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1913-1918 жылдары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы ыждағатымен 
Орынборда 265 саны шығып, большевизм теперішімен жабылды. 2006 жылы 22 наурызда Қоғабай Сәрсекеев Алматыда 266-санынан бастап қайта жаңғыртты
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COVID-19

Бейсенбі, 14 қазанда ҚР Мем-
лекеттік хатшысы Қырымбек 

Көшербаев пен ҚР Мәдениет және
спорт министрі Ақтоты Райым-
құлова Нұр-Сұлтан қаласындағы 
Ұлттық академиялық кітапханада 
Жамбыл Жабаевтың 175 жыл-
дық мерейтойы аясында жарық 
көрген ақынның 10 томдық жина-
ғының тұсаукесеріне қатысты.

Жанар
ДӘУЛЕТҚЫЗЫ

Ұлы жыраудың сүбелі шығармала-
рын ұлттың рухани игілігіне жаратып, 
келер ұрпаққа жеткізуге арналған бұл 
жинақ – биыл Жамбыл Жабаев мерей-
тойы аясында республика бойынша ат-
қарылған көптеген мәдени іс-шараның 
бірі. Мемлекеттік тапсырыспен басылып 
шыққан көп томдыққа Жамбыл Жабаев-

«УНИВЕРСИТЕТІМІЗДІҢ 
«ҰСТАЗДАР ҰСТАХАНАСЫ» АТАЛУЫНА 
ТОЛЫҚТАЙ НЕГІЗ БАР»

СүЙІНшІ! ҰЛТ ҰСТАЗЫНЫҢ
МҰРАжАЙ-үЙІ АЛМАТЫ 

ҚАЛАСЫНЫҢ МЕНшІГІНЕ өТТІ!

ЕТ БАР, НАРЫҚ жОҚ
ЕЛІМІЗГЕ ЕТ экСпОРТЫНАН ҚАЛАЙ пАЙДА ТАБУғА БОЛАДЫ?

тың өткен ғасырдың басынан бастап 
өмірден өткенге дейінгі барлық өлеңі, ай-
тысы мен жыры топтастырылған. Ақын 
шығармашылығына қатысты ғалымдар-
дың ғылыми еңбектері мен қаламгерлер-
дің естеліктері де басылған.

Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығын 
атап өту жөніндегі Мемлекеттік комиссия-
ның төрағасы Қырымбек Көшербаев жыр 
алыбының халқымыздың рухани дүние-
сінде қуатты да өміршең жырлары арқылы 
өшпес із қалдырғанын атап өтті.

«Бұл жарық көрген 10 томдық жинақ 
Жамбыл ақынның бүкіл мұрасы, оның 
өмірі мен шығармашылығы туралы ес-
теліктер мен ғылыми зерттеулер ен-
ген тұңғыш толымды басылым ретінде 
жарыққа шығып отыр. Cондықтан да, 
бұл 10 томдық жинақ жамбылтануға 
қосылған үлкен үлес, халқымыздың руха-
ни қазынасын молайтқан іргелі еңбек деп 
есептеймін», – деді Қырымбек Елеуұлы.

02-бетте

ҚР ҰлттыҚ банкінің 2021 жылғы 19 Қазанға аРналған валюта бағамдаРы 

USD 425.78 (АҚШ доллАры)         EUR 494.08 (Еуро)         RUB 5.98 (рЕсЕй руБлі)         TRY 46.22 (ТүріК лирАсы)         CNY 66.23 (ҚыТАй юАні)         UZS 0.04 (өзБЕК суМы)        KGS 5.02 (Қырғыз соМы)
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«QazaQ» газетіне 
2022 жылға 
жазылу жүріп жатыр
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баспасөз – 2022

«QAZAQ» ГАЗЕТІНЕ 
2022 жЫЛғА 

жАЗЫЛУДЫҢ ЕҢ ОҢАЙ 
жОЛЫ 8-БЕТТЕ

Биыл Қазақстан Республика-
сының агроөнеркәсіптік 

кешенін дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының мерзімі 
аяқталады. Бағдарламаның дітте-
ген мақсатына жете алмағанын 
қазірдің өзінде байқауға болады. 
Мемлекет басшысы тапсырған 
екі міндет те толық орындалмады.
Өйткені, бағдарлама саладағы 
еңбек өнімділігін кем дегенде
2,5 есеге арттырып, қайта өңдел-
ген өнімнің экспорт көлемін де 
ұлғайтуды көздеді. Бірақ, бұл мақ-
саттар сол жоспар күйінде қалды. 
Есеп комитеті де мұны растады.

Фараби 
СӘЙКЕНОВ

Жаңа НарЫҚ НЕгЕ ЖаБЫҚ?

Биыл көктемде бұл мемлекеттік бағ-
дарламаның қаншалықты орындалға-
нына талдау жасаған Есеп комитеті жос-
пардың орындалмағанына көз жеткізді. 
Айталық, еңбек өнімділігі 2015 жылғы 1,2 
млн теңгеден 2020 жылы 3,7 млн теңге-
ге немесе 228%-ға өсуі керек еді. Бірақ, 
еңбек өнімділігі іс жүзінде 145%-ға ғана 
артты.

03-бетте
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Ауыл шаруашылығы министрлігінің көпке белгілі «сұраныс ұсынысты тудырады» деген формуланы шешім қабылдарда ескермейтіні өкінішті...

жЫР АЛЫБЫ – 
жАМБЫЛ
жАМБЫЛ жАБАЕВТЫҢ 175 жЫЛДЫғЫ 
АяСЫНДА ҚАНДАЙ шАРАЛАР өТТІ?

АЛТЫ пРЕЗИДЕНТТІҢ 
ТІЛІН ТАпҚАН...
АҚЫЛБЕк жАпАРОВТЫҢ «СУғА САЛСА – БАТпАЙТЫН, ОТҚА ТүССЕ – 
жАНБАЙТЫН» САяСИ ҚАЙРАТкЕРГЕ АЙНАЛғАНЫ РАС пА?

Өткен аптада Қырғыз Республикасында кезекті
кадрлық ауыс-түйіс болды. Атап айтқанда,

Үкіметті сегіз ай ғана басқарған 42 жастағы Ұлық-
бек Марипов Министрлер кабинетінің төрағасы
қызметінен кетіп, оның орнына 57 жастағы
Ақылбек Жапаров тағайындалды. Ғасыр тарихы
бар «Qazaq» газеті Президенті мен премьері 
жиі ауысатын көрші елде тоқсаныншы жылдардан
бері аттан түспей келе жатқан жалғыз саяси
қайраткердің биліктегі карьерасына тоқталады.

Мадияр
ӘЗИЗҰЛЫ

аҚаЕВТЫң ТҰСЫНДа БаСТаЛҒаН ЖОЛ

Министрлер кабинетінің су жаңа төрағасы Ақылбек Жа-
паров Фрунзе политехникалық институтының 1986 жылғы 
түлегі. Мамандығы – инженер-құрылысшы. Еңбек жолын өз 

институтында кіші ғылыми қызметкер болып бастаған. Кейін 
политехникалық институттың Комсомол комитетінің хат-
шысы, Бүкілодақтық лениндік коммунистік жастар одағы-
ның студенттік құрылыс жасақтары орталық кеңесінің мү-
шесі болды. Қырғызстан азаттық алған жылдары «Толкун» 
ЖШс бас директорының орынбасары қызметін атқарды. 

Қырғызстанның тұңғыш президенті Асқар Ақаевтың 
тұсында Ақылбек Жапаров Президент және үкімет аппара-
тының Жастар саясаты мәселелері жөніндегі бөлімінің мең-
герушісінен Жогорку Кенешке дейінгі жолды жүріп өтті. 
Айталық, 1992-1993 жылдары Президент және үкімет ап-
паратының Жастар саясаты мәселелері жөніндегі бөлімінің 
меңгерушісі, 1993-1995 жылдары Қырғызстанның социал-
демократиялық партиясының жауапты хатшысы, 1995-1996 
жылдары бірінші вице-премьердің көмекшісі, 1996-1997 
жылдары Президент жанындағы бағалы қағаздар нарығы 
жөніндегі Ұлттық комиссия мүшесі, 1997-2000 жылдары 
Мемлекеттік салық инспекциясының бастығы, 2000-2005 
жылдары Жогорку Кенеш депутаты болды.

05-бетте

өзіңізді және көлігіңізді бізден және серіктестеріміз-
ден дәмді бонустармен қуантыңыз!

Қазақстан бойынша біздің серіктестеріміздің желі-
сінде 10%-ға дейінгі бонустары бар Halyk Bank-тен ап-
таның ұсыныстары:

•  Бізден 5%
•  Біздің серіктестерімізден 5%-ға дейін

науқан Sinooil (7,5% бонус, Қазақстан бойынша), 
Qazaq Oil (6% бонус, Қазақстан бойынша), Gas Energy 
(8% бонус, Қазақстан бойынша), Gazoil (6% бонус, 
Қарағанды, Теміртау бойынша), «Аурика» (7% бонус, 
нұр-сұлтан, Көкшетау, Екібастұз бойынша), Sct-service 
(10% бонус, Тараз бойынша), Toyota Center Pavlodar 
(10% бонус, Павлодар бойынша) желілерінде жарамды!



ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Осыдан екі жыл бұрынғы қала мәслихатының депутаттары, 
академик ағайлар мен апайлар қол қойған хат Қасым-Жомарт 
Тоқаевқа жолданған болатын. Соның арқасында «Алматы қаласы 
коммуналдық меншігінің кейбір мәселелері туралы қаулыны» 
қала әкімі табыстады. Ақ түйенің қарны жарылған күн. Алда 
Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойында мемлекеттік 
мәртебесі бар мекеме ретінде қызмет етуге мүмкіндік алдық. 
Алаш арыстарын тану, оқу, зерттеу ұрпақты ұлттық болмыста 
тәрбиелеудің қайнар көзі деп білемін...

раЙхаН ИМахаНБЕТ, 
АхМЕТ БАйТҰрсынҰлы МҰрАЖАй-үйінің дирЕКТоры

www.qazaq1913.com  
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК 17 ҚаЗаН КүНі ҚаЗаҚСТаНДа КОрОНаВИрУС ИНФЕКцИяСЫНа ҚарСЫ ВаКцИНаНЫң 1-ші КОМпОНЕНТіН 8 019 611 аДаМ, 2-ші КОМпОНЕНТіН 7 118 240 аДаМ СаЛДЫрДЫ

Сәрсенбінің сәтті күнінде екі 
млн тұрғыны бар Алматы қала-

сының әкімі Бақытжан Сағынтаев 
Ахмет Байтұрсынұлының мұра-
жай-үйіне барып, ұлт ұстазының 
табанының ізі қалған, маңдайы-
ның тері тамған, яғни өзі тұрған, 
бірнеше жыл өмірін өткізген киелі
үйді қоғамдық қордан ком-
муналдық меншікке беру туралы 
шешім қабылданғанын айтты.

«Келер жылы көрнекті ағартушы Ахмет 
Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл то-
лады. Мерейтойға дайындық барысында 
қоғам қайраткері тұрған мұражай-үйді қала 
меншігіне қайтардық. оның мұрасы мәңгі-
лік сақталады», – деп жазды Бақытжан са-
ғынтаев өзінің Twitter-дегі парақшасында.

иә, бұл сүйінші сұрайтындай-ақ жаңа-
лық! өйткені, Ахмет Байтұрсынұлының мұ-
ражай-үйін мемлекеттік қамқорлыққа алу 
ісі 28 жылдан бері шешілмей келген еді. 
осы күнге дейін мұражай-үйдің түтінін түзу 
шығарып отырған райхан имаханбеттің 
жанайқайын естір құлақтың табылмай кел-
гені де рас.

СүЙІНшІ! ҰЛТ ҰСТАЗЫНЫҢ 
МҰРАжАЙ-үЙІ АЛМАТЫ 
ҚАЛАСЫНЫҢ МЕНшІГІНЕ өТТІ!

Ахмет Байтұрсынұлының мұражай-үйі 1993 жылы құрылды және 1998 жылы ресми түрде ашылды. Мұражайда ұлт 
ұстазының өмірі мен шығармашылығы туралы 500-ге жуық материалдар сақталған. ХХ ғасырдың басында салынған 
мұражай ғимараты республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген. 
Ғимараттың жалпы ауданы – 160 м2.

біздің анықтама

Қр Мәдениет және спорт министрі Ақтоты райымқұлова жыр 
алыбының 175 жылдық мерейтойы халқымыз үшін үлкен мәдени  
мереке, айтулы рухани белес екенін айтты.

«дала Гомері» атанған ұлы ақынның мерейтойы биыл респуб-
ликалық жоспарға сәйкес жан-жақты жүзеге асырылып жатыр. 
Мәдениет және спорт министрлігі тарапынан жыл ішінде ақынның 
шығармашылығын насихаттауға бағытталған әдеби кештер, тақы-
рыптық экскурсиялар, кітап көрмелері, дөңгелек үстелдер, ақындар 
айтысы сияқты іс-шаралар өткізілді. Жамбыл тұлғасын шетелдерде 
таныту бағытында да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мәселен, биыл 
мамыр айында Беларусь, Әзербайжан елдерінде «Жамбыл» көркем 
фильмінің  көрсетілімі  өтті.  Маусым  айында  Канадада «Жамбыл  
тойы – жыр тойы» деректі фильмі көрсетілді. Жамбыл Жабаевқа ар-
налған қазақ-қырғыз айтысы ұйымдастырылды», – деді министр.

01-беттен

Ақтоты рахметоллақызы ақынның таңдамалы шығармаларын 
өзге тілдерге де аударып, басып шығару ісі қарқынды жүзеге асып 
жатқанын атап өтті.  

«Біршама уақыт бұрын Жамбыл Жабаевтың туындылары қыр-
ғыз тіліне аударылып, кітаптың тұсаукесері өткізілді. Жақында ғана 
ТүрКсой халықаралық ұйымының ұйымдастыруымен Түркияда 
Жамбыл өлеңдері түрік тілдеріне аударылып, таныстырылымы өтті. 
Ақын шығармашылығын ғылыми-зерттеу бағытында «Жыр алыбы» 
және «Ақын Жамбыл Жабаевтың шығармашылығы тарих айнасын-
да» атты ғылыми-практикалық дөңгелек үстел ұйымдастырылып, 
«Жамбылға жаңаша көзқарас» атты мақалалар жинағы оқырманға 
жол тартты. Бүгін көпшілікке таныстырылып отырған бұл жинақ 30 
мың данамен басылып, республика кітапханаларына таратылды», – 
деді Ақтоты райымқұлова.

жЫР АЛЫБЫ – жАМБЫЛ
жАМБЫЛ жАБАЕВТЫҢ 175 жЫЛДЫғЫ АяСЫНДА ҚАНДАЙ шАРАЛАР өТТІ?

«ТАРАЗ жәНЕ ТүРкІ 
өРкЕНИЕТІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
кОНфЕРЕНцИя өТТІ

Түркі өркениетінің ошағы, 
тарихы терең Тараз – тек елі-

міздегі ғана емес, Орталық 
Азиядағы ең көне қалалардың 
бірі. Мұны айғақтайтын тарихи 
негіздер, мазмұнды мысалдар
жетерлік. Бұл туралы Жамбыл 
облысы әкімдігінің ұйымдасты-
руымен өткен «Тараз және түркі 
өркениеті» атты халықаралық 
ғылыми конференцияда жан-
жақты айтылды. Жиынға отандық 
және АҚШ, Түркия, Жапония, 
Өзбекстан, Қырғызстан елінен 
келген ғалымдар қатысты.

Бердібек сапарбаев ауқымды шараның 
маңыздылығына тоқталып,  Елбасының  «ру-
хани жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті 
қыры» бағдарламалық мақалаларында көр-
сетілген ұлттық құндылықтарды, ерекше-
лігімізді саралай отыра, жалпытүркілік 
өркениеттің мәдени дамуы мен тарихи өр-
кендеуіне тың тұжырымдармен үлес қоса-
тынына сенім білдірді.

халықаралық Түркі академиясының Пре-
зиденті, тарих ғылымының докторы дархан 
Қыдырәлі ежелгі және кейінгі замандағы 
түркі өркениетіндегі ұрпақтар арасындағы 
сабақтастықты одан әрі нығайтудың жалпы 
ұлттық мақсаты – Ұлы дала елін «Мәңгілік 
елге» айналдыру екендігін баса айтты.

Мәдениет және спорт министрлігінің 
Архив ісі және құжаттаманы басқару коми-
тетінің төрағасы Қуат Бораш көшпелі және 
отырықшы мәдениетінің мұрагері саналатын 
Тараз қаласы түбі бір Түркі әлемінің ішінде 
қастерлі қала, киелі орталық болып сана-
латынын тілге тиек етсе, Мәжіліс депутаты, 
саясаттанушы Берік Әбдіғалиұлы Тараз-
дан шыққан белгілі Таразилерді түгендеп, 
олардың есімдері мен еңбектерін ұрпаққа 
жеткізудің маңыздылығын айтып, балбал-
тастар музейін ашуды ұсынды.

АҚШ-тан келген тарих ғылымдарының 
докторы, профессор юлай Шәмілоғлы Қы-
тай саяхатшысы суан Цяньнің жетінші ға-
сырда Әулиеата өңірінде жүргізген зерттеу-
лерінен құнды мәліметтер келтірді. 

«нара» ұлттық мәдени мұра мен ұлт-
тық құндылықтарды зерттеу институтының 
зертханалық археология секциясының ди-
ректоры садакатцу Кунитаке, Түркология 
ғылымдарының рҺD докторы негизбек  
Шабданалиев пікірлерін білдіріп, халық-
аралық конференцияның жоғарғы деңгей-
де ұйымдастырылғанын айтты.

кОНфЕРЕНцИя ҚОРЫТЫНДЫСЫ 
БОЙЫНшА ҚАРАР ҚАБЫЛДАНДЫ

сол күні конференция жұмысы мультикультурализм ортасының қақтығыстардың ал-
дын алудағы ғылыми-сараптамалық әлеуеттін пайдалануға, сондай-ақ қоғамдық келі-
сімді нығайтудағы Қазақстан халқы Ассамблеясы мен бұқаралық ақпарат құралдарының 
рөліне арналды. 

Этносаралық қатынастар саласындағы мәселелерді екі күндік талқылау қорытындысы 
бойынша конференцияға қатысушылар этносаясатты іске асыру барысында проблема-
лық мәселелерді қалыптастырудың, нығайтудың және тиімді шешудің маңызды аспекті-
лерін көрсететін қарар қабылдады.

Конференцияның  қорытынды  бөлімінде  Жамбыл  облысының  әкімі  Бердібек  сапар-
баев конференцияны қорытындылап, барлық қатысушыларға этносаралық бейбітшілік 
пен келісімді нығайтуға қосқан үлестері үшін алғысын білдірді.

15қазанда Таразда өткен «Қазіргі кезеңдегі этносаралық келісім: 
тәжірибе мен болашаққа міндеттер» халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясы өз жұмысын аяқтады. Оған Ресей, Украина,
Израиль, Болгария, Өзбекстаннан келген этносаралық қатынастар сала-
сындағы 200-ден астам сарапшы, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутат-
тары, Жоғарғы Соттың, Бас прокуратураның, Ұлттық экономика, Ішкі 
істер, Білім және ғылым министрліктерінің, философия, саясаттану және 
дінтану институттарының өкілдері қатысты.

пРЕЗИДЕНТ 
БЕкІТкЕН 10 ҰЛТТЫҚ

жОБА

14қазанда ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Шырақпайұлы 
Қарашөкеев Нұр-Сұлтан қаласында Қазақ ұлттық аграрлық 

зерттеу университетінің үздік жас ғалымдарымен кездесіп, ауыл шаруа-
шылығын дамыту және министрлік үшін кадрлық резерв даярлау 
мәселелерін талқылады.

Министр өз сөзінде еліміз үшін білікті кадрлар даярлау сапасын жақсарту, жоғары 
оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттарын мемлекеттік қолдау, агроөнер-
кәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жасалынып жатқан игілікті істер 
туралы айта келіп, үкімет бекіткен 2021-2025 жылдарға арналған агроөнеркәсіптік 
кешенді дамыту жөніндегі Ұлттық жобаның ерекшеліктеріне егжей-тегжейлі тоқталды.

Ербол Шырақпайұлы ҚазҰАзу жас қызметкерлерінің кәсіби өсулерін ынталанды-
ру деңгейін арттыру және Қр Ауыл шаруашылығы министрлігінің кадрлық әлеуетін 
университеттің 30 үздік жас ғалымдарының арасынан толықтырудың маңыздылығын 
ерекше атап өтті. университет келесі бағыттар бойынша: ауыл шаруашылығы ғылым-
дары және биоресурстар, ветеринария, үш деңгейлі сатылық білім (бакалавриат, ма-
гистратура, докторантура) аясында білікті мамандар дайындайтын Қазақстандағы 
бірден-бір жоғары оқу орны болып табылады.

«Министрлік үшін кадрлық резервті қалыптастыру – бұл өте ауқымды, шығар-
машылық сипаттағы және стандартты емес белгілері бар күрделі процесс. Кадрлық 
резервті қалыптастыруға, дамытуға және пайдалануға тән әлемдік бірқатар тәжірибелік 
тәсілдер бар. олардың барлығы да ауыл шаруашылығы кешеніне қажеттіліктерге жа-
уап беретіні анық. Біз де сол халықаралық тәжірибелерге сүйенеміз, әрі осындай ашық 
диалог арқылы өтетін кездесулердің де жақсы нәтижелер беретініне сенеміз. Бұл Мем-
лекет басшысының агро саласының алдына қойған мақсаттарға жетуімізге көмектеседі. 
сондықтан біз үшін өзекті зерттеулер мен ғылыми жұмыстар жүргізу арқылы жергілік-
ті жерлерде мәселелерді шеше алатын жастар, сіздермен кері байланыс орнату өте 
маңызды», – деп атап өтті министр.

Кездесуге ҚазҰАзу-дың атынан 10 жас ғалым – университет жас ғалымдар Кеңесі-
нің Төрағасы, халықаралық ынтымақтастық басқармасының басшысы Бекзат Төрегел-
диев; халықаралық рейтинг басқармасының басшысы, «Ветеринарлық-санитарлық 
сараптама және гигиена» аға оқытушысы Абзал Абдраманов; ғылым департаментінің 
директоры Асан Байболов; «Машина пайдалану» кафедрасының аға оқытушысы Қа-
нат хазимов; «Микробиология, вирусология және иммунология» кафедрасының аға 
оқытушысы динара сарыбаева; «өсімдіктерді қорғау және карантин» кафедрасының 
аға оқытушысы Гүлнұр сүлейманова; «Топырақтану және агрохимия» кафедрасының 
аға оқытушысы Жайнагүл Ертаева; «Тамақ өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі» 
кафедрасының аға оқытушысы Алмас Мухамедов; «су ресурстары және суды пайда-
лану» мамандығы бойынша 2-курс докторанты Гүлназ искакова; ғзЖ үйлестіруді жос-
парлау, жобаларды сараптау бөлімінің бастығы Гүлнар Ахметқанова қатысты.

өз кезегінде топ жетекшісі, жас ғалым Бекзат Төрегелдиев ҚазҰАзу жас ғалымдар 
кеңесінің қызметі, университеттің жетістіктері мен алдағы даму жоспарлары туралы ай-
тып берді. университеттің жас ғалымдар кеңесі еліміздің жоғары оқу орындары арасын-
да Қр Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының «үздік жас ғалымдар кеңесі» атағына ие 
болды. университеттің халықаралық білім хабы табысты жұмыс істеуде: академиялық 
ұтқырлық дамуда, үш тілде білім беру, сондай-ақ ағылшын тілінде оқыту жүргізілуде. 
15 бағыт бойынша халықаралық жазғы және қысқы мектептер өткізіледі. АҚШ, Еуро-
па, Тынық мұхит аймағы елдерінің беделді университеттерімен белсенді ынтымақтаса 
отырып, жоғары оқу орны қос дипломның бірқатар бағдарламасын қалыптастырды. 
соңғы кездері конкурстық негізде оқытушылар қатарын университеттің магистратура-
сы мен докторантурасын табысты аяқтаған, сондай-ақ жетекші шет елдерде білім алған 
200 жас ғалым толықтырды. Құрамында 7 ғылыми-зерттеу институты, 8 инновациялық 
орталық, 49 зерттеу зертханасы, 18 халықаралық зерттеу орталығы жұмыс істейтін 
халықаралық Агротехнологиялық хабтың инновациялық қызметі кеңейтілуде. универ-
ситетте 100-ге жуық ғылыми жоба орындалып, коммерциялық стартап-жобалар іске 
асырылуда. Бүгінде бірнеше министрліктің ұсынымы бойынша 2021-2023 жылдарға 
арналған 26 ғылыми жобаларды орындауда. ғзЖ бойынша орындалған жобалардың 
25%-ы өндіріске енгізілді.

Кездесу барысында жас ғалымдар ведомство басшысының назарын саланың да-
муына және АөК жүйесіне жаңа технологияларды енгізуге кедергі келтіретін бірқатар 
мәселелерге аударды. өз кезегінде Ербол Шырақпайұлы еліміздің әлеуметтік-эко-
номикалық және ғылыми-білім беру саласының түрлі мәселелеріне қатысты барлық 
сұрақтарға жауап беріп, алдағы уақытта мұндай кездесулер тұрақты сипатқа ие болып, 
аграрлық сектордың дамуына жаңа серпін беретініне сендірді.

МИНИСТР жАС 
ғАЛЫМДАРДЫ ҚАБЫЛДАДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық жобалар 
тізбесін бекіту туралы Жарлыққа қол қойды. Президент бекіткен 
Ұлттық жобалар тізбесі төмендегідей: 

01. «дені сау ұлт» әрбір азамат үшін сапалы және қолжетімді денсаулық 
сақтау» ұлттық жобасы.

02. «Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасы.
03. «Ұлттық рухани жаңғыру» ұлттық жобасы.
04. «Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық 

серпіліс» ұлттық жобасы.
05. Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба.
06. «Қуатты өңірлер – ел дамуының драйвері» ұлттық жобасы.
07. «Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты эко-

номикалық өсу» ұлттық жобасы.
08. «Жасыл Қазақстан» ұлттық жобасы.
09. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі ұлттық жоба.
10. «Қауіпсіз ел» ұлттық жобасы.



KÄSіP PEN NÄSіP

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК ЖЫЛ БаСЫНаН БЕрі ЕЛіМіЗгЕ 14 358 ҚаНДаС ОраЛДЫ, СОНЫң 76,3%-ЫН ӨЗБЕКСТаН, 9,4%-ЫН ҚЫТаЙ, 6,4%-ЫН ТүрКіМЕНСТаН, 2,5%-ЫН МОңҒОЛИя ҚаЗаҚТарЫ ҚҰраЙДЫ
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ЕТ БАР, 
НАРЫҚ жОҚ
ЕЛІМІЗГЕ ЕТ экСпОРТЫНАН 
ҚАЛАЙ пАЙДА ТАБУғА БОЛАДЫ?

Қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімде-
рінің экспорты 2015 жылғы  945 млн доллардан 
2020 жылы 2,4 млрд долларға дейін өседі деп 
күтілген еді. Алайда, іс жүзінде 2020 жылы қайта 
өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экс-
порты тек 1,34 млрд долларды ғана құрады. Тағы 
бір айта кетерлігі, экспорттан түскен пайданың  ба-
сым  бөлігі  ұн  саудасына  тиесілі.  Ал,  қазір  билік-
ке тәліптер келгелі, Ауғанстанға ұн жеткізу қиын-
дық тудырып отырғаны баршамызға мәлім. Бір 
сөзбен айтқанда, еліміздегі ұн экспортына қауіп 
төніп тұр. Бұл тақырыпты жақында ElDala.kz пор-
талының тілшісі сергей Буянов та көтерді.

Қазақстанның басты аграрлық сайтының мә-
ліметінше, еңбек өнімділігінің артпауына ауыл 
шаруашылығы техникаларының 80%-ның тозығы 
жеткені себеп болып тұр. Ал, шетелден өнімділігі 
жоғары ауыл шаруашылығы техникаларын са-
тып алуда кедергілер баршылық. Кедендік алым, 
утилизациялық алым сынды дүниелер шаруаның 
қалтасына салмақ салады. Шаруалардың тех-
никасын жаңартуға асықпайтындарының сыры 
осында. Мұндай жағдайда еңбек өнімділігін арт-
тыру туралы сөз қозғаудың өзі артық шығар.

Мемлекет басшысы қойған екінші міндет – 
қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімдері-
нің экспортына тоқталайық. Бір жағынан алып 
қарағанда, еліміздегі ауыл шаруашылығы өнім-
дерін қайта өңдеуге де, экспорт көлемін ұлғай-
туға да барлық жағдай бар. Біріншіден, шикізат 
қоры жеткілікті. Екіншіден, кәсіпорындар әлеуетін 
толық пайдаланып отырған жоқ. Мәселен, мем-
лекеттік бағдарламаға қосымша дайындалған 
Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту картасына сәй-
кес, 2017 жылы ет комбинаттарының жүктемесі 
тек 38%, сүт зауыттарының жүктемесі – 60%-
ды ғана құраған. Бірақ, екінші жағынан алып 
қарағанда, біздегі қалыптасқан жүйе фермерлер-
ге шетелге шикізат қана жіберуді мәжбүр етеді. 
Естеріңізге сала кетсек, былтыр елімізде тірі мал 
(шикізат) экспортына мораторий жарияланған 
болатын. Бұл қадам ет экспортының өсуіне әсер 
етеді деп күтілген еді. Әйтсе де, мораторийдің  
салдарынан қандай да бір экономикалық секіріс-
тің болғаны шамалы.

сонда неліктен нәтиже болмады? Енді осы сұ-
раққа жауап беріп көрелік.

Біріншіден, отандық өңдеушілерде шикізат 
сатып алу үшін айналым қаражаты жоқ. Бұл мәсе-
ле Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту картасында 
көтерілген еді. Мәселені отандық өңдеушілерге 
несие беру арқылы шешу міндеттелді. Алайда, 
түйін тарқатылмады. 

Екіншіден, отандық дайын өнімдер үшін 
сыртқы нарықтар жабық. Бұрын бар болған бі-
рең-сараң нарықтардың өзі қазір жабылып жа-
тыр. Қайта өңделген өнімдер экспортында даму-
дан гөрі құлдырау процесі байқалады. Мысалы, 
бұған дейін Қытай қазақстандық өсімдік майын 
көп мөлшерде сатып алса, қазір тек шикізатты 
ғана алып, майды өздері өндіріп жатыр. Еуропа 
да өзінің май өндірушілерінің мүддесін ескеріп, 
дайын өнімді сатып алуға рұқсат бермейді. Ұн 
экспортының да жағдайы осыған ұқсас. сөйтіп, 
сыртқы нарыққа дайын өнім ретінде емес, шикі-
зат түрінде ғана шығару белең алуда. 

БаҒЫТЫНаН 
ЖаңЫЛҒаН ЖОСпар

Ет экспорты да өзекті мәселелердің біріне ай-
налып отыр. Бәлкім бұл ірі қара мал етінің экс-
портын ұлғайту үшін жасалған қолданыстағы 
мемлекеттік бағдарламаларға өз көлеңкесін тү-
сірер. себебі, бағдарламадағы міндеттер орын-
далмады. Бағдарламаның мақсатына мән бер-
ген жөн. өйткені, онда тірі мал экспортын емес, 
ірі қара мал етінің экспортын ұлғайту көзделген. 
Яғни, үкімет мақұлдаған бастапқы әзірленген 
жобада Мемлекет басшысы бірнеше рет атап 
өткендей, қайта өңделген өнімдердің (ет) экс-
портын ұлғайту міндеті қойылған. Көп ұзамай 
мәселені шешуге бюджеттен жүздеген милли-
ард теңге бөлініп, асыл тұқымды мал әкелінді. 
Бордақылау алаңдары салынды. Алғашында 
барлығы жоспарлы түрде іске асып жатқандай 
көрінді. Бірақ, соңында не болды? Бағдарламаны 
жүзеге асырушылар бағытынан жаңылды. 2019 
жылы мал шаруашылығы саласына экспортқа 
шығуға рұқсат берді. Алайда, экспортқа өңдел-
ген өнім емес, тірі мал (шикізат) шықты. Бұл 
шешім экономикалық жағынан тиімді болмады. 
себебі, экспортталған шикізаттан қазақстандық 
фермерлерден гөрі, малды тірідей сатып алып, 
сойып сатқандар пайдаға кенеліп отырды. 

осыған қарап-ақ, ет жобасын іске асырудың 
бастапқы стратегиясының дұрыс таңдалмағанын 
айқын аңғаруға болады. Ауыл шаруашылығы 
министрлігі бес жыл уақытты бес жылдық өндіріс 
көлемін ұлғайту туралы жалаң ұранмен өткізді. 
Ал, заманауи нарықтың талаптары мүлде өзгеше. 
Экспорт көлемін ұлғайту үшін алдымен тұтынушы 
санын арттыруды талап етеді. Яғни, мемлекет ал-
дымен сыртқы нарықтарды ашып, сауда желісі 
пайда болғаннан соң барып қана кәсіпорындар 
мен кәсіпкерлерді жұмылдыру керек еді. «сұра-
ныс ұсынысты тудырады» деген формула ең-
кейген қарттан, еңбектеген балаға дейін белгілі. 
Алайда, Ауыл шаруашылығы министрлігі шешім 
қабылдарда осыны ескермейтіні бар.

ҚаТЕЛіКТЕН СаБаҚ 
аЛМаЙТЫНЫМЫЗ ҚаЛаЙ?

Ет өнеркәсібін дамыту үшін атқарылған шара-
лардың барлығы нәтижесіз болып шықты. Бюд-
жет қаржысы өндірісті қолдауға, асыл тұқымды 
мал әкелуге және бордақылау алаңдарының 
құрылысына жұмсалды. Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің шенеуніктері елде «қосымша ет 
қоры» пайда болғанда еш қиындықсыз сата ала-
тындарына сенімді болды. Бірақ, іс жүзінде бәрі 
басқаша болып шықты. 

Әлемдік ет нарығы айтарлықтай теңгерімді 
болғандықтан, жаңа ірі ет экспорттаушыны еш-
кім құшақ жайып қарсы алмайды. «Қосымша 
ет қоры» идеясы да жоспарлы экономиканың 
тәсілі болып табылады. ол бойынша нарықта 
өнім тапшылығы пайда болған жағдайда, 
артық өнім нарықтағы бос орынды толтыруға 
мүмкіндік береді. Бірақ, қазіргі нарықта мұндай 
бос орын жоқтың қасы. Егер нарыққа аяқ асты-
нан жаңа тауарлардың үлкен партиясы ене қалса, 
бұл бағаның құлдырауына және тепе-теңдіктің 
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бұзылуына алып келеді. Әрине, қазірдің өзінде 
әлемдегі өндірушілер бағаның құлдырауын қа-
ламайды. оған жол бермейді де. өйткені, өнім 
бағасының құлдырауы өндірушілердің аяғын ас-
паннан келтіретіні айтпаса да түсінікті.

Бұған мысал келтіру үшін алысқа барудың 
қажеті жоқ. ол үшін бір жылдары еліміздегі 
жасымық өндірісінің күрт өскенін еске түсіру жет-
кілікті. Біз сыртқы нарыққа жасымықты үлкен 
көлемде экспорттап, өнімнің бағасын екі есеге 
төмендетіп жібердік. Бірақ, бірінші кезекте отан-
дық фермерлердің өздері зардап шекті. «Пайдаға 
шаш етектен кенелеміз» деп үміттенгендер ақыр 
соңында жасымықты арзан бағаға сатуға мәжбүр 
болды. нәтижесінде, еңбектері еш кетіп, өнімдері 
сұраусыз қалды.

ӨЗара ҚЫЗЫҒУшЫЛЫҚ 
паЙДаСЫН ТИгіЗЕДі

Қазақстандық өңделген ауыл шаруашылығы 
өнімдерін түрлі елдерге экспорттауда туындай-
тын қиындықтар мен кедергілердің түп-төркінін 
жете түсінген маңызды. ол үшін аталған елдерді 
жазғырып, қаралаудың қажеті шамалы. Мәселеге 
нарықтық экономика тұрғысынан қараған дұрыс. 
себебі, бұл елдер өз еліндегі өндірушілердің мүд-
десін қорғап, оларды бағаның құлдырауынан 
сақтау үшін өңделген өнімдерден гөрі шикізат 
өнімдерін сатып алғанды жөн көреді. 

сонда қайтпек керек? Бұл тығырыққа тірел-
генді білдіре ме?

Әрине, жоқ! Тығырықтан шығар жол қашан да 
табылады. себебі, әлемде азық-түлік өнімдеріне, 
соның ішінде ет өнімдеріне деген сұраныс артып 
келеді. Алайда, отандық компаниялардан гөрі 
әлемдік нарықта қанатын кеңге жайып үлгерген 
трансұлттық компаниялар бәсекеге қабілетті әрі 
бірнеше артықшылыққа ие. сондай-ақ, қажетті-
ліктердің барлық көлемін өздеріне алады. Бұл да 
нарықтың заңы. Мұны түсіну және қабылдау ке-
рек. соған сәйкес әрекет ету қажет. Тек сонда ғана 
отандық ет өндірушілер әлемдік нарықта суда 
жүзген балықтай еркін қимылдай алады.

өз кезегінде трансұлттық компаниялар да 
әлем елдерімен жұмыс істеуге дайын. оның 
ішінде Қазақстан да бар. Кез келген өндіруші 
үшін  тауардың өзіндік құны маңызды. Ал, ет 
өнеркәсібіне келгенде еліміз өзге елдермен са-
лыстырғанда үлкен артықшылыққа ие. Елімізде 
жайылымдық жерлер жеткілікті. Бұл малды жыл 
бойы еркін жайылымдарда шығынсыз жаюға 
мүмкіндік береді. осыған бола ет саласына ма-
манданған трансұлттық компаниялар елімізге қы-
зығушылық танытады. өйткені, ағымдағы баға 
деңгейі сақталған жағдайда, тауардың өзіндік 
құны неғұрлым төмен болса, пайда маржасы да 
соғұрлым жоғары болмақ.

Ал, трансұлттық компаниялар Қазақстанды 
несімен қызықтыруы мүмкін? Бізді олар тауар 
сатуға арналған бір ізге түскен әрі қалыптасқан 
инфрақұрылымымен қызықтырады. осы арқылы 
еліміздің ет өндірісіне сыртқы нарық ашылып, ет 
экспортының көлемін кедергісіз арттыра аламыз.

СЫрТТаН СЕріКТЕС 
ТаБУДЫң МаңЫЗЫ ЗОр

өзара қызығушылықтың болуы бірлесіп жұ-
мыс істеуге жол ашады. Қазақстанға әлемдік 
нарықта жұмыс істейтін компания келеді. Мұның 
біздің елімізге пайда әкелетіні сөзсіз. Екі жақ та 
табысқа кенеледі. Қазақстан етті жоғары экс-
порттық бағамен сата бастайды. Трансұлттық 
компания өзіндік құны төмен бағадағы өнімді өз 
сауда желілері арқылы сатып, көбірек табыс та-
бады. сонымен қатар, Қазақстанмен серіктесіп 
жұмыс істеу олар үшін тиімді. себебі, тауардың 
өзіндік құнының төмендігін айтпағанда, табиғи  
жайылымдарының жеткілікті болуы да үлкен 
рөл атқарады. Мәселен, ет нарығының негізгі 
ойыншыларының бірі Бразилияда джунглиді жа-
йылымдық жерге айналдыру үшін ағаштарды ке-
суге тура келеді. Бұл экологиялық зардаптарды 
есепке алмағанда, қаржылық жағынан да, уақыт 
жағынан да үлкен шығын әкеледі. Қазақстанда 
мұндай проблема жоқ. сондықтан да, мал өсіру 
бізде өзге елдермен салыстырғанда әлдеқайда 
арзанға түседі. Тек осылайша бірлесіп жұмыс 
істеу ғана елімізге өңделген ауыл шаруашылық 
өнімдерін экспортқа шығаруға мүмкіндік береді. 

Бұған көз жеткізу үшін Қазақстанның бүгінде 
экспорттық позициясы орныққан экономикалық 
салаларын мысалға келтіруге болады. Мысалға 
металлургия өндірісін алайық. Теміртаудың бо-
латы саладағы әлемдік көшбасшы Mittal Stil ком-

паниясымен серіктескеннен кейін ғана әлемдік 
нарықта өз орнын тапты. сондай-ақ, әлемнің ірі 
мұнай компаниялары да Қазақстанда жұмыс іс-
тейді. Мұндай мысалдар жетерлік.

ДаМУДЫң ДаңҒЫЛ 
ЖОЛЫНа ҚаЛаЙ ТүСЕМіЗ?

Еліміздегі мал шаруашылығын дамытып, мал 
өсірудің барлық әлеуетін көтеру үшін ең алды-
мен ет нарығындағы ірі халықаралық компа-
ниямен келісімшарт жасалуы тиіс болатын. сол 
кезде аталмыш сала аяғы аспаннан келгеннің ор-
нына аяғына нық тұрар еді. осы орайда мемлекет 
халықаралық дәрежедегі серіктес табуға, жобаны 
бірлесіп әзірлеуге және оны іске асыруға жәрдем 
беруге міндетті. 

Қазақстанмен ынтымақтасуға қызығушылық 
танытатын әлеуетті серіктестер бар. Қомақты 
қаржы құюға дайын осындай әлеуетті серіктес-
тер бүгінде ет өңдеу мен сатуда әлемдік көш-
басшылардың қатарында. Алайда, олар бізге 
келгенімен, ауыз толтырып айтарлықтай нәтиже 
болмаған соң, елден кетіп қалады.

Бұл басқа салаларға да қатысты. Мәселен, ма-
карон өндірісі (астық сатудың орнына), зығыр не-
месе күнбағыс өңдеу, фри картобы өндірісі және 
т.б. салаларды айтуға болады. Егер экономиканы 
дамытуда мемлекеттің стратегиясы дұрыс болса, 
шенеуніктер өз мүдделерін ысырып тастап, нақ-
ты нәтижеге жетуді көздесе, кез келген жобаға 
халықаралық дәрежедегі серіктес табуға болады.

Жобаны іске асыру үшін инвесторларға тү-
сінікті әрі қарапайым мақсатты қадамдар қажет. 
Мәселен, индустрияны дамытудың ұзақ мерзімді 
бағдарламасы және мемлекет тарапынан фер-
мерлерге (қадап айтқанда, инвесторларға емес, 
отандық фермерлерге) жәрдем беру сынды ша-
ралар керек. Бұл жоспар жүзеге асқанша, яғни 
соңына дейін жасалуы тиіс. себебі, серіктес кел-
геннен кейінгі ашылған жаңа сыртқы нарық бұл 
тек алғашқы қадам – бастамасы ғана.

осыдан соң барып жағдай бір қалыпқа түседі. 
Етке деген сұраныстың өсуі сұранысты тудырады. 
сол кезде фермерлер де алаңсыз жұмыстарымен 
айналысады. олар өз малдарын қолайлы бағада 
әлемдік нарыққа жібере алады. себебі, сауда же-
лісі экспортқа жалғанады. сонымен қатар, фер-
мерлер қолданыстағы мемлекеттік бағдарлама-
да көрсетілген шарттардың өзгермейтініне, кем 
дегенде бес жыл бойы тұрақты жұмыс істей ала-
тындарына кәміл сенеді. сөйтіп, бағдарлама-
ның шарттары министр ауысқанда өзгермейтін 
болады. өйткені, Мемлекет басшысы қыркүйек 
айындағы Жолдауында агроөнеркәсіптік кешенді 
дамыту салаларының тұрақты болуы қажеттігін 
қадап айтқан болатын.

сөйтіп, фермерлерде мал өсіруден басқа мә-
селе болмайды. нарыққа шығару, құнын дау-
лау сынды дүниелермен бастарын қатырмайды. 
Малды бағып өңдеушілерге ғана жібереді. Жүйе 
айналымындағы барлық нысандар пайда тауып, 
дамудың даңғыл жолына түседі. Фермерлердің 
әлеуеті артып, пайдаға кенеледі. Экспорт көлемі 
де артып, ел қазынасына салық та түседі. Ал, суб-
сидия  алу  үшін  кәсіпкерлерге  бір-бірін  аяқтан  
шалып, таласқа түсудің қажеті жоқ. 

рас, «субсидияларды игеру» арқылы бизнесті 
бұрмалап, ел бюджетін сауын сиырға айнал-
дыруды тоқтататын кез келді. өйткені, осын-
дай айла-шарғылар бүгінде саланы тығырыққа 
тіреді. Қазір кәсібін дөңгелету үшін субсидия 
алуға ұмтылатындар жетерлік. Алайда, отандық 
кәсіпкерлер алдымен сауда желісін құру керек-
тігін ескеру керек. Әрине, кәсіпкерлікті қолдауда 
субсидияның атқаратын рөлін жоққа шығаруға 
болмайды. десе де, отандық кәсіпкерлерге тек 
субсидияға ғана үміт артпай, бизнесті дамыту-
дың басқа да тетіктерін қарастырған жөн. 

Бір сөзбен айтқанда, дамыған мемлекеттер-
дің моделімен жұмыс істейтін уақыт келді. зама-
науи талаптардың үдесінен шыға білу керек. өзің 
де, серіктесің де пайда табатындай жұмыс істей 
білу қажет.

ТОБЫҚТаЙ ТүЙіН

Мемлекет басшысы қойған екі міндетті жүзеге 
асыру үшін жоғарыда көрсетілген шараларды 
атқару тиімді болмақ. Еңбек өнімділігін арттыру 
мен өңделген өнім экспортын ұлғайту мәселе-
сі бір-бірімен тығыз байланысты. Бірін ақсатып, 
екіншісін дамытамын деу бос әурешілік. Алдағы 
уақытта Ауыл шаруашылығы министрлігі зама-
науи нарықтың талаптарына сай тиімді стратегия 
таңдаса діттеген мақсатына жететіні сөзсіз.

кЕДЕЙДІҢ әНІ 
ЫМ-БАп-БАп, 
БАРАДЫ жҰМЫРТҚА 
ҚЫМБАТТАп...
кЕЛЕСІ жЫЛЫ жҰМЫРТҚА БАғАСЫ 
НЕГЕ ЕкІ ЕСЕ ҚЫМБАТТАЙДЫ?

Жаңа жылдан бастап 10 жұмыртқаның бағасы 
бірден 700 теңгеге дейін қымбаттауы мүм-

кін. Өйткені, Үкімет енді бұрынғыдай жұмыртқа 
бағасын белгілемейді. Ал, жұмыртқа өндірушілерге 
мемлекет тарапынан берілетін субсидия толы-
ғымен тоқтатылады. Осылайша, мемлекеттік қол-
даудың болмайтынына өкініш білдірген құс фабри-
каларының иелері енді жұмыртқа бағасын екі есе 
көтеретіндерін жасырмай айтып отыр. 

Жанар 
ДӘУЛЕТҚЫЗЫ

солтүстік Қазақстан облысындағы 35 құс фабрикасының 
тек бесеуі ғана жұмыртқа өндірумен айналысады. себебі, құс 
өсіруге, жұмыртқа өндіруге кететін үлкен шығындарға бай-
ланысты бұл саламен екінің бірі айналыспайды. Биыл жем-
шөп бағасы екі есе, дизель отынының бағасы бір жарым есе 
қымбаттады. Яғни, келесі жылдан бастап субсидия төленбей-
тін болса, жұмыртқа бағасы да екі есе артады.

«Қазір бөлшек саудадағы бір жұмыртқаның бағасы – 35 
теңге. Егер субсидия алынып тасталса, біз жұмыртқаны ке-
мінде 50 теңгеге сатуға мәжбүр боламыз», – дейді құс фабри-
касы директорының орынбасары Александр Чесноков.

осыған дейін мемлекет құс фабрикаларына бір жұмыртқа 
үшін 3 теңгеден субсидия төлеп келді. өткен жылдан бастап 
субсидия көлемі екі есе қысқарды. Ал, келесі жылы мемлекет 
жұмыртқа өндірушілерге субсидия төлеуді доғармақ. Бұл жер-
де мәселе мемлекеттің құс фабрикаларына көмектескісі кел-
мей отырғанында болып тұрған жоқ. Бар мәселе заңға келіп 
тіреледі. неге десеңіз, елде жұмыртқа тұтынуға деген сұраныс 
пен  ұсыныс  артты.  Ал,  субсидия  елімізді  толық  қамтамасыз  
ете алмайтын тауарларға ғана төленуі тиіс. заң солай дейді.

«Егер Қр Ауыл шаруашылығы министрлігінің нормативтік 
актілеріне өзгерістер енгізбесек, онда біз жұмыртқа үшін  
субсидия төлемейміз. Бұдан былай бағаны нарықтың өзі 
реттейді», – деп түсіндіреді сҚо Ауыл шаруашылығы басқар-
масының бөлім басшысы Жасұлан уәлібеков.

өз кезегінде Құс өсірушілер одағы фермерлердің шілде 
айынан бері субсидия алмағанын айтады. Мұны жергілікті 
әкімдіктер ақшаның жоқтығымен түсіндіреді. Аталған одақ-
тың президенті руслан  Шәріповтің сөзінше, көптеген құс фа-
брикалары субсидиясыз істерін дөңгелете алмайды.

сарапшылардың есебінше, елімізде қазірдің өзінде 10 құс 
фабрикасы жұмысын тоқтатты. Жем мен жанармай бағасы-
ның қымбаттауы кәсіпкерлерге қиындық тудыруда. Егер жаңа 
жылдан бастап субсидия төленбесе, онда 10 жұмыртқаның 
бағасы 700 теңгеге дейін өсіп, құс фабрикаларының жартысы 
банкротқа ұшырайды.

Біз бөлшек саудадағы бағаны айтып отырмыз. Ал, жұ-
мыртқаның құны дүкен сөрелеріне жеткенше тағы қосыла-
тынын естен шығаруға болмайды. демек, жоғарыдағы фак-
торлар жұмыртқа бағасының аспандап кетуіне алып келеді.

30jyl.kz сайтындағы Қазақстанның жаңа та-
рихын білуге арналған онлайн-тест екі айда 

63 мыңнан астам рет тапсырылды, оның ішінде 
тест тапсырушылар 141 рет ең көп ұпай жинай 
алды. Бүгінгі күні тест тапсыруда ең үздік көрсеткіш 
көрсеткен қатысушы – Қоржынкөл ауылының 
тұрғыны, тарих пәнінің мұғалімі Ғалия Ысқақова. 

Қазақстанның жаңа тарихын білуге арналған онлайн-
тест Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған іс-шаралар на-
вигаторы сайтында тамыз айында іске қосылды. онда Ксро 
ыдырағаннан кейінгі республиканың даму кезеңінен бас-
тап, қазіргі кезеңге дейінгі маңызды оқиғалар жинақталған. 
Барлық қатысушылардың нәтижелері, дұрыс жауаптар саны 
мен жұмсалған уақыт негізінде әзірленетін жалпы рейтингке 
енгізіледі. 11 қазандағы мәліметтерге сенсек, әзірге ең үздік 
нәтижені жоғарыда аты аталған ғалия ысқақова көрсетті. ол 
барлық сұраққа 1 минут 40 секундта дұрыс жауап берді.

30jyl.kz сайтында ел тұрғындары тәуелсіз Қазақ-
станның тарихын қаншалықты біле алатындықта-
рын тексере алады. Айта кетерлігі, квиз сұрақтарын 
тарихшылар әзірледі. Жыл соңында ең үздік қа-
тысушыларға естелік сыйлықтар табысталады. Игі 
бастаманы Ақпарат және қоғамдық даму министр-
лігі жанындағы Жобалық кеңсе жүзеге асырады.

біздің анықтама

жАҢА ТАРИХТЫ
БІЛЕСІЗ БЕ?!
30jyl.kZ САЙТЫНДАғЫ ОНЛАЙН-ТЕСТ 
2 АЙДА 63 МЫҢ РЕТ ТАпСЫРЫЛДЫ
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ЖоБА ЖЕТЕКШісі  фАРАБИ СӘйКЕНОв 

«ҚарашаңЫраҚТЫң 
ТаБаЛДЫрЫҒЫН аЛҒаш рЕТ 

1985 ЖЫЛЫ аТТаДЫМ»

– Мақтағали Әбдімәжитұлы, 
Сіз үлкен өмір жолынан, еңбек бас-
палдағынан өттіңіз. Еңбек жолы-
ңыздың осы қарашаңырақтан 
басталғанынан хабардармыз. Тіпті, 
еңбек өтіліңіздің 30 жылын ұстаз-
дар ұстаханасына арнап келесіз. 
Сол жолыңыз қалай басталып еді?

– «Ұстаздар ұстаханасы» дегенге кел-
сек, университетіміздің бұлай аталуына 
толықтай негіз бар. иә, қазақтың тұңғыш 
қарашаңырағы – Абай атындағы Қазақ 
мемлекеттік педагогикалық институты деп 
аталатын. Мектептегі мұғалімдердің көп-
шілігі осы институттан маманданып шыға-
тын. Математик болсын, физик, әдебиет-
ші, тарихшы болсын қарашаңырақтан түлеп 
ұшқан соң, мектепке барып, педагогикалық 
ұстанымдарын сақтай отырып, біліктілікте-
рін ұстаздықпен дәлелдейтін.

Шынымды айтсам, осы білім ордасын-
да жұмыс істеймін деген ойда мүлде бол-
ған емеспін. десе де, мектеп қабырғасында 
жүргенімде бір қызық жайттың орын алғаны 
бар. «лениншіл жас» газетіне (қазіргі «Жас 
Алаш») конкурстық есептер жинағы шық-
ты. Конкурс 6-7 сынып оқушыларын сырт-
тай физика-математика мектебіне қабыл-
дау үшін ұйымдастырылған екен. содан не 
керек, есептерді шығарып, шешімін кон-
вертпен пошта арқылы салып жібердік. Көп 
ұзамай ұйымдастырушылардың жауабы да 
келді. «сіз Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
педагогикалық институтының сырттай физи-
ка-математика мектебіне оқуға түстіңіз» деп 
жазылыпты хабарламада. Бұл 1976-1977 
жылдар еді. сөйтіп, өз мектебіммен қатар 
сырттай физика-математика мектебінде де 
үш жылға жуық оқыдым. 

Мектепті бітірген соң, с.М. Киров атын-
дағы Қазақ мемлекеттік университетіне 
оқуға түстім. үшінші курстан бастап физи-
ка-математика ғылымдарының докторы, 
профессор, Абай атындағы ҚазПи-дің рек-
торы Құлжабай Әбдіхалықұлы Қасымов-
тың ғылыми семинарларына қатыстым. оқу 
орнында тәлім алып жүрген біздер ұстаздар 
ұстаханасының не екенін түсіне бастадық. 
ондағы оқытушылардың ғылымда да, пе-
дагогикада да өзіндік жолы бар екенін көр-
дік. нәтижесінде, үздік оқу орнын бітірген 
мені Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
педагогикалық институтына жолдамамен 
жас маман ретінде жұмысқа жіберді. 

ол тұста білім саласында қазіргідей 
бір емес, екі министрлік болатын. Педа-
гогикалық институт – оқу-ағарту министр-
лігіне, Қазақ ұлттық университеті – Жоғары 
білім министрлігіне қарайтын. Тоқ етерін 
айтқанда, бір министрліктің жолдамасы-
мен екінші бір министрлікке жұмысқа бар-
дым. Бұл күн әлі есімде, қарашаңырақтың 
табалдырығын жас маман ретінде 1985 
жылы аттадым. содан бері ұстаздар ұста-
ханасында еңбек етіп келемін. Әрине, ара-
сында жеті жылдай уақыт ауыс-түйіспен 
басқа да қызметтер атқардым. дегенмен, 
Абай атындағы ҚазҰПу-да маман ретінде 
қалыптастым. Физика-математика факуль-
тетіне алғашында тәлімгер болып келіп, 
аспирант, оқытушы, аға оқытушы, доцент, 
профессор, деканның орынбасары, декан, 
оқу ісі жөніндегі проректор сынды бірқатар 
қызметтер атқардым. ғылым жолында ново-
сибирск мемлекеттік университетінде кан-
дидаттық, ҚазҰу-де докторлық диссерта-
цияларды қорғадым.

«пЕДагОгТарДЫң МӘрТЕБЕСі ДЕ, 
ЖаЛаҚЫСЫ Да арТТЫ»

– Иә, бір жылдары Білім және ғылым 
министрлігінің Білім және ғылым 
саласындағы бақылау комитетін 
басқардыңыз. Демек, министрліктің 
жұмысын бір кісідей білесіз. Ал, 
министрліктің қазіргі жұмысына 
қандай баға берер едіңіз? 

– өте орынды сұрақ. Әрине, баға беру 
оңай емес, ол үшін жұмысты жан-жақты білу 
қажет. Біліп қана қоймай, салыстырмалы 
талдау жасаған орынды. Мен істеген жыл-
дары комитет жемісті жұмыс атқарды деп 
айта аламын. Елбасының тапсырмасымен 
бұрынғы кандидаттық-докторлық диссер-
тация қорғау жүйесі алынып тасталып, жаңа 
жүйеге көштік. оған сәйкес, PhD докторлық 
диссертация қорғау жүйесіндегі талапта-
рын өзгертіп, ғылыми атақ беру мәселесінде 
де алғашқы жұмыстар атқарылды. сол уа-
қыттың көзқарасымен қарасақ, әрине, бұл 
жаңашылдық болды. сонымен қатар, 2011 
жылы еліміздің әр өңірінен Білім беру мен 
ғылым саласындағы бақылау комитетінің 
департаменттері ашылып, екі жүздей маман 
– мемлекеттік қызметкер жұмысқа тарты-
лып, бюджеттен қаржы бөлінді.

Әрине, министрліктің бүгінгі жұмысына 
оң баға беремін. себебі, министрлік ұзақ 
мерзімді жоспармен жұмыс істеп келеді. 
Мәселен, «Педагог мәртебесі туралы» заң-
ның алғашқы тұжырымдамасын 2011 жылы 
жасаған едік. Көріп отырғанымыздай, қазір 
бұл заң жобасы іске асты. Еліміз бойынша 

қарма директорлар кеңесіне қарайды. Кеңес 
Білім және ғылым министрлігіне бағынады. 
Басқарманың төрағасы ректор, мүшелері 
проректорлар болып табылады. Жоо-дағы 
кез келген мәселе басқарманың шешімімен 
шешіледі. Әрбір шешім басқару құрылымы-
на сай жан-жақты талқыланады.

Биылғы оқу жылындағы оқу барысының 
бірінші айналымы мәресіне жетіп қалды 
деп айтуға болады. студенттер аралас 
форматтағы оқу жүйесіне бейімделіп, білім 
алуда. Төртінші курс студенттері болса, 15 
қыркүйекке дейін аралас форматта оқып, 
мектептерге тағылымдамаға жіберілді. Бұл 
үрдіс университетімізде соңғы екі-үш жыл-
да пайда болған жаңалық. университет 
басшылығы студенттер ұстаздыққа маман-
дану үшін тағылымдама мерзімін ұзартуды 
дұрыс деп шешті. Бұған мен де келісемін. 
себебі, университет бітірген түлекте мектеп-
ке барғанда тәжірибе жетіспеуі мүмкін. Ал, 
тоғыз ай тағылымдамадан өткен студент-
тің тәжірибесі өзін сенімді сезінуге, қарым-
қабілетін толық көрсетуге жеткілікті бо-
лады. Әрине, бітірушілерді мектептерден 
тағылымдамадан өткізу бұрын да болған. 
оны жоққа шығармаймын. Алайда, бұрын 
төртінші курс студенттері небәрі бір-екі ай 
ғана одан өтетін еді.

Қазіргі таңда қарашаңырағымыз мек-
тептермен тығыз қарым-қатынаста. Мы-
салы, 2020-2021 оқу жылында мектеп 
мұғалімдерінің қатысуымен 84 білім беру 
бағдарламалары жаңартылды. университе-
тімізде жалпы саны 2 492 студент-практи-
кант бар. Былтыр университет түлектерінің 
97 пайызы жұмыспен қамтылды. 10 мектеп-
те кафедраларымыздың филиалдары бар.

«пЕДагОг МӘрТЕБЕСі 
КӨТЕріЛМЕСЕ, 

БҰЛ МаМаНДЫҚТЫ ТаңДаУшЫЛар 
СаНЫ арТпаС ЕДі»

– Мақтағали Әбдімәжитұлы, 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жол-
дауында қойылған міндеттерді 
қалай іске асырып жатырсыздар?

– Жолдаудың бағыты, түйіні, филосо-
фиясы өзгеше болды. сондықтан да, болар 
көңілге қонымды тұстары көп. университет 
қабырғасында Президент Жолдауын он-

бірлесіп  ЭрАзМус+ МКМ бағдарламасы 
жасалды. хайдельберг университетінің пе-
дагогтарымен бірлесіп DaaD бағдарламасын 
іске қостық. сондай-ақ, нийде, Ахи Евран, 
Мармара, Мұғла университеттерімен бірігіп 
MEVLaNa бағдарламасы жасалды. Біздің 
150-ден артық студентіміз 17 серіктес Жоо-
ларда білім алуда. 2019-2021 оқу жылда-
рында 43 студентке Франция, Германия, 
Польша, Түркия, Қытайдың іргелі Жоо-ла-
рында білім алуларына мүмкіндік берілді.

«СТУДЕНТТЕргЕ 
ЖаСаЛҒаН ЖЕңіЛДіКТЕр 

ОЛарДЫң аЛаңСЫЗ 
БіЛіМ аЛУЫНа СЕпТігіН ТИгіЗЕДі»

– Үш жыл бұрын «Таңшолпан» 
бағдарламасына берген сұхбаты-
ңызда «таяу арада қарашаңы-
рақтағы оқытушылардың барлығы 
үш тілді игереді» дедіңіз. Бүгінде 
оқу орнындағы оқытушылар бұл 
мақсатқа жетті ме?

– иә, олай айтқаным есімде. орын-
ды сұрақ. Мысалы, біз ертеректе ауылдан 
қалаға келгенімізде, қаладағы қазақтар-
дың көбі орысша сөйлейтін. Қазақшаға 
шорқақ болатын. Бірақ, төрт-бес жыл бірге 
оқығаннан кейін, бір-бірімен араласа келе, 
ауылдың балалары орысша, қаланың ба-
лалары қазақша үйренетін. Ал, қазіргі уа-
қытта жастардың көпшілігі екі-үш тілде 
еркін сөйлейтінін байқаймын. Қазақша да, 
орысша да, ағылшынша да ойларын жеткізе 
алады. Бұған әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде үш жыл ғылыми 
диссертациялық кеңестің төрағасы болып 
жүргенімде көзім анық жетті. Көз алдымда 
елудей жас ғалымдар докторлық диссерта-
ция қорғады. солардың басым көпшілігі үш 
тілде еркін сөйледі. ішінде диссертацияны 
қазақша жазғаны бар, орысша, ағылшынша 
жазғаны бар, қай тілде сұрақ қойылса, сол 
тілде жауап беріп қайран қалдырды. Бұрын 
«техника мен математиканың терминдерін 
қазақ тіліне аударуға және түсіндіруге кел-
мейді» деп сылтау айтатындар көп еді. Бірақ, 
сол жолы диссертацияларын ағылшын тілін-
де жазып, қазақ тілінде қорғағандарды 
көріп таңғалдым. риза болдым. Тоқ етерін 
айтқанда, қазақтың жастарына үш тұғырлы 
тіл саясаты қиындық тудырып жатқан жоқ 
деп есептеймін.

Қазір ұстаздар ұстаханасындағы оқыту-
шылардың басым бөлігі үш тілді игерген деп 
айтуға болады. Алдағы уақытта пайыздық 
мөлшері тағы жоғарылайтыны сөзсіз.

– Дархан Нұрланұлы қорытынды 
есебінде 2020-2021 оқу жылында 
университеттің 1 237 білім алу-
шысына жеңілдіктер тағайындал-
ғанын айтып еді. Осы тақырыпты 
тарқатып айтсаңыз...

– Бұл іспен университетіміздің әлеумет-
тік даму жөніндегі проректоры айналыса-
ды. 1 237 студентті аз да, көп те деп айта 
алмайсың. Бірақ, бұл білім алушылардың 
әрқайсысы белгілі бір санатқа жататын-
дар. «Алтын белгі» немесе оқу үздігі, жетім, 
жартылай жетім, мүгедек санатына кіретін 
білім алушылар іріктеліп алынады. Әрине, 
бұл оларға алаңсыз білім алуына біршама 
септігін тигізетіні рас. оқу ақысын төлеуде 
10-15 пайыздық жеңілдіктер де беріледі. 
сонымен қатар, қаржылай көмек те беріліп 
отырады. Ал, жетім, жартылай жетім, мү-
гедек санатына жататын білім алушыларға 
жатақхана бірінші кезекте беріледі. 

– Мақтағали Әбдімәжитұлы,  
ашық әңгімеңізге рақмет!

мақтағали бЕктЕмЕСОв,  
«Абай атындағы ҚазҰПУ» КеАҚ Басқарма мүшесі – академиялық 
мәселелер жөніндегі проректоры, 
физика-математика ғылымдарының докторы, профессор:

СҰхБАттың толыҚ нҰСҚАСын 
гАзеттің САйтынАн оҚыңыздАр!

педагогтардың мәртебесі де, жалақысы да 
көтерілді. Мектеп мұғалімдері бұрынғыдай 
өзге қоғамдық жұмыстарға тартылмайтын 
болды. Ұстаздар қауымының әлеуметтік 
тұрғыдан қорғалуы қазіргі министрліктің 
жемісті жұмыстарының нәтижесі. демек, 
бұл министрліктің жұмыстары бірізділікпен 
сабақтасып келе жатқандығын білдіреді.

Бүгінде министрлік жаңа форматта бас-
қарып, өзгерістер жасап жатыр. Жаңа ба-
ғытта жұмыс істеп жатқандықтан, оған түсе-

лайн-офлайн форматта талдап, жиналыс 
өткіздік. Жолдауда Мемлекет басшысы: «Біз 
экономикалық қалыпты жағдайда тұрмыз», 
– деді. Яғни, біздің университет те эконо-
микалық қалыпты жағдайда тұр деген сөз. 
себебі, биыл біз үшін оңтайлы жыл бол-
ды. Бакалавриатқа 5 703 адам оқуға түсті. 
соның 4 562-сі педагогика мамандығын 
таңдағандар. Міне, көріп отырғаныңыздай, 
іс пен сөздің арасы жақын тұр. Жолдауда 
педагог мәртебесі өскенін, жалақылары кө-
бейгенін атап өтті. Мұны біздің статистика 
да растап отыр. Педагог мәртебесі көтеріл-
месе, бұл мамандықты таңдаушылар саны  
да өспес  еді.  Қарашаңырағымыз  сапалы  
педагогтарды көптеп шығарса, Президент  
Жолдауында қойылған міндеттер де орын-
далады деп есептеймін.

сонымен қатар, Жолдауда іргелі зерт-
теулер жүргізу үшін ғылыми гранттардың 
мерзімін  ұзарту  туралы  мәселе  көтерілді.  
Бұл біздің университетімізге тікелей қа-
тысты. өйткені, оқу орнындағы оқытушы-
лар педагогикалық жұмыстармен қатар, 
ғылыми жұмыстармен де айналысады. 
Қарашаңырақтағы көптеген ғылым док-
торлары, PhD докторлар, ғылым канди-
даттары Жолдауда көтерілген мәселеге оң 
көзқараспен қарады. Бір сөзбен айтқанда, 
Президент Жолдауы көңілімізден шықты.

– Білім сапасын арттыру 
үшін университетте қандай нақты 
шаралар атқарылды? 

– Шынын айтқанда, білім сапасының 
өлшемін анықтау өте қиын дүние. оны 
метрмен, километрмен немесе тоннамен 
өлшей алмайсың. Бір күнде «сапасы өз-
геріп, жақсарды» деу қиын әрі қисынсыз. 
Бірақ, солай екен деп қол қусырып қарап 
отырған жоқпыз. университеттегі білім са-
пасын көтеру шаралары министрлік берген 
академиялық еркіндіктің аясында жүзеге 
асып жатыр. соған сәйкес, академиялық 
үстемдік орталығы ашылмақ. оның аясын-
да 2021-2023 жылдар аралығында он-
нан аса жаңа зертханалық кешен ашуды 
жоспарлап отырмыз. Атап өтсем, STEaM-
қалашығы, Киберпедагогика зертханасы, 
оқу-эксприменталдық полигоны, Арт-білім 
беру зертханасы, инклюзивті білім беру 
зертханасы, Көптілді педагогика зертхана-
сы. одан бөлек, білім сапасын арттыруда 
әлемдік үрдістен кенже қалмауды да естен 
шығармадық. сол мақсатта білім берудегі 
интернационализациялауды тұрақты жүр-
гізіп келеміз. Мәселен, әлемнің 33 мемле-
кетіндегі оқу орындарымен 140-тан астам 
халықаралық келісімдер жасадық. Әлемнің 
үздік 500 университетінің қатарына кіретін 
20 оқу орнымен келісім жасалды. Атап айт-
қанда, Пенсильвания штаты университеті, 
сассекс университеті, Бейжің біріккен уни-
верситеті, сорбонна университеті, Париж 
сите университеті және т.б. университеттер.

он бір халықаралық қос бағдарлама 
дайындадық. солардың бірнешеуін атап 
өтсем артық болмас. Польша, Түркия, ру-
мыния, словакия, Франция, литва және 
Германиядағы жоғарғы оқу орындарымен 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагоги-
калық университеті туралы «Qazaq» газетінде 

мақалалар мен сұхбаттар жиі жарияланатынын
көзі қарақты оқырман жақсы біледі. Ал, қазақтың 

тұңғыш кәсіби газетінің қазақтың тұңғыш уни-
верситетімен шығармашылық байланыста болуы 

заңды. Осы бұрыннан қалыптасқан дағдымен 
«Абай атындағы  ҚазҰПУ»  КеАҚ Басқарма мүшесі 
– академиялық мәселелер жөніндегі проректоры, 

физика-математика ғылымдарының докторы, 
профессор Мақтағали Әбдімәжитұлымен 

сұхбаттасып, білім беру саласындағы 
өзекті мәселелерге жауап алдық. 

«УНИВЕРСИТЕТІМІЗДІҢ 

«ҰСТАЗДАР 
ҰСТАХАНАСЫ»
АТАЛУЫНА ТОЛЫҚТАЙ
НЕГІЗ БАР»

тін жүктің салмағы ауыр. Пандемия кезінде 
министрлік дәстүрлі оқыту жүйесін қашық-
тан оқыту жүйесіне ауыстыруға мәжбүр 
болды, бұл қиындықты жеңе де білді. Тек 
Жоо-ларда ғана емес, мектеп, колледждер-
де де қашықтан оқу жүйесін ұйымдастыра 
алды. Әрине, білім алушыларға да, білім 
берушілерге де өзгеріске бейімделу оңайға 
түскен жоқ. өйткені, қашықтан оқытудың 
әдістемелері дайын емес еді. Бұл мәселе-
ні біз университетте 2005-2007 жылдары 
«Шағын мектептерді қашықтан оқыту» атты 
жоба жасаған да байқаған едік. сонда ар-
найы курстар өткізгенбіз. Бірақ, бұл жоба 
арнайы шағын мектептерді ғана қамтыды. 
Ал, министрлік пандемия кезінде жаппай 
қашықтан оқытуды ойдағыдай іске асырды.

– Төрт жылдан бері тұңғыш уни-
верситетте проректорсыз. Осы ұстаз-
дар ұстаханасының қазіргі тынысы 
қандай?

– Математик болған соң сандарға баса 
мән беремін. Бәрі дұрыс. Бірақ, мұның ал-
дындағы төрт жылда да қарашаңырақта 
бірінші проректор, оның алдында оқу ісіндегі 
проректоры болдым. сондай-ақ, арасын-
да әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситетінде бірінші проректор, эконо-
микалық мәселелер жөніндегі проректоры 
болғаным бар. 

Енді сұрағыңызға жауап берейін. уни-
верситеттің бүгінгі жағдайын жақсы деп 
айтуға болады. Қыркүйектің бірінен бас-
тап 3-4 курс студенттерін аралас формат-
та оқытуды бастадық. дәрістерді онлайн 
өткіздік. себебі, ол кезде Алматы қаласы 
«қызыл» аймақта тұрғандықтан, аудитория-
да студенттердің жиналмауын құп көрдік. 
Ал, семинар сабақтарын, практикалық, ла-
бораториялық жұмыстарды оффлайн фор-
матта өткізуді жөн санадық. 1-2 курстардың 
сабақтарын 6 қыркүйекте бастадық. Жоо 
оқытушыларының басым көпшілігі вакцина 
алды. Қалғандары арнайы медициналық 
анықтамаларына сәйкес жұмыстарын жал-
ғастырып жатыр. Қысқаша айтқанда, уни-
верситеттің эпидемиологиялық ахуалды сақ-
тауы тұрақты әрі жақсы.

университеттің басқару жүйесіне кел-
сек, қазіргі жағдайда бізде басқару жүйесі 
басқарма аясында жұмыс атқарады. Бас-



Сейсенбі, 12 қазан күні «үлкен жиыр-
малық» (G20) елдері Ауғанстан 

мәселесін талқылады. G20 ұйымының 
биылғы төрағасы Италия оған мүше 
АҚШ, Аргентина, Аустралия, Бразилия, 
Германия, Ұлыбритания, Үндістан, Индо-
незия, Италия, Канада, Қытай, Мексика, 
Ресей, Сауд Арабия, Түркия, франция, 
Оңтүстік Корея, Оңтүстік Африка Респуб-
ликасы, Жапония және Еуропалық Одақ 
елдерінің басын қосып, мәселені шешудің 
жолын қарастырды.

Жанар 
ДӘУЛЕТҚЫЗЫ

аУҒаНСТаН МӘСЕЛЕСі 
КүрДЕЛЕНіп БараДЫ

«Талибан» террористік қозғалысы (Қазақ-
станда тыйым салынған) Ауғанстан билігін басып 
алғанға дейін 40 млн-ға жуық халқы бар елдің 
мемлекеттік шығыстарының 80%-ы халықара-
лық ұйымдар есебінен қамтамасыз етіліп келді.  
Бірақ, билікке тәліптер келгеннен кейін Кабулға 
мұндай қаржылық қолдаулар тоқтатылды. Ал, 
банктерінде Ауғанстан орталық банкінің 7 млрд 
доллардан астам қаржысы жатқан АҚШ бұл 
қыруар қаржыны тәліптердің қолына түсірмеу 
үшін барлық ауғанстандық шоттарды бұғаттап 
тастады. Әрине, таяқтың екі ұшы болатындай, 
Ақ үйдің бұл әрекеті қарапайым ауғанстандық-
тарға да кері әсер етті. Көбі айлықсыз қалды. Бұл 
– бірінші мәселе.

Екінші мәселе – ауғанстандықтар банктегі өз 
ақшаларына да қол жеткізе алмай отыр. өйткені, 
жаңа биліктің шешімімен тұрғындар банктегі 
өз шоттарынан аптасына 200 доллардан артық 
ақша шеше алмайды. Ал, дәл қазіргі жағдай-
да Ауғанстанда ақшасыз күн көру мүмкін емес. 
Ұлттық валюта авгани күрт құнсызданды. Азық-
түлік,  бензин,  газ  бағасы  аспандап  кетті.  Мыса-
лы, бір айда газ 60%-ға, ұн 40%-ға қымбаттады. 
соның өзінде азық-түлік тапшылығы байқа-
лады. нәтижесінде, Ауғанстан көшелері жайма 
базарларға айналды. Тұрғындар азық-түлікке ақ-
ша табу  үшін  үйлеріндегі  бар  заттарын  тиын-
тебенге сатып жатыр.

рас, азық-түлік тапшылығы тәліптер билік 
басына келмей тұрып та болған. Мәселен, АҚШ 
әскерилері Ауған жерінен кететіні жаһанға жа-
рия болғанда, жанын шүберекке түйген жұрт үрей 
құшағында қалды. содан азық-түлік тапшылығы 
сияқты мәселелер де алдан шықты. Ауғанстан 
үкіметінің сәуір айындағы мәліметінше, әрбір 
үшінші  ауғанстандық  азық-түлік  тапшылығын  
бастан өткерген екен. Бүгінде бұл жағдай шарық-
тау шегіне жетті. Биылғы құрғақшылық та жығыл-
ғанға жұдырық болды. өйткені, 34 провинция-
ның 25-інде егін бітік шықпай қалды.

БҰҰ Азық-түлік және ауыл шаруашылығы 
ұйымының Ауғанстандағы өкілінің орынбасары 
Фабрицио сезареттидің мәліметінше, аталған 
ұйым жыл соңына дейін қиын жағдайда қалған 
3,24 млн Ауғанстан халқына азық-түлікпен де, 
қаржылай да көмектеседі. оған шамамен 21 
млн доллар керек. Қазір қаржыландыру мәселесі 
қарастырылып жатыр.

дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының 
болжамы бойынша, егер мәселе осылай басы 
ашық күйінде қалатын болса, онда 2022 жылдың 
басында Ауғанстан халқының 97-98%-ы кедей-
лер санатына жатады.

гУМаНИТарЛЫҚ КӨМЕК 
хаЛЫҚараЛЫҚ ҰЙЫМДар
арҚЫЛЫ КӨрСЕТіЛЕДі

«Ауғанстанда гуманитарлық апат орын алды. 
Елге сырттан қолдау жоқ. Бай елдер қол ұшын 
созуы керек», – деп мәлімдеген италия премьер-
министрі Марио драги жоғарыда сөз болған 
«үлкен жиырмалық» елдерінің шұғыл саммитін 
өткізуге ұйытқы болды. 

12 қазандағы сол кездесудің қорытындысы 
бойынша, еуропалықтар жомарттық танытпақ 
ниетін білдірді. Еуропалық одақ Ауғанстан хал-
қының қажеттіліктеріне бұрын уәде етілген 300 
млн еуродан басқа қосымша 700 млн еуро 
бөлу ниеті туралы хабарлады. Алайда, кезде-
суге қатысушылар бұл ақша тәліптерге емес, 
халықаралық ұйымдарға берілетінін бірден ес-
кертті.

өз кезегінде АҚШ Ауғанстанға гуманитарлық 
көмектің қайта жанданатынын мәлімдеді. Мұн-
дай мәлімдеме күні кеше Катарда өткен Ақ үй 
мен тәліптер арасындағы екі күндік келіссөздерде 

жасалды. Бірақ, қандай гуманитарлық көмек 
көрсетілетіні нақтыланбады. Вашингтон Ауған-
станның мемлекеттік қызметкерлеріне алдағы 
алты айға жалақы төлеу шығындарын өз мойнына 
алуға дайын екені жөнінде ақпарат пайда болған 
еді. Бірақ, бұл ақпарат ресми расталған жоқ.

сарапшылардың пікірінше, «Талибан» әлі 
күнге дейін террористік ұйым болып саналатын-
дықтан, оларға берілетін кез келген ақша тер-
роризмді қаржыландыру деп танылады. Ақ үй 
де бұғатталған шоттарды әлі ашпайды. өйткені, 
Ауғанстан ақшасы тәліптерге қысым көрсету 
құралы ретінде қалады. сондықтан олар ақша-
ның орнына гуманитарлық көмек ұсынады.

Кейбір елдер саммиттерсіз-ақ Ауғанстанға 
дәрі-дәрмек, киім-кешек және азық-түлік жет-
кізуге көмектесе бастады. Бірақ, гуманитарлық 
көмектің халыққа емес, тәліптерге үлестіріліп 
берілгені анықталды. Мысалы, қыркүйек айын-
дағы Қытайдың гуманитарлық көмегі зардап шек-
кен отбасыларға жетпеген, алдымен «Талибан» 
содырлары арасында таратылған. осындай ай-
ыптаулар Ауғанстанға төрт партия гуманитарлық 
көмек жіберген иран тарапынан да айтылды.

БаКИЕВТЕН ЖЭЭНБЕКОВКЕ ДЕЙіН

Билікке Құрманбек Бакиевтің келуімен Ақылбек Жапа-
ров екі жыл Экономика және қаржы министрлігінің тізгінін 
қолына ұстады. Тағы екі жыл Экономикалық даму және 
сауда министрлігін басқарды. оппозицияның күшімен 
Бакиев Беларуське қашуға мәжбүр болған жылы Жапа-
ров Қырғызстанның бірінші вице-премьер-министрі қыз-
метінде еді.

Бір қызығы, Бакиев дәуірінен кейін екінші президент 
пен оның жақтастары жаппай саяси қысымға ұшырап 
жатқанда, Ақылбек Жапаров бірінші вице-премьер-ми-
нистр қызметінен кеткенімен, оның саяси мансабына 
нүкте қойылған жоқ. уақытша үкімет кезінде ол Жогорку 
Кенештің депутаты болды, билік басына Алмазбек Атам-
баевтың келуімен қайтадан Қаржы министрі қызметіне 
тағайындалды. 2015 жылдан 2020 жылға дейін депутат-
тың жылы орындығында тапжылмай отырды.

ДЕпУТаТ ЖапарОВ прЕЗИДЕНТ 
ЖапарОВТЫң Да ТіЛіН ТапТЫ

Былтыр күзде кезекті төңкерісте кезекті президент 
қуғындалды. Билік басына садыр Жапаров келді. Бұған 
дейін бес президентпен қызметтес болған Ақылбек Жа-
паров алтыншы президенттің де тілін тапты, көңілінен 
шықты. Мәселен, садыр Жапаров президент болғаннан 
кейін жарты жыл өткен соң қайтадан Экономика және 
қаржы министрі атанды. сондай-ақ, Министрлер кабинеті 
төрағасының орынбасары қызметін қосымша атқарды. 
Ал, күні кеше өзінің саяси карьерасындағы ең жоғары 
лауазымға тағайындалды. Енді ол Министрлер кабинеті-
нің төрағасы.

осылайша, Ақылбек Жапаров үш рет Парламент депу-
таты, үш рет Қаржы министрі болды. Бір қызығы, үш рет 
билік ауысқанда үш жаңа президент те оған елдің қаржы 
саласын сеніп тапсырды. өкінішке қарай, қырғыздардың 
басым көпшілігі Ақылбек Жапаровтың тісқаққан саясаткер 
екеніне күмән келтіріп, отыз жылдан бері аттан түспеуін 
оның  жаңа  билікпен  тез  тіл  табысып  кететін  қасиетімен  
ғана байланыстырады.

ТОБЫҚТаЙ ТүЙіН

Бір жыл бұрынғы төңкерістен кейін түрмеден таққа 
отырған садыр Жапаровтың бастамасымен көктемде 
Қырғыз республикасының кезекті жаңа Конституциясы 
қабылданды. сөйтіп, ежелден бізбен ауылы аралас, қойы 
қоралас оңтүстіктегі көршіміз парламенттік басқарудан 
президенттік басқаруға қайта өтті. Яғни, елдің алтыншы 
президенті билікті өз қолына толықтай алды. 2021 жыл-
дың 5 мамырында күшіне енген бұл Конституция бойын-
ша премьер-министр лауазымы Министрлер кабинетінің 
төрағасына алмастырылды. Жаңа президент экс-прези-
дент пен оның командасының үстінен қылмыстық іс қоз-
ғауды әдетке айналдырған елде барлық басшылардың  
тілін тауып, «суға салса – батпайтын, отқа түссе – жанбай-
тын» саяси қайраткерге айналған Ақылбек Жапаров осы  
бір үлкен қызметтің тізгінін ұстады. 

Айта кетейік, азаттық алған отыз жылда Алатаудың 
ар жағындағы айыр қалпақты ағайындар 32 рет үкімет 
басшысын (ішінде екі реттен тағайындалғандар да бар) 
ауыстырған екен.

мАҚАлАның толыҚ нҰСҚАСын гАзеттің 
www.qazaq1913.com САйтынАн оҚыңыз!

01. Қазақстан                                                                            7,12 млн

02. Өзбекстан                                                          4,94 млн

03. Түркіменстан                                            3,21 млн

04. Тәжікстан                                      2,11 млн

05. Қырғызстан                          687 мың

ОРТАЛЫҚ АзИя ЕЛДЕРІНДЕГІ ЕКПЕНІҢ 
ТОЛЫҚ ДОзАСЫН АЛҒАН ТҰРҒЫНДАР САНЫ

дереккөз
инфографика

Our World in Data
Айнұр Қайратбекқызы

18 қазандағы жағдай 

соңғы дерекке сүйенсек, Түркіменстанда – 53,2%,
Қазақстанда – 38,1%, Тәжікстанда – 21,1%, өзбекстанда – 14,4%, 

Қырғызстанда – 10,4% халық екпенің толық дозасын алды

Ауғанстанда ауған деген ұлт жоқ. Ал, елдегі 40 млн-ға жуық халықтың 40,1 пайызын пуштундар, 
37,1 пайызын тәжіктер, 9,2 пайызын өзбектер, 9,1 пайызын хазарлар, 1,7 пайызын түркімендер құрайды...

www.qazaq1913.com  
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК COVID-19 ЖҰҚТЫрҒаНДар СаНЫ ӘЛЕМДЕ 241 МЛН аДаМҒа ЖЕТТі, КӨБі аҚш (44,9 МЛН), үНДіСТаН (34,1 МЛН), БраЗИЛИя (21,6 МЛН) ЖӘНЕ ҰЛЫБрИТаНИяДа (8,5 МЛН) ТірКЕЛДі

МАҢДАЙЫНЫҢ 
СОРЫ БЕС ЕЛІ АУғАНСТАН
ТәЛІпТЕРМЕН БАСЫ ҚАТҚАН «үЛкЕН 
жИЫРМАЛЫҚ» ЕЛДЕРІ ҚАНДАЙ шЕшІМГЕ кЕЛДІ?

АЛТЫ пРЕЗИДЕНТТІҢ 
ТІЛІН ТАпҚАН...
АҚЫЛБЕк жАпАРОВТЫҢ «СУғА САЛСА – 
БАТпАЙТЫН, ОТҚА ТүССЕ – жАНБАЙТЫН» САяСИ 
ҚАЙРАТкЕРГЕ АЙНАЛғАНЫ РАС пА?

01-беттен

ҚАЗАҚСТАН БҰҰ АДАМ 
ҚҰҚЫҚТАРЫ жөНІНДЕГІ 
кЕҢЕСІНЕ САЙЛАНДЫ

БҰҰ Бас Ассамблеясының 76-шы 
сессиясы барысында Қазақстан 

2022-2024 жылдарға БҰҰ Адам құқық-
тары жөніндегі кеңесінің мүшесі 
болып сайланды.

Қазақстан Кеңестегі жұмысының басым ба-
ғыттары гендерлік теңдікті ілгерілету және әйел-
дердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту, 
өлім жазасын жаппай жою, төзбеушіліктің бар-
лық нысандарына қарсы күрес, дін мен сенім 
бостандығы, инклюзивті және жалпыға бірдей 
білім беруді қамтамасыз ету және COVID-19 пан-
демиясы жағдайында адам құқықтарын құрмет-
теу болады.

Еліміздің дүниежүзілік ұйымның бас құқық 
қорғау органына сайлануы оның Адам құқық-
тары мен бостандықтарын қорғау саласындағы 
халықаралық нормалар мен стандарттарды іл-
герілету процесіне белсенді және жауапты қа-
тысушы  ретіндегі  рөлін  мойындау  болып  табы-
лады.

Қазақстанмен бірге БҰҰ Адам құқықтары жө-
ніндегі кеңесінің құрамына АҚШ, люксембург, 
Финляндия, литва, Черногория, Аргентина, Гон-
дурас, Парагвай, Бенин, Камерун, Эритрея, Гам-
бия, сомали, үндістан, Малайзия, Катар және 
Біріккен Араб Әмірліктері кірді.

Адам құқықтары жөніндегі кеңес – БҰҰ 
жүйесінің үкіметаралық органы. Оған 
әлемдегі адам құқықтарын көтермелеу-
ге және қорғауға жауапты 47 мемлекет 
мүше. Кеңес мүшелері бес өңірлік топтан 
үш жылға сайланады.

біздің анықтама

Бұған дейін Қазақстан Адам құқықтары жөніндегі кеңеске 2013-2015 жылдары сайланған болатын...

Адамдарды немесе заттарды А нүктесі-
нен в нүктесіне және кері жеткізу белгілі 

бір мағынада өте қарапайым. Ұшақтар, 
пойыздар, автомобильдер, автобустар, вело-
сипедтер мен қайықтар болмаса, адамдар
жүру, жүгіру, жүзу немесе міну жылдамды-
ғына жабысып қалады. Ұтқырлық қоғамның 
қалыптасуында шешуші рөл атқарды және 
оған деген сұраныс артып келеді.

Бүгінгі таңда ұтқырлықты қамтамасыз ететін 
энергияның көп бөлігі сұйық көмірсутектерді, атап 
айтқанда, бензинді, дизель отынын және реактивті 
отынды жағу арқылы өндіріледі. неліктен? Энер-
гия тығыздығының (литр немесе галлондағы энер-
гия), молшылықтың және арзан бағаның үлкен 

үйлесуіне байланысты. Бірақ, есіңізде болсын, бұл 
бағаға кірмейді, ал бензиндегі ұтқырлық өте қымбат. 
Қатты бөлшектер адам денсаулығына зиян тигізеді. 
Мұнайдың төгілуі жер мен суды бұзады. Климат-
тық жүйенің шығындары әлі де бар: көлік парниктік 
газдардың ғаламдық шығарындыларының 14%-ына 
жауап береді.

Ұтқырлықтың әлеуметтік игілігін қалай қолдауға 
және оның мұнайға тәуелділігін қалай жоюға бола-
ды? Көлік шығарындыларын жою үшін көлік құрал-
дарын, инфрақұрылымды және операцияларды қа-
лай өзгерту керек?

Егер біз өзіміз немесе басқа заттар – қажеттілік, 
ләззат немесе сауда себептері бойынша қозғалғы-
мыз келсе, қоғам бұл сұрақтарға жауап беруі ке-
рек. Көлік шешімдері балама, отын үнемдеу және 

электрлендіруге бағытталған.
Баламаларға көшу. Баламалы тасымалдау әдіс-

тері қазбалы отынмен жұмыс істейтін көлікке сұра-
нысты азайтады немесе оны толығымен ауыстырады. 
Қоғамдық және «біріккен» көлікпен біз қолжетімді 
жерлерді барынша пайдалана аламыз. Шағын қа-
лалар, дамыған инфрақұрылым және озық байла-
ныс технологиялары жаяу жүруге, велосипедпен жү-
руге немесе жай ғана тұруға мүмкіндік береді.

Тиімділікті арттыру. ішкі жану қозғалтқыштары 
жұмыс істейтін жерде көлік құралдары механикалық 
жақсарту, салмақ жоғалту, дизайнды жақсарту және 
ойластырылған пайдалану арқылы отын шығыны 
тұрғысынан едәуір үнемді бола алады.

Көлік құралдарын электрлендіру бензинді толы-
ғымен алмастырады және жаңартылатын көздерден 

электр энергиясын өндірумен бірге одан да үлкен 
артықшылықтарға ие. Бұл көлік шешімдері ақшаны 
үнемдеуге және ластанудың алдын алуға мүмкіндік 
береді, бірақ қажетті қайта құру маңызды және сек-
тор баяу жүре алады. 

Көлік құралдары көптеген жылдар бойы жұмыс 
істеп келеді. Жаңа көлік инфрақұрылымы қымбат 
және құрылысқа уақыт қажет. Ұшақтар үшін таза 
отын алыс болып қалады. Бірақ, көптеген шешімдер 
ақылға қонымды түрде қабылданса,  бізге климат-
тың тұрақтылығына нұқсан келтірместен алаңсыз  
өмір сүруге мүмкіндік береді.

Мерей ОраЗЫМБЕТОВа,
Алматы қаласы бойынша Экология департаментінің

Экологиялық реттеу бөлімінің басшысы

ТАСЫМАЛДАУ СЕкТОРЫНЫҢ ҚЫСҚАшА СИпАТТАМАСЫ
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК КОрОНаВИрУСТаН ҚаЙТЫС БОЛҒаНДар СаНЫ ӘЛЕМДЕ 4,9 МЛН аДаМНаН аСТЫ, БаСЫМ БӨЛігі аҚш (724 МЫң), БраЗИЛИя (603 МЫң) ЖӘНЕ үНДіСТаНДа (452 МЫң) ТірКЕЛДі ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

ЫБЫРАЙ әЛЕМІНЕ 
180 САяХАТ жАСАЛДЫ
(АғАРТУшЫ-пЕДАГОГ ЫБЫРАЙ 
АЛТЫНСАРИННІҢ ТУғАНЫНА – 180 жЫЛ)

Жоба аясында және халық арасында 
«даланың дара ұстазы» деп аса құрметке 
бөленген ыбырай Алтынсариннің мерей-
тойына орай музей қабырғасында жыл 
басынан бастап 180 экскурсия жүргіздім. 
республикамыздың білім ошақтары мен мә-
дени ұйымдарының тапсырысы бойынша  
онлайн форматта экскурсия өтіп, оған бес 
мыңнан астам тыңдарман қатысты.

Тұңғыш қазақ ұстазының туған елі 
мен халқы үшін жасаған ерен еңбегі мен 
қызметі жайында, ыбырай Алтынсарин-
нің педагогикалық және қоғамдық қызметі, 
асыл мұралары мен өмірі туралы, оның 
айналасындағы достары мен ізбасарлары, 
ашқан мектептері туралы жан-жақты де-
ректер мен мұрағаттан алынған құжаттар 
көшірмелерін көрсете отырып, ыбырай 
Алтынсаринді алғаш зерттеушілер Бегежан 
сүлейменов пен Әміржан сыдықовтың ғы-
лыми зерттеу жинақтарын оқып, соның негі-
зінде экскурсия жасалды. Музейдің негізгі 
экспозициялық залында ы.Алтынсариннің 
педагогикалық және қоғамдық жұмыстары 
туралы 50-ге жуық экспозиция бар. ондағы 
жәдігерлердің барлығы санкт-Петербург, 
Мәскеу, Қазан, орынбор, Троицк, Ташкент, 
Алматы, Қостанай мұрағаттарынан алынған 
құжаттар мен фотосуреттерден тұрады. Бұл 
құжаттар құнды жәдігер болып саналады.

Экспозиция залында ең құнды ыбырай 
атамызға қатысты деген санаулы жәдігерлер 
бар. солардың бірі – «сөз басы». Бұл Қыр-
ғыз хрестоматиясының алғашқы бетіндегі 
білім мен өнерге, ғылымды тану мен өр-
кениетке ұмтылуға шақырған өлеңі. 

«Бір құдайға сыйынып,
Кел, балалар, оқылық,
оқығанды көңілге
ықыласпен тоқылық!
істің болар қайыры,  
Бастасаңыз Аллалап,
оқымаған жүреді
Қараңғыны қармалап» деген өлеңнің 

түпнұсқадан көшірмесі сақтаулы. Бұл қол-
жазбадан ұлы бабамыздың өз қолымен 
жазған жазу үлгісін көре аламыз. 

өте баға жетпес киелі жәдігердің бірі – 
Қарабұтақ болыстық мектебінің кірпіші. Бұл 
кірпіштен де мектеп салу ісінде бабамыздың 
қажырлы күш-қуаты, маңдай тері, қуанышы 
мен елінің жас ұрпағына деген шексіз ма-
хаббаты сезіледі. Кірпішті 1991 жылы «ыбы-
рай ізімен» экспедициясы кезінде Қостанай 
қаласындағы ы.Алтынсарин атындағы №1 
мектеп-интернаттың директоры болған ұстаз 
Беген Қаженұлы тапсырған. сонымен қатар, 
ы.Алтынсариннің отбасы қолданған төсек-
қап музейдің ең құнды жәдігеріне айналған. 
Бұл төсекқапқа бабамыздың көз жанарының 
нұры түскен, қолының табы қалған. Музейге 
келушілерді ол қанық бояуымен, қазақы ою-
өрнектерімен қызықтыра түседі.

Құнды жәдігердің тағы бірі – Шеген би-
дің отбасы қолданған келі-келсап. Шеген 
би – ыбырай Алтынсариннің нағашы атасы, 
яғни анасы Әйменнің әкесі. Торғайда алғаш 
еңбек жолын бастаған жас ыбырайға мек-
теп салу үшін осы Шеген бидің ұлдарының 
бірі Бірімжан (нағашысы) құрылысқа қа-
жетті материалдармен және қаржылай да 
көмектескен. 

Алғаш қазақ жеріне ислам дінінің заң-
дылықтары мен құран аяттарының қазақ-
ша мағынасында берген, оны Қазан уни-
верситетінің баспаханасынан бастырып 
шығарып насихаттаушы, ұлтымыздың жа-
нашыры – ыбырай Алтынсарин. демек, 
«Шариат-ул-исләм» кітабының түпнұсқасы 
да құнды дүние.

«Адам ұрпағымен мың жасайды» дейді. 
ыбырай Алтынсариннің жалғыз тұяғы Аб-

долла ағамыздың қызы нағима ыбыраева 
апайымыздың музейге тапсырған жеке зат-
тары мен әкесі Абдолланың қолымен жаз-
ған шежіресі де құнды жәдігерге айналып 
отыр. 

24 жылға жуық Торғай қаласында ұс-
таздықпен қатар әкімшілік, сот қызметін ат-
қарған ыбырай Алтынсарин 1883 жылдары 
туған жері Қостанайға көшіп келеді. Музей 
тұрған аумақта 1884 жылы екі сыныптық 
мектеп ашады. ол мектеп кеңес дәуірі уа-
қытында Қостанай қаласының ең көрікті же-
ріне айналған. Мектептің жан-жағы қалың 
бау-бақша болған. Мамыргүл ағаштары мен 
ақ қайын және жап-жасыл қарағайларды 
мектеп оқушылары отырғызған. 1968 жылы 
ол мектеп қалалық депутаттар шешімімен 
бұзылып, орнына жаңа мектеп-интернат са-
лынған. Бір бөлігінде ұлы ұстаздың мемо-
риалдық музейі орналасқан. 

сол жылы Қостанай қаласының дәл 
орталығында ашылған мектептің кірпіші де 
құнды жәдігер. Бұл мектеп қабырғасынан 
талай шәкірт біліммен сусындап, қара-
пайым еңбек жұмыскерінен бастап, атақты 
оқымысты ғалымдар, өнер майталманда-
ры, ақын-жазушылар, шет елдерде білікті 
маман ретінде жоғары бағаланып, қызмет 
жасап жатқан түлектер бар. сондықтан бұл 
кірпіште сол мектептің талай ұстаздары мен 
түлектерінің «білім инемен құдық қазған-
дай» дегендей қажырлы сәттері бар. Бұл 
кірпіште бабамыздың қазақ балаларына 
сабақ берген уақытындағы үні, оларға деген 
жүрек мейірімі жатыр. демек, бұл ең киелі 
баға жетпес жәдігер. Міне, осындай құнды 
да қасиетті жәдігерлермен таныстыру және 
ұлт ұстазын насихаттау менің алға қойған 
бірден-бір міндетім.

Музей басшысынан бастап ғылыми 
қызметкерлер ыбырай Алтынсариннің 180 
жылдық мерейтойы үшін көптеген жауап-
ты іс-шаралармен қатар, оларды насихат-
тау барысында өз үлестерін қосуда. Музей  
Тәуелсіздіктің құрдасы, құрылғанына 30  
жыл. сол мақсатпен «Асыл мұра – аманат» 
атты музейдің тарихы туралы 200 тиражбен 
кітап шығарылды. идея авторы – Қостанай 
облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының 
басшысы Е.Қалмақов, бас редакторы – 
ы.Алтынсариннің мемориалдық музейінің 
басшысы М.оспанов, құрастырушылар – 
музей қызметкерлері н.Шектыбаева мен 
А.Аймұхамбетова.

Жыл басында 180 тиражбен «ыбырай 
жылы» күнтізбесі шығарылды. оның әр 
жыл он екі айға бөлінген беттерінде ыбы-
рай бабамыздың өмірі, қызметі жайындағы 
материалдар жарияланды. сондай-ақ, ар-
найы жасалған «QR код» арқылы қосымша 
ақпарат алуға болады. оның шығарылуына 
ғылыми көпшілік бөлімінің қызметкер-
лері Б.Айгужина, Ш.досмағамбетова мен 
А.омарқанованың еңбегі зор. 

облыстық білім басқармасы ұйымдас-
тырған халықаралық конференцияға елі-
міздің түкпір-түкпірінен келген жоғары оқу 
орындарының ректорларына, Ақмола об-
лысынан келген «Аналар алқасы» ұйымына, 
Қазақстан халықтары Ассамблеясы ұйым-
дарына, қоғамдық қорлар, мекеме мен 
кәсіпорындардан келген қызметкерлерге, 
қаламызға келген қонақтарға, музейге ар-
найы келген халыққа саяхат ұйымдастыр-
дым. халық алдында ы. Алтынсарин баба-
мыздың абыройы асқақ, беделі биік дара 
тұлға екені нақтылана түседі. 

нұр-сұлтан, Алматы қалалары мен Ал-
маты, Түркістан, Қызылорда, Батыс Қазақ-
стан, Шығыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан 
облыстарының мектеп, колледж, жоғары  
оқу орындарына «ыбырай музейіне саяхат» 

жобасы аясында күн сайын онлайн форма-
тында саяхат жүргізіліп отыр. Бұл жөнінде 
толық ақпаратты әлеуметтік желіден және 
музей сайтынан алуға болады. 

Биыл шілденің аңызғақ ыстық күндері 
Атырау облысына қарасты Қызылқоға ау-
данының сағыз ауылындағы Кенбай орта 
мектебінің тарих пәні мұғалімі нұржанат 
Шонтыбаева шәкірті Ақгүл Кенжебекова-
мен арнайы келді. Айтуынша, ағартушы, 
жаңашыл педагог ы.Алтынсариннің туған 
жеріне келіп, өмірлік жолымен танысу арма-
ны болған екен. олар музей қабырғасында 
экскурсия тыңдап, атамыздың мәңгілік ты-
ныстап жатқан жеріндегі кесене басына ба-
рып тағзым етті. 

Түркістан облысына қарасты Шардара 
ауданының сүткент ауылынан арнайы кел-
ген медресе ұстазы, шығыстанушы филолог 
досмахамбет Әсілханұлы достаев ы.Ал-
тынсарин мемориалдық музейін аралады, 
кесене басына барып, құран бағыштады.

Қр Еңбек сіңірген туризм қызметкері, 
Қазақ спорт және туризм академиясының 
ғылыми-зерттеу институтының экскурсовод-
әдіскері Бақыт оразымбетованы ұлы ұс-
таздың бай мұрасымен таныстырдым. ол 
кісі үздік экскурсовод маман ретінде менің 
экскурсия жүргізу жұмысымды жақсы ба-
ғалады. ыбырай музейінің халықаралық 
стандарттарға сай жабдықталғанын ай-
тып, оның бай мұрасына қызығушылықпен 
қарады. Шет елдерге көрсетуге тұрарлық 
мемориалдық музей екенін де айтты.

Киелі нысандар мен көрікті жерлерге 
саяхат жасауды мақсат еткен орал қаласы-
ның «Otbasy Travel» жобасы Тобыл-Торғай 
жеріндегі киелі нысандарды аралай отырып, 
музейде ағартушының өмірі мен қызметі 
жайында саяхат тыңдады. 

Алаштың айтулы ақыны, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі, Қостанай 
облысының Құрметті азаматы Ақылбек 
Шаяхметтің 70 жылдық мерейтойына 
арналған іс-шара ы.Алтынсариннің ме-
мориалдық музейінде жалғасын тапты. 
орыс драма театры әртістерінің ұйымдас-
тыруымен музей қабырғасында «завеща-
ние и.Алтынсарина» деп аталатын дра-
масы қойылды. Алматы мен нұр-сұлтан 
қалаларынан келген ақын-жазушыларға, 
жақын достарына, олардың бірі медицина 
ғылымдарының докторы, профессор Мақ-
сұт Темірбаев, халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының лауреаты, ақын Қасымхан 
Бегманов және тағы да басқа зиялы қауым 
өкілдеріне ыбырай Алтынсариннің елі мен 
халқы үшін жасаған ерен еңбегі жайында 
мәліметтер берілді. 

«саналы ұрпақ-2050» қоғамдық қоры 
«даланың дара ұстазы» конкурсын қала 
мектептерінің оқушылары арасында өт-
кізді. олар да соңғы бөлімде «ыбырай 
музейіне саяхат» жобасына келіп экскурсия 
тыңдады. Аталған қоғамдық қор, Алтын-
сарин ауданының ішкі саясат басқармасы 
және тілдерді дамыту басқармасы бірлесіп 
ұйымдастыруымен 9 қазан күні жастар 
арасында ы.Алтынсариннің туғанына 180 
жыл толуына орай квест ойыны өтті. осы 
мақсатпен Қостанай аймақтық қасиетті ны-
сандар қатарына кірген Шоқай би бейіті, 
Жазы би кесенесі және «омар құдығы» деп 
аталатын ыбырай Алтынсариннің бал дәу-
рен балалық шағы өткен, бала ыбырайдың 
аяғының іздері жатқан киелі жер жайында 
мәліметтер берілді. 

Қазақ халқының болашағы үшін қыз-
мет етіп, өркениетке жеткен әрі білім мен 
ғылымды игерген мықты елге айналуы үшін 
аянбай еңбек еткен ұлы ұстаз есімі мәңгілік 
жасайды.

Бүгін абыз әкеміз 75 жасқа толып отыр. осы 
орайда әкемізге зор денсаулық, ұзақ өмір тілей-
міз. Әулеттің арқа сүйер, ақыл берер абызы бо-
лып жүре беріңіз. Біз сіздің өмір-салтыңыздан 
үнемі өнеге аламыз. Парасатпен қабылдаған ше-
шімдеріңізді үнемі құрметтейміз. Алла сізді өзі 

қолдап, жаныңыздан жақсылықтар кетпесін деп 
тілек білдіреміз!

Жүре беріңіз есен сау қасымызда,
Бақ әрқашан болады басымызда.
Әке сізге өмірде біз тілейміз,
Жас қосыла берсін деп жасыңызға.

Таси берсін дәулет пен ырысыңыз,
Тарылмасын ешқашан тынысыңыз.
Шөбере келін иіліп сәлем салып, 
Шөпшектің қолынан су ішіңіз.

серік болып жүріңіз анашыма,
Елдің қорған айналып панасына.
Абыроймен атқарып бар тірлікті,
Шаттыққа бөлен ағайын арасында.

Ардақты әке боп балаңызға,
сіздей әке біз әлемнен табамыз ба?!
Жаратқаным жазса екен жүзден кейін
Жүруді Анашыммен арамызда!

Ізгі тілекпен, ұл-қыздары, күйеу 
баласы, келіндері, немерелері, шөберелері

Уақыт пен бақыт бірге жүрмейтіні бек мәлім. Десе де, бақытты уақыттың емес, 
отбасының өлшемімен теңестіретін жандар жоқ емес. Әулетіміздің ардақты әкесі 

Әбдікерім Жетібай бүгіндері ұлын ұяға, қызын қияға қондырған, немересінің 
ниетін бағып, шөбересінің шырынына батып отырған абыз ақсақал. Саналы ғұмы-
рының 45 жылын ұстаздық жолға арнап, ел дамуына үлес қосқан шәкірттерді 
тәрбиеледі. Қазіргі таңда шәкірттері ел тұтқасын ұстаған азаматтар болды. 4 ұл, 1 қыз 
өсірді. Олардан тараған немере-шөберелері бүгінгі таңда ақсақалдың айналасында 
бақытты күн кешуде. 

ҚАДІРЛІ әкЕ, ҚҰРМЕТТІ АТА

шынар ДОСМаҒаМБЕТОВа,
Қостанай облыстық 

ы. Алтынсарин мемориалдық музейінің 
экскурсия жүргізушісі

Биыл қазақ халқының тари-
хында ерекше орын алатын

кемеңгер тұлғаның бірі – қазақтың 
тұңғыш ұстазы, қазақ жерінде 
алғаш мектептер ашып, білім
мен оқуды насихаттаушы, «Дала 
шамшырағына» айналған ұлы 
ұстаз Ыбырай Алтынсариннің 
180 жылдық мерейтойы. Айтулы
датаға байланысты Қостанай 
облыстық Ы. Алтынсарин мемо-
риалдық музейінде «Ыбырай
музейіне саяхат» жобасы ұйым-
дастырылды.

кАМпУСТЫ 
ДАМЫТУДЫҢ 2025 
жЫЛғА ДЕЙІНГІ 
жҰМЫС жОСпАРЫ
жАНСЕЙІТ ТүЙМЕБАЕВ БҰҚАРАЛЫҚ 
АҚпАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ өкІЛДЕРІНЕ АРНАп 
БАСпАСөЗ МәСЛИХАТЫН өТкІЗДІ

Бүгінде әл-фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің құрамында 
16 факультет, 68 кафедра, 8 ғылыми-зерттеу институты және 29 ғылыми 
орталық, сондай-ақ Медициналық диагностикалық орталық, Ө.Жолдас-
беков атындағы Студенттер сарайы, «Керемет» студенттерге қызмет көр-
сету орталығы, Ыстықкөлде спорттық-сауықтыру лагері жұмыс істейді. 
140-қа жуық ғылыми және оқу-зерттеу зертханасы және бар.

біздің анықтама

14 қазанда әл-фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің Басқарма 
Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаев бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдеріне арнап
баспасөз мәслихатын өткізді.
Журналистер алдымен қалашық
аумағын аралап, күрделі жөн-
деуден өткізілген оқу ғимарат-
тары мен жатақханаларда болып,
мәдени-әлеуметтік нысан-
дардың жұмысымен танысты. 

Фараби
СӘЙКЕНОВ

Кездесу барысында Жансейіт Қан-
сейітұлы оқу орнының даму бағдарла-
масы, кампусты жаңғырту жоспары және 
атқарылған жұмыстар туралы баяндап, 
журналистер сұрақтарына жауап берді.

университет басшысы өз сөзінде жо-
ғары оқу орнында оқытушыларды мате-
риалдық жағынан ынталандыруға ерек-
ше көңіл бөлінетініне тоқталды. Мәселен, 
биыл жалақы екі рет көтерілді. Бірінші рет 
ақпанда 20 пайызға өссе, екінші рет Білім 
және ғылым министрлігінің нұсқауымен 
1 қыркүйектен бастап белгіленді. Қазір 
мұғалімнің ең төменгі жалақысы – 285 
мың, аға оқытушыға – 312 мың, қауым-
дастырылған профессорға – 389 мың, 
профессорға – 500 мың теңге көлемінде 
белгіленді. 

ҚазҰу-да 650-ден астам білім беру 
бағдарламалары жұмыс істейді. Биыл ең 
өзекті әрі перспективалық бағыттар бо-
йынша 100-ден астам жаңа оқу бағдарла-
масы іске қосылды. олардың қатарында 
неврология, киберфизика, биологиялық 
инженерия, роботтық жүйелер, жара-
тылыстану мен инженерлік-техникалық 
бағыттағы табиғи және технологиялық 
тәуекелдер енді. Әлеуметтік-гуманитар-
лық бағыттағы мемлекеттік басқару және 
қоғамдық қауіпсіздік, цифрлық экономика, 
креативті индустриялар, медиа-коммуни-
кация, ақылды қала экономикасы сияқты 
мамандықтар бар.

Бүгінгі күні жоғары оқу орнының 
инфрақұрылымын модернизациялау жұ-
мысы  өте  қарқынды  жүріп  жатыр.  Биыл  
7 оқу ғимаратында косметикалық жөн-
деу жүргізілді, 3 оқу ғимаратында күрделі 
жөндеу жұмыстары аяқталуда. 14 жатақ-
хана жөндеуден өтіп, студенттерге қазіргі 
заманға сай жағдай жасалды. Кампустың 
аумағы абаттандырылып жатыр. 

университет ректоры білім беру мен 
ғылымның озық инфрақұрылымын за-
ман талабына сай дамытуда әлі де 
ауқымды жұмыстар атқарылатынын айт-
ты. Жатақханалар ескірген, көпшілігінде 
пайдалануға берілгеннен кейін күрделі 
жөндеу жүргізілмеген. Коммуникация 
жүйесі апаттық жағдайда тұр. 15 мыңға 
жуық студент жатақханаға мұқтаж. соң-
ғы студенттік жатақхана 1991 жылы 
салынып, пайдалануға берілген. оқу 
ғимараттары тозған. инженерлік желілер 
мен коммуникацияның жағдайы сын кө-
термейді. Жаңа ғимараттар мен жатақ-
ханалар қажет. осыған байланысты кам-
пусты дамытудың 2025 жылға дейінгі 
жұмыс жоспары жасалды.

Білім және ғылым министрлігінің Қар-
жы орталығымен бірлесе жатақханалар 
салуға инвесторлар тарту бойынша жұмыс 
жүргізіліп жатыр. сондай-ақ, қазір бюд-
жетке түсетін жүктемені азайтатын шетелдік 
инвестицияларды тартудың түрлі тетіктері 
қарастырылуда.

* * *
Мен әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-

тық университетінің филология факуль-
тетінің 2020 жылғы түлегімін. Біз оқыған 
жылдары факультет корпусының сапа-
сы сын көтермейтін еді. Аудитория жаб-
дықтарының басым көпшілігі кеңес за-
манынан қалғандықтан, студенттер уақыт 
кеңістігінде саяхат жасап жүргендей күй 
кешетін. Ал, жөндеу жұмыстары жүргізіліп 
жатқан нысандардың бүгінгі сән-салта-
наты мүлдем өзгеше. заман талаптарына 
сай күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп 
жатқандығын көзіміз көріп, құлағымыз 
естіді. Әрине, қарашаңырағымыздың қай-
та түлегеніне қуаныштымыз. университет 
басқармасының игі бастамасы еліміздегі 
жетекші жоғары оқу орнының еңсесін кө-
теріп, қалашықтың сәулетін одан әрі гүл-
дендіре түсетіні сөзсіз.
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК БИЫЛДаН БаСТап МЕКТЕп ҚаБЫрҒаСЫНДаҒЫ СпОрТТЫҚ СЕКцИяНЫ ӨТКіЗЕТіН ДЕНЕ шЫНЫҚТЫрУ пӘН МҰҒаЛіМДЕріНЕ ҚОСЫМша 17 МЫң ТЕңгЕ үСТЕМаҚЫ ТӨЛЕНЕДі

(Жалғасы. Басы өткен нөмірде)

СарТүБЕКТЕгі ОҚИҒа

1909 жыл. Ақпан айының бас кезі. Ақкөл, сартүбек 
ауылы. Ауылда сары саз кірпіштен тұрғызылған 20-дан 
астам қыстақ үй бар. Төбелері қамыспен жабылған жап-
па үйлер. сартүбек қыстауындағылардың көбісі Шошақ 
ұрпақтары. Мұндағы үлкен үй – Ақтастың үйі. сырттан 
келген саудагерлер, пошташылар, ояз қызметкерлері 
әуелі осы үйге кіріп шығады. Ақтас осыдан жеті жыл 
бұрын сібір каторгасынан келген. Жасы жетпіс беске 
тақап қалса да, атқа қиналмай мінетін, қапсағай жауы-
рынды, денелі кісі. Ақтастың бәйбішесі үбіжан сібірге 
бірге еріп барып, сонда қайтыс болған. Ақтас айдаудан 
оралғасын үйленген. 1885 жылы Ақтас, Байтұрсын, да-
ниярды сібірге айдағанда, бүкіл Шошақ балаларының 
мал-мүлкін түгел кәмпескелеген. Ақтас пен Байтұрсын 
айдаудан келгелі Шошақ балаларының тұрмысы ептеп 
жөнделе бастаған. Ауылдың екі жүздей жылқысы бар. 
Жыланшық бойында еркін жайылып жүреді. Ұры-қары 
тимейді. Ақтас пен Байтұрсынның атағынан сескенеді.

Ауылда таң ата қар қыламықтанып жауып тұр еді, 
түске қарай ашылып, күн шуағын шаша бастаған. Әр үй-
дің мұржасынан түтін шудаланып шыға бастаған. Бай-
тұрсынның үйі Ақкөл жақтан келетін жол жақта. үйдің 
кішісі зиляш қорадан бір құшақ шағыр алып, ауыз үйдегі 
пешке тастаған. от лаулап, үйді жылыта бастады. Ана-
сы Күнші жез құманға су толтырып, пеш үстіне қойған. 
Байтұрсын төргі үйде ауырыңқырап, төсекте жатқан, сі-
бірден оралғанда денсаулығы әлсіреп келген еді.

– зиляш-ау, жаңа үйдің жанынан бір атшана өткен 
сияқты еді, кім екенін білмедің бе? – деп сұраған. 

(Ұлын көп жылдан бері көрмеген ана жүрегі Ахметті 
сағынады. сырттан адамдар келсе, «солармен Ахметі 
келіп қалды ма екен» деп ойлайды. Қайран ұлына деген 
ана сағынышы бөлек...) 

зиляш:
– Жоқ! Ешнәрсе байқамадым, – деген. 
Күнші Байтұрсынның төсегіне жақындатып, дастар-

хан жайып, шәй әкелген. Бауырсақ, құрт, сары май, би-
дай жент дастархан төрінен орын алған. зиляш ақ кесеге 
күрең шәй құйып, әкесінің қолына берген. сол кезде есік 
ашылып, Кәкіштің үйіндегі келіні кіріп келді. оған Күнші 
«Есікті тез жапшы, келін, атаңа суық ызғар жақпайды»  
деген. Бірақ, келіні ерекше қуанышты екен:

– Ата, апа! семейдегі ағам сәлемдеме жіберіпті. 
сүйінші!

– не дейді, Құдай-ау! – деген Күнші өз құлағына өзі 
сенбей.

– не деп тұрсың, келінім-ау?!
– Міне, ағамның жаңа кітабы! Атам мен сізге арнайы 

жіберіпті. Жаңа үлкен үйге келген пошташы алып келді. 
Әр үйге бір кітаптан беріп жіберіпті! – деп Бибіш келін 
Ахмет беріп жіберген кітапты Күнші апасының қолына 
ұстатқан.

Бай отбасында өскен Күнші бала кезінен сауатты еді, 
кітаптың бетінде жазулы тұрған «Қырық мысал», «Ахмет 
Байтұрсынов» деген жазуды оқып, зарлап қоя берсін. 
«Ахметім-ай! Құлыным-ай! Ақ жүзіңді көре алмай зар 
болдым-ау» деп еңірегенде үй солқылдағандай болды. 
Байтұрсын жатқан жерінен басын көтеріп:

– Әу, Күнші, не болды үйді басыңа көтеріп?! Жа-
мандық шақырып тұрғаның не зарлап?! – деп жекіріп 
тастаған. 

Күнші сол көз жасын көлдеткен күйі қолындағы кі-
тапты Байтұрсынға ұстатты. Байтұрсын орысша-арапша 
оқи алатын. Кітаптағы Ахметтің атын оқып, қуанғаннан 
жүрегі дүрсілдеп қоя берді. сөйткенше, үйге құтты бол-
сын айтқан туыстар да жиналып қалған. Қуанышты ха-
барды ауыл түгел естіпті. Әкесінің жанына Кәкіш, Мәшен, 
Ақтастың үлкені Аспандияр келіп, құтты болсынды жау-
дырып, әкелерінің көңілін көтеруге барынша тырысып 
жатты. Ақтас та келіп, інісінің қолын алды. 

– Байтұрсын, Күнші қарағым, Ахметтің мына кітабы 
елдің еңсесін көтеруге сеп болып жатыр. Қуаныш ұза-
ғынан болсын! Мен Ахметіме бір жорға атадым, – деді 
Ақтас. 

Жиналған жұрт ырза, барлығы «әумин» десіп жатты.
сол күні Байтұрсынның үйінің таң атқанша шамы сөнген 
жоқ. Ертеңіне Байтұрсын бойына жаңа күш біткендей 
далаға шығып, қорада тұрған отыз-қырық қой-ешкіге 
шөп салып, біраз тер төккен. Күн көрістері осындағы екі 
сиыр мен оншақты жылқыға ғана қарап қалған. содан 
ұлы Ахметтің «Қырық мысалы» ауылда бір ай әңгіме бо-
лып, Байтұрсын мен Күншінің көңілі бір өсіп қалған кез  
еді. наурыздың басында Байтұрсын төсекке қайта жатып 
қалды. Шаншу көбейіп, буындары жүргізбей қойған. 

– Бәйбішем-ау, бүгін жаман түс көрдім, Ахметке 
бірнәрсе болып қалған жоқ па екен?! Шошып ояндым. 
Кет, пәлекет! Кет, шайтан! ух! – деп оянып еді бір жолы.

Бір күні Күнші таң ата тұрып, пешке от жағып, қа-
занға су құйып жылыта бастаған. Күн шығар-шықпаста 
Байтұрсынның «Күнші-ау, тездетіп пешке от салсайшы,  
үй салқындаса, тез тоңып қалам» дейтіні бар еді, бүгін 
үнсіз жатқанына таң қалып, Байтұрсынның көрпесін  
ашса, денесі суып, көзі жұмылып қалыпты. Күнші жоқ-
тауға салды. Еңіреп тұрған зиляш Ақтас ағасына жаман 
хабар айтуға жүгіріп кетті...

ахМЕТТің ЕКіНші ҚаМаЛУЫ

семей. 1909 жыл. наурыз айы басталған кез. Ахмет 
Байтұрсыновты семей жандармериясы қамауға алған. 
Ахаңның қамауда жатқанына он күн болған. Бәдри-
сафаға Ахаңның әкесі дүниеден озғаны туралы хабар 
келген.  Бірақ,  оның қаралы хабарды Ахаңа жеткізуге  
батылы бармай жүрген. 

Бір күні екі қарулы конвой кісенделген Ахметті жа-
бық арбамен жандармерия кеңсесіне алып келді. Тергеу 
бөлмесінің терезесі темір торлы, оның жанындағы стол-
да фуражкесін қисайта киген казак ефрейторы отырды. 
Алдында қаламсап, сия сауыт пен қамшы жатты.

Бір сәтте есікті еркін ашып, капитан дәрежесіндегі 
офицер кірді. ол ефрейторға қарап:

– Ефрейтор, мені анаған таныстыр! – деді. 
– Құп болады, – деді ол орнынан ұшып тұрып.
– Губерниялық жандармерия департаментінің аға 

тергеушісі, капитан савелий Кривошин, – деп таныстыр-
ды.

– Жақсы, тергеуді бастаймыз!
сосын Ахаңа қарап:
– Фамилияңыз?
– Байтұрсынов!
– иә, атақты Байтұрсынов мырза! онда әңгіменің ту-

расына көшеміз. сіздің үстіңізден түскен арыз көп. Қой-
шығұлов деген кісіні танисыз ба?

– Танымаймын, көрген адамым емес.
– сол өз арызында ол «сізді губернияға жазылған 

петицияға қол қоюды сұраған» депті. Бұл кісі Қар-
қаралыдан. Бұған не дейсіз?

– Ешқандай кісіні «қағазға қол қой» деп мәжбүрле-
ген емеспін.

– Қоянды базарынан Есенбаев деген кісі де сіздің 
үстіңізден «Қол қойдырып жүргенін көрдім» деп жазып-
ты.

– Мен Қарқаралыда мектепте мұғалім болып қыз-
мет атқардым. Базарға, жәрмеңкеге өте сирек баратын-
мын. ондай текті адаммен таныс-біліс емеспін.

– Ендеше, Қостөбе болысының бұрынғы старши-
насы Қиаспаев деген «Байтұрсынов сол ауылда болып, 
жергілікті өкіметке қарсы насихат жүргізді» деп арыз 

шешем үшін уайымдаймын. Әкем қиындықты көп көр-
ген адам ғой, шыдар. Апам үшін қиналамын, жаны өте 
нәзік еді, күйіктен өмірден өтіп кете ме деп қорқамын, – 
дегенде Бәдрисафа шыдай алмай ал кеп жыласын!

Ахаң шошып кетіп:
– не болды, бірнәрсе болып па еді? – деп сұрағанда, 

Бәдрисафа көз жасын әрең тиып:
– Жәй сенің, ана жақтағы әкең мен анаңның күйі 

көзіме елестеп, жыладым.
– Ендеше, мен анама арнап хат жазып едім, соны тез 

апарып, поштаға салшы, мүмкін хатым көңілдеріне де-
меу болар, – деген. 

сол кезде күзетші надзиратель де кездесудің аяқ-
талғанын айтып, Ахаңды алып кеткен.

Бәдрисафa жолда келе жатып Ахаңның анасына 
жазған хатын оқып, поштаға жеткенше көз жасын тыя 
алмаған. Ахаңның сол өлеңмен жазған анасына хаты 
төмендегдей еді:

«Қарағым, дұғагөйім, қамқор анам!
Арнап хат жазайын деп, алдым қалам.
сені онда, мені мұнда аман сақтап, 
Көруге жазғай еді хақ тағалам! 

Бара алмай, өтірікші болып әбден, 
семейдің түрмесінде отыр балаң. 
Мал ұрлап, кісі өлтірген айыбы жоқ, 
өкімет, өр зорлыққа не бар шараң!»
Ахаңның анасына арнап жазған тоғыз ауыз өлең 

хаты осылай басталған еді. Ахаң анасына жазған хатын-
да өзінің ішкі күйігін, арманын, мұратын, бәрін түсіндіріп 
жеткізе білген. Бәдрисафа хатты аяғына дейін оқуға 
мұршасы жетпей, асыға поштаға кіріп, хатты конвертке 
салып, заказной ақшасын төлеп, елге жөнелткен. 

Жалдап алған пәтерге келіп, көп ойланып-толғанып, 
Бәдрисафа Батыс сібір губернаторының атына хат 
жазуға отырды. Губернатордың атына жазылған хат-
та күйеуі Ахмет Байтұрсынов негізсіз қамауға алынып, 
дәлелсіз түрмеден шығарылмай отырғаны жазылған. 
«Бәдрисафа Байтұрсынова» деп қол қойылған хатта 
«А.Байтұрсыновтың ісі сотта қаралып, ақ қарасы ше-
шілсін, олай болмаған жағдайда тез босатылуын талап 
етемін» делінген. Бұл тамыз айының жетісі еді. Келесі 
айда Батыс сібір губернаторының канцеляриясы қол 
қойған «вашей просьбе отказано» деген жауап келген.

ҚаМаУДаҒЫ СарЫЛЫС

1909 жылдың қыркүйегі аяқталып та қалған. се-
мей уезі бойынша 1905 жылы жазылған Петицияны 
ұйымдастырғандарды тергеу жалғасып жатқан. 1908 
жылы Қазан университетінің заң факультетін Алтын 
медальмен бітірген Жақып Ақбаев пен тағы он шақты 
оқыған қазақтар сотқа тартылып, олар екі жылға Жеті-
суға жер аударылған болатын. соған қарамастан Пети-
цияны жазушылар мен отаршылдыққа қарсы белсенді 
сөз  айтып  жүрген  қазақ  оқығандарын  сыпыра  «өкімет-
ке қарсы пікір таратқан» деген саяси айыппен қылмыс-
тық іс қозғау істері жалғасып жатқан. 

1909 жылдың күзі. «өкіметке қарсы» деген  жала-
мен Ахмет Байтұрсыновты түрмеде ұстап отырғанына 
жеті айдан асты. Бәдрисафа омбы губерниясының гу-
бернаторы канцеляриясынан «өтінішіңіз қабылдан-
бады» деген хат келгеннен кейін қаладағы жанашыр 
оқығандардың ақылымен бұрын ресейдің II думасы-
ның депутаты болған н.скалозубовтың адресін тауып 
алып, соған А.Байтұрсыновтың хал-жағдайын айтып 
хат жазған. н.скалозубов А.Байтұрсыновты 1906 жылы 
ресей думасына депутат сайлауына қатысқан кезінен 
білетін. А.Байтұрсынов Қарқаралыда жүргенде осы 
н.скалозубовқа дауыс берген. одан да бұрын орын-
бор газетінде әр облыстан ресей думасына депутат-
тар енгізуді мәселе етіп көтергені бар еді. Бәдрисафаға 
скалозубовтың есімі Ахаңның жазбаларынан таныс.

Бәдрисафаның хаты 10-15  бес күнде жеткен бо-
луы  керек. Батыс сібір губерниясында беделі бар 
н.скалозубов омбы губерниясының губернаторына  
«Елге танымал ағартушы Ахмет Байтұрсынов түрмеде 
жазықсыз ұсталып, кінәларын мойындату үшін зорлық-
зомбылық жасалатын көрінеді. Жазықсыз айыпталып 
отырған Ахмет Байтұрсыновты түрмеден босатуыңыз-
ды сұраймын» деп жазған хаты омбы губерниясының 
бастықтары арасында алаңдаушылық туғызғаны рас, 
бірақ губерния жандармериясының бастығы «депу-
тат А.Байтұрсыновқа зорлық-зомбылық көрсетілгенін 

дәлелдесін» дегендей сылтау айтқан. оған қоса семей 
жандармериясының бастығы омбы губерниясының гу-
бернаторынан «А.Байтұрсыновты түрмеде ұстау мерзімі 
ұзартылсын» деген тағы талап қойған. 

сонымен, н.скалозубовтың омбы губернаторы-
на жазған хаты аяқсыз қалған. Бірақ, ол алған бетінен 
оңайлықпен қайтатын адам емес еді. ол кешіктірмей 
ресей империясының ішкі істер министріне Ахмет 
Байтұрсыновты босату және кінәсі дәледенбесе, сотта 
қаралуын сұрап талап арыз жазды. оған қоса ресей ішкі 
істер министрінің атына Бәдрисафа Байтұрсынованың 
атынан арыз осы уақытта түскен. сондай-ақ, санкт-
Петербург газетінде «Казахский поэт Ахмет Байтұрсынов 
в тюрьме» атты резонансты мақала жарық көрген. Бас-
қа орыс тілді газеттерде де осы сипаттағы мақалалар 
жарияланған. орынбор қалалық газетінде орыс тілінде 
«Поэт Ахмет Байтурсынов» атты мақала шыққан. 

Түптеп келгенде, осы скалозубовтың, Бәдрисафаның 
ішкі істер министріне жазған хаттары, үлкен газеттер-
де А.Байтұрсынов туралы жазылып жатқан мақалалар 
А.Байтұрсыновтың үстінен қозғалған қылмыстық істің  
барысына әсер етті.

1910 жылдың қаңтарында А.Байтұрсыновтың ісі 
семей сотында қаралып, «өкіметке қарсы насихат жүр-
гізгені жанама түрде дәлелденуіне байланысты орынбор 
губерниясына жер аударылсын» деген үкім шықты. 

сот үкімі шыққаннан кейін де Ахмет Байтұрсынов 
бірден түрмеден босатылған жоқ. 

ахаңНЫң ОрЫНБОрҒа 
ЖЕр аУДарЫЛУЫ

1910 жылдың сәуірі. семей қалалық түрмесінің 
алдына бір топ адам жиналған. олар Ахаңды, Бәдри-
сафаны орынборға шығарып салушылар. Арасында 
Міржақып дулатов, ерлі-зайыпты нәзипа мен нұрғали 
Құлжановтар бар. Ахмет Байтұрсыновты семей жан-
дармериясы соттан кейін орынбор жандармериясының 
бақылауына апарып тапсырмақ. Бәдрисафаға Ахаңмен 
бірге баруға жандармерия рұқсат берген. Әне, екі кон-
вой Ахаңды екі жағынан қоршап, жабулы ат арбаға 
қарай алып келеді. Жұрт Ахаңмен көрісіп, қоштасуда. 
«Амандықпен жолығуға жазсын» деп айтып жатыр.

Міржақып ағасына жақынырақ келіп:
– Аға! сізге жайсыз хабар айтуға мәжбүрміз. осы 

күнге дейін жеңгем де, мен де сізге айтуға батылымыз 
бармай келген.

– не боп қалып еді? – деп Ахаң бір үрей жайлаған 
реңмен сұрағанда, Міржақып:

– Әкеміз Байтұрсын өткен жылы наурыз айында 
дүниеден өткен. 

Ахаң үнсіз көз жасына ерік беріп, іштегі күйігі шығып, 
өксіп, Міржақыпты құшақтап тұрып: 

– Әкемнің жылы да өтіп кеткен екен. Ұлының түр-
меде отырғанын, шарасыз болғанын білмей кетті-ау, 
қайран әкем! орынборға мені жер аударды ғой, ол жер-
ден де мені елге барып қайтуға жібермейтін шығар...

– Аға, оны сонда барғасын билік басындағылармен 
сөйлесіп, шешіп көрерсің. 

Ахаң Міржақыпты құшақтап тұрып інісіне:
– Шешеме көңіл айтып, қамаудан шыққанымды, 

орынборға жіберілгенімді айтып хат жазарсың...
– Әрине, аға! Бүгін жазамын! 
Жиналғандар Ахаңның қайғысына ортақтасып, кө-

ңіл айтты. Әйелдердің ішінде көздеріне жас алып тұр-
ғандар да болды. 

Жұрт Ахаңмен қоштасып, Ахаң мен Бәдрисафа кон-
вой отырған жабық арбаға мінді. Бағыт – орынбор.

семей мен орынбор арасында әр он сегіз шақырым 
сайын орналасқан пошта бекеті бар еді. Конвойлы арба 
сол бекеттерде аз тыныстап, ат ауыстырып отырады. 

Міне, Ахаңдар мінген конвойлы ат арба Павлодар 
бағытында орналасқан бірінші бекетке де жетіп қалған. 
Ахаң әкесінің қайғысынан айыға алмай келе жатқандай, 
үнсіз, мұңды... Арбаның дөңгелегінің шиқылдаған үніне 
ұзақ сонар құлақ түріп келеді...

ОрЫНБОрДа. 
«МаСа», «БаҚЫТСЫЗ ЖаМаЛДЫң» 

БаСпаДаН шЫҒУЫ

1910 жыл. орынбор. омбы жандармериясы се-
мей сотының «Жер аудару» туралы шешімінен кейін 
Ахмет Байтұрсыновты орынбор жандармериясының 

бақылауына жеткізген. орынбор жандармериясы 
Ахаңнан «қаладан тыс жерге шығуға болмайтынын» 
ескертіп, қолхат алып босатқан. Ахаң енді орын-
бор қаласында қызмет істеп, еркін қала ішінде жүруге 
мүмкіндік алды. Ахаң мен Бәдрисафаға бұл да үлкен 
жетістік болды. Ахаң бұрын осы қалада оқыған, қаланы 
жақсы біледі. Бәдрисафаның орынборды бірінші көруі, 
қалада темір жол вокзалы, солтүстікке, батысқа, оңтүс-
тікке  теміржол қатынасы бар. семейден үлкен қала 
екенін көріп ішінен тамсанды. Ахаңа орынборға жер 
аударылғаны барлық жағынан мұратына сай келген-
дей болды. орынбор солтүстігінде Ақтөбе, Қостанай, 
Торғай уездеріне жақын. сондай-ақ, баспаханасы көп 
Қазан, уфа қалаларына жақын. орынборда оқу орын-
дары да баршылық. Ахаң өз армандарын орындауға 
жол ашылғандай сезінді. өсімқордан қарыз ақша алып, 
Бәдрисафа екеуі орталыққа жақындау жерден екі қабат-
ты үйден үш бөлмелі пәтер жалдады. орынбор губер-
ниясы жанындағы земство департаментіндегі оқу бөлі-
міне қызметке тұрды. одан басқа губерниядан шыққан 
заң актілерін, нұсқауларын болыстарға, старшиналарға 
орыс тілінен қазақшаға аударып беріп, қосымша табыс 
тапты. сөйтіп, Ахаң мен Бәдрисафа екеуі өмірлерін ма-
мыражай қалыпты ағысқа түсіре бастаған. Бірақ, Ахаң 
үйде отырғанда да стол басында жазып отыратын. Ахаң 
баспаға дайындап жатқан «Масa» атты кітабын қайта-
қайта қарап, кей жерін түзеп, көңілі өсіп отырған шақ.

– Бәден, маған жақын келші, міне қара, екінші 
кітабымды баспадан шығаруға әзірлеп біттім! – деген.

Бәдрисафа Ахаңа күлімдеп келіп:
– Құтты болсын! – деді. 
Ахаң Бәдрисафаға жаңа кітабына енген «Адамдық 

диқаншысы» деп аталатын жаңа өлеңін оқып берді.
«Адамдық диқаншысы – жолға шықтым,
Көгі жоқ, көгалы жоқ қырға шықтым.
Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім,
Көңілін көтеруге құл халықтың...» деп басталған 

өлеңін Бәдрисафа ерекше ықыласпен тыңдап отырып, 
қуаныштан ба, әлде терең сезімнен бе, көзінің жасын 
ағыза отырып керемет жазылғанын айтты.

Ахаң ертеңіне қызметіне барып, одан соң қала ішін-
дегі баспаға соғып, «Маса» атты кітабын басып шы-
ғаруға ақысына келісті. содан жеңіл арбамен үйге келсе, 
төрде танымайтын қонақ отыр екен. Ахаң сәлемдесіп, 
асықпай шешініп, қонаққа қарай жүрген. ол орнынан 
тұрып, Ахаңның қолын алып амандасты.

– Аха, мені бұрын көрмегенсіз, танымайсыз, мен 
сарықопа болысынан келдім, есімім Асқар, – деді.

үйінде төрде отырған Асқарға Ахаң:
– Мен сізді шырамыттым. Мен Торғайдағы орыс-

қазақ  училищесін  бітірейін  деп  жүргенде  сіз  төменгі  
класта оқыған сияқтысыз...

– иә, иә. Мен сізден бірер жас кішімін. училищеден 
кейін ел ішінде қызмет еттім, – деген Асқар.

– Естуім бар. Міржақып інім сіз туралы көп айтатын. 
– Әкеміз дулат ерте қайтыс болып, Міржақып 

менің қолымда өсті. Ауылда жүріп, сіздің «Қырық мы-
салыңызды» бала-шағамызға дейін оқып, жаттап алған.

– Жақсы екен, Міржақыптың «оян, қазағы» Тор-
ғайда әр үйге тараған деп жүр. Міржақып інім «роман 
жазуға кірісіпті» деп естіп едім...

– иә, ол рас! Мен Міржақыптың сол романын орын-
борда ма, әлде басқа жерде ме, әйтеуір бастыруға алып 
келдім. 

– Міне, керемет! Жөн болған! 
сонда Асқар:
– романды әуелі сіз оқып көрсін, ақыл кеңес берер 

деп алып келдім.
– Жөн екен! – деп қолжазбаны алып көрді, шағатай 

әліпбиінде жазылған екен.
Бәдрисафа шәй әзірлеп, ақ дастархан жайды да 

қонаққа қарап:
– Аға, Мир Якубтың жаңа романы құтты болсын! – 

деді.
Асқар Бәдрисафаның қазақша сөйлегеніне бір таң-

ғалса, оның Міржақыпты «Мир Якуб» дегені тағы таң-
дандырған.  Ахаң  мән-жайды  түсіндірді.  Асқар  оған  
тәнті болды.

– Құрған шаңырақтарыңыз берекелі, қуанышы көп 
болсын! Манадан бері менен үлкен қателік кетті. үйге 
кірген бетте Байтұрсын атамызға құран бағыштап оқуым 
керек еді. оған айып етпеңіздер, – деп Ахаңның әкесі 
Байтұрсынға арнап дұға оқыды. 

Ахаң шәйден кейін Асқарға:
– сіз келесі бөлмеге барып тынығыңыз, мен Мір-

жақыптың романын оқуға кірісемін, – деген.
Ахаң Міржақыптың қолжазбасын басын алмай таң 

атқанша оқып бітірген. сосын сәл көз іліндіріп, бірер 
сағаттан кейін көңілі жадырап, ерекше күйде тұрды. 
Таңғы шәй кезінде Асқарды құттықтады.

– Бұл қазақтың алғашқы романы болайын деп тұр. 
Бұған дейін қара сөзбен, көркем тілмен қазақ өмірін 
суреттеген шығарма болған емес! Көз алдыма өз ауы-
лымның өмірі елестеп, терең әсерде болдым, – деді.

Міржақыптың ағасы әрі әкесі Асқар Ахаңның жүрек 
жарды сөзіне қуанып:

– Кітапты қай жерде бастырсақ екен? – деп сұрады. 
– иә, ең маңызды мәceле сол.
Ахаң сәл ойланып:
– Қазан қаласында бастырғаныңыз жөн-ау. өйткені, 

онда баспахана көп әрі мұндағылардан арзан бағаға 
басып береді. одан басқа ел-жер көріп қайтасыз. онда 
оқып жүрген елдің жастары бар, – деген.

Асқар  Ахаңның  ақылын  тыңдап,  Қазан  қаласына  
жол жүріп кеткен.

(Жалғасы. Соңы келесі нөмірде)

АХАҢ МЕН 
жАХАҢ

САЛғАН АЗАТТЫҚ жОЛЫ

ТАРИХИ пОВЕСТь

жҰМАТ әНЕСҰЛЫ

А. Байтұрсынұлы 1926 жылы Бакуде өтетін Түрік білімпаздары съезіне барарда шығарып салуға жиналған інілері: 
(отырғандар) х. хаббасов, М. дулатұлы, А. Байтұрсынұлы, М. Әуезов, (тұрғандар) Ж. Аймауытов, Ә. Марғұлан, А. Байтасов

жазып отыр. сіз сол болыстықта болғаныңыз туралы не 
дейсіз?

– Мен жалғыз Қостөбеде ғана емес, басқа бо-
лыстықтарда да болып, гимназияға, Петербор, орынбор, 
омбы оқу орындарына оқуға балаларын жіберуді болыс 
тұрғындарынан сұрадым. оның ешқандай саяси астары 
жоқ. Жастарды мектептерге оқуға шақыру менің ұстаз-
дық парызым. Менің осы сөзімді естіген таза пиғылды  
кез келген ауыл тұрғындары растай алады.

– сіздің үстіңізден түскен басқа арыздар да көп. олар 
жөнінде келесі жолы сөйлесеміз. Бүгінгі тергеуді осымен 
аяқтаймыз, – деді де тергеу бөлмесінен шығып кетті.

Екі конвой Ахмет Байтұрсыновты түрмеге қайта алып 
кетті. содан Ахаң тағы он күннен астам уақыт тергеусіз 
жатты қамауда. Бәдрисафа алаңдаулы, Ахаңмен кезде-
суге бір айда бір рет қана рұқсат береді. Тамақ жеткізеді, 
бірақ әкесінің қайтыс болғанын Ахаңа айтуға тілі жетпей 
жүр. «Айтқанда не болады? Түрмеден шығып, Торғайға 
бара ала ма, әлде жүрегі көтеріліп, ауырып қала ма?» деп 
ойлаған Бәдрисафа не істерін білмей іштей қамығуда.

ҚаМаУДаҒЫ КүНДЕр

семей уезі. 1909 жылдың жазы. Ахаңның қала 
түрмесінде қамауда отырғанына үш ай болған. Тергеуге 
сирек шақырады. Бәдрисафа жандармерия бастығынан 
рұқсат алып, Ахаңмен кездесуге келген. Ахаңның жүдеп 
кеткенін Бәдрисафа көзімен де көрді, жүрегімен де сезді. 
Екеуінің де уайымы көп. Ахаң:

– Мені «өкіметке қарсы үгіт жүргізді» деп айып-
тап жатыр. Бір айыбының негізі, дәлелі жоқ. Мені ұзақ 
ұстап отырғаны содан. заң бұзған қылмыскер емеспін, 
«шығаратын шығар» деген үміттемін. Бәрінен бұрын әке-
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Қазақстан республикасы, алматы қаласы,
a05a1D6, абай даңғылы, № 143, 3 қабат, 303 кеңсе (редакция)

a25H9M7, Береговая көшесі, 12 үй (бас кеңсе)

рЕДаКцИяНЫң БаЙЛаНЫС ДЕрЕКТЕМЕСі

рЕДаКцИяНЫң МЕКЕНЖаЙЫ

МЕНшіК ИЕСі

рЕдАКЦиЯ ЖӘнЕ АҚылдАсТАр 
АлҚАсының ТөрАғАсы

БАс дирЕКТор

БАс рЕдАКТор

БАс рЕдАКТордың орынБАсАры

ЖАуАПТы хАТШы

КөрКЕМдЕуШі рЕдАКТор

ШолуШылАр

МЕнШіКТі ТілШілЕр

АҚылдАсТАр АлҚАсы

«МИраС ИНФО» БаСпаСЫ

МахМҰТ НӘЛіБаЕВ

ҚаЛИ ҚаМБарОВ

ЖаСҰЛаН МӘУЛЕНҰЛЫ

СИВИ МахМУДИ

МарЖаН ЖаМБаЙ

аЙНҰр ҚаЙраТБЕКҚЫЗЫ

ЖаНар ДӘУЛЕТҚЫЗЫ 
ҚЫЗЖіБЕК ӘБДіҒаНИҚЫЗЫ 
МаДИяр ӘЗИЗҰЛЫ 
арУЖаН МҰхаНБЕТҚаЛИ
ФараБИ СӘЙКЕНОВ

ЖаНСая шЫңҒЫСхаН – нҰр-сҰлТАн
СЕріК шаЙМаН – ҚосТАнАй

ҚОҒаБаЙ СӘрСЕКЕЕВ
СЕріК ҚИраБаЕВ
СаЙЛаУ БаЙЗаҚОВ
хҰСаЙЫН УӘЛИЕВ
гүЛБаршЫН СӘрСЕКЕЕВа
СаҒЫМБаЙ ҚОЗЫБаЕВ

халықаралық алматы әуежайы

алматы метрополитенінің
барлық бекеттері

«алматы-1» теміржол бекеті
«алматы-2» теміржол бекеті

«Сайран» автобекеті

Б. Майлин к-сі, №02 

«райымбек батыр»,
«Жібек жолы», 
«Алмалы», «Абай»,
«Байқоңыр», «Мұхтар 
Әуезов атындағы 
театры», «Алатау»,
«сайран», «Мәскеу»

станционная к-сі, № 01 
Абылай хан даң., № 01

Төле би к-сі, № 294

гаЗЕТ ТЕгіН ТараЛаТЫН МЕКЕМЕЛЕр

гаЗЕТ СаТЫЛаТЫН ДүңгіршЕКТЕр

«Караван», «Kok tengri» (Алматы) дүңгіршектері

гаЗЕТКЕ ЖаЗЫЛУҒа БОЛаТЫН МЕКЕМЕЛЕр

«Қазпошта», «Евразия пресс», «Эврика пресс» бөлімшелері

ТараЛЫМЫ   15 200 ДаНа ТапСЫрЫС   № 1450 / 243

газет «алматы-Болашақ» (Алматы, Мұқанов к-сі, 223 «В») 
және «Өмір-Нұр» (Талғар, Қонаев к-сі, 18) баспаханаларында басылды

Газет Қр Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Ақпарат комитетінде 
тіркеліп, есепке қою туралы № 17704-Г куәлігі 2019 жылдың 15 мамырында берілді; 
Алғашқы есепке қою № 6897-Г куәлігі 2006 жылы 7 ақпанда алынды; 
Газет 1913-1918 жылдары Алаш арыстары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұр-
сынов, Міржақып дулатовтың ұйытқы болуымен жарық көрді;
2006 жылы Қоғабай сәрсекеевтің бастамасымен № 266 санынан қайта шықты;
Мақала авторларының пікірлері редакцияның көзқарасын білдірмейді, 
авторлардың мақалалары қысқартылып, редакцияланады; 
редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына/ тіліне жауап  бермейді; 
Газет әр аптаның сейсенбі күндері жарық көріп, Қазақстан республикасының барлық 
аймақтарында жазылым, бөлшек сауда арқылы және тегін таралады

А жариялану ақысы төленген мақалалар

Weekend
www.qazaq1913.COm
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«QAZAQ» ГАЗЕТІНЕ 2022 жЫЛғА 
«ҚАЗпОшТАНЫҢ» 

кЕЗ кЕЛГЕН БөЛІМшЕСІНДЕ жАЗЫЛУғА БОЛАДЫ
(жазылу науқаны 2021 жылдың 20 желтоқсанында аяқталады)

Индекс Атауы Жазылу 
мерзімі

Бағасы, 
теңге

(қала үшін)

Бағасы, 
теңге

(ауыл үшін)

64048
«Qazaq» 

қоғамдық-саяси 
газеті

6 айға 2 331,90 2 443,62

12 айға 4 663,80 4 887,24

Енді «Qazaq» газетіне жазылу үшін бұрынғыдай кезектен көз ашпайтын 
«Қазпошта» бөлімшесіне барып, уақыт жоғалтудың қажеті жоқ.

СІз ОЛ ҮШІН 
і. Газеттің бас редакторы Жасұлан Мәуленұлының Kaspi Gold [4400 4301  

2398 7262] картасына немесе телефон номеріне [+7 777 797 77 88] қажетті 
ақшаны аударсаңыз; 

іі.  Kaspi Gold  арқылы  аударған  қаржыны  растайтын  түбіртек  көшірмесін  
және  аты-жөніңізді,  тұрғылықты  мекенжайыңызды  редакцияның  Whatsapp   
[+7 777 797 77 88] нөміріне жіберсеңіз жеткілікті. 

СОДАН КЕйІН 
і. сіз үшін редакция қызметкері «Қазпошта» бөлімшесіне барып, аударған 

ақшаңызға газетке жаздыртады; 
іі. Әр апта сайын газетті үйіңізге пошташы апарып беретін болады; 
ііі. Бір жылға тұтас жазылсаңыз, газетке бір құттықтауыңызды тегін жария-

лауыңызға мүмкіндік беріледі.

Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар:  
+7 701 505 48 48, +7 777 797 77 88

Егер әлем картасына көліктері жол-
дың сол және оң жағымен жүре-

тін мемлекеттерді екі түспен айшықтап 
боясақ, көлік қозғалысы оң жаққа 
бағытталған елдердің қарасы көп еке-
нін байқауға болады. Қазақстанда 
оң жақпен жол жүру ережесі қалыптас-
қандықтан, сол жақпен көлікпен жүру 
біз үшін тәртіп бұзғандық саналады.
Кейбір елдерде керісінше оң жақпен
жүру жол ережесіне қайшы келеді. 
Статистикаға сүйенсек, әлем халық-
тарының 66 пайызы жолдың оң 
жағымен жүрсе, қалған 34 пайызы 
сол жағымен жүреді екен.

Фараби 
СӘЙКЕНОВ

Бір қызығы, ежелгі замандағы жол ереже-
сінде сол жақпен жүруге басымдық берілген. 
Жолдың сол жағымен жүру үрдісі өз заманын-
да өркениеттің ошағына айналған рим импе-
риясында пайда болғаны тарихтан мәлім. Бұ-
ған дәлелдер жетерлік. рим дәуірінен қалған 
көне суреттерден бастап, ежелгі империяның 
тас жолдарына жүргізілген зерттеулер де мұны 

ретінде қалыптасқан еді.
1776 жылы Еуропада жол қозғалысының 

алғашқы тәртібі пайда болды. Жол ережесін 
қабылдаған ел – Британия (Ұлыбритания). ол 
өз аумағында көліктерді жолдың сол жағымен 
жүруге міндеттеді. Британ үкіметінің мұндай 
шешім қабылдауына не түрткі болғаны жа-
йында тарихшылар күні бүгінге дейін айтысып 
келеді. Мүмкін бұл ереже сол тұста Брита-
ния текетіреске түскен оң жақпен жүретін Еу-
ропаның жетекші елдерінен ерекшелену үшін 
қабылданған болар. 

сол жақпен жүру ережесі Британияның 
ықпалы жеткен елдердің барлығына тарады. 
Ең алдымен өз аумағында қабылданып, со-
сын отарындағы елдерге және одақтас мем-
лекеттерге де енгізілді. Бүгінде үндістанның, 
Аустралияның, Пәкістанның жол қозғалы-
сында Британияның ықпалымен қабылданған 
сол жақпен жүру тәртібі әлі де қолданылып 
келеді. Ал, Еуропада оң жақпен жүру қоз-
ғалысын таңдағандар Франция және оның 
одақтастары болды. Кәрі құрлықтың көптеген 
мемлекеттерінде оң жақпен жүру заңды түрде 
наполеонның тұсында бекітілген. Еуропадағы 
жол жүру тәртібінің екіге бөлінуі олардың отар 
елдеріне де әсер етпей қоймады. 

АҚШ Британиямен қарым-қатынасының 
шиеленісуіне байланысты XVIII ғасырдың со-
ңында сол жақпен жүру ережесінен бас тарт-
ты. сөйтіп, француз одақтастарының ережесін 
енгізіп, оң жақпен жүруге көшті. Ал, ресейде 
және оған іргелес елдерде жол қозғалысының 
тәртібі аса қиындық тудыра қоймады. Бұл ел-
дерде оң жақпен жүру ережесі қозғаушы күш-
тің көмегінсіз өздігінен дамыды. 

Тағы бір айта кетерлігі, ресейде жол қоз-
ғалысының оң жақпен жүру ережесі туралы 
заң Еуропа елдерінен ертерек қабылданған. 
Аталмыш заң 1756 жылы патшайым Елизавета 
Петровнаның кезінде пайда болған көрінеді.

мАҚАлАның толыҚ нҰСҚАСын гАзеттің 
www.qazaq1913.com САйтынАн оҚыңыз!

жоққа шығармайды. зерттеушілер мұны адам-
дардың көпшілігінің оңқай болуымен байла-
ныстырады. Яғни, сол жақпен жүргенде қарсы 
беттегі адамға оң жағы қарама-қарсы келеді. 
Егер қауіп төнген жағдайда, сол жақтағы қы-
набынан қылышын суырып, оң қолмен ұрыс 
салуға ыңғайлы болу үшін ойластырған.

сірә, бұл ереже жауынгерлік өмір сал-
тын ұстанатындар үшін (көшпенділер атқа сол 
жағынан мініп, сол жағынан түседі) қолайлы 
болса керек. Бәлкім, рим империясының 
сарбаздарының қозғалысы үшін қабылданған 
бұл ережені көп ұзамай империяның басқа да 
азаматтары қолданған шығар. Ал, сол жақпен 
жүру ережесін ежелгі заманда римдіктерге 
еліктеп көптеген елдер де өздерінің өмір сал-
тында қолданса керек.

рим империясы ыдырағаннан кейін оның 
кең ауқымда қолданылған ережелері де ұмыт 
бола бастады. Енді жол ережесіне келгенде 
әскери қажеттіліктен гөрі, адамның физиоло-
гиялық ерекшеліктері бірінші орынға шықты. 
Көптеген оңқай адамдарға арбаны жолдың оң 
жағымен жүргізу тиімді болды. өйткені, тар 
жолдарда арбамен жүргенде қарсы бағытта 
келе жатқан арбаға жол беру үшін көліктің бо-
жысын күшті қолымен жолдың шетіне бағыт-
тау ыңғайлы еді. Бұл әдет ғасырлар бойы көп-
теген елдерде қоғамдық қозғалыстың ережесі 

яДрОЛЫҚ ҚарУЫ Бар ЕЛДЕр:  рЕСЕЙ, аҚш, ҚЫТаЙ, ҰЛЫБрИТаНИя, ФраНцИя, КхДр, ИЗраИЛь, пӘКіСТаН, үНДіСТаНДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

әЛЕМДЕГІ 
ЕҢ БИІк

ғИМАРАТ
Burj Kһalifа – әлемдегі ең биік ғимарат. Биіктігі – 828 

метр және 163 қабаттан тұратын аспанмен таласқан алып  
ғимарат Біріккен Араб Әмірлігінің ең ірі қаласы – дубайда 
орналасқан.   6   жыл   бойы  салынған  ғимарат  2010  жылы   
4  қаңтарда  салтанатты  түрде  қонақтарға  есігін  айқара   
ашты.  Қонақ  үй,  пәтер,  кеңсе  және  сауда  орталықтары  
орналасқан ғимараттың құрылысына 1,5 миллиард доллар 
жұмсалды. 

салыстырмалы түрде айтар болсақ, бұл қаржы – бір 
жылдық  Қырғызстан,  Тәжікстан,  Ауғанстан  бюджетінен  
сәл  аз,  Гренландия,   Мальдив   бюджетімен  бірдей,  сирия,  
Монако бюджетінен көп көрсеткіш.

республикалық «Qazaq» газетінің ұжымы газеттің тұрақты 
авторы болған қайраткер –

Еркін Қожахметовтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның туған-туыстары мен 
жақындарына қайғырып көңіл айтады.

БАғЫТЫ 
БАСҚА ЕЛДЕР
кЕЙБІР ЕЛДЕРДЕ көЛІкТЕР 
НЕГЕ жОЛДЫҢ СОЛ 
жАғЫМЕН ғАНА ҚОЗғАЛАДЫ?

Әлем картасында жол қозғалысы оң жақ бағыттағы елдер көгілдір түспен, сол жақ бағыттағы елдер қызғылт сары түспен белгіленген

Оң жаҚ бағыт

СОл жаҚ бағыт

жОл ҚОзғалыСы Оң жаҚ бағыттағы
ЕлдЕР мЕн аймаҚтаР Саны

жОл ҚОзғалыСы СОл жаҚ бағыттағы
ЕлдЕР мЕн аймаҚтаР Саны 75 165
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ның алғашқы ережесін қабылдаған ел – Ұлыбритания

1962 жылы Швеция оң бағытты жол қозғалысына көшкенде көшелерде осындай шатасулар көп болды...

Егер Талдықорған, Атырау, Ақтау, Петропавл, Ақтөбе, 
Қызылорда қалаларында тұрсаң, онда бұл ұсыныс саған 
арналған. Автобуспен жүріп, жол ақысын Beeline теңгерімі-
нен төлегенде 20% кэшбек ал.

Ол үшін 2505 нөміріне транспорт кодын SMS-пен жібер 
немесе көлік салонындағы QR-кодты «Менің Beeline»-ым 
қолданбасымен сканерле.

Бірнеше секундтан кейін жол ақысының 20%-ы шотыңа 
қайтып келеді. 

Көлік коды автобус ішіндегі жапсырмада көрсетілген.

Жол жүріп, кэшбэк ал!


