
ШАҺАР БАСШЫСЫ 
ТҰРҒЫНДАРМЕН 

КЕЗДЕСЕДІ
Алматы қаласының әкімі 

Ерболат Досаев 2022 
жылғы 29 қыркүйекте, 
сағат 9.00-де Шевченко 

көшесі, 28 мекенжайдағы 
Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Ғылым 
академиясының 

ғимаратында Медеу 
ауданының 

тұрғындарымен 
кездеседі.
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Алматы қаласы бойынша 
ауа райы болжамы
(бүгін және ертең)

27.09.2022

Түнде:

               +13+15 °C
           Көшпелі бұлтты, 
 жауын-шашынсыз.

Күндiз:

  +21+23 °C
 Көшпелі бұлтты, 
 жауын-шашынсыз.
  
 Желдің жылдамдығы:
 2-7 м/с

28.09.2022

Түнде:

               +10+12 °C
 Көшпелі бұлтты, 
 жауын-шашынсыз.

Күндiз:

  +18+20 °C
 Көшпелі бұлтты, 
 жауын-шашынсыз.
  
 Желдің жылдамдығы:
 2-7, найзағай кезінде екпіні 10 м/с

ҚЫСҚА...STRANGER

www.almaty-akshamy.kz

• Бас прокуратура 
қазақстандықтарға үндеу 
жолдады.

• Т.Дүйсенова: жұмыс берушілер 
жас қызметкерлердің біліктілігін 
арттыруға міндетті.

• Көші-қон саясатының жаңа 
тұжырымдамасы әзірленді.

• Абай өңірінде  табылған көне 
қала  Ертіс өңіріндегі 12 қаланың 
бірі болуы мүмкін.

• Биыл елімізде студенттерге 
арналған 6 жатақхананың 
құрылысы басталады.

• 29 қыркүйекте Түркияда  
IV Дүниежүзілік көшпенділер 
ойындары басталады. Қазақстан 
намысын 53 спортшы қорғайды.

• Мектеп оқушыларын қауіпсіз 
тасымалдау үшін аймақтарға  
515 жаңа автобус жөнелтіледі.

• Еліміздің барлық аймағындағы 
мектеп автобустары кезең-
кезеңмен жаңартылады.

• Солтүстікке көшетін 
тұрғындарға ынталандыру 
сертификаты беріледі.

ТҰҢҒЫШ 
ҚҰРЫЛТАЙҒА – 30 ЖЫЛ!

БАЛАЛАР ЖЫЛЫ

ӘУЕЗОВ–125

ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ 
ЖИЫНЫ

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР 
ҰМЫТЫЛЫП 
БАРАДЫ

ҚАЛАЛЫҚТАР ҚАПЕРІНЕ!
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#ӘділеттіҚазақстан

Жастарға  
жан-жақты  
қолдау көрсету – 
мемлекетіміздің 
басты міндетінің 
бірі.

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ.

ҰЛЫЛЫҚ ЖОЛЫ

«Жер бетінің халқы ұлтқа, дінге, 
нәсілге бөлінеді, бірақ біз бәріміз – бір 
планетаның балаларымыз және бір 
аспанның астында өмір сүреміз.  
Өмір – ең бағалы құндылық. Бірде-бір 
қасиетті кітап адамдарды қырып-жоюға 
шақырмайды. Біз достасуды үйренуіміз 
керек, бірді-екілі адам үшін 
миллиондаған балалар жапа шегіп 
жатыр. Бірлік болсын әлемде, жер 
шарының болашағы біздің қолымызда».

ДИМАШ ӘЛЕМІ

НӨМІРДІҢ 
НАҚЫЛЫ Мұхтар ӘУЕЗОВ.

Әлем әдебиетіне енген тұңғыш қазақ

Абайтанудың басы.
Алаш қайрат кер-

лері соңғы тұяғының 
бірі. Ұлылардың 
соңы. 

Ол кім дерсіз... 
Әрине, Мұхтар 

Әуезов!
Ұлы қаламгер, 

жазушы-драматург 
Мұхтар Әуезовтің 
туғанына 125 жыл 
толды. Бүгінде 
еліміздің бар өңірін-
де кәнігі сөз зер-
герінің мерейтойына 
орай түрлі мәдени-
әдеби, ғылыми іс-ша-
ралар өтіп жатыр. 
Әуезовтану саласы 
тағы да  қазынаға 
толды.

Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен.

Әлемнің Димашына айналған қазақтың дара 
да дана ұлы Алматыда алғаш рет жеке концертін 
берді. Сыйымдылығы отыз мың көрерменге 
арналған Орталық стадионға 35 мың билеттің 
санаулы күндерде сатылып кеткені өз алдына, 
осынау ғажайып концертті қалың қараша 
тағатсыздана күткенінің куәсі болдық. Әлемнің 
70-ке жуық елінен келген димашшылар да, 
олардан бөлек, алаңға кірерге билет таппай, 
кумирін сыртта тұрып-ақ ұлықтаған мыңдаған 
жанкүйер де Stranger концертін тамсана тыңдап, 
қазақ әндерін Димашқа қосыла жырлап тұрды. 
Төрт сағат бойы Алматы аспанын ән тербеді. 
Алаштың алтын баласы бұл кеште «Бір 
а с п а н н ы ң  т а р и х ы »  а т т ы  ж а ң а 
туындысының тұсауын кесті.

БІЗ БӘРІМІЗ –  
БІР ПЛАНЕТАНЫҢ 
БАЛАЛАРЫМЫЗ!

Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН: 
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ҚАЛА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ

САЙЛАУ–2022

Ерлан Қошановтың төрағалығымен Палатаның бюро отыры-
сы өтіп, онда депутаттарға мемлекеттік жастар саясаты мәсе-
лелері бойынша түзетулер енгізу туралы заң жобасын бірінші 
оқылымда қарау ұсынылды. 

Сонымен қатар, Мәжіліс Конституциялық заң жобаларын екінші 
оқылымда қарайтын болады. Олар: Конституциялық Сот, Адам құқық-
тары жөніндегі уәкіл, Прокуратура, Мемлекет басшысының 2022 
жылғы 16 наурыздағы Жолдауын іске асыру мәселелері бойынша өз-
герістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобалары. 

Алматы қаласы мемлекеттік кірістер департаменті өндіріс
тік емес төлемдер басқармасының басшысы Қуаныш Түменбаев 
жеке мүлік салығын төлеу мерзіміне қатысты 65 мыңнан астам 
алматылық өз міндеттемелерін әлі орындамағанын мәлімдеді. 

 2021 жылға арналған жеке мүлік салығын төлеу мерзімі аяқталып 
қалса да әлі 65 мыңнан астам алматылық өз міндеттемелерін әлі орын-
дамаған. 1 қазан күні жылжымайтын мүлік және жер учаскелері 
меншік иелерінің 2021 жылға есептелген мүлік салығын төлеу мерзімі 
бітеді. Санаулы күн қалса да, 65 215 меншік иесі салық міндеттемесін 
әлі орындамаған екен. «23 қыркүйектегі жағдай бойынша 505 мың 
адамның 440 мыңы 2021 жылға жалпы сомасы 2,9 млрд теңге мүлік 
салығын төледі. 65 мыңнан астам тұрғын жалпы сомасы 945 млн тең-
ге салықты әлі төлеген жоқ», – деді спикер.

Алдағы қазан айында өтетін Азиядағы өзара ісқимыл және 
сенім шаралары жөніндегі кеңестің саммитінде осы кеңесті то-
лыққанды халықаралық ұйымға айналдыру мәселесі қаралмақ. 
АӨСШКні толыққанды халықаралық ұйымға айналдыру жоспа-
ры – Қазақстанның стратегиялық мақсаты.

 Бұл жөнінде АӨСШК хатшылығының атқарушы директоры Қай-
рат Сарыбай мәлімдеді. «12-13 қазанда Қазақстан елордасы 27 мүше 
елдің мемлекет және үкімет басшыларын қабылдайды. Бұл жерде олар 
АӨСШК-ні толыққанды халықаралық аймақтық ұйымға айналдыру 
қадамдарын іске қосады», – деді атқарушы директор. 

Мәскеуде Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің кезекті 
отырысында ЕАЭОға қатысушы елдер үшін маңызды бірқатар 
мәселелер талқыланып, шешімдер қабылданды. 

Отырыстың күн тәртібіне мемлекеттік сатып алу, өзара сауда, тех-
никалық, кедендік және салықтық реттеу, санитарлық және фитосани-
тарлық бақылау, өнеркәсіп, энергетика, сондай-ақ халықаралық ынты-
мақтастық салаларын қозғайтын 60 мәселе енгізілді. ЕАЭО 
периметріндегі сауда жолдарын әртараптандыруға бағытталған маңыз-
ды мәселелердің бірін Қазақстан тарапы көтерді. Бұл кеме қатынасы 
туралы Келісімнің күшіне енуі үшін қажетті құжаттарды қабылдау. 
Кеме қатынасы туралы келісімнің Қазақстан флотының ашық теңізге 
шығуы үшін стратегиялық маңызы бар.

Сауда және интеграция министрі Серік Жұманғарин азық
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және әлеуметтік маңызы бар 
азықтүлік тауарларының бағасын ұстап тұру мәселелері бойын-
ша селекторлық кеңес өткізді.

Бүгінде өңірлерде үй жанындағы дүкендер, ірі супермаркеттер 
иелері және әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің басқа да сатушыла-
ры арасында сауда саясаты туралы қолданыстағы заңнама бойынша 
ауқымды түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатқаны белгілі. СИМ 
Сауда комитеті негізгі азық-түлік тауарлары бағасының өсу серпіні 
деректерін талдаудың анықтығын арттыру үшін қоғамдық бақылау 
енгізіп, ӘМАТ тізбесіне кіретін азық-түліктің шектен тыс жоғары ба-
ғасына тұрғындардың өтініштерін қабылдау үшін call-орталықтар 
құрылды. Сондай-ақ, шағымдар Instagram және Facebook әлеуметтік 
желілеріндегі СИМ аккаунттары арқылы қабылданады.

Оқуағарту министрлігі 1450 нөмірі бойынша білім беру мәселе-
лері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығын іске қосты. 

 Бұл Бірыңғай байланыс орталығына екінші желі арқылы Өңірлік 
білім басқармалары қосылған. Жергілікті атқарушы органдардың құ-
зыретіне жататын мәселелер оны шешу үшін бірден білім басқармала-
рына жіберіледі. Қазірдің өзінде байланыс орталығына 1200-ден астам 
қоңырау келіп түскен.

СЕНАТ 

МӘЖІЛІС

САЛЫҚ

САММИТ

ЕАЭО

МИНИСТР

ОРТАЛЫҚ

ҮКІМЕТ

ҚР Парламенті Сенаты Төрағасының орынбасары Асқар Шәкі-
ров Хельсинки қаласында өткен халықаралық кездесуге қатысты.

«Өзгеріс үстіндегі Еуропалық қауіпсіздік келбетіндегі ЕҚЫҰ және 
оның Парламенттік Ассамблеясының рөлі» тақырыбындағы жиынға 
қатысушылар қазіргі заманғы халықаралық күн тәртібіндегі ЕҚЫҰ-
ның рөлі мен ұйымның өз әлеуетін іске асырудағы кедергілерге байла-
нысты өзекті мәселелерді талқылады. ЕҚЫҰ-ның ішкі реформасына 
ерекше назар аударылды.

ПремьерМинистр Әлихан Смайылов Реформалар жөніндегі 
Жоғары кеңес төрағасының орынбасары Сэр Сума Чакрабартимен 
кездесті. 

Басқосуда Мемлекет басшысының 2022 жылғы 1 қыркүйектегі 
Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Үкіметтің іс-ша-
ралары талқыланды. Үкімет орта мерзімді кезеңге арналған Эконо-
микалық саясат жобасын пысықтап жатқаны, оның негізгі бағыттары 
экономиканы әртараптандыру және жаңғырту, мемлекеттік басқару-
ды реформалау және адами капиталды кешенді дамыту екеніне ма-
ңыз берілді. Тараптар жаңа инвестициялық жобаларды қаржыланды-
ру және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін 
талқылап, өңірлік күн тәртібінің өзекті бағыттары бойынша пікір 
алмасты.

Кеше Қазақстан Республикасы Орталық сайлау 
комиссиясының отырысы өтіп, онда 2022 жылғы 20 қарашаға 
тағайындалған Қазақстан Республикасы Президентінің 
сайлауында мүгедек және ерекше күтімді қажет ететін 
жандарға жағдай жасау жайлы, ҚР Президенттігіне 
үміткерлерге қол қою парақтарын дайындау, қол қою 
парақтарын беру және оны қолдап қойылған қолдардың 
растығын тексеру мерзімдерін қысқарту, қол қою парақтарын 
тексеру барысында сайлаушылардың қолдарын жалған деп 
тану негіздері жөніндегі ұсынымдарды бекіту туралы мәселелер 
қаралды.

Үндеуде Қазақстан 
Республикасының Бас 
прокуратурасы ел 
азаматтарын, бұқаралық 
ақпарат құралдарының 
өкілдерін, әлеуметтік 
желілердің 
пайдаланушыларын 
заңнаманы бұлжытпай 
сақтауға және жоғарыда 
келтірілген кез келген 
құқық бұзушылықтардың 
жасалуына жол бермеуге, 
арандатушылыққа бой 
бермеуге және тек ресми 
ақпарат көздеріне сенуге 
шақырады.

ДАУЫС БЕРУГЕ  
АРНАЛҒАН ҒИМАРАТ
МҮГЕДЕК ЖАНДАРҒА 

ҚОЛЖЕТІМДІ БОЛУЫ ТИІС

 Орталық сайлау комиссиясы-
ның мүшесі Анастасия Щегорцова 
мәлімдегендей, «жергілікті атқару-
шы органдар дауыс беруге арнал-
ған ғимаратқа кіреберісте тұтқа, 
пандус, сондай-ақ басқа да қажетті 
керек-жарақты (уақытша ғана рұқ-
сат етіледі) қарастыруы тиіс. Дауыс 
беруге арналған ғимарат мүгедек 
жандар үшін барынша қолжетімді 
болуы қажет. Мүмкіндігінше дауыс 
беру кабиналары ғимараттың 
бірінші қабатында орналасқаны 
жөн. Ал жоғары қабатта болса, 
мүгедек азаматтардың көтерілуіне 
жағдай жасалуы тиіс».

ОСК мүшелері Президент сай-
лауы кезінде еліміздің барлық өңірін-
де мүгедек жандарға жағдай жасау 
туралы қаулы қабылдады. Соған 
сәйкес дауыс беру ғимаратында ті-
рек-қимыл аппаратының функцияла-
ры бұзылған сайлаушыларға, оның 
ішінде кресло-арба пайдаланатын 
адамдарға жағдай жасау мақсатында 
жасырын дауыс беруге арналған ка-
бинаның диагоналі кемінде 54 см 
болуы керек және мониторлы компь-
ютері бар мүгедек адамдар үшін ар-
найы жабдықталған орын көзделуі 
қажет. Онда мүгедектігі бар адамдар-
ға бейімделген форматта сайлау ту-
ралы ақпарат, құлаққаптар, қосымша 
жарықтандыру қарастырылады. ҚР 
Еңбек және халықты әлеуметтік қор-
ғау министрлігінің өкілі мәлім еткен-
дей, бүгінде елімізде 600 мыңнан 
астам мүгедек жан бар.

ҮМІТКЕРЛЕРГЕ  
ҚОЛ ЖИНАУҒА

 КӨБІРЕК УАҚЫТ БЕРІЛЕДІ

«Біз сайлау туралы Конститу-
циялық заңның бізге беретін құқы-
ғын пайдалану жөнінде шешім қа-
былдадық. Онда Президенттің 
кезектен тыс сайлауы осы заңда 
кезекті Президент сайлауы үшін 
белгіленген қағидаларға сәйкес 
өткізіледі делінген. Сайлауды өткі-
зу мерзімін орталық сайлау комис-
сиясы айқындайды», – деді Орта-
лық  с айлау  комиссиясының 
төрағасы Нұрлан Әбдіров.

 ОСК төрағасы өңірлік сайлау 
комиссиялары аталған жаңашыл-
дықпен жұмыс істейтінін мәлім-
деді. «Сайлау заңнамасы негізінде 
президенттікке кандидаттарға қол 
қою парағын беру мерзімін екі есе 
қысқарттық. Яғни 5 күннен 2 күнге 
дейін. Сонымен қатар, үміткерлер 
жинаған қолдың дұрыстығын тек-
серу мерзімі 10-нан 5 күнтізбелік 
күнге дейін қысқартылды. Осылай-
ша мерзімдерді қысқарту есебінен 
кандидаттарға қол жинауға көбірек 
уақыт берілді», – деді ол.

ҮМІТКЕР ЕШҚАНДАЙ 
ПАРТИЯДА ЖОҚ БОЛСА,

САЙЛАУҒА ҚАТЫСА  
АЛА МА?

 Бұл сауалға Орталық сайлау 
комиссиясы төрағасының орынба-
сары Константин Петров жауап 
берді.

 «Бұл сауалдың жауабы «Сай-
лау туралы» Конституциялық заң-
ның 55-бабы 3-тармағында нақты 

айтылған. Президенттікке канди-
даттарды республикалық қо-
ғамдық бірлестіктер атынан олар-
дың жоғары органдары ұсынады. 
Яғни республикалық қоғамдық 
бірлестік съезд немесе конферен-
ция түріндегі жоғары орган болуы 
мүмкін. Қоғамдық бірлестік өкіл-
дері оның мүшесі болып табыл-
майтын адамды кандидат ретінде 
ұсынуға құқылы», – деп түсіндірді 
Константин Петров.

 Спикер тұжырымдағандай, 
партия құрамында жоқ азамат Пре-
зидент сайлауында кандидат бола 
алады. «Кандидаттың белгілі бір 
саяси партия атынан сайлауға түсуі 
үшін аталған партияның мүшесі 
болуы міндетті емес», – деді спи-
кер.

«БАРЛЫҒЫНА ҚАРСЫМЫН»
БАҒАНЫ ТҮПКІ  

НӘТИЖЕГЕ ӘСЕР ЕТЕ МЕ?

Орталық сайлау комиссиясы-
ның мүшесі Шавкат Өтемісов 
сайлау бюллетенінде болатын 
барлық кандидатқа қарсы дауыс 
беру мүмкіндігін түсіндірді. «Бар-
лық кандидаттарға қарсы дауыс 
беру арқылы азаматтар өз таң-
дауын білдіре алады. Дегенмен, 
қарсы дауысқа қарамастан 50 па-
йыздан астам дауыс жинаған кан-
дидат жеңімпаз болады. Егер 
бірінші турда нәтиже нақты бол-
маса, онда қайта дауыс беріледі. 
Содан кейін көпшіліктің дауысын 
жинаған екі кандидат сайлауға 
жіберіледі. Одан әрі сол екеуі сын-
ға түседі», – деді ол. Спикер 
мәлімдегендей, Орталық сайлау 
комиссиясы Қазақстанның қолда-
ныстағы заңнамасы аясында жұ-
мыс істейді. «Біз заң шығарушы 
орган емеспіз. Яғни біздің Парла-
мент осындай заң қабылдаса, де-
мек біз оған сүйенуіміз қажет. Ал 
барлық кандидатқа қарсы шыққан-
дардың дауысы неге ескеріл-
мейтініне келетін болсақ, бұл – 
азаматтардың өз қалауын білдіру 
мүмкіндігі, дауыс берушінің кан-
дидаттарға деген қарым-қатына-
сы», – деді Ш.Өтемісов.

ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ
алдағы Президент сайлауына қатысты

бірқатар мәселелерді түсіндірді

Қазақстан Республикасы Бас 
Прокурорының орынбасары Жан-
дос Өмірәлиев Қазақстан азаматта-
рына үндеу жолдады. Ресми өкіл 
отандық ақпараттық кеңістікте 
және әртүрлі әлеуметтік медиада 
түрлі тақырыптар бойынша көрі-
неу жалған ақпарат тарату жағдай-
лары жиілеп кеткенін мәлімдеп, 
бұл ретте олар жекелеген блогер-
лердің арандатушылық мәлімдеме-
лерімен және әлеуметтік желілер 
пайдаланушыларының ұлттық 
алауыздықты тудыратын белгілері 
бар комментарийлерімен бірге жү-
ретінін атап өтті. Нақты азаматтар-
дың ар-намысы мен қадір-қасиеті-

не нұқсан келтіретін, сондай-ақ 
бірқатар танымал адамдарды ұстау 
және қылмыстық жауаптылыққа 
тарту туралы жалған хабарламалар 
жарияланатынына тоқталды.

«Мұндай фейктік мәліметтер 
қоғамдық жалған пікірді қалыптас-
тырып ғана қоймай, сонымен бірге 
қоғамдық тәртіпке де теріс әсер 
етуі әбден мүмкін.

Осындай шынайылыққа сәйкес 
келмейтін мәліметтерді таратуды 
көбіне блогерлер қасақана, өз-
дерінің және үшінші тұлғалардың 
мүдделері үшін жүзеге асырады. 
Олардың мақсаты – жеке пайда 
табу және бопсалау арқылы мате-
риалдық табыс көру.

 Көрсетілген ұлттық алауыз-
дықты қоздыруға, қорқытып алуға, 

көрінеу жалған ақпарат таратуға 
бағытталған іс-әрекеттер Қазақ-
стан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 174, 194 және 274-бапта-
ры бойынша қылмыстық жауапты-
лыққа әкеп соғады.

 Осыған байланысты, Қазақ-
стан Республикасының Бас проку-
ратурасы ел азаматтарын, бұқара-
лық  ақпарат  құра лдарының 
өкілдерін, әлеуметтік желілердің 
пайдаланушыларын заңнаманы 
бұлжытпай сақтауға және жоғары-
да келтірілген кез келген құқық 
бұзушылықтардың жасалуына жол 
бермеуге, арандатушылыққа бой 
бермеуге және тек ресми ақпарат 
көздеріне ғана сенуге шақырады.

«АҚШАМ-АҚПАРАТ».

ЗАҢНАМАНЫ БҰЛЖЫТПАЙ САҚТАУҒА ШАҚЫРДЫ
Бас прокуратура қазақстандықтарға үндеу жолдады
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Қазақстан өз дамуында кешенді реформа-
лар арқылы саяси, экономикалық және әлеу-
меттік салаларын жан-жақты жетілдірудің 
ауқымды процесін жүзеге асыруда. 

Еліміздің Президенті Қасым-Жомарт То-
қаев бірнеше жылдың барысында ауқымды 
өзгерістерді іске асырып келеді. Олардың 
барлығы қоғамда жинақталған түйткілді 
проблемаларды, азаматтардың көтеріп жүр-
ген өзекті мәселелерін шешуге, халықтың 
мүддесін қорғауды нығайтуға, әділеттілік 
принциптерінің мызғымастығын қамтамасыз 
етуге және отандастарымыздың өмір сапа-
сын жақсартуға бағытталған. Бұл процестер 
Мемлекет басшысы өзі бастама көтеріп 
ұсынған «Халық үніне құлақ асатын мемле-
кет» принципінің жан-жақты орындалып 
келе жатқандығының айқын көрінісі деп бі-
лемін. 

Халыққа арналған қыркүйек айындағы 
Жолдауда еліміздің модернизациясы өзінің 
жалғасын тапты. Президенттік мерзімді екі 
мерзімнен бір мерзімге қысқартып, жеті 
жылдық көлемде бекіту ұсынылды. Бұл мем-
лекетіміздегі саяси әралуандықтың нығаюы 
мен демократия принциптерінің кеңеюі деп 
есептеймін. 

Осымен бірге Қазақстан тарихында ал-
ғаш рет сайлаудың алдын ала жариялану 
фактісінің куәгері болдық. Президент бір ай 
бұрын сайлау процестерінің басталуын жа-
рия етті. Аталмыш ұсыныстың елдегі саяси 
ұйымдардың жұмысын жоспарлы ұйымдас-
тыруға негіз болатынын отандық сарапшы-
лармен қатар, шетелдік саясаткерлер мен 
кәсіби мамандар да атап өтті.

Қазір әлемдегі геосаяси ахуал аса күр-
делі, біздің өңіріміздегі жағдай да алаңдау-
шылық тудырады. Осы мақсатта Қазақстан 
ішіндегі тұрақтылықты нығайту стратегия-
лық маңызға ие. 

Еліміздегі саяси жүйе толығымен жаңғы-
руы қажет. Осы мақсатта кезектен тыс Пре-
зидент сайлауы 20 қарашаға белгіленіп, 
Мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттар 
сайлаулары келесі жылдың бірінші жарты-
жылдығына жоспарлануда. 

Қазақстан қоғамы ішкі процестерін 
беріктендіріп, алдағы дамудың нық алғы-
шарттарын қалыптастыруда. 

Бекқали ТОРҒАЕВ, 
ҚР Парламенті  
Мәжілісінің депутаты, 
Amanat партиясы 
фракциясының мүшесі:

ҚАРЫШТЫ ДАМУҒА 
НЫҚ ҚАДАМ

Айжан  
БҮРКІТБАЕВА

Әуезов ауданының тұрғындары апатты 
ағаштарды кесу үшін жергілікті атқарушы ор-
гандарға жүгінді. Барлығы 247 өтініш берілді. 
Баспасөз туры барысында БАҚ өкілдеріне сани-
тарлық кесуге арналған учаскелер көрсетілді. 
Бұл – аула ішіндегі аумақтар мен көшелер.

«Апатты ағаштар – аудандағы өткір мәсе-
ле. Әсіресе, қазір аулаларды күрделі жөндеу-
ден өткізе бастаған кезде. Біз әкімдіктен 
апатты ағаштардың бұтақтарын кесуді сұра-
дық», – деді аудан тұрғыны Светлана Титова.

Ағаш кесу, жасыл желектерді отырғызу 
және күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды 
мердігерлік ұйымдар жүргізеді. Әуезов ауда-
ны әкімдігінің экология бөлімі бақылауды 
жүзеге асырады. Ауданда барлығы 254 764 

ТҰРҒЫНДАР ӨТІНІШІ ОРЫНДАЛДЫ

Алматыдағы Әуезов ауданы тұрғындарының өтінішіне орай 
апатты ағаштарды санитарлық кесу бойынша баспасөз туры өтті.

Алматыда халықаралық 
жол конференциясы өтіп 
жатыр.

Қазақстан азаматтық 
авиациясының флагманы 
10-рет беделді Skytrax 
сыйлығымен 
марапатталды. 2022 жылы 
«Air Astana» «Орталық 
Азия мен ТМД-дағы үздік 
әуекомпаниясы» 
номинациясын және өз 
тарихында алғаш рет 
«Орталық Азия мен 
ТМД-дағы үздік қызмет 
көрсету» номинациясын 
жеңіп алды. Марапаттау 
рәсімі Лондонда өтті.

ағаш бар, оның 66 825-і санитарлық кесуге, 
ал 6287-і кесіп тастауға жатады.

«Қазіргі уақытта аулалардағы апатты 
ағаштардың қураған бұтақтарын санитарлық 
кесу жұмыстары жүргізілуде. Ағаш кесуді 
бастамас бұрын, әр аулада тұрғындармен 
кездесу өтеді, олардың пікірлері жұмыс 
кезінде ескеріледі. Үй иелерінің бәрін өздері 
жасауға қаражаттары мен мүмкіндіктері бола 
бермейді. Биылғы көктемде қар мен мұз ері-
ген кезде 200-ге жуық ағаш құлағаны, соның 
салдарынан 17 көліктің зақымданғаны тір-
келді. Апатты ағаштарды кесу жұмыстары 
халықтың өміріне, денсаулығына қауіп төнді-
рудің әрі жеке мүлікке зиян келтірудің алдын 
алады», – деді Әуезов аудандық қоршаған 
ортаны қорғау және экология бөлімшесінің 
басшысы Әлизат Сейтбаев.

Сарапшылардың айтуынша, санитарлық 
кесу ағаштардың пішінін жақсарту, өсімдік-
тердің өсуін, дамуын және оның ұзақ гүлде-
нуін реттеу үшін жасалады.

«Кесудің 3 түрі бар: санитарлық, жасарту 
және қалыптау. Санитарлық кесу жыл сайын 
және күнтізбелік жыл ішінде жүргізілуі ке-
рек. Ол ауру, кебу, сыну, ілулі, зақымдалған, 
сондай-ақ ағаштың басындағы қураған бұ-
тақтарға бағытталған. Ал ағаштарды жасарту 
үшін кесу ағаш жыл сайынғы өсуді тоқтатқан 
кезде жасалады. Қалыптық кесу ағаштың 
жасанды пішінін жасау және сақтау үшін 
жүргізіледі», – деді А.Бөкейханов атындағы 
орман шаруашылығы және агроорманмелио-
рация ҚазҒЗИ Алматы филиалының директо-
ры Руслан Ахметов.

Досбол  
АТАЖАН

 

Үш күнге жоспарланған ауқымды Орта-
лық Азия Халықаралық Жол конференция-
сына (CARC-2022) ТМД елдерінен, Еуропа, 
Азия, АҚШ және Ресейден сарапшылар қа-
тысуда. Аталған іс-шараға Еуропалық жол 

федерациясы өкілдері мен ТМД атқарушы 
комитетінің өкілетті өкілдері де келген. Ха-
лықаралық конференцияда мамандар ҚР 
жолдар желісі, реформалар мен қаржыланды-
ру, сапалы жол салу, асфальт-бетон жамыл-
ғысының, битумды қоспалар мен полимер-
битум қоспасының сапасын арттыру, тас жол 
төсеуде озық технологияларды пайдалану 
мәселелерін талқылады. 

Бұл конференцияның басты мақсаты – 
халықаралық жол-құрылыс секторының 
өкілдері арасында тығыз байланыс орнату. 
Қатысушылар алыс және жақын шет мемле-
кеттердің мамандарынан құнды кеңестер 
тыңдап, озық ойларымен бөлісті. Салалық 
министрлік өкілдерін, қауымдастықтарды, 

жол-құрылысы құрал-жабдықтарын, қоспа-
ларын өндіретін компания басшыларын, ғы-
лыми зерттеу институттары ғалымдарын бір 
жерге топтастырып, араларында тығыз бай-
ланыс орнату екі күндік ауқымды іс-шара-
ның басты міндеті десек те болады. 

Конференция барысында еліміздегі авто-
мобиль жолдарының сапасын бақылайтын 
«Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы» 
РМК Бас директоры Сағынов Замир Садықұ-
лы мекеменің негізгі қызметі, республикалық 
және жергілікті маңызы бар автожолдардың 
құрылысы, күтіп ұстау, жөндеу кезінде қол-
данылатын материалдар мен жұмыстарды 
тексерудегі инновациялық технологиялар 
туралы баяндады. 

Шетелдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
асфальтбетон жабындарының сапасы мен 
ұзақ мерзімділігін арттырудың негізгі тәсіл-
дерінің бірі – полимерлік материалдармен 
(полимерасфальтобетон) битумды модифи-
кациялау болып табылады, ол битумның уа-
қытқа төзімділігін арттыруға, автожолдар-
дың пайдалану мен қызмет ету мерзімін 
арттыруға, жолтабан түзудің прогрессиясын 
азайтуға және төмен температуралар кезінде 
жолдың бұзылуына әсер ететін көрсеткіш-
терді жақсартуға мүмкіндік береді. Сапа ор-
талығы полимер-модификацияланған битум-
дардың сапасына ерекше назар аударады.

Одан бөлек, кәсіпорын асфальтбетонның 
барлық беріктік сипаттамаларын жақсартуға, 
сапасын арттыруға және әртүрлі аймақтарда-
ғы нақты көлік-пайдалану және климаттық 
жағдайларды ескере отырып, жөндеу аралық 
қызмет мерзімін ұлғайтуға мүмкіндік беретін 
Superpave (Суперасфальт) технологиясын 
зерттеу және енгізу бойынша жұмысын бас-
тады.

ЖОЛ САПАСЫ ЖАҚСАРАДЫ
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Гүлжанат  
СЕМБАЕВА 

 «Биыл Air Astana өзінің 20 жылдығын 
атап өтті. Осы жылдар ішінде әуе компа-
ниясы қауіпсіздік пен қызмет көрсету са-
пасы бойынша өзін көшбасшы ретінде 
көрсете білді. Біз Skytrax-тің оныншы рет 
осы мәртебелі марапатына ие болғаны-
мызға өте қуаныштымыз, бұл біздің жоға-
ры стандарттарға бейілділігіміздің және 
жолаушыларымыздың алғысына ие болу-
дың айғағы. Әуе компаниясының 6 мыңға 
жуық қызметкеріне кәсібилігі мен ортақ 
ісіне берілгендігі үшін алғыс айтқым ке-
леді», – деді «Air Astana» президенті Пи-
тер Фостер. 

 «Air Astana 2022 жылы біздің жүл-
деміздегі оныншы жеңісін атап өтуде. Әуе 
компаниясының басшылығы мен қызмет-
керлері осы табысын және Орталық Азия 
мен ТМД-дағы «Ең үздік әуекомпаниясы» 
және «Ең үздік қызмет көрсету» номина-

циясын жеңіп алғанын мақтан тұтуы ке-
рек. Соңғы 2 жыл авиация саласы үшін өте 
қиын болды, сондықтан бұл марапат Air 
Astana-ның тұтынушыларына қызмет көр-
сетудің жоғары сапасын қамтамасыз етіп 
келе жатқанын растайды», – деді Skytrax 
Awards сыйлығының бас директоры Эд-
вард Плэйстед. 

Skytrax сыйлығының жеңімпаздары 
жолаушыларға сауалнама жүргізу әдісі-
мен анықталды. 2021 жылдың қыркүйегі 
мен 2022 жылдың тамызы аралығында 
300-ден астам әуекомпания бағаланды. 
Сауалнамаға 100 ұлттың 14 миллионнан 
астам өкілі қатысты. Респонденттердің 
жауаптары ағылшын, француз, испан, 
орыс, жапон және қытай тілдерінде 
берілді. Сауалнамаға қатысушылар әуе 
компаниясының сайтын, тіркеу және 
отырғызуды, ұшақ салонының тазалы-
ғын, борттағы ойын-сауық жүйесін, 
бортсеріктердің келбеті мен қызмет 
көрсетуін, тамақ сапасын, орындардың 
ыңғайлылығын және т.б. бағалады.

САПАЛЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БАҒАЛАНДЫ
«Air Astana» 10-рет өз аймағындағы үздік әуекомпания ретінде 

Skytrax сыйлығын жеңіп алды
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«Құшағымыз бауырларға айқара ашық»
Әлем қазақтарының бірінші құрылтайын өткізу мақса-

тында жасақталған ұйымдастыру комитетінің Төрағасы бо-
лып сол кездегі премьер-министрдің орынбасары Мырзатай 
Жолдасбеков, Төрағаның орынбасары Қазақстан Жазушылар 
одағы басқармасының бірінші хатшысы Қалдарбек Найман-
баев болды. Ұйымдастыру комитеті әлемнің отыздан астам 
елінде тұратын отандастарымызға хат жолдап, ата-баба 
үрдісімен күллі дүниедегі қазақтардың басын біріктірген 
тұңғыш құрылтайға шақырды.  

Атажұрт шетелден келген қандастарымызды құшақтарын 
аша, қуанышпен қарсы  алды. Тұңғыш құрылтай шетелдегі 
сан миллион қазақтардың атажұртқа деген ынта-ықыласын 
барынша арттыра түсті. Құрылтайда әлемге тарыдай шашыл-
ған қандастарымыздың бас қосуы, қазақ елінің шынайы 
тәуелсіздікке қол жеткізуінің айқын  көрінісі еді. Кеңестік 
кезеңде тарихи отанынан тыс жерде жүрген бауырларымыз-
дың басын қосып, ұлттық мүдде, елдік бірлік төңірегінде 
табысу – үлкен арман болғаны баршамызға аян. Әлемдегі 
күллі қазақтың басын біріктіріп, өткізген осындай жиын 
біздің елімізде бұрын-соңды болмады. Қазақтар көз жазып 
қалған ағайындарымен қауышты, ағасы – інісін, інісі – ағасын 
тауып, көкейдегі армандарын айтты. 

Құрылтайда алыс-жақын шетелдегі қазақ диаспорасына 
байланысты көптеген өзекті мәселелер қаралды. Шетелдегі 
ағайындарға мәдени-рухани жағынан қолдау көрсетудің ба-
ғыт-бағдары мен  міндеттері айқындалды. 

«Қазақтар: кеше, бүгін және ертең»
Құрылтай күнделігінің  бірінші қазан күнгі жоспарына 

сай бұл жиынға  жиналған делегаттар түбі бір түркі халқының  
рухани астанасы Түркістан  қаласында барды. Бүкіл түркі 
халықтар үшін қасиетті саналатын Түркістан жеріне келіп 
түскен адамдарды – сонау жер арқасы қияннан жеткен қонақ-
тар мен астаналық азаматтарды жергілікті халық ән-күймен, 
өлең-жырмен қарсы алды. Дәл осындай ұлыстың ұлы күнінің 
құрметіне кесененің көптен бері жабық тұрған өрнекті үлкен 
қақпасы ашылды. Жұртшылық кезек-кезек ішке еніп, кіріп-
шығып жатыр. Кесене ішіне сыймаған қонақтар айнала қарай 
тамашалап, қолымен сипап тәу етті. Қуанышты жүздерінен 
орындалған арманы байқалғандай риза кейіпте. Сонымен 
қатар, Құрылтайға келген қандастарымыз Арқаны аралады. 
Қазақ ұлысының керегесін көтерген Алаша ханның, Алтын 
Орда уығын шанышқан Жошының зираттарына зиярат жаса-
ды. 

Құрылтай делегаттары жиынның соңғы күні Алматы об-
лысының Дегерес жайлауында өткен дүбірлі  тойдан кейін  
тарады. 

Атажұртта  шақырылған алғашқы құрылтайға келген 
қандастарымыз өздерінің көкейінде жүрген қуаныштарымен 
бөлісіп, пікірлерін білдірді. Алғаш шақырылған құрылтайда 
қазақ ұлтының өзекті мәселелерімен айналысатын Дүние 
жүзі қазақтарының қауымдастығы құрылды. 

Құрылтайға  Түркиядан келген ғалым  Әбдуақап Қара: 
«Әлемнің алты құрлығына тарап кеткен  қандас бауырлары-
мыз Қазақ елінің астанасында бас қосады дегенді естігеннен 
бері тағатсыздана күтіп, осынау күнге сарғая жеткен едік. 
Тәуелсіз мемлекет атанған туған жерде алғаш өткелі отыр-
ған бұл тойымыз қалай болар екен деп, қатты толқыдық. Ал 
мұнда келгендегі көрген сый-құрметіміз, бауырлардың ыс-
тық ықыласы мен ниеті, асқан қонақжайлығы тіпті, біздің 
қиялымыздан да асып кетті. Барлық шеттегі қазақтардың 
тілегі осындай жиын соңғы болып қалмай жалғасын тауып, 
елге келетін  қандастарымыздың ұлы көшіне жол салса», – 
деген тілегін білдірді. 

Ұлт ұйысқан ұлы сәт
Тағдыр тәлкегімен әлемнің әр түкпірінде тұрып жатқан 

қандастарымыздың Отанына оралуына ұйтқы болып, бүгінде 

мемлекет тарапынан ерекше көңіл бөліп отырған мемлекет-
тердің  бірі – Қазақстан.  Қазақстан дүние жүзінде өз қандас-
тарын елге шақырып, қаражат бөліп отырған  үш мемлекеттің 
бірі. Бүгінде дүние жүзі қазақтарының Құрылтайы шетелдер-
дегі қандастарымыздың кездесуі мен араласуының аса зор 
тетігіне айналды. Бұл құбылыс Тәуелсіздік тарихына ұлт 
ұйысқан ұлы сәт және елдіктің ең алғашқы тойы болып жа-
зылды.

 Азаттықтың елең-алаңындағы күрделі кезеңіне қарамас-
тан республикамызда шақырылған тұңғыш Құрылтай шетел-
дердегі қандастарымыздың республика аумағына өз еркімен 
көшіп келуіне үлкен себепші болды. Тәуелсіздігіміздің  30 
жылы ішінде  1,5 миллион қандастарымыз Қазақ еліне орал-
ды. Шетелдегі этникалық қазақтардың атамекенге оралуы 
Қазақ елінде негізгі ұлт санының артуына  ықпал етті. Олар-
дың үлес салмағы өсті, яғни бүгінгі күні халықтың мәдени 
сабақтастығының  қалпына келуіне, туған тілдің, дәстүрдің, 
салттың, халықтық өнердің молаюына, мемлекеттік тілдің, 
әсіресе, солтүстік-шығыс өңірлерде таралуына септігі мол 
болды. Қандастарымыз атамекенге оралу арқылы  республи-
каның демографиялық жағдайын ғана жақсартып қоймай, 
сонымен қатар елдің әлеуметтік-экономикалық және ғылым 
мен мәдениеттің, әдебиет пен өнердің дамуына да өзіндік 
үлестерін қосып келеді. 

Бүгінде әлемнің қырыққа жуық шет елдерінде тұратын 
қазақ диаспорасының өзекті мәселелері талқыланып, оларды 
шешуде көптеген іс-шаралар атқарылуда. Қандастарымызға  
сапалы білім беруде мемлекет тарапынан  қолдау көрсетіліп, 
шетелдегі қазақтардың атамекенге мүмкіндігінше көбірек 
оралуына жағдай жасалуда.

1992 жылы шақырылған тұңғыш Құрылтайдан кейінгі 
отыз жылда  әлем қазақтарының басын қосқан бес құрылтайы 
өтті. Атамекенде шақырылған әр құрылтайдың қазақ халқы 
үшін  орны ерекше. Өйткені,  Қазақ елі қазақсыз көркейе ал-
майды, келешекке қарыштап қадам жасай алмайды. Міне, 
сондықтан Қазақ елінде шақырылған құрылтайлардың  жөні 
де, мәні де ерекше.

Бірінші Құрылтай ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңса-
ған азаттыққа қол жетіп, «Тәуелсіз мемлекет» атануы арқылы 
этникалық қазақ көшіне жол ашты. Қазақ елінің дүниежүзілік 
қауымдастықта өзіндік орны мен айтар сөзі бар, әлемдік сая-
сатта өзгелер санасатын салмағы, бүкіл адамзаттың бірлігі 
мен бейбітшілігі үшін алға қойған асқақ арманы бар ел ретін-
де мойындалып, Мәңгілік Ел болудың берік іргетасын қала-
ды. Тәуелсіз Қазақстан  тарихының жаңа бетін ашқан  тұң-
ғыш Құрылтайдың тарихи маңызы ерекше. Ұлттың ұлы 
жиынына айналған бұл Құрылтай – қазақ халқының жаңа 
мыңжылдыққа біртұтас ұлт ретінде нық қадам басқанының 
белгісі. 

Дүние жүзі қазақтарының тұңғыш Құрылтайына жиналған делегаттардың бір тобы.

ТҰҢҒЫШ ҚҰРЫЛТАЙҒА – 30 ЖЫЛ!

Гүлнар ҚОЗҒАМБАЕВА, 
тарих ғылымының 
кандидаты:  

ҰЛТТЫҢ 
ҰЛЫ ЖИЫНЫ

Алматыда  өткен дүние жүзі қазақтарының басын қосқан 
тұңғыш  Құрылтайдың тарихи маңызы зор

ХХ ғасырдың  90-жылдар басында  КСРО-да 
болған саяси және әлеуметтік өзгерістер 
тоталитарлық жүйенің ыдырауына әкеліп 
соқтырды. Жетпіс жылдан астам өмір сүрген 
Кеңес Одағы тарады. Шетелдегі қазақ диаспо-
расы  өздерінің тарихи отаны – Қазақстанның  
тәуелсіз мемлекет ретінде даму тізгінін  өз 
қолына алғанын   естігенде,  олардың қуаны-
шында шек болмады.
Қазақ елі өз  тәуелсіздігін алғаннан кейін ұлт 
үшін жасалған игі істердің бірі – бұл Құрылтай 
әлемге шашыраған қазақтың басын Атаме-
кенде қосты. Қазақстан Республикасы Ми-
нистрлер кабинетінің 1992 жылы  27 тамызда-
ғы №709 қаулысымен Дүние жүзі 
қазақтарының құрылтайына дайындық 
жүргізу мен оны өткізу туралы нақты жұмыс-
тар қолға алынды.

ДҮНИЕ  ЖҮЗІ  ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ  БЕС  ҚҰРЫЛТАЙЫ 
1992–2017  жылдары аралығында  Дүние жүзі қазақтарының  бес Құрылтайы ұйымдастырылды. 
Алматы қаласында 1992 жылғы 28 қыркүйек пен 3 қазан аралығында  өткен  тұңғыш Ұлы жиынға Түркия, 

Германия, Швеция, Норвегия, Франция, Моңғолия, Ресей, Қырғызстан, Түркіменстан, Өзбекстан, тағы басқа 
алыс және таяу шет мемлекеттерден, яғни 33 елден, сонымен қатар 800-дей Қазақстан облыстарынан келген 
өкілдер қатысты. 

Екінші Құрылтай 2002 жылы 23-24 қазанда өтті. Құрылтайға әлемнің 33 елінен барлығы 470 адам келді. 
Дүние жүзінің түкпір-түкпірінен жиналған қазақтар Түркістан қаласында бас қосты. Құрылтайда жалпы қазақ 
халқының алдағы уақыттағы әлеуметтік-экономикалық, мәдени-рухани, оқу-білім саласындағы өсіп-өркендеуі 
жөніндегі маңызды мәселелер қозғалды. 

Үшінші құрылтай 2005 жылы 28 қыркүйек пен 2 қазан аралығында  еліміздің жаңа елордасы Астанада өтті. 
Құрылтайға әлемнің 32 елінен 312  қандасымыз келді. Бұл жиынның   ерекшелігі –  іскерлік бағытта өткізілді. 
Құрылтайда: мәдениет, оқу-білім, бұқаралық ақпарат құралдары және көші-қон мәселелерін қарастырған төрт 
секциялық мәжілістер өткізіліп, шетелдегі қазақтармен байланыс жасаудың өзекті мәселелері талқыланды. 
Шетелдегі қазақ диаспорасы мен елге оралған қандастарымыздың өзекті мәселелері жан-жақты айтылып, үш 
мәселеге: көші-қон, оқу-білім,  мәдени-рухани және бұқаралық ақпарат құралдар мәселелеріне айрықша көңіл 
бөлінді. 

2011 жылы 25–27 мамырда Астанада  өткен төртінші Құрылтайға 35 шетелден 380 делегат, Қазақстанның әр 
аймағынан 300-ден астам адам қатысты. ІV құрылтайдың делегаттарының 60%-ы жастар болды.  

Алқалы жиында шетел қазақ диаспорасы мен қандастарымыздың  ең мұқтаж мәселелері жан-жақты айты-
лып, осы жоспар-бағдарлама толығымен жүзеге асты. 

2017 жылдың  22–25 маусым күндері Астанада өткен әлем қазақтарының бесінші  Құрылтайына  39 шетел-
дерден  350 адам, барлығы 750 делегат пен мейман  қатысты. Құрылтайда  шетел қазақтарының Қазақстанмен 
байланыс жасаудың  өзекті мәселелері негізінде әртүрлі тақырыптар бойынша «Дөңгелек үстелде» талқыланды. 
«Дөңгелек үстелде» шетелдегі ағайындармен мәдени-рухани байланыс, көші-қон,  шетелдегі  қазақ жастарының 
елімізде білім алуы,  бизнес, кәсіпкерлік және тағы басқа мәселелер қаралды. 

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ
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ӘЛЕМ ЖӘНЕ ӘУЕЗОВ ТҰЛҒАТАНУ 

Қазақст анда  дүркiн-дүркiн 
жүргiзiлген саяси қуғын-сүргiн зия-
лыларымызды абайлап сөйлеуге мәж-
бүр еттi. Ол кезде жеке басқа табыну-
шылықтың шiдерi  үз iлгенмен, 
коммунистiк идеологияның тоқпағы 
мықты болатын. Әуезовтiң басына да 
қайта-қайта қара бұлт үйiрiлiп жүр-
ген. Партия қатарынан шығарылды. 
Абақтыға жабылды. Тiптi, өзi мақсат 
еткен ұлттық идеологиямыздан бас 
тартуға мәжбүр болған едi. 

Тың игеру бiткен соң, Қазақстан 
басшылығында ауыс-түйiс болған. 
Елiмiздi басқарып келген Леонид 
Ильич Брежнев Мәскеуге кеттi. Оның 
орнына бiрiншi хатшылыққа Иван 
Дмитриевич Яковлев тағайындалады. 
Мамандығы мұғалiм едi. Түсi игi, 
жүзi жылы жан бiр күнi бiр топ қазақ 
қаламгерлерiн қабылдады. 

– Ол кезде қабылдауында бола-
тын кiсiлердiң тiзiмiн жасайды. 
Мұхтар Әуезовтi, Сәбит Мұқанов-
ты, Ғабит Мүсiреповтi, Ғабиден 
Мұстафиндi, сосын Орталық Коми-
тетке барғыштап жүретiн кезiм 
едi, менi тiзiмге қосыпты, барлығы 
сегiз адамның тiзiмiн жасап қабыл-
дады. Қандай ойлары бар, не айтқы-
сы келедi, соны бiлгiсi келген болар. 
Өзi мына ұстаз болу, сабақ беру 
адамның мiнезiн соншама жiбектей 
жұмсартып жiбередi. Бiрiншi хат-
шы да бұрын мұғалiм болған екен 
ғой, қаламгерлердi өте жылы қа-
былдады, – дедi Әуезовтiң шәкiртi, 
академик-жазушы, марқұм Зейнолла 
Қабдолов ағамыз.  

Бұл кезде Кеңес Одағы комму-
низмнiң iргетасын қалап жатқан. 
Оның қарышты қадамы Қазақстанды 
да таптады. Әкелгенiнен әкеткенi көп. 
Тапқанынан батқаны мол. Екi ортада 
сорлаған қазақ халқы болды. Бұрын 
жерiмiзге қару асынып келген бас-
қыншы қолына гүл ұстап, күлiп келiп 
қоныстанып жатты. Шұрайлы жерден 
айырылған қазақ мал қамын ойлап, 
амалсыз, шөл аймақтарға ығысқан. 
Ол кезде халқымыздың үштен бiр 
бөлiгi шетелдерде тұратын. 

Негiзi, бiз айтқалы отырған оқиға 
былай басталған едi. Әуезовтiң 
шәкiртi Зейнолла Қабдолов ол уақыт-
та «Жұлдыз» журналының Бас редак-

торы болатын. «Әдебиет және ис-
кусство» деген атын ендi алмастырып 
жүрген кез. Қызмет бабымен Орта-
лық Комитетке жиi барып тұрған. 
Соның орайын пайдаланып қалғысы 
келген Қазақстан Жазушылар одағы-
ның бiрiншi хатшысы Ғабит Мүсiре-
пов өзiне шақырып, өтiнiш айтады. 
«Анау, Яковлев деген жақсы кiсi 
көрiнедi, соған айт бiздi қабылдасын. 
Бiз тiлегiмiздi айтайық, iште жүрген 
ойымызды айтайық» деген соң, Қаб-
долов Жандiлдин екеуi барып өтiнiш 
жасаған. Яковлев сөзге келместен 
белгiлi бiр уақытта қабылдайтын бол-
ды. 

Бiрiншi хатшының қабылдауында 
болу оңай нәрсе емес. Iстiң көзiн бi-
летiн жас Қабдоловтың септiгi тиген. 
Бiрiншi хатшыға қазақ қаламгер-
лерiнiң айтары көп едi. Уақыт ыңға-
йына қарай әрқайсысы өз көңiлiн-
дегiсін айтқан. Бiрiншi хатшы әбден 
зәбiр-жапа шеккен, партия қатарында 
жоқ Әуезовтiң сөзiн бар ықыласымен 
тыңдаған. Зиялы қауымның қайта-
қайта қуғынға ұшырай беруi оны да 
қызықтырған болар. Әуезовтiң басы-
нан талай зобалаң өткен едi. 

– Бiрде ашық, бiрде жасырын, 
құпия, әйтеуiр қуғын-сүргiн саясаты 
ХХ ғасырда ылғи да жүрiп отырды. 
Мұны ғылыми тiлмен айтсақ, қуғын-
сүргiннiң перманенттiк сипаты деп 
есептеймiз. Үзiлiссiз жүрiп отырған. 
Алғашқы қуғын-сүргiн 20-жылдары 
басталған. Алаш зиялыларын қуғын-
даудың соңы ату жазасына тiрелiп 
отырды. 1932 жылғы Ермеков пен 
Әуезовтiң хаты осындайдан, амал-
сыз жазылған нәрсе едi. Олар Алаш 
идеологиясынан бас тартуға мәж-
бүр болды. Бұл зиялылар үшiн үлкен 
соққы едi. 40–50-жылдарға келсек, 
бұл кездегi қуғын-сүргiннiң де өз 
ерекшелiгi болды. Бұл кездегi саясат 
қазақ зиялыларын бiржолата тұқыр-
ту, рухани еркiндiгiнен айыру, езiп-
жаншуды көздеген қитұрқы саясат 
болды, – дейдi тарих ғылымының 
докторы, профессор Мәмбет Қойгел-
диев. 

  Қанша соққы жесе де, ұлтын 
сүйген жан қарап жата алмады. Әуе-
зовтiң қаламынан туған көркем дү-
ниелерi мен ғылыми зерттеулерi өз 
алдына, жүрген жерiнде ел болаша-
ғын ойлап, келелi мәселелер көтер-
ген. Дүние астаң-кестең болып жат-
қанда Қазақстан Компартиясының 

МҰХАҢНЫҢ
МҰҚАЛМАҒАН МЫҚТЫЛЫҒЫ

Сондықтан да кезінде әлемнің Айтматовы атанған, Мұх-
тар Әуезовтің ерен ойлы шәкірті – Шыңғыс Төреқұлұлы 
Айтматов, дала данышпаны жайлы тоқтала келіп: «Менің 
аңдауымша, бір кезде орыс мәдениетінің өсіп-өркендеуіне 
Пушкин  әсері қандай болған болса, бүгінгі Орта Азиялық 
көркем ойдың, іргелес халықтарымыздың күллі  рухани 
өмірінің қалыптасуына Әуезов әсері де дәл солай болды», – 
деп, шындық бетін шынайы аша түседі.

Шынында,  Мұхаң жастайынан-ақ қазақ ауыз әдебиеті 
үлгілерінен, туған әдебиетінің таңдаулы туындыларынан 
рухани нәр алумен бірге, араб, парсы, иран әдебиеттерінен де 
үлгі-өнеге ала бастайды да, өзінің жан-дүниесін көркем шы-
ғармалармен барынша нәрлендіре түседі. Тіптен, жастық 
шағында Абай өлеңдерінен бүкіл рухани болмыс-бітімін ба-
йыта бастайды. Келе-келе Орта Азия әдебиеті мен орыс және 
Батыс Еуропа, сондай-ақ, Шығыс әдебиетінің озық үлгілерін 
де зерделей оқып, үйреніп, көркем әдебиеттің терең сырла-
рын жан-жақты ұғына түседі. Нәтижеде көркем әдебиеттің 
терең сырларын көкейіне түйіп, ерте есейіп, ерте жетіледі. 

Оның үстіне, 1922 жылы Ташкент табалдырығын аттап 
басқан күннен-ақ, Орта Азия халықтарының ауыз әдебиеті 
үлгілері мен Шығыс классиктерінің көркем шығармаларына, 
әрі ХХ ғасыр – кеңестік дәуірдегі Орта Азия әдебиетінің ірі 
тұлғаларының көркем туындыларына да айрықша көңіл бөле 
бастайды. Сөйтіп, Орта Азия ақын-жазушыларының аса 
нәрлі шығармаларын құмарта оқумен бірге, оларды зерделей 
зерттеп, мұқият үйренуі жылдар өткен сайын кең өріс ала 
түседі. Соның нәтижесінде білімнің бал бұлақтарынан жан-
жақты сусындап, көркем әдебиеттен нәр алуын, ержетіп 
есейген сайын титтей де төмендетпей, қайта оны дамыта, 
үдетте түседі. Тіптен, Абай нәр алған бал бұлақтардың кәу-
сарынан өзі де қана сусындап, көркем әдебиет әлеміне небәрі 
20 жасында өзінің «Еңлік–Кебек» атты драмалық шығарма-
сымен, ХХ ғасыр кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиетіне драма-
тург ретінде кіріп келеді.

Әрі, сол жылы «Сары Арқа» газетінде өзінің ең алғашқы 
«Адамдық негізі – әйел» деген публицистикалық мақаласын 
жариялап, ғылыми зерттеу жұмысымен де 20 жасында айна-
лысы бастайды. Нәтижеде Мұхаң, проза және драматургия 
жанрында өнімді қалам тебірентумен бірге, аударма жұмысы-
мен де, ғылыми зерттеу ісімен да жан-жақты шұғылдана 
жүріп, ХХ ғасыр қазақ әдебиетінің ірі тұлғасына айналады. 

Сөйтіп, Мұхаң ХХ ғасырдағы, кеңестік дәуірдегі қазақ 
әдебиетін тым биікке көтереді. Әсіресе,  өзінің «Абай жолы» 
роман-эпопеясымен аса дарынды сұңғыла суреткер ретінде  
бүкіл әлемге танылу мүмкіндігіне ие болады. Әрі, ғылыми 
зерттеу еңбектерімен де бүкіл Орталық Азия ғұлама ғалым-
дарын таңқалдырып, тамсандыра түседі. 

Мұхаң 1922-1923, 1928-1930 жылдары Ташкентте жүрген 
шағында, жеті бағытта жұмыс жүргізу мүмкіндігіне ие бола-
ды. Біріншіден, бүкіл түркі халықтарының ауыз әдебиеті 
үлгілерін, Шығыс классиктерінің шығармаларын оқып, үйре-
не түссе, екіншіден, араб, парсы, әзербайжан, шағатай, түрік, 
өзбек тілдерін үйренуге ерекше көңіл бөледі. Үшіншіден, 
ғылыми зерттеу ісімен айналыса бастаса, төртіншіден, жазу-
шылықпен де шұғылданады.  Бесіншіден, аударма ісіне де 
көңіл көзін қадай түссе, алтыншыдан, оқу-ағарту жұмысына 
айрықша көңіл бөліп, бір жөн оқу орындарында сабақ өтіп, 
ұстаздық ісімен де айланысады. Әрі жетіншіден, қоғамдық 
жұмыспен де шұғылданады. Бұл ретте Ташкентте алғаш рет 
ұйымдасқан, сауатсыздықты жою жайындағы «Талап» қоға-
мының төрағасы ретінде, сондай-ақ, «Шолпан», «Сана» 
журналдары мен «Кедей айнасы» альманағының, «Ақ жол», 
«Сәуле», «Бірлік туы», «Жаңа өріс», «Жас қайрат», «Еңбек», 
т.б. газеттердің сапалы шығуына да өзінің игі ықпалдарын 
тигізеді.           

Соның нәтижесінде болашақ ғұлама ғалым 1922 жылы 
«Шолпан» журналында өзінің «Қазақ әдебиетінің қазіргі 
дәуірі» атты мақаласы жарияланумен бірге, Абай жайлы ең 
алғашқы ойларын да, терең пікірлерін де, Ташкентте жүрген 
шағында он ойлап, тоғыз рет толғана бастайды. Сөйтіп, бола-
шақ кемеңгер суреткер өзінің Абай жайлы алғашқы іздену-
лерін де Ташкент табалдырығын аттап басқан шағында қолға 
алған десек, бұл артық дәріптеген бола қоймасы анық.  

Қалдыбек СЕЙДАНОВ,
Өзбекстан Республикасы 

Тұран Ғылым академиясының академигі, профессор.         

БОЛАШАҚҚА 
САЛҒАН ЖОЛ

Әуезовтің Ташкенттегі іздері

Мұхтар Омарханұлы Әуезов – ХХ ғасыр 
қазақ әдебиетінің даму тарихында ғана 
емес, Орта Азия әдебиеті мен мәде-
ниетінің өсіп-өркендеп, кемелдене 
түсуіне де өзінің сүбелі үлесін қосқан 
белгілі сөз зергерлерінің бірі.  Өйткені, 
ұлы тұлғаның Орта Азияның кейбір 
қаламгерлеріне тигізген жемісті ықпал-
дары мен игі әсерлері, әрі аса талантты 
ақын-жазушыларының көркем шығар-
маларынан алған  рухани нәрі әдеби 
зерттеу еңбектерінде айрықша көз 
тартып, көңіл қуантады. 

бiрiншi хатшысы Яковлевке де осы 
мақсатта барды. 

– Мұхаң ойын керемет шебер ай-
тып жеткiзетiн. «Менiң бiр жаныма 
бататыны – тың көтеруге екi жылда 
келген 3 миллион келушi 70 пайыз 
қазақты 7 пайызға түсiрiп тастады. 
Бұл бiр жағынан жақсы, бiр жағынан 
халқымызға қиын болды ғой. Ал 
бiздiң халқымыздың үштен бiр бөлiгi 
шетте жүр. Әр жылдары қуғын-
сүргiн көрiп кеткен осы қазақты ту-
ған Отанына қайтару тек қана (әрине, 
көпшiк қойып айтып отыр) Хру-
щевтiң қолынан келедi. Сол қазақты 
туған Отанына қайтарып, бiздiң бiр 
елдiгiмiздi ойласа қайтедi» дедi ғой, 
шiркiн Мұхаң.  

Академик Зейнолла Қабдолов сол 
қабылдауда Әуезовтiң сөзiне ерекше 
риза болғанын мақтанышпен еске 
алды. 

Әуезов, сонымен бiрге, бiрiншi 
хатшыға таяуда Тәжiкстанға барған-
дығын айтқан. Бадахшанның басында 
тұрып жатқан қазақтардың хал-жайы 
мәз емес болатын. Балаларын мектеп-
ке бере алмай, мал соңында жүрген 
қандастарымыздың тұрмысы қатты 
күйзелтедi. Барлық ұлтқа теңдiк әпе-
ретiн Компартияның осыған көңiл 
бөлуiн жөн санаған. 

– Олардың туған Отаны, атаме-
кенi осында, елiмiзге алып келiп мәде-
ниетiн көтеруге болады ғой. Анау 
Астраханьда, Сарытауда да бiздiң 
қазақ жүр, мал бағудан басқаны бiл-
мейдi. Оларда қайдағы еркiндiк, со-
ларды әкелiп үлкен адамдар қатары-
на қосуға болады. Ал одан қала бердi, 
әрiге баруымыз керек, мына Қытай-
да 2 миллионға жақын қазақ тұра-
ды, ана Моңғолия мен Түркияда да 
солай. Солардың бәрiн елiмiзге әкелiп 
басын қосу осы Хрущевтiң қолынан 
келетiндiгiн қайта-қайта ескертiп, 
жоғары жаққа жеткiзе барсын де-
ген  ниетпен  өз ойын айтып шық-
ты, – дейдi академик-жазушы. 

Шынында, Компартияның мақса-
ты тың игеру ғана болса, оны шетте 
тұратын қазақтарды әкелiп те атқару-
ға болар едi. Әуезов бiрiншi хатшыға 
осыны ашық айтқан. Хрущевтi мақ-
тай отырып, өзiнiң осы сәлемдемесiн 
жеткiзуiн сұраған. Басқалар үй-жай, 
көлiк, қаламақы сұрайтын кез едi, 
Мұхаң арадан суырылып шығып, қа-
шанғыдай өзiнiң мықтылығын көрсе-
тедi.  

Әнуарбек
ӘУЕЛБЕК

1956 жылы Қазақстанда 
ұлан-асыр той болды. 
Бүкiл Кеңестер Одағымен 
бiрге тойлаған. 
1954 жылы басталған 
тың және тыңайған 
жерлердi игеру мәреге 
жеткен едi. 
Бұл Ұлы соғыстан кейiнгi 
Ұлы Жеңiс деп бағалан-
ды. Алайда, бұл қуаныш-
қа әркiм әрқалай қуан-
ған. Бәзбiреулер «нан 
болса, ән де болатынын» 
айтты. Айтып қана 
қойған жоқ, кеуделерiне 
орден-медаль қадаған. 
Ал Никита Сергеевич 
Хрущев бастаған зымиян 
саясаткерлердiң қуаны-
шы олардiкiнен маңыз-
дырақ болды. Бiр барма-
ғын iшiне бүккен олар 
отаршыл патшалы 
Ресейдiң 
300 жыл бойы орындай 
алмаған iсiн жүзеге 
асырғанына қуанған. Бұл 
оқиғаға күйзелiп, жаны 
ауырғандар да болды. 
Солардың бiрi – Мұхтар 
Әуезов едi.
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БРИФИНГ

БАЙҚАУ

IV Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 
қатысатын ел спортшыларының дайындығы үшін 
барлық жағдай жасалуда. Бұл туралы Орталық 
коммуникациялар қызметіндегі брифинг 
барысында Спорт және дене шынықтыру 
комитетінің төрағасы Самат Ерғалиев мәлімдеді.

Балалар жылы аясында Алматы қаласында ҚР 
Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің 
«Қазақстандық қоғамдық даму институты» КЕАҚ 
және «Қазақстан Жазушылар одағы» РҚБ 
қолдауымен «Алтын сақа» балалар әдебиеті 
шығармалары республикалық байқауының 
жеңімпаздары марапатталды.

Тамыры тереңнен 
тартылған ұлттық спорт 
түрлері халық 
құндылықтарының 
ажырамас бөлігі. 
Сондықтан оның өрісін 
кеңейтіп, өресі биік 
ұрпақ тәрбиелеуде 
сенімді құралға 
айналдыра білу керек.

Ойынды қыс кезінде мұздың 
үстінде, ал жазда тақыр алаңда 
ойнаған. Ережесі қарапайым, ар-
найы заттарды да қажет етпейді. 
Екі басы үшкірленген ұзындығы 
бір қарыс ағаш керек. Ойынды 6 
жастан асқан ересек екі бала ой-
найды. Тегіс жерден көлемі бас 
киіммен бірдей шұңқыр қазыла-
ды. Оны кей жерлерде қазан деп 
те атайды. Ойынды ұстасу арқы-
лы бастайды. Таяқты қолдары-
мен кезек-кезек ұстап, таяқтың 
сыртында кімнің қолы қалса, сол 
ойынды екінші бастайды. Бірінші 
ойыншы қолына 9 см шүлдікті 
(таяқ) алып, қазаннан 5-6 м жерге 
барып тұрады. Екінші ойыншы 
қолына 1 м таяқты алып, қазан-
ның қасына барып тұрады. 
Бірінші ойыншы қазанды дәлдеп, 
шүлдікті қазанға лақтырады. 
Егер шүлдік қазанға келіп түссе, 
онда ойыншылар орын ауысты-
рады.

Егер шүлдік қазанға түспесе, 
екінші ойыншы осы сәтті пайда-
ланып, шүлдіктің ұшын таяғы-
мен ұрып, қазаннан алысырақ 
лақтырып тастауға тырысады. 
Шүлдікті бірінші болып жерден 
көтеріп, жерге түсірмей соққан 
кезде ойыншы тигізе алмаса, ол 
да ойыннан шығып қалады. Ал 
лақтырған ойыншы не таяққа 
тигізе алмай, не болмаса дөңге-
лек сызықтың ішіне түсіре алма-
са, онда бірінші ойыншы енді 
шүлдікті шекіп соғады, әр соқ-
қанда үш реттен соғады. Сөйтіп, 
шүлдік қай жерге барып түссе, 
сол жерден дөңгелек сызыққа 

дейінгі қашықтықты таяғымен 
өлшеп шығады да, екінші ойын-
шыға ұпай мөлшерін белгілейді. 
Бірінші ойыншы әлгі себептер-
мен ойыннан шығып қалса, онда 
екінші ойыншы соғушы болады, 
ол шығып қалса, үшінші ойыншы 
соғушы болады. Ойын осылайша 
барлық ойыншы ойнап болғанша, 
жалғаса береді.

Қарап отырсаңыз, шүлдік 
қауіпті ойындардың қатарына 
жатпайды. Тек ептілік пен жыл-
дамдықты, сергек ойлауды қажет 
етеді. Қазіргі тілмен айтқанда, 
«Қазаншүлдікті» гольфтің бір 
түрі болған деп атауға болады. 

нан бір «қазан» қазады. Ойнау-
шылардың саны көп болса, 
шеңбер соғұрлым үлкен болады. 
Шеңбердің бойымен қатарласа 
тұрған ойыншылар арасы бір-бір 
адымдай жерден, яғни әрқайсысы 
өзінің алдынан «қазан» қазып 
алып, домалақ ағашын соған са-
лып қояды. Бір ойыншы шең-
бердің ортасындағы бос «қазан-
ды» күзетіп тұрады. Шеңбер 
бойында тұрған ойыншылардың 
мақсаты – әрқайсысы өзінің ша-
рын ортадағы бос «қазанға» түсі-
ру, ал бос «қазанды» күзетіп 
тұрған ойыншының мақсаты – 
олардың шарын қалайда бас «қа-
занға» түсірмеу. Егер кімде-кім 
ортадағы «қазанға» шарын түсір-
се, сол адам күзетшіні алмасты-
рады. Өйткені, ортадағы «қазан-
ды» қорғау жауапты әрі беделді 
қызмет болып есептеледі. Ойын 
осылайша жалғаса береді. 

Қазақта 150-ге тарта ұлттық 
ойындар бар. Е.Сағындықов,  
Ә.Диваев секілді ғалымдар ойын-
дарды жіті зерттеген. Олар ойын-
сауық, тұрмыс-салт ойындары, 
жануарлар дүниесі, аңшылыққа 
байланысты ойындар, дене шы-
нықтыру спорт ойындары деп 
бөліп қарастырған. Кеңес дәуірі 
жылдарында қазақтың ұлттық 
дәстүрлі халық ойындары күн 
тәртібіндегі өзекті мәселе болма-
ғанына қарамастан, Қазақстан 
ғалымдарының бір тобы тақырып 
төңірегінде үлкен жұмыстар ат-
қарды, ғылыми еңбектер жазды, 
сол кезеңде дәстүрлі ұлттық 
ойындарды зерттеген.

Қазаншүлдік ойнап көрдіңіз бе?

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР 
ҰМЫТЫЛЫП БАРАДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев 2022 жылды 
«Балалар жылы» деп жариялады. 
Осыған орай, биыл балаларды 
қорғауға, сапалы біліммен қамтуға, 
мүмкіндігі шектеулі балалардың 
денсаулығын нығайтуға, инфрақұрылым-
ды дамытуға ерекше көңіл бөлініп отыр. 
Сондай-ақ, мемлекет тарапынан ұлттық 
ойындарға деген қызығушылық та арта 
бастады. Заманына қарай салты, ағымына қарай 
ойы өзгерген кезеңде ұмыт болып бара жатқан 
ойынның бірі – қазаншүлдік. Кейде оны шүлдік деп 
те атайды. Осы ретте ойынның бала денсаулығына 
пайдалы тұстары мен ойнау тәсілдерін назарларыңызға 
ұсынсақ.

«Дүниежүзілік көшпенділер 
ойындары үш рет қатарынан 
Қырғыз жерінде өткен болатын. 
Биылғы ойындардың эстафета-
сын Түркия Республикасы қа-
былдап отыр. Төртінші мәрте 
ұйымдастырылып отырған Дү-
ниежүзілік көшпенділер ойын-
дарына Қазақстанның спорттық 
делегациясы қатысады. Спорт-
тық шара бағдарламасына 13 
ойын түрі енген. Қазақстан құ-
рамасы 5 спорт түрінен жарыс-
қа қатысады. Атап айтқанда, 
көкпар, жамбы ату, қазақ кү-
ресі, көкбөрі, дәстүрлі садақ 
атудан cпортшыларымыз бақ 
сынайды. Теңге ілу мен ауда-
рыспақтан спортшылар көр-
сетілім жасайды. Мемлекет та-

р а п ы н а н  с п о р т ш ы л а р д ы ң 
ойындарға дайындығы мен қа-
тысуын қатамасыз ету үшін 
барлық жағдай жасалды. Атап 
айтқанда, биылдың өзінде көк-
пар спортынан құрама команда 
4 оқу-жаттығу жиынын өткізді. 
Қазақ күресінен 3 оқу-жаттығу 
жиыны шетелде, яғни Грузия-
ның Гори қаласында  өтт і . 
Спортшылар қажетті спорттық 
киім-кешекпен қамтамасыз 
етілді», – дейді Самат Ерғалиев.

Айта кетсек, 29 қыркүйек 
пен 4 қазан аралығында Түркия-
ның Изник қаласында IV Дүние-
жүзілік көшпенділер ойындары 
өтеді. Онда қазақ күресінен тұң-
ғыш рет Қазақстан әйелдер құра-
масы сайысқа түседі.

КӨШПЕНДІЛЕР ОЙЫНЫ 
ТҮРКИЯДА ӨТЕДІ

Байқаудың мақсаты – балалар 
әдебиетін дамыту, қазақстандық 
жас қаламгерлерге қолдау көрсету.

Іс-шараға ҚР Ақпарат және 
қоғамдық даму вице-министрі 
Данияр Қадыров, «Қазақстандық 
қоғамдық даму институты» КЕАҚ 
басқарма төрағасы Қазбек Май-
гельдинов, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткерлері, «Парасат» және 
«Құрмет» орденінің иегерлері, 
Халықаралық «Алаш» әдеби сый-

лығының лауреаттары, зиялы 
қауым өкілдері мен елімізге 
белгілі қаламгерлер қатысты.

«Қазақ халқы «Тәрбие тал 
бесіктен» деп баланың болашағы-
на үлкен жауапкершілікпен қара-
ған. Сондықтан бала тәрбиесінің 
замануи құралдары арқылы дәс-
түрімізді, ұлттық тарих, әдебиет, 
мәдениетімізді насихаттап, жаң-
ғыртуымыз керек», – деді вице-
министр Д.Қадыров.

«АЛТЫН САҚА»
Осы ретте бұл ойынға өте 

ұқсас, алайда ойнау кезінде өзге-
шелігі бар қазақтың ұлттық ойы-
нының бірі «Қазандоп» жайлы 
білесіз бе? Бұл ойынның да шар-
ты өте жеңіл. Ойынға қатысушы-
лардың әрқайсысының басы қай-
қы қақпа таяғы мен ағаштан 
жасалған домалақ шары болуы 
керек. Ойынға қатысушылар үл-
кен шеңбер сызып, дәл ортасы-
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STRANGER

ЗАМАНСӨЗ

АХМЕТТАНУ

ҰЛЫЛЫҚТЫҢ ТОЙЫ

«Жақсы нәрсенің жолға шығуы – 
жаман нәрседен қиынырақ».

ҰЛТТЫ ОЯТТЫ, ЕСЕЙТТІ
 Тоқсан пайызында сауаты жоқ туған халқын жазуы бар, теориялық 

тұрғыда кемелденген жазу тілі бар, баспасөзі мен оқу құралдары бар, 
оқу-оқыту жүйесі бар, автономиялы біртұтас жер-аумағы бар сауатты, 
талапты ұлтқа айналдыру бір адамның қолынан келді десе, соның бәрі-
не 20 жылдың ауқымында үлгерді десе кім сенеді екен... 

 Ұлтын сүйген ұл бар жұмысты жалғыз отырып та істеді, түрмеде 
қамалып та істеді, қашып жүріп те, қуып жүріп те істеді. Арбасып 
жүріп те істеді, арпалысып жүріп те істеді. 

Бір күн, бір сәт те үміт үзбеді. 
Мұратына күмән келтірмеді. Бір тынбады. 
Сөйте келе бүкіл халықтың көзі ашық азаматтарын тұтас жұмыл-

дыра алды және бүкіл ұлтты оята алды, ұйыта алды, есейтті! 
Ол – Ахмет Байтұрсынұлы.
 Ахаңа тағзым ету – борышымыз. Ахаңның туған күнін ұлықтау – 

парызымыз! Ұлт ұстазы туған соң тіліміз түрленді. Тіліміз түрленген 
соң ұлтымыз іріленді...

Алмас АХМЕТБЕКҰЛЫ, 
ақын.

ҰЛТ ҰСТАЗЫНЫҢ ОЙ-ОРАМДАРЫНАН

ҚАЗАҚ ҒЫЛЫМЫ ТАРИХЫНДА 
ЖАҢА ҮЛГІ ҰСЫНҒАН РЕФОРМАТОР

 Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет тарихының мұрасын, ауыз әдебиеті 
үлгілерін жинаған зерттеуші ғалым. Көркемдігі айрықша «Ер Сайын» 
жыры (1923) мен қазақ тарихының төрт жүз жылын қамтитын «23 
жоқтау» жинағын (1926) кітап етіп шығарды. Халық мұрасына үлкен 
жанашырлықпен қараған Ахмет Байтұрсынұлы «әдебиет тіліне негіз 
етіп ел аузындағы тіл алынбаса, оның адасып кететіндігін» айтты. 
Байтұрсынұлы – қазақ кәсіби журналистикасын қалыптастырған ірі 
қайраткер. Ол қазақ халқына, зиялы қауымға газеттің қоғамдық қыз-
метін ұғындырып, баспасөздің өркениетті, тәуелсіз елге аса қажет 
нәрсе екенін жанкешті іс-әрекетімен көрсетті. Байтұрсынұлы ұйымдас-
тырып, бас редактор болған «Қазақ» газеті қоғамдық ойға ірі қозғалыс, 
рухани санаға сілкініс әкелді. 

«Қазақ» газеті халықтың рухын сергіткен ірі құбылысқа айнал-
ды. Байтұрсынұлы – әлеуметтік мәселелерге, қоғамдық ой-пікірге 
ықпал жасаған публицист. Оның мақалалары ғылыми байыптауы-
мен, өткір ойларымен сол кезеңнің шындығынан хабар береді. Абай-
дың қоғам өмірінің демократиялық құрылысы туралы ойларын да-
мытып,  с аяси-әлеуметт ік  жағдай ,  оқу-ағарту,  халықтың 
тұрмыс-тіршілігі туралы мәселелерді қозғады. Қазақ зиялыларының 
жан-жақты білімдар әрі саяси күресте шыңдалған легін қалыптасты-
руда Байтұрсынұлының публицист, баспасөз ұйымдастырушы ретін-
дегі еңбегі ұшан-теңіз. Ол – қазақ ғылымы тарихында ұлттық әліпби 
жасап, жаңа үлгі ұсынған реформатор. 

(Дереккөз: Уикипедия – ашық энциклопедиясы).

«ОҚУ ҚҰРАЛЫНЫҢ ЕҢ ҰЛЫҒЫ –
БАЛА ОҚЫТАТҰҒЫН КІТАП»

Әр жұрттың түрінде, тұтынған жолында, мінезінде қан-
дай басқалық болса, тілінде де сондай басқалық болады. Біздің 
жасынан не орысша, не ноғайша оқыған бауырларымыз сөздің 
жүйесін, қисынын нағыз қазақша келтіріп жаза алмайды не 
жазса да қиындықпен жазады, себебі, жасынан қазақша жазып 
дағдыланбағандық.

***
Жақсы әліпби тілге шақ болу керек. Өлшенбей тігілген о жер 

бұ жер бойға жуыспай, қолбырап, солбырап тұрған кең киім 
сияқты артық әріптері көп әліпби де қолайсыз. 

***
Біреудің істегенін дұрыс, бұрысын тексерместен істеу тек 

еліктеу болады. Тек еліктеуді маймылша еліктеу деп атайды.
***

Оқу құралының ең ұлығы – бала оқытатұғын кітап.
***

Білімнің бас құралы – кітап.
***

Әдіссіз тек мәніс білімі – өлі білім. Тіршілік – тірлік шарасы. 
Тірлік шарасына үйрететін білім тірі білім болу керек. Ондай 
білімді адам мәніс білімі мен әдіс білімін қатар үйренгенде біл-
мек.

***
Ұлы істердің әдісі де ұлы болады. Ұлы әдісті үйрету де, үй-

рену де қиын болады. Ұсақ істің істеу мәнісін білгенмен, істеу 
әдісін білмей, дұрыстап істеуге болмаса, ұлы істі дұрыстап іс-
теуге болар ма?

***
Үйрету деген – өнер. Өнердің шені-шегіне ешкім жете ал-

майды. Өнер артыла береді, жетіле береді. Оны осы күнгі өнерлі 
жұрттардың істері көрсетіп отыр.

***
Бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен алу керек. 

(Деректер ашық интернет көздерінен алынды).

«Алматыда жүргенімізге екі 
күн болды. Арнайы Димаштың 
концертіне келдік. Өте бақытты-
мыз, оның бірде-бір концертін жі-
бермейміз. Дубайда, Прагада, Нью-
Йоркта болдық. Димашты қатты 
жақсы көреміз, ол өте керемет. 
Дауысы мен мінезін жақсы көреміз. 
Сіздер өте бақытты жансыздар. 
Себебі, Димаштай талантты ұлда-
рыңыз бар. Бізге Алматы қатты 
ұнады. Халқы өте қонақжай екен. 
Табиғаттарыңыз тіптен тамаша», – 
деп атап өтті Испаниядан келген 
жанкүйер Кристина. 

Шараны ұйымдастыруға 200-
ден астам маман мен 400-ге жуық 
волонтер жұмылдырылды. Димаш 
бұл концертте 31 композиция 
орындады.

«Көңіл күйім керемет. Мен соң-
ғы 4-5 жылда Димаштың концерті-
не әлемнің қай түкпірінде өтсе де 
барып жүрмін. Концертке ертерек 
келдім. Мен ғана емес, осы жерге 
келген барлық халықтың көңіл күйі 
жоғары. Димаштың жанды дауыс-
тағы әнін тыңдау үлкен бақыт. Ол 
адамдарға тек қуаныш сыйлайды», 
– дейді ресейлік жанкүйер Сергей 
Степанов. 

«Stranger» шоуы аясында Ди-
маштың жаңа әндерінің тұсауы 
кесілді. Оның қатарында Димаштың 
«Бір аспанның хикаясы» атты испан 
тілінде жазылған шығармасы да 
бар. Жаңа әнді ол латынамерикан-
дық жанкүйерлерінің өтінішімен 
жазған. Осы концертте Димаш ал-
ғаш рет інісі Әбілмансұрдың сөзіне 
жазылған туындыны шырқады. Бұл 
кеште Әбілмансұрдың өзі де өнер 
көрсетті. Концертке үлкен халықа-
ралық бишілер ұжымы, сондай-ақ 
Құрманғазы атындағы халық аспап-
тар оркестрі мен «Салтанат» мемле-
кеттік би ансамблі қатысты. Кон-
церт төрт сағатқа дейін жалғасты. 
Димаш қазақ, орыс, қытай, француз 
және ағылшын тілдерінде ән шыр-
қады. Отандық әнші домбыра, бара-
бан мен басқа да музыкалық аспап-
тарда ойнады. 

Димаш келесі күні Stranger ау-
қымды жеке концертінен кейін 
Almaty Arena кешенінде жанкүйер-
лерімен кездесті. 

Мұндағы көңіл күй керемет 
болды. Тыңдармандарға Димаш 

пен оның достары осы кездесу 
үшін арнайы дайындаған қызықты 
бағдарлама ұсынды. Ән де айтыл-
ды, ерекше сыйлықтар ұтысы да 
болды.

Кеш жүргізушілері – танымал 
шоумендер Марат Оралғазин мен 
Еркебұлан Мырзабек кездесуді 
сұхбат түрінде өткізді. Әнші Алма-
тыдағы алғашқы концертінен және 
Рим Папасымен кездесуден алған 
әсерімен бөлісті. Әр жылдары сах-
нада ұшыраған қызықты оқиғала-
рын айтып, сырын да жасырмады.

«Кешегі концертімнің әр секун-
ды есімде. Бұл өте керемет кеш 
болды. Жанкүйерлерімнің қол-
дауын қатты сезіндім», – деді Ди-
маш.

Осы кездесуге Болгариядан ар-
найы келген Анджела есімді алты 
жасар балақайдың сахнадағы қы-
лығы көпшілікті сүйсінтті. Кішкен-
тай тыңдарман сүйікті әншісін 
қатты құшақтап, ұзақ уақыт жібер-
меді.

Жиналғандардың дені Димаш-
тан ән айтып беруді, кейбірі тіпті 
Әнұранды орындауын сұрады. Ақ-
сақалдардың бірі әншінің шығар-
ма ш ы л ы ғ ы н а  р и з а ш ы л ы ғ ы н 
білдіріп, оның неге күзетсіз жү-
ретінін сұрады. Димаш өзін қауіпсіз 
сезінетінін, сондықтан күзеттің 

қажеттілігі жоқ деп санайтынын 
жеткізді. Алайда, өзге елдерге бар-
ғанда секьюрити қызметін пайда-
ланатынын айтты.

Фанаттардың бірі жеке өмірі 
туралы сұраған еді, бірақ әнші бұл 
сауалды жауапсыз қалдырды. 
Жүргізушілер сахнаға әншінің ата-
анасын шақырды. Олар Димаш ту-
ған күнді еске алып, оның балалық 
шағы мен қызығушылықтары тура-
лы әңгімеледі. Әкесінің айтуынша, 
«Димаш шығармашылық жолын 
таңдамағанда, кәсіби футболшы 
болуы мүмкін еді».

Әншінің жанкүйерлері онымен 
суретке түсіп, қолтаңба алды. Сон-
дай-ақ, сыйлық берген қыздар да 
болды.

Кездесу соңында Димаш ата-
анасына, туғандарына қолдаулары 
үшін, фанаттарына жаңа жетістік-
терге шабыттандыратындары үшін 
алғыс білдірді. Достары, әріптес-
тері мен командасына рахмет айт-
ты. Қазақстандықтарды туған тілі 
мен жерін сүюге, құрметтеуге ша-
қырды.

Естеріңізге сала кетейік, Ди-
маштың концерті мен кездесу кеші-
не орай қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге екі жарым мың-
нан аса тәртіп сақшылары жұмыл-
дырылды.

ДИМАШ ӘЛЕМІ

Әзірлеген Ақтолқын ТҰРЛЫҒАЗЫ.

(Басы 1-бетте)

Ару қала Алматының Орталық 
стадионында Димаш 
Құдайбергеннің Stranger атты 
жеке концерті өтті. Оны 
тамашалау үшін әлемнің 70-ке 
тарта елінен Димаштың 
жанкүйерлері Қазақстанға 
арнайы келді. Өнерсүйер қауым 
осы кешті көптен күтті. Оны тез 
арада билеттің сатылып 
кеткенінен-ақ байқауға болады. 
Айта кетейік, Димаштың 
концертіне билет шілденің 
14-інен бастап сатылымға 
шықты. Алғашқы аптаның 
өзінде оның 80 проценті өтіп 
кеткен. Орталық стадиондағы 
орын саны 30 мың адамға 
лайықталған. Оған қоса, 
сұранысқа орай, фан-аймаққа 
тағы билет сатылыпты. Сөйтіп, 
концертке келгендердің саны  
35 мыңға жуықтады. Ал 
концертті тамашалауға 
жанкүйерлер Алматыға бірнеше 
күн бұрын арнайы келді. 
Қаладағы қонақүйлер 
Димаштың жанкүйерлеріне лық 
толды. 
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«ҰЛТТЫҚ АСЫЛЫМ»
«Өз басым өзге елге сапарға шығып, өзге жұрттың табалдырығын аттай 

қалсам, әрқашан қасиет тұтып, өзіммен бірге қастерлеп ала жүретін екі түрлі 
ұлттық асылым бар: − бірі «Манас», бірі – Мұхтар Әуезов». 

Шыңғыс АЙТМАТОВ.

«ХХ ҒАСЫРДАҒЫ ЕҢ ҮЗДІК ШЫҒАРМА»
«Эпикалық роман «Абай» менің ойымша ХХ ғасырдағы ең үздік шығармалар-

дың бірі. …Әлемнің басқа елдерінде де онымен тең түсетін шығарманы табу 
қиын».

Луи АРАГОН.

«ҚҰЛАШЫ КЕҢ КІТАП»
«Мұхтар Әуезовтің «Абайы» − бұл нағыз роман, басқаша айтқанда өмірдің 

тұтас қыртыстарын қопарған, тұрмыстың, адамдар арасындағы құштарлық-
тың, махаббат пен өшпенділіктің айқын бояулы суреттерін жасаған және ең 
бастысы, есте қаларлық жарқын образдар арқылы халық тарихының өмірлік 
процестерін жинақтаған, құлашы кең кітап».

Леонид СОБОЛЕВ.

 «ҚАНДАЙ ТҰНЫҚ ПОЭЗИЯ!»
«Сіз әлі Абайды оқыған жоқпысыз? Онда сіз мүлдем ештеңе оқымағансыз… 

Сіз сол дәуірді көзіңізбен көргендей айна-қатесіз танисыз. …Қандай тұнық поэ-
зия! Проза формасымен басылған осынау қалың-қалың екі томның өн бойында 
бір жол қара сөз болсашы!».

Альфред КУРЕЛЛА.

«ҚАЗАҚТАР НЕТКЕН ҒАЖАЙЫП ХАЛЫҚ!»
«Қазақтар туралы бұрын-соңды ештеңе естімегенмін. Шынында, бұл қазақ-

тар – неткен ғажайып халық! Осы керемет «Абай» романында қандай тамаша 
суреттелген!».

Бенжамен МАТИП.

ӘУЕЗОВ–125

ҰЛЫЛЫҚ ЖОЛЫ
Қазақ әдебиетінің алыбы Мұхтар Әуезовтің азаматтық көзқарасын 

қалыптастырған үлкен саяси мектеп – Алаш идеясы

«ӨТПЕЛІ КЕЗЕҢДЕ  
ӨМІР СҮРМЕ»

 Ұлы суреткер феодалдық қоғам ыды-
рап, қазақ қоғамы капитализмді айналып 
өтіп, социалистік қоғамның орныға баста-
ған тұсында әдеби өмірге келді. Сондық-
тан да білімділердің бел ортасынан өз ор-
нын ерте ойып алды, ерте жарқ етіп 
көрінді. Бірақ замана сұранысына дендеп 
кіріп, кеңестік әдебиеттің күрескері де, 
жаршысы да болып кете алмады. Қытай 
ойшылы Конфуцийдің «Өтпелі кезеңде 
өмір сүрме» деген даналығы дөп келді. 

Мұхтар Әуезов қандай адам еді? Халық 
махаббатына қалай жетті, оның озық ойлы 
дүниетанымын тану жолдары қандай?

Ол революцияның қызыл қыраны да, 
дауылпазы да бола алмады. 

Ол өзінің жан-дүниесін баурап алған 
ұлы мақсаттарды бірте-бірте жүзеге асыр-
ды. Бұл жазушылық һәм ғалымдық жол еді. 

Осы жол Мұхтар Омарханұлын азапты 
жолға апарды, осы жол Мұхтар Омарханұ-
лын әлем мойындаған қаламгерлердің са-
пына қосты, осы жол Мұхтар Омарханұ-
лын академиктік дәрежеге, Лениндік 
сыйлыққа алып келді. 

Бұл жол Мұхтар Омарханұлын шын 
мәніндегі халықтық жазушы деңгейіне 
көтерді. Ал халық жадына енген адамды 
уақыт та, заман да, қоғам да тарихтан сы-
зып тастай алмайды. Бірақ осындай халық 
махаббатына жету үшін Мұхаң «тар жол, 
тайғақ кешулерден», жабыла қапқан аш 
бөрі сыншылардан, екіжүзді саясаттың, 
ауыр идеологияның қанды қақпанынан 
өтті.

 Жылдар жылжып өткен сайын, жаңа 
Қазақстанның жас ұрпақтары ұлы классик 
жазушы туралы көбіне интернеттік ақпа-
ратпен ғана таныс болады да, оның өмір 
жолының сан соқпақ жолдарынан бейха-
бар қалады. Сондықтан күллі әлемді аузы-
на қаратқан Мұхтар Әуезовтің өмір жолын, 
адами болмысы мен тау-тұлғасын, сөз 
құдіретіне айналған шығармаларын ұлық-
тап, заңғар жазушы жайлы дүние жүзі қа-
ламгерлері қадап айтқан пікірлерді тағы 
бір рет жас ұрпақтың жадына жаңғыртсақ 
артық болмас.

«АЛАШОРДА» МҮДДЕСІ – 
ӨМІРЛІК МАҚСАТЫМ

ДЕП ТҮСІНДІ

 Абайды тану арқылы Мұхтар Әуезов 
қазақты, оның тарихын, ұлттық құндылық-
тарын, салт-дәстүрлерін, аңыз-әңгіме-
лерін, фольклорын таныды. Бұл өз кезегін-
де Мұхтар Омарханұлының өмірлік 
қағидаттарын қалыптастырды. Ол мынан-
дай қағидаттар еді: өз ұлтыңның ұлы мұра-
ларын тану арқылы өз халқыңа қызмет 
етесің. Ұлт мұрасына адал болу арқылы 
халқының санасын оятасың. Халық ұлаға-
тын насихаттау арқылы жас ұрпақты тәр-
биелейсің. Өзің өссең – халқың да өседі.

 Осылай Абайды тану арқылы Мұхтар 
Әуезов қазақ әдебиетінің классигі дәре-
жесіне көтерілді. Абай Мұхтарды әде-
биеттің шыңына көтерді, Мұхтар Абайды 
әлемге танытты. Бұл − ақиқат.

 Мұхаңның көзқарасын қалыптастыр-
ған тағы бір үлкен саяси мектеп бар. Ол – 
Алаш идеясы. «Бұл бала Мұхтардың көзі 
ашық, көкірегі ояу кезіне тап келді. 20 
жасар Мұхтар Әуезов «Алашорда» үкі-

метінің мақсат-мүддесін өмірлік мақсатым 
деп түсінді әрі оның жұмысына белсене 
араласты» (И.Тасмағамбетов, Т.Жұртбай. 
Кіріспе сөз. М.Әуезов. І том. А. Ғылым. 
1997,16 б.).

Мұхтар Әуезовтің қолжазба қорындағы
«Өз жайымнан мағлұмат» атты 
жазбасынан:

«Арасында ауырып, оқуды бірлі-жа-
рымды тоқтатып, доғарып қойып жүріп, 
семинарияны 1919 жылы шала-шарпы 
бітірдім. Бұл кездерде ақпан төңкерісі 
болған. 1919 жылдың аяғында кеңес өз-
герісі болды, әлеумет қызметіне араласып 
кеттік. Содан кейінгі баспа сөзіне толы-
ғырақ аралас-қаным 1918 жылы «Абай» 
журналының шығуымен байланысты. 
Ондағы сөздер сырлы әдебиет емес, жал-
пы мақалалар, балалықтың, жастықтың, 
әр сайға басын соққан сандалысы, далба-
салығы сияқты». 

(Қолжазба қоры, 382-папка).

 Тағдыры Мұхтарды «Абай» журналы-
на алып келді. Абай жас Мұхтардың алды-
нан қайта шықты. Атына заты келе берме-
ген журнал қызметі оны қызықтыра 
қоймады. Көзқарастағы ішкі қайшылықтар 
жас Мұхтарды жегідей жейді. Оны қа-
ламгердің «Оқудағы құрбыларыма» атты 
мақаласынан айқын аңғаруға болады: 
«Ендігі халық болумызға ұйытқы болатын 
нәрсе – құрыш құрсаулы әділ, қатал билік. 
Ендігі хакімнің негізге құрылған законы 
болмаса, жуан атаның еркі ел ішінде жүр-
меуі керек. Әлі де жуан ата билеп-төс-
теп, қадірлі болатын болса, автономия 
деген, бөлектік дегеннің бәрі де сырты 
бүтін, іші түтін болады. Бірақ мұндай 
күйді бұрынғы уақыт көтерсе де қазіргі 
уақыт көтермейді… Біз әлі шикі жұрт-
пыз, талай өзгеріске мойынұсынамыз. За-
ман еріксіз мойын ұсындырады… Бұл халді 
әркім ескеру керек» (М.Әуезов шығ. 20т. 
1984. 15 т. 10 б.). 

 Мұхтар Әуезов Ресей құрамындағы 
«Алашорда» үкіметінің жолы дұрыс болға-
нымен, дербес ұлттық мемлекет құруға 
жол берілмейтінін түйсінеді. Ойын ашық, 
бүкпесіз жариялайды. 1919 жылдың 1 жел-
тоқсанында Семей губерниялық револю-
циялық комитеті жанынан қазақ бөлімі 
ашылып, Мұхтар Әуезов соның бір бөлімін 
басқарды. Жоғалғаны табылып, өшкені 
жанғандай еді. Енді халық үшін қызмет 
ететін шақ туды деген ойға келді. Және бұл 
көзі ашық, сауатты жастардың бәріне ор-
тақ міндет деп есептейді. Осылай Мұхаң 
«Қазақ оқырмандарына ашық хат» жазды: 
«Осы күнде не қылса да оқығандардың 
бәрі де барын салып еңбек қылып, осы 
өкіметті сендіру керек. Сонымен бүгінгі 
мекеме атаулыда бос қалып жүрген қазақ-
тардың мұң-мұқтажын орындау керек. 
Қашып бағудың ешбір себебі жоқ. Совет 
өкіметі үлкен жазығы бар адамдарды да 
қатарына кіріп, пайдалы қызметтерді 
істеймін десе – қумайды. Егер қазақ оқы-
ғандары Совет өкіметінің қабағынан 
қорқып қашса, айтатын сөзіміз осы: Оқы-
ғанның қайсысы болса да азғантай пайда 
келтіре аларлығы болса, тезірек қалаға 
келіп қызметке кіруі керек… Қазақтың 
қамын жейтін оқыған болса …бос жүр-
геннің бәрі келуі керек» (М.Әуезов шығар-
малары. 1984. 15 т. 30 б).

«ҚАЗАҚ РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАЗАҚСЫЗ ҚАЛАДЫ»

 Бұл – ұлттық патриотизмнің жарқын 
көрінісі. Қалай болғанда да оқығандар 
мемлекеттік қызметте көп болса, солғұр-
лым қазақтың, солғұрлым халықтың көзін 
ашады. Ол жаңа заманда адаспай өз орнын 
таба білгенін қалайды. Кейін большевик-
тер партиясының бір мемлекет құру идея-
сын жүзеге асыра бас-тағанын көрген соң, 
саяси жұмыстан біржола қол үзеді. Жан 
күйзелісін жазудың бір ғана жолы бар еді. 
Ол – қалам, ол – әдебиет. Әдебиет − үлкен 
әлем. Оған қаламгер бәрін де сыйғыза ала-
ды. Ақ қағаз бен сия сауыт Мұхтар Әуе-
зовті әдебиеттің шыңына көтерді, ол өз 
қиял-дүниесінің билеушісі болып, сөз 
патшалығының хакіміне айналды… Қа-
ламгер халыққа өз сөзін, өз көзқарасын 
жеткізудің бір ғана жолын көрді. Ол – дра-
матургия еді. Әуелі «Ел ағасы» деген  
4 көріністі драма жазады. Бірақ ол ізім-ға-
йым жоғалып кетеді. Ал «Бәйбіше–тоқал-

дың» жөні бөлек. Бұл шығарма әлі күнге 
театр сахналарынан орын алып жүр. Әр 
режиссер «Бәйбіше–тоқалды» әртүрлі қой-
ғанымен, пьесаның негізгі лейтмотиві 
сақталуда. Бір-бірін көре алмайтын бәйбі-
ше–тоқал орыс офицері келгенде жайылып 
төсек, иіліп жастық бола қалады. Автор-
лық ремарканың күштілігі сондай, мұнда 
болашақ ұлы жазушы қазақ болмысының 
трагедиясын күнделікті өмір көріністері 
арқылы дөп көрсетеді, іштегі қыжылын 
сыртқа шығарады.

 1921-1922 жылдар қазақтың басына 
қара бұлт болып келді. Елді аштық жайла-
ды. Бұл жас Мұхтардың көзқарасын то-
лықтай қалыптастырды. Енді шыдау да, 
үнсіз қалу да мүмкін емес еді. Ол қазақ 
қызметкерлері Одағы кеңесінің мәжілісін-
де запыран сөзін айтты: «Шындығына 
көшсек, ашаршылық жайлаған қырдағы 
елдің қырылғанының жанында, қаладағы 
аштықтың үрейлі көріністері ойын сияқ-
ты әсер етеді. Егер де бұл аудандарды 
аштықтан құтқару үшін дәл қазір шұғыл 
түрде шешуші шара қолданбаса, онда 
Қазақ Республикасы қазақсыз қалады... 
Өкімет басында отырған қазақ қызмет-
керлері, бұл істі дәл сол күйінде қалдырып 
қоюға болмайтыны өз алдына, бұл сіздер 
үшін қылмыс, біз бұл үшін Қазақ елінің 
алдында, өзіміздің арымыздың алдында 
жауаптымыз». (ҚР МОА. 82 қор. 42-іс. 
23-24 парақтар).

«ҚАЗАҚТАҒЫ ҚАЛАМ 
ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНЕ»

Мұхтар Әуезов халық трагедиясын өз 
трагедиям деп білді. Ащы шындықты 
ашық айтты, батыл айтты. Мұндай тақы-
рыпты, әрине, жүрегінің түгі бар, ұлтжан-
ды адам ғана қозғай алар еді. Міне, осын-
дай жағдаяттар Мұхтар Омарханұлының 
жанын күйзелтті, мұндай қылмысты көру 
де, оған ортақтас болу да өліммен пара-
пар еді. 

1922 жылы «Шолпан» журналында 
Мұхтар Әуезовтің «Қазақтағы қалам қай-
раткерлеріне» атты ашық хаты жариялан-
ды. Онда жазушы баспасөздің қоғамда 

ӘЛЕМ ҚАЛАМГЕРЛЕРІ – ӘУЕЗОВ ТУРАЛЫ

Мұхтар Омарханұлы Әуезов ұлт әдебиетінің алтын 
ғасырының бастауында тұр. Ол қазақ өркениетінің 
жаңа болмысын ашқан жазушы, ғалым, ұстаз, 
драматург, сыншы. Бір сөзбен түйіндеп айтсақ, 
энциклопедиялық ұшан-теңіз білім дариясының 
кемеңгері әрі ұлы қайраткері.
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•	 Адамның	қай	мінезі	
қасиетті	болса,	сол	
мінезі	міні	де	
болады.

•	 Театр	–	сымбатты	
өнердің	ішіндегі	ең	
зор	өнердің	бірі.

•	 Ұл	тәрбиелей	
отырып,	халықты	
тәрбиелейміз,	қыз	
тәрбиелей	отырып,	
ұлт	тәрбиелейміз.

•	 Кімде-кім	қазіргі	
уақытта	ана	тілін,	
өзінің	әдебиетін	
сыйламаса,	
бағаламаса,	оны	
сауатты,	мәдениетті	
адам	деп	санауға	
болмайды.

•	 Дос	таппаған	ер	
азар,	басшы	
бақпаған	ел	азар.

•	 Жауызға	айтқан	
жақсы	сөз	–	суға	
жазған	сертпен	тең.

•	 Жаза	баспас	қадам	
жоқ,	жаңылмайтын	
адам	жоқ.

•	 Еккенің	тікен	болса,	
орғаның	балауса	
болмас.

•	 Тумай	жатып	
толдым	деме,	толмай	
жатып	болдым	деме.

•	 Қай	істің	болсын	
өнуіне	үш	шарт	бар:	
ең	әуелі	–	ниет	
керек,	одан	соң	–	
күш	керек,	одан		
соң	–	тәртіп	керек.

•	 Азамат	сыны	–	ерлік,	
ерлік	сыны	–	елдік.

•	 Адам	көркі	–	ақыл.

•	 Жігітті	жылы	сөз	
ширатпайды,	қатты	
сын	ширатады.

•	 Ой	да	көп,	уайым	да		
көп	–	ойлай	берсең,	
Ой	да	жоқ,	уайым	да	
жоқ	–	ойнай	берсең.

•	 Білім	–	бақтың	
жібермейтін	
қазығы,	Білімсіз		
бақ	–	әлдекімнің	
азығы.

•	 Халық	пен	халықты,	
адам	мен	адамды	
теңестіретін		
нәрсе	–	білім.

алатын орны һәм оқырманға қаламгер 
қандай материалдар ұсыну қажеттігі тура-
лы бүкпесіз ойын айтады. Әрі ұлттың ба-
сындағы жағымсыз әдеттерді сынап мі-
нейді: «...Бұл баспасөздің басылуы, 
күшейген уақыты деуге болады. Бірақ қа-
лың қазақтың тілегіне келгенде бұл, саны 
бар, сапасы жоқ сөздерге ұқсайды. Өте 
көп, өте қиын жаңа сөздер сөйленіп жатыр. 
Солардың әдебиет арқылы бірде-бірі қа-
зақтың миына кеп, рухына сіңді ме? Сіңген 
жоқ. Себебі, бұл сөздер суықтық қылып 
отыр. Елдің қышулы жерін тауып, өзінің 
керек боларлық орнын білмегендіктен, 
оқушыны таба алмай отыр... Біздің осы 
күнгі баспасөзімізден арзан сөз жоқ... Жа-
зушының міндеті: ел неге қызығады, нені 
көксейді, қандай рухы бар, соны ұғып алу, 
һәм соған лайықтап сөз жазу... Қазіргі 
кейбір баспасөздерде көбіне, қазақтың 
мақтаншақтығы шығатын болды... Шығып 
жатқан газеттердің бұндай істерге жаман-
дау мен мақтаудан қолы тимейтін болса, 
оларға бетіңнен жарылқасын дейік... Таза 
әдебиетке бір жол салу, бет түзеу де бүгінгі 
күннің қарызы сияқты» («Шолпан» 1922 
ж. №.2,3. А., «Анарыс» 2010ж., 70-71 б.).

 Мұхтар Әуезовтің бұл хаты биліктегі-
лердің шымбайына тигені анық еді. Ашық 
ойдан жау іздеу қара шегіркедей қаптап, 
қоюланып келе жатты. Енді әдебиеттегі 
«жолбикелермен» күрес мемлекеттік сая-
саттың бір тармағына айналды. Әрине, 
мұндай мақала үшін өкімет Әуезовті қалай 
жақсы көрсін. «Жолбикелермен» күрес 
басталды. Өкіметтің «жолбикелері» деген-
дері кімдер еді? Олар – Ахмет Байтұрсы-
нов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Ай-
мауытов, Мағжан Жұмабаев, Мұхтар 
Әуезов, Даниал Ысқақов, Жанша Досмұ-
хамедов, Қошке Кемеңгерұлы сияқты 
Алаш ардақтылары болатын.

 Осылай Мұхтар Әуезов пролетарлық 
әдебиеттен шошынған, ескі дәуірді аңсай-
тын, оның құндылықтарын жаңа заманның 
парасат биігінен жоғары қоятын қаламгер-
ге айналып шыға келді. 

ҰЛЫНЫ ҰЛЫНЫҢ ТАНУЫ

 Отызыншы жылдары Мұхтар Омар-
ханұлының жағдайы күрт төмендеп, тұт-
қында отырады. Тергеу екі жарым жылға 
созылады. Осы тергеу материалдарын 
тауып, халыққа жеткізу міндеті тұр. Бұл 
күнге де жетерміз. Ол зобалаңнан Мұхаң 
«Социалды Қазақстан» мен «Казахстанс-
кая правда» газеттеріне өз қателігін мо-
йындаған ашық хат жазып, әрең құтыла-
ды. Бірақ шындықты айтудан тартынып 
қалған жоқ. Күллі түркі әлемінің, құнды-
лығы қырғыздың «Манасын» қорғаған 
ерлігі не тұрады?! Бұл, әрине, айтуға ғана 
жеңіл.

«Абай жолы», «Абай» эпопеясы Мұ-
хаңның бағын да ашты, теперішті де көр-
сетті. Қоғамдық пікір сан алуан болды. 
«Абай» романы бірнеше мәрте талқыға 
түсті. Соның ең тоқетер сөзін, 1943 жылғы 
талқылауда қазақтың Ғабеңі, Ғабит Мүсі-
репов айтты. Сол сөйленген сөздердегі 
үзік-үзік пікірлерге ден қойып көрелікші: 

«Абай» − қазақ совет әдебиетінде, «ро-
ман» деген үлкен мағынаға толық жауап 
беретін бірінші роман»;

«Абайдай» шығарма бұл күнге дейінгі 
бүгінгі қазақ әдебиетінде болған емес»;

«…Қазақ деген елдің елдік дәрежесі 
шынында қандай еді, тарихтың қай саты-
сында тұрған еді, осының бәрін «Абай-
дан» толық көресің»;

«Бұл – жазушының өз өзегін өртеп, өз 
жүрегін тербетіп шыққан өз еңбегі!…».

 Қайран Ғабең! Қалай айтқан! Мұхаң-
ды «Абай» романы үшін сынаған ғалым 
Есмағамбет Ысмайыловтың өзін сын тезі-
не алады, таққан айыптарын жоққа шыға-
рады. Ұлыны ұлының тануы деген осы 
емес пе?!

«Біздің Әуезовтен үйренеріміз көп. 
Әуезов Абайдан кейінгі қазақ әдебиетінің 
қалыптасу дәуірінде алғаш рет лирика-
лық, психологиялық биік өрелі прозаны 
жазуды үйретті». Бұл қазақ әдебиетінің 
абызы Әбдіжәміл Нұрпейісов айтқан сөз.

«Менің Әуезовім» деп роман – эссе 
жазған академик Зейнолла Қабдолов 
«Толстойды оқымай орысты, Бальзакты 
оқымай французды, Әуезовті оқымай қа-
зақты білдім деу сондай қиын» деп жазды.

Ұлы Абай шығармаларын орыс тіліне 
ғана емес, ағылшын, араб, француз, испан, 
неміс тілдеріне кемеліне келтіріп аударуы-
мыз қажет. Өйткені, Абайды таныған ел 
қазақты таныр еді, қазақты таныған ел 
Мұхтар Әуезов сынды ғұлама ғалымды, 
классик жазушыны тани түсер еді.

«Романда …ең бастысы – ұлы Абай 
өзінің бар болмысымен, тұлғасымен көрін-
ген. Шығарма бізді оның өмірімен қоса, 
бүкіл творчествосымен, әр шығармасы-
ның туу жолымен таныстырады. Абайды 
көп елдердің өз шығармалары арқылы емес 
(оларды аудармасы әлі де қанағаттандыр-
майтыны белгілі) Мұхтар романы арқылы 
тануы да осының дәлелі» деп жазған ака-
демик Серік Қирабаевтың пікірі әлі де 
өміршең.

Мұхаң сомдаған Абай Құнанбаев ірі 
тарихи тұлға ғана емес, өзі өмір сүрген 
қоғамның шырмауын үзіп шыққан ұлы 
ақын да. Ол образ ерекше болуға тиіс. Бі-
рақ тарихи шындық бар емес пе? Абайдың 
өзінің өлмес өлеңдері көз алдыңда тұрған 
жоқ па? Міне, ұлы суреткер Абай бейнесін 
сомдағанда оның өмірбаянын романтика-
лық сарыннан арылтып, тарихи шындық-
тың шымылдығын ашады.

«Абай образын оқығанда, бізді жалық-
тырмауы былай тұрсын, не нәрсе болсын, 
ол Абайша түсініп, Абайша сезінуге мәж-
бүр етеді. Абай образының еліктіргіш, 
иландырғыш күші міне осында», − деп 
жазыпты академик Мұхамеджан Қаратаев. 

 Академик Зәки Ахметов Мұхтар Әуе-
зовтің романындағы әлдебір алыстағы, 
басқа бір күндердің елесін көргендей бола-
ды. Бұл «Абай» эпопеясының эпилогында-

ғы толғаныс-толғам: «Алда – өмір, тар-
тыс. Сол тартыста бұл жалғыз. Шынға 
келсе, жап-жалғыз. Рас, оның бір қуаты, 
бір үміті бар екені рас. Қуаты – ақындық, 
үміті – халық. Бірақ бірі оянбаған күш 
болса, бірі танылмай, ұғылмай кетер ме? 
Жетер ме сабыр, жетер ме қайрат?».

Бұл Абай арманы еді. Мұхтар Әуезов 
Абайдың мұндай тебіреністі, жан күй-
зелісті неге салды? Соның аржағынан 
Мұхтар Әуезов армандаған егемендіктің 
ұшқынын көргендей боламын…».

 Әрине, мұндай аталы сөздерге илана-
сың. Өйткені, бұл көңіл күй «Абай» рома-
нын оқыған жанға өте түсінікті. Осылай 
Әуезов әлеміне өзің де бой алдырасың, оқи 
бергің, тоқи бергің келеді...

АДАМЗАТТЫҢ ОРТАҚ 
ҚҰНДЫЛЫҒЫ

 Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазақ әде-
биетін әлемге танытты. «Абай» туындысы 
эпостан – эпопеяға дейінгі қазақ әде-
биетінің жүріп өткен жолының кемел ке-
зеңін көрсетті. Үлкен әдеби мектеп қалып-
тасты. Әбдіжәміл Нұрпейісов, Ғабит 
Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Ілияс 
Есенберлин, Шерхан Мұртаза, Сәкен 
Жүнісов, Мұхтар Мағауин, Қабдеш Жұ-
маділов сынды қазақ әдебиетінің алыптары 
Әуезовтің рухани мектебінен өтті. Осылай 
М.Әуезов ғалым, академик, жазушы ретін-
де жалпы әдебиеттің өркендеуіне үлес қо-
сып қана қоймай, халық ауыз әдебиетінің 
асыл мұраларын, көшпенділер мәдениетін 
жинастырып, зерттеп, оны сахналап ұлты-
ның ұлы тұлғасына айналды.

 Әр ұлттың ұлы тұлғалары болады. 
Олар қаншама ғасырлар өтсе де сол ұлт-
тың мөрі секілді санаға соғылып, адамзат-
тың ортақ құндылығына айналады. Ағыл-
шындар үшін – Шекспир, француздар 
үшін – Бальзак, орыстар үшін – Пушкин, 
үнділер үшін – Тагор, өзбектер үшін – 
Науаи, түркімендер үшін – Мақтымқұлы, 
әзербайжандар үшін – Низами, қазақтар 
үшін әрине – Абай. Сол Абайдың ұлылығы 
мен данагөйлігін ашқан Мұхтар Әуезов те 
өткен ғасырдағы қазақ әдебиетінің алыбы.

 Иә, бүгінгі қазақтың өмірі де, әлем 
картасында алып отырған орны да бөлек. 
Абай армандаған, Әуезов армандаған еге-
мен Қазақстанның жаңа тарихы жазылып 
жатыр. Оның ұлттық төлқұжаты ретінде 
Абай сол жылнаманың басында тұр. 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
институты ұлы жазушының 50 томдық 
толық шығармалар жинағы мен «Әуезов» 
энциклопедиясын шығарды. Бұл ұлттық 
қазына, ғылыми қазына.

Абай дегенде – Әуезов, Әуезов дегенде 
Абай көз алдыңа келіп тұра қалатыны бүк-
песіз шындық. «Сіз Әуезовті әлі оқыған 
жоқсыз ба? Онда әлі ештеңе оқымаған 
екенсіз…».

МҰХТАР ӘУЕЗОВТІҢ 
ОЙ-ОРАМДАРЫНАН:

Уәлихан ҚАЛИЖАНҰЛЫ, 
филология ғылымының докторы. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 

Қазақстанның Құрметті журналисі, ҚР ҰҒА академигі, Ш.Ш.Уәлиханов 
атындағы сыйлықтың,  «Құрмет» және «Парасат» ордендерінің иегері.

 «КҮШІҢЕ СЕНБЕ, 
АДАЛ ІСІҢЕ СЕН»
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Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №3/314-519 қаулысы

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесін  алып қоюға байланысты жер учаскесін 
немесе  өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен  шығарудың басталуы 

туралы
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабы 2-тармағы  4) тармақшасының, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік  

мүлік туралы» Заңының және Алматы қаласы Жер комиссиясының  2022 жылғы 16 мамырдағы №5 қорытындысының негізінде, 
Алматы қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Елді-мекендердің ортақ пайдалануындағы объектілердің құрылысы (реконструкциясы) («Абай атындағы Қазақ мемле-

кеттік академиялық опера және балет театрының» аумағын абаттандыру және көгалдандыру) үшін Алматы қаласы Алмалы ауда-
нындағы Жамбыл көшесі, 49 Б үй мекенжайы бойынша орналасқан жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланыс-
ты жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті осы қаулының қосымшасына сәйкес мәжбүрлеп иеліктен шығару 
басталсын.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін болып белгіленсін.
3. Меншік иелері жүгінетін орын Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 90, 801-кеңсе болып белгіленсін.
4. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат 

құралдарында жарияласын.  
5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте меншік иелерін ескертсін және жер учаскесінің меншік иелеріне өтемақы төлеуді қамта-

масыз етсін;
2) жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті 

мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды аяқтағаннан кейін жер учаскесін Алматы қаласы Мемлекеттік активтер 
басқармасының теңгеріміне берсін;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  қажетті шараларды қабылдасын.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б.Әзірбаевқа жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                                                         Е.ДОСАЕВ

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №3/314-520 қаулысы

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін  алып қоюға байланысты жер учаскелерін 
немесе  өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен  шығарудың басталуы 

туралы
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабы 2-тармағы  4) тармақшасының, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 

мүлік туралы» Заңының және Алматы қаласы Жер комиссиясының  2022 жылғы 22 шілдедегі №8 қорытындысының негізінде,  
Алматы қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Су жинағышты пайдалану және қызмет көрсету үшін Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, «Таусамалы» шағын ауданында 
орналасқан жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын 
мүліктерді осы қаулының қосымшасына сәйкес мәжбүрлеп иеліктен шығару басталсын.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін болып белгіленсін.
3. Меншік иелері жүгінетін орын Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 90, 801-кеңсе болып белгіленсін.
4. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат 

құралдарында жарияласын.  
5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте меншік иелерін ескертсін және жер учаскесінің меншік иелеріне өтемақы төлеуді қамта-

масыз етсін;

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №3/314-516 қаулысы

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесін алып қоюға байланысты 
жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығарудың 

басталуы туралы
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабы 2-тармағы  5) тармақшасының, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік  

мүлік туралы» Заңының және Алматы қаласы Жер комиссиясының  2022 жылғы 9 қыркүйектегі №10 қорытындысының негізінде,  
Алматы қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Алматы қаласының Бас жоспарын жүзеге асыру үшін (аумақты абаттандыру және көгалдандыру) Эльмира Жанбырбаевна 
Менсагиеваның Алматы қаласының Алмалы ауданындағы Артем көшесінің солтүстігі, Аносов көшесінің батысы мекенжайы 
бойынша орналасқан, ауданы – 0,0142 га (кадастрлық нөмірі 20-311-025-236) жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға 
байланысты жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару басталсын.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін болып белгіленсін.
3. Меншік иесі жүгінетін орын Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 90, 801-кеңсе болып белгіленсін.
4. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат 

құралдарында жарияласын.  
5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте меншік иесін ескертсін және жер учаскесінің меншік иесіне өтемақы төлеуді қамтамасыз 

етсін;
2) жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер  учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті 

мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды аяқтағаннан кейін жер учаскесін Алматы қаласы Мемлекеттік активтер 
басқармасының теңгеріміне берсін;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  қажетті шараларды қабылдасын.  
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б.Әзірбаевқа жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                                                         Е.ДОСАЕВ

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №3/314-517 қаулысы

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесін  алып қоюға байланысты жер учаскесін 
немесе  өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен  шығарудың басталуы 

туралы
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабы 2-тармағы  4) тармақшасының, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік  

мүлік туралы» Заңының және Алматы қаласы Жер комиссиясының  2022 жылғы 4 сәуірдегі №3/18 қорытындысының негізінде,  
Алматы қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Сайын көшесін ұзарту үшін Шухрат Пархатұлы Қасымовтың Алматы қаласының Алатау ауданындағы «Ақбұлақ» шағы-
науданы, Томанов көшесі, 16-үй мекенжайы бойынша орналасқан (кадастрлық нөмірі 20-321-051-709), ауданы – 0,0616 га жер 
учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп 
иеліктен шығару басталсын.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін болып белгіленсін.
3. Меншік иесі жүгінетін орын Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 90, 801-кеңсе болып белгіленсін.
4. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат 

құралдарында жарияласын.  
5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте меншік иесін ескертсін және жер учаскесінің меншік иесіне өтемақы төлеуді қамтамасыз 

етсін;
2) жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті 

мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды аяқтағаннан кейін жер учаскесін Алматы қаласы Мемлекеттік активтер 
басқармасының 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  қажетті шараларды қабылдасын.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б.Әзірбаевқа жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                                                         Е.ДОСАЕВ

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №3/314-518 қаулысы

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін  алып қоюға байланысты жер учаскелерін 
немесе  өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен  шығарудың басталуы 

туралы
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабы 2-тармағы  4) тармақшасының, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 

мүлік туралы» Заңының және Алматы қаласы Жер комиссиясының  2020 жылғы 26 маусымдағы №16 қорытындысының негізінде,  
Алматы қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Төле би көшесін ұзарту үшін Алматы қаласының Әуезов және Наурызбай аудандарындағы Төле би көшесінің бойында, 
Яссауи көшесінен қала шекарасына дейін орналасқан жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер 
учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын мүліктерді осы қаулының қосымшасына сәйкес мәжбүрлеп иеліктен шығару басталсын.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін болып белгіленсін.
3. Меншік иелері жүгінетін орын Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 90, 801-кеңсе болып белгіленсін.
4. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат 

құралдарында жарияласын.  
5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте меншік иелерін ескертсін және жер учаскелерінің меншік иелеріне өтемақы төлеуді 

қамтамасыз етсін;
2) жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті 

мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды аяқтағаннан кейін жер учаскелерін Алматы қаласы Мемлекеттік активтер 
басқармасының теңгеріміне берсін;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  қажетті шараларды қабылдасын. 
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б.Әзірбаевқа жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                                                         Е.ДОСАЕВ

Алматы қаласы әкімдігінің
2022 жылғы 21 қыркүйектегі

№3/314-518 қаулысына қосымша

Мәжбүрлеп иеліктен шығарылуға жататын жер учаскелерінің тізбесі

Р/с 
№

Жер учаскесінің меншік иесінің 
(жер пайдаланушының) тегі, 
аты-жөні  (атауы)

Кадастрлық нөмірі Жер учаскесінің орналасқан 
жері

Жер учаскесінің ауданы, га

1 Артыкбаева Надежда Абдуллаевна, 
Артыкбаев Нурлан Абдрахманович

20-322-001-062 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жүнісов көшесі, 2/26 учаске  

0,4126

2 «БТА Банк» акционерлік қоғамы 20-322-001-088 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жүнісов көшесі, 2/11 учаске  

жалпы-2,2875 иеліктен 
шығарылатын ауданы-0,0109

3 «Qazaq Stroy» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

20-322-001-108  «Шұғыла» шағынауданы, 
Жүнісов көшесі, 2/6 учаске  

жалпы-12,3323 иеліктен 
шығарылатын ауданы-4,2250

4 Аманкулова Айткул Зикирбаевна  20-322-002-011 «Шұғыла» шағынауданы, 
Кенжетаев көшесі, 53

0,1000

5 Есенова Калбике Умирбаевна                    20-322-002-023 «Шұғыла» шағынауданы, 
Сығай көшесі, 53 учаске

0,0622

6 Аралбаев Кабдылхамит Ильясович, 
Нурмаганбетова Аскен Кабышевна

20-322-002-027 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жүнісов көшесі, 51  

жалпы-0,1000 иеліктен 
шығарылатын ауданы-0,0051

7 Глазунова Елена Кимовна 20-322-002-100  «Шұғыла» шағынауданы, 
Сығай көшесі, 50

0,1000

8 Избакиев Шаукет Пидахметович, 
Избакиев Ильхам Шаукетович

20-322-002-1063 «Шұғыла» шағынауданы, 
Сығай көшесі, 49

0,1000

9 Джумаев Аркенжан Курбанджано-
вич

20-322-002-1064  «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 43

0,0800

10 Сурманова Хамида Гулановна 20-322-002-1125 «Шұғыла» шағынауданы, 
Сығай көшесі, 55

0,1000

11 Артыкбаева Надежда Абдуллаевна, 
Артыкбаев Нурлан Абдрахманович  

20-322-002-1130  «Шұғыла» шағынауданы, 
Жүнісов көшесі, 2/1 учаске  

0,0056

12 Альжинбаева Сауле Байдаулетовна 20-322-002-1134 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жүнісов көшесі, 4/1 учаске

0,0243

13 Жарасова Айгерім Кенесқызы 20-322-002-1140  «Шұғыла» шағынауданы, 
Кенжетаев көшесі, 60/1 

0,0476

14 Жарасова Айгерім Кенесқызы 20-322-002-1141 «Шұғыла» шағынауданы, 
Кенжетаев көшесі, 60 

0,0524

15 Рахов Андрей Исмагулович 20-322-002-134  «Шұғыла» шағынауданы, 
Кенжетаев көшесі, 62

жалпы- 0,1000 иеліктен 
шығарылатын ауданы 0,0044

16 Буркитбаев Калжан Шалдарбекович 20-322-002-175 «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 49

0,0800

17 Нурлыбаев Айдарбек Ахмедкалие-
вич, Нурлыбаева Лязат Турысбаевна

20-322-002-185 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жуалы көшесі, 124                

0,0800

18 Ягмуров Кошали Сейфатович, 
Ягмурова Света Сулеймановна

20-322-002-197  «Шұғыла» шағынауданы, 
Жуалы көшесі, 122

0,1000

19 Монтаев Бахытжан Макенович 20-322-002-202  «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 48

0,0474

20 Абишова Шолпан Абжалеловна, 
Мамедов Заманбек Сулейманович

20-322-002-227 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жуалы көшесі, 118 учаске

0,0600

21 Мамедов Исмаил Балабекович, 
Гусеинова Фируза Рагимовна

20-322-002-228 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жуалы көшесі, 120

0,0600

22 Орынтаева Алмагуль Биримтаевна 20-322-002-231 «Шұғыла» шағынауданы, 
Сығай көшесі, 56

жалпы- 0,1000 иеліктен 
шығарылатын ауданы 0,0426

23 Нұрланбекова Дана Жеңісқызы, 
Нурланбекова Гульнар Женисовна

20-322-002-251 «Шұғыла» шағынауданы, 
Сығай көшесі, 51

0,1000

24 Арымбаев Сағатбек Қуатбекұлы                    20-322-002-253 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жүнісов көшесі, 49 учаске 

0,1000

25 Мамыров Берик Маратбекович 20-322-002-259 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жобалау көшесі, 126

0,0800

26 Ибраимов Бегзат Кабдилхоятович 20-322-002-274  «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 47

жалпы- 0,0800 иеліктен 
шығарылатын ауданы 0,0271

27 Караева Гульчохра Караевна, 
Аллахвердиев Рамиз Иса оглы

20-322-002-276 «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 52

0,0985

28 Смагулова Асем Галымовна 20-322-002-293 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жүнісов көшесі, 47  учаске 

0,0900

29 Ахылтаева Кулзада Рапилбековна 20-322-002-299  «Шұғыла» шағынауданы, 
Сығай көшесі, 54

0,1000

30 Абишева Назипа Парамурзаевна 20-322-002-301  «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 45

0,1000

31 Сәрсенбі Әбдуернұр Маратұлы 20-322-002-887  «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 46

жалпы- 0,0800 иеліктен 
шығарылатын ауданы 0,0088

32 Омарова Сауле Сыдыкбековна 20-322-002-901 «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 47

жалпы- 0,0982 иеліктен 
шығарылатын ауданы 0,0115

33 Бейсенбаева Раушан Камалбаевна, 
Бейсенбаев Галимжан Оралбаевич

20-322-002-918  «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 50

0,0700

34 Катерюшин Владимир Викторович 20-322-002-924  «Шұғыла» шағынауданы, 
Кенжетаев көшесі, 56

0,1000

35 Садвакасова Зарина Нурмаковна, 
Амиров Абзал Шакирович

20-322-002-926 «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 54

0,0500

36 Садирова Рушидям Розахуновна  20-322-002-947 «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 46

0,0700

37 Артыкбаева Надежда Абдуллаевна, 
Артыкбаев Нурлан Абдрахманович

20-322-002-951 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жайлау көшесі, 2 учаске  

3,1094

38 Артыкбаева Надежда Абдуллаевна, 
Артыкбаев Нурлан Абдрахманович

20-322-002-953 «Шұғыла» шағынауданы, 
Жүнісов көшесі, 2Е 

0,1535

39 Бижанов Жумагали Акимбекович 20-322-002-980 «Шұғыла» шағынауданы, 
Тарғап көшесі, 41

0,0800

40 Абишев Нурлан Болатович/ 
Исмухамедова Шолпан 
Касымбековна

20-322-003-373 «Шұғыла» шағынауданы, 
Сұраншы батыр көшесі, 75а    

0,0400

41 Илахунов Абдугапар Сабирович 20-322-003-454 «Шұғыла» шағынауданы,          
Жуалы көшесі, 129

0,1000

42 Смагулова Асем Галымовна 20-322-003-456 «Шұғыла» шағынауданы,    
Қ.Жәкібаев көшесі, 5              

0,0850

43 Жетибаев Ерлан Мамежанович 20-322-003-480 «Шұғыла» шағынауданы, 
Сұраншы батыр көшесі, 75  

0,0500

44 Токпанов Лукбек Есимбекович 20-322-003-488 «Шұғыла» шағынауданы,    
Сұраншы батыр көшесі, 79 

0,0785

45 Нуркасым Асыл 20-322-003-496 «Шұғыла» шағынауданы, 
Сұраншы батыр көшесі,  81 
учаске  

0,0800

46 Нурсейтов Дулат Советович             
Нурсейіт Динара Советќызы

20-322-003-514 «Шұғыла» шағынауданы, 
Сұраншы батыр көшесі, 76 

0,0800

47 Кагазбаева Раушан Шаймардановна 20-322-003-516 «Шұғыла» шағынауданы, 
Сұраншы батыр көшесі, 77   

0,0940

48 Илахунов Абдугапар Сабирович 20-322-003-519 «Шұғыла» шағынауданы,               
Жуалы көшесі,129

0,1000

49 Отегулова Айнур Рашитхановна 20-322-003-527 «Шұғыла» шағынауданы,    
Жуалы көшесі, 123

жалпы- 0,0800 иеліктен 
шығарылатын ауданы 0,0039

50 Алимбаева Гуля Мукановна 20-322-003-529 «Шұғыла» шағынауданы,    
Сұраншы батыр көшесі, 80

0,0800

51 Овчаренко Роман Васильевич 20-322-003-539 «Шұғыла» шағынауданы,    
Сұраншы батыр көшесі, 83

жалпы- 0,1200 иеліктен 
шығарылатын ауданы 0,0105

52 Ауельбеков Габит Зейнелевич 20-322-003-581 «Шұғыла» шағынауданы,    
Сұраншы батыр көшесі, 82 
учаске

0,0800

53 Жетибаев Ерлан Мамежанович 20-322-003-599 «Шұғыла» шағынауданы,    
Сұраншы батыр көшесі, 75 Б 

0,0010

54 Далибаев Ермек Курманбаевич 20-322-003-603 «Шұғыла» шағынауданы, 
Сұраншы батыр көшесі, 78

0,0800
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2) жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскелерін немесе өзге 
де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды аяқтағаннан кейін жер 
учаскелерін Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасының теңгеріміне берсін;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  қажетті шараларды қабыл-
дасын.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б.Әзірбаевқа 
жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                                                      Е.ДОСАЕВ

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №3/314-521 қаулысы

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 6 мамырдағы 
№2/115-175 «Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып  қоюға 
байланысты жер учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті 

мәжбүрлеп иеліктен шығарудың басталуы туралы» қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы 

Алматы қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 6 мамырдағы №2/115-175 «Мемлекет мұқтажы үшін 

жер учаскелерін алып қоюға байланысты жер учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәж-
бүрлеп иеліктен шығарудың басталуы туралы» қаулысына келесі өзгеріс енгізілсін:

атаған қаулының қосымшасындағы:
реттік нөмірі 2 жолы алынып тасталсын.
2. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні 

ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
3. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы осы қаулыдан туындайтын өзге де қажетті шара-

ларды қабылдасын.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б.Әзірбаевқа 

жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                                                         Е.ДОСАЕВ

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №3/314-522 қаулысы

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін  алып қоюға байланысты 
жер учаскелерін немесе  өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп 

иеліктен  шығарудың басталуы туралы
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабы 2-тармағы  4) тармақшасының, Қазақстан Рес-

публикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының және Алматы қаласы Жер комиссиясының  2022 
жылғы 29 маусымдағы №7 қорытындысының негізінде,  Алматы қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Кәріз сорғы станциясының құрылысы үшін Алматы қаласының Алатау ауданындағы «Шаңы-
рақ-2» шағынауданында орналасқан жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты 
жер учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын мүліктерді осы қаулының қосымшасына сәйкес мәж-
бүрлеп иеліктен шығару басталсын.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін болып белгіленсін.
3. Меншік иелері жүгінетін орын Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 90, 801- 

кеңсе болып белгіленсін.
4. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні 

ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.  
5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте меншік иелерін ескертсін және жер учаскесінің меншік ие-

леріне өтемақы төлеуді қамтамасыз етсін;
2) жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскелерін немесе өзге 

де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды аяқтағаннан кейін жер 
учаскелерін Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасының теңгеріміне берсін;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  қажетті шараларды қабыл-
дасын.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б.Әзірбаевқа 
жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                                                         Е.ДОСАЕВ

Алматы қаласы әкімдігінің
2022 жылғы 21 қыркүйектегі

№3/314-522 қаулысына қосымша

Мәжбүрлеп иеліктен шығарылуға жататын жер учаскелерінің тізбесі

Р/с 
№

Жер учаскесінің меншік 
иесінің (жер пайдаланушы-
ның) тегі, аты-жөні  (атауы)

Кадастрлық 
нөмірі

Жер учаскесінің 
орналасқан жері

Жер 
учаскесінің 
ауданы, га

1 Тукенов Болатбек Домаевич 20-321-041-751 «Шаңырақ-2» шағынауданы, 
Өркен көшесі, 2/2

0,0608

2 Мырзабаева Пернекул 
Әбдіманапқызы

20-321-036-637 «Шаңырақ-2» шағынауданы, 
Қайыңсай көшесі, 29 үй

0,0243

3 Бельгибаев Ержан Садыкович 20-321-042-840 «Шаңырақ-2» шағынауданы, 
Рахимов көшесі, 16

0,2007

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №3/314-523 қаулысы

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесін  алып қоюға байланысты 
жер учаскесін немесе  өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп 

иеліктен шығарудың басталуы туралы
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабы 2-тармағы  4) тармақшасының, Қазақстан Рес-

публикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының және Алматы қаласы Жер комиссиясының  2021 
жылғы 23 шілдедегі №24 қорытындысының негізінде, Алматы  қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Елді мекендердің ортақ пайдалануындағы объектілердің құрылысы (реконструкциясы) (ойын 
алаңы және футбол алаңы) үшін Лазарь Дмитриевич Коданидидің Алматы қаласының Наурызбай ау-
данындағы Таусамалы шағынауданы, Ниязбеков көшесі, 48 мекенжайы бойынша орналасқан (кадастр-
лық нөмірі 20-322-016-446), жалпы ауданы 0,1 га жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға 
байланысты жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару бастал-
сын.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін болып белгіленсін.
3. Меншік иесі жүгінетін орын Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 90, 801-кеңсе 

болып белгіленсін.
4. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні 

ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.  
5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте меншік иесін ескертсін және жер учаскесінің меншік иесіне 

өтемақы төлеуді қамтамасыз етсін;
2) жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін мәжбүрлеп 

иеліктен шығару бойынша іс-шараларды аяқтағаннан кейін жер учаскесін Алматы қаласы Мемлекеттік 
активтер басқармасының теңгеріміне берсін;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де қажетті шараларды қабыл-
дасын.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б.Әзірбаевқа 
жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                                                         Е.ДОСАЕВ

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №3/314-524 қаулысы

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесін алып қоюға байланысты 
жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп 

иеліктен шығарудың басталуы туралы
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабы 2-тармағы  5) тармақшасының, Қазақстан 

Республикасының «Мемлекеттік  мүлік туралы» Заңының және Алматы қаласы Жер комиссиясының  
2022 жылғы 29 маусымдағы №7 қорытындысының негізінде,  Алматы қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Алматы қаласының Бас жоспарын жүзеге асыру үшін (аумақты абаттандыру және көгалданды-
ру) «Компания Сити Строй Казахстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы қаласы, Бос-
тандық ауданы, 99 учаске мекенжайы бойынша орналасқан, ауданы – 0,0395 га (кадастрлық нөмірі 
20-313-004-361) жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін немесе 
өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару басталсын.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін болып белгіленсін.
3. Меншік иесі жүгінетін орын Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 90, 801-кеңсе 

болып белгіленсін.
4. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні 

ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.  
5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте меншік иесін ескертсін және жер учаскесінің меншік иесіне 

өтемақы төлеуді қамтамасыз етсін;
2) жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер  учаскесін немесе өзге де 

жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды аяқтағаннан кейін жер 
учаскесін Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасының теңгеріміне берсін;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  қажетті шараларды қабыл-
дасын.  

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б.Әзірбаевқа 
жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                                                         Е.ДОСАЕВ

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №3/314-525 қаулысы

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесін алып қоюға байланысты 
жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп 

иеліктен шығарудың басталуы туралы
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабы 2-тармағы  5) тармақшасының, Қазақстан 

Республикасының «Мемлекеттік  мүлік туралы» Заңының және Алматы қаласы Жер комиссия-
сының  2022 жылғы 29 маусымдағы №7 қорытындысының негізінде,  Алматы қаласының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Алматы қаласының Бас жоспарын жүзеге асыру үшін (аумақты абаттандыру және көгал-
дандыру) «Компания Көркем Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы қала-
сы, Алмалы ауданы, Абай даңғылы, 107/7 үй мекенжайы бойынша орналасқан, ауданы – 0,0554 
га (кадастрлық нөмірі 20-311-014-256) жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға 
байланысты жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару 
басталсын.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін болып белгі-
ленсін.

3. Меншік иесі жүгінетін орын Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 90, 801- 
кеңсе болып белгіленсін.

4. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен бастап үш жұ-
мыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.  

5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте меншік иесін ескертсін және жер учаскесінің меншік 

иесіне өтемақы төлеуді қамтамасыз етсін;
2) жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер  учаскесін немесе 

өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды аяқтағаннан 
кейін жер учаскесін Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасының теңгеріміне берсін;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  қажетті шараларды 
қабылдасын.  

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б.Әзірбаевқа 
жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                                                         Е.ДОСАЕВ

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №3/314-526 қаулысы

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесін  алып қоюға байланысты 
жер учаскесін немесе  өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп 

иеліктен шығарудың басталуы туралы
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 84-бабы 2-тармағы  5) тармақшасының, Қазақстан 

Республикасының «Мемлекеттік  мүлік туралы» Заңының және Алматы қаласы  Жер комиссия-
сының 2021 жылғы 16 тамыздағы №27/18 қорытындысының негізінде, Алматы қаласының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Ойын алаңы үшін Алихан Насырович Абдулахановтын, Гульмира Ташболатовна Саби-
тованың Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 6 шағынаудан, 56 А үй, 57А учаске мекенжайы бойын-
ша орналасқан (кадастрлық нөмірі  20-312-056-548), жалпы ауданы – 0,2384 га жер учаскесінің 
ауданы – 0,0549 га жер учаске бөлігін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен 
шығару басталсын.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін болып белгі-
ленсін.

3. Меншік иелері жүгінетін орын Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 90, 
801-кеңсе болып белгіленсін.

4. Алматы қаласы әкімінің аппараты аталған қаулыны қабылданған күннен бастап үш жұ-
мыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.  

5. Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы:
1) заңнамамен белгіленген тәртіпте меншік иелерін ескертсін және жер учаскесінің меншік 

иелеріне өтемақы төлеуді қамтамасыз етсін;
2) жер учаскесінің бөлігін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін 

мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды аяқтағаннан кейін жер учаскесінің бөлігін 
Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасының теңгеріміне берсін;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  қажетті шараларды 
қабылдасын.  

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б.Әзірбаевқа 
жүктелсін.

Алматы қаласының әкімі                                                                         Е.ДОСАЕВ

Анықтама үшін телефондар:  8 (727) 232-36-51; 8 (727) 232-36-56.

БІЗ газетімізді асыға күтетін оқырмандарымызбен және тұрақты 
авторларымызбен әрдайым БІРГЕМІЗ!

 «ALMATY AQSHAMY» – 
алма ты лық тардың да, еліміздің бар лық дерлік өңір леріндегі оқыр  ман дарымыздың да 
асыға күте тін, сүйіп оқитын басы лымы! Қазақ сөз өнері мен жур  налис ти касы ның дәс-
түрлі мек тебі!

«Almaty aqshamy» газетіне «Қазпошта» АҚ Алматы поштамты бөлімшелерінде, телефон: 261-59-11, «Евразия Пресс» агенттігі», «Эврика 
Пресс» пен «Дауыс» ЖШС-нің өкілдіктерінде жазылуға болады.   Бізді almaty-akshamy.kz сайтынан да оқыңыздар!

«ALMATY AQSHAMY» ГАЗЕТІНЕ  2022 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ ИНДЕКСТЕРІ:

 «ALMATY AQSHAMY» 
жа рия ланымдары мектептерде, колледждер мен 
уни верси тет терде оқылады, әлеуметтік же лілерде 
зерделеніп, талқы лана ды.

ОҚЫРМАНДАР НАЗАРЫНА!

2022 жылға  «Аlmaty aqshamy» газетіне үш айға жазылу жүріп жатыр

65503 
(жеке жазылушылар үшін)
1 айға – 600,50 теңге 
3 айға – 1801,50 теңге 

15503 
(кәсіпорындар мен ұйымдар үшін) 
1 айға – 1620,50 теңге 
3 айға – 4861,50 теңге 

95503 (зейнеткерлер, мүгедектер мен 
ҰОС ардагерлері үшін) 
1 айға – 440,50 теңге 
3 айға – 1321,50 теңге 
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ВАЛЮТА БА-
ҒАМДАРЫ

EUR/KZT 467,91 теңге CNY/KZT 67,35  теңгеUSD/KZT 479,42 теңге RUB/KZT 8,21 теңге

СПОРТ

ДӘСТҮРЛІ  ЖАРЫС«АҚШАМ-АҚПАРАТ» ХАБАРЛАЙДЫ:

ӘРІПТЕСТЕР  ӘЛЕМІ

Шерхан Мұртаза – Қазақстанның халық 
жазушысы. Дара тұлға Жамбыл облысында 
1932 жылы 28 қыркүйекте дүниеге келген. 
Өмірі өнегемен өткен Шерағаң елге танымал 
басылымдардың редакторы болған, көптеген 
журналистерді тәрбиелеген, сондай-ақ Пар-
ламент Мәжілісінің депутаты болған. Мұн-
дай тұлғаны еске алу жарысына Шерхан 
Мұртазаның мұрагерлері қатысты. Олардың 
әрқайсысы жазушының жұмысы мен 
жетістіктері туралы жылы лебізін айтты. Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ Журналистика фа-
культетінің профессоры Аязби Бейсенқұлов 
жазушыны еске алып, оны қазақ әдебиетінің 
майталманы деп атады.

Спорттық мереке Алматы әкімдігінің 
Қоғамдық даму басқармасы мен Өңірлік 
коммуникациялар қызметінің қолдауымен 
өтті. Осыдан екі апта бұрын ӨКҚ БАҚ ара-
сында  футболдан турнир ұйымдастырса, 
енді бильярд бойынша қызықты турнир 
өткізіп, ардагерлерді де, журналистерді де 
белсенді өмірге тартуда. 

Турнир «динамикалық пирамида» қағи-
даты бойынша достық қарым-қатынаста өтті. 
Барлық қатысушылар қолында микрофонды 
ғана емес, кийді де кәсіби түрде ұстай алаты-
нын көрсетті. Әр редакциядан екі ойыншы 
қатысты. «Alatay Аqparat» ұжымы да бұл 
жарыстан құр қалмай, турнирге Бас дирек-
тордың шығармашылық жөніндегі орынбаса-
ры Дәурен Дүйсебаев және Коммерциялық 
директор Қуаныш Дюскалиев қатысты.

Бірнеше сағат бойы еркін достық жағдай-
да қызу шайқастар жалғасты, турнирге қаты-
сушылардың құмарлықтары мен тәжірибе-
лері қайнап, алғашқы үш жүлделі орынның 
интригасы соңына дейін сақталды. Жарыс 
нәтижесінде жүлделі I орын «Қазақ радиола-
ры» өкілдеріне бұйырды. Екінші орынды 
«Алматы» телеканалы иеленсе, үшінші 
орынға Tengrinews жайғасты.

Марафонға қатысушылар классикалық марафон қашықтығында 
(42,2 км), сондай-ақ 21,1 км және 10 км бойынша жарысты. Оған 
қоса, ниеттенушілер 10 км қашықтықты скандинавиялық жүріспен 
немесе Экиден эстафетасына қатысу арқылы игере алды. Сондай-
ақ, биыл «Алматы марафоны» аясында марафон мен 10 шақырым-
ға жүгіруден ҚР чемпионаты өтті.

Барлық жас санаттарында ерлер мен әйелдер арасындағы 

«АЛМАТЫ  МАРАФОНЫ»

жеңімпаздар үштігі медаль, грамота және естелік сыйлықтармен 
марапатталды. 21,1 км және 42,2 км қашықтықтарда абсолюттік 
санаттардағы ерлер мен әйелдер арасындағы жеңімпаздар ақшалай 
сыйлықтарға ие болды. Мәреге жеткен барлық қатысушыларға ес-
телік медальдар табыс етілді. Қатысушылардың бастапқы жарна-
ларынан жиналған қаражаттың бір бөлігін ұйымдастырушылар 
дәстүр бойынша қайырымдылық мақсаттарына жұмсайды.

Алматы марафонының бағыты Сәтбаев көшесі, Сейфуллин 
даңғылы, Әл-Фараби даңғылы, Саин көшесі, Абай даңғылы арқылы 
өтті. Осыған орай, сағат 7.00-ден 13.00-ге дейінгі кезеңде марафон 
дистанциясы өтетін жерлерде қозғалыс ішінара жабылды. Спорт-
шылар қашықтықты жүріп өткен сайын трассалар ашылған.

«Алматы марафоны» AIMS халықаралық старттар мен жүгіру 
қауымдастығына кіреді, марафон трассалары World Athletics стан-
дарттарына сәйкес сертификатталған.

БИЛЬЯРДТАН  ӨТКЕН  ЖАРЫС
Шерхан Мұртазаны еске алуға арналды

Алматыда Қазақстанның 
Халық жазушысы Шерхан 
Мұртазаны еске алуға ар-
налған бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері 
арасында бильярдтан турнир 
өтті. Іс-шараны Өңірлік 
коммуникациялар қызметі 
ұйымдастырды.
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Тарихи жеңіс
Елордамызда Ұлттар Лигасының 

топтық ойындарының бесінші кезеңін-
де Қазақстан құрамасымен Беларусь 
футболшылары кездесті. Айта кеткен 
жөн, «С» тобындағы алғашқы төрт 
ойында біздің жігіттер Словакияны екі 
рет, Әзербайжан құрамасын бір рет 
жеңсе, Беларусь ойыншыларымен тең 
түскен.

Тартысқа толы болған Қазақстан 
мен Беларусь арасындағы екінші 
ойын, 2:1 есебімен аяқталды. Бұл жеңіс 
Қазақстанның «С» тобындағы көш-
басшылығын нақты бекітіп, бірнеше 
жаңа рекорд әкелді. Еліміз өз тарихын-
да топтық кезеңдегі ең жоғары ұпай 
жинады. Сондай-ақ, бұл матчқа 29637 
жанкүйер қатысып, Қазақстан құра-
масы ойынына көрермендердің келуі 
бойынша рекорд орнатты.

Ұлттар Лигасының соңғы кезде-
суінде Қазақстан құрамасы Әзербай-
жанға 3:0 есебімен жеңілсе де, «С» то-
бын бірінші орында аяқтады.

Дарабоз
Қазақстандық велоспортшы Евге-

ний Федоров Воллонгонгтағы (Австра-
лия) тас жолында велоспорттан Әлем 
чемпионатының алтын медалін жеңіп 
алды.

Ол топтық жарыста үздік атанды 
(169.8 шақырым). Мәреге екінші бо-
лып Матиас Вачек (Чехия) келді. Нор-
вегиядан келген Сорен Вереншельд 
үздік үштікті қорытындылады.

Қазақстан бұл турнирде соңғы рет 
10 жыл бұрын жеңіске жеткен. 2012 
жылы Нидерландтың Лимбург қала-
сында өткен додада Алексей Луценко 
чемпион атанған.

Парижден сүйінші
Спорттық  гимнастикадан Қазақ-

стан командасы көшбасшыларының 
бірі Нариман Курбанов Парижде өткен 
Әлем Кубогы кезеңінде екінші болды.

Ол ат үстіндегі жаттығуларда күміс 
медаль жеңіп алды. Тұғырдағы орын 
оған 14.450 ұпай әкелді. Бірінші ирлан-
диялық Рис Маккленаган болды 
(15.100). Үшінші орын Тайбэйден Шао 
Ю Янға (14.350) бұйырды.

Алматыда алынған 
белбеу

Алматыда аралас жекпе-жектен 
Naiza 44 турнирі өтті. Кештің басты 
кездесуінде қазақстандық спортшы 
Магомед Кабардиев (9-0) өзбекстандық 
Фарходжон Машраповты (8-5) жеңіп, 
жеңіл салмақта Naiza белбеуін беліне 
байлады.

Жекпе-жек 2 раундқа созылды. 
Екінші раунд бел ортасынан асқанда 
Магомед Кабардиев қарсыласын құла-
тып түсіреді. Бұдан кейін қазақстан-
дық жауынгер оны өз астынан шығар-
м а й ,  қ ы л қ ы н д ы р у  ә д і с і м е н 
жекпе-жекті аяқтайды.

Франция финалында
Қазақстандық теннисші Александр 

Бублик Франциядағы АТР 250 серия-
сындағы теннис турнирінің финалисі 
атанды.

Финалға шығу жолында қазақс-
тандық бірнеше маңызды жеңістерге 
қол жеткізді. Бірінші айналымда Алек-
сандр жергілікті теннисші Иван Фер-
нессті 5:7, 6:4, 7:6 (7:5) есебімен жеңді, 
содан кейін Финляндиядан келген 
Эмиль Руусувуориден басым түсті – 6:7 
(4:7), 6:4, 6:3. Ширек финалда Дания-
ның бірінші ракеткасы Холгер рунді 
6:3, 5:7, 6:4 есебімен өтті, ал жартылай 
финалда швейцариялық үш Үлкен 
Дулыға турнирінің жеңімпазы Стэн 
Вавринка жарақатына байланысты 
кездесуді жалғастырмай, Бублик фи-
налға жолдама алды.

Шешуші матчта ол итальяндық 
Лоренцо Сон кездесті. Кездесу 7:6 (7:3), 
6:2 есебімен итальяндық теннисші 
пайдасына аяқталды.
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Мегаполисте дәстүрлі 11-ші «Алматы марафоны» 
өтті. Ірі жарысқа Қазақстаннан, сондай-ақ әлемнің 
30-дан астам елінен, соның ішінде АҚШ, Оңтүстік 
Корея, Кения, Германия, Испания, Өзбекстан, Қыр-
ғызстан, Ресей және басқа елдерден 15 жасқа толған 
12 мыңға жуық әуесқой спортшы қатысты.
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