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Үміт отын маздатып, тағы бір жаңа жыл табалдырықтан аттады. Жыл басы –
Наурыз мейрамын біз өз деңгейінде өткізіп, жалпы халықтық мерекеге
айналдыра алдық па? Жетістігіміз қайсы, олқысы қайда? Міне, осындай
сауалдар төңірегінде «Жас қазақ» газетінің ұйымдастыруымен Көкшетауда
өткен кездесуде ортаға тасталды.
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ТҮЙТКІЛ

АТАЖҰРТҚА
АПАРАТЫН
ЖОЛ ЫСТЫҚ

Осыдан бес жыл бұрын болатын. Бір кездері Қызылорданың
шетінде туберкулезге қарсы облыстық диспансерінің қасынан
қаланы көкөніспен қамтимыз деген ниетпен 5,5 гектар жерге 120
жылыжай салынған еді. Бұдан тек Сыр өңірі емес, бүкіл Қазақ елі
құлағдар болды. Өйткені, біраз басылым сүйіншілеген болатын. Тіпті
осы жылыжай туралы мақаланы тамылжытып жазғанда қарнымыз
шұрқырап, аузымыздың суы құрып, дәмеміз біраз жерге кеткен.
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Үкімет

Кктем келді. деттегідей,
таусылмайтын жанар-жағармай
«жыры». Қымбат отынмен
клік иесін қорқытатын мұнай
мамандары...
Бүгінде шенеуніктің де,
сарапшының да сзі бір:
«Бензиннің үштен бір блігін
Ресейден аламыз. Кршіде
баға бізден жоғары. Үш мұнай
ңдеу зауыты жаңғыртылған соң
ешкімге телмірмейміз». Бірақ
тәтті уәденің орындалуын күтуге
тура келеді. 2019 жылға дейін.

БЕУ, БЕНЗИН

ЕНГІЗБЕЙ ТҰРЫП,
ТҮСІНДІРУ КЕРЕК

гектар жер блеміз. Бұны біз қайта қарап шығуымыз қажет»,
– деп атап тті.
Сондай-ақ үкімет басшысы белгілі бір жұмыс атқарылып
жатқанымен, оның белсенділігі тмен екенін айтты.
леуметтік желіде, интернетте түсіндіру аз. Сарапшыларды
тарту жағы да кемшін тартып отыр.
Б.Сағынтаев «Былтыр зім әдейілеп Ютубта бейнеролик
қарадым. Бейнеролик жаман емес. Бірақ адамдар міндетті
медициналық сақтандыру болатынын білмейтін сияқты.
Себебі роликті аз адам қараған. 10 айда небәрі 4 мың крілім.
Оны негізінен роликті жасаған адамдар, кімге қызық, солар
қарап шыққанға ұқсайды. Бірақ кпшілік сол жұмыстың
мағынасын білмейді де. Сондықтан қыруар жұмыс атқару
керек. Реформаға жұмыссыздар, зін-зі қамтып отырғандар
енгендіктен, олар үшін бұл маңызды. Егер біз бұл жұмысты
дұрыс атқармасақ, xалықтың ашуына ілігеміз. Сондықтан
денсаулық министрлігі әкімдермен бірге түсіндіру жұмысына
назар аударуы қажет», – деді.
Халыққа ақпаратты уақытылы жеткізу мәселесін де
жетілдіру керектігіне тоқталды. Премьер-Министр «Бұл
мәселеде, тіпті дәрігерлерге компьютер жетіспей жатады.
Жергілікті атқарушы органдар осы бағыттағы жұмысты
жандандыруы керек», – деді. Жиын соңында денсаулық
сақтау, ақпарат және коммуникация министрліктеріне
әкімдіктермен бірлесіп аталған мәселені пысықтап, наурыз
айының соңына дейін тиісті ұсыныс енгізуді тапсырды.
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Үкімет басшысы денсаулық сақтаудың жаңа нысанды
тұрғызудың және барлық саланы ақпараттандыру жұмысын
жалғастырудың қажеттігін айтты. Соңғы 10 жылда елімізде
мыңнан астам денсаулық сақтау нысаны салынды. Үкімет
басшысының пікірінше, тағы да осынша денсаулық сақтау
мекемесі қажет. Бірақ соңғы кездері аумағы атшаптырым
емхана салу сәнге айналып барады. Оған қыруар қаржы керек
екені белгілі. Жиын барысында премьер-министр ақшаны
босқа шашатындарды да сынады.
Ол «Aздеріңізге белгілі болғандай, біз соңғы он жылда
1000-ға жуық денсаулық сақтау мекемесін салдық. Алайда
халық саны сіп, ескі ғимараттар сүрілуде. Соңғы сараптама
бойынша бізге тағы да осынша емхана салу қажет. Енді
мұның зін үлкен мәселе болып тұр. Соңғы кездері 500 адамға
арналған ғимараттың зін үлкен сарай етіп салып, оған 2

640

мың теңге. Алматыда
баласын саудалаған
келіншек ұсталды?

50

мың теңге.
Ақтөбеде пара сұраған
тәртіп сақшысының ісі сотта

700

ЖЕГІҚҰРТ

мың теңге. Ақмолалық
азамат алаяққа жем болды

Әкімдік ең парақор
құрылым. Бұл туралы
мемлекеттік қызмет
істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігі
төрағасының орынбасары
Алик Шпекбаев мәлімдеді.

ЕҢ ЖЕМ

ҚОР М

толлинг әдісімен Қытайдан
жанар-жағар май алып едік.
Біз шикі мұнай береміз.
Шекараға жақын Шыңжаңдағы
кәсіпорын одан бензин алып
елімізге жнелтетін. Міне, сол
зауыттағы ңдеу «тереңдігі»
96 пайызға жетеді екен. Яғни
небәрі 4 пайызы қалдық деген
сз. Қазір жаңартылып жатқан
әлгі ірі 3 зауытта бұл крсеткіш
қандай болады? Сондайақ осы кәсіпорындардың
бірі жоспарлы түрде жндеу
жұмыстары үшін жабылып
жатса, қалған екеуі оның орнын
жоқтатпауға қауқарлы ма? Бұл
жағы әзірге бізге беймәлім.
Мұнай тңірегіндегі білікті
маман Сергей Смирновтың
есебінше, отандық бензиннің
бағасында шикі мұнайдың
үлесі 60, ал салық 15 пайызды
құрайды. Ресейде қара майдың
үлесі небәрі 6 пайыз. 60 пайызы
салық ретінде бюджетке кетеді.
Осыдан-ақ, бензин саудасының
кімге тиімді екенін байқауға
болады. Қайсыбір сарапшылар
айтқандай, ресейлік
р мен
компаниялар
тін
біздегі бітпейтін
делдалға
терістіктен
бензин әкеп сату
да.
– ырғын пайда.



– «Жұмыспен қамту жол картасы» жүйеге асырылған жылдары 5,4
мың қызметтік пәтер мен жатақханадан бөлме берілді. Бұл саясат
одан ары да жалғаса береді. Дегенмен, ендігі уақытта жұмыспен
қамтудың жаңа бағдарламасы аясында баспана салу
қарастырылмайды. Өйткені, «Нұрлы жол» бағдарламасы
жүзеге асырылуда. Бірақ жұмыспен қамтудың жаңа
бағдарламасы аясында қоныс аударушылардың
жалға алатын баспанасына төлем жасау мүмкіндігі
қарастырылады. Отбасы мүшесінің санына
байланысты әрбір мүшеге 34 мыңнан 68 мың
теңгеге дейін баспана жалдауға субсидия беріледі.
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Жауабы

млн доллар.
Жыл басынан бері
отандастырымыз автокөлік
алуға жұмсаған ақша

– Сонда күтуден басқа амал
жоқ па? – деп сұрайды мұнайлы
елдің пақыры.
– рине, бар, – дейді халық
қалаулысы Ерлан Барлыбаев.
Мәжіліс депутаты әлгі
үш кәсіпорынға млимей,
қара майды ңдейтін
ұсақ зауыттардың қуатын
пайдалануды ұсынды. Олар
бірен-саран емес, бақандай 32.
Жылына 6,5 млн тонна мұнай
ңдеуге қауқары бар. Ішкі
сұранысты толық қамтамасыз
ету үшін қазіргі 14,5 миллионнан
17,5 млн тоннаға жеткізу керек.
Бірақ сол 3 млн тоннаны
ңдеп, жанар-жағармай
алуға жеткізетін жолда үлкен
кедергі бар. Ол – энергетика
министрлігінің бұйрығы. Осы
аптада үкімет басшысына үн
қатқан Е. Барлыбаев бұйрықтың
күшін жоюды сұрады. Құзырлы
мекеме тарапынан қабылданған
шешім қуаты 800 мың тоннаға
жетпейтін зауыттарға бензин
мен дизель отынынан басқа
мұнай німдерін сатуға тыйым
салады. Шикі мұнайды ңдеу
кезінде алынатын жанама
нім 30 пайызды құрайды.
Содан қойма мен резерваур
лық толған. Aнімі тпеген
кәсіпорындар жұмысын
тоқтатуға мәжбүр болыпты.
Депутаттың айтуынша, шағын
зауытқа жол ашылса, ішкі нарық
биылдың зінде отандық жанар-

Тамара ДҮЙСЕНОВА,
еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі:

Аптаны

100

– Оңтүстік
өңірдегі
тұрғындарды
солтүстікке
қоныстандыру
қолға
алынғаны
белгілі. Бүгінге
дейін Солтүстік
Қазақстан,
Қостанай және
Павлодар
облыстарына
19 мың адам
көшіп барған.
Ал оларды
баспанамен
қамтамасыз
ету мәселесі
қалай
шешілуде?

Сауалы

АПТАНЫҢ АЙТАРЫ

жағармаймен толық қамтамасыз
етіледі. Екіншіден, шетелдік
бензинге тәуелді болмаймыз.
Бұл ұсынысты
қолдамайтындар алынатын
мұнай німдерінің сапасы мен
қалдықсыз ндіріс мәселесін
клденең тартуы мүмкін.
Aйткені, жер-жерде заманауи
құрал-жабдық пен технология
арқылы қалдықты барынша
азайтып, таза нім алып жатқан
кәсіпорындар баршылық.
Осыдан біраз жыл бұрын

Бақытгүл
ХАМЕНОВА,
Мәжіліс депутаты:
«Бұрын қазақтың аналары баласын
бұлай көшеге тастамаған. Бұл біздің
менталитет үшін жат. Өкінішке қарай,
қазір мұндай оқиғалар көбейіп
кетті. Сәбиді қоқыс жәшігінен және
қоғамдық орындардан тауып
алып жатырмыз. Мұндай жайттар
республиканың барлық аумағында
кездесіп отыр. Бас прокуратураның
мәліметіне сәйкес, 2016 жылы
15 іс қозғалды. 2017 жылдың 3
айында 8 оқиға тіркелді. Өкінішке
қарай, мұндай оқиға көбейіп кетті.
Қыздар ұрпақ жалғастыруы тиіс.
Қыздарымыздың тәрбие-өнегесі
— болашақ буынның
тағдыры»

ЕКЕМЕ

Оның айтуынша, ең кп пара алатындар – әкімдік,
ішкі істер мекемелері, ауыл шаруашылығы министрлігі,
қаржы министрлігінің мемлекеттік кіріс департаменті.
А.Шпекбаевтың пайымынша, мемлекеттік органда сыбайлас
жемқорлық жүйелі түрде байқалса, онда жауапкершілікке
басшы да тартылуы тиіс. Осы орайда ол жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл аясында алдын алу шараларының бірі – мемлекеттік
аппаратты қысқарту болып табылатынын атап тті. Мұның
есебінен еңбекақының клемін арттырған дұрыс. Егер де
мемқызметкерлердің 35 пайызы қысқартылса, онда әкімшілік
шығынды да үнемдей отырып, мемлекеттік қызметкердің
еңбекақысын екі есеге арттыруға мүмкіндік бар.

ҚҰРАЛСАЙМАНЫ
ҚАНДАЙ?
«Құтқарушылардың материалдық-техникалық
жағдайына келер болсақ, шынымен де, суда
құтқару қызметінің қазіргі ахуалы мәз емес». Бұл –
ішкі істер вице-министрі Юрий Ильиннің пікірі.

Журналистер Семей қаласында
10 жасар баланың ойылған Ертіс
мұзының астына түсіп, батып кеткенін
еске алды. Сол кезде құтқарушылар
тек сүймен мен күрекке ғана жүгініпті.
Вице-министр де олардың нашар
жабдықталғанын мойындап отыр. Суда
құтқару қызметі бұрын блек құрылым
ретінде жұмыс істепті. Кейін Шығыс
Қазақстан облыстық шұғыл құтқару
жасағына қосқан. Вице-министрдің
айтуынша, бүгінде барлығы қаржыға
тіреледі. Дегенмен, 2018 жылға арналған
жоспардың аясында құтқарушылардың
материалдық-техникалық жағдайын шешу
кзделген.
Айта кетейік, алдағы уақытта ауа райы күрт жылынса, Ақмола, Шығыс
Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай және Солтүстік Қазақстан
облыстарының бірқатар аумағында су басуы қаупі бар.

№11-12 (635-636) 17 наурыз 2017 жыл

іл

Түйтк

(
1-)

Дәмеленбегенде қайтеміз, «Тай
құлыннан, теңге тиыннан» деген
қағиданы ұмытып, бес саусағын
бірден ауызына тыққандай «Ауыл
шаруашылығын қолдау қоры»
АҚ арқылы 668 млн теңгені
б"ліп жіберсе. Бірақ бұл арман
Б.Қуандықов кетісімен орындалмай
қалатынын қайдан білейік.

І жартысында жылыжай іске
қосылып, алғашқы "німін береді
деп жоспарлануда. Енді, бұл уәде
шынында орындалып, елдің ерні
к"к"ніске тисе екен дейміз.
Айта кетейік, бұл сыр "ңіріне
келе салып жұмыс істей алмай қалған
жылыжайдың біріншісі емес. Бұдан
да бұрын болған. 1967 жылы Ақт"бе
облысынан Қызылордаға бірінші
хатшы болып ауысып келген Хасан
Бектұрғанов бір жиында: «Ауа райы
бұдан да қатал Ақт"беде жылыжай

ҚОҒАМ

біздің "лкеде тиімсіз
бе? Болмаса, ел айтып
жүргендей қаржыны
алған кәсіпкерлердің қол
алды, к"з қысты әрекеті
ме?
Жарамсыз болып
қалған нысанға қайтадан
к"птеген қаржы б"лмесе
оның жұмыс жасап
кетуі мүмкін емес.
Мақұл, бұған тағы да
шығынданып қаржы

www.ja
ww
w.jasqazaq.kz
sqazaq.kz

E-mail: jas_qazaq@mail.ru
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ДАЛАҒА КЕТКЕН
ДӘМЕ
Қазір 120 жылыжайдың барлығы
қаңырап, мына аязда азынап, "скін
түгіл ит байласа тұрмайтын жағдайға
жеткен. Қанша құрылыс заты қирап,
қаңсып тұрғанына бес жыл болса да
бұған ешкімнің бүйрегі бұрмапты.
«Жас қазақ» қордың бас менеджері
+лия Еңсебаеваға хабарласты. Ол
«Қызылорда қаласы Қараторғай
шатқалында екі жылыжай кешені
2013 жылы салынып, лизингке
берілген болатын. Бірінші кешен 70
шағын жылыжайдан тұрады. Оны
лизингке алушы азамат құрылыс
жұмыстарын "з жауапкершілігіне
алды. Ал жер телімі әкімдік
тарапынан берілген. «Ауыл
шаруашылығын қолдау қоры» қаржы
б"лді. Кейін лизингке алған кәсіпкер
бас тартып, басқасымен келісім
жасауға тура келді. Құрылысшылар "з
міндетін толық орындамағандықтан,
қор тарапынан хаттама толтырылып,
сотқа бердік. Сот шешіміне сәйкес,
аяқталмаған жұмыс шығыны
есептеліп, ақша кері қайтарылды.
Жылыжай 2015 жылы қор балансына
алынды. Екінші жоба айтар болсам,
2013 жылдың желтоқсан айында
кешен лизинг алушыға берілді.
Бірақ бір айдан кейін кәсіпорын
бас тартып, кешен кор балансына
қайта "тті»,– деді. Осы екі жыл
ішінде бірнеше рет сауда-саттық,
яғни сатып алушыларды іздестіру
жұмыстары жүргізілген. Бірақ
нысанды сол екі жылда лизингке
алуға не сатып алуға "тініш болмаған.
+лияның айтуынша, биыл ғана
отандық кәсіпкерлер тарапынан
екі "тініш түсіпті. Қазіргі уақытта
құжат тапсырылып, тиісті жұмыс
атқарылуда. Ағымдағы жылдың

Қызықстан
қызықтары

бар. Содан қала тұрғындары
дәмеленіп отыр. Ал ондай жүйе неге
Сыр "ңірінде жоқ» деген соң сол
кездегі ауыл шаруашылығы басшысы
Қозтай +буов қарамағындағы
агроном Мұсахан +бдіқадыровты
Ақт"беге жіберіп, тәжірибе мен
сызбасын алдырады. С"йтіп, қазіргі
Қызылжарма ауылына жылыжай
салады. Ол жылыжай үш жыл
"нім береді. Х.Бектұрғанов кеткен
соң ол да "з жұмысын тоқтатады.
Демек, біздің облыстың ауа райында
жылыжайдан "нім алуға болады.
Ендеше, жылыжайдың жұмысын
д"ңгелете кетуге не жетпей жатыр?
Қаржы керек пе, қаржы б"лді.
Бір б"лгенде екі рет б"лді. Яғни
жылыжай бітіп тұрғанда желмен

т"бесі ұшып кетіп, қайтадан ж"ндеуге
қаржы алды. Жер дейсіз бе, жерді
жергілікті билік ұсынды. Олай болса,
неге жүргізе алмады? Кәсіпкерлер
бұл саладан хабарсыз ба? +лде
қандайда бір кедергі болды ма? +лде
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Осы аптада жүргізуші
куәлігін сатып алған
бойжеткен әлеуметтік
желінің басты
тақырыбына айналды.
Instagram парақшасында
«Маған жүргізуші куәлігін
сатып әперді, рахмет,
әкетайым», – деп ағынан
жарылған бойжеткеннің
бұл әрекеті сынға қатты
ілікті.

Артынша тергеу
жұмыстары жүргізіліп,
оның Алматы облысының
тұрғыны екені анықталды.

Кейін 21
жасар +йгерім
Фазылова тәртіп
сақшыларынан
кешірім сұрады.
С"йтсе, бұл
бойжеткен
жүргізуші
куәлігін беру
процедурасын
толық
түсінбепті.
Алматы облысы
ІІД ЖПҚ
басшысы
Алпысбай
Рахымов
«Оның сатып
алдым деп отырғаны
ол жасалған т"лемді
шатастырған. Жүргізуші
куәлігі бланкісіне 2838
теңге т"лейді. Ал кассада
т"лемді әкесі жасаған», –
деді. Тәртіп сақшысының
айтуынша, +йгерім
Фазылова емтиханды
екінші мәрте тапсырған.
Қараша айында ол сынақ
тапсырып, жеткілікті балл
жинай алмаған. Дәлел
ретінде, тіпті монтаждалған,
сапалы бейнежазбаны да
ұсынды. +йтеуір мақтанған
біреу, ақтаған біреу.

Динара
ӘЛІМОВА,
ұлттық экономика
министрлігі
статистика
комитетінің
баспасөз
хатшысы:

б"лер. Ал бұрынғы қаржыны
кімнен "ндірмек? Бұның
жауабын заңды қадағалаушылар
бере жатар. Тек "кінішті "ртейтіні
қазір базарда:
–   
– 900 теңге;
–   ( ) – 1000
теңге;
–   – 1200 теңге;
– ө  – 100 теңге;
– ө – 50 теңге;
–  – 70 теңгеден
саудалануда.
Егер, «Жылыжайды әлгі екі
кәсіпкер жүргізіп кете алса, бұл
баға едәуір т"мендейді», – дейді
мамандар. «Аңқау елге арамза молда»
дегендей бұл с"зіне де дәмеленіп
жүргенімізде тағы да «Қарға қарқ етті,

аузынан ірімшік салп етті» болып
аузымыз айға, к"зіміз күнге қарап,
бадырақ к"з болып отырмасақ игі еді.
ә  !",
 ,     

Бәрекелді!

«Әлеуметтік
желіде тарап жатқан «Қазақстан халқының есептеуіші» дегеніміз
– Біріккен Ұлттар Ұйымының санақ жүйесі. БҰҰ әр елдің халқын
өз әдісі бойынша есептейді. Ұйымда басқа халықаралық
әдістеме. Олар басқаша санайды. Біздің бұл әдістемеге
еш қатысымыз жоқ. Біз басқаша санаймыз. Статистика
комиссиясының мәліметі бойынша 18 миллионға жеткен жоқ.
Халқымыздың саны сәуір, мамыр айларында 18 миллионға жетіп
қалуы мүмкін. Егер жетіп жатса, біз ресми түрде хабарлаймыз»

әдесі

ың у
Аптан

Алматылық
Вячеслав Попов алты
айда қазақ тілін
меңгеруге уәде берді.

Ол әлеуметтік желідегі
жазбасында «Қазақ тілін
білмеуімді түпкілікті "згертпекпін.
КСРО кезінде дүниеге келдім
деп ақталмаймын да, интернатта,
кейін мектепте нашар білім
берді демеймін де… Қазақ
тілін білмеуім – бұл менің
жауапкершілігім! Нақтысы
жауапсыздығым! Gзім үйренбедім,
қаламадым, қажет демедім,
қиын деп қорықтым! Қазір
"зіме және айналамдағыларға,
барлық қазаққа, орысқа және
Қазақстан жерінде тұрып жатқан
барлық халыққа шын қалауың
болса әрі дәстүрді, мәдениетті
халықтар достастығын құрметтесе,
меңгеруге болатынын дәлелдегім
келеді. Осыған және "зге де
жағдайларға құрметім ретінде
қазақ тілін 6 ай ішінде, қазақ

Еліміздің батыс өңірінде
полигон ретінде пайдаланылған
жерді қайтару жөнінде тағы бір
маңызды қадам жасалды.
Кеше Парламент

Сенатында
депутаттар Қазақстан
мен Ресей арасындағы
Ембі полигонын
пайдалану және жалға
беру шарттары туралы
келісімінің және екі ел
үкіметтері арасында
Ембі сынақ полигонын
жалдау туралы шарттың
қолданысын тоқтату
ж"ніндегі шаралар
туралы қос мемлекет
арасындағы хаттаманы
бекітуді к"здейтін заң
жобасын қабылдады.
Осы мәселеге
орай с"з с"йлеген
қорғаныс министрінің
орынбасары Оқас
Сапаров «Хаттамаға
2016 жылғы 20 қазанда
Мәскеуде қол қойылды.

Дабыл

«ҚАЗАҚ ТІЛІН
ҮЙРЕНЕМІН!»

Құжатта Ембі сынақ
полигонын жалдау және
пайдалану тәртібін реттейтін
халықаралық шарттардың
қолданысы тоқтатылады.

ЕМБІДЕГІ ЖЕР ЕЛГЕ
ҚАЙТАРЫЛДЫ

Сондай-ақ Ресейге
уақытша пайдалануға
берілген жер телімі,
жылжымалы немесе
жылжымайтын мүлікті
қабылдау ж"ніндегі
қажетті шараны қолға
алу к"зделген» – деді.
Қорғаныс
министрлігінің
мәліметінше, полигон
аумағындағы болған
жер пайдалануға
жарамды. Ресей
тарапынан полигонды

тілінде еркін с"йлеп, қазақ
тілінде әдеби шығарманы оқитын
деңгейге, терең мағынасын
түсінуге уәде беремін. Осы
білімсіздікпен күресте к"мектесе
алар оқытушылар бар ма?», – деді.
Алматылық жігіттің бұл
бастамасын к"пшілік қолдап,
тілге деген құрметіне тәнті болды.
Кейбірі қазақ тілін меңгерудің
қыр-сырын айтып, тіпті кеңес
берді.

пайдалану бойынша тиісті
міндеттерді орындауға
қатысты шағым жоқ. Мұндағы
жер аймақтағы экономиканы
дамытуға оң ықпал етуі
тиіс. 300 мың гектарды
құрайтын бұл аумақта қазба
байлықты барлау мен "ндіруге,
ауыл шаруашылығымен
айналысатын кәсіпкерлер мен
түрлі мекемелердің мүддесінде
пайдалану сияқты шаруа
қолға алынады деп күтілуде.
Сонымен қатар полигон
аумағы Ақт"бе облысындағы
әлеуметтік маңызы зор
инфрақұрылымдық
жобалардың құрылысы үшін
пайдаланылуы мүмкін.
Бұдан бұрын
хабарланғандай, аталған
полигон ядролық сынақ алаңы
санатына жатпайды, сондықтан
да тұрғындар мен жергілікті
билік органдары тарапына
қандай да бір аурулардың
туындауына байланысты
шағым түспеген к"рінеді.

ҚҰЛЫНҒА КЕЛГЕН ЗАУАЛ

Қостанайдың
Амангелді
ауданында құлындар
қырылып, малшылар дабыл
қақты. Облысының мал
дәрігерлік басқармасы Қамбар
ата тұқымының жаппай
қырылуына байланысты
сараптама жасап, нәтижесі де
белгілі болды.
Мамандар оқиға орнына барып,
түрлі сынама алыпты. Сараптама
нәтижесі к"рсеткендей, жаңа туған
құлындардың бәрінің қанынан вирус
табылған. Қостанай облысы әкімдігінің

мал дәрігерлік басқармасы басшысының
орынбасары Марат Күзенбаев «Бұл – тез
жұғатын ауру. Енді ол құлыннан басқа
биелерге жұғуы мүмкін. Осындай аурудың
салдарынан биелердің іш тастау сипаты
белең алады. Енді мал дәрігерлері осы
аймақтарға шектеу қойып, аурудың басқа
түліктерге жұқпауына бақылау жасайтын
болады», – дейді. Baq.kz хабарғандай,
соңғы рет құлынның жаппай қырылуы 23
ақпанда тіркеліпті. Амангелді ауданының
тұрғыны Сүндет Есентаев «Жан бағып
отырған малымыз осылай қырыла берсе,
ертеңгі күніміз не болмақ? Алдыңғы
жылдары киік қырылса, енді жылқыға
зауал келді», – дейді.
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АҚШ Федералдық
резерв жүйесі (ФРЖ)
немесе Орталық
банкі базалық
мөлшерлемесін
(несие) 0,25 пайызға
өсірді. Әзірге ФРЖ
беретін пайыз 0,75-1
аралығында болады.
Себебі жыл соңына
дейін базалық
мөлшерлеме 1, 375
-ке жетуі мүмкін.
Салыстыру үшін
айтсақ, бұл көрсеткіш
бізде 11 пайыз.
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ӘКІМ БОЛЫП ЕЛДІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ БӘРІНЕ
БІРДЕЙ
ЖАҒУ ҚАЙ КЕЗДЕ ДЕ, КІМГЕ ДЕ ОҢАЙ ШАРУА
Б
БОЛҒАН
ЕМЕС. «ЖЕТІ ЖҰРТ КЕЛІП, ЖЕТІ ЖҰРТ КЕТКЕН»
Б
МАҢҒЫСТАУ ТҮБЕГІН ӘР ЖЫЛДАРДА БАСҚАРУҒА КЕЛІП-КЕТКЕН
АЗАМАТТАРДЫҢ АРТЫНАН АРТЫҚ-КЕМ СӨЗ АЙТУ НИЕТІМІЗ ЖОҚ.
ОЛАРДЫҢ БАҒАСЫН ҚАЛТ АЙТПАЙТЫН ХАЛЫҚ БЕРЕДІ. ДЕГЕНМЕН, ОСЫ
АПТАДА ЖАҢА БАСШЫҒА ОРНЫН БОСАТҚАН АЗАМАТҚА ҚАТЫСТЫ БАРДЫ
БАР, ЖОҚТЫ ЖОҚ ДЕП АЙТҚАНЫМЫЗ АРТЫҚ БОЛМАС. СОЛАЙ БОЛСА,
ОСЫ МАҢҒЫСТАУДЫҢ МҰНАЙЫН ӨНДІРУМЕН ӨРКЕНІ ӨСІП, ТАЛАБЫ
ТАСЫҒАН, АҚЫРЫ АЙМАҚТЫҢ ӘКІМІ БОЛҒАН АЛИК АЙДАРБАЕВ ТӨРТ
ЖЫЛДА НЕ ТЫНДЫРДЫ? ОСЫ САУАЛДАРҒА ЖАУАП ІЗДЕП КӨРЕЛІК.
Сарап

Азаматтың бойындағы байсалды, қарапайым, жұмсақ
мінезіне сай Маңғыстау облысының соңғы жылдар бедеріндегі
тыныс-тіршілігі де бірқалыпты тыныш ткен секілді. Аймақты
басқаруға келген кезіндегі кпшілікпен алғашқы кездесуінде
Алик Айдарбаев «ғаламат дүние істеп, түбегейлі згеріс
жасаймын, йтемін де бүйтемін» деп бос уәде бермейтінін
ашып айтқан. Онысы «арық сйлеп, семіз шығуға»
бейімдігінің белгісі шығар деп дәмеленді кпшілік. «Нақты
іске асатын жоба-жоспар бойынша жұмыс жасаймыз»
деген әкім, кейбіреулердей қызыл сзден қуырдақ
қуыратын жорғалығымен емес, ндірістің зегінде пісіп
жетілген кәнігі маманға тән жұмыскерлігімен ілгері
басуға ден қойды. Облыс активімен ткізген бірінші
кездесуінде бұрынғы сапасыз жасалған және іске асыруға
жарамсыз жобаларды түгелдей қайта жасақтау үшін 1
млрд теңге қаражат блінетіндігін және «Ақтау-сити»
сияқты бүкіл елге жария етілген күмәнді жобадан бас
тартатынын мәлімдегені есімізде. Айта кетелік, сол
сияқты халықаралық туристік орталыққа айналдырамыз
деп жарнамалатқан «Кендірлі» жобасын да шамаға
қарай шақтауға шешім қабылдағаны да қисынды
болып шықты. Бұрыннан қалған бірқатар проблемалық
мәселелерді кезең-кезеңімен шешудің жолын тапты.
Аймақпен танысу сапарын сән-салтанатпен керуен
құрап, елді жинап сап түзетпей-ақ айналасындағылармен
бірге автобуспен Мұнайлы ауданын аралаудан бастаған
қарапайымдылығына да халықтың іші жылып қалған.
Кзбояушылық, кпіртпе сзбен күмпітіп крсеткіш ктеруге де
пейілді емес екеніне кейінгі жылдарда анық кз жеткіздік.
Елбасы алға қойған мемлекеттік саясаттың сәтті іске асуы
кп жағдайда аймақтардағы атқарылған жүйелі де нақты

Аймақтың соңғы бірнеше жыл
қатарынан жалпы ішкі нім клемінің
сімі мен инвестициялар тарту бойынша ел
аймақтарының арасында алдыңғы орындардан
крінуі нақты нәтижені байқатса керек.
«Қолжетімді баспана – 2020» мемлекеттік

ңірлерімен байланыстыратын 470 шақырымдық «Бейнеу
– Шетпе – Жетібай – Ақтау» тасжолы құрылысы аяқталуға
жақындады. Аймақтың болашағы зор транзиттік-кліктік
әлеуетін пайдалану мақсатында біршама істер атқарылып,
келешегі зор жобалар жасақталды. 6ткен жылы жалпы жол
салу, күрделі жндеу, ЖСҚ дайындау жұмыстарына 7 млрд теңге
жұмсалғаны соның бір дәлелі.
Аймақ тұрғындарын ауызсумен
қамту бағытында біршама жұмыстар
атқарылғанын ел біледі. Уақытында
Елбасының қатысуымен салтанатты
жағдайда ашылып, артынан он жыл
жұмыс істемей тұрған «Каспий» су
тұщыту зауыты қайта іске қосылып,
Мұнайлы ауданының Басқұдық,
Маңғыстау, Қызылтбе, Дәулет,
Батыр ауылдарына құбыр арқылы су
жеткізілгеніне куә болдық. Бейнеу
ауылында су тазартқыш қондырғы
салынып, ауылішілік су құбырларының
тартылуы, Жетібай, Мұнайшы, Сайын
ауылдарына құбырмен су апарылуы
айтарлықтай жетістік ретінде елдің
тұрмысын түзеуге оң әсер етті. Сондайақ Ақтау қаласының сумен қамту
және блу жүйелері жаңғыртылып,
жаңа шағынаудандардың
инфрақұрылымын жасау, тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық саласын
модернизациялау бойынша кп
шаруалар тындырылды.

М
і қабылдауға
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Мұндай шешім
еуроаймақ пен Қытай экономикасында
тұрақтылық байқалуы себеп болған
крінеді. Қаржы саласындағы
згеріс елде жұмыспен қамту
мәселесі оң шешім тапқанын
байқатады. Мамандар жұмысқа
жарамды американдықтарды
толық дерлік іске
тартатын күн алыс емес
деген пікірде. Қазір
жұмыссыздық деңгейі
4,5 пайыз шамасында.
Ел экономикасының
негізгі қозғаушы күші
болып табылатын
тұтынушылар міріне

дән риза. 6йткені, тұрақты жұмысы
бар, жалақы жоғары.
ФРЖ биыл АҚШ экономикасы 2,1
пайызға седі деген болжам жасады.
Инфляция млшері 1,9 пайызды
құрауы тиіс. Пайыздық млшерлеменің
қымбаттауы үй мен клік алу несиесіне
қаншалықты ықпал ететіні әзірге
белгісіз. Бірақ бұдан бұрынғы тәжірибе
крсеткендей, мұндағы кредит құны суі
ықтимал.
Күллі дүние тағатсыздана күткен бұл
жаңалық мұнай бағасына ықпал етті.
Соңғы кездері тмен құлдырай бастаған
Brent маркалы «қара алтын» бағасы
ептеп қымбаттады.
 

»

еңке

«Көл

бағдарламасын іске асыру қарқынды жүргізіліп, соңғы екі-үш
жылдың ішінде тұтас жаңа шағынаудандар пайда болғаны
қаншама жылдардан бері қордаланып келген мәселені шешуге
елеулі ықпал етті.
Маңғыстау халқының бағзыдан күнкріс кзі болып келген
ауыл шаруашылығы
шаруашылығын, соның ішінде мал шаруашылығын
дамытуға назар аудар
аударылуының нәтижесінде мал басының суі,
жергілікті ет, сүт нд
ндіруші шаруашылықтардың німдерін
мұнай компаниялар
компанияларына ткізу мәселесінің шешімін табуы,
жүн, тері ңдеу жұмыстарының
қайта қолға алынуы, егін
шаруашылығымен айналысушылар
қатарының артуы, балық сіру
кәсіпорындарының ашылуы соңғы
жылдарда жүйелі жүзеге аса бастаған
жобалар санатында.

ЖАҚСЫНЫ
ЖАҚСЫ ДЕЙІК
і
б
й
М
жұмыстардың нәтижесімен
байланысты.
Маңызды
мақсат-міндеттерді тиянақты іске асыру бағытында үлкен
істердің атқарылуына дұрыс басшылық жасап, атқарылуын
қадағалай білді. Соңғы жылдардағы мұнай бағасының
құнсыздануына байланысты қалыптасқан дағдарысты
жағдайға қарамастан, ішкі резервтерді тиімді пайдалану
арқылы лке ндірісін рге бастыруға, әсіресе газ ндіру
клемін арттыруға қол жеткізді. Аймақта жүзеге асқан
ең ірі жобаларды атап тсек, халықаралық маңызы бар
«Қазақстан – Түрікменстан – Иран» және «Боржақты –
Ерсай», «Бейнеу – Жезқазған» теміржолдары іске қосылды,
«Құрық» паром кешені құрылысының бірінші кезеңі
аяқталды, «Каспий Цемент», «Каспий Битум» зауыттары з
жұмысын бастады. Қаламқас мұнай кен орнында елімізде
тұңғыш газотурбиналық электр ндіру стансасы іске
қосылды. Жетібайдағы мұнай кәсіпшіліктерінде жаңғырту
жұмыстары жасалды. Кптеген балабақша мен мектептер,
емхана, перзентхана, спорт кешендері сияқты халыққа қажетті
әлеуметтік нысандар салынып, ел игілігіне берілді. Санитарлық
авиация қызметі жолға қойылды. 6лкемізді еліміздің зге

АМЕРИКАДА НЕСИЕ
ҚЫМБАТТАДЫ
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75 пайыз артық.
Бұл туралы осы
елдегі ішкі істер
министрлігінің
өкілі генерал
Андрей
Курносенко
хабарлады.

2016
жылы
Ресейде параның
орташа мөлшері 330 мың
рубль. Бұл өткен жылдағы
көрсеткіштен

аныс

А. Курносенко «Орташа
параның млшері 328 мың
рубль. Бұл крсеткіш 2015
жылмен салыстырғанда 75%
артық. Сондай-ақ заңсыз
сыйақылардың млшері
әлдеқайда артқан», – деді.
Ол «Комерсант» газетіне
берген сұхбатында параның
әдеттегі млшері әлдеқайда
кп екенін айтты.

Байл

ФРАНКФУРТ
ЖАҚЫНДАЙ
ТҮСТІ

@леуметтік саланы қамтитын «Бизнестің жол картасы –
2020», «Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламалары бойынша
жұмыссыздықты азайту, қоғамдық ақылы жұмыстар
ұйымдастыру бағытында да біршама істер атқарылды.
Мектептер мен балабақшалардың кптеп салынуының
арқасында үш кезеңде оқыту мен балабақшаға кезекке тұру
проблемасы оң шешімін тапты. Медицина саласындағы
жетістіктерді де ауыз толтырып айтуға негіз бар. Ең
маңыздысы, ана мен бала лімі крсеткішін тмендетуге қол
жеткізіліп, облыстық аурухана жанынан жүрекке күрделі ота
жасайтын кардиохирургиялық орталық ашылып, жұмысы
сәтті жолға қойылғанын ризашылықпен айта аламыз.
«Сақалды құрылыс» санатындағы Жаңазен қаласындағы
перзентхана пайдалануға берілді. Ақтауда 150 орындық ана
мен бала денсаулығын қорғау орталығының құрылысы
жүріп жатыр.
@рине, ең бастысы, елімізді ұйытып, бір мақсатқа
топтастырған бірлігіміз бен жарасымдылығымызды
сақтауға, қарапайым еңбек адамдарының кңіл-күйін
түсініп, халықпен тіл табысуға, жағдайды кппен
кеңесе отырып шешуге мән берген мәмлегерлігіне
мін таға алмаймыз. Жақсының жақсылығын айтып,
кпшіліктің ризашылығын жеткізіп, келешегіне
сәттілік тілеген абзал. Бұл ретте біз асыра мақтап,
халыққа адал қызмет етуге міндеттті азаматтың
Air Astana компаниясы
бітірген бүкіл жұмысын тізбелеуді мақсат еткен
Lufthansa код-шеринг келісіміне
жоқпыз, ауызға іліккен негізгілерін ғана айтумен
қол қойып, өзінің ынтымастық
шектелдік. Ал әкімдерге қатысты жұрттың аузында
аясын кеңейтті. 26 наурыздан
жүретін әдеттегі «ішіп қойды, жеп қойды» деген
бастап Астана мен Франкфурт,
жағымсыз сздің бұл кісіге қатысты айтылмайтыны
Франкфурттан Алматы мен
арының тазалығынан
Астанаға қатынайтын Air
шығар. Айтпақшы, оның
бастапқыда байқалған
Astana, Lufthansa рейстеріне
кібіртіктеп сйлейтін
арналған келісім күшіне енеді.
қазақшасы трт жылда тым
Екі әуекомпаниясының
тәуір түзеліп, мақалдатып
тұтынушыларына барлық жағдай
сз айтатын дәрежеге
жасалып, бағасы қолайлы,
жеткені, зге емес зіне
қолжетімді болады. Енді
олжа болды. @рине, облыс
жолаушылар тасымалдаушыхалқы үшін қашаннан
операторларға қарамастан, екі әуе
арман болған, кезінде
жолының біреуінің билеті мен
басталып, іске асырылмай
кодын пайдаланып, Air Astana,
тасталған мұнай ңдеу
Lufthansa рейстерімен саяхаттай
зауытын салуға қанша
алады. Бұл туралы Air Astana
күш салып, тиімділігі
компаниясының президенті
мен оңтайлылығын
П.Фостер «Мен Air Astana мен
жоғарыға жеткілікті
Lufthansa арасындағы код-шеринг
дәлелдегенмен, жүзеге
келісіміне қол қою арқылы
асыра алмағаны оған да
ұзақ мерзімді серіктестіктің
бір арман болып қалған
нығаюына қуаныштымын. Алматы
шығар. Сол ниеті үшін
мен Астанадан Франкфуртке
де рахмет айтып, түбінде
саяхаттайтын жолаушыларға
іске асыруға жұмыстануды
олардың саяхаты қызық
жалғастыруымыз қажет-ау...
әрі сапалы болуына қызмет
  
етеміз. Бұл келісім – екі ел

арасындағы әуе рейсінің нығаюына,
қазақстандықтардың шетелге тікелей
ұшуына бгетсіз болады», – деп атап
тті. Ал Lufthansa компаниясының
ТМД мен Израиль бойынша
бас директоры А.Хильгерс «Бұл
келісімшарт – біздің Қазақстанмен
байланысымызды одан әрі
арттырмақ. Еуропа үшін Қазақстан
жақын бола түспек. Бүгінгі уақытта
Қазақстан Орталық Азияның ішіндегі
қарқынды дамып, экономикасы
нығайған ел болған соң, біздің келісім
негізінде еуропалықтар бұл елдерге
саяхаттап келе алады. Air Astana
біздің жаңа серіктесіміз болып тұр.
Енді біз бұл компанияны Орталық
Азиядағы жетекші әуе компаниясы
ретінде кргіміз келеді», – деп
жылы лебізін білдірді. Сонымен,
ЭКСПО-2017 халықаралық
мамандандырылған крмесіне дейінгі
аралықта Астана, Алматы және
Франкфурт бағытындағы әуе рейсі
ашылып, «1 терминал» жүйесіне
кшіп, жолаушылардың уақыттарын
үнемдеуіне және билетті қолжетімді
бағада алуына кепіл болады екен.
  
,
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ЖАҢА ЖЫЛ ҚАРСАҢЫНДАҒЫ
ЖҮЗДЕСУГЕ БЕЛГІЛІ ЖЫРШЫ,
АҚЫН ЖҰМАБАЙ ЕСЕКЕЕВ, АҚАН
СЕРІ АТЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ
КОЛЛЕДЖІ ДИРЕКТОРЫНЫҢ
ОРЫНБАСАРЫ ГҮЛНӘР
ҚАДЫРАЛИЕВА, Ш.ҚҰСАЙЫНОВ
АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ МУЗЫКАЛЫҚДРАМА ТЕАТРЫНЫҢ
РЕЖИССЕРІ ФАРХАДБЕК
ҚАНАФИН, ОБЛЫСТЫҚ
ХАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ
ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРІ
АСЫЛБЕК ӘБЕНОВ ҚАТЫСТЫ.

ҰР П А

Қ

Л
Ұ
А
А
Ғ
А
Қ

Фархадбек Қанафин:
«Өткен жылы татар халқы Қазан
қаласында он мың адамға
ауызашар берді. Біреудің билігі
астында жүрген ұлттың серпілісі.
Ал біз Наурыз тойында он адамға
Наурыз көжесінен тегін дәм татыра
алмаймыз.
Әншейінде ұлтымыздың ұлттық
тағамы өте бай дейміз. Бүгінде
таңсық тағамға айналған сол
тағамдарымыз Наурыз тойының
дастарханына неге қойылмайды.
Бұл бір жағынан тойдың берекесін арттырса,
екінші жағынан ұлттық тағамдарды насихаттауға,
көрсетуге, жұртты жақсылыққа жұмылдыруға
септігін тигізбес пе еді»
қайнаған қазанның қақпағын ашып жібергендей
әсер етті. Кктемде қар күрт ерігенде сай саланың
бәрі суға толып, дүрілдеп, дүркіреп ақпай ма.
Міне, дәл сол сияқты, ұлтымыздың ғажайып
салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы жолын кескен тұсаутосқауылдан арылып, дүр ете түсті.
 : Жұмабай аға, мұның бәрі ткендегі
шаруа. Расында да, алғашқы бетте жұрттың
ынтасы жақсы еді. Кейін біршама ңі қашып,
шындығын айтқанда, халықтың қызығушылығы
тмендей бастады. Оған себеп, бұл жайында кім,
не айтар еді?

: Шынында да,
Жұмабай ағам дұрыс айтып отыр. Алғашқы
бетте қызығушылықты күшті болғаны рас.
Кейін сәл сылбыр тартты. Ендігі міндет
– Наурыз мейрамын шынайы халықтық
мерекеге айналдыру. Ол үшін тек ресми
мерекені ұйымдастырушыларға ғана иек артып
отырмауымыз керек. 7рбір ұлт болашағын
ойлайтын, ұлтым дейтін азаматтар атсалысса, нұр
үстіне нұр. Мәселен, 2015 жылы ккшетаулық
кәсіпкер Ораз Ыдырысов жеке зі ағайынтуыстарымен, қаладағы интеллигенция
кілдерімен кең ауқымды той ткізді.
Бурабайдың баурайынан нар түйені алдырып,
оған Қыдыр атаны мінгізіп, той барысында
қаншама ұлттық салт-дәстүр крсетіліп,
қызғылықты ойындар ойнатылып, олардың
мән-маңызы айтылып ткізді. Танымдық,
тағылымдық тұсы адам айтқысыз тамаша болды.
Тіпті қонақтарының бәрі дерлік ұлттық киім
киіп келіпті. Бірақ Ораздың бастамасын қолдап
кететін кәсіпкерлер табылмады.
2014 жылы біздің театр жазушы Нұрғали
Ораздың ертегісі желісімен қойылым дайындады.
7лгі қойылымды білім ошақтарында мектеп
оқушыларының назарына ұсындық. Жақсы
қабылдады. Негізгі желісі Наурыз кжеге
дайындауға қажетті дәмдер. 7р актер әлгі
дәмдердің кейпінде. Оларға қарсы «Роллтон»
кеспесінің дәмдерінің бейнесіндегі кейіпкерлер.
Осылар зара шиеленіске түсіп, шарпысады.
Қойылым крсетіліп жатқанда кіп-кішкентай
балалар наурыздың дәмдеріне жаны ашып,
айқайлап кмек крсетіп, демеп отырды. Олар
қойылымды крушілер ғана емес, оқиғаның
зіне араласушылар болып кетті. Міне, осындай
шығармаларды бүлдіршіндердің сәби санасына

жасалып, бес-алты киіз үй тігіліп, қой сойылып,
Наурыз тойы атап тіледі. Егер мейрамның не
үшін тойланатынын білмесе, оның ешқандай
мәнісі болмайды ғой. Киіз үйдегі астан халық
дәм татпайды. Егер жұртшылық ауыз
тиіп, Наурыз-тілек айтпаса,
Ұлыс күні берекелі бола
ма? Біз колледжде
мерекесін
тойлағанда
оқу

сіңген
соң шуі оңай
болмайтын нақты мысал.
Бір кезде облыс орталығында
Наурыз мерекесін жақсы ткізілді.
Орталық кшенің басынан жар
салып жаршылар, кне заманның
крінісіндей шалқар кш, кш
бойы қаншама әдет-ғұрып,
салт-дәстүр. Ғажайып крініс
болатын. Жүйрік атқа мінген
жаршылар сүйіншілеп құйғытқанда
бір жағынан жұртты жинаса,
екінші жағынан қалғып кеткен
ккіректердегі ойды оятатын, тұла
бойларына тебіреніс бітіретін.
Айналып келгенде, осының
барлығы мерекенің мерейін үстем
етуге бағытталатын.
Рас, кем-кетіктер болды. Оны да айта
кетуіміз керек. Халықтың кңілін қалдырып
алдық. Қаланың орталық алаңына ақшаңқан
киіз үйлер тігілетін. Бірақ қарапайым жұртты
табалдырығынан аттатпайтын. Бұл енді жаңалық
емес, бұрын да талай айтылған. Бүгін тағы
жараның орнын тырнап отырған себебім, осы
бір келеңсіз кріністің жаны сірі болып, әлі
күнге дейін келе жатқандығы. Айналдырған
екі-үш басшының кңілін тапқанмен, Наурыз
деп келген, жыл келді деп жарқылдап келген
жамағаттың қаншасының ккірегінен итеріп,
кңілін қалдырдық. Осыдан кейін адам жиналар
ма, кргісі келер ме?
 : Халыққа қызмет ететін мәдениет
мамандарын дайындап жатқан оқу орындары бар.
Мысалы, Ақан сері атындағы мәдениет колледжі.
Олар күні ертең ел-жұртқа жақсылап қызмет ету
үшін ұлтымыздың тл мерекесі – Наурыз тойы
тәрізді құндылықтарымызды дұрыстап ткізу
үшін оқушы кезінен бастап тәрбиеленуге тиіс
қой. Бұл ертеңді ойлау. Осы бағытта не істеліп
жатыр?
ә Ә : Қыр крпесі сырғып,
ккбелдерге қызғалдақтар шығып, жер ана
ерекше түрге еніп, гүлденетін, күн мен түн
теңелетін Наурыз мерекесін қазақ халқы ерекше
ынтызарлықпен асыға күтіп, мейрамға аса бір
ыждаһаттылықпен дайындалған. Себебі Наурыз
бірліктің, татулықтың, ізгіліктің, бақыттың
мейрамы. Қазақтың жыл басы. Біздің жаңа
жылымыз. Қаһарлы қыстың кбесі сгіліп,
тіршілік атаулыға жан бітіп, ұйқыдан оянып,
жадырап, жасарып, жаңарып, күллі табиғат
әлемі кгеріп, кктейтін шақ. Бұл тойлауға
тұратын мереке. Қыстың қыспағынан құтылып,
халқымыздың арқа-жарқа болып, тойлайтын
үлкен мерекесі. Барлығы осыған жетсек, осы
мерекені аман-есен тойласақ деп армандап
жүреді. Шындығын айтқанда, Ұлыстың ұлы
күніне емес, бізде желтоқсан айындағы жаңа
жылға ерекше мән беріледі. Тіпті бала-шағаға
дейін асыға күтеді. /кінішке қарай, біздің
қоғамда Наурыздың не екенін түсінбейтін
адамдар бар. Тіптен, олардың Наурыз кімнің
мерекесі екенін білмейтіндігіне күйінесің. Ұлық
мейрам не үшін тойланады? 7йтеуір ырымы

балуандар белдескенде қаумалаған жанкүйерлер,
иін тірескен халық. Орталықта тіп жататын
концерттерді тамашалайтындар да аз. Себебі
бағдарламаларда жаңашылдық жоқ, бәрі бір
сарында теді. Тағы бір айта кеткім келгені,
мереке қарсаңында әрбір жерде Наурыз кже
пісіріледі. Кжеден ауыз тисең, дәмі әртүрлі
болады. Бірі мейіз салса, енді бірі тары қосады
дегендей.
 : Осы уақытқа дейін орын алып
келген кемшіліктерден қалай арылуға болар еді?

: Қазір бізде
қайталаушылық басым. Ұқсастық кп. 7р жыл
сайын бір сарынды ткізіліп келе жатыр. Оның
үстіне Наурыз мейрамы зінің мән-мазмұнымен
зге ұлттарды қызықтырып тарта алмай жатыр.
Осы арада шындықты қадап айтуымыз
керек. /зге ұлттар қызықпайды. Олар
құрметпен қарау үшін ең алдымен
форматын згерту керек шығар,
мазмұнын, ұлттық калоритін байыту
керек.
/ткен жылы татар халқы
Қазан қаласында он мың адамға
ауызашар берді. Біреудің
билігі астында жүрген ұлттың
серпілісі. Ал біз Наурыз
тойында он адамға Наурыз
кжесінен тегін дәм татыра
алмаймыз.
7ншейінде
ұлтымыздың ұлттық
тағамы те бай дейміз.
Бүгінде таңсық
тағамға айналған сол
тағамдарымыз Наурыз
тойының дастарханына
неге қойылмайды. Бұл бір
жағынан тойдың берекесін
арттырса, екінші жағынан
ұлттық тағамдарды насихаттауға,
крсетуге, жұртты жақсылыққа
жұмылдыруға септігін тигізбес пе
еді.
 : Осы орайда, ұтымды ой
айтсаңыздар оң болар еді. Алдағы уақытта
сіздердің ой-пікірлеріңізді ескеріп, кшіміз
жүре түзелер.

Ә : Менің ойымша, үлкен
тайқазанды орталық алаңға қойып, кжені
баппен дайындай алатын сыйлы әжелерді
таңдап алып, ұлттық тағамды бір жерде ғана
пісірсе. Сол жерден әркім зіне қажетінше алып,
оны қаланың барлық аудандарына таратып, дәм
татқызса. Сонымен қатар әлгінде зім тілге тиек
еткен шынайылық дегеннен

ЗОР
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 : Ұлттық мерекені тілі кенжелеп
дамыған, нерінің рісі тарылған солтүстік
ңірде з деңгейінде қалай атап туге болар
еді? Қанымызға сіңіріп, қасиеті қаперімізде
жүретіндей етіп.
  
: Жалпақ жұрт бір-біріне ең
жақсы тілегін арнап, жыл басымен құттықтап,
арқа-жарқа болатын Наурыз да келіп жетті.
Газет бұл тақырыпты кптен қаузап жазып
келе жатыр. Талай-талай мәселе ктерді.
Бәрі орынды. Тек бір кініштісі, басылым
бетінде жарияланған уәжге жеткілікті
деңгейде кңіл аударыла бермейді.
Егер Ақмола облысындағы нер мен
мәдениеттің тізгінін ұстап отырған
басшылар ел тілегіне елеңдеп, құлақ
асып жатса, әлдеқашан Наурыз
тойы шын халықтық тойға
айналған болар еді.
Ең алғаш Арқа тсінде, оның
ішінде Ккшетау топырағында
Наурыз мерекесінің екінші
тынысы ашылып, араға 62
жыл салып қалай тойланғаны
күні бүгінгідей жадымызда.
/йткені, сол тойдың басықасында жүрдік. Жоғалып
барып табылған ұлттық
құндылығымыздың ұлағатын
ұқтыруға, насихаттауға
облыс орталығындағы ат
тбеліндей нер адамдары
үлкен үлес қосты. Біз ол кезде
осы мерекенің мерейін үстем ету
үшін айтыс ткізуші едік. Жалғыз
Наурыз тойына ғана емес, айтысқа
да халықтың әбден шліркеп
қалған кезі ғой. Сол айтыс арқылы
той тамашасын арттырып, мазмұнын
байытуға ұмтылдық. Бұрынғы Ккшетау
облысының барлық аудандарын, тіпті
шалғайдағы шағын елді мекендерді де аралап
шықтық. Кеңес заманында ұлт мұратының тілегі
кесіліп, халықтың ккірегінде сағыныш булығып
тұнып тұрды ғой. Наурыз тойын тойлау сақылдап

сіңіре беру керек. Сонда ғана олар ұлттық
дәстүрлерді ұғып, ер жетеді.
 : Жыл сайын Ккшетау
қаласының орталық алаңында ткізілетін
Наурыз мерекесіне кңілі толмайтындар аз
емес. Осының себебі неде?
  
: Алғашқы
қарқын жақсы еді. Жаңағы айтып
отырғанымыздай, кейін бәсеңси
бастады. Оның да бірнеше жанама
себебі болуы мүмкін. Ең бастысы, қанша
айтқанымызбен сол түрленген, жаңарған,
жоғалып барып табылған ұлттық салтдәстүрді жасспірімдердің санасына сіңіре
алмай жатырмыз. Егер шындап сіңіре
алсақ, ол ешқашан шпейтін дүниеге
айналар еді. Мысалы, орыс халқында
жаңа жылды екі рет тойлайды емес пе?
Желтоқсанның 31-і күні түнде бір тойласа, кейін
он үш күннен кейін ескі жаңа жыл деп тағы
тойлайды. Ескі жаңа жылдары
әлдеқашан ткен. Бірақ
здерінің жадында
қалып қойған
мерекесі.
Міне,
санаға

E-mail: jas
jas_qazaq@mail.ru
qazaq@mail rru
u

орнының
дәлізіне ақ қанат
киіз үй орнатып,ақ
дастархан жайып, ұлттық
тағамдарды пісіріп, біздегі
Асылбек Әбенов:
білім алушыларды лек-легімен
шақырып, наурыз кжеден дәм
«Қазақ қуантсаң, баланы
татқызып, ойындар тікізіп, сәнқуант демей ме?! Мектепке
салтанаты жарасқан мәнді мәдени
дейінгі мекемелерде Наурыз
шара ұйымдастырамыз. Биыл да
қарсаңында арнайы қоржын
жылдағы дәстүр бойынша осы
дайындап, балаларға тәттілермен
жиынға келмес, бұрын мен зім сабақ
қатар, құрт, малта салып
беретін оқушылармен осы Наурыз
жіберсек. Қоржынды да бала
тойы бұқаралық сипат алуы үшін
қызығарлықтай әдемі қылып
қандай шараларды қолға алу керек
әспеттеп, Қыдыр атаның, не
деген сұрақ қойдым балаларға. Сонда
болмаса көктемнің әуелгі
оқушылардың барлығы бірауыздан
жаршысы қызғалдақтардың
Наурыз мерекесінде бүлдіршіндерге
суретін салып тартымды етіп жасасақ. Сонда
Қыдыр атадан базарлық тарату
балалар жыл сайын Қыдыр атадан базарлық күтеді
керектігін баса айтты. Біз
ғой. Ата-аналар да осы идеяны қолдап «Қыдыр
желтоқсандағы жаңа жыл мерекесінде
ата беріп жіберді» деп үйге базарлық ала барса
тәтті-дәмділерді кішкентай балаларға
қандай ғанибет»
тарту етеміз ғой, әдемі сыйлықтар
әпереміз. Сондықтан да олар сол жаңа
шығады. Ақшаңқан киіз үйлер тігіледі. Ішіне
жылды елегізіп тосады. Наурыз тойында да бірбірімізге шамамыз келгенше сый-сияпат жасасақ, бай-бағландардан басқа ешкім аттап баспайды.
Одан қарапайым халыққа тиер пайда шамалы.
сйтіп, үлкенді де, кішіні де қуантсақ, жақсы
Одан да әрбір киіз үйде облыс тұрғындарының
болар еді.
бірі құдалығын ткізсе, енді бірі, келін түсірсе,
 : Халықты, әсіресе балаларды қалай
енді бір әулет баланың тұсауын кесіп мәре-сәре
қызықтырып, тартуға болады?
болып қуанып жатады емес пе? Шынайылылық

Ә : Жаңа Гүлнәр 7нуарбекқызы
бар жерде кңіл де асқақ. 7лгінде Фархадбек
дұрыс айтып тті. Қазақ қуантсаң, баланы қуант
демей ме?! Мектепке дейінгі мекемелерде Наурыз бауырым жақсы айтты. Қала кшелеріне жаршы
қарсаңында арнайы қоржын дайындап, балаларға жіберіп, алақайлатып Наурыз келгенін жар
салып сүйіншілеп хабарлау керек. Біз
тәттілермен қатар, құрт, малта
әлі тар шеңберден шыға алмай жүрміз.
салып жіберсек. Қоржынды да бала
/зіміздің ұлттық құндылықтарымызды
Гүлнәр Әнуарбекқызы:
тиісті деңгейде дұрыс ұлықтай
алмаймыз. Кеңес дәуірінің сойқан
«Өкінішке қарай, біздің қоғамда
саясатының кесірінен Наурыз
Наурыздың не екенін түсінбейтін
мейрамынан қол үзіп қалғанымыз
адамдар бар. Тіптен олардың
шындық. Біздің нағыз жаңа жылымыз
Наурыз кімнің мерекесі екенін
осы – Наурыз мейрамы болуы қажет.
білмейтіндігіне күйінесің. Ұлық
 : Мәдениет пен білім
мейрам не үшін тойланады?
саласының майталмандары кездесу
Әйтеуір ырымы жасалып, бесбарысында ксіле һәм шешіле сйледі.
алты киіз үй тігіліп, қой сойылып,
Кңілдеріндегі күпті мәселелерін де
Наурыз тойы атап өтіледі. Егер
іркіп қалмады. 7з Наурыз мерекесін
мейрамның не үшін тойланатынын
қайтсек жандандыра түссек, оның
білмесе, оның ешқандай мәнісі
бұқаралық сипат алуына қалай
болмайды ғой. Киіз үйдегі астан халық дәм
үлес қосуға болады деген сұрақтар
татпайды. Егер жұртшылық ауыз тиіп, Наурыз-тілек
тңірегінде түрлі пікір айтылды.
айтпаса, Ұлыс күні берекелі бола ма?»
Соның арасында мерекеде балаларға
базарлық тарату, ұлылығымызды ұлықтайтын
қызығарлықтай әдемі қылып әспеттеп, Қыдыр
ұлттық мәдениетіміз бен нерімізді барынша
атаның, не болмаса кктемнің әуелгі жаршысы
насихаттау, бұл күнді жалпы халықтық
қызғалдақтардың суретін салып тартымды етіп
мейрамға айналдыру сияқты ұсыныстар жерде
жасасақ. Сонда балалар жыл сайын Қыдыр
қалмауы керек. Себебі ұлылық пен сұлулық
атадан базарлық күтеді ғой. Ата-аналар да осы
тұнып тұрған 7з Наурыздың скелең ұрпаққа
идеяны қолдап Қыдыр ата беріп жіберді деп үйге
берер ұлағаты зор. 7рбір шаңырақ шаттықтың
базарлық ала барса, қандай ғанибет.
шырайлы шуағына бленіп, бақыт пен
Жалпы жасандылықты жан баласы жақсы
береке, ынтымақ пен ырыс салтанат құрып,
қабылдай бермейді. Ал бізде бұл мереке кбінесе
баршамызға, Ұлыстың ұлы мейрамы құтты
жалаң ұран, жаттанды сценариймен тетіні тірік
болсын, ағайын!
емес. Менің ойымша, Наурыздың бұқаралық
сипат ала алмауы да осыдан. Бір-ақ мысал.
! "#
Орталықта ткізілетін спорттық ойындарды алып
$  $%Ә&'()*
қарасаңыз, соны тамашалаймын дейтіндердің
+ ": $ , +- .)*
қарасы кп. Қол күресі болсын, иә болмаса

www.jasqazaq.kz
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«Алтайдың асау ақыны» аталып кеткен,
белгілі айтыскер Ержанат Байқабайұлы
б
туған жеріне қоныс аударды. Жүрегі елім деп
туғ
соққан жалынды ақын жуырда шығармашылық
кешін өткізуге дайындық үстінде. Ақынның
болашаққа жоспары мен шығармашылығы
аясында өрбіген сұхбатты назарларыңызға
ұсынамыз.
айырмашылық бар ма?
 !:
Айырмашылық кп. Енді біздегі
ақындардың кбісі ауылдан шықты. Ал
елдегі Мұхамеджан Тазабеков, Бекарыс
Шойбеков, Айнұр Тұрсынбаева сынды
ақындарды кіл мықты деп санаймын.
Сзге бай қазақтың сздік қорының
«жілігін шағып, майын ішкендер» дер
едім. Бізде де «Құрманбек», «Жамалхан»
мектебі сынды үлкен айтыс үйірмелері
бар. Қазақ елінде айтыс белгілі бір
ұйымның немесе жеке демеушінің
қолдауымен теді. Ал бізде айтысты
үкімет қаржыландырады.
Пекиннен бастап орталыққа
дейін ақындар айтысын
қатты қолдайды.
Жыл сайын ауыл,
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 : Айтыс нерінде үлгі
тұтатын ақындарыңыз бар ма?
 !: Айтыстағы
үлгі алып, бой түзеген ағаларым деп
Еркін, Шәкен, 6бдіғали, Құрманбек,
Жамалқан, Қайрат сынды тарландарды
айтар едім. Сонымен қоса, айтыс деген
сзбен есімі қатар аталатын теңеу
сздің тресі Оразәлі Досбосыновты
ерекше айтар едім. Ораз менің
айтыстағы құбылам болды десем
артық айтпаған болар едім. Ал бүгінгі
айтыстың жүйріктері Балғынбек Имаш
бастаған Айнұр Тұрсынбаева,Ринат
Зайытов, Сара Тоқтамысова сынды
ақындарымыз. 7скелең ұрпаққа айтыс
нерінің үлкен үлгісі болып үлгерді.
Айтыс ол біздің, халықтың болмысында
бар, қанында жүрген қасиет
болғандықтан, мен қазақ неріне,
оның ішінде айтыстың
болашағы жарқын
болатынына
сенімдімін.
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 :
Жуырда Алматыда
шығармашылық кеш
ткізгелі жатыр екенсіз. Сол
жайлы айта кетсеңіз?

Оқшау

ой

СЕРГ

Дін біздің
болмысымызды
түсіндіріп бере алатын
жалғыз ілім кзі. Ислам дінінің
басты миссиясы туралы түсінікті
дұрыс қалыптастыруда «Асыл арна»
телеарнасы түсірген «Сергелдең»
фильмінің маңызы ерекше. Бұл
батыл талпыныс. Қазақ экранында.
Дін істері және азаматтық қоғам
министрлігінің тапсырысымен
жарық крген «Сергелдең» фильмі
қазақ киносының дамуына
қосылған үлес. Ағартушылық
бағытта жасалған нақты нәтиже.

Идея құнды. Идеологиялық
тұрғыдан шешуші рлге ие.
Фильмнің тілі те қарапайым.
Түсінікті. Табиғаты әдемі
әзілмен кмкерілген. Бұл идеяны
крерменге жеткізе білуде ұстанған
ұтымды тәсіл. Ерекше. Жеңіл
қабылданады. Ктерген мәселесінің
жүгі ауыр болса да.
Бұрын-соңды бұл тақырып
қазақ киносында тереңінен
қозғалмаған. Мәселе зекті.
Бүгінгі қоғамда. Жат ағымның
жетегінде адасып, сергелдең күйге
түскен жастар жайында ой салады.
Фильм авторларының мақсаты
да сол – араша түсу, амалы келсе
құтқару, үгіт-насихат жасау.
Кейде қарапайым ғана оқиғамен
жүректерге ақиқаттың тура жолын
жеткізе білу маңызды.
Ағайын-туыс пен бауырдың
жақындығын. Жақыныңның жанын
жабырқататын әрекеттер жасап
жүріп, үлкен мақсатқа үлес қосам
деп талпынудың мағынасыз іс
екенін. Сабырдың сырын түсінбеу.
Ашумен, арға тиетін ақыл айту да
сайқымазақ тірліктер. Отбасыңдағы
жан жарыңның ішкі дүниесін,
қалауын түсінуге адамшылдығың
мен рең жетпей тұрып, ислам

Имансыз жасалған
дүниенің бәрі бос. Бұл
өмірде. Сенім бізді
ұстап тұрған
ұлы күш.
Түсінгенге.
Қауқары
шексіз.
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әлемін,
оның
адамзаттан
қалауын
түсінемін деп
тыраштану.
Адасу. Сондай аянышты. Осы күйді
фильм авторлары басты кейіпкер
Бейсенбайдың бейнесі
арқылы түсіндіріп, ашып
бере алды.
Фильмнің болмысында
ерекше бір сиқыр бар.
Тартылыс күшіндей.
6сер етеді. Тақырыбы
күрделі мәселені ктерсе
де, оны крерменнің
санасына зорлықсыз енгізе
біледі. Актерлердің де
шеберлігі. Драматургияның
ерекшелігі. Диалогтар.
Талғаммен жасалған дүние.
6демі әзілмен-ақ басты кейіпкердің
ішкі дүниесіндегі мәселенің
тереңіне үңілдіреді. Иманның
маңызы мен тәрбиенің алатын
орнын түсіндіреді.
Мұсылмандықтың бір белгісі
кркем мінезде. Мінезді згерту
қиын. Қыңыр болса. 7зіңнің
пейілің мен кемшілігіңді жеңу онан
да қиын. 7мірде кездейсоқтық
болмайды. Барлығының себебі
мен дәлелі бар. Жаратушының
бізден қалауы бар. Істеген ісіміздің
сұрауы бар. Сағыңды сындырып
отырып үйрететін сынаққа толы
сәттер адамшылдығыңды сақтауға
берілетін амалдай. 6дейі. Ойлануға.
Сабақ алуға. Мүмкіндік. Қайта
тұруға. Қадам жасауға. Арыңа.
Тура жолыңа. Жаратушыңа.
Фильмдегі баяндалған Асқар мен
Бейсенбайдың бастан ткерген
шытырман
оқиғалары
осы ойды
айқындады.

 : Ержанат, ең алғашқы
сұрақты туып-скен жеріңізге,

балалықтың бал күндерін бастан кешкен
Ө
,
уақытқа шолудан бастасақ.
 ,
 !: Мен
ө  PhD
Қытайдың Шыңжаң лкесіндегі Алтай

аймағының Алтынтау қаласы Ертіс
зені бойында қарапайым отбасыда
дүниеге келдім. Туған ел-жұртымның
 !: Мен ең
аймақ, аудан, облыс болып айтыс теді.
ақ батасы мен үкілі үмітінің арқасында
Біздегі ақындардың ерекшелігі бір-бірімен әуелі осындай бейбіт елде ғұмыр кешіп
Форум
ақындық дейтін ақ жолға түстім.
жатқанымызға шүкір деймін. Шүкір,
тап беріп айтысады. Ол дегенім – қарамаБойға біткен дарын мен тақым қысар
кк байрағымыз желбіреп, аспанымыз
қарсы қойылған сұраққа жауап беру
ағайын-туыстарымның арқасында
ашық, тату-тәтті ғұмыр кешкеннен
арқылы айтысу. Екі ақын екі арнамен
Қатар
Қ
1996 жылы Алтай аймақтық 11-кезекті
асқан бақыт жоқ шығар. Енді отаныма
кетіп қалмайды, яғни тұтасып айтады.
мемлекетінің
ақындар айтысына қатысып, Қытай
бір жолата кшіп келіп жатырмын.
Бізде бәріне ортақ бір ғана тақырып
Доха қаласында «Басымдылық
қазақтарындағы тұңғыш бала ақын
Шалғайдағы қандастарымызды елге
болады. Сол тақырыпты қозғап, жыр
– университет дамуының
атандым. Осылайша, қасиетті нерге
шақырып, мір сүруге бар жағдайды
ортасында айтып кетуіңе болады. Бірақ
қозғаушы күші» (IREG Forum
алғаш қадам бастым.
жасап отырған Елбасымызға да алғыс
кпұлтты халықтан құралғандықтан,
2017) атты форум өтті. Оған
 : Ақындық нер атаайтқым келеді. Туған жерге, туған
ел бірлігі, татулығы жырланады. Тек
әлемнің 35 елінің жоғары оқу
бабадан дариды деп жатамыз. Ал сіз осы
елге, Отанға деген сағыныш сезімі
саясатқа, белгілі бір әкімдер туралы айтуға
орындарының өкілдері мен
нерге қалай келдіңіз?
маған жақсы таныс. Тек мен емес
болмайды. Ал түйткілді мәселені астарлап
сарапшылар қатысты. Оның
 !: Кп
елден жырақта жүрген кім-кімге
жеткізуге болады. 6рбір ақын зінің ішкі
қатарында Қазақ ұлттық
ақындар нағашым ақын болған екен,
болмасын, Атажұртқа апаратын жол
дүниесімен жақсылықты да, жамандықты
аграрлық университетінің
болмаса арғы атам жыршы болған
ыстық крінері сзсіз. Сұрағалы,
жырға қосады. Ал біз белгіленген
ректоры Тілектес Есболов пен
екен деп жатады. Бірақ мен ойлаймын
жылағалы келген жоқпын. Тек
шеңберден шықпауымыз керек.
халықаралық қатынастар
бұл миллиондаған адамның ішіндегі
рухани дүниемді крсету үшін келдім.
 : Халық арасында кеңінен
және инвестиция жөніндегі
біріне ғана берілетін Жаратқанның
«Мерей» баспасынан «Жүрекке
насихатталып, танылған әніңіз бар ма?
проректор Дания Асанова да
бағы. Себебі қазақтың қанында
түскен жол» атты кітабының тұсауы
 !: Иә, әрине!
бар.
бар нер маған дарыды. Сз киелі
кесіледі. Осындай елдің сағынышын
Ақын болғаннан кейін шабыт деген
Енді, Қазақ ұлттық аграрлық
нәрсе болғандықтан, сз қадіріне
Атажұртқа аманаттап әкелсем деймін.
қоса жүретіні белгілі. Сондай бір
университеті, IREG Халықаралық
жеттім деп ойлаймын. Арғы атамды
Наурыз айының 25-жұлдызы күні
сезімге толы уақыттарда жазған леңіме
обсерваториясының толыққанды
айтатын болсам, Сегіз сері, Біржан
мәдени астанамыз болған Алматы
композиторлар ән жазып, халық
Форумда ҚазҰАУ ректоры
мүшесі болып табылады. Айта
салдың ұрпағымын. Жалпы мен қазақ
қаласындағы, Жамбыл атындағы
арасында шырқалып жүр. Атап айтар
университет қызметі туралы жанкетейік, бүгінгі күнге дейін
болғандығымнан осы нер дарып,
Мемлекеттік филармонияда «Жүрекке
болсам, Тоқтар Серіков ағамыздың
жақты баяндама жасады.
бұл обсерваторияға еліміздің
қадіріне жеттім.
түскен жол» атты шығармашылық
орындауындағы «Мақпалжан» әні.
Сондай-ақ Тілектес Исабайұлы
тек екі жоғары оқу орны: Л.Н.
 : Ержанат сіз, Қытайда
кешім теді.
Сонымен бірге халқымызға танымал
Катар университетінің президентімен
Гумилев атындағы Еуразия
ақындық мектепте тәлім алдыңыз.
болған «Қара жорға» әнінің де сзін
кездесіп, екі оқу орны арасындағы
ұлттық университеті мен 6л
Қазір туған жеріңізге оралдыңыз.
"#
жазғанмын. Ол бүгінде халық биі «Қара
ынтымақтастық байланысының
Фараби атындағы Қазақ ұлттық
Екі елдің ақындық мектебінде
$ %&'(  )
жорға» болып танылып кетті.
келешегін талқылады.
университеті ғана мүше болған.
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Маңғыстау
халқы
салтымызға
сіңген, елді
ауызбіршілікке, татулыққа
үндейтін, ынтымақ пен
ырыс бастау алатын Амал
мерекесімен жылдағы дәстүрге
сай Отпан таудың басында
қауышты. Жер-дүние жаңарып,
жасанатын көктем мерекесінде
Қаратаудың ең биік шоқысында
бейбітшілік пен бірліктің отын
Тәзіке ата ұрпақтары маздатты.

түсті. Облыстың қала, аудандарынан
келген нерпаздар сомдаған «Амал
келді – жыл келді» театрландырылған
қойылымы, шырқалған әсем ән мен
күмбірлеген күй кпшіліктің кңілін

Отпан таудың бктеріне жағалай
тігілген киіз үй, әдемі безендірілген
сахна, ошаққа асылған қазан, кең
жайылған дастархан мерекенің сәнсалтанатын айшықтап тұр. Қасиетті
мекенге қарай ағылған ағайын иық
түйістіріп, қол алысып крісіп, «Амал
оң болсын!», «Бір жасыңмен!», «Жасың
құтты болсын!» деп бір-бірін құттықтап
жатты. Жан-жақтан келген қонақтар
Адай ата кесенесіне бет алып, атабабалар рухына құран бағыштады. Ақ
тілекпен келген ағайын «Ақсарай»
мұражайын аралап, маңғаз лкенің
тарихымен, танымал тұлғалармен,
құнды жәдігерлермен танысты. Бірлік
пен достықтың киелі шаңырағы болған
Отпан тауды әсем әуенге, ән-жырға
блеген Амал мейрамын мерекелеген
жамағат жақсылыққа ниет етіп, ақ
тілектерін ақтарды.
Қарашаңырақтың алдына жиналған
қаумалаған халық құшақ жая крісіп,
емен-жарқын бір-бірін құттықтап,
мәре-сәре болды. Күмбірлеген күй мен
әуелеген ән кернеген алаңда ұлттық
нақыштағы ою-рнекпен кмкерілген
бүрмелі кйлек, камзол, бешпеттегі
қыз-келіншектер мен апа-жеңгелер,
шапан киген ата мен кимешек
тағынған әжелер тойдың сәнін келтіре

сергітті.
«Адай ата – Отпан тау» тарихитанымдық, этно-мәдени кешенінің
авторы, ақын Сабыр Адай «Құрметті
ағайын! Киелі Отпан тауға қазақтың
бірлігін іздеп, ұлттың ары мен
намысын, туыс пен бауырдың
бір-біріне деген сүйіспеншілігін
іздеп, ткенге дұға қылайын, бүгінге
құрмет жасайын, болашақтың қамын
ойлайын деп осында келіп тұрған
қазақтың қаракздері! Бұл жерге
келген адам қызық іздеп келмейді.
Отпан тауға келу – бұл ұрпақтың
қамын ойлау, кезінде әртүрлі
зобалаң жылдарды бастан ткерген
халықтың санасын ояту, санасына
туыстықты, бауырластықты,
қандастықты ебу. Дүниенің трт
құбыласындағы бауырларымызды
крмесек, араласпасақ жат боламыз.
7зіміз крісіп, табысып қана қоймай,
ұрпаққа бірліктің негесін үлгі
етуіміз керек. Сол арқылы еліміздің
трт құбыласын, ар-намысымызды
бүтіндеп, досқа құшағымызды ашып,
дұшпанға сес ктеру, қазақтың
баласының басын біріктіруміз қажет»,
– деді. Оның айтуынша, мұндай
дәстүр, амал-әрекет, киелі орын,
салт- дәстүр, басқосулар барлық

Жаңару

ұлтта бар. Отпан тауға, Адай атаға,
Қарашаңыраққа келу – еріккеннің
ермегі емес, мұның бәрі жоғалтқан
ұлттық салт-дәстүріміздің, тгілген
кз жасымыздың, қанымыздың,

қолнер шеберлерінің
рінің
ұлттық нақыштағы
ы
әртүрлі бұйымдарына
ына
жұртшылық
қызығушылық

Маурицио
ТОТАРО, Италиядан
келген қонақ:

«Бұрын Маңғыстауға бірнеше
рет келдім. Қазақстанның ішінде батыс
аймақтарда ғана сақталған Амал мерекесі
туралы интернет арқылы білдім. Амандықсаулық сұрасып, туыстардың бір-бірімен
қауышуы, кішінің үлкенге көрісуі, жасы егде
кісілердің жастарға бата беру дәстүрі мен үшін
таңсық болды. Сондықтан да осы мерекеге
қатты қызығушылығым оянып, қатысуды, өз
көзіммен көруді ұйғардым. Мен Бельгияда
phd докторантурада оқып жатырмын.
Маңғыстаудың тарихы, қалыптасуы, дамуы,
мәдениеті туралы зерттеп жүрмін. Ұлттық
спорт ойындарын тамашаладым.
Өте қызықты өтті. Алдағы уақытта
ғылыми жұмыстарыма көргенбілгенімді жазамын»
танытып,
спортына
сатып алып жатты.
ұйымдастырушылар
й
Қашан да
атынан 500 мың теңге тігілді.
той-думанның
Бұлшық еті шыныққан 20-дан аса
ажарын кіргізіп,
азамат гір тасын ктеруден сайысты.
сәнін келтірген
Нәтижесінде 1-орынды Еркебұлан
ұлттық ойындар
Қанатбаев қанжығаласа, 2-орынды
ұйымдастырылып,
Абзал Базарбаев, 3-орынды Рустам
кпшіліктің
Мұхитденов иеленді. Ұлттық күрестің
қызу қолдауына
айла-тәсілдерін жетік меңгеріп, ауыр
ие болды.
салмақтарды ктеріп жаттыққан 20
Спортшыдан
спортшы түйе палуанда бақ сынады.
ептілікті, тзімділік
Боз кілемде белдескен палуандардың
пен батылдықты
ішінде 1-орынды Мейрамбек
талап ететін
Жаңабай (  ) жеңіп алса,
аударыспақ
2-орынды Нұрдәулет Жарылғапов
сайысында 60
(    ), 3-орынды
келі салмақта Ерлан Дүйсенбайдың
Олжас Сүлеймен (   )
(   ), 70 келі салмақта
иеленді. Жүлдегерлерге Тәзіке ата
6нес Етрековтің (Қарақия
ұрпағынан естелікке белдік пен
ауданы), 80 келі салмақта Жоламан
қаржылай сыйлық табысталды.
Сүндетбаевтың ( 
Білек сынасу сайысында Нұрсейіт
 ), 90 келі салмақта Кенжеғали
Тұрланбаев 1-орынды иеленсе,
Бекқалиевтің (   )
Мақсат Ақұшақов (ө   )
қайрат күші басым түсті. Аттың қалай
2- орынды, Досмұханбет Сәрсенбаев
бапталып, үйретілгені, жүйріктігі
3-орынды жеңіп алды.
сыналатын спорт түрі ккпар жаппай
тартыс түрінде тті. Бұл ұлттық ат
  ∂

ЫРЫС ПЕН ЫНТЫМАҚ
МЕРЕКЕСІ

орынсыз тарихтан крген зобалаңның,
жұлынған бұрымның есесі.
Жылдағыдай бағзы бабалардан
қалған салт ұлықталып, халықтың
ізгі ниеті, игі ықылас-пейілі крініс
табатын Амал мерекесін тойлаған
дүйім жұрт киіз үйлерге түсіп, ұлттық
тағамдардан дәм татты. Кпшілік
Қарашаңырақта «Амалым – айбыным,
дәстүрім – байлығым» тақырыбында
ткен крмеде Маңғыстаудың

азАУ IREG-ті
азАУ
толыанды мшесі

ӨЗ

І

жасаған ыдыс-аяғынан сол кезеңдегі
дүниетаным мен рухани жетістікті
аңғаруға болатындай.
Сақ, ғұн, үйсіндердің кезіндегі
қазан тұғырымен, яғни ошағымен
бірге

ҢК

Тарихшы-этнограф Тәттігүл
Қартаеваның айтуынша, ыдысаяқтың кез келген халықтың
тұрмысында, мәдениетінде, "мір
сүрген қоғамында алатын орны
ерекше. Сондай-ақ халықтың
ық
ұлттық болмысын, материалдық
мәдениетінен, ыдыс-аяқты
қолдануға қатысты, жасауға
байланысты технологиясы,
қолдану аясына қатысты
білімдер мен дағдылардан
мәлімет береді. Қазақ
жеріндегі ыдыс-аяқтың
қалыптасу кезеңін, біз
ерте дәуірден бастаймыз.
Археологиялық қазбалардан
табылған неолит дәуірдегі
қыш ыдыстар – жаңа тас
дәуіріндегі тұрғындардың
ыдыс-аяқты қолдану
мәдениетінен хабар береді.
Неолит дәуіріне жататын қыш
ыдыстардың "зінде күйдірілген
қыш, оның сыртына түсірілген
геометриялық "рнек сол кезеңдегі
адамдардың тұрмыс-тіршілігін
бейнелейді. К"шпенді қазақ халқы
ыдыс-аяқты айналысқан кәсібіне
байланысты жасап, дамытып отырды.
Мәселен, мал шаруашылығы –
қазақтың ата кәсібі. Сондықтан,
малдың терісі мен сүйегінен алуан
түрлі ыдыс жасаған. Ағаш пен
қыш, темір мен қоланы
да кең пайдаланды.
Археологиялық
қазбаларда
халқымыздың
күнделікті
тұрмыста

"ркениеттің "лшеуіші болды.
Сары ала саба, мес, аяққаптар
– тері "ркениетінің жетістігі.
Тәттігүл Қартаеваның айтуынша,
тері ыдыстардың да жасалу
технологиясы күрделі. Мұндай
ыдыс сұйық тағамды, сусын
құюға арналған. Қазақтың
ең қадірлі сусыны – қымыз.
Қымыздың қолданылуына
қарай, қымыз сақтайтын тері
ыдыстардың бірнеше түрі бар.
Мысалы, саба. Сабаға қатысты
қазақтарда «бес биенің сабасы»
деген с"з бар. Неге бес биенің
сабасы? Себебі сабаға 30 литрге
жуық қымыз сыяды. Сабаны
жайлауға, қыстауға тоқтаған кезде,
киіз үйдің ішінде қоятын орны
болған. Босағадан кіргенде оң жақта,
қ
т"рден қарағанда
сол жақта сабаның
тұратын "з орны бар. Ағаштан
арнайы саба-аяқ жасаған.
Те
Теріден
жасалған ыдысаяқт күнге, желге, қар мен
аяқтар
жаң
жаңбырға шыдамды. Мысалы,
тор
торсықты
аттың қанжығасына,
н кісе белдікке байлап
не
жүре беруге болады. Қой
соңында, жылқы күзетінде
болған к"шпенділер
жанторсықпен ш"лін
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ан
нған
қолданған
ғы
ы мо
мол
ыдыс-аяғы
іресе,
іресе
кездеседі. /сіресе,
қыштан жасалған
жәдігер "те к"п. Ең к"не
ыдыс-аяқтар да қыш мұралар.

ҚЫШТАН – ҚҰМЫРА
Тәттігүл Қартаева біздің қазақ
жерінде қолданыста болған қыш
ыдыстың түрі, оның формасы "те
к"п екендігін айтады. Мысалы, астық
сақтауға, шарап сақтауға, сұйық
тағамға арналған қыш ыдыстар
болған. Біздің жеріміздегі обалардан,
қорғаннан кезінде қымыз құйылған,
ан
н ыдыстың
сарымай сақталған
лған. Яғни біздің
сынықтары табылған.
рген байырғы
жерімізде "мір сүрген
иетанымында
тайпалардың дүниетанымында
адам «о дүниеге» кеткеннен
еді деген түсінік
кейін де "мір сүреді
пті адамды
болған. Сол себепті
дыс-аяқты
жерлеген кезде ыдыс-аяқты
қосып жерлеген. Ол ыдыс-аяққа
ірге жерлеген.
тағамды салып, бірге
еологиялық
Сол себептен археологиялық
ымай сақталған,
қазбалардан сарымай
қымыз құйылған ыдыс табылды.
с-аяқ жасау
Қыштан ыдыс-аяқ
ғасып
бүгінге дейін жалғасып
әсіп.
келе жатқан атакәсіп.
лі
Қыш шеберлері әлі
күнге дейін қазақ
жерінің оңтүстік
"ңірінде к"птеп
ағы
кездеседі. Топырағы
ыз
майлы, құмы сағыз
ы
Сыр "ңірі қышты
н
қамырдай илейтін
р сары
шеберге бай. Олар
і і
й
балшыққа жан бітіретіндей:
аса ықыласпен беріле кіріседі. Сары
батпақтың иін қандырып илейді.
Тас-құмынан айырады. Пішін береді.
Содан кейін жалынға ұстап, ұзақ
уақыт пісіреді. Иі қанса, пісуі жетсе,
ондай ыдыс берік шығады. /рлеу,
"ңдеу жұмысы – ең соңғы шаруа.
Орта ғасырларда қыш мәдениетінің
дамығаны соншалық, қала құрлысы
да күйдірілген қышпен үлкен
"ркениетке жеткен.
Тарихшы-этнографтың с"зіне
тың
сенсек, қыш дастарқан ыдыстың
іне
қызметін атқарған. Оның үстіне
ам,
жеміс-жидек, кептірілген тағам,
пісірілген нан, құрғақ-қатты тағамды
қойып, айнала отырып, одан дәм
татқан. Кейін к"птеген қыш
дың
ыдыс орта ғасырлық қалалардың
н шыға
күйреуімен бірге қолданыстан
бастады. Оның қыш саптаяқ, қыш
кесе, қыш к"зе, қыш құмыра,, қыш
ы түрі
табақ, қыш дастарқан сияқты
болды. Күнделікті тұрмыста кең
таяқ,
қолданылған түрі – қыш саптаяқ,
йтын
қыш дастарқан. Астық сақтайтын
үлкен хумдар болды.
ң бір
Мәдениет – бір халықтың
рған
дәуірде жеткен, қалыптастырған
әдет-ғұрпы. Байырғы қазақ
қоғамындағы ыдыс-аяқ
мәдениетінде де үлкен
жетістік болған. Олар
қыштан құмыра құйды.
Теріден торсық жасады.
Темірден қазан соғып,
ағаштан астау ойды. Осы
кәсіппен айналысатын
бүгінгі күнгі дәстүрлі
шеберлердің "зі бұрынғы
ісмерлердің технологиясына
тәнті. Байырғы шеберлердің

жа
ассаалғ
лғаан.
жасалған.
Қаз
Қа
зан
зза
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Қазан
ж
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же
ерден
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ден б
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к
жерден
биік
ор
рн
нааты
ылады
ды
орнатылады
даа, оның
оны
да,
асстына
ына от
от
астына
жағы
ылады
ады.
ды
жағылады.
ш
Қазан мен ош
ошақтың
қосылатын жерінде аңның бейнесі
бар. Ол – сол кезеңдегі адамдардың
дүниетанымы, "мір сүрген әлемі,
діні, мәдениеті ыдыс аяғынан
мәлімет береді. Сақтар дәуіріндегі
қазандардағы қазан мен аяғының
қосылатын жеріндегі қошқар мен
аттың басының бейнесі – сол
кезеңдегі аң стилінен, адамдардың
дүниетанымынан, жан-жануарлар
культінен мәлімет береді. Қазанға
аң стилінің салынуы: мал –
молшылықтың, байлықтың белгісі.
Демек, бұл молшы
молшылық идеясынан
дерек береді.
тұрм
К"шпенді тұрмыста
пайдаланатын қ
қазан-ошақ, ыдыск"шіпаяқтар к"шіп-қонуға
қолайлы
Салма жеңіл, к"лемі
болған. Салмағы
шыда
шағын, шыдамды
келеді.
қомы теңдеп, тау
Түйенің қомына
бас к"шіп жүре
асып, тас басып
береді. Ше
Шебер барлық мүлікті
осындай ттұрмысқа лайықтап
жасаған Киіз үйдің
жасаған.
құрыл
құрылысы
геометриялық
ерекш
ерекшелікке
бай.
Жин
Жиналады,
қайтадан
ж
жазылып,
тігіледі.
Ыдыс-аяқ та
сондай. Бірінің
ішіне бірі
сыйып кетеді.
Аяққапқа салуға
да қолайлы.
Жүк пен теңнің
арасына тығып,
к" берген.
к"ше

ТЕРІДЕН – САБА
Т"рт түлік мал – ұлы дала елінің
тіршілік к"зі. Мінсе – к"лік, жесе –
азық, ішсе – сусын. Қойдың жүнінен
к"рпе жастық тіккен. Терісі – қамқа
тон. Ірі қараның терісінен жүгенноқта "ріп, айыл-тұрман жасады.
Жалпы теріден тігілген ыдыс-аяқтар
– к"шпенді мәдениетінің жетістігін
к"рсетеді. Байырғы дәстүрлі
қоғамда тері "ңдеу кәсібі үлкен
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бұзылмайды.
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Теріден
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"
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ді Б
іірін
ір
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еріні
ріні
технологиядан
"теді.
Бірінші,
теріні
жүнінен, етінен айырады. Ол ұзақ
күн ашыған айранның ішінде тұрады.
Сосын оны оқтаумен ысқылап,
иін қандырады. Жалпы, ыдыс-аяқ
жасауға құрым тері пайдаланған.
Құрым теріні арнайы түтінге ыстаған.
Түтінге ыстап, "ңдегеннен кейін ғана
тері ыдысқа сусын құйған. Құрым
теріге құйылған сусын ұзақ сақталады.

АҒАШ АСТАУ
Қыш пен теріден б"лек, ағаш
аяқтарды да ата-бабаларымыз к"п
пайдаланды. Ағаштан ойылған,
"рнектелген ыдыстар қазақ
жерінің барлық "ңірінде кездеседі.
Айырмашылығы – әр "ңірдің
халқы "зінде "сетін ағашты ғана
кәдеге жаратты. Мәселен, қазақ
жерінің солтүстігі мен Алтай, Алатау
сағасындағы қандастарымыз ағаштан
тарықпаған. Сондықтан алуан түрлі
ыдыс жасады. Ал батыс "ңірдегі
қазақтар құмды-ш"л аймаққа "сетін
"сімдікті ғана пайдаланды. Бірақ
бәріндегі ортақ ерекшелік – ыдысаяқтар к"шпенді тұрмысқа сай.
Ыңғайлы болу себебі – ағаш ыдыс
"те жеңіл. Ол сынбайды, к"шіпқонуға ыңғайлы. /рі қазақтың сусын
тағамдарында, ет-сүт тағамдарында
да ағаш ыдыстың маңызы жоғары
болған. Ет тағамын салатын ыдыс
негізінен ағаштан жасалған. Бір
қойдың еті бүтіндей сыятын астау
деген табақтың түрі болған. Астау
д"ңестеу жасалады, екі басында
тұтқасы бар. Сол астауларды үлкен
тойларда қазан асылып жатқан
ошақ басынан киіз үйге дейін атты
адамдар тасыған. Ағаш шараның
астаудан айырмашылығы – формасы
д"ңгелек етіп жасалады. Діңі жуан
бүтін ағаштан ойған. Шараға
күнделікті тұрмыста қонақ келгенде
ет салып беруге пайдаланған.
Қазіргі кезеңде осы ағаш ыдыс –
қазақтардың тұрмысына қайтадан
еніп, кең қолданысқа, сұранысқа еніп
отырған ыдыс-аяқтың бірі. Оның
негізгі қазақша атауы – ағаш шара.
Тари
Тарихшы-этнограф
Тәттігүл Қартаева
ыдыс
ыдыс-аяқ
тіркесінің қайдан пайда
болға
болғанын
да айтып берді. Сусын
ішеті ыдысты қазақтар «аяқ» деген.
ішетін
Сол ссебепті «ыдыс-аяқ» деген с"з
қалы
қалыптасқан.
Ағаш аяқ деген ыдыс
бар. О
Онымен шай ішкен, сүт ішкен,
қымы да ішкен.
қымыз
Б
Байырғы технологияда ыдысаяқт
аяқты ағаштың түріне, ерекшелігіне
қар
қарай жасаған. Сусын құятын
аяқ пен ет сақтайтын ыдыс – екі
тү
түрлі ағаштан жасалады. Қымызқы
қымыранға арналған шара қатты
ағ
ағаштан ойылған. Ал тары-талқан
ссалатын ыдыс таулы жердің таза
аағашынан алынады. Сонымен
бірге оңтүстік "ңірде "сімдіктен
де ыдыс-аяқ жасаған. Бұл
дәстүр қазірге дейін жалғасып
отыр.
Салт-дәстүр – халықтың
қазы
қазынасы. Бұл – бір жылда, немесе
бір ға
ғасырда пайда болған дүние
емес
емес. Мыңдаған жылдардың жемісі.
Қазақ
Қазақтың әдет-ғұрпын к"шпенді
"мірд
"мірдің туындысы деуге болады.
Ыды
Ыдыс-аяғы сол туындының ішіндегі
ең к"
к"ркемі әрі кемелдісі.
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Көшпенділер мәдениеті – бір
на
дәуірдің тарихы, бір халықтың
Қазы
өмір сүру дәстүрі. Ал біз қазақтың
ы
ыдыс-аяқ
мәдениеті туралы не
білеміз? Қазақтың арғы-бергі тарихында
қолданған ыдыстары алуан түрлі. Көшпенді
ата-бабаларымыз теріден, ағаш пен темірден де
көздің жауын алатын жәдігерлер жасаған. Жыл
жаңаратын тұста осы бір көнеден келе жатқан
ыдыс туралы біраз мәлімет беруді жөн көрдік.

САҢЛАҚ
( 1-)

Олимпиада
а
чемпионы
Ермахан ЫБРАЙЫМОВ
атан түйенің белі
қайысар бейнетке
төзумен қатар,
ақыл-ойға жүгінген
спортшы.
1996 жылы Ермаханның
Атланта Олимпиадасындағы
айқастарын к"збен к"рдім.
Жартылай финалға дейін
қамшы салдырған жоқ.
Жартылай финалда тоқсан
бестегі әлем чемпионатында
"зін дырдай ғып сабаған
Альфред Дуверхилмен(Куба)
қолғап түйістірді. Екі
раунд тең тартысқан.
Бәсекенің соңғы жағында
Ермаханның бір қайнауы
кем екені к"зге ұрып тұрды.
«Дуверхилге жұдырығың
тигенде, бетон қабырғаны
ұрғандай боласың. Ал ол
сілтегенде, денеңе шой балға
тигендей, сүйегің сынып
кете жаздайды». Бұл – Ермаханның
с"зі. Осы Олимпиададан кейін Ермахан:
«Мен боксшы емеспін», деп мәлімдеді.
«Қалайша?» десті қалың жанкүйер.
Олимпиаданың қола жүлдегері "зін
боксшы санамаса, онда елдегі мыңдаған
боксшының кім болғаны?
С"йтсек, Ермахан шаршы алаңдағы
әр қадамын есептеп, қарсыластарының
оңы мен солын таразылап, "зінің кемкетігін екшеп, іштей шамырқанып,
толғанып жүр екен ғой. Дуверхилден
қатарынан екі ұтылғаны жанын
сыздатқаны анық. Ол Дуверхилге,
басқа мықтыларға қарап, солардың
биігін нысанаға алған екен. Құрғақ
күшпен, жалаң жұдырықпен оларды
ұта алмайтынын қапысыз ұққан
Ермахан тынымсыз ізденіске к"шті.
Бапкерлерінің ақыл-кеңесін қалт
жібермей тыңдайды. Оған қоса,, "з
білгенін
ұштаумен
болды.
Тоқсан
жетідегі
әлем чемпионатына
натына аш
бурадай буырқанып
қанып барды.
Дуверхил екеуі
уі екі жақтан
жапыра жеңіп,
п, финалда қайта
шарпысқан. Айналайын,
Ермахан, шүу дегеннен к"к
б"рідей "ршелене
лене кірісті. Куба
құрамасындағы
ы небір апайт"с
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небір сойқандары қарсыласының
н
маңдайы мен иегіне қас қағымда т"ртм
бес соққы жұмсап үлгерсе, Эрнандестің
б
жеті жұдырығы кірпік қаққанша
маңдайыңнан
дейінгі
аңда ң а кіндігіңе
д ңе де
аралықты ат тепкендей пергілеп "теді.
Жұдырығы гүрзідей.
Ұстаздарымен кеңесе келе,
ұзынтұра Хуанға қарсы орта және
жақын қашықтықта айқасуға бел буды.
Алыстан шыдатпайды. Оның үстіне,
Эрнандестің
кеудесі

желк"ріктей. Бес-алты раундқа еркін
сілтейді. Хуанды бәсеке ортадан ауа
бере шаршату үшін екпін үстіне екпін
қосып отыру керек. Ал Ермахан, мықты
болсаң, Хуанның осал тұсын тауып к"р.
Қос қолына гантель ұстаған
Ермахан тау қуалап, талмай жүгіруге
к"шті. Бірнеше күннен кейін тынысы
кәдімгідей ашылғанын сезінген. Тек
құйын-перен қимылмен Эрнандесті
еңсере алмайтынын терең түйсінген
Ыбрайымов шой балғамен резеңке
д"ңгелекті "ші кеткендей соққылады.
Бапкерлер белгілеген кесімді межеден
асырып ұрды. Бірақ қай жаттығуда
болсын, шектен шыға зорыққан
жоқ. /р қадамын "те дәлдікпен, қалт
жібермей есептеп отырды.
Осылай тер т"ге келе бокс дегеннің
бәзбіреулер ойлағандай былғары
қолғаппен мәдениетті т"белесу ғана

ЕРМАХАН ҚАЛАЙ
ОЛИМПИАДА
ЧЕМПИОНЫ
БОЛДЫ?

жігіттерді ашса алақанында, жұмса
жұдырығында ұстайтын, арыстан
жүректі Альфред бұл жолы екі-ақ ұпайға
озды. Қол созымдағы олжаның сусып
кеткеніне іші күйген Ермахан батыр
нағыз бокстың дәмін енді татқандай.
Осы екпінмен 71 келі салмақтағы кілең
ердің сойы бас қосқан Германиядағы
«Алтын дулыға», Тайландтағы «Король
кубогы» жарыстарын, Швеция мен
Түркиядағы жекпе-жектерді сыпыра
ұтып шықты.
Тоқсан сегіздің күзінде /лем
кубогіне таласу үшін Қытайға жол
тартқан. Есі-дерті – Дуверхилді ұту!
Жоқ, Дуверхил к"рінбейді. Оның
орнына 67 келіде әлемнің үш дүркін
чемпионы Хуан Эрнандес келіпті.
Ермахан сасқан жоқ. Барын салып
айқасты. Бірақ Хуан нағыз дүлейдің
"зі екен. Алдын орап кетті. Іші оттай
жанған Ыбрайымов жуынатын б"лмеге
кірген бойда айнаға қарап тұрып:
«/й, Ермахан, Эрнандеспен айқасуға
жарамадың. Саған әлі к"п тер т"гу
керек», деп бармағын шайнады. Иә,
күтпеген жерден бір бүйірден шыға
келген Эрнандес Ыбрайымовты сең
соққандай етті. Кейінгі бір жылға жуық
уақытта Дуверхилден басқа басты
қарсыластарының бәрінен басым
түскен Ермаханның жан дүниесі осы
сәтсіздіктен кейін т"ңкеріліп түскендей
болды. Ыбрайымовтың "з с"зімен
айтсақ, Хуан Ермаханның к"зін ашты.
Ермахан қайта ширықты. Хуанмен
айқасты неше мәрте айналдырып
к"ргені есінде жоқ. Түн баласы кірпігі
айқаспай, д"ңбекшіп шығады. С"йтіп
жүріп, Эрнандеспен тайталастың әрбір
сәтін жадына тоқып алды.
Негізгі қарсыластарын бес
саусағындай білетін Ермахан енді
Хуанды әбден зерттеді. Екі бірдей
Олимпиаданың күміс жүлдегері. Бойы
сырықтай, соған сай қолы ұзын. Т"рт
раундқа еркін к"сіледі. Солақай.
Алыстан және орта қашықтықтан
талдырып ұрудың хас шебері. Бір
ұмтылғанда жеті соққыны қас пен
к"здің арасында жібін үзбей, түйдектүйдегімен тастайды екен. Бокстың

емес, тұтас ғылымға
ымға
айналғанын жаннтәнімен сезінді..
Боксшы
оксшы рингтің
ғалымы
алымы болуы
керектігін,
ректігін, онсыз
үлкен
кен майдандарда
нан жоқтығын
жоқты
қапысыз ұғынды.
Бапкердің
жетегімен
ғана жүретін
спортшының
сп
алысқа
лысқа
бармайтынын
нын да түсінді.
Бір күніі «осы мен т"ртінші р
раундқа
ндқа
жарамай қаламын-ау»,
қауіппен
ламын-ау», деген қа
іппен
су астында 100
тәуекел
00 метр сүңгуге тә
екел еетті.
Бұрын 70 метрден
демі бітіп,
ден кейін дем
тіп, ссу
бетіне атып шығатын боксшы келекеле-келе
жүз метрді еңсерді. Ұлттық құрамада
құрамадағы
бірде-бір спортшы
портшы су астында ұзақ
сүңгуден Ермаханнан
рмаханнан аса алған жоқ.
Бас бапкер
р Тұрсынғали Еділов,
бокстың профессорлары
рофессорлары Нұрғали
Сафиуллин мен Александр Апачинский
Ыбрайымовтың
тың жанкештілігіне дән
риза.
Сосын, рингте ойша уақыт санауда
да жүйрік шықты. Бапкерлер «қане,
бір минут айқасыңдар, тура бі
бір
минутта "здерің
рің тоқтай қалыңдар»,
дейді. Ермахан уақыттан онша ауыт
ауытқи
қоймайды.
Тоқсан сегізде
гізде Эрнандеске қарсы
"зінің шабуылы
есепке
ылы әлсіз болғанын есепк
алған Ыбрайымов
айымов бойдағы күшті т"рт
раундқа тең
ң б"ліп тастап, орта, жақын
қашықтықтан
тан толассыз шабуылдауға
тас-түйін бекінді.
екінді.
Сидней Олимпиадасы. Эрнандеспен
айқас қарсаңында
ңында Ермахан екеуміз
бір к"лікке қатар
«Ереке,
ар отырдық. «Ереке
Эрнандеспен қалай б
болады?» «Аға,
саспаңыз, оны әкесіне танытамын!»
аныта
Мына с"зден кейін тұла
ла бойым темір
құрсаудан босағандай, жеңілд
жеңілдеп
қалдым.
...Т"ртінші раундтың
тың соңында
Ермахан сілтеді дейсің.
ң Н"пір
соққының астында қалған Хуанның
ың
тынысы тарылып, ауырсына
ыңқылдаған үні әудем жердегі бізге
естіле бастады. /лемдік бокстың
нағыз майталманы Хуан Эрнандесті
талассыз жеңген біздің батыр әрі
қарай қамшы
салдырмай, Олимп
шыңында ат ойнатты.
Біздің сондағы
к"ңіл-күйді тілмен
бейнелеп жеткізу
қиын.
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ҰЛТТЫҚ
БРЕНД

Ақмола облысы Краснояр
аснояр
ауылында тұратын Оралбе
Оралбек
Қайсанов бірнеше жылдан
ылдан бері
қазақы төбеттің тұқымын
қымын
жақсарту бағытында тынымсыз
ізденіп жүр. Бұл туралы тоқталмас
оқталмас
бұрын Оралбектің өміріне кішігірім
м саяхат
жасап алсақ. Ол Шығыс Қазақстан
облысына қарасты Тарбағатай ауданының
данының
Қарасу ауылында дүниеге келген. Қазір
азір бұл
ауыл Қабанбай батыр ауылы деп аталады.
талады.
Төңірегі толған қырат, жота, тау..
Толағай, Сеңгір, Тарбағатай таулары.
ры. Ту
сонау етекте әлдеқайдан түсіп қалған
лған
бір шөкім моншақ тәрізді мөлт-мөлт
лт
етіп Зайсан көлі жатыр.
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Есті
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алысқан,
Бағзы сіңген,
а
ыс
жолбарыспен
бойғ тін
жұлысқан, қасқырды
Күте іттен
м
шопақ құрлы кPрмеген,
зор ү жылды.
кеудесі керіскедей, бұқа
ң
а
Ж а
мойын қазақы тPбеттен
қалған тұқым уақыт Pте келе
жаңа сипатпен дамып келеді. Қазақ
елі тәуелсіздігін алып, Pшкеніміз жанып,

Ертеректе ауыл қариялары тал шыбықты
рд жинап алып
ат қылып мінген балаларды
рағаанд
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тәрізді. Ал, шынтуайтына
келсе,
жасс құрақт
құрақтай
ж
тқан
тқ
ан жеткі
кінш
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рдіі
желкілдеп Pсіп келе жа
жатқан
жеткіншектерді
ілік
іл
ікке баулу, жа
жасс кPкірект
ктее
шынықтыру, Pжеттілікке
кPкіректе
мыс отын тұ
тұта
татту. Орал
ал
лбе
б к
бұйығып жатқан намыс
тұтату.
Оралбек
ғанымен,
н, P
зіне
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н н бірер
р жа
ж
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бойы сәл аласа болғанымен,
Pзінен
жас
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Жеңс
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  )
жұмсаған.
Осылайша 4
жылдан бері кездесіп
жүрген қалыңдығын
куантқысы келіпті. Себебі
осыдан бір жарым жыл
бұрын жігіттің қалыңдығы осы
«метеоритке» қатты қызыққан
кPрінеді. Лю Фәй әу баста жинаған
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Фарида МҰҢАЛҚЫЗЫ – Маңғыстау облысы
(8 702 799 06 22)
Айхан БАШТАШ – Осло,
Норвегия mahmutba@online.no
Ұлдай САРИЕВА – Батыс Қазақстан облысы
(8 705 150 48 30)
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жоғалғанымыз
табылып жатқан
бүгінгі ақ түйенің қарны
жарылған айпара заманда
ұлттық брендіміз болып саналатын
аң патшасы арыстан сипатты бPрібасар
мен кPркіне кPзің тоймайтын, күш-қуатына әз
жаның сүйсінер қазақтың тPбет итінің тұқымын
кPбейтсек, жарасымды емес пе.
ТPбеттің айырмашылығы дене бітімінде.
Бізге дейінгі ата-бабамыз әр сPздің бояуын,
дәмін айыра білген ғой. Атауының Pзінен кPрініп
тұрған жоқ па? БPрібасар, демек, бPріні алатын,
соған шамасы қаптал жететін әулетті деген
ұғымды білдірсе керек қой. БPрібасардың басы
ересен үлкен, мойыны жуан, бас пен мойын зор
кеудеге қоладан құйғандай тұтасып кеткен тәрізді
болады. Езуі жырта қарыс. Азу тістері салалы
әрі Pткір, мықты келеді. Кеудесі жуан, аяқтары
сіңірлі, ұзын. Шынтақ кеудеден сәл алшақтау.
Белі садақтың жағындай серіппелі. Күдістеу
біткен мойын омыртқа жонданып барып күшті
серпінді белге жымдаса жалғасады. Дауысы
кPмейінен, жұтқыншақтың түбінен бәлкім,
зор кеуденің Pзінен шыққан тәрізді қою гүріл
араласып салмақты леппен шығады.
Егер осы іспен ондаған жыл айналысып
жүрсем әрине, ермек деуге келмес. Зайыры ермек
еріккеннің ісі. Vзіңіз ойлап кPріңіз, қазір
менде алпысқа жуық
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ақшасына үй
алғысы келгенімен, осы тасты
қалыңдығына сыйға тартуды
ұйғарыпты.
«Бұл біздің
махаббатымыздың
берік әрі мәңгі
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белгісі» –
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беріпті. Бұл туралы
ақпарат құралдары Sina
порталына сілтеме жасай
отырып хабарлады.
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қарсаңында
қалу жолында жүрген Оралбекті
сPзге тарттық. !ңгімені бірден
алабай тұқымды иттен бастады.
– Мен алабай деген ит тұқымы
барлығына сенбеймін. Ұзақ жылдан
бері осы салада тірнектеп жұмыс істеп
жүргеннен кейін, азды-кPпті тәжірибеме
сүйене отырып, Pз пікірімді білдіретін
болсам, алабай тамырын тереңнен алатын
иттің тұқымы емес. Алабай сPзінің Pзінен
кPрініп тұрғандай бұл әлдебір будан иттердің
түрін, оның жүнінің бояуын білдіретін болуы
мүмкін. Сол будан иттен жаңа тұқым шығару,
оны жан-жақты насихаттау негізсіз ұғым
тудырып отыр. Кешегі кеңес заманы орнығардың
алдында ақ қашып, қызыл қуған аласапыранда
қазақ топырағын жайлаған Алаштың арда ұлдары
ата-бабасының қасиетті кіндік қаны тамған
қастерлі топырақты тастап, тPрткүл дүниеге
тарыдай шашылып кетті. КPшкен елмен бірге
сан ғасыр бойы даланың айбары болған тегі таза,
тұқымы мықты бPрібасар мен тPбет ит бірге кетті.
Қазір алыс, жақын шетелдерде сол қазақ
даласынан кеткен, арғы

Нұрперзент
ДОМБАЙ

асылтұқымды
ит бар. Ермек еткен
адам қызығы мен азабы
ын
бірдей осынша итті генетика заңын
ін
сақтай отырып, Pсіре алар ма еді. Ол үші
үшін
айрықша тPзім, ерекше ынта керек. !р иттің
мінез-құлқын қадағалау, денсаулығын кPзден
таса етпеу, дағдыландыру, тәрбиелеу кез келген
адамның қолынан келе бермейтін азабы мол
шаруа. Қысқа жіп күрмеуге келмей тұрған мына
заманда ит түгіл адамды асырау оңайға түспей
тұрған шақта еріккен адам елу ит баға алар ма
еді?
Ит асыраумен он жылдан астам уақыт бойы
айналысып келемін. Асылтұқымды итті бір
шеті Ауғанстан мен бір шеті Түркменстаннан
жинадым. Отбасым ит асырағаныма қарсы
емес. !р адамның алдына қойған бір мақсаты
болады ғой. Менің мақсатым – осы. Кейбір
түсінбейтін адамдар басқаша да ойлауы мүмкін.
Ал кPршілерім алғашқыда үркектей қарап, ептеп
күңкілдегендері де рас. Кейін кPндігіп кетті.
Олай болатыны менің тPбеттерім кPршінің
қаз-үйрегін ұрлайтын бұралқы ит емес. Кісі
қаппайды. Ешкімге зияны жоқ. Сосын да кPршіқолаң тPбеттердің тұлғасын кPріп тектілігін
танып тәнті болып, Pздері де қызықтап жүреді.
Қазіргі таңда асылтұқымды иттерді сату
Pзінше бизнес екендігі жасырын емес. !рі
тұқымы тұздай құрып бара жатқан тPбеттің
қымбат бағаланатындығы әртүрлі жарыстарда
жүлде алған белгілі. Тұқым жаңалау үшін Pзіміз
де сатып алып жүрміз. Текті тPбеттер бес мың
доллардан жоғары бағаланады. Бірақ, мен
тPбеттерді сату үшін емес, олардың тұқымын
жаңалап, кPбейту үшін бағамын.
Оралбаймен әңгімесін осы жерден аяқтады.
Жалпы ит жеті қазынаның бірі деп Алаштың
сұңғыла қарттары тегін айтпаған. ТPбет
барлықтың, байлықтың, тектіліктің белгісі.
Қазақ даласын жыртқыштан, жаудан қорғап
қалған тPбеттің XXI ғасырда да Pмір сүруге толық
хақысы бар.
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