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Кеше Өскеменде Шәмші Қалдаяқов атындағы III халы қаралы к «М енің Қазақстаны м»  
фестивалі басталды.

Қазақ вальсін ің  падиш асы , 300-ден астам әннің авторы, ғасы рда 
бір туатын ұлы  сазгер Ш әмш і Қалдаяқовтың әндері Төр Алтайда 
ш арықтауда. Бастауын 1992 жылы Шымкентте өткен қалалық ән 
байқауынан алған шара араға сегіз жыл өткенде халықаралық 
дәрежеге көтерілген болатын. М әдениет министрл ігін ің тікелей 
ұйы м дасты руы м ен өтіп келе жатқан байқауды ң алауы Астанадан 
кейін Ө скем ен қаласында тұтанып отыр. Ән фестивалінің көрігін 
ел ім ізд ің барлық облыстары мен Астана және Алматы 
қа л а л а р ы н ы ң үм  ітке р л е р і , М о ңғо л и я м е н Қы рғыз ста н м е м л е кеті н і ң 

өкілдері қыздыруда. Айта кетейік, Ш әмші Қалдаяқов өндерін үлықтаған мундай байқау б ізд ің  облыста 
туңғы ш  рет ұйымдастырылып отыр.

Ф естиваль басталмас бүрын үйы мдасты руш ы лар мен қазылар алқасы Б А Қ  өкілдерімен баспасөз 
мәслихатын өткізді. Қазылар алқасының төрағасы , композитор Ж оламан Түрсымбаев байқау 
шарттарына еш қандай өзгеріс енбегенін, үм іткерлердің әрқайсысы екі әннен орындайтынын айтады. 
Оның бірі м узы калы қ аспаптың сүйемелдеуімен орындалса, екінш іс і дайын минусқа жанды 
дауы спен ілесіп орындалуы шарт.

-  Қазақтың бетке үстар сазгеріне арналған байқау түркілерд ің  туп қазығы саналатын Алтайда өтуі өте 
орынды дер едім. ¥лы композитордың үлы өлкеде үлықталуы қуптарлық іс. Осы фестивальды 
Ө скеменде өткізуге м үры нды қ болып, оны жоғары  деңгейде үйымдастырып отырған облыс 
басш ылығына алғысымыз ш екс із, -  дед і Ж оламан Түрсымбаев.

Қазылар алқасының қурамында қазақ музы касы ны ң тағы бір аңыз түпғасы  Е скендір  Хасанғалиев те 
бар. Ол Ш емшімен таныстығы радио саласында ж ум ы с істеп ж урген кезден басталғанын айтады. 
Композитордың «Арыс жағасы нда» және «Ақерке -  А қжайы к> әндерін алғаш орындау бақытына ие 
болғанын мақтанышпен жеткізд і.

-  Қаты суш ы ларды ң тізім іне қарап, фестиваль кең ауқымды қамтып отырғанын аңғардым. Ш әмш інің 
атындағы байқауда топ ж аруды  қай әнш і армандамас дейсіз?  Әдетте мүндай байқауларға 40-50 
үм іткер талап білдіріп жатады. Ал байқауға 20 үм іткер ж іберіліп отыр. Әрбір облыстан бір ғана 
талапкер қатысуы тиіс. Сондай-ақ Қырғызстаннан екі, М оңғолиядан бір әнш і қатысады, -  дейд і ол.

Шығыс Қазақстанның намысын бүл сында үш  әнш і қорғамақ. Олар: Айжан М азкенова, Нүргүл 
Қабдоллаева және Тоғжан Таханова. Байқауға құрметгі қонақтар ретінде Ш әмш інің отбасы да 
шақырылыпты. С азгерд ің жары Ж әмила Қалдаяқова ж убайы ны ң өз әндері елі атын тарихта 
қалдыратынына сеніп өткенін айтып берді.



Ф естиеальды ң ашылу салтанатында композитордың жарымен қоса ұлдары  М ұхтар және Әбілқасым 
Қалдаяқовтарға ерекш е қүрмет көрсетілді. С азгерд ің екі үлы да әке жолын қуып, музыка саласында 
еңбектенуде. Сондықган болар әкесін ің  атындағы музы калы қ қорды ң директоры Әбілқасым 
Қалдаяқов қазылар алқасының құрамына кіргізіліпті. Ал Мұхтар Қалдаяқов болса, Абай атындағы 
Қазақ мемлекеттік опера және балет театрының дирижері болып қызмет етуде.

Ф естиеальды ң қорытындысы 21-қы ркүйек күні өтетін гала-концерне  жарияланбақ. Гала-концертке 
қазақ зстрадасы ны ң жулды здары  Е скендір  және Б іржан Хасанғалиевтер, Толқын Забирова, Медина 
С әдуақасова, Алтынай Ж орабаева, М едеу Арынбаев және «Ордаз> тобы қатысады деп күтілуде.
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