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(Соңы 3-бетте)

Сонымен, 2019 жылдың 19 наурызы тарихта Ұлт көшбасшысы Н.Назарбаевтың Президенттік өкілеттігін 
тоқтатуымен есте қалатын болды. Ешкім күтпеген жерден мәлімдеме жасаған Нұрсұлтан Әбішұлы алғашқы 
сөзін партияластары мен әріптестеріне арнады. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Дос КӨШІМ, саясаттанушы: 
– Өз басым, бұл шешім бұдан ерте жасалғанда дұрыс болар 

еді деген ойдамын. Әрине, бұл – Назарбаевтың шешімі. Бұл 
шешімге не сырт жақтан, не Қазақстанның ішінен әсер еткен 
күштер болды деп ойламаймын. Әлбетте, қоғам осы қалпын-
да, осы жүйемен, осы билікпен қалмайды. Ол әрқашан өзгеріп, 
жаңарып отырады. Мүмкін, Тұңғыш Президент сол өзгері-
стерге басқа биіктен (партия басшысы ретінде) ықпал еткісі 
келген болар немесе билік жүйесін сол күйінде, өзгеріссіз сақтап 
қалудың жолын қарастырған болар. Бұның бәрін келешек көр-
сетеді. Біздің халық дархан ғой! Президент биліктен кетпей 
отырса, «қандай ақылды, өзінің бастаған ісін өзі жүзеге асыру 
үшін отыр» деп мақтайды да, «отставкаға кетемін» десе, 
«қандай ақылды, дер кезінде кетті» деп тағы риза болады. 

Ойталқы
Нұрлан СЕЙДІН, саясаттанушы:
– Тәуелсіздік алғанымызға 28 жыл болып қалды ғой, осы жыл-

дар ішінде «Зайырлы, демократиялық құқықтық мемлекетпіз» 
деп Конституциямызда көрсетілгендей, жалпы экономикада 
болсын, саясатта болсын, әлеуметтік жағы болсын, бұған 
дейін бірнеше реформалар жүргіздік. Сол себептен, біз толық 
қалыптасқан мемлекетпіз. Барлық сала бойынша дұрыс жұмыс 
істейтін заңдар қабылданған. Ата Заңымызға негізделген 
бағдарламалар бар. Үкіметтің де түрлі салалар бойынша қа-
былдаған қаулылары мен шешімдері жұмыс істеуде, оның бәрі 
жоспар бойынша жүреді. 

Президентіміз алғаш рет ауысайын деп отыр ғой, соған қара-
мастан үлкен өзгеріс болмайды. 

Т ұ ң ғ ы ш  П р е з и д е н т 
Н.Назар баев тың өкілет
тігін тоқта та тын ды ғы 

жөнінде 19 наурызда жария
лаған шешімі ел ішінде қобал
жу тудырды. Ал, енді алдағы 
күннен ел не күтеді, қандай 
өз герістер болуы мүмкін? Осы 
сауалдарға белгілі саясатта
нушылардың жауабын білген 

едік.
(Соңы 3-бетте)

САРАП

(Соңы 5-бетте) (Соңы 2-бетте)

ҰЛЫҚ МЕЙРАМДЫ ӨҢІРЛЕР 
ҚАЛАЙ АТАП ӨТІП ЖАТЫР?

Жалпы, ұлық күнді өз мәнінде атап өту 
әр қазақтың арманы. Содан болар, Наурыз
ды мерекелеуге қатысты мәселе көтерілген
де күнтізбедегі жаңа жылға дайындықты 
айналып өте алмаймыз. Шырша тойына 
әзірлікті желтоқсан айының алғашқы күні
нен бастап кететін әкімдіктер аз сыналып 
жатқан жоқ. Бірақ, сол сынның астарында 
«ұлықтар төл мерекемізге дәл осындай 
жанашырлықпен, сүйіспеншілікпен қара
са» деген базына тұр. Мереке алдында әр 
өңірдің мәдениет басқармаларына хабар

ҚЫСТЫҢ ЫЗҒАРЫ КЕТІП, ТІРШІЛІК АТАУЛЫҒА ЖАН БІТЕТІН, ТАБИҒАТ ӘЛЕМІ КӨГЕРІП, КӨКТЕЙТІН ШАҚТА 
КЕЛЕТІН НАУРЫЗ – НАҒЫЗ МЕЙРАМ! СЕБЕБІ, ХАЛЫҚ БҰЛ КЕЗДЕ ҚЫСТЫҢ ҚЫСПАҒЫНАН ҚҰТЫЛЫП, АРҚА-БА-
СЫ КЕҢЕЙЕДІ, АҒАШТАР БҮР ЖАРЫП, ЖАН-ЖАНУАРЛАР ДА КӨККЕ ІЛІГЕДІ. ТІПТІ, КҮН МЕН ТҮН ДЕ ТЕҢЕСІП, 
ЕНДІГІДЕ КҮН ҰЗАРА БАСТАЙДЫ. СОНДЫҚТАН ДА НАУРЫЗ – КӨКТЕМГІ ЖАҢАРУДЫҢ, МАХАББАТТЫҢ, АҚ ПЕЙІЛ 
МЕН ТАТУЛЫҚТЫҢ МЕРЕКЕСІ. ТАРИХИ ТАМЫРЫ ТЕРЕҢГЕ БОЙЛАҒАН ӘЗ-НАУРЫЗ ДАНА ХАЛҚЫМЫЗДА ҚАЙ 
КЕЗДЕ ДЕ ЕҢСЕСІ БИІК ЕЛДІКТІҢ, ІРГЕСІ СӨГІЛМЕС БІРЛІКТІҢ, ЫРЫС ПЕН ЫНТЫМАҚТЫҢ МЕРЕКЕСІ БОЛЫП 
КЕЛГЕН. ОСЫ ҮРДІС БҮГІНДЕ ҚАНШАЛЫҚТЫ САҚТАЛЫП ОТЫР, ЯҒНИ, БИЫЛ ЕЛІМІЗДІҢ ҚАЙ ӨҢІРІНДЕ ҰЛЫС-
ТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ ҚАЛАЙ АТАЛЫП ӨТУДЕ? 

тимей жатқан шығар деп жылы жабайық 
десек, БАҚтың өтінішіне атүсті қарағандар 
қарашаның тілегіне назар аудара қоя ма де
ген күдік қоса көлбеңдейді. Ал дер кезінде 
тілшілер сұрағына жауап беріп, ізеттілік 
танытқандарға алғысымыз шексіз. Әсіресе, 
жеделдігімен, Ұлыстың ұлы күнін әдемі 
атап өтсек деген ізгі ниеттерімен ерекше
ленген Жамбыл, Түркістан облыстарының 
әкімдері басқаларға үлгі болса, қанеки. 

НАУРЫЗ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Арман ШОРАЕВ, «Қазақ күресі» федерациясының президенті:

«АРМАНЫМ – ҚАЗАҚ 
КҮРЕСІН ОЛИМПИАДА 

ОЙЫНДАРЫНА КІРГІЗУ»

ласып, «Наурызды тойлауға қанша қаржы 
бөлінді? Биыл мереке несімен ерекшелен
бек?» деген сауал жолдауымыздың да мәні 
осында. Өкініштісі, Қостанай облысының 
әкімдігін сауалдан гөрі, хаттың қалай рәсім
делгені көбірек қызықтырды. Мәселені 
қолдан қиындатқан әкімдік қызметкер
лерінің қарапайым жұрт шаруасын қалай 
шешетінін болжау қиын. 

Арнайы ресми хат жолдағанмен, 10 
күннің ішінде үн қатпаған өңірлер де бар. 
Оларды мерекеге қызу дайындықтан қолы 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ 
ПРЕЗИДЕНТТІК ӨКІЛЕТТІГІН 

ТОҚТАТТЫ 

АЛДАҒЫ КҮННЕН ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІС КҮТЕСІЗ?

Қазақ қоғамында ұлттық дүниелерді 
брендке айналдырып, өзгелерге құн-
дылықтарымызды дәріптеп, насихаттап жүр-
ген азаматтар бар. Көп емес, бірақ үркердей 
ғана бір шоғыр. Солардың көш басында жүр-
гендерінің бірі – Арман Төлегенұлы Шораев. 
«Қазақстан барысы», «Жас барыс», «Еу-
разия барысы» секілді жобалары арқылы 
қазақ күресін әлемге танытып жүрген азамат. 
Ұлыстың ұлы күні – Науырыз мерекесі қар-
саңында Арман ТӨЛЕГЕНҰЛЫНА жолығып, 
қоғамдағы кейбір өзекті мәселелер жөнінде 
әңгімелескен едік.

ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАНДАР!

 
Сіздерді Ұлыстың ұлы 

күні — Наурыз мейрамымен 
құттықтаймын!

Наурыз — Шығыс халықтарының 
көнеден келе жатқан мейрамы. Табиғат 
пен тіршілік жаңаратын бұл мереке 
біздің елімізде Тәуелсіздікпен бірге 
қайта жаңғырды. Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
1991 жылғы 15 наурыздағы Жарлығына 
сәйкес бұл мереке мемлекеттік дең
гейде аталып келеді. Осы уақыттан 
бастап Наурыз біздің қоғамда береке 
мен бірлік, тұрақтылық пен келісім 
секіл ді құнды лықтардың нығаюына өз 
септі гін тигізуде. 

Бүгінде Наурыз мерекесі ұлтына, діни 
нанымсеніміне қарамастан барлық 
қазақстандықтар үшін қастерлі, шын 
мәніндегі жалпыхалықтық мейрамға 
айналып отыр. Бұл — жалпыадамзаттық 
құндылықтар жаңғырып, достық пен 
өзара түсіністік, үйлесім мен тазалық 
нығаятын мереке. Бұл күні араздасқан 
адамдар бірбірін кешіріп, мерекелік 
дастарқан жайылып, айнала қуаныш 
пен шаттыққа бөленеді. 

Сот жүйесін жаңғырту шеңберінде 
тараптарды бітімге шақыратын «Тату
ласу: сотқа дейін, сотта» жобасы іске 
асырылуда. Өңірлерде татуласу орта
лықтары мен Билер кеңесі құрылып, 
азаматтарға құқықтық көмек көрсе
тілуде. Осы жобалар халқымызға тән 
рухани құндылықтарды насихаттауға 
және қоғамдық келісімді сақтауға 
бағытталуда.  

Құрметті оқырмандар, баршаңызды 
осынау тамаша мерекемен шын 
жүрек тен құттықтаймын! Сіздерге 
және сіздердің жақындарыңызға 
зор ден саулық, мол бақыт тілеймін! 
Наурыз мейрамы әрбір шаңыраққа 
жақсылығын, құтберекесі мен мол
шылығын ала келсін!

Жақып АСАНОВ
Жоғарғы Сот төрағасы      

Лебіз!

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ
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ҰЛЫҚ МЕЙРАМДЫ ӨҢІРЛЕР ҚАЛАЙ

Түркістан биыл облыс орталығы мәртебесін алға-
лы бергі алғашқы Наурызын тойлап отыр. Сондықтан, 
мерекеге әзірлік ерекше. Оның ең басты дәлелі –Ұлы-
стың ұлы күнін атап өту бір апта бұрын басталуы. 
Яғни, 14 наурыз – Көрісу күні деп жарияланып, ол 
күні облыстағы этнос өкілдерімен бірлескен іс-ша-
ралар, концерттік бағдарламалар ұйымдастырылды. 
Сондай-ақ, аудандық, қалалық саябақтарда түрлі меке-
мелердің қызметкерлері бауырсақ, наурыз көже, тәтті 
тағамдар таратуды осы күннен бастап жіберді.

Сонымен қатар, Көрісу күнінде облыстық кітап-
ханада таңертеңнен кешке дейін «Көрісіп, күлімдесіп, 
мауқын басып...»,  «Менің елім күндей нұрлы Қа-
зақстан», «Наурыз – жыл басы» атты тақырыптарда 
мәдени іс-шаралар, кітап көрмелері, танымдық кештер 
ұйымдастырылса, облыстық музейде мүмкіндігі шек-
теулі азаматтарға «Ашық есік» күні болды.

Ал, 15 наурыз биыл жұмаға сәйкес келгендіктен, 
Түркістан облысында бұл күнді «Тағзым күні» деп 
атап, дүниеден өткен азаматтардың рухына құран 
бағышталып, құрбандық шалынып, балалар үйлері 
мен көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға сый-
лықтар мен азық-түліктер таратылды. 

Ал, 16 наурызды «Тазару күні» деп атап, Ұлыстың 
ұлы күні қарсаңында жалпыоблыстық сенбілік жа-
рияланып, саябақтар мен көшелер тазаланып, ағаш 
көшеттері отырғызылды. 

Ал, арқан тарту, асық ату, ләңгі тебу, аударыспақ, 
жамбы ату, қазақша күрес сияқты спорттық ойындар 
17 наурыз жексенбіде ұйымдастырылды, ол күн 
«Көктем шуағы күні» деп аталды.  

18 наурыз – «Көктем өрнектері күні» қаладағы 
қоғамдық көліктер мен мемлекеттік мекемелер, 
көшелер мерекеге сай безендіріліп, гүлдер отырғы-
зылды. Бұл күні қала, аудан тұрғындары мен қонақта-
рына мерекелік көңіл-күй сыйлау мақсатында ұлттық 
киім киген бір топ жас /50-60 адам/ қаланың орталық 
көшелерімен жаяу әндетіп жүрді. 

19 наурыз – «Балалар күні» деп аталып, саябақтар 
мен алаңшаларда, мәдениет ошақтарында балаларға 

арналған іс-шаралар, концерттік бағдарламалар, цирк-
тік ойындар, театрландырылған қойылымдар, ұлттық 
спорттық ойындар ұйымдастырылды. Балаларға ар-
найы тәтті тоқаштар мен балмұздақ таратылды. 

Ал, 20 наурыз – «Бірлік күнінде» облыс әкімі 
бастаған топ ардагерлердің үйлеріне барып, мереке-
мен құттықтаса, 21 наурыз күні таңғы 10.00-де облыс 
әкімінің қатысуымен «Қош келдің, әз Наурыз!» те-
атрландырылған мерекелік іс-шарасы басталды. Со-
дан кейін қолөнер шеберлері мен суретшілердің көр-
мелері, шеберлік сағаттары, ұлттық спорт ойындары 
ұйымдастырылып, қала тұрғындары мен қонақтарға 
ұлттық тағамдар (палау, наурыз көже, бауырсақ) тегін 
таратылды. 

Айта кету керек, Түркістанда Наурыз мерекесі 
күні 1000 литр «наурыз көже» берілді. 

Асылхан ТЕМІРХАН, Түркістан облысы 
Мәдениет департаменті басшысының орынба-
сары:

– Мерекені тойлауға биыл 18 миллион теңге 
бөлінді. Бұл қаражат былтырғымен салыстыр
ғанда, 5060 пайызға кем. Естеріңізде болар, был
тыр Түркістанда Наурыз дүбірлі тоймен атап 
өтілген еді. Биыл дәл ондай дәрежеде тойлай 
алмаймыз. Себебі, бүгінде бізде ең бірінші кезекте 
құрылыс тұр. Яғни, жаңадан облыс мәртебесін 
алғандықтан, көптеген жаңа құрылыс нысанда
рын салып жатырмыз. Оны өздеріңіз де біліп, ха
бардар болып жатқан шығарсыздар. Сондықтан, 
Ұлыстың ұлы күні де аз қаржымен көп шара өткі
зу қажет. Осыдан біраз уақыт бұрын еліміздің Мә
дениет министрі Наурызды тойлауға байланысты 
жаңа бастамалар көтерді ғой. Біз осы мейрамды 
тойлау барысында сол бастаманы және Елбасы
ның «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласын 
негізге алдық. Мерекелік шаралар 14 наурыз – Амал 
күнінен басталып, бүгінде қызу жүріп жатыр. 
Бір аптадай болды. Ал, негізгі Ұлыстың ұлы күні 
жасалатын рәсімдер 21 наурызда Түркістан қа
ласындағы Есім хан алаңында болды.  

«Отыз күн ойын, қырық күн тойын» демекші, 
Ұлыстың ұлы күнін биыл Жамбыл облысы тоғыз 
күн бойы тойлады. Яғни, тоғыз күн бойына Елба-
сының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласына орай, 
жалпыұлттық келісімді және қазақстандық патрио-
тизмді нығайту, рухани жаңғыру және тарихи сананы 
жаңғырту құндылықтарын дәріптеу бағытында түрлі 
іс-шаралар ұйымдастырды. Бұл – облыс әкімі Асқар 
Мырзахметовтің тікелей бастамасы. 

Әр күннің маңызына тоқталатын болсақ, мәселен 
14 наурыз – «Амал күні», яғни көктемнің келуімен 
құттықтау болса, 15 наурыз – «Тағзым күнінде» 
бабалар рухына тағзым етілді. 16 наурыз – «Алас 
күні» санитарлық-тазалық жұмыстары жүргізіліп, 
тал-дарақтар отырғызылды, 17 наурыз – «Мейірім 
күні» қайырымдылық іс-шаралардан тұрса, 18 наурыз 
– «Ынтымақ күні» ынтымаққа, бірлікке шақыратын 
күн. 19 наурыз – «Жаңғыру күні» жарық дүние есі-
гін ашқан нәрестелерді құттықтау жөн көрілсе, 20 
наурыз – «Береке күні» төмен бағадағы жәрмеңкелер 
ұйымдастырылды. 

Ал, 21наурыз – Ұлыстың ұлы күні таңертеңгісін 
«Жастар» аллеясындағы мәдени шараларға ұласты.  
Облыс әкімінің тапсырмасымен 21 наурызда Сүлей-

менов көшесінің бойында жастарға арналған ғылы-
ми-мәдени нысандар ашылды. Олар – «Махаббат», 
«Білім» аллеялары мен «Қабілет» интернет-кафесі, 
«Кітап» және «Сахна» алаңшалары. 

22 наурыз – Жаңа күн! Жаңару мен жыл баста-
уы! Бұл күні облыс және аудан тұрғындары жалпы 
халықтық серуенге шығып, тұрғындар жақындарын, 
туған туыстарын, көршілері мен алыс-жақын ағайын-
дарын мерекемен құттықтайды. Сый-сияпат арнап, 
мерекелік дастарқан жайылады. 

Дүйсен БЫҚЫБАЕВ, Жамбыл облыстық Мә-
дениет басқармасының басшысы: 

– Біз Жаңа жылды тойламаймыз, есесіне бізде 
Наурыз тоғыз күн бойы тойланып жатыр. Тойланып 
дегенде тек қыдыру, концерт сияқты ойынсауық 
қана емес, әр күннің астары бар. Мәселен, бір күні 
қаланың тазалығына көңіл бөлінсе, бір күні мұқтаж 
жандарға қайырымдылық көрсетеміз, тағы бір күн 
арнайы жәрмеңке ұйымдастырылып, онда көкөні
стер мен жемістер, ауылшаруашылық өнімдері 
арзан бағада сатылады. Яғни, әр күннің халыққа 
бір пайдасы бар. 21 наурыз күні облыс әкімі келіп, 
бес нысанның лентасын қиды. Ол бес нысан да қала 
тұрғындарына, жастарға өте қажет орындар. Со
лайша Ұлыстың ұлы күні шын мәнінде жаңару мен 
жаңғыру мерекесіне айналмақ.

Қазағы қалың Сыр өңірі Ұлыстың ұлы күні Нау-
рыз мерекесін тойлауға 14 наурыздан бастап кірісті. 
Алғашқы күнді «Амал» мерекесі деп атап, бұл күні 
арнайы «Сәлемдесу» шараларын ұйымдас тырып, 
төс қағыстыру, үлкен кісілерден бата алу рәсімдерін 
өткізді. 

16 наурыз күні облыс аумағында «Жасыл қала 
– Жасыл ауыл» жобасы ұйымдастырылып, жастар, 
жалпы қала тұрғындары сенбілікке шығып, қаланы 
тазартып әрі жасыл желек отырғызды. 

Сондай-ақ, облыста тарихқа аса мән беріліп, 
«Туған өлкем – тұнған тарих» тақырыбында қала-
лық, аудандық мұражайларда «Мұражайдағы бір 
күн» шаралары қолға алынған. Сонымен қатар, 
білім беру ұйымдарында, жоғары және арнаулы 
орта оқу орындарында «Наурыз мейрамы» ұғымы-
ның пайда болуы, мейрамды тойлаудың рухани-із-
гіліктік, гуманистік жағы, оның түпкі мәні тәуелсіз 
Қазақстанның құндылық бағдарларына сәйкестігін 
ашатын  сабақтар ұйымдастырылған. Жастар мен 
жасөспірімдер арасында интеллектуалдық сайы-
стар өткізілді.

Наурыз тек науқандық шара болып қалмауы 
үшін бұл өңірде тұрғындарға өмірлік пайдасы бар 
іс-шаралар ұйымдастырылды. Онда табысқа жеткен 

еңбек адамдары, кәсіп иелері жастарға өздерінің та-
быс сырын баяндап, болашаққа бағыт-бағдар сілтеді. 

Ерекше өткен іс-шаралардың қатарында «Ізгілік 
пен берекенің бастауы» атты кітап көрмелерін, 
мұражайларға саяхаттарды, ұлттық ойындарды 
атап көрсетуге болады. Сондай-ақ, Наурыз мей-
рамы күндерi әкімшілік қызметкерлері мүмкіндігі 
шектеулі жандар мен көпбалалы, жалғызбасты, 
аз қамтылған отбасыларына барып, медициналық 
мекемелердегі науқас жандардың жағдайымен та-
нысып, қарттар үйіндегі қарияларды қуанту үшін 
«Қайырымдылық – асыл қасиет» атты акциялар 
ұйымдастырылды. 

Айта кету керек, облыс әкімшілігі Наурыз мей-
рамы аясында ұмытылып бара жатқан немесе қа-
зақы қолданыстағы ұлттық құндылықтарды қайта 
жаңғырту мақсатында қолөнер шеберлерінің көр-
месін,  қазақша күрес, асық, көкпар секілді ұлттық 
ойын түрлерінен сайыстар ұйымдастырды. 

Және, мерекелік шаралар барысында қоғамдық 
қауіпсіздікті сақтау мен төтенше жағдайлардың 
алдын алу шараларын ұмытпай, коммуналдық сала 
қызметінің іркіліссіз жұмыс жасауын, медицина-
лық жедел жәрдем қызметінің кезекшілігін қамта-
масыз ету де қарастырылған.  

зақстанның Тәуелсіздігіне 25 
жыл монументінің жанындағы 
алаңда (ЭКСПО ауданы), әкімдік 
алдындағы қалалық алаңда, 
Қазақ Елі монументінің алдын-
дағы алаңда, Жетісу саябағында, 
«Жастар» сарайының алдын-
дағы алаңда және «Жастар» 
театрының жанында ұйымда-
стырылады.

Наурыз мейрамы күнде-
рі елорда тұрғындары мен қо-
нақтары ұлттық этноауылдан 
басқа ЭКСПО көрме кешені нің 
аумағындағы тақырыптық му-
зей-киіз үйлерді, ұлттық салт- 
дәстүрлерді, театрландырыл-
ған қойылымдарды, айтысты 
жә не қазақстандық эстрада 
жұл дыздарының және қалалық 
шы ғармашылық ұжымдардың 
қатысуымен өтетін концерт-
терді тамашалай алады. Бұдан 
басқа, келушілер қышшылар-
дың, зергерлердің, киіз басу мен 
сәндік-қолданбалы өнер ше-
берлерінің қолдан жасалған бұй-
ымдарымен танысу мүмкіндігіне 
ие болады.

Қала маңындағы тұрғын үй 
алаңдарында да халықтық се-
руендер форматында мерекелік 
шаралар ұйымдастырылады. 

Биыл Басқалада Наурыз мей-
рамы құрметіне ірі спорттық ша-
ралар өтті. Мәселен, 21 нау рызда 

«Астана-Арена» стадионында 
футболдан Еуропа Чемпиона-
ты–2020 іріктеу циклы аясында 
Қазақстан мен Шотландия құра-
ма командалары кездесті.

Сондай-ақ, мерекеге орай 
Қазақ күресінен алғаш рет шы-
ғармашылық өкілдері арасын да 
«Өнер Барысы» респуб ликалық 
турнирі ұйымдастырылды. Бұ-
рын хабарланғандай, бұл дү бірлі 
дода да 21 наурызда «Дәулет» 
спорт кешенінде өтті. Елімізге 
танымал артистер мен музы-
канттар боз кілемге шығып, 
белдесті. Айта кетерлігі, оған қа-
тысатын жиырмадан астам балу-
анның ішінде бірде бір кәсіпқой 
спортшы жоқ. Яғни, тек ән-
шілер, айтыскерлер, актерлер, 
КТА-ға қатысушылар ұлттық 
спорт түрінен шеберліктерін 
байқасты. 

Сонымен қатар, 24 наурызда 
мейрамға орай Есіл өзені нің жаға-
сында қалалық триатлон-паркте 
Astana Nauryz Mara thon ірі қа-
йырымдылық спорт тық шара-
сы өткізіледі. Жарыс жолына 
шығатын 1000-нан аса адам төрт 
қашықтыққа жүгіреді, кәсіпқой-
лар – 21км, әуесқойлар – 10км, 
енді ғана жүгіре бастағандар 
– 5км, балалар мен жас спорт-
шылар – 500м. Марафон ақылы 
екенін айта кету керек.

Тараз топырағында 
Наурыз тоғыз күн тойланды

Шымқалаға «Қошқар ата» 
сейілі қайта оралды

Наурыз – тек ас ішіп, аяқ босататын күн емес. Бұл жаңару мен жаңғыру 
күні, өткеннен қорытынды шығарып, болашаққа жоспар құратын мейрам. 
Сондықтан, мегаполис мәртебесін алған Шымқалада биыл өнер мен мәде-
ниетке аса ерекше көңіл бөлінді. Атап айтқанда, Наурызды тойлау басталға-
лы, ә дегеннен-ақ 16 наурыз күні Шымкентте қазақстандық суретшілердің 
заманауи өнер туындыларының «Ұлы дала хикаялары» жылжымалы 
көрмесі ашылды.

17 наурыз – «Шаттық күні» деп аталып, Арбат алаңында жалпыха-
лықтық мереке өтті. Онда киіз үйлер тігіліп, ұлттық тағамдар әзірленді. 

18 наурызға «Наурыз ке руені» іс-шарасы белгіленіп, сол күні таңғы 
сағат 9:00-де түйелер, ат арба, күймелер, автокөліктерден құралған «Керу-
ен» көші жолға шықты. Жолай Дендросая бақ ішіне кіріп, сонда қазақтың 
«Ағаштарға ақ бүрку» салтын жасады. Одан әрі Желтоқсан көшесі бойын-
да орналасқан «Қазақстан халқы Ассамблеясы» ғимаратына жетті. Онда 
200 адамға арналған дастарқан жайылып, қала тұрғындарына мерекенің 
басты дәмі «наурыз көже» таратылды.

21 наурыз күні мереке «Қошқар Ата» сейілі фестивалімен жалғасты. 
Айта кету керек, оңтүстік тұрғындары ежелден Наурызды «Қошқар Ата» 
сейілінен» бастап, ұлттық дәстүрлі ойындар мен сауық-сайрандар өткізумен 
жалғап келеді. Жылдар бойы үзіліп қалған бұл үрдіс 2015 жылдан бері қайта 
өткізіле бастаған. Шымкент қалалық Ішкі саясат және дін істері басқармасы 
басшысының орынбасары Мөлдір Кеуенованың айтуынша, биыл осы күні 
Қошқар Ата өзенінің бойында, дәлірегі, бұлақ басына қала тұрғындары 
жиналды. 

22 Наурыз күні әз-Наурыздың басты іс-шарасы Наурыз алаңы мен 
Орталық ипподромда болады. Бұл күні Наурыз алаңында Ұлыстың Ұлы 
күніне арналған мәдени көпшілік іс-шара, мерекелік концерттер ұйымдас-
тырылып, кеш соңы отшашуға ұласады. 

Түркістанда 
1000 литр көже таратылды

Қызылорда қайырымдылыққа баса 
назар аударды

Елорда спорт 
сайыстарымен 
ерекшеленбек

Елордамызда 21 наурызда 
көктемнің шуақты мерекесі 
Нау рыз мейрамына орайласты-
рылған халықтық серуен бастал-
ды.

Сондай-ақ, қала бойынша 6 
алаңда киіз үйлер тігіліп, этно-
ауылдар ашылды. Келушілер 
мерекелік концерттік бағдар-
ламаларды тамашалап, қазақ 
күресі, арқан тартыс, гір көте-
ру, асық ату және армрестлинг 
сияқ ты ұлттық спорт түрлерінен 
күш сынасты. Басқала тұрғын-
дары мен қонақтары бауырсақ, 
палау, наурыз көже, ірімшік 
та ғамдарынан дәм татып, алты-
бақан тебілді. Жалпы, Наурыз 
мейрамының құрметіне Басқа-
лада 50-ге жуық киіз үй мен 
10-нан астам алтыбақан орна-
тылды. Сонымен қатар, 22 нау-
рызда ашық алаңдарда да жал-
пықалалық шаралар өткізіледі. 
Басты мерекелік шаралар Қа-

(Соңы. Басы 1-бетте)
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Ойталқы

Тұңғыш Президенттің бұл шешіміне әр азамат өз 
бағасын өзінің саяси сауаттылығы тұрғысынан береді. 
Екіншіден, ол кісі өзінің орнынан кетсе де, саясаттан, 
биліктен кеткен жоқ. Билік, өкінішке қарай, халықтың 
бағасына мұқтаж емес сияқты, өздерінің дегенін жасай-
ды. Әрине, ол кісінің тарихи орны бар, бұған ешкімнің дауы 
жоқ. Бірақ, оның бағасын тарих пен келешек қана береді 
деп ойлаймын.

Бір нәрсе анық – Президенттік орынға лайықты еліміз-
де ондаған азамат бар деп білемін. Әңгіме халықтың осы 

азаматтарға шарт қойып, бағалай білуінде. Бір сөзбен айтқанда, таңдау жасай 
білуінде жатыр. Мысалы, өз басым бұрынғы компартия басшыларының қатарында 
болып, Мәскеуге қызмет жасаған адамдарға, бір партиядан шығып, екінші партияға 
кірген жандарға, «Желтоқсан көтерілісіне» қатыспаған, 90-жылдары Қазақ елінің 
тәуелсіздігі үшін күреспеген жандарға ешқашан дауыс бермес едім.

Дос КӨШІМ, саясаттанушы:
Алдыға қойған мақсаттарымыз бар, дамыған 30 елдің қатарына кіреміз деп 

отырмыз, 2050 стратегиясында дамудың негізгі басымдықтары көрсетілген. 
Ішкі саясатта қандай басымдықтар бар, сыртқы саясатта нені ұстанамыз, 
экономикада бағытымыз қандай болмақ, осының бәрі 5 институционалды ре-
формада да, «100 нақты қадамда» да айқындалған. Сондықтан, аяқасты айы-
рықша бір өзгеріс болмауы керек. Сабақтастық жалғасуы тиіс деп ойлаймын.

Бірақ, соған қарамастан жаңа сайлау өткенше Қ.Тоқаев Президенттің 
міндетін атқарады. Ол кісі сайлауға түсе ме, түспей ме екінші мәселе. Кор-
диналды өзгеріс бола қояды деп ойламаймын. Дегенмен, біз әлемдік қауымдас-
тықтың белді мүшесі болғаннан кейін, әлемде күн сайын өзгерістер болып 
жатыр, соған орай Қ.Кемелұлы да белгілі бір шешімдер қабылдап, өзгерістер жасауы мүмкін.

Н.Әбішұлы биылғы жылды «Жастар жылы» деп жариялағанын білесіздер. Кешегі мәлімдемесінде де 
жастарға сенім артты. Сондықтан, осы қоғамның жас өкілі ретінде мен де өз тарапымнан білім, ғылым 
саласында өз үлесімді қосамын, өзгерістер жасауға атсалысамын деп айта аламын.

Нұрлан СЕЙДІН, саясаттанушы:

ҚОҒАМ

АЛДАҒЫ КҮННЕН ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІС КҮТЕСІЗ?

Жер жанатты Жетісудың ор-
талығы Талдықорған қаласын да 
Наурыз мерекесі 14 наурыз-
дан басталып кетті. Алдымен 
«Амал» мейрамын тойлаған 
талдықорғандықтар биыл ме-
рекенің бас шарасын 22 нау-
рызда Талдықорған қаласын-
дағы «ЖАСТАР» саябағында 
тамашалайтын болады. Думанды 
тойда Алматы облыс тық Сү
йінбай атындағы филармония 

өнер көрсетсе, қала ақсақалдары 
мен зиялылары №28 мектептің 
ауласына 20 жас шыбық оты-
рғызып, жас ұрпаққа үлгі көр-
сетпек. Сондайақ, қала қонақта-
ры «Тайқазан алаңы», «Жастар» 
спорткешенінің аумағында ме-
рекеге арналған тегін 1000 кг 
бауырсақ пен 1000 литр «Наурыз 
көжеден» дәм тататын болады. 

Сонымен қатар, бұл күн-
дері «Жастар» ауылында жастар 

жағы зиялы қауым, облыс, қала 
басшыларын қарсы алып, об-
лыстық жастар саясаты басқар-
масының ұйымдастыруымен 
мерекелік ісшаралар өтеді. Ал, 
«Жастар» саябағына кіреберіс 
алаңына қоныстанған «Жетісу» 
ауылында «Жетісу» ТРКнің 20 
жылдығына арналған көрме-
лер, мерекелік бағдарламалар, 
ұлттық ойындар және басқа 
ойын сауықтар ұйымдастырыл-

са, «Шеберлер» ауылында көздің 
жауын алатын ұлттық қолөнерді 
тамашалауға болады. Алматы 
облысының әкімі А.Баталовтың 
мерекелік құттықтауынан кейін 
танымал эстрада жұлдыздары 
мен Алматы облыстық Сүйін-
бай атындағы филармонияның 
және «Талдықорған әуендері» 
фольклорлықэтнографиялық 
ансамблінің өнерпаздары өнер 
көрсетеді. 

АТАП ӨТІП ЖАТЫР?
Алматылықтар Қыдыр атамен қауышады

Күн мен түн теңеліп, жер ананы түлеткен 
Наурыз мейрамын дүркіретіп тойлауды 
дәстүрге айналдырған қалалардың бірі – 
Алматы. Екі миллионнан асып жығылатын 
қала халқы мен қонақтарына ерекше көңіл-күй 
сыйлайтын бұл мерекенің басты ерекшелігі 
оның бір айға жуық тойланатындығында.

Мерекелік шараны ұйымдастыру жұмыс
тарының басықасында жүрген Алматы 
қа ласы Мәдениет басқармасы өкілдерінің 
айтуынша, биыл мерекелік шара қаланың 
әр түкпірінде орналасқан жеті алаңда 
өтпек. Сондайақ, бұл алаңдар кездейсоқ 
таңдалмаған. Төрт күнге созылатын мерекелік 
шаралар 2223 наурызда Астана алаңында, 
2124 наурызда  Панфилов және Жібек жолы 
көшелерінде, 22 наурызда «AlmatyArena» 
мен «HalykArena» мұз айдындары маңында, 
сонымен қатар «Атакент» көрме кешенінің 
алдындағы алаңда 23 наурызда «Сұңқар» 
халықаралық шаңғы трамплині кешенінің 
маңында өтеді деп күтілуде. 

Бұған қоса, қала халқы мен қонақтары 
«НаурызШеру – 2019» шарасын тамашалай 
алады. Наурыздың 21і күні сағат 9да шеруге 
қатысушылар Абай даңғылы бойындағы 
Қазақ мемлекеттік циркі алдындағы алаңға 
жиналып, сағат 10да ұлттық киім киген 

қатысушылар дабылдатып, сахналанған 
көрініспен шеруді бастайды. Арнайы көліктің 
үстінде Қыдыр Ата мен Жер Ана қатар 
тұрып, шеруді бастап жүреді. Шеруге Алматы 
қаласы мәдениет мекемелері, ұлттықмәдени 
орталықтар өкілдері, жоғары оқу орындары 
студенттері мен оқытушылары, саятшы
бүркітшілер мен қазақ тазысын баптаушылар, 
қала тұрғындары – барлығы 2000ға тарта 
адам қатысады.

«Мереке қаланың барлық тұрғындары 
үшін,  жастардан қарттарға дейін көптен 
күткен оқиғаға айналуы тиіс. Бұл үшін 
қала тұрғындары жастықтың, көктем мен 
қуаныштың мерекесіне қайтадан жиналуды 
қалайтын түрлі бағдарламалар әзірленді. 
Фестиваль рухы ұлттық оюөрнекпен 
безендірілген арнайы «сфера» – киіз үйлерге 
шоғырланады. Бірнеше киіз үйде шеберлік 
сабақтары өтеді: онда қобыз, домбыра тә
різді ұлттық аспаптарда ойнауға, ұлттық 
бұйымдар мен оюөрнек жасауға үйретеді. 
Мерекелеу кезінде барлығы шамамен 150 
ұлттық нақыштағы инсталяция орнатылады, 
олардың ішінде: Алтын адам туралы аңыз, 
Қазақ хандығы билеушілері туралы тарих пен 
аңыздастандардың кейіпкерлері кездеседі. Әр 
инсталляция тек сәндік тұрғыда емес, сонымен 

қатар ақпараттық қызмет те атқаратын болады. 
Орнатылған ақпараттық экрандардан мереке 
өтетін орындар мен олардағы ойынсауық 
бағдарламалары туралы білуге болады», –
дейді мерекені ұйымдастырушылар. 

Сондайақ, биыл алғаш рет «Атакент» 
алдында ұйымдастырылатын мерекелік 
шара «NowRyz party» фестиваліне ұласпақ. 
Дәстүрлі ойынсауықта моноциклистердің 
заманауи шоуын тамашалауға болады. Көре-
рмендер өздерінен бірнеше метр қашықтықта 
адамның мүмкіндіктерін және сәнді көліктік 
гаджеттер туралы стереотиптерін бұзатын 
жаңа акробатиканы көреді. Тағы бір айта 
кетерлігі, Ұлыстың ұлы күні құрметіне орай 
түрлі қайырымдылық шаралары, «Жастар 
жылы» аясында перфоманстар, жәрмеңкелер 
мен ұлттық нақыштағы заманауи өнер 
көрмелері ұйымдастырылмақ. 

Ұлыстың ұлы күні жайылған дастар
қанның бас мәзірі наурыз көже десек, биыл 
Алматыда 60 тонна көже мен бауырсақ 
таратылады. Наурыз мерекесінде қала 
тұрғындарын дәмді көжемен тойдыруға 
Алматы қаласының пәтер иелері коператив
тері де атсалысады. Науқан мереке кезінде, 
яғни 22 наурыздан бастап тура бір айға, 21
ші сәуірге дейін жалғасады. 

Талдықорғандықтар тал отырғызады

Қостанайда атқарылар шара көп
Қостанай облыстық ішкі саясат басқар-

масы жіберген мәліметке қарағанда, 2122 
наурызда Қостанайдағы І.Омаров атындағы 
облыстық қазақ драма театрында «Бастаңғы» 
театрландырылған көріністер қойылады. 
З.Алдамжар атындағы ҚӘТУда Қазақстан 
мен Ресей ЖОО студенттерінің қатысуымен 
«Наурыз – достық мерекесі» халықаралық 
фестивалі болады. Облыс қалалары мен ау-
дандарында «Армысың, Ұлыстың ұлы күні!», 
«Өнерім, дәстүрім – халқыма», «Берекелі Нау-
рыз!» өңірлік концерттік бағдарламалар және 
театрландырылған көріністер, ұлттыққол-
данбалы өнер және қолөнер бұйымдарының 
көрмелері өтеді. Киіз үй қалашықтарының, 
ұлттық тағамдар мен асүйлердің қалалық 
және аудандық байқаулары, мерекелік са-
тылым және бауырсақ пен наурызкөже 
таратылады. Ұлттық спорт түрлерінің фес
тивальдері, тоғызқұмалақ, шағын футбол, 
баскетбол, волейбол, үстел теннисі, шахмат, 
армрестлинг, арқан тару, гір спорты, дартс, 
ату, бокс, таэквондодан спорттық жарыс тар 
өткізіледі. Жоғары оқу орындарында 1521 на-
урыз күндері Жастар жылы шеңберінде «Нұр 
себеле, Ұлыстың ұлы күні!», «Мерекелі На-
урыз, берекелі Наурыз!», «Ұлыстың ұлы ме-
рекесі!», «Қош келдің, әз Наурыз!» мерекелік 
концерттік бағдарламалар, «Домбыра рarty», 
«Армысың, әзНаурыз!», «Наурыз көже» 
дәстүрлі мәдениет фестивальдері, «Армысың, 
мерейлі әз Наурыз!», «Наурыз – праздник до-
броты, радости и веселья» тақырыптарында 
кураторлық сабақтар өтті. 1522 наурызда об-
лыстың қалалары мен аудандарында «Наурыз 
думан», «Наурызнама», «Бастаңғы Наурыз», 
«Жалынды жастар», «Қош келдің, берекелі 
Наурыз!» жастар акциялары мен флешмоб-
тар, интеллектуалды ойындар мен квесттер, 
әлеуметтік акциялар ұйымдастырылды. Сон-
дайақ, Қазақстан халқы Ассамблеясының 
«Шашу» акциясы шеңберінде қайырым-
дылық ісшаралары өтті. 1623 наурыз күн-

Үндеуін «Ардақты ағайын! Қадірлі әріптестерім, «Нұр Отан» 
партиясының мүшелері! Мемлекетіміздің аса маңызды тарихи 
сәттерінде халқыма үндеу жолдайтынымды білесіздер. Бүгін де 
баршаңызға үндеу жариялағалы отырмын. Бірақ, бүгінгі үндеудің 
маңызы зор. Мен Қазақстан Республикасының Президенті ретіндегі 
өкілеттігімді тоқтату жөнінде шешім қабылдадым. Бұл – оңай 
шешім емес. Биыл еліміздің ең жоғары лауазымындағы қызметімді 
атқарып келе жатқаныма 30 жыл толады. Халқым маған тәуелсіз 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті болу мүмкіндігін берді», – деген 
Нұрсұлтан Әбішұлы одан ары еліміздің 30 жылда жүріп өткен қиын 
да күрделі жолына қысқаша тоқтала келіп, жеткен жетістіктерді 
тізіп өтті. Одан кейін сөзін жастарға бағыттап, «Болашақ» түлектері 
мен жалпы өзге де жас буын еліміздің дамуына зор үлес қосарына 
сенім білдірді. Және, бұдан кейінгі жердегі өзінің құқықтары мен 
міндеттерін нақтылай айтты.

– Өздеріңіз білесіздер, заңдарымызға сәйкес мен Тұңғыш 
Президент – Елбасы (Ұлт көшбасшысы) мәртебесіне ие болдым. 
Елеулі өкілеттігі бар Қауіпсіздік Кеңесінің Төрағасы ретінде қызмет 
ете беремін. «Нұр Отан» партиясының Төрағасы, Конституциялық 
Кеңестің мүшесімін. Яғни, өздеріңізбен бірге боламын. Еліміздің, 
халқымыздың қамы – менің мүддем болып қала береді. Тәуелсіз 
Қазақстан мемлекетінің негізін қалаушы ретіндегі алдағы міндетім – 
басшылардың жаңа буынының билікке келуін қамтамасыз ету, – деді 
Тұңғыш Президент. 

Иә, бұл мәселе заңмен бұрыннан бекітіліп, нақтыланған болатын. 
Сондықтан, оған ешкімнің дауы болмасы анық. Және бір дау 
тудырмайтын ақиқат – келесі Президенттің кім болатындығы 
еді. Елдің көкейіндегі бұл мәселеге де Нұрсұлтан Әбішұлы: 
«Президенттің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда 
оның өкілеттігі қалған мерзімі аяқталғанға дейін Сенат Төрағасына 
беріледі. Содан кейін жаңа Президент сайлауы болады. Қазір 
Парламент Сенатының Төрағасы – ҚасымЖомарт Кемелұлы Тоқаев. 
Оны сіздер жақсы білесіздер. Ол Мәскеу мемлекеттік халықаралық 
қатынастар институтының түлегі, ғылым докторы. Ағылшын 
және қытай тілдерін еркін меңгерген. Басшылық лауазымдарда 
қызмет етіп, мол тәжірибе жинады. Еліміздің сыртқы саясатының 
қалыптасу жылдарында Сыртқы істер министрі, ПремьерМинистрдің 
орынбасары және ПремьерМинистр, Сенат Төрағасы болды. Елімізді, 
оның экономикасы мен саясатын жетік біледі. Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Бас хатшысының орынбасары болып жұмыс істеді. Бұл – 
оның дипломат ретінде сіңірген еңбегінің және Қазақстанға деген зор 
сенімнің жемісі», – деп жауабын айтып берді. 

Осылайша, Нұрсұлтан Әбішұлы транзиттік Президент ретінде 
таңдауы неліктен ҚасымЖомарт Тоқаевқа түскенін ашып айтты. 
Кемелұлының кемеңгерлік қасиеттеріне де қысқаша тоқталды. 
Мәлімдемесінің соңында болашақ Қазақ мемлекетін өзінің қалай 
көргісі келетінін айта келіп, барша отандастарымызға Тәуелсіз 
еліміздің туын тік ұстауды аманаттады.  

– Құрметті қазақстандықтар! Менің отандастарым! Мен бүгінгі 
сөзімді сіздердің әрқайсыңызға арнаймын. Еліміздің алдында ауқымды 
міндеттер тұр. Жетістікке жететінімізге сенемін. Мен Қазақстанның 
болашағын қалай елестетемін? Болашақ қазақстандықтар білімді, үш 
тілде сөйлейтін, еркін адамдардың қоғамын қалыптастыратынына 
нық сенімдімін. Олар – әлемнің азаматтары. Олар дүниені шарлайды. 
Олар жаңа білім алуға құштар. Олар – еңбексүйгіш. Олар – өз елінің 
патриоттары. Қазақстан 2050 жылы жалпыға ортақ еңбек қоғамына 
айналады деп сенемін. Бұл – бәрі де адам игілігі үшін жасалатын, 
экономикасы мықты мемлекет. Оның білім саласы да, денсаулық сақтау 
саласы да үздік болады. Онда бейбітшілік пен тыныштық салтанат 
құрады. Азаматтары еркін әрі тең құқылы, ал, билігі әділетті болмақ. 
Мұндай елде заң үстемдік етеді. Мен дұрыс жолмен келе жатқанымызға 
сенімдімін. Бізді тура жолдан ештеңе де тайдыра алмайды, – деді Ел-
басы.

Нұрсұлтан Әбішұлы осылайша ел көптен күткен өзгерісті күтпеген 
жерден жасады. Ал, 20 наурыз күні еліміздің жаңа Президенті Қасым
Жомарт Тоқаев қос Палаталы депутаттар мен Конституциялық Кеңес 
мүшелерінің, Жоғарғы Сот судьяларының, сондайақ басқа да мемле
кеттік органдар өкілдерінің алдында ант берді. Қ.Кемелұлы «Қазақ
стан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының Консти
туциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарына кепілдік беруге, жүктелген мәртебелі міндетті адал 
атқаруға салтанатты түрде ант етемін», – деген антын мемлекеттік 
тілде берді.

Міне, осы сәттен бастап Президент Қ.Тоқаев ресми қызметіне 
кірісті. Ендігі жерде мемлекет пен ел тағдыры Кемелұлының 
кемеңгерлігіне байланысты болмақ. Ал, Н.Әбішұлының 30 жылда 
атқарған еңбегіне уақыт төреші болашақта баға береді. «Қасым 
ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы» сияқты, еңбектері ел 
жадында «Нұрлы жол» боп жаңғыра ма әлде жәй бағдарлама болып 
қала ма? Бұл енді уақыттың еншісінде...

Нұрболат АБАЙҰЛЫ,
«Заң газеті»

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ
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ПРЕЗИДЕНТТІК  
ӨКІЛЕТТІГІН 
ТОҚТАТТЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

дері ауылшаруашылық өнімдерінің мерекелік 
жәрмеңкелер ұйымдастырылды.

22 наурызда аймақ басшысы А.Мұхамбе-
товтың қатысуымен өтетін негізгі шара Қоста-
найдағы орталық алаңда болады. Сондайақ, 
«Наурыз думан!»  театрландырылған көрінісі, 
жас әртістердің қатысуымен «Наурызбек – 
Наурызгүл!» көктемгі есімдердің мерекесі, 
балалар ұжымдарының «Наурыз – көктем, 
наурыз – жыр!» мерекелік концерті, «Ғасыр-
лар сыр шертеді» қазақ ертегілері, аңыздары 
мен әдетғұрыптарының сюжеті бойынша 
фольклорлық мереке, «Армандастар» вокал-
дық студиясы мен «Ақ дариға» қазақ әндері 
хорының мерекелік концерті, «Восток – дело 
тонкое» этнографиялық фестивалі өтеді. 

Жалпы, Қостанай облысында өңірдің 
білім беру мекемелері 120 наурызда оқушы-
лар арасында «Ұлы дала 

Ал, мәдениет мекемелері де 129 нау-
рыз аралығында «Нұр құшып Наурыз келді 
өлкемізге!», «Мерейлі Наурыз шашуы», 
«В гос теприимной юрте», «Наурыз келсе 
– құт келгені!», «Наурыз ду ман» фольклор-
лықэтнографиялық мерекелер, тақырыптық 
сөрелер, кітап көрмеинс талляциялар және 
көрсетілімдер жасаған болатын. Сондайақ, 
1417 наурызда Қостанайда «Рухани жаңғы-
ру» бағдарламасын іске асыру шеңберінде 
«Наурыз достарды шақырады» атты І халықа-
ралық хореографиялық өнер фестивалі өтті. 
15 наурызда Арқалық қаласында Қонысбай 
Әбілдің 65 жасына арналған «Бабадан қалған 
байтағым!» өңірлік ақындар айтысы ұйымда-
стырылды. 1516 наурызда Қостанайда «Жұл-
дызай» республикалық байқауының іріктеу 
кезеңі өтті. 

өнері», «Традиции 
и обычаи казахского 
народа», «Наурыз 
– береке бастауы», 
«Наурыз – народный 
праздник», «Празд-
ник,  во спетый в 
ле  гендах»  т ақы
рып тық сынып са
ғат та рын, көрмелер, 
қ а й ы  р ы м д ы л ы қ 
жәр мең келер, ұлт-
тық ойындар, халық 
ән дерінің байқаула-
рын өткізді. 

Беттерді дайындаған Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, Камила ЫСҚАҚОВА, Мәриям ӘБСАТТАР,
«Заң газеті»
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Маңғыстау облыстық сотында 22 наурыз – Ұлыстың ұлы күні  ме-
рекесіне орай салтанатты жиын өтті.

Аталмыш іс-шараға Маңғыстау облыстық сотының төрағасы 
Е.Дау лиев және судьялар, Маңғыстау облысы бойынша Соттар 
әкімшісінің басшысы Н.Алмашов, сондай-ақ, сот қызметкерлері қа-
тысты. 

Мерекелік жиынды облыстық соттың төрағасы Е.Даулиев ашып, 
қатысушыларды Наурыз мерекесімен құттықтады. 

– Осынау Наурызда тіршілік атаулыға жан бітіп, жер бусанып, 
тал-терек бүршік жарып, күн мен түн теңеледі. Ұлыстың ұлы күні  әр-
бір үйде қыстан қалған сүр ет қазанға салынып, адамдар бір-біріне 
деген өкпе-назын ұмытып, татуласып, бірін бірі қонаққа шақырған. 
Осылайша, олар мол дастарқан басында арқа-жарқа көңілмен, жеті 
түрлі дәмнен тұратын наурыз көжеден дәм татқан, – деді сот төрағасы. 

Сондай-ақ, сот жүйесінің ардагерлері де Ұлыстың ұлы күні – әз 
Наурызға деген ақжарма тілектерін айтып, қатысушыларды құт-
тықтады.  

Одан әрі Наурыз мейрамына орай, сот төрелігін жүзеге асыру-
дағы еңбектің жоғары сапасын қамтамасыз еткені үшін жергілікті 
соттардың судьялары мен мамандарына «Алғысхаттар» табыстал-
ды.

Судьялар одағы Маңғыстау облыстық филиалының төрағасы  
Р.Бейсенов наурыз мерекесіне орай ерлер арасында өткізілген 
шағын футбол жарысы жеңімпаздарын марапаттап, оза шапқан-
дарға «Үздік қорғаушы», «Үздік қақпашы», «Үздік шабуылшы» 
номинацияларын тапсырды. 

Мерекелік жиынның соңы М.Өскінбаев атындағы облыстық 
филармония көркемөнерпаздарының орындауындағы концерттік 
бағдарламамен жалғасты. 

Маңғыстау облыстық сотының баспасөз қызметі 

Әлемде екі жүзге тарта мемлекет бар десек, 
жер шарында азды-көпті үш мыңға жуық ұлт 
бар көрінеді. Әрине, сол этнос өкілдерінің 
қаншасы өз тілінде сөйлеп, нешесінің ана тілін 
ұмытқанын дөп басып айту қиын. Десек те, 
әлемдегі ұлт пен ұлыс атаулыны бір-бірінен 
даралайтын оның тілі ғана емес, ұлттық бол-
мысы. Дәлірек айтқанда, ұлттық мәдениеті, 
өнері екені даусыз. Әсіресе, кез келген ұлттың 
ұлылығын оның қолөнерінен көруге болады. 

Қазақстанның Тұңғыш президенті, Ұлт 
көшбасшсы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Рухани 
жаңғыру» атты мақаласында айтылғандай, «Біз 
жаңғыру жолында бабалардан мирас болып қа-
нымызға сіңген, бүгінгі тамырымызда бүлкілдеп 
жатқан ізгіліктерді қайта түлетуіміз керек» – де-

сек, ұлттық болмысымызды айшықтайтын қолө-
нерімізді қайта жаңғыртуды кешеуілдетпеуміз 
қажет-ақ. 

Өйткені, кейінгі жылдары атадан балаға 
жалғасып келген ұлттық мұраны сақтау өз ал-
дына, оны дамыту, келер ұрпаққа аманаттау 
мәселесі өзектілігін жоғалтып бара жатқандай. 
Бүгінде бірлі-екілі болса да бабалар ізін жалғас-
тырған ше бер лер бар. Алайда, олардың қолынан 
шыққан туындыларды да анда-санда ұйымда-
стырылатын көр мелерінен немесе тұрмыс та қол-
данудан шығып қалған кейбір көне бұ йымдарды 
мұражайдан ғана көретін жағдайға қалай жетіп 
қалғанымызды байқамай қалдық. Осы орайда, 
халықтық педагогиканың негізі болып саналатын 
қолөнердің жанашырларына сөз берсек.    

Қазан оттан түспей, уыз қаты-
рып, сорпа сапырып, мол дастархан 
жайылатын Ұлыстың ұлы күні – 
молшылықтың мерекесі. Шүкір, 
бүгінде елімізде Наурыз мейрамы 
басты мереке ретінде тойланып 
жүр. Елбасы Жарлығына сәйкес, 
бірнеше күн демалыс болған-
дықтан, дүрілдетіп атап өтуге мүм-
кіндік мол. Елордамыз Астанадан 
бастап, бүкіл облыс, аудан, ауыл-
дарда мерекелік алаң айшықтанып, 
ажарланып көзге түседі. Киіз үйлер 
сап түзейді. Ішіне енсеңіз, бейне 
бір ұлттық музейді аралағандай 
әсер құшағында жүресіз. 

«Төрлетіңіздер, дәм ауыз тиіңіз-
дер!» деген лебізден кейін далаға 
ұқсап кең жайылған дастарқанға 
жайғасасыз. Бәрі жайнап тұр. Ұлт-
тық тағамдар – жент, құрт, ежігей, 
ірімшік, қазы, қарта, шұжық, ба-
уырсақтан жей отырып, бабалар ғұ-
мыр кешкен заманды еріксіз елес-
тетесіз. Нөсердей төгілген наурыз 
жырына құлақ тосасыз. Халық ән-
дерін ынта-ықыласпен тыңдайсыз. 
Не керек, киіз үйлер қалашығынан 
аса ризалық сезіммен сыртқа бет-
тейсіз. Наурыз мейрамы салтанат 
құрған сайын киіз үйлерге кіріп, 
беташарды, тұсаукесерді, қыз ұза-
туды тамашалаймыз. Бұл түсінікті. 
Және осы әдет-ғұрыптардың дені 
күнделікті тұрмыс-тіршілігімізде 
қолданысқа еніп жүр.

Алайда,  мәселенің екінші 
жағын айтпай кетуге де болмайды. 
Яғни, бүгінде біз дастарқандағы 
ұлттық тағамдарды да зер сала 
көріп, тамсанып, таңданумен ғана 
жүрміз. Әйтсе де, құр осы бағытта 
жүре береміз бе? Былтырғы Наурыз 
бен биылғы мейрам аралығында 
ұлттық дәмдерді әзірлеу жұмысы 
қалай жүзеге асты? Ұмыт бола 
бастаған ұлттық тағамдар рецептін 
тірілтуге әрекет жасап көрдік пе? 
Бүгінде бар білетініміз ет, бауыр-
сақ, ірімшік, сары  май, құрт, жент 
секілді санаулы ғана тағамдар. 
Олардың өзін қолдан жасайтындар 
аз. Көбіміз өз ұлттық тағамдары-
мызды дүкендерден, базарлар мен 
жәрмеңкелерден сатып аламыз. 
Бағасы өте қымбат. Ұлыстың ұлы 
күні қарсаңында әдейі бағаларды 
білейік деп кеше ғана қаладағы 
бірнеше сауда орталығын ара-
лап көрдік. Кәдімгі қайнатылған 
ірімшіктің бір келісі 1800 бен 2000 

теңге аралығында, құрт 1500-2000 
теңге, шұбат 650-800, қымыз 600-
700 теңгеден сатылып жатыр. Қа-
зы-қартаның бағасы қашаннан 
қымбат. Келісі 2500-3000 теңгенің 
шамасында. Сүт өнімдері сатыла-
тын павильонға барып, әншейінде 
бос тұратын сөрелерге көз салдық. 
Қазақтың ғасырлардан жеткен 
ғажап тағамдары толып кетіпті. 
Сау да герлер бағаның қымбат болу 
себебін, біріншіден, жем-шөптің, 
екіншіден жанар-жағармайдың 
қымбаттап кеткенімен түсіндірді. 

Сондай-ақ, табиғи өнімдердің 
арзан болмайтын тағы бір себебі 
оның жұмысы көптігінен дей-
ді. Алайда, бір қызығы, қандай 
жоғары баға қойса да, тапсырыс 
беріп отырып, қалталылар ұлттық 
тағамдарымыз ды алып жататынын 
айтады. Ал, Наурыз мерекесі тая-
ғанда, олардың қатарына тұрмысы 
төмен азаматтар да қосылады екен. 
Себебі, күнделікті алмаса да, жұрт 
әйтеуір Ұлыстың ұлы күнін той-
лағанда ата-дәстүрді сақтағысы 
келеді. Намысқа тырысып, қан-
ша қымбат та болса дастарқанын 
ұлттық ас мәзірімен көмкеруге 
тырысады.

Ешқандай қоспасы жоқ, та-
биғи өнім әлдеқайда пайдалырақ. 
Сондықтан, жылына осылай бірер 
күн болса да құнарлы аспен ауқат-
танған бала-шаға үшін қуанасың. 
Базарда бабалар сарқытындай төл 
тағам түрлерінің саудасы қызып 
тұрғанына қуанасың. Сөмкесін 
ағарғанға толтырған замандастарға 
қарап қуанасың. «Шіркін-ай, Нау-
рыз секілді той күнде болса ғой» 
деп тілегің келеді. 

Бірақ, сол тағамдарды базардан 
сатып ала бергенше, қыз-келін-
шектер өздері жасаса тіпті тамаша 
болар еді. Біріншіден, ақшаға үнем. 
Екіншіден, бала-шағаның аузы 
ақтан арылмас еді. Үшіншіден, 
ұлттық тағамдар рецепті ұмытыл-
майды. Рас, ағарғаннан май шайқау, 
құрт жасау, ірімшік әзірлеу оңай 
жұмыс емес. Сондықтан да шығар, 
қыз-келіншектердің өз үйлерін-
де әзірлемейтіні. Әйтсе де, үйде 
әзірлеуге болатын жеңіл тағамдар 
да бар. Мәселен, сүзбе. Дүкендер 
мен базарларда бағасы шарықтап 
тұрған сүзбені айраннан жасап 
алуға болады. Ол үшін айранды 
дорбаға құйып, жоғары іліп қойса 

болғаны. Суы әбден ағып болған 
соң қап түбінде тек қоюы қалады. 
Міне соны ыдысқа салып, үстіне 
тұз сепсеңіз болды, сүзбе әзір. 
Оның ащы әрі қышқыл дәмі тәбет 
ашады. Кез келген дәмге немесе 
сорпаға құйып іше беруге болады. 

Сондай-ақ, сүттен жасалатын 
тағамдардың ішіндегі ең оңай әзір-
ленетін тағы бірі – қызыл ірімшік. 
Оның ақ және қызыл екі түрі бар. 
Қызыл ірімшік жасау үшін қойдың 
сүтін қазанға құйып жылытады. 
Артынша «мәйек» деп аталатын 
сүт ұйытқышты әлгі қазандағы 
сүтке салады. Сүт дір етіп 5-10 
минут ішінде ұйиды. Мәйек салып 
ұйытқан сүтті пышақпен торлап 
тіледі де, қайната бастайды. Біраз 
уақыттан кейін ұйыған сүт бөлек-
теніп, ақ ірімшікке айналады. Тағы 
біраз қайната түссе, ақ ірімшік 
сарғайып, қызара түседі. Бас-аяғы 
бір сағатта осылай қайнатып алуға 
болатын ірімшіктің базардағы баға-
сы – 2000 теңгеден жоғары.  

Сонымен қатар, құртты жасау 
да аса қиын емес. Құрт – таңның 
атысы, кештің батысы үй көрмей, 
асыр салып ойнайтын баланың ең 
сүйікті тағамы. Және, тұнып тұрған 
кальций. Тіпті, ғалымдар екі бала-
ның біріне кальций қоспасын, екін-
ші біріне құрт беріп сынақ жасап 
көріпті. Бірер айдан кейін құрт же-
ген баланың кальциі жоғарылағаны 
белгілі болған. Мінекей, осындай 
құртты жасау үшін ашыған сүзбе 
болса болғаны. Соны алақанға 
салып түрлі пішіндегі құрт жасай 
беруге болады. Дайын болғандарын 
жоғары жерге қойып кептіреді. Бар 
болғаны осы.  

Наурыз мейрамында жас келін-
дер арасында осындай ұлттық 
тағамдар жарысын өткізсе, ол бір 
таптырмас жоба болар еді. Қаты-
сушылар тап сол алаңда қазақтың 
ұлттық тағамдарын жасаудан жа-
рысса. Кім тез әрі дәмді етіп жаса-
са, жеңіске сол жетеді. Байқаудың 
және бір шарты ұмытыла бастаған 
ұлттық тағам түрін тірілту болса. 
Ешкім бірін бірі қайталамауы шарт. 
Міне, сонда біз бір оқпен екі қоян 
атып алар едік, яғни, әрі бүгінгі 
буын ұлттық тағамдарды үйренер 
еді, екіншіден Наурыз сценарийі 
байи түсер еді. 

Айсұлу АСАНҚЫЗЫ

МҰРА

ҚАЗАҚ ҚОЛӨНЕРІНЕ 
ҚОЛДАУ КЕРЕК

ҰСЫНЫС

ҰЛТТЫҚ ТАҒАМНЫҢ 

БАҒАСЫ НЕГЕ ҚЫМБАТ?

Алмас МҰСТАФА, қолөнер шебері:
– Біз дамушы ел болғаннан кейін шығар, ұлттық өнеріміз ақырындап болса да да-

мып келеді. Негізі, оның даму тенденциясы тікелей бізге байланысты. Мысалы, менің 
«Алмастер» шеберханасын ашып, қолөнермен айналысып жүргеніме 10 жыл болды. 
Меніңше, бүгінгі қолөнершілер дұрыс жұмыс істеп, шәкірт тәрбиелеуді қолға алса, 
заманға сай өз өнерлерін насихаттап, қазақ қолөнершілері араның ұясы сияқты бір 
жерге жиналып, бірігіп өнім жасап, оны шетелге шығарып, өзге елдермен тәжірибе 
алмасса, қазақ деген ұлттың қолөнерінің ғұмыры да ұзақ болмақ. 

Біз жыл сайын мүмкіндігінше шет мемлекеттерге шығып, түрлі көрмелерге қа-
тысып тұрамыз. Сонда біз қай елде не дамып жатыр, кімнің қолөнер өндірісі мықты 
деп салыстырамыз. Осы уақытқа дейін Орта Азия елдерін аралап болып қалдым. 
Үндістан мен Қытайдың қолөнері қатты дамыған. Ол жақта жеке мақта-мата 
министрлігі бар. Демек, сол мақта-матаның өзінен мемлекетке кәдімгідей қаржы 
кіреді деген сөз. Өзбектерде қолөнер академиясы бар. Олардың ішкі өнімінің елу па-
йызы қолөнерден кіреді екен. Мысалы, Иранда жыл сайын қолөнерді дамытуға 1 млрд 
доллар ақша бөлінеді. Ол үздік жоба ұсынған шеберлерге құрылғылар мен материал-
дарын сатып алу үшін беріледі. Сол шеберлер жылдың соңында мемлекет бюджетіне 
берілген көмекті 10 еселендіріп кіріс түсіреді екен. Оларда экспортқа шығару жүйесі 
де жақсы ойластырылған. 

Сабина ИБРАИМОВА, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
жанындағы Абай ғылыми-зерттеу институты ЖОО-ға дейінгі білім беру 
кафедрасының оқытушысы: 

– Ұлттық өнер халқымыздың қолданбалы өнерінің ең биік жетістіктерінің бірі. 
Бүгінге дейін күнделікті өмірімізде қолданылып келген түрлі ою-өрнектер, сәндік әше-
кей бұйымдар талай ұрпақтың ой-өрісінің жемісі. Алайда,   технологияның дамыған 
заманында көпшілік, әсіресе, жастар арасында қолөнерге қызығатындар аз. Яғни, 
ғаламтордың шырмауына ілінген жас буынның бойына ұлттық құндылықтарды 
сіңіру кейінгі кезде қиындап барады. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» демекші, 
бұрындары қолөнерге баулу отбасынан басталатын. Әже-апаларымыз хас шебердің 
өзі болмаса да, қолдарынан ине түспейтін. Ер азаматтарымыз бір шеге қақса да, 
түзу қағатын еді.

Ал, қазіргі ата-аналар баланы ондай-мұндайға баулымақ тұрмақ, оған жарты 
сағат көңіл бөлуге уақыт таппай жатады. Сондықтан, бұл іс мектептен басталып, 
жоғары оқу орындарында жалғасын табуы керек. Абай ғылыми-зерттеу инсти-
тутының жоғары оқу орындарына дейінгі да йындық кафедрасында «Жас шебер» 
қолөнер үйірмесінің жұмыс істегеніне біраз жыл болып қалды. Онда біз жастарға 
қолөнердің қыр-сырын үйретіп қана қоймай, икемі бар жастардың қолынан шыққан 
дүниелерді көрмеге шығарып, оқу орнының мұражайына қоямыз.  

К.ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»
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– Арман Төлегенұлы, «Қазақстан 
барысы», «Еуразия барысы» секілді 
жобалар қалай дүниеге келді? Алды
мен соған тоқталсаңыз.
– Тоғыз жыл бұрын өзіміздің жігіттер-

мен Моңғолияға барғанбыз. Баянөлгейге 
соқтық, одан ары астаналары Ұланбатор-
да болып қонақ үйге кірсек те, мейрамха-
наға барсақ та, төрде спорттық киім киген 
жас жігіттің үлкейтілген портреті ілулі 
тұрады. Содан мен сол жердегі күтуші 
жігіттерден «бұл кім?» деп сұрадым. 
Олар жыл сайын моңғол күресінен үлкен 
жарыс өтетінін, соның жеңімпазы «Арыс
тан балуан» деген атақ алатынын, ондай 
балуан бірақ күнде елге танылып, халық 
осылай құрметтеп, суретін төрлеріне іліп 
қоятынын айтты. Ұлт батыры есебінде 
саналады екен. 

Содан маған моңғолдар да біз сияқты 
көшпелі халық, біздің қазақ күресі де 
моңғол күресінен артық болмаса, кем 
емес, ендеше «мұндай жарысты бізде 
де өткізіп, қазақ күресін неге насихат-
тамасқа, қазақтың намысты жігіттерін 
неге көбейтпеске?» деген ой келді. Сол 
жолы бізге моңғол күресінен өтіп жатқан 
жарыс ты тамашалаудың сәті түсті. Өз 
көзіммен көрдім, Президенттерінің өзі 

Жәрмеңке

 Ақтөбе облыстық мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл департаменті және Ақтөбе қала-
сының әкімдігі азаматтардың ең сұранысқа 
ие мемлекеттік органдар өкілдерімен кез-
десуін ұйымдастырды.

Ағымдағы жылдың алғашқы мемлекет-
тік қызметтерді көрсету жәрмеңкесі «Ха-
лықтық кеңсе» ғимаратында өткенін айта 
кетейік.

Жер қатынастары, тұрғын-үй коммунал-
дық шаруашылығы, сәулет, қала құрылы-
сы, білім беру, денсаулық сақтау және 
әлеуметтік төлемдер бағытында ел тұрғын-

дары көптеген керекті кеңестерін алды.
Сондай-ақ, жәрмеңке барысында аза-

маттарға электронды үкімет порталының 
дағдыларын игеруге көмек көрсетілді. Ұй-
ымдастырушылардың айтуынша, іс-шара 
азаматтардың туындаған мәселелерін ше-
шуде бірегей алаң болып табылады.

– Біз мұндай жәрмеңкені 2017 жылдың 
басынан бастап өткізіп келеміз. Бүгінгі күнге 
дейін бізге бас-аяғы 662 азамат жүгінді. 
Негізінен тұрғындар жылжымайтын мүлікті 
тіркеу, білім беру, денсаулық сақтау және 
тұрғын-үй коммуналды шаруашылығы 
мәселелері бойынша сұрақтар қойып, 

КЕЗДЕСУГЕ КЕЛГЕНДЕР КЕРЕКТІ КЕҢЕСІН АЛДЫ

дұрыс. Егер олар ресми түрде бастаса, 
ұлтжанды азаматтар қолдап кетері анық.

– Осы күрес саласының жат
тықтырушылары мен төрешілері 
бас қосқан ғылыми конференцияда 
моңғол, жапон күрестерін зерттеу 
жөнінде ұсыныс тастағаныңыз 
есімізде. Ондағы мақсат не, зерттеу 
жасалды ма?
– Дұрыс айтасыз, мені «Қазақ күресі» 

федерациясына басшылыққа шақырған 
соң ұлттық күресімізге бар ынтаммен 
кірістім. Оны дамыту үшін ғылыми зерде-
леу керек деп шештім. Осы бағытта жат-
тықтырушылар мен төрешілердің басын 
қосып ғылыми конференциялар өткізіп, 
алдымен қазақ күресінің әдістәсілдерін 
зерттеп алдық. Ережелеріне көп өзгеріс
тер енгіздік. Моңғол мен жапон күресін де 
мамандар зерттеп, қазақ күресінен артық 
жері қайсы, кем тұсы не деген сауалдарға 
жауап бердік. 

Оларды зерттеудегі мақсат қазақ 
күресін дамыту үшін оның әдістемелік 
оқулығын жазып, болашақта мектеп 
бағдарламасына енгізу. Қазақтың әр 
баласын қазақша күрестің әдістәсілін 
меңгеріп, күреспен айналысатын дәре-
жеге жеткізу. Мәселен, 2010 жылы біз 
«Қазақстан барысы» жобасын бастағанда 
елімізде 30 мың бала қазақ күресімен 
айналысса, бүгінде 150 мыңнан асты. 
Бұл жақсы жетістік деп есептеймін. Ал, 
мектеп бағдарламасына енер болса, онда 
бұл көрсеткіш еселеп өседі. Жалпы, осы 
күрестің айналасында жүрген біздердің 
басты бір арманымыз қазақ күресін олим-
пиада ойындарына кіргізу. Сонымен 
қатар, мен осы «Қазақстан барысында» 
Қажымұқан, Балуан Шолақ секілді аса 

ауыр салмақтағы балуан шығаруды ар-
мандап жүрмін.

– Қазақта «Тоқпағы мықты бол
са, киіз қазық жерге кіреді» деген сөз 
бар. Қазақ күресінен «Евразия бары
сы» секілді халықаралық жарыстар 
өткізіп жатырсыздар. Осылай
ша, әлемдік қауымдастық алдында 
жақсы насихатталса, сіздердің ар
мантілектеріңіз орындалып, олим
пиадалық ойындар қатарынан көріп 
те қалармыз. Осы ретте, Жақсылық 
Үшкемпіров ағамыз бір сұхбатында 
қазақ қыздарының күрес, бокспен 
айналысқанын қаламайтынын, 
кейін тағдырлары қиын болатынын 
айтқаны бар еді. Сіздің пікіріңіз 
қандай?
– Мен де қыздардың ауыр атлетика, 

бокс, ережесіз жекпежекпен айналысқан-
дарын қаламаймын. Ал, күрестің жөні 
бөлек. Мұнда спортшы көбіне салмағы 
өзімен деңгейлес адаммен күреседі. Ар-
тық салмақ түспейді. Негізінде қыздар-
дың спорттың бір түрімен айналысып, 
өзінөзі қорғай алғаны дұрыс деп есеп-
теймін.

– Өмірбаяныңызға қарап отыр
сақ, Ресейдегі әскери училищеде 
оқыпсыз. Ал, журналистикаға қалай 
келдіңіз?
– Біз жігіт болып қалған шақта телеар-

наларда әскери патриоттық фильмдер көп 
көрсетілетін. Соның әсері шығар ұшқыш 
боламын деп, Свердловскідегі әскери 
ұшқыштар дайындайтын училищеге құжат-
тарымды жинастырдым. Сөйтсем, менің 
құжатымды сол кездегі әскери комисса-
риаттағылар ұшқыштар бөліміне емес, 

инженерлік бөлімге бағыттап жіберіпті. 
Басында амалсыз оқығаныммен, кейін 
ұнамай, жарты жылдан соң өтініш жазып, 
оқуды тастап, сол жердегі әскери бөлімде 
азаматтық борышымды өтедім. Сол кезде 
әскери газеттерге мақала жазып тұрдым.

Негізі, мен оқушы кезімде мазмұнда-
ма, шығарма жазуда алдыма жан салмай-
тынмын. Содан не керек, әскерді бітірген 
соң әскери бөлім бастығының жолдама-
сымен журналистика факультетіне түсіп, 
осылайша журналист болып кеттік.

– Қатардағы тілшіліктен үлкен 
арнаның бас директорлығына дейін 
көтерілдіңіз. «Қазақ күресі» федера
циясына кеткеніңізге өкінбейсіз бе? 
Жалпы, қазіргі таңдағы арналардағы 
бағдарламаларға көңіліңіз тола ма?
– Өкінбеймін. Өйткені, бұрынғы сөз 

бостандығы қалай еді, қазір қалай болып 
барады? Бұрынғымен салыстырғанда 
көп жағдай өзгерді. Арналардан көбі-
не концерттер мен шоу бағдарламалар 
беріледі. Бұрынғыдай сараптамалық 
бағдарламалар, журналистік зерттеулер 
деген мүлде азайды. «Су ішкен құдығыңа 
түкірме» деген сөз бар ғой, мен мұны жа-
ным ашығандықтан, арналардың қазіргі 
беталыстарына көңілім толмағандықтан 
айтып отырмын.

– КТК телеарнасында бас ди
ректорлықта жүргенде «Қасым» 

атты фильм түсіруге мұрындық 
болдыңыз. Көрермен тарапынан 
жақсы бағаланған туынды болғанын 
білеміз. Қазіргі таңда әр арна сериал
дар түсіріп жатыр. Солар туралы 
пікіріңіз қандай?
– «Қасым» фильмін түсіру идеясы 

менікі болғанымен, кейін қаржы жетпей 
«Қазақстан» ТРКның сол кездегі төрайы-
мы Нұржан Жалауқызына айтып едім, ол 
кісі қолдады. Украина, Ресей арналары да 
көмек қолдарын созды. Соның арқасында 
бұл фильм жақсы шықты және жұмсалған 
қаржысын өтеп, қазіргі таңда кассалы 
фильмге айналды. Сондықтан, арналар 
осындай патриоттық фильмдер түсіруі 
керек. Оған негіз болар батырларымыз 
баршылық қой. 

Расын айтқанда, арналардың қазіргі 
түсіріп жүрген дүниелеріне көңілім тол-
майды. Кейбірі тұрмыстық драма, енді 
бірі әзілоспақ бірдеңелерді экрандауда. 

– Әңгімемізді қайтадан қазақ 
күресіне қарай бұрсақ, төрешілердің 
әділдігі қазіргі таңда қай деңгейде?
– Біз «Қазақстан барысы» мен Ев-

разия барысы» жобаларын өткізген 
кезде алғашқы естіген сынымыз осы 
төрешілерге қатысты болды. Сондықтан, 
төрешілердің 100 пайыз әділдігіне қол 
жеткізу де менің армандарымның бірі. Біз 
бұл бағытта көптеген шара қабылдадық. 
Жарыстар қарсаңында да төрешілермен 
көп әңгіме жүргіземіз. Олар бұра тартса, 
төрешіліктен қуылатын қатаң жаза қол-
данатынымызды біледі. Мәселен, бұрын 
жапондардың суммосы өтіп жатқанда, 
төрешінің жанында екі самурай тұрады 
екен. Егер төреші бұра тартса, сол сәтте 
басын шауып тастайтын болған. Сон-
дықтан, болашақта біз де төрешілердің 
кіршіксіз әділдігіне қол жеткізетін бола-
мыз.

– «Қазақстан барысы» мен «Ев
разия барысын» қанша елдің теле
арналары түсіріп, қанша көрермен 
тамашалап жүр?
– Біздің өзімізде «Қазспорт», «Қа-

зақстан» арналары 6 сағат трансляция 
жасаса, Ресейдің «Матч» ТВ, «Боец» ар-
налары көрсетіп жүр. «Әлем барысына» 
Түркияның балуаны келіп еді, олардың 

телеарнасы да көрсетті. «Евразия бары-
сына» 50 мемлекеттен алыптар келгенін 
білесіздер, болашақта сол елдердің бәрі-
нен бірбір телеарна келіп түсірсе, көрер-
меннің санын мыңдап емес, миллиардтап 
есептейтін шығармыз.

– Бір жолы «Тұран» ТВдан ба
лық аулап жүргеніңізді көріп қалып 
едік, бұл жай әуестік пе әлде аңға, 
балыққа жиі шығасыз ба?
– Менің атам да, әкем де аңшы 

болған. Сондықтан, 7 жасымнан солар-
дың соңынан еріп, осыған әуестігім ерте 
оянған. Әкем ерте қайтыс болды да, атам 
Қабыл мені қасынан тастамайтын. Мен 
атаның тәрбиесін көп көрген жігітпін. 
Қазір де қаланың шуылынан шаршағанда 
табиғат аясына кетіп қалуға тырысамын. 
Өкінішке қарай, жиі шығуға қол тие бер-
мейді.

– Жақында бір сұхбатыңызда 
енді туризм саласында төңкеріс 
жасасам депсіз. Зерендіден демалыс 
орнын да ашыпсыз, қаншалықты 
жетістікке жеттіңіз?
– Туризмді дамыту жалғыз менің қо-

лымнан келетін шаруа емес. Бұған мем-
лекеттің де, ірі кәсіпкерлердің де инвести-
циялық жобалары қажет. Жолдан бастап 
өзге де инфраструктураларды дамытпай 
туризмнің тамырына қан жүгірту қиын. 
Дегенмен, Зерендіден демалыс орнын 

ашқаным рас, қазақтың калоритін таны-
татын қызмет түрлерін көрсетеді. Өзінің 
қалыптасқан тұрақты демалушылары бар.

– Қарындасыңыз Жанар құрақ 
көрпені брендке айналдырып, та
нылып жүр. Бұған да сіздің ықпа
лыңыз бар ма, әлде өз жобасы ма?
– Жоқ, ол өз жобасы. Кезінде Жанар 

Ленинградта мәдениеттанушы маман-
дығы бойынша оқыған. Жалпы, біздің 
әжеміз кереметтей ісмер, шебер адам 
болатын. Кішкене кезінде әжесінен үй-
ренгені бар дегендей, бұл жобаны өзі 
бастап жүр. Мен тек қолдап, қазақы 
бөрік, шапан, саптама етік тіктір деп ой 
айтқанмын, сол бойынша қазір кәсібін 
дөңгелетіп жүр.

– Бір сөзіңізде атаның тәрбиесін 
көрген бала екеніңізді айттыңыз, 
өзіңіз балаларыңызға тәрбие берген
де қандай ұстанымды ұстанасыз?
– Мен атаның баласы болған соң 

ешкім бетімді қаққан жоқ, еркін өстім. 
Сол сияқты мен де балаларымды ер-
кін өсірдім. Таңдау құқығын өздеріне 
бергенмін. Мамандықтарын да өздері 
таңдады, шетелде білім алды. Үлкен ұлым 
Қытайда, АҚШта оқыды. Бірақ, ұлтжан-
дылықты, елінің патриоты болуды бойла-
рына сіңірдім. Үш ұлым да ана тілімізде 
еркін сөйлейді.

– Өзіңізбен Ұлыстың ұлы күні 
– Наурыз мерекесіне орай сұхбат 
құрып отырмыз ғой. Ұлттық ме
рекемізді отбасыңызда қалай атап 
өтесіз?
– Осы мереке ортаншы ұлымның туған 

күнімен сәйкес келеді. Сондықтан, біз 
жылда Зерендіге, елге кетеміз. Жоғарыда 
демалыс орнын аштым дедім ғой, сол 
жерде қазанқазан наурыз көже пісіріліп, 
ұлттық спорт түрлерінен жарыс ұйымдас
тырып, мерекені кәдімгідей қазақы түрде 
атап өтеміз.

– Әңгімеңізге рақмет. Ұлыс оң 
болсын!

Сұхбаттасқан 
Нұрболат АБАЙҰЛЫ,

«Заң газеті»

Арман ШОРАЕВ, 
«Қазақ күресі» федерациясының президенті:

«АРМАНЫМ – ҚАЗАҚ КҮРЕСІН 
ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНА КІРГІЗУ»

қоржынмен 100 мың долларды алып 
келіп отырды. Кәсіпкерлер де ақша ті-
гіп, байлары үйірүйір жылқысын айдап 
келіп, құрмет көрсетіп жатыр. Сол кезде 
моңғол күресі олардың рухтарын көтеріп, 
патриоттық сезімдерін оятатынына анық 
көз жеткіздім. Содан елге келген соң 
жігіттерді жинап ақылдастым. Мадияр 
Алдоңғаров деген досым ол кезде Қызыл
орда облысы әкімінің бірінші орынбасары 
болатын. Қазақ күрес федерациясында 
қызмет еткен Тайыр Рзақұлов үшеуіміз 
ақылдасып, Қызылорданың орталық 
стадионында «Алтын белбеу» деген 
атпен алғаш рет қазақ күресінен үлкен 
жарыс өткіздік. Сәтті өтті. Содан кейін 
«Қазақстан барысы» жобасын бастадық. 
Атауын Дархан Мыңбай қойып берді. 
Барыс деген қасиетті аң ғой. Алғашқы жа-
рысты Астанада өткіздік. Елбасы батасын 
беріп, құттықтау сөзін жіберді. «Дәулет» 
спорт кешені 4 мың адамға шақталған 
болса, 6 мың көрермен келді. Түрегеп 
тұрып көргендер де болды. Мен ол кезде 
КТК арнасының бас директорымын ғой, 
трансляцияның рейтингісі де жоғары 
болды. Қазақ күресінің де рухты көтерер 
құдыретіне көзіміз жетті. Одан кейін 
«Жас барыс» жобасын өткіздік. Артынша, 
«Евразия барысы» жобасын қолға алдық. 
Осылайша жалғасып кете берді. 

– Қазақ күресін ұлттық брендке 
айналдыра алдыңыз. Ал, біздің қы
мыз, қазы, бүркіт, тазы секілді қа
заққа ғана тән құндылықтарымыз
ды өзгелер патенттеп алып жатыр. 
Осы тұрғыда ойыңыз қандай?
– Осы арада елден сүйінші сұрап айта 

кетейін, ЮНЕСКО қазақ күресін қорғала-
тын мәдени құндылықтар тізіміне енгізді. 
Енді оны ешкім патенттеп ала алмайды. 
Халықаралық қауымдастық қазақтың 
күресі деп таниды, мойындайды. Сол 
сияқты қымызды да, қазыны да, басқа 
да қазаққа тән дүниелерді патенттеп, 
ЮНЕС КОның мәдени құндылықтар 
тізіміне енгізіп, халықаралық қауымдас
тық алдында дәлелдеп қою қажет. 

Әйтпесе, қазір плагиаттар көбейіп 
жатқан заманда ұлттық құндылықтары-
мыздан айырылып қалуымыз мүмкін. Бұл 
іспен Мәдениет және спорт министрлігі 
секілді тиісті ведомство айналысқаны 

...зерттеудегі мақсат қазақ күресін дамыту үшін 
оның әдістемелік оқулығын жазып, болашақта мек-
теп бағдарламасына енгізу. Қазақтың әр баласын 
қазақша күрестің әдіс-тәсілін меңгеріп, күреспен 
айналысатын дәрежеге жеткізу. Мәселен, 2010 
жылы біз «Қазақстан барысы» жобасын бастағанда 
елімізде 30 мың бала қазақ күресімен айналысса, 
бүгінде 150 мыңнан асты. Бұл жақсы жетістік деп 
есептеймін.

қызығушылық танытып, жүгініп жатады. 
Сонымен қатар, біз әлеуметтік желілер мен 
жаңалықтар порталдарына мониторинг 
жүргізіп, азаматтардан жиі қойылатын 
сұрақтарды ескеріп, құзыреттілігіне кіретін 
уәкілетті мамандарды тартамыз», – деді 
облыстық мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
департаментінің өкілі Ислам Алпысбаев.

Аталмыш шараның мақсаты – мемле-
кеттік қызмет көрсету сапасын жақсарту, 
халық арасында электронды мемлекеттік 
қызметтерді кеңінен насихаттау және ха-
лыққа қажетті консультативтік-әдістемелік 
көмек көрсету.  

Анар ТӘҢІРБЕРГЕНОВА

(Соңы. Басы 1-бетте)
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Кездесу 

Әріптестік жалғасады
Ақмола облыстық сотында Соттар әкімшісінің басшысы 

Данияр Сапарбек А.Мырзахметов атындағы Көкшетау уни-
верситетінің өкілдерімен кездесу өткізді.

Сонымен қатар, аталмыш кездесуге PhD докторы 
М.Абыл асимов, «Құқықтану» кафедрасының меңгерушісі, 
доктор, профессор А.Бухаева, заң ғылымының кандидаты, 
профессор М.Жолумбаев және облыс тық соттың қызмет-
керлері, сотта тәжірибеден өтіп жат қан университет түлек-
тері мен студенттері қатысты. 

Іс-шараға қатысушылар Ақмола облыстық сотының жұ-
мысымен, оның ішінде сот төрелігіне қолжетімділікті қамта-
масыз ету, азаматтарға жағдай жасау, пилоттық жобаларды 
енгізу, соттарда электронды технологияларды қолдану және 

ТАЛАП ЖОБА

тәжірибеден өтуші студенттерді да йындау бойынша атқа-
рылып келе жатқан жұмыстардың барысымен танысты.  

Соттар әкімшісінің басшысы Данияр Сапарбек универси-
теттің өкілдерімен әңгімелесу барысында, сот қызметкерлері 
жоғары оқу орындарының студенттеріне кәсіби икем қалып-
тастыруға көмек көрсетуге дайын екенін атап өтті. 

Сондай-ақ, студенттерді кәсіби шыңдалуға, өз халқына 
пайдасын тигізуге және сапалы білім алуға шақырды. 

«Құқықтану» кафедрасының меңгерушісі, профессор 
А.Бухаева бекітілген меморандум және университеттің білім 
беру бағдарламасын дамыту жоспарының аясында одан әрі 
әріптес тік жүргізуге ниетті екендіктерін білдірді. 

Ақмола облыстық сотының 
баспасөз қызметі 

МІНСІЗ СУДЬЯ – ӘДІЛ СОТ КЕПІЛІ
ПІКІР 

Мемлекеттік қызметшілердің 
моральдық-адамгершілік бейнесiне 
және iскерлiк қасиеттеріне қойыла-
тын талаптарды жоғарылату мақса-
тында 2015 жылғы 29 желтоқсанда 
Қазақстан Республикасы мемлекеттiк 
қызметшiлерінiң Әдеп кодексі және 
Әдеп жөніндегі уәкіл туралы ереже 
бекітілді. 

Аталмыш ережеге орай шыққан 
Тұңғыш Президенттің Жарлығы 2016 
жылдың 1 қаңтарынан бастап қолда-
нысқа енгізілді.

Айта кетерлігі, Әдеп кодексі 
жалпы ережелер, мінез-құлықтың 
жалпы стандарттары, қызметтен 
тыс уақыттағы мінез-құлық, қыз-
меттік қатынас тардағы мінез-құлық 
және көпшілік алдында, оның ішінде 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
сөйлеуге байланысты мінез-құлық 
стандарттары деп аталған бірнеше 
бөлімнен тұрады.

Әдеп кодексі, яғни мемлекеттік 
қызметшілердің қызметтік әдеп қағи-
далары Қазақстан Республикасының 
Конституциясына, «Қазақстан Рес-
публикасының мемлекеттік қызметі 
туралы» 2015 жылғы 23 қараша-
дағы, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қа-
рашадағы Қазақстан Республикасы-
ның заңдарына, жалпы қабылданған 
моральдық-әдептілік нормаларына 
сәйкес, мемлекеттік қызметшілер-
дің моральдық-әдептілік бейнесіне 
қойылатын жалпы қабылданған та-
лаптарды, сондай-ақ, олардың мі-
нез-құлқының негізгі стандарттарын 
белгілейді.

Кодекс халықтың мемлекеттік 
органдарға сенімін нығайтуға, мем-
лекеттік қызметте өзара қарым-қа-
тынастың жоғарғы мәдениетін қа-
лыптастыруға және мемлекеттік 
қызметшілердің әдепсіз мінез-құлық 
жағдайларының алдын алуға бағыт-
талған.

Мемлекеттік қызметшілердің 
сырт келбеті олардың қызметтік мін-
дет терін орындау кезінде мемлекет-
тік аппараттың беделін нығайтуға 
ықпал етуге, іскерлікпен, ұстамды-
лықпен және ұқыптылықпен ерекше-
ленетін жалпы қабылданған іскерлік 
талаптарына сай болуға тиіс.

Мемлекеттік қызметші адал, әділ, 
қарапайым болуы, жалпы қабыл-
данған моральдық-әдептілік норма-

Азаматтардың құқықтары мен бостандықта-
рына заңмен кепілдік берілуі, соттың тәуелсіз 
және әділ болуы – тәуелсіз мемлекеттің басты 
бел гілері. Халқымыздың біртуар ұлы Әли хан 
Бөкейханның «Би түзу, билік әділ болсын» деген 
сөзі осы заңдылықты одан әрі айшықтап тұр. 
Баба өси етінің үдесінен шығу жолында тәуел-
сіз еліміздің сот жүйесінде жаңа бастама лар 
үздіксіз қолға алынып келеді десек, солардың 
бірі Жоғарғы Сот енгізген «Сот жү йесінің жеті 
түйіні» жобасы. Онда сот жүйесі дамуының жеті 
басым бағдарла масы шоғырландырылған.

Солардың бастысы – Мінсіз судья. Халық 
сенімі мен құрметіне ие болуда сала судья жұмы-
сына тікелей тәуелді. Яғни, сот жүйесінің беделі 
судьялардың әділ төрелігімен өлшенеді. Мұны 
ескерсек, тәуелсіз сот төрелігінің халықаралық 
стандарттары негізінде қазақстандық қоғамның 
сұранысына сай жоғары кәсіби сот корпусын 
қалыптастыру қа шан да өзекті. Бұл тұрғыда Ұлт 
жоспа рының 17 , 19- қадамдарын, яғни, су дья лау-
азымына кандидаттарды іріктеу механизмін, Сот 
төрелігі академиясы, судьялардың есептілігі мен 
жауапкер шілігі институтын одан әрі жетілдіру 
шаралары жан -жақты саралануда. 

Ал, Әділ процесс аясында соттың әділ дігі 
мен объективтілігіне қоғамның қанағаттанбау 
себебін анықтау, сол арқылы халықтың сот 
төрелігін нақты бағалау механизмін дайындау 
жоспар ланған. Мысалы, істерді уақытылы қа-
рау, сот процесі қатысушыларының шынайы 
тең құқықтарын қамтамасыз ету және басқа оң 
шаралар арқылы бірізді әділ сот тәжірибесін 
қалыптастыру көзделуде. 

Үшінші басымдық Үлгілі сот деп аталады. 
Оның басты мақсаты 2020 жылға дейін сот 
төрелігі жүйесі не халық сенімін арттырып, сот-
тарды басқарудың тиімді жүйесін құру. Бұлар 
жұмысты оңтайлы ұйымдастыру, сер вистер са-
пасы, сот персоналы, материалдық  техникалық 
қамсыздандыру, жүктеме, ресурстарды тиімді 
пайдала нумен тығыз байланысты. 

Е -СОТ шеңберінде халық пен сот қызмет-
керлерінің ІТ  қызметтерін пайдалануына жағдай 
туғызылмақ. Ол үшін ІТ саласында жаңа тренд-

тер, қарапайым және қолайлы электрон дық 
сервистер жасалады. Нәтиже сінде судьялар 
жұмысы жеңілдеп, сотқа жүгінушілер әуре -
сарсаңы азай мақ. 

«Оңтайлы орта» бағдарламасы қоғам мен 
соттар арасында тиімді қарым -қатынасты орна-
туға арналған. Сот актілерінің түсінікті жазылуы 
мен олардың орындалуы өзектілігін жоймайтын 
мәселе. Және осы мәселелерде сапалы нәтижеге 
жету қоғамның сотқа деген көзқарасын түбе-
гейлі өзгертудің бір парасы. Сондықтан, қабыл-
данған сот шешімінің уәждері түсінікті және 
анық болуы тиіс. Оған жету жолында аталған 
бағдарлама шеңберінде атқа рылар шаралар оң 
нәтиже береріне сенім мол. 

Жобаның соңғы түйінін сотсыз та туласу 
орталығы тарқатады. Медиа ция туралы заңның 
қабылданғанына бірнеше жыл болғанымен, 
қарқынды нәтиже байқалмай тұр. Оның басты 
се бебі, медиаторлар мен адвокаттардың дау-
ларды сотсыз шешуде біріге әрекет етпеуінде. 
Сонымен бірге, азаматтар дың даулы мәселелерін 
шешуге ар налған қызмет көрсететін орталықтар-
дың жоқтығы да кедергі. 

Осы себепті қазіргі күні «Сот жүйесінің жеті 
түйіні» жобасымен ел соттарының ғимаратта-
рында арнайы татуласу ор талықтары ашылуда. 
Онда азаматтарға медиаторлар, адвокаттар, 
нотариус тар, психологтар, сот орындаушылар 
біріге көмек көрсетеді. Мұның бәрі ел аза-
маттарының игілігі үшін жүзеге асуда. Сотқа 
жүгінушілердің құқығын қорғауда судьямен 
қатар, әрбір сот маманы да өз міндетін мүл тіксіз 
орындауы тиіс. Басына іс түсіп келген адамдар-
мен сөйлесудің өзі үлкен жауапкершілікті талап 
етеді. 

Өйткені, судья мен маманның әрбір іс- 
әрекеті сотқа келушінің көңіл- күйімен қоса, сот 
әділдігіне деген сеніміне де әсер етеді. Осыны 
естен шығармауымыз керек. 

Ләззат ИЛЬЯСОВА, 
Жамбыл облысы бойынша қылмыстық 

істер жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық  сотының судьясы 

Тәуелсіздіктің алғашқы күні нен кадр 
саясатына айрықша көңіл бөлінді. Себебі, 
қай саланың да қарқынды дамуында кадр-
лар рөлі ерекше. Қазақстан халқына ар-
наған дәстүрлі жолдауында барлық құқық 
қорғау жүйесінің жұмыс сапасын арттыру 
қажеттігін айтқан Нұрсұлтан Назарба-
ев зор өкілеттілік пен құқық иеленген 
шенділердің мінсіз мінез-құлқымен және 
жоғарғы кәсіби деңгейімен ерекшеленуге 
тиістігі туралы талап қойды. Елімізде су-
дьялар тәуелсіздігі мен мәртебесі арнайы 
заңмен белгіленген. Сот төрелігі судья-
лардың ар-ұжданымен айқындалатын 
қасиетті міндет десек, біздің басты мақ-
сатымыз – әділ билік жолында адалдыққа 
бекем болып, Конституция мен заң талап-
тарын мүлтіксіз орындау. Қазақ заңгер-
лерінің бірі Д.Сұлтанғазиннің «...бағзыда 
билер болыпты, бек білімді, атақты һәм 
ақылды, әділетті, көпті көрген және іс 
бітіргенде әдет рәсімдерін тегіс біліп, әр 
жұмысты қара қылды қақ жарып орнына 
келтіреді екен..., һәм солардың бітірген 
жұмыстарын ұлы хандары да әрқашан 
бұзбайды екен» деген сөзін еске алсақ, 

дана билеріміздің дара билігін ұлықтау 
және ұстану әрқайсысымызға міндет.  

Қазақстанда соттар мәртебесі өте 
жоғары. Конституцияға сай жергілікті 
сот тарды Президент тағайындаса, ҚР 
Жоғарғы Сотының судьялары Мемлекет 
басшы сының ұсынысымен Парламент 
Сенатында сайланады. Судья сот ак-
тілерін Қазақстан Республикасының 
атынан шығарады. Сондықтан, әділдік-
тен тайған әрбір шешім сот жүйесінің 
ғана емес, мемлекет абыройына нұқсан 
келтіреді. Мұндай келеңсіздіктің алдын 
алу мақсатында Қазақстан судьялары 
мен судьялыққа үміткерлерге қойылар 
талаптар барынша қатайтылды. Мәсе-
лен, 100 нақты қадам ұлт жоспарының 
17-қадамында көзделген талаптарға сай, 
судьялыққа үміткерлерге сот саласындағы 
бес жылдық еңбек өтілі, ахуалдық те-
стілер жүйесі, бір жылдық тағылымдама, 
арнайы сынақтан өту міндеттелсе, 18-қа-

дамда қызметтегі судьялардың біліктілі-
гін тұрақты түрде арттыру тапсырылды. 

Бұған қоса 30 жасқа толғандарға ғана 
судьялыққа үміткер болуға мүмкіндік 
беріліп, Судья көмекшілері институты 
енгізілді. Бұл жайтқа тоқталып отырға-
нымыз, барлық саланың жұмыс сапасы 
мамандар корпусымен тығыз байла-
нысты. ҚР Жоғарғы Соты іске қосқан 
«Сот жү йесінің жеті түйіні» жобасының 
«Мінсіз судьямен» басталуының өзі осы-
ның айғағы. Яғни, сот жүйесінің беделі 
судьялардың әділ төрелігіне тәуелді. 
Сондықтан, жоғары кәсіби сот корпусын 
қалыптастыру ешқа шан өзектілігін жой-
майды. Керісінше, жетілдіре түсуді талап 
етеді. ҚР Жоғарғы Сотының төрағасы 
Ж.Асанов «Адамдар біздің әділдіктің 
кепілі екенімізге сенеді» деп, әділдіктің 
шынайы бейнесін қоғам мен мемлекет, 
адам тағдырына қатысты шешім шығару-
ды сеніп тапсырған су дья   ның ар-ұятына 

теңеді. Төрағаның бұл сөзі судьялар жау-
апкершілігін одан  әрі арттыра түседі. 

Судьялардың VII съезінде  Әдеп 
кодексі қабылданып, қазылардың сот 
төрелі гі, халық алдындағы міндеттері 
жан-жақты айқындалды. Бастысы жауап-
кершілік барынша күшейтіліп, судьяның 
қызмет барысында және одан тыс жерде 
мінез-құлық қағидаларын мінсіз сақтауы 
нақтыланды.  Мысалы, Әдеп кодексінің 
12-бабына сай, судья мұндай талапты аза-
маттардың ар-намысы мен қадір-қасиетін 
құрметтеу арқылы ғана орындай алады. 
Судьялардың Әдеп кодексінде бекітілген 
қағидаттар мен қағидалар Конституцияға, 
«Қазақстан Республикасының сот жүйесі 
мен судьяларының мәртебесі туралы» 
заңға және халықаралық құқық нормала-
рына негізделген. Ондағы әрбір талапқа 
сай болу біздің басты міндетіміз.

Ең бастысы судья істің сотта заңды 
әрі әділ шешілуіне кепілдік етеді. Судья 

сот төрелігін іске асыруда адамның бас 
бостандығын шектейді, мүлкін тәркілей-
ді, мемлекеттік органның шешімін бұза-
ды, ата-аналық құқықтан айырады, т.б. 
Бұл үлкен жауапкершілік десек, судья 
жасының ұлғаюы адам тағдырын шешу-
де өмірлік тәжірибенің орны зор екенін 
көрсетеді.

Мемлекеттік қызмет жүйесі туралы 
заңның өзі Елбасы алға қойып отыр-
ған «халық пен мемлекетке қызмет ету 
– бәрінен жоғары» қағидасының іске 
асуына серпін береді. Судья кез келген 
жағдайда Конституция мен заңдардың 
дұрыс қолданылып, орындалуының озық 
үлгісін танытуға міндетті. Себебі, қара 
қылды қақ жарған шешім ғана абыройды 
асқақтатады. 

Дүние-Зада КЕНШИМОВА,
Ақтау қалалық №2 сотының 

судьясы

ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ САЛМАҒЫ ЗОР

ДАМУДЫҢ 
ЖЕТІ БАСЫМ БАҒЫТЫ

ларын сақтауы, азаматтармен және 
әріптестерімен қарым-қатынаста 
сыпайылық пен әдептілік танытуы 
керек. Себебі, елдің ертеңі соларға 
байланысты. Бір сөзбен айтқанда, 
олар билік пен қарапайым халық 
арасын жалғайтын алтын көпірге 
айналуы қажет.

Қызметтік әдептің негізгі талап-
тары көзделген Әдеп кодексіндегі 
бекітілген талаптарды мемлекеттік 
қызметшілердің сақтауын бақылауды 
әдеп жөніндегі уәкіл жүзеге асыраты-
нын еске сала кету керек.

Енді, алдымен уәкіл дегеніміз 
кім, ол қандай міндет атқарады? 

Осыған қысқаша түсінік бере кете-
йік. Әдеп жөніндегі уәкіл – қызмет-
тік әдеп нормаларының сақталуын 
және мемлекеттік қызмет, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
заңнама мен Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметшілерінің әдеп 
кодексін бұзушылықтардың профи-
лактикасын қамтамасыз ету қызметін 
жүзеге асыратын, сондай-ақ, өз функ-
циялары шегінде мемлекеттік қыз-
метшілер мен азаматтарға консуль-
тация беретін мемлекеттік қызметші.

Мемлекеттік қызметші мораль-
дық-әдептілік нормаларын сақтау ға 
міндетті. Алайда, бүгінде мемле-
кет тік қызметшілер арасында қыз-
мет барысында түсінбеушіліктер 

туындап жатады. Бұл ретте ұжымда 
жағымды моральдық-психологиялық 
аху ал қалыптастыруда әдеп жөніндегі 
уәкіл қызметінің рөлі зор. Ол әлгін-
дей түсінбеушіліктер мен мүдделер 
қақтығыстарын шешіп, заң аясында 
көмек беріп, ұжымдық ортаны дұрыс 
қалыптастыруға күш салуы керек.    

Қазіргі күні Батыс Қазақстан об-
лысы бойынша Соттар әкімшісінде 
(аудандық және оған теңестірілген 
соттар кеңселерінің мамандарын 
қоса алғанда) 262 мемлекеттік қыз-
метші өз міндеттерін атқарып келеді. 
Соттар әкімшісінің әдеп жөніндегі 
уәкілі ретінде мемлекеттік қызмет-

шілер мен мемлекеттік қызмет ту-
ралы және сыбай лас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы заңнамалар-
ды және Әдеп кодексі талаптарын 
түсіндіру мақсатында кездесулер, 
семинар-дәрістер, жеке қабылдаулар 
өткізіліп тұрады.

Елбасы Жарлығымен бекітілген, 
мемлекеттік қызмет саласының да-
муына оң әсер беретін әдеп жөніндегі 
уәкіл қызметінің қашан да салмағы 
ауыр, жауапкершілігі жоғары. 

Шынар ТҰҢҒАТАРОВА,
Батыс Қазақстан облысы 

бойынша
Соттар әкімшісі басшысының 

орынбасары, Әдеп жөніндегі уәкіл
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Алматы қаласы 
Тел.: 8(727) 292-29-27, 
292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92

E-mail: 
zanreklama@mail.ru

Астана қаласы 
Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.
Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., М.Горь-
кий көшесі, 37, 107-бөлме. Тел.: 8 (7162) 
25-77-17.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай 
көшесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө-
шесі, 11. Тел.: 8 (7112) 42-00-71.

Қалиасқаров Нұрлан 
Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүтішов 
көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777)  
572-29-91, 8 (701) 315-54-59.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос-
танай қ., Гоголь көшесі, 110, ВП 67 (Чехов- 
Гоголь көш. қиылысы), Тел.: 8-714-2-50-97-07, 
ұялы тел.: 8-7758847211, 8-7053506918. 

«Озат-1» ЖШС, Ақтөбе қ., Алтынсарин 
көшесі 31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы  
тел.: 87774348344 және Ақтау қаласы.

ИП «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.: 
87781063779, e-maіl:zan-at@maіl.ru. 

Ершова Людмила ЖК, Шымкент қ., Жел-
тоқсан көшесі, 20 б.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), 
директоры Кривилова Татьяна Ивановна. 
Шымкент қ., Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер-
денов к. бұрышы) RBK банктің жанында, 
Тел.: 8 (7252) 53-40-48. WhatsApp : +7-705-
705-31-31. E-maіl: nazar.reklama@gmaіl.com

«Юридическая фирма «Консультант» 
ЖШС Орал қ., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.:  
8 (7112) 50-88-05.

«Реклама» ЖШС, Орал қ., Достық-Дружба 
даңғылы, 182. Тел.: 8 (7112) 50-47-34.

ИП «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокза-
лы, Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. 
ardawka_94@maіl.ru, Тел: 87058762218.

«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., 
ш/а, Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 
24-29-66, 87058147221.

ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. 
әл-Фараби 119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс:  
8 (7142) 53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызыл-
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкел-
ді көшесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 
87017268772, 87054422939.

ИП Новоселова, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қа-
бат. Тел.: (87152) 46-74-77.

«Версаль Бизнес», Атырау қаласы, Сырым 
Датов көшесі, 35-үй, «Сырым Тобе» БО, 
102-бөлме. Тел.: 32-14-29, 30-65-24, ұялы 
тел.: 8701 920 45 38.

ЖК «Выдай», Өскемен қаласы, 60. Тел.: 
8(7232) 578414, ұялы тел.: 87772256506.

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы 
көшесі, 55, Алма сауда орталығы, 4-қабат, 
419в-бөлім, 426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы 
тел.: 8707-705-9222 Emaіl:kaldybayeva@
maіl.ru.

МЕДИАЦИЯ

ӘРТҮРЛІ
2. Алматы облысы мамандандырылған ауданаралық экономика-

лық сотының, 13.03.2019 ж., №1912-19-3-1/747 ұйғарымымен «Өтес 
БИО Азия» ЖШС-не оңалту рәсімін қолдану туралы азаматтық іс 
қозғалды. 

3. Қызылорда облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Об-
лыстық наркологиялық орталығы» МКҚК (БСН 000240002042) және 
«Қызылорда облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Қызы-
лорда облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК қайта 
құру жолымен «Қызылорда облысы Денсаулық сақтау басқарма-
сының «Қызылорда облыстық психикалық денсаулық орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК болып қайта құрылатыны 
туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылдана-
ды: ҚР, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Зейнулла Шукуров к., 
52-құрылыс. 

4. «Астана Банкі» АҚ-ның (бұдан әрі – Банк) тарату комиссиясы 
2019 жылдың 29 наурызына дейін қоса алғанда Банк кредиторла-
рының талаптарын (өтініштерін) қабылдау мерзімін ұзарту туралы 
хабарлайды.

ЖАРНАМА

7. «Солтүстік Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасы» ММ «Солтүстік Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасы» Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің «Аққай-
ың аудандық аурухана» ШЖҚ КММ бас дәрігері (басшысы) бос лауазымына конкурс жариялайды. Солтүстік Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасы» Солтүстік Қазақстан 
облысы әкімдігінің «Аққайың орталық аудандық аурухана» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік мекеменің негізгі қызметі халыққа білікті, мамандандырылған 
стационарлық және стационарды ауыстыратын, амбулаторлық-емханалық медициналық көмекті көрсету болып табылады. Заңды мекенжай: 150000, СҚО, Аққайың ауданы, Смир-
ново а., Молодежный көшесі, 6. Конкурс «Мемлекеттік кәсіпорынның басшысын тағайындау және аттестаттау, сондай-ақ оның кандидатурасын келісу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 2 ақпандағы №70 бұйрығына сәйкес өткізіледі. Біліктілік талаптар: Жоғарғы (немесе жоғарғыдан кейінгі) меди-
циналық білім, «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Денсаулық сақтау менеджменті» немесе «Медицина» (2011 жылға дейін ғылыми-педагогикалық магистратурасында оқуын аяқтаған 
тұлғалар үшін) мамандығы бойынша магистр дәрежесінің болуы, МВА кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша және денсаулық сақтауды мемлекеттік басқару ұйымдарында 
немесе денсаулық сақтау ұйымдарында басшылық лауазымында 2 жылдан кем емес еңбек өтілі; немесе жоғарғы (немесе жоғарғыдан кейінгі) экономика және бизнес (экономика, 
менеджмент немесе мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе құқық аясында (юриспруденция немесе халықаралық құқық) және магистр дәрежесінің /ғылыми дәрежесінің/ болуы, 
«Қоғамдық денсаулық сақтау»,/«Денсаулық сақтау менеджменті»/,«Менеджмент» PhD докторы  мамандығы бойынша; немесе «Медицина» (2011 жылға дейін ғылыми-педагогикалық 
магистратурасында оқуын аяқтаған тұлғалар үшін), МВА кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша және денсаулық сақтау ұйымдарында басшылық лауазымында 2 жылдан кем 
емес еңбек өтілі; Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының кодексі, 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», “Қазақстан Республикасының тілдері 
туралы” Қазақстан Республикасының Заңдары, аталған кәсіпорын қызметінің саласында денсаулық сақтауды ұйымдастыру және денсаулық сақтаудағы басқару жүйесінің негіздері, 
қызметкерлердіғ еңбегін төлеу жүйесінің негіздері, еңбек заңнамасы, еңбекті қорғаудың ережелері және нормалары бойынша нормативтік құқықтық актілер. Конкурсқа қатысу үшін 
бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлама жарияланған сәтінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекенжай бойынша: Петропавл қаласы, Театральная көшесі, 56а, 22 ка-
бинетке келесі құжаттар ұсынылуы тиіс: 1) Конкурсқа қатысу жөніндегі өтініш; 2) Мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме; 3) Еркін нысанда жасалған өмірбаян; 4) 2 фотосурет; 
5) Білімі туралы құжаттардың көшірмесі; 6) Еңбек кітапшасының көшірмесі (болған жағдайда) немесе еңбек шарты, немесе соңғы жұмыс орнынан еңбек шартының бұзылуы және 
жұмысқа қабылдауы жөніндегі бұйрықтардың көшірмесі; 7) 086-У нысандағы медициналық анықтама. Конкурсқа қатысушы оның білімі, еңбек өтілі, кәсіби шеберлігінің даярлығы 
(біліктілікті арттыру құжаттарының көшірмесі, ғылыми атақ берудің дәрежесі, ғылыми жарияланулар, сондай-ақ бұрынғы жұмыс орнынан басшылықтың ұсыныстары және т.б.) ұсына 
алады. Құжаттарды ұсынудың мерзімі: 2019 жылғы 23 наурыздан 6 сәуірге дейін сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін мына мекенжайға: Петропавл қаласы, Театральный көшесі, 56а, 
22-кабинет. Анықтама үшін телефоны: 46-93-14. Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер, оны Солтүстік Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасында 2019 жылғы 12 сәуір сағат 
9:00-ден 18:30-ға дейін Петропавл қаласы, Театральная көшесі, 56а, 22-кабинетте өтеді, тел.: 46-93-14.

5. Жоғалған касса аппараты маркасы: «Миника 1102Ф», 
зауыт нөмірі 1459353, 2006 жылы шыққан, ККМ орналасқан 
мекенжайы: ҚР, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Байтұрсынов 
к., 101-үй, сонымен қатар ЖК В.Л. Нартовқа тиесілі (ЖСН 
861224350392), жоғалған қолма-қол ақша есеп кітабы, тіркеу 
карточкасы және барлық Z-есептер. Жарамсыз деп санал-
сын. 

6. «Центр Строительных Защитных Технологий» ЖШС, БСН 
140740015162, бірігу жолымен  «Центр Строительных Защитных 
Технологий» ЖШС-нің барлық құқықтары мен міндеттері бойынша 
толықтай заңды мұрагері болып табылатын, «Техникалық кәсіпорын 
«Синтез» ЖШС-не, БСН 970940003423, қосылып қайта құрылады. 
Несиегерлер талаптары екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады:  Астана қ., Орлыкөл к., 12-ғимарат, тел.:  8 7172 738585. 

2016 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАРДАН БАСТАП ЖАҢА 
РЕДАКЦИЯДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ-
НЫҢ АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІ ҚОЛДА-
НЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕНІ БЕЛГІЛІ. ЗАҢНАМАДА АЗА-
МАТТЫҚ ДАУЛАРДЫ ТАТУЛАСТЫРУ ЖОЛЫМЕН 
ШЕШУ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН. АТАП АЙТҚАНДА, 
СОТТА ТАТУЛАСУ КЕЛІСІМІН ЖАСАУ, МЕДИ АЦИЯ 
НЕМЕСЕ СОТТЫҚ МЕДИАЦИЯ ТӘРТІБІМЕН 
ДАУДЫ РЕТТЕУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ КЕЛУ, СОН-
ДАЙ-АҚ, ЕКІ ТАРАП АДВОКАТТАРЫНЫҢ ҚАТЫ-
СУЫМЕН ДАУДЫ ПАРТИСИПАТИВТІК РӘСІМДЕР 
АРҚЫЛЫ РЕТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ.

Татуластыру рәсімдері арқылы шешімін тапқан іс бойынша 
төленген мемлекеттік баж салығы тараптарға қайтарылады. 
Заңнаманың бір тиімділігі, сотпен бекітілген қандай да бір 
келісім ерікті түрде орындалмаса, тараптарға атқару парағы 
арқылы мәжбүрлі түрде орындату туралы мәселені көтеруге 
құқығы бар.

Жалпы, медиация – үшінші, бейтарап, әділ, жанжал нәти-
жесіне мүдделі емес тараптың қатысуымен дауларды реттеудің 
баламалы жаңа түрі. Үшінші тарап дегеніміз – медиатор. Ол 
даудың немесе сотта қаралатын іс қатысушыларының белгілі бір 
келісімге келуіне көмектеседі. Сондай-ақ, бір мезгілде тараптар 
дауды реттеу мен оны шешудің шарттары жөнінде шешім қабыл-
дау үдерісін толығымен бақылап отырады.

2011 жылы 28 қаңтарда қабылданған «Медиация туралы» 
заңда медиация қолдануға жататын және жатпайтын дау санатта-
ры айқын көрсетілген. Дауды шешуде медиацияның екі тарапын 
да қанағаттандыратын нұсқаға қол жеткізу және тараптардың 
дауласушылық деңгейін төмендету аталмыш институттың не-
гізгі діттегені. Бұл рәсім еріктілік, тараптардың теңқұқылығы, 
медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптығы, медиация рәсіміне 
араласуға жолбермеушілік, құпиялылық қағидаттар негізінде 
жүргізіледі.

Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті және оған 
теңестірілген, сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті 
шектеулі деп таныған, оған қатысты қылмыстық қудалау жүзеге 
асырылатын, өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам 
медиатор бола алмайтынын айта кету керек. Тәуелсіз, бейтарап, 
медиация тараптарының өзара келісімі бойынша таңдалған, 
медиаторлар тізіліміне қосылған және медиатордың функцияла-
рын орындауға келісім берген жеке тұлға медиатор бола алады.

Сондай-ақ, бұл қызмет кәсіби негізде (кәсіпқой медиатор) 
және кәсіби емес негізде (қоғамдық медиатор) жүзеге асырылуы 
мүмкін. Медиатор қызметін кәсіби емес негізде – қырық жасқа 
толған және кәсіпқой емес медиаторлар тізілімінде тұрған 
адамдар, ҚР АПК-не сәйкес сотта татуластыру рәсімдерін жүр-
гізу кезінде судьялар жүзеге асыра алады. Ал, кәсіби негізде 
– жоғары білімі бар, жиырма бес жасқа толған, ҚР Үкіметі айқын-
дайтын тәртіппен бекітілетін, медиаторларды даярлау бағдарла-
масы бойынша оқытудан өткенін растайтын құжаты (сертифика-
ты) бар және кәсіпқой медиаторлар тізілімінде тұрған адамдар, 
отставкадағы судьялар жүзеге асыруға құқылы. Айта кетерлігі, 
медиатордың қызметі кәсіпкерлік қызмет болып табылмайды. 

Медиация біздің қазақ халқына тән институт десек артық 
айтқандық емес. Ертеде белгілі бір дау-жанжалдарды елге бел-
гілі абыз ақсақалдар, би, шешендер шешіп отырғаны сөзіміздің 
дәлелі. 

Бибігүл ДЕМЕНОВА, 
Ақтау қаласы мамандандырылған тергеу 

сотының кеңсе меңгерушісі

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС

Азаматтық қоғамның 20 өкілі 
– белгілі қоғам қайраткерлері, 
заңгерлер, құқық қорғаушылар, 
журналистер және ҮЕҰ-ның өкіл-
дері қабылданған кеңестің жаңа 
құрамы 2019 жылдан 2022 жылға 
дейін жұмыс істейді. Министр Ер-
лан Тұрғымбаев Қоғамдық кеңес 
мүшелеріне белсенді азаматтық 
позициясы мен ішкі істер орган-
дары қызметіне айрықша назар ау-
дарғандары үшін алғысын білдірді. 

Полиция қызметінің басты ұста-
нымы –ашықтық пен айқындық. 
Қазақстандық полиция азаматтар-
дың құқығы мен заңды мүдделерін 
қорғау бойынша қоғаммен ашық 
диалогқа әрқашан дайын екенін 
атап өтті.

– Қоғамдық кеңес – бұл по-
лиция жұмысын жақсарту, поли-
цияның халыққа жақын болуы, 
құқықбұзушылықтардың алдын 
алу және қылмыспен күрес сала-

ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРІ ЕРЛАН ТҰРҒЫМБАЕВ-
ТЫҢ ТӨРАҒАЛЫҒЫМЕН ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ 
ҚЫЗМЕТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕСТІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН ҚҰРАМДАҒЫ БІРІНШІ 
ОТЫРЫСЫ ӨТТІ. 

ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТІН 
БАҒАЛАУДЫҢ ЖАҢА ТАЛАПТАРЫ

БІТІМГЕ КЕЛУ – 
ҰТЫМДЫ ШЕШІМ

«Жас келсе іске» демекші, аталған іс-ша-
раның ұйымдастырушысы Шымкент қаласы 
бойынша Соттар әкімшісінің басшысы Нұрсұл-
тан Төленұлы: «Ағаш ек, гүл ек, туған жерді 
түлет!» деген нақылды жүзеге асырып, қаладағы 
ардагер судьялар мен Қазақстан Судьялар одағы 
Шымкент филиалының қолдауымен «Билер 
аллеясының» ашылып, оған жас көшеттердің 
отырғызылғанын тілге тиек етті. Одан әрі ол, 
әз-Наурыздың қарсаңында өткізіліп отырған 
мұндай игі шараның жыл сайын ұйымдасты-
рылып, дәстүрге айналатындығын да айтып өтті.

Өз кезегімен сөз алған ардагер судья Қ.Та-
шенова, О.Құдайберген және А.Елшібаев 
әріптестерінің атқарып жатқан игі бастамасына 
сүйсініп, өздерінің ақжарма тілектерін білдірді.

Осылайша, табиғаттың тамаша мезгілін қала 
судьялары тиімді пайдаланып, өз қолдарымен 
қарағай көшеттерін егіп, Шымкенттегі «Билер 
аллеясының» негізін қалады. Сенбілікті бітірген 
соң сот қызметкерлері бірін бірі алдағы келе 
жатқан Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейра-
мымен құттықтап, «Бүгінгі көшеттер болашақта 
орманға айналады» деп тарқасты. Ал «Билер 
аллеясында» қара жерге қондырылған қарағай-
лардың бұтақтары көктемнің баяу ескен самал 
желімен әлсіз ғана ырғалып, бізбен қоштасып 
тұрғандай болды...

Қабыл ДҮЙСЕНБИ,
Шымкент қалалық соты

Ақпараттық қамтамасыз ету 
бөлімінің басшысы

сында мемлекеттік және үкіметтік 
емес секторлардың ынтымақтас-
тығын, құқықтық сананы және 
заңға бағынушылықты арттыру-
дың тиімді құралы болып табы-

ОҢ ҚАДАМ

«БИЛЕР 
АЛЛЕЯСЫ» 
АШЫЛДЫ

лады. Кеңес қызметі ең алдымен 
қоғаммен тығыз қарым-қатынас 
орнатуға ықпал етеді, – деп атап 
өтті министр. 

Сондай-ақ, министр Кеңес мү-
шелеріне ішкі істер органдарының 
реформасы туралы айтып, ішкі 
істер органдарын жаңғыртудың 
2019–2021 жылдарға арналған 
жол картасы бойынша атқарылып 
жатқан жұмыстармен таныстырды. 
Ерлан Тұрғымбаев Жол картасын 

іске асыруда Қоғамдық кеңестің 
белсенді атсалысатынына сенім 
білдірді.

Отырыс барысында Қоғамдық 
ке ңестің төрағасы болып М.Нәрік-
баев атындағы ҚазМЗУ құқықтық 
әділ сот және ғылыми құқықтық 
сараптамалар жөніндегі ғылы-
ми-зерттеу жобасының жетекшісі, 
профессор Марат Қоғамов сай-
ланды.

Қоғамдық кеңес ІІО жаңғырту 
жөніндегі жол картасын орындау 
мақсатында әзірленген полиция 
қыз метін бағалаудың жаңа кри-
терийлерін  қарады. Талқылаудан 
кейін Кеңес мүшелері ішкі істер 
органдарының қызметін жетілді-
руге және нәтижелі реформалау-
ға бағытталған конструктивті 
ұсыныс тар жасады.

Қазақстан Республикасы 
ІІМ-нің баспасөз қызметі

БИЫЛ ШЫМҚАЛАҒА АРУ КӨКТЕМ 
ЖЫЛДАҒЫДАН ЕРТЕРЕК КЕЛІП, 
ЖЕР-ДҮНИЕ ЖАСЫЛ ЖЕЛЕККЕ 
ОРАНА БАСТАДЫ. ОСЫНДАЙ КӨК-
ТЕМНІҢ КҮЛІМДЕГЕН КҮНІ, НАУРЫЗ 
МЕЙРАМЫ ҚАРСАҢЫНДА ШЫМ-
КЕНТТІҢ СУДЬЯЛАРЫ МЕН СОТ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҚАЛАЛЫҚТАРҒА 
СЫЙ РЕТІНДЕ «БИЛЕР АЛЛЕЯСЫН» 
АШТЫ. 

Шымкент қалалық сотының төрағасы 
Е.Рахымбеков мен Соттар әкімшісінің басшысы 
Н.Байтілесовтің «Билер аллеясын» ашайық де-
ген игі бастамасын судьялар қауымы бірауыздан 
қолдап, қаланың орталығындағы «Тәуелсіздік 
саябағына» қарағай көшеттерін отырғызды. 
Олар ағаштарды отырғызып болған соң, әрбір 
сот қызметкері көшеттердің жанындағы тақтай-
шаларға өздерінің аты-жөндерін жазып қойды. 

Іс-шараны ашардағы кіріспе сөзінде қа-
лалық соттың төрағасы Ербол Мұқажанұлы: 
«Қазақта «Атаңнан мал қалғанша, тал қалсын!» 
деген жақсы сөз бар. Осы даналықты ұстанып, 
Шымкенттің ардагер судьялары мен сот қызмет-
керлері бүгін «Тәуелсіздік саябағында» «Билер 
аллеясын» ашып отыр. «Билер аллеясына» 122 
түп қарағай көшетін отырғызып, сот қызметкер-
лері қаланы жасыл аймаққа айналдыруға нақты 
үлестерін қосты» – деді.
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Жеті 

АЙНА

Айгүл ЖАНСЕРІКОВА, «Qazaq-Oner» шеберлер орталығының жетекшісі: 

«ҚОНАҚТАРҒА ҚЫТАЙДЫҢ 
КӘДЕСЫЙЛАРЫН ҰСЫНУ ҰЯТ» 

– Айгүл, ұлттық кәдесыйға деген 
сұраныс қандай?

– Шынын айту керек, осыдан 20 жыл 
бұрын Қазақстанның ішінде ұлттық  суве-
нир деген түсінік те болған жоқ еді. Елдің 
бәрі шетелдік дүниеге жүгіретін. Еуропаға 
жақындағымыз келіп үйімізді де, жұмыс 
орнымызды да шетелдік үлгіде безендіру-
ге тырысатынбыз. Ұлттық нақыштағы 
дүниенің бәрі ескіліктің көрінісі сияқты 
болатын. Мен өзім де киізден жасалған кә-
десыйларды ең алғаш Еуропадан көрдім. 
Сосын осыны неге заманауи үлгіде өзіміз-
де жасамасқа деп ойладым. Біз қазір тек 
сырмақ, текемет, киім-кешек пен оның 
түрлі аксессуарларын ғана емес, әртүрлі 
кәдесыйларды да жасаймыз. Бірақ, бәрібір 
жетпейді. Себебі, елдің бәрі қайтадан 
ұлттық нақыштағы қолөнер бұйымдарына 
жүгіріп жатыр. Ендігі мәселе шеберлерді 
ұлттық қолөнермен айналысуға қалай 
ынталандыру керек дегенге келіп тіреліп 
тұр. Жалпы ұлттық қолөнер шебері деген 
ең алдымен шығармашылық адамы екенін 
ұмытпау керек.  Оның жасаған бұйымы 
500 мың теңге тұруы мүмкін. Бірақ, оны 
қазақ түгілі, кез келген турист те ала ал-
майды. Кәдесыйға жасалған бұйымның 
көлемі үлкен де, кіші де болуы мүмкін ғой. 

– Тұтынушылар көбіне-көп өзімен 
бірге алып жүруге ыңғайлы, шағын 
және бағасы қолжетімді дүниеге қы-
зығушылық танытып жатады ғой?

–  Әрине, қазір оған деген сұраныс кө-
бейіп жатыр. Мысалы бұрын біз корпора-
тивтік тұтынушыларды білмейтінбіз. Сол 
кезде «Empire», «Әдемі-ай» деген компа-
ниялар Қытайға барып қазақы нақыштағы 
кәдесыйларды жасатып әкелді. Олар да 
әдемі және нарықта болуға қақысы бар. 
Бірақ, қазақтың қолөнер шеберлерінің 
жұмысынан қазақтың иісі шығып тұру 
керек. Біздің шеберлер көбінесе табиғи 
материалдармен жұмыс жасайды. Қарап 
отырсаңыз қазақтың өзі эколог болған. 
Малын баққанда да жайлау, күздеу, қыс-
тау, көктеуге мезгіл-мезгілімен қоныс 
аударып, жердің тозуына жол бермеген. 
Баспанасынан бастап күнделікті тұрмы-
сында қолданатын затының бәрі табиғи 
шикізаттан жасалған. Яғни, табиғатпен 
үйлесімде өмір сүрген. 

–  Ұлттық қолөнер бұйымдарына 
сұраныс бар деп отырсыз, алайды оны 
өтей алатын шеберлер бар ма? 

– Шеберлерді ынталандыру үшін Қа-
зақстандағы компаниялар осында тапсы-
рыс беру керек. Жаңағыдай «Empire»-ге 
тапсырыс берсе, олар Қытайдың экономи-
касына жұмыс жасап, шетелдің табысын 
өсіре береміз. Егер тапсырысты қазақстан-
дықтарға берсек өз шеберлерімізді сан 
жағынан ғана емес, сапа жағынан да өсіре 
бастаймыз. Ал тапсырыс болмаған соң 
үлкен өндірістік деңгейде жұмыс жасауға 
біздің қолөнершілеріміз қазір дайын емес. 
Сондықтан, олар өз бұйымын әзірге бір 
талдан ғана жасап жүр. Өйткені шебер 
оны кәсіп ретінде емес, шабыты келгенде 
ғана жасайды. Сонымен қатар Өзбекстан, 
Қырғызстанда бәрі арзан. Оларға өз заты 
қымбат болғанмен, біздің еліміз үшін ар-
зан боп отыр. Өмір сүру деңгейіне қарай. 

Жалпы қандай да бір өнімді өндіруде 
«mass market» немесе  «exclusive» деген 
болады. Біз қазір көбінесе «exclusive»-пен 
ғана отырмыз. «Мass market»-ке  шығуы-
мыз керек. Басқа елдің бәрінде оның екеуі 
де бар. Бүкіл халық қолданатындай үлкен 
таралыммен шығару үшін өндірістік 
құрал-жабдық пен адамның санын көбей-
тіп, жалға алатын не жеке өндіріс орнын 
салу керек. Бұған шеберлер әлі дайын 
емес. Несие алып іс бастауға көбі тұрақты 
тұтынушы бола ма, болмай ма деп қорқа-
ды. Өйткені, тұтынушылар таңдау жа-
сағанда бірінші арзанына қарай жүгіреді. 
Шебердің қолынан шыққан бұйымнан 
гөрі базардың сапасыз затын алғанды жөн 
көреді. Сыйлықты алатын адам пайдалана 
ма, жоқ па, экологиялық жағынан қауіпсіз 
бе, денсаулығына зияны жоқ па дегенді ең 
соңғы орынға ысырып қояды. 

– Қазақтың дәстүрлі қолөнер бұй-
ымдарының қазіргі негізгі тұтынушы-
сы кім?

– Көбінесе табысы орта және одан 
жоғары деңгейдегі адамдар табиғи мате-
риалдарға көп көңіл бөледі. Олар бірінші 
кезекте денсаулықтың маңызды екенін 
біледі. Әйтсе де, өмір сүру салты мен 
тұрмыс жағдайына байланысты қымбат 
бір зат алғанша, ақшамды үнемдеп, сол 
ақшаға базардан бірнеше зат алайын деп 

ойлайтындар бар. Мұның бәрі олардың 
білімі мен ақпаратты қабылдауына бай-
ланысты.

– Қазір жасыратыны жоқ қазақтың 
қолөнер бұйымдарын қытайдан бөлек, 
көршілес қырғыз бен орыс та жасап, 
саудалап жүрген жоқ па?

– Бізде шикізаттан бастап, бүкіл өн-
діріс процесі қымбат. Сондықтан өніміміз 
қырғыз, өзбек, қытай тауарларынан ешқа-
шан арзан бола алмайды. Мәселен, қа-
рапайым қойдың жүнін ауылдан 1 мың 
теңгеден бастап жинайды. Ал, оны өңдей-
тін зауыттың құрал-жабдығы Италиядан 
әкелінген. Өндіруші жуылып, тазаланып, 
түтіліп өңделген жүнді бізге 5 мың теңге-
ден сатады. Оны бояу керек. Сонда баға 
тағы екі есе өседі. Одан зат жасағанда, 
әрине, қымбат болады. Өйткені жұмыс 
істеген адамның еңбекақысы, оның бух-
галтері, сатушысы, жарнамасы бар. Тіпті 
дайын өнімді қандай да бір сауда орнымен 
келісіп, сөреге қойғанның өзінде оның 
қосатын үстемесі тағы бар. 

– Бұл жұмысты бірігіп жасау үшін 
шеберлердің басын біріктіру, кәсіби 
ұйым құру керек шығар?

– Қазақстанда шеберлер одағы бар 
және оны біраз халықаралық ұйымдар 
қаржылай қолдап, көп жобалар жасалып 
та жүр. Бірақ, осы уақытқа дейін бірнеше 
шеберлер бірігіп өнімін сататын және 
туристерді, қалаға келген қонақтарды 
қарсы алатын жер болмаған. Шеберлер 
тек жәрмеңкелерге шығып, немесе әркім 
өз күнін өзінше көріп жүрген. Сіз көріп 
отырған мынау «Qazaq-Oner» шеберлер 
орталығының қолөнер бұйымдарына 
ортақ дүкен ұйымдастырып, жұмыс ор-
нын беріп, шеберлік сабақтар өткізіп, 
елімізге келген туристер мен қонақтарды 
дұрыс деңгейде қабылдай алатын жерге 
айналды. Сонымен қатар шеберлердің 
проблемаларын көтеріп, оны шешуге 
тырысудамыз. Мәселен мен, 2002 жылы 
ҚР Орталық мемлекеттік музейде алғаш 
Орталық Азия қолөнершілерінің көрмесін 
ұйымдастырдым. Ол бір жаңа және қызық 
идея болды. Алайда, оны өткізген кезде 
мақсат – ұлттық шеберлерді ынталандыру 
арқылы аймақтық ықпалдастықты дамы-
ту болатын. Кейін осы идеяны әртүрлі 
ұйымдар, адамдар ұйымдастыра бастады. 
Бірақ, оның мақсаты мен міндеті өзгеріп 
кетті. Өкінішке орай жәрмеңке өткізу 
сәнге, бизнестің бір көзіне айналып кетті. 
Жәрмеңкелерде қол өнершілердің жұмы-
сымен қатар алыпсатарлардың, көршілес 
елдерден келген сатушылардың саны 
басым болып кетті. Жергілікті шеберлер 
ондай жәрмеңкелерге шығудан қала баста-
ды, өйткені көршілес елдерден келген 
арзан бұйымдардың жанында жергілікті 
шеберлердің бұйымдары, әрине, қым-

батырақ болып көрінеді. Өнімнің сапа 
жағы аса назарға алынбай, Алматының 
барлық сувенир дүкендері сол бұйымдар-
ды қазақстандық сувенирлер ретінде 
жаппай сата бастады. Әрине, бұдан кейін 
бәсекелестік болмайды. Және бұл тен-
денция жергілікті шеберлерге жағдай 
жасағанның орнына олардың жағдайын 
одан әрі қиындата бастады. Осы жағдай 
мені аса таң қалдырды. Өз шеберханамда 
тұрақты тұтынушыларымның арқасында 
ондай проблемалар болмаса да, басқа 
шеберлердің пікірін тыңдап, әсіресе, жас 
шеберлерге көмектесу үшін тағы бір жоба 
ұсынуға тура келді. 

Сөйтіп Алматыда  қысқы Универсиада 
–2017 ойындары өтердің алдында қала 
әкіміне осы мәселені көтердім. «Жарысқа 
келген шетелдіктерге, одан кейін EXPO-ға 
келген қонақтарға не көрсетеміз?  Тағы да 
қытай, қырғыз бен өзбек кәдесыйларына 
«Алматы», «Астана», «Қазақстан» деп 
жазып қойып сатамыз ба, жоқ «Empire» 
мен «Әдемі-ай» арқылы бәрін Қытайдан 
жасатып аласыздар  ма?» деп сұрадым. 
Одан кейін де түрлі жиналыстарда осы 
мәселені қайта-қайта көтере берген соң 
Бауыржан Байбек мырза Алматы Арена 
сарайы жанынан «Qazaq-Oner» шеберлер 
орталығына 700-ден астам шаршы ме-
трлік орын тауып беріп, әлі күнге дейін 
бүкіл жалға алу құнын әкімдік есебінен 
төлеп беріп отыр. Шындығында мұның 
бәрі қоғамдық жұмыс, шеберлердің басын 
біріктіріп қана қоймай, туризм саласын 
дамытуға септігі зор жоба. Сондықтан, 
түсінгенім – қолөнер шеберлеріне де 

жалғыз одақ аз. Мысалы, туризм саласын-
да бір емес оншақты ірі қоғамдық одақ 
бар, оның бәрінің өз саласы немесе мықты 
жақтары бар. Сондықтан, олар одақ мү-
шелерінің тек күнделікті проблемаларын 
ғана шешіп қоймай, заңдарды өзгертіп, 
белсенді жұмыс жасайды.   

– Қолөнер мамандарын дайындау 
мен олардың білім бағдарламасын жа-
сауға жұмыс берушілер қатысып жатыр 
ма? Жалпы бізде қолөнершілер дайын-
дайтын қанша оқу орны бар?

– Қолөнер шеберлерін дайындайтын 
оқу орны дегенде білетінім Т.Жүргенов 
атындағы өнер академиясы мен оның жа-
нындағы колледж, сосын О.Таңсықбаев 
атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер 
колледжі, Ә.Қастеев атындағы мемлекет-
тік өнер музейі жанындағы Бейнелеу өнері 
мектебі. Алматыда бұлардан басқа білім 
ордасын  білмейді екенмін. Оқу орындары 
өндірістік тәжірибені жай өткізіп жүрген 
сияқты. Тоқыма мамандығындағы оқушы-
лар бұрын Алматы кілем фабрикасына 
барған екен, ол фабрика қазір өкінішке 

қызығушылығын байқамадым. 
– Қазір қолөнершілерді дайындауда 

түрлі шеберлік-дәрістерін өткізушілер 
шыға бастады. Осы мамандардың дең-
гейі қандай?

– Бір мастер-класстан шыға салып, 
өз бетінше шеберлік сабақтарын өткізіп 
жүргендерге таңқалам. Тіпті бұл сәнге 
айналып барады. Бизнестің бір түріне ай-
налды. Қолөнершілерге жағдай жасауды 
емес, ақы алу арқылы жәрмеңке жасауды 
кәсіпке айналдырғандардың ниетін қазір 
шеберлер де түсініп, олардан бойын аулақ 
сала бастады. 

– Кезінде Алматыда Шеберлер 
ауылы ашылған еді. Қазіргі жағдайы 
қалай?

– Басы таудай болып басталған бұл 
істің де аяғы қылдай боп біткен сияқты. 
Оған кезінде қаншама миллиондаған 
қаржы бөлініп, шеберлер үшін арнайы 
үйлер де, жұмыс орындары да берілген 
дейді. Ол жерде қазір аса ештеңе жоқ. Үй-
лері жекешеленіп, ауылда аз ғана шебер-
лер қалған. Сондықтан мәселе қаржыда 
ғана емес. Қоғамға, нарыққа керек жоба 
тұрақты болуы керек.

– Шетелдік қонақтардың бірі Қа-
зақстаннан барлық ұлттың кәдесыйын 
сатып алдым, бірақ нағыз қазақтың 
дүниесі аз екен деп еді. 

– Дұрыс айтады. Бізде бәрі бар. Біздің 
кәдесыйлар сататын дүкен мен кез келген 
сауда үйіне барсаңыз оның тек 10 пайызы 
ғана қазақтың шеберлері жасаған дүние-
лер екенін көресіз. 

– Елімізде өткен қысқы Азияда 

және Универсиада ойындары, ЭКСПО 
халықаралық көрмесі сияқты үлкен 
шаралардың қолөнершілерге пайдасы 
болды ма?

– ЭКСПО-да шеберлеріміз құлшы-
нып жұмыс жасады. Әлі есімде, жасаған 
бұйымдарын сатып алу үшін клиент кеп 
тұрған кездің өзінде «мен мұны ЭКСПО-ға 
дайындап жатырмын» деп сатпай қойды. 
Алайда олардың көрме кезінде апарған 
жұмыстарын кері көтеріп қайтқандары да 
болды. Өйткені, Астана қаласы әкімшілі-
гінің қолдауымен «Бәйтерек» монументі 
жанынан 16 ағаш үй орнатылып, шеберлер 
бұйымдарын сонда жақсы сатты. Ал «Эт-
ноауылға» туристердің көбі бара алмады, 
адам аз болды, онда қажетті логистика да 
жасалған жоқ. Алыпсатарлар да аз кедергі 
жасамады

– Алыпсатарлықты қалай жоюға 
болады?

– Кез келген мәдени шараны ұйымдас-
тырушылар кәсіпқойларға жол беруі керек. 
Кәсіби ұйымдастырушылар кімнің кім 
екенін оңай ажыратады.  Мысалы, маған да 

«Qazaq-Oner» шеберлер орталығына кіргіз-
ші дегендер көп. Ал өзі ештеңе өндірмейтін 
жанға қалай орын бересің? 

– Бізде бәрін өзі жасайтын шебер-
лердің нақты саны қанша?

– Қазір «Qazaq-Oner» шеберлер орта-
лығы 78 қолөнершімен жұмыс жасайды. 
Біз шеберлердің ұлтына, дініне немесе 
қандай қауымдастыққа кіретініне қара-
маймыз. Басты талабымыз дәстүрлі қазақ 
қолөнерінің жергілікті өндірушісі болуы 
керек. Мәселен, біреу біздің елге, халыққа 
тән емес керемет зат жасайтын шебер 
болса да, ол бізде емес, басқа жерде өнімін 
сата алады. Ал, біз қазақтың қолөнерін 
таза сақтағымыз келеді. Заманауи үлгідегі 
зат болса да оның матасы немесе матери-
алы дәстүрлі болу керек. Әйтпесе қалай 
оны біз қазақтың өнері деп айта аламыз?

«Qazaq-Oner» – елдегі алғашқы ұлт-
тық қолөнер орталығы. Енді бұл жоба 
ұнап, осы тәжірибемен басқа аймақтарда 
да орталықтар ашылса деген пікірлер 
түсіп жатыр. Алдағы уақытта бәрінің ба-
сын қосып Қазақ қолөнер шеберлерінің 
қауымдас тығын жасамақпыз. 

Қазір мықты қолөнершілер нансыз 
отырған жоқ. Шетелге де барады. Солар-
дың арқасында қазақ қолөнері өлмей келе 
жатыр. Қалғаны да солардың көлеңкесінде 
жарнамасымен күн көріп жүр. Жасыра-
тыны жоқ, қолөнершілердің мемлекеттік 
гранттарға қол жеткізуі өте қиын. Себебі 
бұл үшін олар өз ісін кәсіпкерлік нысаны 
ретінде тіркеу керек. Оны бәрі бірдей түсі-
не бермейді. Сондықтан, қазір сонымен 
жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы одақ 
деген заңды тұлғалар бірлестігі болу ке-
рек қой. Ал, 10 жылдай жұмыс істеп келе 
жатқан Қазақстан қолөнершілер одағында 
2018 жылдың аяғында ресми тіркелген 
82 шебер бар екен. Ал, біз 1 жылда 78 
шебердің басын қосып отырмыз. Қазір 
бәрі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге ты-
рысуда. Сатылған бұйымдардың салығы 
төленіп, жұмысы заңды түрде жүргізіліп 
отыр. Шеберлердің көбі бұрын тек шығар-
машылық жұмыстар жасап, туристерге ар-
налған сувенирлерді көп жасамаған. Енді 
нарықтағы сұранысқа сай жұмыс істеуді 
көздеп отырмыз.

– Қолөнершілер мерекелерге қай 
деңгейде қатысып жатыр?

– Алматыда Наурыз мерекесі кезінде 
«Qazaq-Oner» шеберлер орталығының 
қолөнершілері 5 орында жұмыс жасағалы 
отыр. Бізде әлі де 50-60 шебер жетіспейді. 
Қазір қолөнершілерге талас жүріп жатыр. 
Осындай кезде ғана қолөнершілердің 
аздығы байқалады да, одан кейін бәрі 
ұмытылып кететіні өкінішті. 

– Сұхбатыңызға рақмет.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

орай жоқ. О.Таңсықбаев атындағы Алматы 
сәндік-қолданбалы өнер колледжі  4-5 жыл 
бұрын маған келіп оқушыларымыз сіздің 
«Aigul Line» компанияңызда тәжірибеден 
өтсе бола ма деп сұрады. Сосын оларды 
ақысыз тәжірибеден өткізіп, білгенімізді 
үйретуге тырыстық. Алайда, олардың өз 
мамандығы бойынша жұмыс істеуге деген 

...Қазір мықты қолөнершілер нан
сыз отырған жоқ. Шетелге де барады. 
Солардың арқасында қазақ қолөнері 
өлмей келе жатыр. Қалғаны да со
лардың көлеңкесінде жарнамасымен 
күн көріп жүр. Жасыратыны жоқ, қол
өнершілердің мемлекеттік гранттарға 
қол жеткізуі өте қиын.  Себебі бұл 
үшін олар өз ісін кәсіпкерлік ныса
ны ретінде тіркеу керек. Оны бәрі 
бірдей түсіне  бермейді. Сон
дықтан, қазір сонымен жұмыс 
жасап жатырмыз.


