе – осы шикізатты �ңдеу, 
тауар ретінде сату күн тәртібінде тұр. Бірақ 
оған мемлекеттің мүмкіндігі жетпей отыр. 
Шынын айтқанда, қомақты қаржы керек. 
Сондықтан АЭС салу мәселесі к�теріліп 
отыр. Бізде уран бар. Оны келешекте 
к�рші Қытайға, 6збекстанға сатуымызға 
болады. Экономикалық жағынан тиімді. 
Бірақ экологиялық жағынан тиімсіз. Оны 
тиімді ету үшін біз АЭС-ын Ресейдің емес, 
ең дамыған елдердің технологиясымен 
салуымыз керек. Ресейдің технологиясын 
жоғары деңгейде деп айта алмаймын. 
Жапонияда цунамидің кесірінен АЭС 
жарылып, экологияға к�п м�лшерде 
зиян келді. Жапония соны ең озық 
технологиямен салған. Осындай жағдайлар 
бізді ойландыруы керек. Сондықтан АЭС-
тің салынатын орнын айқындауымыз 
керек. Мысалы, Сарыарқа, Бетбақдала 
бар. АЭС салынатын жерде халық аз 
тұруы керек. Бұл – бір. Екіншіден, ең 
үздік технологиямен салған ж�н. Осы екі 
нәрсе ескерілсе, онда қазақ жеріне атом 
стансасын салуға болады. Біз атом мен 
ураннан қорықпауымыз керек. БАҚ-та 
негізсіз, дәлелсіз ақпарат к�п тарап кетті. 
2лемдік �ркениет к�шінен қалмауды 
біреуі айтпайды. Ерте ме, кеш пе, бізде газ 
қымбаттайды. Газдың, мұнайдың қоры 
азаяды. Олар азайса, электр энергиясы 
қымбаттайды.

Иә, баламалы энергия к�здері 
де пайдаланылып жатыр. Былтырғы 
ЭКСПО-2017 к�рмесінің мақсаты да осы 
болатын. Бәрінен де қызығы, АЭС бүгін-
ертең қолға алынатын нақты жоба емес. 
Алдағы он жылда да салынуы екіталай. 
Ол үшін миллиардтаған доллар қаржы 
қажет. Алдымен, зерттеу жүргізілуі тиіс. 
Сондықтан сабыр сақтайық. 

Президент Қ.Тоқаевтың Мәскеуге 
сапары барысында Ресей тарапы елімізде 

АЭС салуды ұсынды. Терістіктегі көрші стансаны орыс 
технологиясымен салынғанын қалайды. Біздің үкімет бұл 
мәселеде асықпайтынын, халықтың пікірі ескерілетінін, 
әсіресе қандай технология қажеттігін өзіміз шешетінімізді 
мәлімдеді. Дегенмен, АЭС салу мәселесі қоғамда қызу 
талқыланып жатыр. Осыған орай депутат пен ғалымның 
пікірін білдік.
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ШЕГІРТКЕ 2,1 МЛРД ТЕҢГЕ СҰРАЙДЫ
Елімізде шегірткеге 

қарсы күрес 
басталды. Қауіпті 
жәндік бірінші 
болып бас 
көтеретін 
аймақтарда 
сақтық шарасы 
қолға алынды. 

Ауыл 
шаруашылығы 
министрлігі 
хабарлағандай, Түркістан 
�ңірінде Марокко 
шегірткесіне қарсы 84 мың 
гектар жер �ңделмекші. 
Қазір 51 мың гектарды 
�ңдеуге арналған препарат 
жеткізілген. 2сіресе 
6збекстанмен шекаралас 
аумақтарға шегірткенің 
тосыннан қоныс аударуын 
қадағалау к�зделуде. 
Аймақта 2017 жылы 

марокколық шегірткеге 
қарсы 172 584 мың, 
былтыр 258,9 мың гектар 
жер �ңделген. Бұл дерек 
«шырылдауықтардың» 
шапшаң к�бейгенін 
дәлелдейді. 

Жамбыл облысында 
да мамандар бас қосты. 

Облыста марокколық, 
итальяндық және азиялық 
шегірткеге қарсы жерді 

�ңдеу 20 сәуір басталады. 
Зиянкестерге қарсы 
184,5 мың гектар 
�ңделеді. 

Елімізде зиянды 
және аса қауіпті 
зиянкестердің таралуы 
3,9 млн гектарға 

жететіні болжануда. 
Оның ішінде 950,4 

мың гектарда шегіртке, 
2,3 млн гектарда астық 

дақылдарының ауруы 
кездесуі мүмкін. Сондықтан 
сақтану үшін республикалық 
бюджеттен 4,4 млрд теңге 
б�лінеді. Оның 2,1 млрд 
теңгесі тек шегірткені жоюға 
арналады. Бұл жұмыстарға 
2 мыңнан астам маман, 
12 ұшақ, 18 жеңіл ультра 
жеңіл авиация (ALS) 
жұмылдырылады. 

ТАРИХИ МАҢЫЗЫ 
ЗОР ОҚИҒА

БОЛАШАҚТЫ 
БІРГЕ 

ЖАСАЙЫҚ!

ҚУАТТЫ ЭНЕРГИЯ

Жексен ТОҚТАРБАЙ, 
ғалым-химик:

Қазір 31 мемлекетте АЭС бар. Осы 
арқылы энергия мәселесін шешіп 
отырған мемлекеттер жеткілікті. Мысалы, 
Францияның энергия қорының – 72, 
Украина – 55, 
Словакия – 54, 
Бельгия мен 
Венгрия 50 
пайыз атом 
энергиясынан 
алады. АҚШ 
атом энергиясын 
ең к�п �ндіруші 
ел болып 
саналады. 

Енді осы 
АЭС салудың 
тиімді тұстарына 
тоқталайық:

Біріншіден, 
энергия құны 
арзан болады. Негізгі отын – уран. Елімізде 
уран қоры жеткілікті. Шикізат арзан болса, 
энергия да арзанға түседі. 

Екіншіден, атом энергиясы энергияны 
�те к�п береді. Салыстырар болсақ, 1 кг 
к�мір толық жанғанда 8 киловатт сағат 
энергия берсе, 1 кг мұнай толық жанғанда 
12 киловатт сағат энергия береді. Ал 1 кг 
ураннан 24 000 000 киловатт сағат энергия 
б�лінеді. Демек, к�мір және мұнай �німіне 
қарағанда, 2-3 миллион есе к�п энергия 
береді. 

Үшіншіден, қоршаған ортаны ластайтын 
газ аз б�лінеді. Егер 1 кг уран б�летін 
энергияны к�мірден алсақ, ауаға шамамен 
10 000 тонна зиянды газ таралады. Бұл газ 
экологиядан тыс адамның тыныс жолын 
ауыр деңгейде зақымдайды. Зиянды 
жақтарына келсек: 

Экологиялық әсері. АЭС-те энергия 
�ндіруден қалатын қалдық �те радиоактивті 
болғандықтан, олар сыртқа тарап кетсе, 
одан орасан зор м�лшердегі радиоактивті 
сәуле таралады. Экологияға орасан зор 
зиянын тигізеді. Мәселен, адамдар үшін 
қатерлі ісіктің алуан түрін тудырады. 
Генетикалық мутацияға ұшыратады 
(������� ����� ө����� �����) т.б. Ал 
жануарлар осы сияқты дерттен жаппай 
қырылады. 

АЭС құрылысы қымбат. Мысалы, 
Жапонияның әйгілі Hitachi компаниясы 
Ұлыбританияға АЭС салып бермек болған. 
Құрылысы 2020 жылы басталатын екі атом 
реакторының құнын 17 миллиард долларға 
бағалапты. Бұл BBC-дің дерегі. 

Ресей АЭС салып бермекші? Ресейдің 
сынақ ретінде ең алғашқы АЭС-і 
Қазақстанда, Ақтауда Каспий теңізінің 
жағасына салынған BN-350 реакторы 
болатын. Бұл реактор 1964 жылдан бастап 
1993 жылға дейін жұмыс жасаған. Бұл 
реакторды Каспий теңізінің суын тұшытуға 
пайдаланылды. Қазір Ресейде РБМК-
1000 және РБМК-1500 деген ректорлар 
қолданыста бар. Мәселен, 1986 жылы 
жарылып кеткені РБМК-1000 болатын. 
Бізге де осы аталған реакторлардың бірін 
салып беретіні с�зсіз. Егер бізде АЭС 
салынатын болып шешілсе, техникалық 
жағын және сапасын қатаң бақылауда 
ұстау керек. Сосын, олар жаңадан сала 
ма, әлде �здері қолданбай тұрған ескі 
реакторларының біреуін әкеле сала ма? Сол 
жағын да тексеру керек деп ойлаймын.

Қорытындыласақ, АЭС бізге шынымен 
де қажет пе? Бізде соншалықты энергия 
тапшылығы бар ма? Миллиардтаған 
доллар жұмсалған жоба �зін ақтай ма? 
Ертең толық қуатында жұмыс істей ме? 
Ірі индустриалды ел болмағандықтан, 
сонша к�п энергия қажет пе? Қытай 
және АҚШ сияқты үлкен индустриалды 
елдер �здерінің энергиялық қажетін 
қанағаттандыру үшін АЭС-ті к�птеп салып 
жатыр. Ал Германия бастаған Батыс елдері 
�здерінің қолданыстағы АЭС-ін зиянды 
жақтарынан алаңдап, жауып жатыр. 

����: ������ �	����, �����
�
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Jas qazaq: Елімізде жеңіл �неркәсіп 
тоқтап тұр деуге болады. Алайда бір кездегі 
Жамбыл тері илеу фабрикасы, Қарғалы шұға 
комбинаты, Қостанай мен Семейдегі жүн 
�ңдеу фабрикасын қайта қалпына келтірудің 
мүмкіндігі бар ма? 

�������� 	
�����: Еліміз қой 
шаруашылығының отаны еді. Бұл байлықтың 
игілігін әлемнің оннан астам елі де к�рді. 
Жеңіл �неркәсіптері бізден алған биязы 
жүнмен толық қуатында жұмыс істеді. Қазіргі 
жағдаймыз қалай? 

Биылғы жылдың басындағы санақ 
бойынша еліміздегі қой саны – 16 миллионға 
тең болды. (сім бар. Бірақ �те баяу. Бұрын 
биязы жүнді қой тұқымының үлесі 50-60% 
болса, қазір 20% деңгейінде. Бұрын 1 келі 
биязы жүн – 7, 1 келі қой еті 1,30-1,40 рубль 
еді. Қазір 1 келі биязы жүн бағасы 1000 
теңгеге әзер жетеді. Қой етінің бағасы 1700 
теңгенің айналасында. Осының барлығы 
�ңдеу �неркәсібінің жетілмегендігінен. Жүн 
�ңдеу де, ет �ңдеу де ұмытылды. Айталық, 
Қостанайда, Алматы облысының Қарғалы 
ауылында мыңдаған адамды тұрақты кәсіппен 
қамтыған, жүн �ңдейтін кәсіпорындар жұмыс 

істеді. Дегенмен, оларға сапалы кәст�мге 
жарамайтын, 3-класты жүн жеткізілетін. 
Аталған шикізаттан негізінен пальтолық драп 
мата тоқылатын. Ал сапалы жүннің барлығы 
Балтық жағалауындағы елдерге, Ресейге 
жіберілетін. Ең әдемі кәст�мдер сол жақта 
тігілді. 

Бүгінгі басты проблема – жүнді де, етті де, 
теріні де қайта �ңдеу. Мал шаруашылығын 
�ркендетуге қатысты қабылданған 
бағдарламалар бойынша ендігі жерде жүн 
шикізат түрінде шетелге сатылмауы тиіс. 
Оны жуып, тазалап барып қана сыртқы 
саудаға шығаруға болады. Ал �ткен ғасырдың 
соңындағы к�рсеткіштерге қайта қол жеткізу 
алдағы он жылда мүмкін емес. Ол үшін 
мемлекет тарапынан да, қой шаруашылығы 
�німдерін �ндірушілер мен оларды �ңдеуші 
кәсіпорындар тарапынан да қыруар шаруа 
жасалып, тұтас жүйе қалыптасуы тиіс.

Jas qazaq: Қазір биязы жүн �ндірісін 
дамытсақ, ол 
экономикаға 
несімен тиімді? 

�������� 
	
�����: 
Қазір жүн 
�ңдеу �ндірісі 
жоқ. Тек 
шикізат �ндіру 
бар. Жылына 
шамамен 
2,0-2,5 мың 
тонна (табиғи 
салмақпен) 
биязы жүн 
алынады. 
Биязы жүнді 
қой тұқымдары 
�сірілетін 
негізгі аймақ 
– Алматы мен 

Жамбыл облыстарының үлесі осы 
к�рсеткіштің 75-80%-ын құрайды. 
Ал сапалы жүннен иірілген жіпке 
қажеттілік �те жоғары. Ішкі, әсіресе 
сыртқы нарықта сұраныс зор. 
Бірақ соған сай жұмыс жоқ. Даму 
деңгейі т�мен жеңіл �неркәсіпті 9% 
ғана қамтып отырмыз. Bлі күнге 
импортқа тәуелдіміз. Ол экспорттан 
10 есе артық. Экономикалық 
тәуелділіктен арылу үшін еліміздің 
халқын кемінде 30% к�лемінде �зіміз 
тауармен қамтамасыз етуіміз қажет. 

Егер биязы жүн �ндірісін дамытар болсақ, 
қой шаруашылығы, жүн �ндіру, ет �ндіру, 
мал басын к�бейту, ондаған мың адамды 
жұмыспен қамту мәселесі оң шешімін тапқан 
болар еді. 

Ауыл шаруашылығы ғылымдарының 
докторы Алтынбек Нартбаев ағамыз 
бір оқиғаны үнемі айтып жүреді. 1996 
жылы Гонконгтан келген іскер Павлодар 
облысының Бесқарағай асыл тұқымды қой 
зауытынан �ндірілген 100 тоннадай биязы 
жүнді жудырып, сатып алған. Кейіннен сол 
кәсіпкер Шанхайда жүн фабрикасын ашқан. 
(кініштісі, қазір �ндірілген азын-аулақ 

жүн не �ңделмейді, не толық сатылмайды. 
Бірді-екілі бұрынғы кәсіпорындар шақтап 
қана алып, �з қажетіне жаратады. Егер жеңіл 
�неркәсібі дамыған елдердегі секілді, биязы 
жүннен иірілген жіптің килосы 14-15 долларға 
тең болса, бізде де осы сала аса пайдалы 
кәсіпке айналар еді. Bлемдік нарықта 
жүн сапасы артқан сайын баға да �седі. 
Мәселен, Ватикан, Жапония секілді елдердің 
дәулеттілері Австралия қой �сірушілеріне 
сапалы жүнге 10 жыл бұрын тапсырыс береді. 
Қымбаттығына да қарамайды. Осындай 
деңгейге к�терілсек, біздің де жұмысымыз 
д�ңгелеп жүре берері даусыз. 

Jas qazaq: Бізге бір мықты бағдарлама 
жетпейтін секілді ғой...

�������� 	
�����: Иә, бір орнықты, 
жедел ілгерлеуге мүмкіндік беретін 
бағдарлама қажет. Айталық, биязы жүнді 
қой қай аймақта �сіріледі, сол маңға жүн, 
тері, ет �ңдейтін кәсіпорындар салынуы 

тиіс. Мемлекет к�ңіл б�лгені ж�н. Жүнді 
жуу, жіп иіру, мата жасауға кемі 70 миллион 
еуро керек. Ондай қаражатты қандай кісі 
қалтасынан шығара қояды? 

Бізде қазақтың биязы жүнді қойы, 
қазақтың оңтүстік мериносы, арқар меринос, 
неміс тұқымымен будандастыру арқылы 
шығарылған жаңа тұқым – етті меринос 
тұқымдары �сіріледі. Австралия мериносы 
қошқарымен шағылыстырған саулықтардан 
да аса сапалы т�л алынады. 

Еліміздегі негізгі биязы жүнді тұқым 
– қазақ биязы жүнді қойы жергілікті 
табиғат жағдайларына т�зімділігі және 
т�лшеңдігімен к�зге түседі. Ол Алматы 
облысында Күрті, Бабычев, Алдабергенов 
шаруашылықтарында �сіріледі. Осы және 
басқа да шаруашылықтарда қырқылған 
жүн әлдекімдердің қолында кетіп жатыр. 
Яғни кім қомақты ақша береді, сол сатып 
алады. Кейбір шаруашылықтарға алдын 
ала қаражат беріп, қырқым науқанын 

күтетіндер де кездеседі. Бұл 
жүйесіздікті тоқтататын 
уақыт жетті. Осындай 
кемшілікті жоюдың бірегей 
жолы – кешенді мемлекеттік 
бағдарлама қабылдау.

Jas qazaq: Қой 
шаруашылығына маман 
жетіспейтін к�рінеді. Бұл 
кемшілікті жоюдың жолы бар 
ма? 

�������� 	
�����: 
Кеңестік кезеңде атакәсіп 
жақсы дамыған еді. Шопан ақ 
таяғын баласына тапсыратын. 
Қазір бұл үрдіс тоқтап қалды. 
Сондықтан жастарды қой 
шаруашылығына қызықтыру 
үшін жүйелі іс-шаралар 
жасалуы керек. Бұл тұрғыда 
ауыл шаруашылығы 
министрлігі нақты 
жұмыстарды қолға алып, 
�міршең жобаларға қаржы 

б�лінуін және 
оның тетіктерінің 
тиімді жұмыс 
істеуін қадағалай 
бастады. Енді 
осы шаралардың 
іске асырылу 
қарқынын арттыру 
қажет. Мысалы, 
дамыған елдерде 
қой бағуға адамды 
қызықтыратын 

фактор к�п. Жарығы тұрақты, қорасы, 
жайылым алқаптары, бордақылау алаңдары 
заманауи талаптарға сай, мал дәрігерлік 
қызметі дамыған. Күн батереялары, 
жерасты құдық суы, шағын тракторлар, 
компьютерлік бағдарламалармен 
басқарылатын технологиялар кеңінен 
пайдаланылады. Қалдықсыз �ндіріс 
технологиясы дамыған, тіпті малдың 
қиына дейін сатылады. Жайылымдық 
мал шаруашылығы ел экономикасында 
зор орын алатын Моңғолияның �зінде 
қой, ешкі, түйе жүнінен жіп тоқып, мата 
�ндіру жақсы жолға қойылған. Біріншіден, 
осындай тәжірибелерді үйрену қажет. 
Екіншіден, қой шаруашылығы �німінің 
сапасын, нарық талаптарына сай, жүйелі 
қадағалауды қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретін заманауи зертхана жұмысын тез арада 
ұйымдастыру қажет. 

(міршең технологияларды кеңінен 
пайдаланып, саланың тартымдылығын 
арттыру – атакәсіпті, әлемдік бәсеке 
талаптарына сай �ркендетудің және жастарды 
�ндірісте тұрақтандырудың бірден-бір әрі 
шешуші жолы. 

Біз «Модельді ферма» деген жобаны енді 
ғана қолға алып жатырмыз. Қазір осы жоба 
бойынша �ткен жылы іріктеліп алынған 
шаруашылықтар қойға радиотолқынды 
сырға салып, олардың тұқымдық-�німділік 
қасиеттерін есепке алу жұмыстары 
компьютерлендірілді. Францияда �сірілетін, 
«иль-де-франс» асыл тұқымды қойларын 
Белоруссиядан сатып алдық. Бағасы – 700 
еуро. Осыны к�бейтіп, шаруа қожалықтарына 
неге сатпасқа? Қазақтың да «иль-де-франсы» 
болуы керек. Сондықтан шетелдерде кеңінен 
қолданылатын бағалы тұқымдық қор мен 
�міршең технологияларды отандық �ндіріске 
батыл енгізу – уақыт талабы.

Қазақ мал шаруашылығы және мал азығы 
�ндірісі ҒЗИ филиалы Қой шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институты ғалымдарының 
әдістемелік жетекшілігі және тікелей к�мек 
к�рсетуімен алдағы уақытта отандық және 
шетелдік бағалы тектік қорды, әсіресе 
Австралия етті мериносы, доне, қазақтың 
солтүстік мериносы, қазақтың оңтүстік 
мериносы тұқымдарын қарқынды �сіру 
арқылы малдың жүн сапасын, тірідей 
салмағын, тезжетілгіштік қасиеттерін 
арттыруға бағытталған жұмыстар серпінмен 
жүргізілетін болады. Қалай десек те, қой 
бағу – бізге жат кәсіп емес. Тек заманға 
сай бейімделгеніміз ж�н. Егер осы 
салаға әлемдік тәжірибелерді, отандық 
қой шаруашылығының ерекшелігін 
ескере отырып, тиімді енгізер болсақ, 
шопан болуды армандайтындар қатары 
к�бейетіндігі даусыз.

– �
���������� �����!

�
���������� 
�������� ��������
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WTCE – борттағы тағам, сауда 
мен жолаушыларға арналған 
қолайлы жағдай саласындағы 
басты жаһандық шара. 350-ден 
астам жеткізушінің �німі мен 
қызметі ұсынылатын жылдағы 
оқиға Гамбургте �ткізіледі. К�рмеге 
800 астам әуекомпаниялары мен 
теміржол компаниялары қатысады. 
WTCE шеңберінде жолаушыларға 
қызмет к�рсету сапасы туралы 
конференция, ұшақ интерьері және 
жолаушы тасымал саласындағы 
технологиялық шешімдер к�рмесі 
�теді.

«Эйр Астана» «Самұрық-
Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының 
және BAE Systems компаниясының 
51% және 49% тиісті үлесі бар 
бірлескен кәсіпорны болып 
табылады. Тұрақты рейстерді 2002 
жылдың 15 мамырында орындай 
бастады. 60 астам халықаралық 
және ішкі бағыттарда ұшады. 
Компанияның әуе флоты Boeing 
767/757, Airbus A320/А321 
және Embraer E190 33 ұшақтан 
тұрады. «Эйр Астана» ТМД 
және Шығыс Еуропа елдеріндегі 
тасымалдаушылардың арасында 
Skytrax халықаралық агенттігінің 
2012 жылы беделді 4 жұлдызды 
рейтингін және «Орталық Азиядағы 
және Үндістандағы ең үздік әуе 
компания» сыйлығының 7 дүркін 
лауреаты. «Эйр Астана» tripadvisor 
сайтының travelers’ choice awards 
2018/2019 сыйлығының «Аймақтық 
Азия тасымалдаушысы» cанатының 
екі дүркін жеңімпазы атанды.
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1-4 cәуір аралығында Гамбургте өткен 
борттағы тағам мен қызметтің дүниежүзілік 
көрмесінде «Эйр Астана» барлық 
ұсынған санаттарда марапаттарға ие 
болды. Әлеумет бизнес және эконом-
кластың жол жиынтықтарын, оған қоса, 
балалар жиынтықтарын жоғары бағалады. 
Балаларға арналған жол жиынтықтары 
бірден үш беделді марапатты жеңіп алды. 
Travel Plus, Onboard Hospitality және PAX 
International. Одан басқа, әуекомпания 
PAX International салалық басылым 
оқырмандарының пайымдауынша, ТМД 
елдері арасында «Тасымалдаушының 
ерекше тағамы – 2019» марапатын ұтып 
алды.

Әуе қатынас

Inforgraphic

Өткен ғасырда 
елімізде 38 
миллионға жуық қой 

болды. Жылына 100-105 мың тонна жүн 
өндірілді. Оның 60-65 пайызы жоғары 
сапалы. Биязы жүн 12 мемлекетке 
саудаланған. Нарық экономикасы 
басталысымен осындай кереметтер 
қолдан сусып кетті. Биязы жүн бизнесінің 
тығырыққа тірелуі жергілікті жеңіл 
өнеркәсіпті тақырға отырғызды. 
Енді бұрынғы жетістікке қайта қол 
жеткізудің жолы бар ма? Жалпы қой 
өсірудің келешегі қалай болмақ? Осы 
секілді сұрақтарды Қой шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институтының 
директоры, ауыл шаруашылығы 
ғылымдарының докторы, профессор 
Бақытжан Мұсабаевқа қойдық.

00

Сұхбат

2018 жылғы қаңтар

ТАУАР АЙНАЛЫМЫ – 

7,6 МЛРД 

БІР ЖЫЛДЫҚ ӨСІМ – 

15,8%

ЭКСПОРТ – 

5,3 млрд (+31%)

ИМПОРТ – 

2,2 млрд ( – 9,3%)

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА» 
КӨРСЕТКІШІ – 

102-орын 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЛОГИСТИКА 
ТИІМДІЛІГІНІҢ КӨРСЕТКІШІ 

(LPI) – 71-орын
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ЭКСПОРТ – 
ИМПОРТ ($) 
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ЕЛ МАҚТАНЫШЫ БОЛУЫ ТИІСЕЛ МАҚТАНЫШЫ БОЛУЫ ТИІС
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Бұл жыл басында «Жусан» 
операциясымен Сириядан елге 
оралған Мәдинаның сөзі (есімі 
өзгертілді). Ол қалай адасты? 
Атырау – Ыстамбұл – Сирия 
сапарынан соң қандай ой түйді, не 
қорытынды жасады. Алты жыл от пен 
оқтың ортасында өткен өмірі туралы 
біз Мәдинаның өз аузынан естідік.

лқисса. �детте сәләфизм 
ағымына еріп, Сирия мен Иракқа 
жиһадқа аттанушылардың жолы 
бірақ нұсқадан тұрады. Біреудің 

ықпалымен намаз оқуды бастайды. 
Тап болған ортасы оған имамнан 
кеңес сұрамауды, діни білімді интернет 
арқылы Дарын, Ділмұрат және тағы да 
басқа «ұстаздардан» үйренуге үгіттейді. 
Уақыт )те «Намаз оқымаған адам да, 
мемлекет те кәпір. Кәпір елде )мір 
сүруге болмайды» деген тәкфірлік 
теріс сенім олардың санасын мықтап 
жаулайды. �рі қарай не істеу керектігі 
туралы сұрақ туындайды. Міне, осы 
сәтте олар арғы жағында ешқандай 
ислам емес, халықаралық лаңкестік 
ұйымдардың жымысқы пиғылына 
құрылған қақпанға түседі. Жиһадқа 
аттану туралы интернеттен оқып, біледі. 
Жалған халифатты уағыздаған, )тірік 
түсірілген видеоларға сенеді. Болмаса 
«Сирияда кәпірлер мұсылмандарды 
қырып жатыр. Бауырларымызға 
к)мектесуіміз керек. 2лсек, шәһид 
болып, жәннатқа кіреміз» деп, )мірге 
әкелген ата-анасын, туған жерін тәрк 
етеді. С)йтіп, Сирияға қашады. Арғы 
жағы біз түгілі, бүкіл әлемге аян...

«ЖӘННАТҚА БІРГЕ БАРУДЫ 
ҚАЛАЙМЫН»

Бұл – Сирия асып кеткен күйеуі 
Ерсайынның (����� ө���	
����) скайп 
арқылы Мәдинаға жазған хатынан үзінді. 
2012 жылдың желтоқсанында «Украинаға 
жұмысқа кеттім» деп алдап, Сирияға 
қашып кеткен Ерсайынның артынан 2013 
жылдың наурыз айында Мәдина да жолға 
шығады. Астрахан қаласынан ұшаққа 
отырған келіншек Ыстамбұл қаласына 
жетіп, әрі қарай күйеуі екеуі Сирияға 
)теді. Мәдина: «Сирияда автомат ұстаған 
адамдарды к)ргенде, ойланып қалдым. 
Мен барғанда күйеуім ДАИШ-тың 
құрамында соғысып жүр екен», – дейді.

2зінің айтуынша, Атыраудан жолға 
шыққан сәтте кері қайтуға билеті бар болса 
да, Сирияда бақандай алты жылға қаламын 
деп ойламапты. Ол «Қайтатын уақыт 
жақындағанда күйеуіме «мен қайтамын, сен не 
істейсің, қайтасың ба?», – деп сұрадым. «Сен 
не айтып отырсың? Қайдағы қайту? Мен осы 
соғысқа қатысуды мақсат етіп келдім. Сен де 
қайта алмайсың. Себебі сенің Сирияда екеніңді 
Қазақстан біліп отыр. Барсаң, бірден түрмеге 
жауып тастайды», – деді. 

Алғашында шейх Сүлейман деген қалада 
тұрдық. Бос тұрған хан сарайындай үйге 
қоныстандық. Соғыс салдарынан иесі тастап 
кеткен үй қымбат дүние-мүлкі бар, жанға 
жайлы баспана болып шықты. ДАИШ 
алғашқы кезде мал береміз деген. Бірақ 
бермеді. Ай сайын адам басына 100 доллардан 
берді. Одан – 50, соңғы кездері 35 долларға 
түсіп кетті. 

Жұбайым соғысқа қатысты, айлап далада 
болады. Соңына таман бір айға демалыс 
беретін болды. К)шіп жүрдік. �йелдер мен 
балаларды Ракка қаласына к)шірді. Ракка 
барлық лаңкестер жиналған жер болғандықтан, 
аяусыз талқандалды. Неше түрлі ұлт бар екен. 
Соның ішінде қытай мен орыс к)п болды».

«ӨМІРІМ ЖЕРТӨЛЕДЕ ӨТТІ»

«2мірім жерт)леде )тті. �скери ұшақтар 
жиі ұшады, бомбалайды, танкпен де 
атқылайды. 2013 жылы туған балам толғақ 
кезінде аяғымен келіп қалды. С)йтіп, 8 сағат 
толғаттым. Жерге түскенде бала жыламады. 
1-2 минуттан соң жүрегі тоқтап қалды. 2016 
жылы туған екінші балам қазір 3 жаста. 
Ұшақтың дауысын естісімен баламды к)теріп, 
4-қабаттағы пәтерден жерт)леге жүгіріп 
түсемін. Бірақ жерт)ле де қорқынышты, бомба 
түссе, есігі жабылып қалуы мүмкін... 

Ол жақта адам т)згісіз ыстық болады. 
Мамыр айынан қазан айына дейін тамшы 
тамбайды. Жарық жоқ. Болса да 1-2 сағатқа 
жанады. Су жоқ. Ауыз судың )зін анда-
санда к)лікпен әкеліп сатады. Жуынған, кір, 
еден жуған суды т)кпей, шелекке жинап, 
әжетханаға құюға пайдаланамыз. Тамақ жоқ. 

Күніне екі-үш рет бомба тастайды. Тіпті 
кейде құтырынып жаңбырша жаудырады. 
Жақындап келе жатқанда ұйқы жоқ. Лаңкестер 
үйлерге тығылатын болды. Сондықтан 
үйлерді де жаппай бомбалайды. Аспалы 
с)мкем болатын, соны асынып алып, қолыма 
баламды к)теріп, бас сауғалап қашамын... 
Қорқыныш пен үрейден ауруға шалдықтым. 
Жүйкем жұқарды. Дәл қасыңа бомба түседі. 
Контузия аласың, бомбаның екпіні ұшырып 

жібереді. Құлайсың, 
жараланбасаң да, 
залалы к)п. Бомбаның 
дүмпуінен бір 
жағымнан соққы 
алғанмын, бір 
құлағым ауырады. 
Күйеуімді Сирияға 
шақырғанда 
«Шариатпен )мір 
сүресіңдер, бәрі 
жақсы» деп уәде 
берген еді. Бірақ 
барған сәттен бастап 
басымыздан жақсы 

нәрсе )ткен жоқ».

«АТЫП ӨЛТІРЕ 
САЛАДЫ...»

«Мен 
кеткім 
келетінімді 
күйеуіме 

қайталап 
айтқан 
жоқпын. 

Себебі біреу естіп 
қалса, түрмеге 
қамайды. �лде 
)лтіріп тастайды. 

�йелдердің к)бі күйеуіне ілесіп барды. Барған 
соң түсінді. Бірақ кері қайтуға жол жоқ. Мен 
«кетем» дегенімде күйеуім: «Отыр, қозғалмай. 

Кететін болсаң, баланы тартып алып қаламын», 
– деді. Кетем деген к)п әйел осылай жіпсіз 
байланып қалды. «2зің кете бер, баланы тастап 
кет!», – дейді. Баланы қалай тастап кетесің? Тіпті 
шынымды айтсам, күйеуінің қайтыс болғанына 
қуанып, «Құтылдық, енді елге кетеміз» деген 
әйелдер де болды. Сирияға барған еркекке 
қайтар жол жоқ. Кетем десе, сол сәтте басынан 
атып, )лтіре салады...».

«ПАЙҒАМБАРЫМЫЗ – ОМАР»

«Мен үйде отырдым. Жарылған бомбадан 
басқа түк к)рген жоқпын. Күйеуім соңғы 
кезде ДАИШ-тың қинағанын, түрмеге қамап 
тастағанын, бұл жолдың дұрыс еместігін айтты. 
«Айнала түгел әділетсіздік. Бұл жерде ешқандай 
ислам жоқ. Олар «Біздің пайғамбарымыз – 
Омар» деп айтады. Ол не дін? Омар деген 
қайдағы пайғамбар? Не болып жатыр? Мен 
түк те түсінбей жүрмін. Мені 11 күнге түрмеге 
отырғызып тастады. Қинады, ұрды-соқты, 
тамаққа бірдеңе сеуіп берді», – деді. Бұрын 
кетем десем қарсы болатын еді. Сол күні «Не 
болса да, сендерді елге жіберуге тырысамын», – 
деді. Адасқанын )лерінің алдында ғана түсінді. 
2017 жылы наурыз айында қайтыс болды». 

Мәдина күйеуі )лген соң 2017 жылдың 19 
қарашасына дейін ДАИШ лаңкестерінің қол 
астында болған. Елге қайтуға деген үміті пайда 
болған ол бұдан әрі басынан қандай жағдайларды 
)ткерді? Ендігі сұхбатымыз сол туралы. 

– �ә����, �	
������ �	
��� �ө���� ��?
– Жоқ, олар соғыста )лген адамды 

к)рсетпейді. Бірге соғысып жүрген досы оның 
қайтыс болғанын айтты. Ол да к)рмеген. 
Біреулерден естіпті. 2лді ме, жоқ па? 2лсе, 
денесі қайда жерленді? Оған не істеді? Оны 
ешкім білмейді. Мүмкін лаңкестер )здері атып 
тастады ма? Ол жағы бір Аллаға ғана аян.

– ���� ә� �� �����? 
– Ол жақта күйеусіз тұруға болмайды. 

Күйеуім қайтыс болғанда біз Эр-Ракка 
қаласында тұрғанбыз. Мені Эль-Меядин 
қаласындағы әйелдер махарына апарды. Бір 
б)лмеде бірнеше әйел балаларымызбен бірге 
отырдық. Ішетін қара су да болмады. Ай сайын 
– 50, бала басына 25 доллар береді. К)шеге 
шығуға болмайды. Шықсаң, таяқ жейсің. Сол 
жерде Орал қаласының бір қызы отыр екен. 
Сол екеуміз қашуға жол іздей бастадық.

– �	
���� ��� ��� �������� ��?
– Идданың 4 ай 10 күн мерзімі )ткен 

келесі күні-ақ «күйеуге шық» деп келіп, маза 
бермейтін болды. 2збек, тәжіктер толып 
жатыр. Екі араб келді, біреуімен с)йлестім. 
Ылғи күйеусіз әйелдер. Ұрыс-керіс, бір-біріне 
пышақ ала жүгіру, неше түрлі ұлт, неше түрлі 

бұзылған адам бар. Оның үстіне тамақ, су 
жағынан қатты қиналдық. Жаңағы тунистік 
арабқа «Мені мына жерден алып шығып, 
жағдайымды жасасаң, саған тиемін» деп 
талап қойдым. Ол Оралдың қызы екеумізді 
�л Мұхаррам деген қалаға әкеліп, үй тауып, 
тамақ беріп, жақсы к)мектесті. Оның әйелі 
бар екен. Бір күні екеуі аяқ астынан жоқ 
болып кетті. 

– «�����» �������!����� ������ ����
 
��"��? 

– Егер қашып бара жатқаныңды білсе, 
ДАИШ-тың адамдары артыңнан ата салады. 
Не жолыңа мина қойып, жарып жібереді. 
Олардың құрамынан шығып кетуге рұқсат 
жоқ. «Қазақстанға қайтпаңдар, ол ел – 
кәпірлердің елі, тозақта боласың», – деп үгіт 
айтады.

Біз қашу үшін жол іздеп жүріп, бір қазақ 
әйелге кездестік. «Күйеу балам жол тауып 
береді, бірге қашайық» деді. Күйеу баласы 
бізді к)лікке отырғызып, бір жерге әкелді. 
Сонда қонып, келесі күні жолға шықтық. Жеті 
әйел, 15 бала болдық. Біз баратын күрдтердің 
лагері сол жерден 15 минуттық қашықтықта 
екен. Жақындағанда олар бізге қарай оқ ата 
бастады. Біз оларға берілдік. Күрдтердің 
ережесі бойынша қолға түскен бойда қара 
киімді шешкізіп тастайды. Қарсыласпай, 
шешіп тастадық. Олар «Біз ДАИШ сияқты 
бала мен әйелді )лтірмейміз. Қорықпаңдар», 
– деді. Алғашында 10 күн �л Холь деген 
лагерьде болдым. Одан соң түрмеге жауып 
тастады. Беретін тамағы – тосап жаққан нан 

ғана. Бір айдан соң түрмеден шығарып, Роджу 
лагеріне әкелді. Бұл жердегі жағдай �л Холь 
лагерінен жақсы екен. Шатыр құрып берді. 
Балаларға тамақ, жеміс-жидек беріп тұрды. 
Елге жеткенше сол жерде 1 жыл 2 ай шатырда 
тұрдық. 

– #���� �	��"�� ��� ������ ������ "��� 
"����"������ ��?

– Жоқ. «Қызыл жарты ай» ұйымы ай 
сайын тамақ әкеледі. Қорап толы тамақ 
береді. Оның жартысын жеп, қалғанын сатып, 
ет, басқа да тамақ алып, күн к)рдік. Мен 
тауық тазаладым. Торт пісіріп саттым.

– �	��"�� ә
������� ����
 ������? $�%�� 
&�� ��?

– Олар бізге жаман қараған жоқ. ДАИШ-
тың адамдарымен салыстырғанда тәуір. Оның 
үстіне біз ДАИШ-тан келген соң, оларға жау 
саналамыз. Күрдтердің бізді )лтіріп тастауына 
болатын еді. ДАИШ адамдары бізге «Егер 
күрдтерге берілсеңдер, қолына түссеңдер, 
сендерді зорлайды, )лтіріп тастайды. Ал егер 
Қазақстанға қайтсаңдар, түрмеге қамайды» 
деп қорқытып тастаған болатын. 

– �ә����, #���!%� ���%������%� ө����� 
��?

– Мен күйеуімнің артынан кеттім. Ал 
кейбір қыздар жиһадқа жеке мақсатпен 
барған. Бұл идеологияда бәріміз де болдық. 
Оны жоққа шығармаймын. Яғни уахабизмді 
ұстандық. «Намаз оқымайтын кәпір адамдары 
бар елде тұрмау керек» деген үгіт болды. 
Барғаныма )кінем. Бірақ бір жағынан, 
)кінбеймін. 

– '��� ө����
��?
– К)зім ашылды. Сондықтан )кінбеймін. 

Менің елде бір қызым қалды. Ол бойжетіп 
келеді. Ұлым бар. Егер к)зім ашылмаса, 
олардың болашағы қалай болар еді?! «Сирияда 
не болып жатыр? Соғыс не үшін, кім үшін 
жүруде?» деген сұрақтарға жауап іздейсің. 
Сосын алданғаныңды түсінесің. 

Қазақстанда жүргенде видео жібереді. 
«Мұсылмандарды кәпірлер қырып жатыр. 
Оларға к)мекке келіңдер. Мұсылманды 
қорғап )лсең, жәннатқа түсесің» деген үгіт 
болды. Намаз оқымаған адамды кәпір деп 
дәлелдеп береді. Дәлелді қайдан алатынын 
мен білмеймін. Бұрмалай ма, басқаша аудара 
ма, қысқасы, соған сендіреді. Ол кезде 
жаспын. Оның үстіне, күйеуің айтып тұрса, 
қалай сенбейсің? Бірақ ол жаққа барғанда 
жүрегім бірдеңені сезген сияқты болды. 
Сирияда құжатымызды неге тартып алды? 
Неге баланың к)зінше адамдарды )лтіреді? 
Осы сұрақтар мені бірден күмәнға жетеледі.

– Ө�� &������ ������%���� ��������� 
��"��"��� ��? 

– Иә, жамандықты балалардың к)зінше 
істейді. Жергілікті сириялықтардың да 
балаларын қатыстырады. Сосын видеоға 
түсіріп, жариялайды. Бала түгілі, біз – 
үлкендер ол жердегі неше түрлі сұмдықты 
к)ріп, ақылдан адасуға аз қалдық. Ал балалар 
к)зі к)ргенді қалай к)терді, түсінбеймін? 

– )�� �� 	�� &	��� "����"�� ������"� 
�ә""���� ����
 �
�����. #����� ���� ә��"��� 
����
� *��� ������� ����� ��� ����� ��?

– Түк те білген жоқпыз. Бізге 
«жиналыңдар» деді. «Қайда апарады, )лтіруге 
апара ма, әлде сатып жіберейін деп жатыр ма?» 
деп, қатты қорықтық. Жиналып шыққанда 
америкалықтарды к)рдік. Сонда АҚШ-тың 
лаңкестері отыратын атақты Гуантанамо 
түрмесіне апара жатыр ма деп, одан сайын 
қорқып кеттік. Бес сағат автобуспен жүрдік. 
Одан түсіріп, ұшаққа мінгізді. Ұшақ жерге 
қонғанда, қасымызға екі әскери адам 
келді. Қарасам, кәдімгі қазақтар! «Қыздар, 
қорықпаңдар!» деді қазақша тіл қатып. Ол 
жерде есіміз кетіп, сене алмай, тұрып қалдық.

– +ә, ���� ә� *����� ����
 
�"��%��������, -�"��%� ����
 ���� 
���%�������� �	�� /�����"�� "����������� 
�ө��...

– Ұшаққа отырған соң жылы киім, ас-су 
берді. Біз Қазақстанның ұшағына жеткенше 
үш күн жолда болдық. Оның үстіне, «Қайда 
апара жатыр?» деген қорқыныштан ұйықтаған 
да жоқпыз. Күрдтер бізге жолда тамақ та 
берген жоқ. Қатты ш)лдедік, шәй ішкіміз 
келді. Быт-шыт болған түрімізді к)рген 

біздің әскерилер «Қыздар, 
не болды? Елге қайтуға разы 
емессіңдер ме?» деп сұрап 
жатыр. Біз не күлерімізді, не 
жыларымызды білмей, есіміз 
ауып қалды. Қасымдағы 
келіншек екеуміз лагерьде 
отырғанда «Осыдан елге 
аман-есен жетсек, жерді 
сүйеміз, сәжде қыламыз» 
деген едік. Қатты сағынады 
екенсің елді... Лагерьде 
кішкентай теледидар болды. 
«Қазақ ТВ» деген арнадан 
Қазақстанды к)рсетеді. Елді, 
жерді, суды к)ріп, жылап 
отыратын едім... 

– #	
��� �� &���?
– Жоқ, сүйген жоқпыз. 

Елге жеткенде жылаймыз 
дегенмен, жылай алмадық. 
«Шок» болып, қатып қалдық. 
Ол жерде басымыздан )ткен 
неше түрлі қорқыныш, 
қуаныш, басқа да сан түрлі 
сұрақ жанымызды жеп 
жатқанда, біз не істеп, не 
қойғанымызға есеп бере алмай 
қалдық. Ақтаудағы оңалту 
орталығына жетіп құладық 
қой... Балалардың шашы )сіп 
кеткен, бәрі жұқпалы ауру. 
Ойыншық к)рмеген олар неше 
түрлі ойыншықпен ойнап, 
теледидарды қызық к)ріп, 
естері кетіп қалды. Тап-таза 
т)секке жатып, армансыз, 
алаңсыз ұйықтадық. Дәрігерлік 
тексеруден )ттік. Ауа райына 
үйрене алмай, алғашқы күндері 
ауырдық. Орнымыздан тұрмай, 
«Елдің тамағын сағындық» 
деп, еркелеп жаттық қыздарға. 

– )������ ��
�� ��?
– Иә, еркелеп жаттық. 

Оңалту орталығындағы 
қызметкерлер бізді жатсынбай, 
бірден бауырмалдық 
к)рсетті. Сирияда ешкім 

маңдайымыздан сипаған жоқ. Ол жақта 
адамға адамның жаны ашымайды, әркім 
)з отбасымен, әркім )з )мірі үшін күреседі. 
Ал біз елге жетіп, ұшақтан түскен сәттен 
бастап )зімізге деген ерекше қамқорлықты 
сезіндік. Елбасы бізді кешіріп, Сириядан 
алып шықты. Елге келгелі бірде-бір адам 
біздің қателігімізді бетімізге басқан жоқ. 
2кінетінімізді, ұялатынымызды түсінді. Оңалту 
орталығындағы психолог, теолог, дәрігер, 
жолығуға келген журналистер шын мәнінде, 
бауырмалдықтың үлгісін к)рсетті. Қалай 
еркелемейсің?

Басыңа қиын күн туғанда қазақтың 
қазақтан басқа ешкімге керегі жоқтығын 
түсіндім. Отанынан басқа ешкімге керегі 
жоғын елдегі адасып жүрген жастар да түсінсе 
деймін. Мен )з ұлтыммен мақтанамын. 
Алданған қазақ қыздарын далаға тастамаған 
Елбасына алғысым шексіз! 

– #���!�� 6 &�� �������� %�
?
– Атырауға келгенде не істерімді білмей, 

абдырадым. Адамдарды к)ргенде кіммен 
қалай с)йлесу керек екенін түсіне алмай, 
алғашында қиын болды. Жақында бірге оқыған 
сыныптастарым мейрамханаға шақырды. 
Біртүрлі сезіндім. 2зімді қалай ұстарымды 
білмеймін. С)йлей алмай, тамақ жей алмай 
отырдым. Бейбіт )мірдің, елдің, )з қазағымның 
қаншалықты қымбат екенін түсіндім сол 
жерде. Алты жыл )мірімді босқа жоғалттым. 
Елде болсам, осы алты жылда маман болып 
к)терілер ме едім. 2кінесің, әрине!

– 0�������� �����
 &����� �*��� 
&�"�����? 

– Мақсатым – балаларымды тәрбиелеп, 
аяғынан тұрғызу. Елде қалған қызым бар. Ол да 
бойжетіп келеді. Оған да қиын болыпты. Мен 
жоқта үкімет қызыма киім, оқу құралын беріп, 
к)мектесіпті. Рахмет! Атырау облыстық дін істері 
басқармасының қолдауымен психологиялық 
жағдайыма, қоғамға бейімделуіме к)птеген 
к)мек к)рсетіліп жатыр. Дұрысында, мемлекет 
к)мектесуге міндетті емес. «Сириядан әкелдік, 
қалған жағдайыңды )зің жаса» десе де, 
қуанамыз ғой. Керісінше, емделуімізге дейін 
жағдай жасады. Атырау облыстық дін істері 
басқармасының қолдауымен 1 айлық маникюр 
курсын бітірдім. Енді құрал-жабдықтарды 
күтіп отырмыз. Болашақта бизнесімді үлкейтіп, 
сұлулық салонын ашқым келеді. Балаларымды 
азамат етіп )сірсем, ақша жинап, үй алсам деген 
арманым бар.

– �ә����, �� �	����� �
"��� ә�������� 
��1��"!
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ЖУСАНЖУСАН
ИІСІН САҒЫНҒАНИІСІН САҒЫНҒАН
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MAZASUZ MMAZASUZ MÝÝIISIIS«Мен халқымның алдында қарыздармын. 

«Мен халқымның алдында қарыздармын. 

Елімнің жасаған жақсылығын 
Елімнің жасаған жақсылығын 

қайтаратын, ризашылығымды 
қайтаратын, ризашылығымды 

жеткізетін күн де туар. Біз Отанымызды 

жеткізетін күн де туар. Біз Отанымызды 

сатып кеттік. «Өзің кеттің, енді не 

сатып кеттік. «Өзің кеттің, енді не 

істесең де, өзің біл» деп, бізді Сирияда 

істесең де, өзің біл» деп, бізді Сирияда 

қалдыруға болар еді. Бірақ далаға 
қалдыруға болар еді. Бірақ далаға 

тастамады. Сириядан кетіп бара 

тастамады. Сириядан кетіп бара 

жатқанда өзге елдерден келген әйелдер: 

жатқанда өзге елдерден келген әйелдер: 

«Президенттеріңе айтып барыңдаршы, 

«Президенттеріңе айтып барыңдаршы, 

Қазақстанға бізді де алып кетсін!» деп 

Қазақстанға бізді де алып кетсін!» деп 

жылап қалды... Себебі басқа мемлекеттер 

жылап қалды... Себебі басқа мемлекеттер 

ДАИШ халықаралық лаңкестік ұйымының 

ДАИШ халықаралық лаңкестік ұйымының 

құрамында болған азаматтарын елге 

құрамында болған азаматтарын елге 

қайтарудан бас тартқан». 
қайтарудан бас тартқан». нәрссе )т

«АТЫП
САЛА

к
к
к

қа
айтқ
жоқ

Себебі
қалса, тү
қамайды
)лтіріп та
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Халықтар достығының жарастығын паш 
етіп келе жатқан Достық үйі – қоғамдық келісім 
орталығында Наурыз мейрамына орай «Жұлдызы 
жарқыраған – Жетісу» облыстық форумы 
екінші рет ұйымдастырылды. Шараға облыстық 
Қазақстан Халқы ассамблеясының мүшелері, 
«Ұлағат» ардагерлер кеңесі, этномәдени 
бірлестіктерінің т)рағалары, студенттік 
ассамблея және қала тұрғындары қатысты. 

Мерекеге орай, Достық үйі – қоғамдық 
келісім орталығының ауласына қол)нер 
шеберлерінің к)рмесі қойылды. +р ұлт пен ұлыс 
к)рмеге )з дүниелерін алып келіпті. 

Шара аясында ����� ��	
����, 
�������� 	
�
���
� 
��� 
��
������� 
�ө�
�
����� �����
�
��, �
������ �����������: 
«Халқымыз Ұлыстың ұлы 
күнінде – Жаңа жылға үлкен 
үміт артады. Тепе-теңдік, 
ізгілік пен жаңару үйлесім 
тапқанда – елге құт қонып, 
береке орнайды деген сенім 
жүрегімізге берік ұялаған. 
Бұл мереке к)п этносты 
еліміз тұрғындарын достық 
пен татулыққа шақырып, игі 
істерге жұмылдырып келеді. 
Біздің ұлттық рухымызды 
к)тереді. Салт-дәстүрімізді 
жаңғыртады. Бүгінде Наурыз 
– барлық этностарға ортақ, 
әрбір азамат асыға күтетін 
мереке. Тәуелсіз еліміздің 
)ркендеп, )суі жолында жаңа 
бастамаларға негіз қаланады. 
Тұңғыш Президентіміз 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
2019 жылды – Жастар жылы 
деп жариялағанын білеміз. 
Оқушылар мен жастарды әскери-патриоттық 
тәрбиелеу мақсатында Достық үйінің базасында 
«Айбын» әскери-патриоттық клубы )з жұмысын 
бастады», – деп к)пшілікті жаңалықтармен 
таныстырды. 

Бұрынырақта халқымыз Наурызға ерекше 
дайындалған. Наурызк)жені жасағанда 
тайқазанға қыстан бері сақталған сүр ет, 
қазы салатын. Оған алдын ала бұқтырылып 
қойған бидай, күріш, тары, кеспе қосатын. 
Құртты астауға салып, малтасын 
шығарып тұрып, езіп қоятын. Сол 
құртты қосып к)же беретін. Ол 
наурызк)женің дәмін әлі күнге 
дейін ұмытпаймын. Үлкен кісілер 
к)жеге барған үйдің иесіне, 
алдынан кездескен адамдарға 
жақсы тілектерін айтып, «Ақ 
мол болсын» дейтін. Қазақ 
дастарханының сәнін келтіретін 
сүт тағамдары. Сүт болса, кілегей, 
май, ірімшік, айран, қатық та 
болады. Ақ мол болсын деп тілек 
айтатыны сондықтан. К)же ішуге 
барған үйде ән салынып, би 
биленіп, жұмбақ, жаңылтпаштар 
жарысы, сақина салу сынды 
ойындар )тетін. Ер-азаматтар 
аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, 
бұқа тартыс, арқан тартыс сынды 
ойындар ұйымдастыратын. Бұл 
жолғы мерекеде де сол дәстүр 
қайта жаңғырды. Жоғарыда 
аталған аудан мен қалалардан 
келген қол)нер шеберлері 
Достық үйінің алдына шатыр 
тігіп, )здері жасаған тұрмыстық, 
аңшылық, шаруашылыққа 
қатысты бұйымдардың сан 
түрін тізіп тастады. Сондай-ақ 
шатырлардың жанына тайқазан 
асылып, әжелеріміз бен келіндер 
жас ұрпаққа үлгі болсын деп 
Наурызк)же жасаудың жолын 
үйретіп әбігер. Ал балалар мен 
жастар алаңға жайылған боз 
кілемнің үстіне түрлі ұлттық 
ойындардан үлгі к)рсетіп, бақ 
сынап, мереке шырайын аша түсті.

	����� ��������, �������� 
��
������ 
��������� ������: «Біздің бала кезімізде к)рген 
Наурыз бен бүгінгі мерекенің алшақтығы бар. 
Қазіргі Наурызда к)біне тұсау кесу, бесікке салу, 
қыз ұзату сынды салт-дәстүрлер насихатталып 
жатады. +рине, бұл дәстүрлеріміз жас ұрпақ біліп 
жүрсін деген оймен атқарылады. Бірақ бұрын 
олай болмайтын, таңның атысынан бастап той 
тойланып, кешке оттың маңайында жастар би 
билеп, )лең айтып, ақсүйек ойнап тарқасатын. 
Қазір шыны керек, үлкен кісілері бар үйлерде 
ғана наурызк)же пісіріледі. Барлық отбасы 
бірдей Наурыз мейрамына айтарлықтай к)ңіл 
б)ліп, салт-дәстүрді ұстана бермейді. К)біне 
алаңда ұйымдастырылатын мерекелік шарамен 
ғана шектеліп қалады. 

Ардагер әжелер 
ансамблі жыл 
сайын Наурызға 
қатысып, аластау, 
ағаш отырғызғанда 
ақ құю сынды 
рәсімдерді 
орындайды, 
әндерімізді 
шырқаймыз. 
Мектептерге 

шақырса, наурызк)женің қасиеті, оның 
неден жасалатыны, неге жеті түрлі дәм 
қосылатыны туралы, бата дегеннің не 
екенін, «Жақсы с)з – жарым ырыс» 
демекші, алған батаңның )зі жарты байлық 
екенін жас ұрпаққа айтып түсіндіреміз. 
Ендігі айтарымыз, жастар жағы Наурызға 
мән беріп, салт-жоралғылардың бәрін 
)з деңгейінде атқарса, әрбір отбасында 
тойланса, халық болып осы мерекенің 
маңызын арттырсақ деген тілек», – дейді. 

Наурыз мерекесі )ңіріміздегі қазақ, 
түрік, ұйғыр, башқұрт, татар, )збек, қырғыз 
халықтарына да ортақ. Оларда 
да мерекені қарсы алудың 
)зіндік тәртібі, жолы, )згешелігі 
бар. Бұдан пайымдағанымыз – 
дүниежүзі халықтары к)пшілігінің 
тұрмыс-салтында бағзы заманнан 
орын алған бұл мейрамды парсы 
тілдес халықтар бірнеше күн 
тойлаған. Олар бұл күндерде әр 
жерге үлкен от жағып, отқа май 
құйған. Жаңа )нген жеті дәнге 
қарап болашақты болжаған, 
жеті ақ кесемен дәстүрлі ұлттық 
к)же «сумалак» ұсынып, ескі 
киімдерін тастап, ескірген шыны-
аяқты сындырған. Бір-біріне гүл 
сыйлаған. Үйлерінің қабырғасына 

д)ңгелек ою – күн бейнесі салынып, 
үйдегі тіреу ағашқа гүл ілініп, түрлі 
жарыс ұйымдастырылған. Мұның 
ішінен түркі тілдес халықтар 
тойлайтын Наурыз нақыштарының 
кездесіп жататынына куә боламыз. Бұл 
мейрамның к)птеген халыққа ортақ 
екенін к)рсетеді. Соның бірі – ұйғыр 
халқы. Жалпы облыс аудандарында 
13 ұйғыр мәдени орталығы бар. 
Этномәдени орталықта ұлттық 
дәстүрдің ұмыт қалмауы, қол)нердің 
дамуына мейлінше к)ңіл б)лінеді. Осы 
мақсатта орталық жанында ұлттық 
дәстүрді дамыту орталығы жұмыс 

істейді. Онда жастарды қол)нерге, кесте тігуге 
баулимыз. Салт-дәстүрді насихаттап, ұлттық 
тағамдарды жасап үйретеді. Олар халықтар 
достастығы аясында жемісті жұмыс атқарып 
келеді. Мерекелерде салт-дәстүрді паш етіп, 
ұйғыр халқына тән ойындарын к)рсетеді. Aзге 
ұлт )кілдерімен етене қарым-қатынас орнатып, 
қазақ халқының салт-дәстүріне құрметпен 
қарайды. Мерекелерді бірлесе тойлап, ұлтаралық 
татулық пен бірлікке негіз салып келеді. Бұл 

ретте Наурыз тойына ұйғыр ұлтының )кілдері де 
мәдениеті мен )нерін, салты мен санасын, әдет-
ғұрпын к)рсететін к)рмелер қойылып, жұрттың 
назарына ұсынды. 

Ә��� ��������, 	
�
���
� 
��� 

��
���������� ������, «��� ��
�» !
��"��� 
��!��
��
� #�
�$"������ %��������: «Наурыз 
– біріншіден, жаңару, жасару мейрамы. Үмітке 
толы тағы бір жаңа жылдың келіп жеткенін 
білдіретін, оны к)пшілік қуана қарсы алып, 
тойлайтын тамаша мереке. Қазақ пен ұйғыр, 
ежелден бауыр халық. Сондықтан мерекені 
тойлау дәстүрлері )те ұқсас. Мәселен, қазақтар 
жеті дәм қосып наурызк)же пісірсе, ұйғырлар 
да дәл солай «ноуруз суйваши» әзірлейді. Оған 
асқабақтың дәні, жүгері, тасбұршақ, ет, құрт, 
ірімшік айран қосып дайындайды. Қамырды 

жұқалап жайып, майдалап кесіп салады. Бір 
айырмашылығы ұйғырлар к)жені к)к пияз, аш 
к)к, райхан қосып демдейді. Пісірген к)жең 
жасыл болып тұру керек. Сонда к)женің дәмі 
бұрқырап тұрады. Сондай-ақ бидайды суға салып 
)сіріп, одан )ніп шыққан жап-жасыл )скінді 
қосады. Бидай молшылық пен тоқшылықтың 
белгісі, ал жасыл ш)п к)к мол болсын дегенді 
білдіреді. Наурыз күні дастархан түрлі тамақтарға 
толы болады. Табақ-табақ еттен бастап, мәнті, 
хошан, сағза, самса, жусайдан, жалбыздан 
жасалған )німдер, тандырға жабылған нанның 
жеті түрі қойылады. Т)р нанды жусайдан және 
к)к пияздан жасайды. Ол к)ктің шығуының 
белгісі. Бәрі әдемі жаңа киімдерін киіп, қыздар 
шаштарын екіге б)ліп )ріп, бұрымдарына 
«жала» тағады. Еркектер басына тақиясын киіп, 
«вәлләй» деген ойын ойнайды. Жұрт бір-бірінің 
үйіне топ-топ болып барып, ноуруз суйваши, 
басқа да тамақтардан ауыз тиеді. +н айтып, би 
билейді. Шақ-шақ айтып, қалжыңдасады. 

Бұл күні қарияларға үлкен құрмет к)рсетіліп, 
сый-сияпат жасалады. Аталарымызға шапан 
жауып, апаларымызға к)йлек кигізіп, к)ңіліміз 

аппақ болсын деген тілекпен 
ақ орамал тартылады. 
Ақсақалдар т)рге отырып, бата 
береді. Балалар ләңгі теуіп, 
асық ойнап жарысып, әтештер 
т)белесін тамашалайды. 
Жалпы, ұйғырларда әр үйде 
әтеш бағу дәстүрге айналған. 
Қыс бойы гүлдеп тұратын 
қазтамақ гүлін терезеден алып, 
сыртқа шығарып қою үрдісі 
де осы Наурыз мерекесінде 
орындалады. Гүлдерді есіктен 
кіреберістен екі қатар етіп, 
тізіп қойып шығады. Қыздар 
да шаштарына сәндеп, гүл 

тағады. Ол )міріміз гүлдей жайнасын деген 
тілектен туындаған. Кешке қарай мерекені 
әйелдер б)лек, ерлер б)лек, жас отбасылар 
)здерінше б)лек тойлайды. Наурыз мейрамы 
мамырдың ортасына дейін жалғады.

Жалпы )зім қазақтың келіні болғандықтан, 
Наурыз мерекесінде қазақтың салт-дәстүрін 
к)бірек ұстанамын, үйде бір қазанға наурызк)же, 
екінші қазанға ноуруз суйвашиді пісіремін», – 
дейді. 

Жыл мезгілдерінің бәрі де жақсы, бәрі де 
)зінің к)ркемділігімен ерекше. +рқайсысының 
)зіндік сұлулығы, )зіндік әсемдігі бар. К)ктем 
– к)гілдір шуағымен, жаз – жадыраған күнімен, 
күз – алтындай жарқыраған сәтімен, қыс – 
аппақ қарымен әдемі. Бәрі де адамға қызмет 
етеді. Уақыттың әрбір сәтін бағалаған дана 
халқымыз күннің шыққан кезінен ұясына 
кірер шағына дейін толық жаттап, тіршілігіне 
қажетті тұстарын тиімді пайдаланған. Осындай 
мұқият есептің арқасында күннің ұзарып, 
түннің қысқарған кезін, жарықтың кішірейіп, 
қараңғының ұлғайған тұсын жетік білген. Соның 
арқасында күн мен түннің теңелген шағын 
«Наурыз» деп атап, к)пшілік бір-біріне жақсы 
тілек, жанашыр лебіз арнаған. «Жаңбырмен жер 
к)герер, батамен ер к)герер» деген нақылды 

)мірлік ұстанымына айналдырған халқымыз 
ұрпағына осындай асыл құндылық қалдырыпты. 
Бұл атаның ұлына, ананың қызына )сиеттеген 
үлкен мұрасы, таусылмас қазынасы. Мұндай ізгі 
ниет, игілікті тілек Наурыз мерекесін тойлайтын 
барлық бәрінде бар екен. Мерекеге орай тігілген 
шатырларды аралап жүргенде, ол туралы талай 
жылы ойларға қанықтық.

����� !
����, «&�
��'» �
��
 
��%
������� %��������, �
�
� ������� ө����: 
«Aмір бойы ауыл шаруашылығы саласында 
еңбек еткеннен кейін шығар, алдағы жылдың 
жаңбырлы, топырақтың құнарлы болғанын 
қалайтын бір әдет қалыптасты. Білгенімді 
кейінгі ұрпаққа үйрете отырып, )зіміз к)рген 
қариялардың әдетін еске түсіру жемісті келетінін 
ұғындым. Сондағы бір байқағаным, Наурыз 
мейрамында айтылған жақсы тілек, ақ батаның 
орындалатыны. Біздің де осындай дәрежеге 
жетіп, )зіндік биіктікті бағындыруымыздың 
сыры осында жатыр. Ұрпағының бақытты 
болуын тілейтін ата-баба арманының бір ұшы 
Наурызбен байланысты», – дейді.

 Бұл Наурыз тойына облыстық ассамблеяның 
жанындағы барлық 
этномәдени орталықтар 
атсалысқанын айта кеткен 
ж)н. +сіресе Ескелді, 
К)ксу, Қаратал аудандары 
және Текелі қаласындағы 
Аналар кеңесінің мүшелері 
аулаға дастархан жайып, 
Наурыз к)жені тегін 
таратты. Достық үйін 
айнала тігілген ақ шаңқан 
үйлер мен шатырлар әр 
ұлттың береке-бірлігі мен 
ынтымақ-достығының 
ортасына айналғандай 
сезілді бізге. Киіз үйлерде 
ұлттық қол)нердің сан түрі 
жинақталған. Сонымен 
бірге әр ұлттың берекелі 
тіршілігін к)рсететін 
аудан, қалаларда 
қоныстанған татар, 
орыс, әзірбайжан, кәріс 
мәдени орталықтарының 
к)рмелері қойылған. 
Салт-дәстүрдің сан 
түрінен сыр шертетін 
әрбір шатыр халықтың 
бірлігі мен ынтымағының 
куәсіндей. Тіпті этнос 
)кілдері де осы орайда 
)здерінің мәдениетін, 
ұлттық салт-дәстүрін, 
)нерін, ұлттық тағамдарын 
басқаларға к)рсетіп 
қалуға тырысты. Мерекеге 
арнайы шақырылған 
)нерпаздар әннен шашу 
шашып, бұрала би билеп, 

күмбірлете күй шертіп, к)пшілікті әсем 
әуенмен баурап алды. Сахна т)рінде қазақ 
ұлтының )нерпаздарымен қатар, орыс, татар, 
шешен, ұйғыр, тағы да басқа этнос )кілдерінің 
салт-дәстүрінен к)рсетілген қойылымдар 
бірімен-бірі қабысып, сән-салтанатымен 
жарасым тапты. Жұрт бір-бірін мерекемен 
құттықтап, ақ тілектерін аяп қалмады. Тіпті 
Наурыз тойын жаңаша тойлаудың керектігі 
ж)нінде жеке ойын білдіріп жатқандарда 
болды.

Ділназ Ермұхамбетова, студент: «Aздеріңіз 
білесіздер, жылда жаңа жыл қарсаңында қала, 
аудандарда безендіру жұмыстары жарыса 
жүргізіледі. Ондағы мақсат – жеңімпаз атанып, 
алдыңғы қатардан к)ріну. Жақсылыққа 
ұмтылған орынды. Бірақ осы ізгілікті істі тек 
күнтізбе ауысатын жаңа жылда ғана емес, 
)зіміздің жыл басы саналатын Наурыз мерекесі 
қарсаңында да жалғастырса, нұр үстіне нұр 
болатын еді», – деген ұсынысын айтты.

+рине, Жастар жылына орай, олардың 
да пікірін ескеру керек шығар. Мүмкін, осы 
к)ріністі сырттай к)рген әлдекім Наурыз 
мерекесінде ғана осылай болады деп ойлап 
қалатын шығар. Негізінде Алматы облысындағы 

барлық мерекелер 
)ңірдегі этномәдени 
орталықтардың, әр ұлт 
тұрғындарының толық 
қатысуымен )тіп тұрады. 
Алдағы бірлік күнінде 
осы береке Талдықорған 
т)рінде тағы бір салтанат 
құратынын белгілі. 
Одан )зге де түрлі ұлт 
)кілдерінің ұлттық 
мерекелері республика, 
тіпті халықаралық деңгейде 
ауызбіршілікпен тойланып, 
)зіміздің )міршеңдігімізді 
к)рсетудің үлгісіне айналып 
келе жатыр. 

�ә#$%�&%'&� 
��
���	(����, 
(����� �)� – ���
���� 
������� ���
������� 
�"�������: «Орталық 
кейінгі жылдары 
«Ардагерлерді ардақтайық!» 
жобасы аясында 
«Белсенді ұзақ )мір сүру 
орталығы» ашылды. Онда 
мәдени-ағартушылық 
клубтар, тілдік және 
компьютерлік сыныптар 
бар. Ассамблеяның 
бастамасымен алдағы 
уақытта Татарстан 
Республикасы мен 
Қазақстанның 
ынтымақтастығын 
нығайту мақсатында татар 
этносының ұлттық мерекесі 

«Сабантой» халықаралық деңгейде )ткізілмекші. 
Бүгінгі Наурыз мерекесі сол игілікті істердің 
қатарын құрап тұр», – дейді. 

Достық үйінде «Жұлдызы жарқыраған – 
Жетісу» атты тақырыппен )ткен Наурыз тойы 
осындай әсерлі істермен айшықталды. Шара 
аясында осы мерекеге белсене атсалысып, 
ұйымдастырылған бәсекелерде топ жарғандар 
арнайы Алғыс хатпен марапатталып, сый-
құрметке б)ленді. Бұл да келесі жолы )тетін 
мерекелерге дейін білекті жігіттер мен )нерлі 
аруларды шабыттандыра жүретін бастама деп 
есептедік.
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Халқымыздың барлық асыл қасиеті, 
салт-дәстүрі, өнері паш етілетін 
тағылымды мейрам – Наурыз. Бұл – біздің 
халқымыз үшін ең қастерлі мереке. 
Сондықтан да оның мәні зор, мағынасы 
терең. Саралап көрер болсақ, тарихи 
тамырын тереңнен тартқан Наурыз – 
бар жақсылықтың бастауы, көктем мен 
еңбектің, жаңару мен рухани тазарудың, 
іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен 
ынтымақтың жарқын да мерейлі мерекесі. 
Бұл күні аспан денелері өздерінің ең 
бастапқы нүктелеріне келіп, Күн мен Түн 
теңеліп, адамдардың аузы аққа тиіп, жер 
бетіне шаттық орнайды, дала төсі дүбірге 
бөленеді. Ағайын-туыс қауышып көрісіп, 
бір-бірін наурызкөжеге шақырып, өткенге 
салауат айтып, болашаққа жақсы 
үмітпен қарайды. Әр ұлттың тойлау 
дәстүрінде ерекшелік болғанымен түп 
негізі, мақсаты бір. Ол – жаңа тіршіліктің 
басталғанын жар салу, оны қуана 
қарсы алу. Талдықорған қаласындағы 
Достық үйінде өткен Наурыз тойы бізді 
тағы да осындай ойға жетеледі.

ЖҰЛДЫЗЫ ЖҰЛДЫЗЫ 
ЖАРҚЫРАҒАН ЖАРҚЫРАҒАН 
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Қазақ қыздарының қадірі жоғары еді. 

Мәртебесі биік болатын. Олар осынысымен 
сұлу, ғажап еді. Алайда нарық экономикасы 
бойжеткендеріміздің тәрбиесіне сызат 
түсірді. Аруларымыз аяғынан сүрінді. Келін 
әдебінің келмеске кете бастағанын да ешкім 
жоққа шығармаса керек. Бұл – қоғамдағы 
түйткілді тақырыптың бірі. Сондықтан 
бүгінгі сұхбатымызды қыз қылығы мен келін 
тәрбиесіне арнағанды жөн көрдік. Айгүл 
Ісмақова – әдебиеттанушы, филолог ғана 
емес, қазақ қыз-келіндерінің әдеп-ибасы 
туралы өткір ой айтып жүрген ұлт жанашыры.

Jas qazaq: Айгүл апай, елімізде қоғамдық 
ұйымдар жүргізген зерттеулерге қарағанда, 
14 жастағы ұл-қыздың 30 пайызы жыныстық 
қатынасқа барады екен. Жылына бірнеше 
мың жас қыз түсік жасатады. Бұл сұмдық қой! 
Осы жерде ойыма бір нәрсе оралып отыр. 
Тәжікстан үкіметі кәмелет жасына жетпеген 
2,5 мың қыздың тұрмысқа шығуына рұқсат 
беріпті. Бұл қандай қажеттіліктен туындағаны 
түсініксіз. Дегенмен, интернеттегі бұл 
жаңалық бізге де ой салуы керек пе, әлде бізге 
жат нәрсе ме?

�.������	�: Тәжікстанда кәмелет жасына 
толмаған 2500 қызды &з ықтиярымен 
тұрмысқа беру деген бастаманы дұрыс 
түсінуге болады. Неге? Жаһандану дәуірінде 
&з ұлтының келешек аналарын осылай 
сақтап қалу үшін тәжіктердің осыншама 
қыздың тұрмысқа шығуына рұқсат беруі 
ұлтты сақтап қалудан туған әрекет болуы да 
әбден мүмкін . Мұндай бастама тәжіктерде 
ғана емес, түрікмендерде бар. Бұны 
кәмелет жасына толмаған қыздардың түсік 
жасатуына қарсылықтан туған қарекет деп 
түсіну керек. Ұлттық трагедияның алдын 
алу үшін осындай қадамға барып отыр. 
Демек, Тәжікстанда қажеттілік бар. Ал бізде 
мұндай бастамаға қоғам дайын емес. Бұны 
ресми енгізудің &зі қауіпті деп санаймын. 
Ар мен ұяттан безгендер үшін бұл сыныққа 
сылтау болып кетпесін: жас&спірімдердің 
балалық шағын қорғауымыз керек. Ана 
болуға дайын еместердің нәрестелеріне ие 
болмай жатқандарына қоғам мен сіз бен 

бізде кінәліміз . Қазақ әйелдерінің абыройы 
түсіп жатқан осындай қиын да күрделі шақта, 
бізге де бұл тығырықтан шығатын жол 
іздеуге, ойлануға тура келеді. Ол үшін ана 
мен баланың құқығын қорғайтын заң қажет. 
Болашақ ананы қорғайтын әлеуметтік жағдай 
жасау қажет. 6леуметтік желідегі осы тұстағы 
сұмдықтардың бәрін жаппай жария етуді де 
қолдамаймын. Бұларды айтқан сайын оны 
к&бейтіп алу қаупі барын есте сақтау керек. 
Үлгі болмайтын қылықты сонша жар салып 
к&бейту жақсылық емес. Мұсылмандықты 
ұстанған елдерден басқаларда да, мәселен, 
Корея, Еуропа «қыз баланы ұлттың анасы» 
деп тәрбиелейді. 6сіресе, Жапония мен 
Кореяда бұл тәрбие басымдау. Германия 
бастаған Еуропа балаға зар болып отырғандар. 
О жақтағы бұл негізгі к&рсеткішті мигранттар 
к&теріп отыр. Мәселен, Германияда ана мен 
баланың &сіп, білім алуына дейінгі болашағын 
қамтамасыз етіп қойған заңмен бекітілген 
әлеуметтік к&мектер жүйесіне қызығуға 

болады. Бірақ Алман елінде бала туу 
әлдеқашан саябырлаған. 

Мәскеуде бірге 
оқыған венгриялық 

профессор 
танысым 

Алматы мен 
Астанада 
біраз уақыт 
болып 
жұмыс 
істеп кетті. 
Сол кісі 
кетерінде 
«Сендер 
Америка 
сияқты 
болып 

кетіпсіңдер. 
Қыздарың 

түнімен 
далада жүреді. 
К&шеде ашық-
шашық жүру 
ұят саналмайды 

екен. Қыз балалардың түнде саябақтарда 
топтасып, еркін жүретінін к&рдім. Бәріне 
рұқсат етілген. Қыздары мен әйелдері 
ештеңеден қорықпайтын «еркіндік» 
Американы еске салады екен дегенінде, 
намыстан жарылып кете жаздадым. Бірақ ол 
к&зімен к&рген шындықты айтып отыр.

Қыздардың бұлай бұзылуы соңғы он 
жылдан бергі жағдай. К&рші Ресейде әдеп-
иба &з орнында тұр. Терістіктегі к&ршіміздің 

бұзылған еркектері 
орыстың қыздарына 
қиянат жасамайды. 

Jas qazaq: 
Мүмкін ұлттық 
құндылықтарымызды, 
тәлімі мол тәрбие 
тәмсілдерін оқулықтар 
арқылы насихаттай 
алмай жүрген 
болармыз? Аға 
ұрпақ әдемі &мірді 
қалыптастырып, 
сарымайдай сақтай 
білді ғой...

�.������	�: Қазір 
90-жылдары, яғни 
тәуелсіздіктен кейін 
мектеп бітіргендер 
ана мен әже болып 

жатыр. К&бінде осы 
кездің ұл-қыздары осындай жаман әдетке 
үйір келеді. Неге? Cйткені 90-жылдардан бері 
қазақ тілі, қазақ әдебиеті, ұлттық тарих &з 
деңгейінде оқытылмады. Ал біз білетін Ресейде 
«Ұлы Ресей әдебиеті», «Ұлы орыс тарихы» &з 
деңгейінде оқытылып келеді күні бүгін! Ұлы 
орыс халқының бейнесі, ұлы орыс халқының 
ана бейнесі, Наташа Ростова сияқты үлгілі қыз 
бейнесі 5-сыныптан бастап оқытылады. Оқушы 
Толстойды жай ғана білмейді, үтір, нүктесіне 
дейін жаттайды. Кейіпкерлерді санасына 
сіңіреді. Наташа Ростованы орыстың ары 
таза, жаны м&лдір анасы ретінде аса жоғары 
бағалауға дағдыланады, санасына сіңіреді.

Бізде әдебиет пен тариx оқулығы 1997 
жылдардан бері жыл сайын басылады. Бәрін 
тендерге байлап алғанбыз. Оқулықты жазуға 
нағыз мамандар қатыстырылмайды. Ұлт 
тариxы, тілі мен әдебиет пен &нерін 
зерттейтін ғылыми-зерттеу институттары 
бар. Шоқан Уәлиxанов атындағы 
Тариx институты, А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институты, 
М.6уезов атындағы 6дебиет және &нер 
институты. Осы саланың оқулықтарына 
бұл орталықтардан сараптама 
алынбайды. Кіммен келіседі, соған 
жаздырады. Сондай оқулықты оқыған 
ұрпақтың алды біздің елуге тақаған 
бүгінгі жас әжелеріміз. Мәселен, «Қазақ 
тарихы» пәнінде Абылай хан бір сағат, 
Керей хан мен Кенесары xандарға жарты 
сағат қана уақыт беріледі. Сонда мұғалім 
жарты сағаттың ішінде хандардың &мірбаянын 
айта ма, әлде мемлекеттің тариxы – хандық 
жүйені айта ма? Сапасы т&мен шала-жансар 

оқулықтарды жыл сайын шығарып, Жоңғар 
қуғандай шауып келе жатырмыз. Міне, осының 
кесірінен ұлт тарихын білмейтін, қазақтың ұлт 
дәстүрін дәріптеген әдеби жәдігерлерімізден 
мақұрым қалған ұрпақ &сіп келеді. Жуырда 
менің америкалық әріптесім айтқандай, 
АҚШ-тың &зінен асып бара жатырмыз. 
Жастар ана, әке, әже, ата-баба болу үлгісін 
қайдан алу керек? Теледидардағы депутаттар 
мен шенеуніктерден бе? Ток-шоудан ба? 
«Қалаулым» мен «Кел, кел келінімнен» бе? 
Бәрі қазақты ұлттық әдебінен, мәдениетінен 
айыратын, тамырына балта шабатын үлгі 
емес, іріткі салатын жат елдің к&шірме 
бағдарламалары. К&рші Ресейде ұлт тарихын, 
мәдениетін, әдеп-ибасын, салт-дәстүрін 
сақтайтын телеарна, телебағдарлама жеткілікті.

6л Фараби бабамыз: «Адамға ең бірінші 
білім емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз берген 
білім адамзаттың қас жауы, адамзат алдындағы 
қылмыс» – депті. Ал біздің мұғалімдер: 
«Мектеп білім береді. Тәрбие беру – ата-
ананың міндеті» деумен келеді. 6л Фарабидің 
жерінде отырып, тәрбие мен білімді б&ліп 
қарағанымыздың салдарын шегіп келеміз. 

Jas qazaq: Елудегі әжелердің бейнесінде 
тағы қандай жат мінез бар?

�.������	�: 90-жылдардағы тоқырау 
кезінде еркектер жұмыссыз қалып, әйелдер 
қап арқалап базарға шықты. Еркегін де, 
балаларын да асыраған сол әйелдер бізге 
бәрі рұқсат етілген деген ойды миына 
«заң» деп сіңіріп алды. Қомақты қаражат 
тауып үйренген қаланың кейбір әйелдері 
еркіндікті &згеше түсінеді. Жоғары лауазымды 
қызметтегі, абырой-атағы бар үлкен 
әйелдердің арасында да жас жігіттермен 
араласуды жасырмайтындар жоқ емес . Бұл 
тек да ақша мен билікке ие болғандықтың 
салдары . Ұлт дәстүрі мен жар, ана, әже 
болудың қандай абырой екенінен мақұрым 
қалғандардың пендешіліктері туралы &здерінің 
сұxбаттарынан да оқып жүрміз.

Біздің әдебиет пен тарихымыз 
Қарқабат, Домалақ ананың кім екенін, 
Зере мен Ұлжанның қандай ана болғанын, 
Айғанымның қандай тұлға болғанын 
айтпаса, ұрпақ оларды қайдан білсін? 6лиxан 
Б&кейxан мен Шәкәрімнің аналары кім 
болғанын білмейтіндер үшін Анжелина Жоли 
мен Мадонна ғана үлгі болып келеді. Яғни 
біздің жан-дүниеміздегі рухани орын бос 
тұр. Мектепте оқытылмайды, теледидардан 
насихатталмайды. С&йтіп, жан-дүниеміздегі 
рухани бос жерді қайдағы қоқыс толтыруда.

Абылай хан мен Кенесары кезінен 
қалған патшаға жазған «доностар» бар. 

Сонда «Қазақты құртудың бір-ақ жолы бар: 
отбасындағы ер-азаматтың р&лін жойып 
жіберу керек» делінген. Тұрсын Жұртбай 
бұл туралы соқырға таяқ ұстатқандай жазды. 
Қоғамда тек әйелдің мәртебесін к&терген 
жағдайда, еркек ынжық боп қалады. Ал 
ынжық еркектен ез бала туады. Осылай 
ұлтты ез ету іске асып жатыр.

Jas qazaq: Қыз тәрбиесі дегеннен 
шығады. Сіз әр жолғы сұхбатыңызда 
қазақ қыздары мен келіндерінің тәрбиесі 
туралы айтасыз. Қыз тәрбиесінде нақты 
нені қолдан шығарып алдық? Қыздардың 
бойында қазақ менталитетіне жат қандай 
қылық бар?

�.������	�: Қазақ «ұлыңды б&тен үйден 
тойдырма», «қызға қырық үйден тию» деген 
нақылды жақсы біледі. Себебі қыз – болашақ 
ұлттың анасы. Мысалы, мен қызымды 
тұрмысқа бергенге дейін бір күн б&тен 
біреудің, бірге туған бауырларымның да 

үйіне қондырған емеспін. Cйткені &зім де 
сондай тәрбиемен &стім. 1980-86 жылдардың 
арасында Мәскеуде оқыдым. Оқуға жүрерде 
әжем мен анам «Басқа ұлттың жігітінің 
қолынан ұстама» деді. Содан айныған 
жоқпыз. Грузин, армян жігіттері &з ұлтының 
қыздарын сырттай аңдып, қызғыштай қорғап 
жүретін. Ал қазақтың жігіттері қарак&здерді 
қорғамақ түгілі, кейде &зара бір-бірімен 
амандаспайтын. Алматының балалары 
басқа &ңірден барған қазақтың жігіттерін 
менсінбей, к&кіректерін керіп жүрді. 
Академиктердің сол к&кірек балаларын 
қазіргі қатардан к&рмеймін. Не қазақша 
білмейді, не қазақты менсінбейтіндер еді 
бұлар. Керісінше, ауылдан барған жігіттер 
ғалым, бизнесмен, профессор болып шықты.

К&пке топырақ шаша алмаймын. 
Қазақта әдепті қыздар баршылық. Олардың 
отбасында не әжесі, не әкесінің тәрбиесі 
мықты болғаны анық. 6дептілері күні 
бүгін жігіттердің бетіне тік қарай алмайды. 
Сондай шәкірттерім де бар. Ал он екіде бір 

гүлі ашылмай, к&шеде бір-бірінің шашынан 
сүйреп, арақ ішіп, мас болып жүргендері де 
қаншама? Олардың дені толық емес отбасынан 
шыққан. Не әкесі жоқ, не жалғызбасты әйел 
тәрбиелеген, болмаса аға мен бірге туған бауыр 
қамқорлығын к&рмеген қыздар. Ондайларға 
жаным ашиды. Шешесінің әлсіздігін к&рген 
жас қыз екі жұдырығына ғана сүйенгісі келеді. 
Кекшіл боп &седі. Бәрін қара күшпен шешуді 
ж&н к&реді. С&йтіп, бір-бірімен шатасып, 
беттесіп жатқандары.

Jas qazaq: Ал келін тәрбиесі туралы не 
айтасыз? Мысалы, жаңа түскен келінді 
«Келінім емес, қызым деймін» деп к&лгірситін 
ата-енелер бар. Сосын «Ішіме сыйған балам 
сыртыма да сыяды» деп ұзатылып бара жатқан 
қызға желік бітіретін әке-шешелерді қайтесіз? 

�.������	�: «Келінім емес, қызым» деп 
тәрбиелеу – таяздықтан туған қылық. Келінім 
десе, қызынан кем к&ргендей сезінеді. Алайда 
олай емес. Келін – сол әулеттің болашақ 
ұрпағының анасы. Ал қыз басқа елдің 
адамы. «Оң босағада отырған қыз» деп бекер 
айтпайды. Сондықтан келінімді қызым деймін 
деп қылымсынатын ата-аналар ең алдымен, 
адамдар арасындағы жақындықты түсініп 
алсын. Бірде ғалым академик кісіге қатты 
ренжідім. Бір отырыста «Келін деген «келген» 
деген с&зден шыққан» деп, келінін кемсітіп, 
шеттетіп отыр. Олай кемсітіп отырған адам 
оның ұрпағына қалай ана болады? Сол келін 
отыз алты жасында үшінші баласын туып 
«келген» деген с&зден құсаланып жүріп қайтыс 
болды. Құсада кетті. Орыс тілді еді. Марқұм 
менен сұрайтын «Мен қалай бұл отбасыға 
«чужаямын?» деп. Мен айттым «Сен ешқандай 
«чужая» емессің. Сол әулеттің ұрпағының 
анасысың» дедім. Міне, атағы дардай болса да 
келінін кемсітетіндер жоқ емес. 

Кейбір отбасында ораза ұстайтын келіндер 
бар. Ал олардың ата-енесі кеңес &кіметі 
кезінде тәрбиеленген, &здерінше заманауи 
адамдар. Жас келіннің алдында шорти-
майкамен шауып жүреді. Ал келіні байқұс 
ұялып, бетін басады. Сондай ата-енелерді де 
к&ріп жүрміз. 

Jas qazaq: Күйеуін құрметтей алмайтын, 
енесінің бетінен алатын, қайын атасының 
алдында қайқаң қағатын келіндер де бар 
ғой, Айгүл ханым? Сондай келіншектер &з 
баласына қандай тәрбие береді?

�.������	�: «Қыз кезінде бәрі жақсы, 
жаман қатын қайдан шығады?» дегендей, 
қыз күнінде Қыз Жібектей, әйел болған соң 
абжыландай &згеріп шығатын келіндерді де 
к&ріп жүрміз. Бұның бірінші себебі, кейбір 
ата-ененің пейіліне қарай сондай келін бұйыра 

ма деп ойлаймын. Келін бір әулетке түсетін 
кезде, алдын ала &зін дайындауы керек. 
Мысалы, тойдан кейін жас отауға келген ата-
енесін қонақ деп қабылдайтын келіндер бар. 
Келін жаңа босаға аттамай тұрып, туысқандық 
қарым-қатынасты жақсы білуі шарт. Кімнің 

ата, кімнің ене екенін, қайын іні, қайын 
сіңлі дегендердің кім екенін білгені дұрыс. 

Оны түсінбей тұрып, келіндік міндет 
атқару кемшілікке толы болады.

Маған бір күйеу балам: «Келіннің 
міндетін, күйеу баланың міндетін 
жеке-жеке жазып беріңізші. Сол 
бойынша жұмыс істейік» дейді. Жазып 
бергеннен келін мінсіз, күйеу керемет 
болып кетпейді. Ол ана сүтімен, әке 
тәрбиесімен, солардың &негесімен бойға 

сіңетін асыл қасиет.
Еуропада бала табу неге тоқтады? 

Себебі әйелдер жалаңаш жүрді. 
Псиxологтар анықтағандай, жалаңаш 

тәнді к&ре берген соң әйелге деген еркектің 
қызығушылығы азаяды. Жалаңаш тәнге к&п 
қараған адамның бойындағы табиғат берген 
қасиеттердің азаяды екен. Бұл – бір. Екіншісі 
себеп, әйел еркектен к&п ақша тапты. Еркек 

әйелге экономикалық жақтан кіріптар, 
бағынышты қоғам орнады. Осындай 
себептердің кесірінен еркек белсіз, әйел 
бедеу бола бастады. Бұл – ғасыр дерті. Бірақ 
біз қазақтар мұндайға жол бере алмаймыз.

Jas qazaq: Қазір немересіне ертегі 
айтып беретін қариялар бар ма? Ата-
әже жасындағы кейбір кісілер сенбі, 
жексенбі күндері кафе, мейрамханаларда 
немересіндей қыз-жігіттермен к&ңіл 
к&теретінін жұрт жақсы біледі. Бұл ұлтты 
бұзатын ұятты жағдай емес пе?

�.������	�: Немересіне ертегі 
айтып беретін қариялар бар. Мәселен, 
Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова екі 
немересін &зі жазған ертегімен &сірді. Зейнеп 
Аxметованың былтыр шыққан «Күретамыр» 
кітабында осылар қамтылған. Отанға оралған 
бауырлардың арасында бір кәсіпкер жігіттер 
жасаған кішкентай «Киіз үйдің» ертегісімен 
бала &сіріп отырған жас келіншектер де 
баршылық . Бірақ қазақтың қариялары 
немерелерін жаппай ертегімен &сіріп жатыр 
деп айта алмаймын. Қалада к&пқабатты 
үйлердің арасындағы алаңқайларда немересін 
қыдыртуға шығатын осы заманғы әжелерге 
қарасаңыз, бір қолында смартфон, бір 
қолында арба. WhatsApp-та отырады. Бір 
жастағы немересінде де ұялы телефон. Оған 
ютубтан «Машаны» қосып беріп қойған. Бір 
жасқа толмай смартфонмен алданып тамақ 
ішіп отырған немерелеріміз, қазіргі ұрпақтан 
да сорақы бола ма деп қорқамын. Міне, бүгінгі 
оқымысты әжелердің сиқы осындай. 

Jas qazaq: Сіз немерелеріңізді қалай 
тәрбиелеп жатырсыз?

�.������	�: Аллаға шүкір, қыздан туған 
жиен немерелерім бар. Оларды &зінің ата-
әжесі тәрбиелеп жатыр. Ұлым әлі үйленген 
жоқ. Қызымды ұзатқаннан кейін кейбір 
шешелер сияқты сағат сайын қоңырау 
шалып «Қызым, қызым!» деп &бектеген 
жоқпын. Жұмысым болса құдаларыма 
қоңырау шаламын: «Келіндеріңіз қалай?» деп 
сұраймын. Соған қызым «Мама, неге қызым 
демейсіз?» деп ренжіді. Мен «Жоқ, енді сен 
сол әулеттің келінісің» дедім. Қызым барған 
жерінің абыройлысы болса, ол маған да, &зіне 
де мәртебе. Балаларымның әкесі орыс тілді 
болғандықтан, балаларым орыс мектебінде 
оқыды. Бірақ үйде қазақша с&йлесеміз. 
Қолымыздан келген тәрбиені бердік. Жақсы 
мен жаманды, оң мен солды, адал мен арамды, 
&тірік пен шынды ажыратуды үйреттік. 
Біреудің ала жібін аттамауды, не істесе бір 
Алла к&реді, бір Алладан басқа қорған жоқ 
дегенді саналарына сіңіруге тырыстық. Cз 
ата-анамнан к&рген: ұят болады, обал болады, 
Құдай үшін деген үш с&йлеммен &сірдік. 

Jas qazaq: Ұрпақ тәрбиесінің бұзылуын 
мектептегі мұғалімдерден к&ретіндер бар. 
Cзбекстан ұстаздардың жалақысын 1 мың 
долларға дейін к&теріп, жауапкершілікті 
күшейткелі жатыр. Жалақының к&птігі тәрбие 
түйткілін шешуге септігін тигізе ме?

�.������	�: Мектептегі оқушы тәрбиесінің 
бұзылуы тікелей ұстазға қатысты емес. Бұл 
мемлекеттік бағдарламаға тәуелді. Үкімет 
оқулықты кемелді қылмай тәрбие оңбайды. 
Бала тәрбиені әуелі ата-анадан алғанымен, 
оқулықтың берері мол. Cйткені оқулықта 
қазақтың кім екені айтылмаса, хандары 
мен батырлары, билері жазылмаса, ұрпақ 
&зінің шыққан тегін қайдан біледі? Cзгеге 
еліктегіштер сондай ұрпақтардан к&п шығады. 
Сондықтан ұстаздың айлығын к&тергенмен, 
мұғалімнің &зі қазақтың әдебиеті мен 
тарихынан бейхабар болса, ұрпақ тәрбиесі 
тастай болады дегенге сенбеймін. Біздің 
М.6уезов атындағы 6дебиет және &нер 
институты шығарған 100 томдық «Бабалар 
с&зі» ғалымдардың арасында ғана қолданылып 
келеді. Ұрпақты осы асыл с&збен тәрбиелеуге 
мемлекеттік бағдарлама болмай тұр. Бұл 
мәселені тәуелсіздіктен бері &ткен министрдің 
бәріне айтып, жазып келеміз. Нәтиже жоқ. 
Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Қазақтың 
ең басты руxани қару-жарағы – қазақ тілі, 
сапалы оқулығы, мектептің жаны – мұғалімі» 
деген. Осы үшеуі реттелмей, қазақты ұшпаққа 
шығаратын ұл туа қоймас.
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Біздің 
әдебиет пен 

тарихымыз Домалақ 
Ананың кім екенін, Зере 

мен Ұлжанның қандай ана 
болғанын, Айғанымның қандай 
тұлға болғанын айтпаса, ұрпақ 

оларды қайдан білсін? Сол 
жоқтың орнын Анжелина Жоли 
мен Мадонна толтыруда. Яғни 

біздің жан-дүниеміздегі 
рухани орын бос 

тұр.
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AINAAINA

Иман Nзгерсе, дүниетаным 
Nзгереді. Таныммен қоса, сенім 
де, сенімге орай дәстүр де, 
дәстүрге сай тәрбие де Nзгереді. 
Солардың ықпалы мен адамдар 
арасындағы қарым-қатынас, 
бауырмалдық сезім, тектік қасиет, 
сыйласым мен сыйластық та 
Nзгеріске ұшырайды» (������ 
�������). Ұлтымыз мұндай 
қауіпті қатерге ұшырамас үшін 
Қали сияқты азаматтардың 
иманымыздың салтанаты мен 
сәулетін сақтауды бүкілхалықтық 
іске айналдыруда қайраткерлік 
кNрсетіп, жанашырлық танытып 
жататыны – кNңілге медеу. «Иман 
– рухтың тұрағы. Ал рухы күшті 
елдің жеңілмейтіні» (�.�������) 
тарихи ақиқат. Имандылыққа 
бастаған, сондай-ақ патриоттық 
сенімді күшейтудегі еңбегіңіз 
жана берсін дейміз.

Тектіні текті таниды, ұлыны 
ұлы ұлықтайды емес пе! Қали 
Сәрсенбай жариялаған «Шындық 
шертпелері» деген мақаладан 
ұстаздарының, әріптестерінің 
тұлғалық асылдығына бас 
иген әрі кішілік, әрі кісілік 
даналығын кNреміз: «...Sбіштер 

(!��	����"), Дулаттар (#�����$"), 
Ақселеулердің (%��&	����) 
қай-қайсысын (��� �	�	�&	 
�������� �$��&�) оқу, тыңдау 
қандай ғанибет болса, Шерхан 
Мұртазаның бір Nзі – бір 
мектеп, тіпті университет», 
дейді. Шерағаның редакторлық 
тәрбиесін кNргенін кәсіби 
бақытқа балайды. «Шерханның 
шекпенінен шыққанбыз» 
дейтін журналистердің қанатты 
сNзінің мән-мағынасын ашып 
айтады: «Бұл тек Шерханмен 
шектелу емес, соған ұқсап қалу 
емес... жоғары білім берген 
университеттен алған дәрісті әрі 
қарай алып жүру, яғни мақсат-
мұратыңды, Nз дара жолыңды 
анықтау», – дейді. 

Қали бауырымыздың Nз дара 
жолында екенін мен «Алматы 
ақшамынан» оқып танимын. 
Ол осы газет бетінде мемлекет 
мүддесін, ұлт сNзін, тұлға мұратын, 
адам арманын сNйлетіп, қоғамды 

оятып, сананы сілкілеген адал 
ниеттерді паш етті. 

Қали Сәрсенбай Алматы 
қалалық мәслихатының 
депутаты ретінде де ел 
игілігі үшін ізгі қызмет 
атқаруда. Журналистиканы 
халықтың кNсемсNзі 
деп айтып жүр емес 
пе?! Олай болса 
Қ.Сәрсенбайды қоғамдық 
Nмірде де кNсемсNз 
деңгейінде кNрінетін ұлт 
қайраткері дегім келеді. 
Ол осы биігінің Nзінде 

кішіпейілдігінен айныған 
емес, қай кезде де елгезек, 

жанашыр, 

қамқоршыл. Хакім Абайдың 
«адамзаттың бәрін сүй» 
дегеніндей, жарқыраған кNзінен 
кNңіліңіз ашылып, Аллаға 
тәубалығыңыз арта түседі. «...
Тұлға – бұл Nзі әр айтулы істің, 

жаңалықтың бастауында 
тұрған адам», – деп Қалидың 

Nзі айтқандай, ол бүгінде 
«Алматы ақшамы» 
газетінің басында ел 

алдындағы тұлғалық парызын 
абыроймен, қадір-қасиет биігінде 
одан әрі атқаруда. 

Қали інімнің алпыс жасқа 
толуына орай Jas qazaq ұлттық 
апталығы арқылы ұлтқа қызмет 
етіп, азаматтық қайраткер 
тұлғасының толыға түсуіне 
толағай-толағай тілек білдіріп, 
шығармашылығына табыс 
тілеймін! 

�&78" �+��9���,
'����������� *���� *�	, 
«+���� ���&��», «/���» 
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Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласы 
бәрімізге жол кNрсетті. 
Sлемде баламасы жоқ, 
ерекше бағдарлама. Бұл 
ұлттық сипатта, яғни 
қоғамдық, жеке тұлғалық 
сананың Nзгеруі негізінде 
іске асады. Сондықтан 
рухани жаңғырудың басты 
насихатшылары – ұстаздар. 
Оның іске асырылатын негізгі 
алаңы – білім ордалары. 

Рухани жаңғырудың 
тұжырымдамалық бағдары 
баршаға ұғынықты әрі 
бай. Басты мақсаты – Ұлт 
жоспарын орындау аясында 
әлемнің ең озық 30 елінің 
қатарына ену. Бағдарламаның 
білім саласына қатысты 
тұсы – келешек ұрпақты 
кемел білімге сусындататын 
үлкен мүмкіндік туғанында. 
«Білекті бірді жығады, білімді 
мыңды жығады» деген қазақ 
мақалының шындыққа 
жанасатындығы осыдан 

байқалады. ,йткені келешек 
– нағыз білімді азаматтардың 
дәуірі.

Білім беру барысында 
қойылатын мақсат жетерлік. 
Біріншіден – сапалы 
білім, екіншіден – рухани 
адамгершілік. Заманауи 
құралдарды қолданып, 
сабақ берудің әдіс-тәсілін 
жетік меңгеріп, жан-жақты 
ақпарат беру арқылы жас 
ұрпаққа сапалы білім беру 
– мұғалімнің басты міндеті. 
Жалпы білім беруде жаңа 
технологияларды енгізе 
алатын, оқу үрдісінде үнемі 
ізденісте болатын, кәсіби 
жағынан шебер, шығармашыл 
ұстаздар – жаңғырудың 
бастауы. Ал ондай ұстаздарға 
сұраныс артып келеді. 

«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаланың 
«ХХІ ғасырдағы ұлттық сана 
туралы» деп аталатын бірінші 
тарауында: «Тұтас қоғамның 
және әрбір қазақстандықтың 
санасын жаңғыртудың» алты 
бағыты атап кNрсетіледі. 
Сол бағыттар жаңғыртудың 

қағидалары және жаңғырудың басты 
құндылықтары ретінде танылады. Олар:

Бәсекелестік қабілет. Қазіргі таңда 
жеке адам ғана емес, тұтас халықтың Nзі 
бәсекелік қабілетін арттырса ғана табысқа 
жетуге мүмкіндік алады.

Прагматизм. Нақты мақсатқа жетуге, 
білім алуға, саламатты Nмір салтын 
ұстануға, кәсіби тұрғыдан жетілуге 
басымдық бере отырып, осы жолда әр 
нәрсені ұтымды пайдалану – мінез-
құлықтың прагматизмі.

Ұлттық бірегейлікті сақтау. Ұлттық 
салт-дәстүріміз, тіліміз бен әуеніміз, 
әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сNзбен 
айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда 
мәңгі қалуға тиіс.

Білімнің салтанат құруы. Білімді 
бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа 
жетеді. Білімді болу – кNзі ашық, кNкірегі 
ояу болуға ұмтылу.

Қазақстанның революциялық емес, 
эволюциялық дамуы. Кешегі тарихымыз 
бұлтартпас бір ақиқатқа – эволюциялық 
даму ғана ұлттың Nркендеуіне мүмкіндік 
беретініне кNзімізді жеткізді.

Сананың ашықтығы:
1. Адамға жер шарына қатысты және 

Nз елінің айналасында болып жатқан 

мәселелерді түсінуге мүмкіндік береді.
2. Жаңа технологияның ағыны алып 

келетін Nзгерістердің бәріне дайын болу 
деген сNз.

Осы құндылықтарды әр оқушының 
бойына сіңіру арқылы еліміз болашақта 
дамыған 30 елдің қатарына кіретіндігін 
Нұрсұлтан Назарбаев нақты атап айтты. 
Ахмет Байтұрсынұлы айтпақшы: «Білім 
– бір құрал. Білімі кNп адам құралы сай 
ұста сықылды, не істесе де келістіріп 
істейді». XXI ғасырда білім бірінші орында 
деп айтсақ, қателеспейміз. Білім – ол 
жабық есіктердің кілті болып табылады. 
Ал білімді болуға ықпал ететін, тұлғаны 
дамытатын – рухани жаңғыру. 

Терең білім – тәуелсіздігіміздің тірегі. 
Жаһандану алдында ұлт ретінде жойылып 
кетпеу үшін ұлттық кодты сақтап, терең 
білімді, бәсекеге қабілетті, ұлттық 
құндылықтарды бойына сіңірген ақыл-
ойы кемел тұлға қалыптастыру – ұстаз 
алдындағы негізгі міндет. 

)<��
�� 9Ә(=�������, 
��0���� �����&������ ���&�&���,

 '���� ������ ���&�� 1�&��$������� 
���"�������	 2����� ��2�&������� 

��� $����
���
��	>4�. ����)��,���, 

2����� �������	

К
ЕЛ

ЕШ
ЕК

 Ү
Ш

ІН
 Б

Ә
Р

ІМ
ІЗ

 Ж
А

У
А

П
ТЫ

М
Ы

З

Ұстаз ...алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі, мейлінше 
шешен, өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны 
асқақ және ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, 
жат адамдарына да әділ, жұрттың барлығына жақсылық 
пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді 
білмейтін батыл, ержүрек болуы керек.

(Әл Фараби)
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ан жәдігер 

Ақаннан қалған жәдігер 
Қазақ әнінің құлагері Ақан 

серінің Ақтоқтыға сыйға 
тартқан жүзігі әлі күнге дейін 
ұрпақтарының қолында 
екен. Жәдігер зат Ақтоқтының 
жиен немересі Орынбасар 
Төкеноваға анасы Қанипадан 
қалыпты. Көкшетауда тұратын 
Ақтоқты арудың ұрпағының 
айтуынша, әншінің 150 жылдық 
мерейтойында Сәкен Жүнісов 
жүзікті мұражайға өткізуді 
ұсыныпты. Бірақ асылдың 
сынығы анасының аманатын 
мұражайға өткізбеген. 
Көшірмесін жасап беріпті. Ұлы 
махаббаттың куәсіндей болған 
жәдігердің ою-өрнегі, бедері 
қаз-қалпында.
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ң қамқор л. Хакім ААбайдыңқамқорршшыл. Хакім байдың
«адамзатттыың бәрін сүй»» амзатттыың бәрін с

нен дегеніндеейй, жарқырағаан кNзінгенінде , жарқыраға  кNзін
кNңіліңіз аашылып, Ал аға кNңіліңі ылып, Алллаға 

..балығғыыңыз арта түссетәубал ыз арта түсседі. «..
тің, тің, Тұлға – ббұбұл Nзі әр айтуулы істТұлға – л Nзі  айт ы істі
а жаңалллықтың бастаауынджа қтың бас ауында

алиалидыңұрғғған адам», – п Қаұр  адам», – ддеп Қа
гіндндезііі айтқандай, оол бүгіNззі айтқандай, оол

Алматы ақшаамы» ««ААлматы ақш

тұтұ
N

«Тұлғасын газетінен
«Тұлғасын газетінен

Қазақ журналистикасында Шерханның шекпенінен шыққан 
қаламы қуатты, көңілі шуақты қаламгердің бірі де бірегейі – 

Президент сыйлығының иегері, көсемсөзші 
Қали Сәрсенбай. 

Қазақты қарасөзбен тербеген Қал-ағаң да 60 жасқа 
толды. Ұзақ жылдан бері «Алматы ақшамы» газетін басқарып, 

қазақ баспасөзінде өзіне тән редакторлық қолтаңба 
қалыптастырды. Ұлттың ұлы тұлғалары туралы сүйекті 

дүниелер жазды. Өзі де ұлыларды ұлықтап жүріп, бірегей 
тұлғаға айналды. 

Jas qazaq газетінің ұжымы қаламгерді мерейтойымен 
шын жүректен құттықтап, шығармашылық табыс тілейді.
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