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2000 жылғы 11 тамыздан шыға бастады
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Игерілмей жатқан ауыл шаруашылығы 
жерлерін жаппай сатуға және 25 жылға 
жалға беруге батыл һәм жанкешті 
қарсылық көрсеткен халық ақыры 
жартылай жеңіске жетті. Билік пен 
Үкімет икемге келіп, халықпен санасуға 
мәжбүр болып, Келісім комиссиясы 
құрылып жұмыс жасап жатыр. 
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Атам заманнан 
қалыптасқан АЗАН 
шақыру – яғни намазға, 
иманға шақыру Ислам 
дініміздің игі символы, 
қасиетті қағидалардың 
бірі, діни аса ізгі амал. 
Азанның дініміздегі орны 
ерекше, өйткені Азан – 
негізгі ислам рәміздерінің 
бірі. Мұсылман баласы 
азан шақырылғанда оны 
ықыласпен тыңдап, азан 
сөздерін қайталауы керек. 
Мұхаммед пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.): «Азанның дауысын 
естігенде азаншының 
сөздерін қайталаңдар…» 
деген.

Ақын інім әрі досым туралы 
бірнеше жылдан бері қанша 
оқталғанмен, қолыма қалам 
алғанда «Қайрат ӘЛІМБЕК...» 
деген аты-жөнін жазғаннан әрі 
аса алмай-ақ қойғаным бар. 
Әншейінде таңды көз ілмей 
атырсам да қандай жұмысты 
болсын шындап кіріскенде еңсеріп 
тастайтын мен тұйыққа мықтап 
тірелгенімді сездім.
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ТУҒАН КҮНІҢ ҚҰТТЫ 
БОЛСЫН, ҚАЗАҚТЫҢ 
ҚАСИЕТТІ ДОМБЫРАСЫ!

ЧТО ТОРМОЗИТ 
СТОПРОЦЕНТНУЮ 
ЯЗЫКОВУЮ 
КАЗАХИЗАЦИЮ?

ҚАЗАҚСТАНДА 
ШЕНЕУНIКТЕР САНЫ 
ЖАПОНИЯДАН
80 ЕСЕ КӨП

12-бет4-бет

КӨҢІЛІНЕ 
ҚОНДЫРЫП 

БАР ҚАЗАҚТЫ...

В прошлом году была принята госпрограмма «Модернизация 
общественного сознания», под которую стали «подгонять» 
многие проекты по культуре, изданию книг, туризму, 
лингвистике (переход казахского языка на латиницу) и т.д. Хотя 
название программы говорит именно об изменении сознания 
общества, его поведения, менталитета, отношения к жизни и т.д. 

ЯПОНСКАЯ ЧИСТОТА 
КАК СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ 
СОЗНАНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ 

Ел ертеңін ойлаған мемлекет алдымен жастар мәселесіне жете көңіл бөледі. 
Жастарымыз тұлға ретінде қалыптассын десек, оларды белсенді, білімді, білікті маман 
ретінде оқытып, тәрбиелеп шығаруымыз қажет. Бұл ұзақ уақытты қажет ететін және 
тұрақты назарда болатын маңызды іс. Жыл сайын жүз мыңдаған түлектер мектеп 
бітіріп, ондаған мың жастар жоғары білімді маман атанып жатады. Сандық көрсеткіш 
жағынан біз ешбір мемлекеттен кем түспейміз...

ЖЕР мен АУЫЛДЫ 
ҚАУЫМДЫҚ 
ШАРУАШЫЛЫҚ 
ҚҰТҚАРАДЫ

АЗАН ДАУСЫН АЗАЙТУ – 
ДІНИ РӘМІЗГЕ ҚАРСЫЛЫҚ, 
ДІН МИНИСТРІ МЫРЗА!
ҚАЛЕТАЕВ ҚАСИЕТТІ ДІНИ ҚАҒИДАМЫЗҒА ҚАРСЫ ШЫҒЫП, 
МҰСЫЛМАННЫҢ КҮНӘСІН КӨБЕЙТПЕК ПЕ?

ЖАСТАРҒА ЖҰМЫС 
ТАУЫП БЕРЕ АЛМАСАҚ 
НЕ ҮШІН ОҚЫТАМЫЗ?
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Үкімет кезекті отырысында 
министрлер 2018 жылдың 
5 айындағы қорытындысы 
бойынша республикалық 
бюджеттің орындалуы 
туралы есеп берді. Сол 
әдеттегідей биыл да жо-
спарды орындай алмай 
жатқан сала басшылары 
премьер-министр Бақытжан 
Сағынтаевтен ескерту алды.

Қ Р  Ұ л т т ы қ  э к о н о м и  к а 
министрі Тимур Сүлейменов
т ы ң  а й т у ы н ш а ,  қ ұ р ы л ы с 
с а л а с ы н ы ң  ө с у  с е р п і н і 
бірінші тоқсанда 5,9 пайызға 
ұлғайғанымен, қаңтармамыр 
айларының қорытындылары 
бойынша 0,3 пайызға төмендеп, 
нөлдік мәнге жақындаған. 
Министрлердің баяндамасын 
тыңдаған Бақытжан Сағынтаев 
басты мәселені көлденең тарт
ты. «Негізгі, біздің мәселелердің 
барлығы тек қана құрылыста. 
275 млрд. теңге 2018 жылға 
қабылдаған болсақ, қалған 
міндеттемеміз  – 178  млрд 
.теңге. Яғни, алда әлі 100 млрд. 
теңгеге міндеттемелер қабылдау 
керек. Оның ішіндегісі 5 айдың 
ішінде 42 млрд. теңгенің ғана 
жұмысын атқарғанбыз.  Ал 
уақыт өтіп бара жатыр. Қазан 
айынан бастап күн суытып, жол 
салу және басқа да құрылыс 
алаңдарының бәрінде ауыр 
жағдай қалыптасады. Сонда 
қалай мұны игереміз?», – деді 
Үкімет басшысы. Бақытжан 
Сағынтаев егер де шын мәнінде 
қаржы игерілмесе, алты айдың 
қорытындысымен ақшаның 
бәрін кері қайтару керектігін 
атап өтті. «Бостанбос ұстап 

отырғаннан гөрі, өзге салаға 
с а л ғ а н ы м ы з  ж ө н ,  б а с қ а 
министрліктердің тарапынан 
қаржыға сұраныстар түсіп 
жатыр. Ақшаны уақытында 
тиімді игеру қажет. Мәдениет 
және спорт министрлігі визит
орталықтарын салып бітем 
дегенше туристік маусым өтіп 
кететін болды. Әлі конкурс та 
өтпеген. Онда ақшаны неге 
сұрадыңыздар? – деді ол. Сөз 
с о ң ы н д а  Ү к і м е т  б а с ш ы с ы 
министрлерге ескерту жаса
ды. «Елбасының тапсырмасы 
бойынша Үкімет қаржыны 
бөлді. Парламент қолдады. 
Бюджет қабылданды. Бірақ, 
қаржы игерілмейді. Қашанғы 
күтіп отырамыз? Не экономи
када өсім жоқ, не халықтың 
алдында айтатын сөз жоқ. Есеп 
берілген кезде бәрін де қатырып 
жатырмыз деп айтамыз. Одан 
кейін бәрі ұмыт қалады. Айт
пады демеңіздер,  құрметті 
әріптестер! Соңғы сөз – жар
ты айдың қорытындысынан 
к е й і н  б ө л і н г е н ,  а л а й д а 
игерілмеген қаржы басқа салаға 
жұмсалатын болады. Ары қарай 
өздеріңіз білесіздер. Халық пен 
Елбасының алдында өздеріңіз 
жауап берес іздер»,  –  дед і 
Бақытжан Сағынтаев.  

Ақпарат

ТУҒАН КҮНІҢ ҚҰТТЫ БОЛСЫН, 
ҚАЗАҚТЫҢ ҚАСИЕТТІ ДОМБЫРАСЫ!

ИПОТЕКАЛЫҚ ҚАРЫЗДЫ ҚАЙТА 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА БОЛАДЫ

Күмбірлеген қоңыр үні сонау 
ғасырлар қойнауынан сыр шертетін 
домбырамыз – қазақ халқының тек 
қана өзіне тән баға жетпес ұлттық 
аспабы, музыкалық мәдениетінің 
бастауы.

«Екі ішектің бірін қатты, 
бірін сәлпәл кем бұра.

 Нағыз қазақ – қазақ емес, 
Нағыз қазақ – Домбыра!

 Білгің келсе біздің жайды, 
содан сұра тек қана:

Одан асқан жоқ шежіре, 
одан асқан жоқ дана» 

– деп ақын Қадыр МырзаӘлі асқан 
дәлдікпен жырлағандай бұл Жар
лық бүкіл қазақ ұлтын серпіл тіп, ру
хани бір белеске көтеріп тастағаны 
ақиқат. 

Кейбір деректер бойынша кем 
дегенде төрт мың жылдан аса та
рихы бар төл аспабы мыз қазақ 

Қазақстандықтар 2018 жылдың 
15-желтоқсанына дейін 
қаржыландыру бағдарламасы 
аясында ипотекалық тұрғын 
үй қарыздарын, қайта 
қаржыландыруға арналған 
өтініштерін бере алады. 

Бағдарлама халықтың әлеу
мет тік жағдайы осал топтары 
үшін тұрғын үй қолжетімділігін 
қолдап, ипотекалық несиелендіру 
саласында қалыптасқан мәселе
лерді шешу үшін әзірленген. «2015 
жылдың 1қаңтардағы жағдай 
бойынша 90 күннен астам мерзімі 
өткізілген берешегі бар, әлеуметтік 
осал топ мәртебесі расталған 
тұлғалар, 3%дық жеңілдетілген 
мөлшерлемемен қарыздарды 
қайта қаржыландыра алады. 

Өзбекстан билігі президентке 
арнап өлеңдер жазуға, бейнеклип-
тер түсіруге тыйым салды. Атал-
мыш мәлімдеме «Өзбекконцерт» 
мемлекеттік мекемесінде жасалды.

«Өзбекконцерт» директоры Аза
мат Хайдаровтың айтуынша, мемлекет 
басшыларына клип түсіру немесе өлең 
арнау этикаға жатпайды.

Бірнеше апта бұрын 49 жастағы 
әнші әрі актриса Дильфуза Исмаи
лова президентке арнап «Бұл әдемі 
мекеннің сұлтаны аман болсын» деген 
клип түсірген. Видеролик YouTube арна
сында 21мамырда пайда болды, алайда 
көп ұзамай оны өшіріп тастаған. Әннің 
сөздері президентті «құдайдың көлеңкесі 
әрі сүйікті құлы» ретінде көрсетті. 
Биліктің мұндай шешім қабылдауына 
әншінің осы әні себеп болған.

ҰБТ жақындаған сайын 
алдағы сынға қатысты 
дау-дамай да жиілей түсті.

М ә ж і л і с  д е п у т а т т а р ы 
ұстаздарды қолбала қылып 
жұмсағанды доғару керектігін 
айтып,  Білім министрлігіне 
тағы ескерту жасады.  Бұдан 
б ы л а й  ұ с т а з д а р д ы  Ұ Б Т 
ұйымдастыруға мүлдем ара
ластырмауды талап етіп отыр. 

–  Б і л і м  м и н и с т р л і г і , 
әкімдік ұстаздарды қолайлы 
жұмыс күшіне айналды
рып алған. Шәкірттер  ат
тестат алған соң,  мектепте  
мұғалімнің  оқушы алдындағы  
міндеті де аяқталуға тиісті, – 
деді Мәжіліс депутаты Ирина 
Смирнова. Ал директорлар 
ҰБТға талапкерлерді тасу
ды да  мұғалімнің мойнына 
іліп қойған. Смирнова оқу 
аяқталған соң мұғалімдерді 
қоғамдық,  ұйымдастыру 
жұмыстарына араластырмау

ды бұған дейін де талап еткен. 
Ол кезде Білім министрлігі 
биыл ұлттық тестке ұстаздар 
қатыспайды деп сендіріпті. 
А л а й д а  ж ы л д а ғ ы  ә д е т  
т а ғ ы  қ а й т а л а н ы п  о т ы р . 
Оқу аяқталғаннан  кейін 
мұғалімдерді жұмысқа жегу  
заңсыз және ұстаздардың 
мәртебесін түсіреді  дейді де
путат. Сондайақ, ол ҰБТ 
тапсыру, одан сүрінбей өту  
әр талапкердің жеке шаруасы 
екенін аталған министрлік 
пен әкімдіктегілердің есіне 
салды.

ұлтының бүкіл тари хына куә. 
Киелі домбырамыз ұлттық мәде
ниетіміздің өлшемі, өміріміз дің 
шежіресі, Алаштың рухын көтеріп 
келген қасиетті ұраны. Ұлы дала 
төсінде мың құбылған домбыра 
үні ұлтымыздың үміті мен арма
нын, қуанышы мен қайғымұңын 
ғасырлар бойы жырлап келгені де 

белгілі. Ол елін, жерін қорғауға 
шақы  рып, келешек ұрпағын тәр
бие леуге үлкен үлес қосты, ерлікке 
үндеп, жеңіске жетеледі. Сондық
тан «Нағыз қазақ – Домбыра!» – деп 
мақтанышпен айтамыз. Туған күнің 
құтты болсын қазақтың қасиетті 
қара домбырасы, қоңыр үнің Ұлы 
дала аспанында қалықтай берсін!

Бағдарламаның күші төмендегі 
критерийлерге сәйкес теңгедегі 
қарыздарға қолданылады: 2004 
жылдың 1қаңтарынан бастап 
2009 жылдың 31желтоқсаны 
аралығында берілген қарыздарға, 
2015 жылдың 1қаңтарындағы 
ж а ғ д а й  б о й ы н ш а  б е р е ш е г і 
36,470,000 теңгеден аспайтын 
және қарыз бойынша жылжымай
тын кепіл мүлкі қарыз алушының 
жалғыз жылжымайтын тұрғын 
үй мүлігі болатын қарыздарға 
қолданылады», – деп хабарлады 
«Қазақстан Ипотекалық Компа
ниясы» ИҰ» АҚ. Бағдарламаға, 
с о н д а й  а қ ,  2 0 1 6  ж ы л д ы ң  1 
қаңтарына дейін шетел валютасы
мен тұрғын үй алған ипотекалық 
қарыздары бар тұлғалар да қатыса 
алады. Шетел валютасымен үй 

алғандардың қайта қаржыландыру 
өтінішін қарастыруда, әлеуметтік 
осал топ мәртебесі расталған 
т ұ л ғ а л а р ғ а  б а с ы м д ы л ы қ 
берілетіні айтылған. Айта кетейік, 
«Қазақстан Ипотекалық Компани
ясы» ИҰ» АҚ мемлекеттік тұрғын 
үй бағдарламаларының негізгі опе
раторы ретінде, қарыздары компа
ния ның ипотекалық қоржынында 
орналасқан, қарыз алушылардың 
өтініштерімен бағдарлама негізінде 
тікелей жұмыс істейді. Бүгінде 
қайта қаржыландыру бағдарламасы 
бойынша шетел валютасындағы 67 
өтінішті және теңгедегі 19 өтінішті 
қарастыруда. Жыл аяғына дейін 
200ден астам валюталық несиені 
және бір жыл ішінде 1 300ден 
астам теңгелік несиені қамтиды 
деп күтілуде.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаев 
Ұлттық домбыра күні туралы 
Жарлыққа қол қойды.  
Жарлық қа сәйкес шілденің 
бірінші жексенбісі елімізде 
Ұлттық домбыра күні деп 
белгіленді.

САҒЫНТАЕВТЫҢ СОҢҒЫ ЕСКЕРТУІ

ӨЗБЕКСТАНДА 
ПРЕЗИДЕНТКЕ 

МАДАҚТАУ ОДАЛАР 
АРНАУҒА ТЫЙЫМ 

САЛЫНДЫ

ДЕПУТАТТАР МҰҒАЛІМДЕРДІ ТЕСТІЛЕУГЕ 
АРАЛАСТЫРМАУДЫ ТАЛАП ЕТТІ

ҚАНША ШЕНЕУНІК 
ҚЫЗМЕТТЕН КЕТЕДІ?

ҚЫТАЙ АЗАМАТТАРЫНА 
ВИЗАСЫЗ РЕЖІМ ЕНГІЗІЛМЕЙДІ

Елімізде мыңнан астам 
шенеунік жылы орнымен 
қош айтысуы мүмкін. Үкімет 
мемлекеттік мекемелер 
атқарып жүрген бірнеше 
қызмет түрін  кәсіпкерлердің 
қолына бермекші. 

Ұлттық экономика министрі 
«Кәсіпкерлік туралы» заңға 
ұ с ы н ы л ғ а н  ө з г е р і с т е р д і 
Мәжіліске алып келді. Соны
мен, Үкімет 130 қызметті биз
неске беруді жоспарлап отыр. 
Мәселен, жаңа заң қабылданған 
соң экологиялық аудитты  жеке 
компаниялар жүргізуі мүмкін. 
Қазір елімізде 100 мыңға жуық 
мемлекеттік қызметкер бар. 
Депутаттар бұл 18 миллионнан 
астам халқы бар Қазақстан үшін 
өте көп дейді. Ал кімді және 
қалай қысқартатынын Үкімет 

пен Президент аппараты шешеді. 
Д е г е н м е н ,  м ә ж і л і с м е н д е р 
а т қ а р у ш ы  б и л і к  ж ұ м ы с с ы з 
қалған шенеуніктердің санын 
қысқартады дегенге күмәнданып 
отыр. Өйткені,  мемлекеттік 
қ ы з м е т  к ә с і п к е р л е р г е 
берілгенімен, бұл саладағы бюд
жет шығыны қысқартылмайды 
е к е н .  Б ұ л  м е м л е к е т т і к 
қызметтегілер сол бұрынғы жылы 
орнында қалады деген сөз. Ал, 
депутаттар бұлай болмайды деп 
отыр.  «Бұрын мемлекеттік ор
гандар атқаратын функцияларды 
мемлекеттік емес ұйымдарға бер
генде, шенеуніктерді қысқарту 
жайын көтергенбіз. Онымен 
қоса  оларға жұмсайтын бюджетті 
де қысқарту керек деген талап 
қойдық» – дейді Мәжіліс депута
ты, «Ақ жол» партиясы жетекшісі 
Азат Перуашев. 

ҚР Сыртқы істер министрлігі 
Қазақстан мен Қытай 
арасында визасыз режім 
енгізілетінін жоққа шығарды.

« Қ а з а қ с т а н  Қ ы т а й м е н 
визасыз режім енгізу туралы 
келіссөздер жүргізіп жатқан 
жоқ. Мессенджерлер арқылы 
таратылған «Қытай азаматтары 
үшін визалық режім жойыла
ды» деген ақпарат жалған, әрі 
арандатушылық болып табыла
ды. Қазақстан тарапы Қытайдың 
х а л ы қ а р а л ы қ  ә у е ж а й л а р ы 

арқылы транзитпен өтет ін 
Қазақстан азаматтары үшін ви
засыз болу мерзімін 24 сағаттан 
72  сағатқа ұзарту,  сондай
ақ,  Қытайға  баруға  ниетт і 
қазақстандықтарға дербес виза 
ресімдеуді қайта бастау бойын
ша қытай тарапымен белсенді 
жұмыс жүргізіп отырғанын 
естеріңізге саламыз.

Осы бағыттағы жұмыс екі 
ел арасында қалыптасқан жан
жақты өзара әріптестік негізінде 
жалғасуда», – делінген ҚР СІМ 
таратқан хабарламада.



www.qazaquni.kz
№24 (790), 18 маусым, 20183

НЕ ҮШІН ОҚЫТАМЫЗ?

ЖАСТАРҒА ЖҰМЫС 
ТАУЫП БЕРЕ АЛМАСАҚ

Осы жылы оқу бітірушілердің 
алғашқы сынағы ҰБТ 20маусымда 
басталмақшы. Биыл жыл сайын 
бөлінетін 54 мың грантқа қосымша 
тағы 20 мың грант бөлінетін болды. 
Ол гранттардың 11 мыңын сұраныс 
бар техникалық мамандықтар бой
ынша бөлу жоспарланып отыр. 

Әрине, елімізде білім беру са
ласында гранттардың көбейіп, 
жастардың сапалы білім алу
ына біршама жағдай жасалуы 
қуантарлық жағдай. Мамандардың 
көп болғаны дұрыс,  ал олар
ды жұмыспен қамту жағынан, 
өкінішке орай кері көрсеткіштеміз. 
E n e r g y p r o m . k z  с а й т ы н а  с е н 
сек жұмыссыздықтың жоғарғы 
көрсеткішін еліміздің өнеркәсіп 
орындарға бай Астана және Ал
маты қалаларымен қоса Атырау, 
Ақтөбе, Маңғыстау облыстары 
көш бастап тұр екен. Сонда жыл 
сайын техникалық мамандықтарды 
бітірген түлектер қайда кетіп 
жатыр деген заңды сауал туын
дайды. «Ұрпақ тағдыры – білім» 
қозғалысының жетекшісі Ерсай
ын Ерқожаның есебінше, мек
теп бітірушілердің 2030 пайы
з ы  ғ а н а  м а м а н д ы қ т ы  д ұ р ы с 
таңдайды. «Тағы бір үлкен пробле
ма, қолына диплом алғандардың 
90 пайызы өз мамандығына сай 
жұмыс таба алмайды. Қазақстанда 
мамандықтарға талдау жасал
майды. Ал түлектер тек грантқа 
ғана ұмтылады, ол мамандыққа 
сұраныс бар ма, бітірген соң жұмыс 
таба алады ма – оны ойламайды. 
Мектептерде кәсіптік бағдар беру 
жағы қарастырылмағандықтан, 
оқу шылардың қолында мамандық
тар туралы ақпарат жоқ, мүлдем 
хабарсыз. Арнайы зерттеулерге 
жүгінсек, жылда жоғары білім алған 
жастардың 1020 пайызы ғана өз 
мамандығымен жұмысқа тұрады 
екен. Қалғаны ақша табу үшін басқк 
салаға кетеді», – дейді ол өз сарап
тамасында.

Ш ы н д ы ғ ы н д а  д и п л о м д ы 
алып, өзге салаға кетіп жатқан 
мамандар өте көп. Өкінішке орай, 
біздегі тәжірибеге қарасақ, мек
теп бітірушілер көп жағдайда ата
ананың көңілін қалдырмау үшін 
мемлекет тағайындаған гранттарға 
ие болады. Себебі, баласын ақылы 
оқытуға атааналардың бәрінің 

Ел ертеңін ойлаған мемлекет 
алдымен жастар мәселесіне 
жете көңіл бөледі. Жастарымыз 
тұлға ретінде қалыптассын 
десек, оларды белсенді, білімді, 
білікті маман ретінде оқытып, 
тәрбиелеп шығаруымыз қажет. 
Бұл ұзақ уақытты қажет ететін 
және тұрақты назарда болатын 
маңызды іс. Жыл сайын жүз 
мыңдаған түлектер мектеп 
бітіріп, ондаған мың жастар 
жоғары білімді маман атанып 
жатады. Сандық көрсеткіш 
жағынан біз ешбір мемлекеттен 
кем түспейміз. Мәселе тек қана 
жастардың қалтасына диплом 
салып беруде ғана ма? Жоқ. 
Түпкі мақсат – олардың өмірден 
өз орнын тауып, алған білімін 
елі үшін, халқы үшін жұмсап, 
Отанына лайықты қызмет 
етуінде емес пе?!.

Құмсағат
бірдей қалтасы көтере бермейді. 
Сондықтан қайткенде грантқа 
ілігуге тырысады. Одан басқа 
ештеңе ойламайды. Ал, дамыған 
елдердің тәжірбиесіне сүйенсек, 
оқушылар мектеп бітірер кезде 
емес, оның алдында кірісіп кетеді. 
Мәселен, Францияда оқушылар 
ортаншы сыныптарда арнайы биз
нес ойындар, тренингтер жүргізіп 
әрі жеке кәсіпкерлермен кездеседі 
екен. Арнайы мемлекеттік маман
дар оқушының ынтасын тексеру 
үшін түрлі психологиялық зерт
теулер жүргізе отырып, соңында 
балаға резюме дайындап оған 
психологиялық қолдау көрсетеді. 
Ал, Финляндияда 7сыныптан 
бастап, оқушы аптасына 23 рет 
қоғамдық жұмыстарға белсене ат 
салысуға міндетті. Тоғызыншы 
сыныпқа дейін оқушы елдегі әрбір 
кәсіптің қырсырын зерттеп, кадр 

жұмысын бір адам атқарады деп 
болжам жасалып отыр. Есесіне 
ж а ң а  ж ұ м ы с  т ү р л е р і  а ш ы л а 
ды. Мысалы, 2020 жылға қарай 
қашықтықтан басқарушы коор
динатор мамандығы сұранысқа 
ие болуы мүмкін. Сонымен қатар 
генетикалық кеңесші мамандығы 
екіүш жыл көлемінде сұранысқа 
ие болады деп болжап отырмыз. 
Өйткені генетикалық аурулар белең 
алып тұр. Тіпті осы уақытқа дейін 
қажет болмай қалған мамандықтар 
қайтадан сұранысқа енеді. Мысалы, 
қыш ұстасы, сарай қызметшісі. Бұл 
да – мамандық. Өйткені, арнайы 
мектептерде үйреніп шығады», 
– дейді жоба үйлеструшісі Қанат 
Ысқақов. Әрине, қазіргі жаһандану 
заманында көптеген мамандықтар 
өзіндік маңыздылығын жоғалтты. 
Солай болуы да  тиіс  шығар. 
Электронды еңбек биржасының 

бітірген жастарда қандай тәжірибе 
болуы мүмкін? Жұмыс істеуге 
ниет білдірген, университетті енді 
ғана аяқтаған жас мамандардан 
жұмыс берушілер бірнеше жылдық 
тәжірибе талап етуі санаға сый
ымсыз. Демек, жастарға тәжірибе 
жинақтау үшін студент кезінен бас
тап мамандық бойынша қызметке 
араласуы қажет. Тәжірибелі, білікті 
маман іздейтін жұмыс берушілердің 
студенттерді бірден қызметке 
қабылдауы екіталай. Сонымен 
қатар, жас маманның міндетті 
түрде сынақтан өтуі керек. Дәл 
осы сынақтан өту мерзімі кезінде 
де заңға қайшы әрекеттердің орын 
а л а т ы н ы н  М е м л е к е т  б а с ш ы 
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі 
де сынға алған болатын. «Еңбек 
кодексінде жаңа қабылданған 
қызметкерлер үшін сынақ мерзімі 
туралы норма бар. Алайда кейбір 

орнын бітірген жас маман өзінің 
жұмыссыз қалмағандығын дәлел
деуі тиіс. Ал жұмысқа орналаса 
алмағандардың жалған анықтама 
алу үшін түрлі мекемелерді жағалап 
жүргені.  Ондай қағазды алып 
келу қиын емес, жолы табылады. 
Бірақ, одан жас маманға қандай 
жеңілдік болмақ? Сөйтіп, бүгінгі 
таңда жаңағы қаулыға қатысты 
жоғары оқу орындары түлектерді 
қағаз жүзінде осылайша «жұмыспен 
қамтып» жатыр. Бұл – универси
тет үшін үлкен көрсеткіш шығар. 
Жоғары оқу орындары мемлекеттің 
қаржыландыруынан айырылып 
қалмас үшін, осы көрсеткішті 
жоғары жаққа ұсынады. Яғни, бұл 
анықтамалар университет ұшырған 
түлектердің барлығы қызметке 
орналасқанын айғақтайдымыс. 
Ал, шын мәнінде бұл көзбояу
шылық, өзіміздіөзіміз алдау. 
Мемлекетіміздің дамуына үлес 
қосуға тиісті жастарды қинап, өзіміз 
кедергі жасап жатырмыз

Мұнымен қатар рулық, туыстық, 
жерлестік сияқты сана сезімнің 
шырмауында жүрген басшылар 
бөтен біреуді жұмысқа алмайтыны 
да аян. Білікті мамандар қызмет 
барысында өспей, танысы, туысы 
барлардың тасы өрге өрмелейтіні 
де содан болып жатыр. Сонда, 
қанаты әлі бекімеген, қолдаушысы, 
қамқоршысы жоқ жас маман не 
істеуі керек? Атааналар осындай 
жағдайлардан кейін, шарасыздан 
балаларын еңбекақысы жоғары, 
жұмыс істеуге жағдай жасалған 
шетелге жіберуге мәжбүр. Шетелде 
де қазақ келді екен деп құшағын 
жайып қарсы алмайды. Оларды ең 
ауыр жұмысқа жегеді. Жалақысы 
да олардың мамандарына қарағанда 
анағұрлым төмен тағайындалады. 
Ал, елімізде жұмыссыздық мәселесі 
белең алып тұрғанда, көптеген 
кәсіпорындар алдыңғы қатарлы ма
мандары шетелден шақыртып жа
тыр. Мына бір қызықты мәліметке 
назар аударыңыз, Еңбек ресурста
рын дамыту орталығының кестесі 
бойынша Қазақстанға шетелден 
фирма директоры, бас директор, 
бөлімше басшысы, менеджер және 
бөлім басшысы, жөндеу және сынау 
бойынша, жабдықты жиынтықтау, 
құрылысты қадағалау бойынша 
инженерлерді сырттан шақырады 
екенбіз. Сонда ондаған жылдарда 
біз осы мамандықтардың иесін дай
ындай алмағанымыз ба? 

«Біздің жағдайдағы негізгі 
м ә с е л е  –  с а п а л ы  ж ұ м ы с п е н 
қамтуды қамтамасыз ету. Әрбір 
адамдар өз мүмкіндіктерін іске 
асыру үшін тиісті жағдайларды 
туғызу мен еңбек нарығының 
маңызды жақтарының тиімділігін 
арттырып қамтамасыз ету болып 
табылады» – деп көрсеткен бо
латын Елбасы. Бұл мәселені тек 
бір жақты етіп қарауға болмайды. 
Елімізде жаңа жұмыс орындарын 
ашу, жастарды жұмыспен қамту 
үшін көптеген бағдарламалар бар. 
Алайда, жастарды жұмыспен қамту 
толықтай өз шешімін таппай отыр. 
Қомақты қаржы жұмсап оларды 
оқытқаннан не пайда? Тіпті шетел 
асырып біліктілігін де арттырып 
жатырмыз. Тұрақты жұмыспен 
қамтылмаса жастар сол алған 
білімін қалай іске асырмақшы? 
Егер жастарды жұмысқа орналас
тыру мәселесін шешпесек, біз 
оларды шетел үшін оқытқан болып 
шықпаймыз ба? Ал, шын мәнінде 
біз жастарымызды өз отанына, 
өз халқына қызмет етеді деген 
мақсатпен оқытып жатқан жоқпыз 
ба? Олай болса жас мамандарды 
оқытып қана қоймай, олардың 
еңбек етуіне мүмкіндік беріп, кең 
жол ашуымыз керек. 

Әмина ӘЛМАХАН

бөліміндегі мамандармен тығыз 
байланыс орнатады. Егер бала 
осы уақыт аралығында белгілі бір 
шешімге келе алмаса, тағы бір жыл 
оқуына мүмкіндік бар екен. Күн 
шығыс елінде де бала болашағына 
аса көп мән береді.  Мысалы, 
оқушы 3 жыл ішінде өзін 48 түрлі 
мамандықта күшін сынайды. Одан 
кейін психологтар, мұғалімдердің 
көмегімен өзіндік зерттеу жасап, 
62 тармақтан тұратын арнайы 
тестілеуден өткеннен кейін ғана 
әрбір балаға жекеше оқыту жо
спарын құрады екен. Біздің елдің 
түлектеріне осындай жағдай жасал
са, жоғарғыда атап өткен мәселелер 
өз  шешімін табар еді .  Сонда 
жеткіншек болашақ мамандығын 
өз жүрегінің қалауымен таңдайтын 
болады.

Ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ы 
ассоциация сының президенті 
Рахман Алшановтың айтуынша, 
жылына 2000ға жуық студент 
әртүрлі себептермен гранттан бас 
тартады екен. «Біз қазір нарық 
заманында өмір сүріп жатырмыз. 
Мамандық нарықтағы сұранысқа 
тікелей тәуелді. Жаңа кәсіпорындар 
көптеп ашылып жатыр. Яғни, сол 
кәсіпорындарға болжам жасау 
арқылы, маман дайындалу ке
рек. Мұны мамандыққа тапсырыс 
берушілер алдынала айтып отыруы 
қажет. Сонда сұранысқа сай маман
дар дайындап шығаруға болады. 
Кәсіпкерлер жаңа жұмыс орны 
ашылатыны туралы алдынала ха
бардар етпейді. Қажет мамандарды 
кәсіпорын ашылғаннан кейін ғана 
іздей бастайды. Кейде керісінше, 
к ә с і п о р ы н  ж а б ы л ы п  қ а л ы п , 
сұраныс бойынша дайындалған 
мамандардың өздері керек болмай, 
далада қалатын кездер болады» 
– дейді Р.Алшанов. Бұл дегеніміз 
мемлекетіміз бөлген қомақты 
қаражаттың желге ұшқаны емес пе? 
Осы орайда, Mamanbol.kz сайты 
жаңа 100 мамандық түрі жайлы 
ақпарат енетін энциклопедия жа
сауды қолға алды. «Мамандықтарға 
қатысты алда үлкен өзгерістер күтіп 
тұр. Технология күнненкүнге да
мып жатыр. Алдағы он жылдықта 
есепші, заңгер мамандықтарына 
сұраныс болмауы мүмкін. Барлығы 
а в т о м а т т а н д ы р ы л ғ а н  ж ү й е г е 
көшеді. Өйткені, бірнеше адамның 

мәліметі  бойынша Қазақстан 
елдердің тізбесі бойынша орташа
дан жоғары табысты мемлекеттер 
санатына кіреді екен. Ал 68 елден 
тұратын табысы жоғары мемле
кеттер қатарына кіруге біздің елге 
не жетіспейді? Ол үшін бізге ма
мандарды дайындау мен оларды 
жұмыспен қамту бағытында әлі де 
көп еңбектенуге тура келеді. Оның 
жолында кедергі дегеніңіз толып 
жатыр.

Осы орайда ЖООдағы грант
тардан бөлек, ақылы білімнің 
өзге елге қарағанда қымбаттау 
екенін айту керек. Сол ақшаға сіз 
Азия елдерінің бірін таңдап, не
месе үстіне ақша қосып, қалаған 
жеріңізде оқи аласыз. Көптеген ата
аналар балаларын «Шетел көріп 
қайтсын, сапалы, жақсы білім 
алсын» деген мақсатпен сыртқа 
жіберіп жатыр. Алайда елге оралған 
соң, өзге елде оқуға жұмсалған 
ақшаның құнын өтемек түгілі, 
жұмысқа орналаса алмай жатқан 
жастарымыз да жетерлік. Олардың 
бірқатары шетелдік компанияға 
жұмысқа тұрып, кейін өзге елдің 
азаматтығын алып жатқандары 
да бар. Демек, қыруар қаржы 
жұмсап оқытқан білікті маманда
рымызды жоғалтып жатырмыз. 
Статистикалық мәліметтер бой
ынша өткен жылы елімізден 37 707 
адам көшіп кеткен, оның ішінде 35 
680 адам – Қазақстан азаматтары. 
Олардың көбісі көрші Ресейге — 
32 875 адам, ал қалған 2 960ы – 
Германияға, 288і – Беларусияға, 
284і – АҚШқа болса, 127сі Из
раильге қоныс аударған. Бұл жерде 
де, алдымен тұрмыстың қамымен, 
жөнді  жұмысы болмаған соң 
көшкендерін айтуымыз керек. 

Жастардың шетел асып кетуіне 
негізгі себеп – жұмыссыздық. Біз 
өзіміз оқытқан жас мамандарға 
қызмет тауып бере алмай отырмыз. 
Қазір қарап тұрсаңыз, жарнама
ларда білімі бәлендей, жасы ор
таша 25тен кем емес, тәжірибесі 
болуы керек дейді. Орта білімнен 
соң, ілешала жоғары оқу орнын 

кезде ол ешбір қисынға сыймай
тын жағдайға дейін жеткізіледі. 
Жоғары оқу орындарын бітірген 
жастар заңда белгіленген мерзім 
і ш і н д е  « с ы н а қ т а н  ө т у ш і л е р » 
есеб інде  ешбір  еңбекақысыз 
жұмыс істеп қана қоймай, соны
мен бірге, оларды шамадан тыс 
жұмысқа салу жағдайлары да жиі 
кездесіп қалады. Оның үстіне 
сынақ мерзімі аяқталғаннан кейін 
34 сынаққа алынушының біреуі 
ғана штатқа кіргізіліп, қалғандары 
шетке қағылады. Әсіресе, мұндай 
берекесіз тірлікке мемлекеттік емес 
мекемелер мен жеке құрылымдар, 
соның ішінде ірі банктердің фи
лиалдары көбірек барады. Бұл 
дегеніміз – біздің жастарымыз
ды қанаудың бір түрі емес пе!» 
деп айтқаны белгілі. Онсыз да 
мамандық бойынша жұмысқа орна
ласа алмай жүрген жастар үшін бұл 
заң жобасы жығылғанға жұдырық 
болды. 2015 жылдан бастап «Білім 
туралы» ҚР Заңының 47бабына 
мемлекеттік тапсырыс негізінде 
білім алған азаматтар оқу орнын 
бітіргеннен кейін кемінде үш 
жыл мамандығы бойынша жұмыс 
істеуге міндетті екендігі туралы 
жаңа норма енгізілді. Қазіргі таңда 
оқу бітірген жастардың басым бөлігі 
өз мамандығы бойынша жұмысқа 
орналаса алмай, өзге жұмыс істеп 
жүр. Ал мемлекет оларды оқыту 
үшін қомақты қаражат бөлуде. 
Мемлекеттің жас түлектерден 
м а м а н д ы қ  б о й ы н ш а  қ ы з м е т 
етуін талап етуі дұрыс та шығар. 
Бірақ жастардың мамандық бой
ынша қызметке орналасу кезінде 
кездесет ін  жоғарыда аталған 
кедергілерді шешуге мемлекет неге 
назар аудармайды? Алдымен сол 
кедергілерді алып тастау қажет 
қой. Жас мамандарға мұндай та
лап қойылатын болса, олардың 
жұмысқа орналасуы үшін жағдай 
жасалуы қажет емес пе? Сондайақ, 
университетті бітірген жас түлектен 
оқу орындары мамандығы бой
ынша жұмысқа тұрғаны жөніндегі 
анықтама талап етеді. Яғни, оқу 
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ҚР Инвестициялар және даму 
министрі Ж.М.Қасымбекке ба ғыт
талған сауалда мемлекет басшы
сы ның «Болашақтың іргесін бірге 
қалаймыз» атты Жолдауында қойыл 
ған міндеттерді іске асыру мақ сатында 
2011 жылы Қазақстан Респуб ли
касының тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығын жаңғырту бойын
ша бағдарлама қабылданып, оның 
міндеттерінің бірі азаматтар үшін 
кондоминиум нысандарының ортақ 
мүлкін ағымдағы және күрделі жөн
деу ден қайтарылатын мемлекеттік 
қаражат есебінен өткізу арқылы жағ
дай жасау болып табылатыны айтыл
ды .

Осы тапсырмаларды жүзеге асы
ру үшін республикалық бюджеттен 
жергілікті атқарушы органдарға 
жыл сайын трансферттер бөлінеді. 
Бағдарламаға қатысу үшін заңнама 
талаптарына сәйкес кондомини
ум құру және заңнама ережелерін, 
жаңғыртуды жүргізу тәртібін түсіндіру 
арқылы тұрғындардың жалпы жи
налысын өткізу қажет. Содан кейін 
оның қортындысы бойынша хат
тама жасалады. Жобалаусметалық 
құжаттаманы әзірлегеннен кейін және 
кондоминиумға қатысушылардың 
ж и н а л ы с ы н д а  м а қ ұ л д а н ғ а н н а н 
кейін, қосалқы мердігерлік ұйым 
келісіледі, ай сайынғы төлемдердің 
мөлшері бекітіледі және атқарыл
ған жұмыстарды орындауға қатысуға 
өкілдер таңдалады. Кондоми ниум
ның басшылығы осы және басқа құ
жаттарды жергілікті әкімдіктің Тұрғын 
үйкоммуналдық шаруашылық бас

қар масына жібереді, содан кейін 
нысанды жаңғырту туралы келісім 
жасалады.

Алайда,  бұл талаптар толық 
орындала бермейді. «Ақ жол» фрак
ция сының депутаттары өңірлік 
сапарлар барысында, тұрғын үй
к о м м у н а л д ы қ  ш а р у а ш ы л ы қ т ы 
жаңғырту бағдарламасының бар
лық кезеңдерінде заңнаманың та
лаптарының бұзылуына қатысты 
жер гілікті тұрғындардан көптеген 
өтініштер айтылды.

Пәтер иелерінің кооперативі 
(ПИК) жалған келісімшарттар бой
ынша тұрғындарға барлық уақыт 
ішінде тиісті деңгейде көрсетілмеген 
қызметтер үшін ақы төлеткізіп, 
сондайақ, тұрғындарға айтпастан 
өздері белгілеп алған мердігерлермен 
күрделі жөндеуді жүргізу үшін көте
ріңкі бағаға келісімшарттар жаса
сады. Бұдан басқа, күрделі жөндеу 
жұмыстары мемлекеттік сәулет
құрылысын бақылау, өртке қарсы 
қызмет, сәулет және қала салу құ
рылысы органдарының қатысуынсыз 
жүзеге асырылады, соның салдарынан 
– үлкен заң бұзушылықтар орын алған 
жағдайлар кездесуде.

Осы және басқа да фактілер 
көптеген мемлекеттік және сот 
органда рының назарына ілікті және 
депутаттар алдында да көтерілді. 
Алайда, құқық қорғау органдары
мен бұған қатысты іс қозғалғанына, 
соттардың келісімшарттар мен 
жұмысты қабылдау актілерінің жа
рамсыз деп тану туралы шешімдеріне 
қарамастан олардың себепсалдарын 
және анықталған бұзушылықтарды 
жоюға ешкім де асығар емес. Мәселен, 
Көкшетау қаласындағы тұрғын 
үйкоммуналдық шаруашылықты 
жаңғырту бағдарламасына енген 
көптеген көп қабатты үйлерде жобалық 
құжаттамасына сай шатырды 0,7 мм
ден кем емес қалыңдықтағы металл 
шатырмен ауыстыру қарастырылған. 

Алайда, іс жүзінде бүкіл қала бойынша 
мердігерлер ешкімнің рұқсатынсыз 
өз еркімен одан екі есе жұқа мате
риалдарды қолданған, ол тиісінше 
арзанға жоспарланған. Сонымен 
қатар, атқарылған жұмыстар жөніндегі 
актіде бұл материал жобалаусме
талық құжаттамаға енгізілгенге 
сәйкес келеді деп тұрғындардан 
қалыңдығы 0,7 мм материал үшін 
ақша төлеуді талап етеді. Ал, бұл 
дегеніңіз – бір мың шаршы метрді 
ғана құрайтын шатырлар емес. Төбе 
жабындысы материалдарына қатысты 
бұзушылықтардан басқа мердігерлер 
ескі төбені бөлшектеу кезінде ағаш 
шатырдың қаңқасын ауыстырмай, 
сондайақ мұндай жағдайда міндетті 
түрде жүргізілуі тиіс болатын ағаш ма
териалдарды оттан қорғайтын арнайы 
төсеммен өңдеу, жылыту, желдету 
шахтасы құрылғысын орналасты
руды орындамайды. Осылайша, ҚР 
ережелері мен санитарлық нормалар
ды өрескел түрде бұзылады.

 «Ақ жол» депутаттық фракциясы 
осы жәйіттерді көрсетіп, министрден 
келесі сұрақтарға жауап беруін сұрады:

1. Тұрғын үйкоммуналдық ша 
руа шылықты жаңғырту бағдар лама
сының іс жүзінде жүзеге асырылуына 
бақылау қалай жүргізіледі?

2. Сапасы қалай бақыланады, 
қол данылатын материалдардың және 
орындалған жұмыстардың стан
дарттарын сақтау, сондайақ кепіл
дендірілген мерзім ішінде мерді
герлердің өз міндеттемелерін орында
уы қалай қадағаланады?

Сапасыз жөндеу жұмыстарына 
негізгі себеп болып отырған осы 
сұрақ тарға енді министр жауап беруге 
тиісті.

ТҰРҒЫН-ҮЙ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА 

ШАҒЫМ КӨП

Азат ПЕРУАШЕВ:

Қазақстанда шенеунiктер саны Жапониядан 80 есе көп, 
бiрақ Жапония экономикалық жағынан бiзден алда келе жатыр. 
Бұл туралы Мәжiлiс депутаты Азат Перуашев айтты.

Мәжiлiстiң жалпы отырысында депутаттар мемлекеттік 
функцияларды бәсекелес ортаға беру туралы Заң жобасын 
мақұлдады. Дегенмен, Азат Перуашев заңға қатысты өз 
наразылығын бiлдiрдi.

«Ұлт жоспарының 97қадамында Президент мемлекеттiк 
функцияларды беру арқылы шағын үкiметке өту керек деген 
болатын. Яғни, мұнда мемлекеттiк органдардың бюджетi мен 
мемлекеттiк қызметкерлердi қысқарту жайында айтылып отыр. 
Бiз осы мәселе бойынша екi сауал жолдадық. Бiз «егер функци
яларды берсек, сәйкесiнше шенеунiктерге кететiн шығындарды 
да қысқарту керек және босаған шенеунiктi жұмыстан шығару 
қажет. Егер функцияларды берсек, олар бiзге не керек?» – дедiк. 
Ал Үкiмет «бұл қарастырылмаған, қажет деп есептемеймiз» 
деп жауап бердi. Яғни, бiз ендi бизнеске қосымша қаржылай 
ауыртпашылық түсiремiз. Сондықтан осы сомаға бюджет 
шығындарын қысқартып, шенеунiктердi жұмыстан босату ке
рек. Үкiмет те, бүгiн министр де (Ұлттық экономика министрi 
Тимур Сүлейменов –авт.) осы сұраққа дұрыс жауап бермедi», – 
дедi Перуашев журналистерге берген сұхбатында.

Депутат өз сөзiнде ЭЫДҰ мәлiметiн келтiрдi. Дерекке 
сай, Қазақстанда жұмыс iстейтiн азаматтардың 21 пайызы – 
шенеунiктер немесе квазимемлекеттiк сектор, ұлттық компания 
менеджерлерi. Ал бұл көрсеткiш АҚШта 14 пайыз, Австрияда 
10 пайыз екен.

«Яғни, бiзде 18 млн халыққа 100 мың шенеунiктен келедi. 
Ал Жапонияда 128 млн халыққа 9 мың шенеунiктен келедi. Жа
понияда 14 мың адамға 1 шенеунiктен келсе, Қазақстанда 180 
адамға 1 шенеунiктен келедi екен. Яғни, елiмiздегi шенеунiктер 
саны Жапониямен салыстырғанда 80 есе көп. Бұл не деген 
сұмдық! Ендi Жапония мен бiздiң экономикалық дамуымызды 
қараңыз. Жауап анық қой», – дедi Азат Перуашев.

Baq.kz

ҚАЗАҚСТАНДА 
ШЕНЕУНIКТЕР САНЫ 

ЖАПОНИЯДАН 80 ЕСЕ КӨП

«Ақ жол» фракциясы тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылықты 
жаңғырту бағдарламасының 
іс жүзінде жүзеге асырылуын 
бақылауды күшейтуді талап етті. 
Партия фракциясының тиісті 
депутаттық сауалын Меруерт 
Қазбекова мәлімдеді.

«АҚ ЖОЛ» АДВОКАТТАРДЫ ҚОЛДАДЫ
«Ақ жол» фракциясының депутаттары адвокаттарды қолдады – ұзақ 
және қызу пікірталастардан кейін, адвокаттық қызмет туралы заң 
жобасы бойынша жұмыс тобы Азат Перуашевтің түзетулерін енгізуге 
дауыс берді, ал өткен аптада құжат Мәжілісте қабылданды.

Естеріңізге сала кетейік, бұл заң 
жобасы адвокаттық қоғамдастық 
пен әлеуметтік желілерде қоғамдық 
үлкен резонанс тудырды және 
Әділет министрі Марат Бекетаевтың 
қатысуымен екі рет «Ақ жол» парти
ясында талқыланды. (http://akzhol.
kz/ru/news/show/13570/1/4). Осы 
талқылаулардың нәтижесінде «Ақ 
жол» фракциясының заңгерлердің 
құқықтарын кеңейту, олардың 
қызметіне кепілдік беру және ад
в о к а т т а р  ж ұ м ы с ы н а  с ы р т қ ы 
кедер гілерді азайтуға бағытталған 
түзетулері әзірленді.

Мәжілістегі осы түзетулерді 
алғашқы талқылау ағымдағы жылғы 
28 наурызда өтті. Оның барысында 
көптеген мемлекеттік органдардың 
өкілдері Перуашевтің түзетулеріне 
қарсы шығып, автор өз позициясын 
қайтақайта дәлелдеуге мәжбүр 
болған еді (http://akzhol.kz/ru/news/
show/15745/1/4).

Депутат Қанат Мусин бастаған 
жұмыс тобы кейінгі айларда да заң 
жобасымен жұмысты жалғастырды. 
Ақыр соңында, 28мамырда жұмыс 

тобы Үкіметтің қорытындысын 
ескере отырып, «Ақ жол» парти
ясы төрағасының түзетулеріне 
қайта оралып, демократтардың 
бірқатар принциптік ұсыныстарын 
қарастырды және қолдады.

Атап айтқанда, Заңның 36ба
бының 1тармағына «Қазақ стан 
Республикасының заңдарында 
көз делген жағдайларды қоспағанда, 
адвокаттың құқықтары шектеуге 
жатпайды» деген ереже енгізілді. 
Заң ды адвокаттық қызметке ара
ласу немесе кедергі келтіру заңда 
көз дел ген жауапкершілікке тарты
лады».

Бұдан басқа, депутат Перуашев 
сұратылған ақпаратты адвокатқа 
беруден бас  тартуға  болатын 
негіздемелердің тұтастай тізбегін 
жоюға қол жеткізді (мәселен, 
дұрыс емес рәсімдеу, мағлұматтың 
болмауы, қажеттіліктің болмауы, 
заңгерлік көмек көрсету мақса
тының сәйкес келмеуі).

«Ақ жол» басшысының қабыл
дан ған түзетулеріне сәйкес егер 
ол қолжетімдігі шектеулі ақпарат 

ретінде танылса ғана сұратылған 
ақпаратты адвокатқа беруден бас 
тартуы мүмкін.

Ол, сондайақ, адвокаттық 
қызметті жүргізу үшін қажетті 
(36бап,  9тармақ бойынша) 
компьютерлерді, смартфондар
ды және басқа да техникалық 
құралдарды және де адвокаттық 
қоғамдастықтың мүддесіне өзге де 
бірқатар жаңа енгізілімдерді сот
та қолдануға заңнамалық рұқсат 
беруді талап етті.

«Біздің міндетіміз – сот про
цесінің шын мәніндегі ашық
тығы мен сайыскерлігіне, аза
мат тардың тиімді қорғалуына 
деген конституциялық құқығын 
толыққанды жүзеге асыруға, сот
та істерді адамдардың лауазымы 
мен беделіне қарап, «бетің бар, 
жүзің бар» демей объективті және 
күні  бұрын кесіппішілмеген 
түрде қарауды қамтамасыз етуге, 
төрешілердің жұмысы мен құқық 
қорғау жүйесіндегі әдейі айыпта
ушы көзқарасты болдырмауға қол 
жеткізу. Ал, оған мықты әрі тәуелсіз 
адвокаттарсыз қол жеткізу мүмкін 
емес», – деп бұл ретте Азат Перуа
шев баса айтты.

Өкінішке орай, «ақжолдықтар» 
көшбасшысының екі ұсынысы  

адвокаттардың өз қорғалушысына 
қ а т ы с т ы  т е р г е у  ә р е к е т т е р і н 
жүргізу барысында оларды жа
сырын ынтымақтастыққа тартуға 
тыйым салу туралы және де ад
вокаттар алқасын өз әріптестерін 
ұ с т а ғ а н  ж а ғ д а й д а  д е р е у  х а 
бардар ету туралы ұсынысы – 
жұмыс тобының көпшілік дау
ысымен қабылданбады. Соған 
қ а р а м а с т а н ,  е н г і з і л г е н  н о р 
малар тіпті Республикалық ад
вокаттар алқасының төрағасы 
Әнуар Түгел бастаған адвокат
тар қоғамдастығының қол соғып 

көрсеткен қошеметімен қабыл 
алынды.

Әрі қарай бұл шешімдер Мә
жілістің Сотқұқықтық рефор
ма жөніндегі комитетінде және 
Мә жілістің пленарлық отыры
сында қолдау тапты. Онда заң 
қабылданып, Сенатқа жолданды.

«Ақ жол» ҚДП парламенттік 
фрак циясы сайлауалды бағдарла
маны жүзеге асыру және өз сайлау
шыларының: кәсіпкерлер мен 
қарапайым азаматтардың мүддесін 
қорғау бойынша жұмыстарды 
жалғастыруда. 

«Ақ жол» партиясының 
баспасөз қызметі
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ЕҢ ҚАСТЕРЛІ МІНДЕТ – 
ЕЛДІК МҮДДЕ

Бүгінде жер-жерде мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
Жолдауы қызу талқылануда. Оқырман 
назарына Солтүстік Қазақстан облыстық 
жетекші мамандардың лебіздері 
ұсынылып отыр. 

жиырма мектебі жоғары жылдамдықтағы 
интернетке қосылған.  Тағы сегізінің 
жылдамдығын арттыруды жоспарлап отыр
мыз. Барлық мектептер материалдық
техникалық жабдықтармен, интерактивті 
қондырғылармен қамтылған. Булаево №2, 
Сарытомар орта мектептері робот техника
сынан пилотты жобадағы мектептер болып 
табылады. Оларда сабақ беретін он бір 
мұғалім арнайы курстарды бітірді.

Жолдауда атап көрсетілгеніндей, 2019 
жылдың 1қыркүйегіне қарай мектеп
ке дейінгі білім беру ісінде балалардың 
ерте дамуы үшін өз бетінше оқу машығы 
мен әлеуметтік дағдысын дамытатын 
бағдарламалардың бірыңғай стандартта
рын енгізу қажет. Білім беру мазмұнын 
жаңарту, инновациялық технологиялар мен 
әдістемелерді, баланың икемі мен дағдысын 

жүргізіледі. Туған өлкеміздің табиғатын тама
шалау арқылы балғындар танымдық қызықты 
деректерге қанығады.

Сонымен қатар рухани жаңғыру ая
сында білім беру ұйымдары «Тәрбие және 
білім» атты ішкі бағдарламасын әзірледі. 
Ол өскелең ұрпақты жанжақты, үйлесімді 
дамыған қазақстандық патриотизм рухында 
тәрбиелеуге бағытталған. Бағдарлама аясында 
мектеп оқушылары Сарытомар ауылындағы 
Мағжан Жұмабаевтың мұражайымен, Бу
лаево және Петропавл қалаларындағы 
тарихиөлкетану мұражайларымен, олардағы 
құнды жәдігерлермен, ауданымыз бен 
облысымыздың тарихымен және оның жа
сампаз адамдарының өмірлерімен, жүріп 
өткен жолдарымен танысты.

2018 жылдың қаңтар айында қазақтың ұлы 
ақыны, жерлесіміз Мағжан Жұмабаевтың 125 

фактісі анықталды. Заңсыздықтың басым 
бөлігі жұмыс берушілерге қатысты болды. 
Еңбек қатынасы 351 рет бұзылса, еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша 
284 кемшілікке жол берілген, жұмыспен 
қамту бойынша 27 заңсыздық анықталды. 
Осы анықталған кемшіліктердің негізінде 
инспекторлар 212 нұсқама толтырды. Еңбек 
заңнамасының бұзылуына жол берген 137 
лауазым иесі мен заңды тұлға өкілі әкімшілік 
жазаға тартылды.

Бұл жұмыс биыл да өз жалғасын тап
ты. Басқарма мамандары облыс бойынша 
азаматтардың құқықтарын қорғау және 
еңбек қатынастарын реттеуді іске асыруға 
бағытталған ісшараларды ұйымдастыру және 
үйлестіру жөніндегі жол картасын жүзеге 
асыруда. Жыл басынан бері мемлекеттік 
еңбек инспекторлары кәсіпорындар мен 
ұйымдар қызметіне 72 тексеріс өткізіп, 123 
еңбек заңнамасын бұзу фактісін анықтады. 
Оның 82сі еңбек қатынастары, 39ы еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік, ал екеуі жұмыспен 
қамту мәселелеріне қатысты болды. Жұмыс 
берушілерге кемшіліктерді жою туралы 53 
нұсқама берілді. Оның негізінде 6,1 млн. 
теңгенің айыппұлы салынды.

Қазақстанның әрбір тұрғыны еңбек 
бостандығына ие, тиісті шарт бойынша 
қауіпсіз де таза жұмыс орнында еңбек етуге 
құқылы. Алайда, ол әлі күнге өзектілігін 
жоймаған мәселелер қатарында қалып 
отыр. Әдетте, оның басты себебі – жұмыс 
берушінің  артық шығын шығарғысы 
келмейтіндігі. Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамаларына сәйкес был
тыр жергілікті кәсіпорындарда 53 оқыс 
оқиға орын алып, 56 адам жапа шеккен 
болатын. Ал үстіміздегі жылы өндірісте 18 
жазатайым оқиғаға тергеу жүргізілді. Бұл 
оқыс оқиғаларға себеп болған жағдайлардың 
ішінде жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі 
ережелерінің сақталуын бақыламауы, зардап 
шегушінің еңбек қауіпсіздігі талаптарын 
толық білмеуі немесе орындамауы, машина
лар мен механизмдердің ақауларының болуы, 
жол қозғалысы ережелерінің бұзылуы, апат
тар, жеке қорғану құралдарын пайдаланбау 
сияқты фактілер жиі кездеседі.

Маңызды салада бұдан да басқа кемшін 
тұстар баршылық. Мәселен, зейнетақы 
жарналары мен салық төлемдерінсіз өңбек 
етіп жүрген азаматтар тіркелуде. Оған қоса 
соңғы екі жыл ішінде инспекторларымыз 
еңбек шартын жасамастан, жұмысшылардың 
қызметін пайдаланып отырған ондаған 
кәсіпкердің әрекетін әшкереледі. Олардың 
дені құрылыс, сауда, қоғамдық тамақтандыру 
орындары мен ауыл шаруашылығы саласын
да жұмыс істеген.

Осыған орай үстіміздегі жылдың на
урыз айында ел бойынша «Еңбек шар
тын жасаңыз» акциясы басталған болатын. 
Республикалық акцияның мақсаты – бей
ресми еңбек қатынастарына жол бермеу және 
оларды анықтау, еңбек қатынастарының 
жасырын түрлерін қысқарту, азаматтардың 
еңбек саласындағы өз құқықтарынан хабар
дар болу деңгейін арттыру.

«Еңбек шартын жасаңыз» шарасы бейрес
ми еңбек қатынастарында тұрған азаматтарды 
зейнетақымен қамсыздандыру, әлеуметтік 
және медициналық сақтандыру жүйесіне 
тарту, халықтың жұмыспен бейресми түрде 
қамтылу фактілеріне теріс көзқарасын 
қ а л ы п т а с т ы р у ,  ж ұ м ы с  б е р у ш і л е р г е 
бақылау шараларын күшейту, мемлекеттік 
органдардың, әлеуметтік әріптестердің 
қатысуымен бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы тұрғындар арасында ауқымды 
түсіндіру жұмысын жүргізуді көздейді.

Қазақстан Республикасының Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 
ұйымдастырып отырған акция жыл бойы 
жалғасады. Азаматтар қолданыстағы еңбек 
заңнамасы саласындағы заң бұзушылықтар, 
еңбек шартын жасамаған жұмыс берушілер, 
әлеуметтік аударымдар және міндетті 
зейнетақы жарналарын аудармайтын 
кәсіпорын басшылары туралы хабарлау 
мүмкіндігіне ие.

Еліміздің дамуының алдағы жылдарға 
а р н а л ғ а н  б а р л ы қ  б а с ы м  м і н д е т т е р і 
бірлескен күшжігеріміздің арқасында та
бысты іске асырылатынына ешқандай күмән 
келтірмейміз.

qazaquni.kz

Ырысжан НҰРҒАЛИЕВА, 
Мағжан Жұмабаев аудандық білім 
бөлімінің басшысы: 

– Елбасы Жолдауында барлық жастағы 
азаматтарды қамтитын білім беру ісінде 
өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделде
ту қажеттігін атап көрсеткені мәлім. Білім 
беру бағдарламаларының негізгі басымдығы 
өзгерістерге үнемі бейім болуда және жаңа 
білімді меңгеру қабілетін дамытуды көздейді.

Мағжан Жұмабаев ауданындағы Сарыто
мар орта мектебі – жаңартылған мазмұндағы 
білім беру бағдарламасын эксперименттен 
өткізген еліміздегі отыз мектептің бірі. Бұл 
– мүлде жаңа бағдарламалар, оқулықтар, 
стандарттар және кадрлар. Бүгінгі таңда 
жаңартылған бағдарлама бойынша 7, 2, 5 және 
7сынып оқушылары білім алуда. Аудан бой
ынша Сарытомар орта мектебі жаңартылған 
мазмұндағы білім беруді сынақтан өткізетін 
пилотты мектеп ретінде айқындалған. Онда 
мектепалды даярлық сыныбы, 3, 6, 8сынып
тар сынақтан өтеді.

Білім берудің мазмұны жаңарып, тың 
көзқарастар пайда болды. Ұстаздар алдында 
оқытудың әдістәсілдерін үнемі жаңартып 
отыру және жаңа технологияларды меңгеріп 
қана қоймай, оны сабақ барысында тиімді 
қолдана білу міндеті тұр. Педагогтерді оқыту 
және олардың біліктілігін арттыру жолдарын 
қайта қарау керектігін Елбасы Нұрсұлтан На
зарбаев өз Жолдауында баса айтқан болатын. 
Бүгінгі таңда ауданымыздағы 887 мұғалімнің 
251і жаңа бағдарлама бойынша даярлық 
курстарынан өтті. Сонымен қатар мектеп 
директорлары мен олардың оқутәрбие ісі 
жөніндегі орынбасарлары да біліктіліктерін 
жетілдірді. Булаево №4 орта мектебі ба
засында бастауыш сынып мұғалімдерінің 
көшпелі курстарын ұйымдастыру жоспар
ланып отыр. Елбасы Жолдауында білім 
берудің барлық деңгейінде математика және 
жаратылыстану ғылымдарын оқыту сапасын 
жақсарту қажеттігі міндеттелді. Осыған орай 
ауданымыздағы білім беру ұйымдарындағы 
педагогтердің тілдік даярлығына баса на
зар аударылуда. 20172018 оқу жылын
д а  ж а р а т ы л ы с т а н у  м а т е м а т и к а л ы қ 
бағытындағы пәндерді ағылшын тілінде 
оқыту бойынша 34 мұғалім курстарда оқып, 
А2, В1, В2 деңгейлеріне ие болды. Булаево 
№2 орта мектебі аудандағы жаратылыстану 
математикалық бағыттағы пәндерді ағылшын 
тілінде оқыту бойынша пилотты білім ордасы 
ретінде белгіленді. Онда бүгінде информа
тика пәні бойынша ауданымыздың тағы 65 
мұғалімі біліктіліктерін жетілдіру курста
рынан өтеді. Оқытудың мазмұндылығы за
манауи техникалық тұрғыдан қолдау көрсету 
арқылы үйлесімді түрде толықтырылуға тиіс. 
Цифрлық білім беру ресурстарын дамыту, 
кең жолақты интернетке қосылу да Жол
дау аясында жүзеге асырылатын маңызды 
шара болғандықтан, бұл мәселені де на
зардан тыс қалдырған жоқпыз. Ауданның 

қадағалау көрсеткіштерінің жүйесін енгізу 
мектепке дейінгі тәрбие мен білім берудің 
негізгі міндеттері болып табылады.

Бүгіндері аудандағы бес балабақша мен 
қырық шағын орталықта 1200ге жуық 
балдырған тәрбиеленуде. Мектепке дейінгі 
тәрбие және білім беру ұйымдарында он бес 
жоғары, жетпіс екі арнаулы орта білімді ма
ман жұмыс істейді. Жаңартылған мазмұндағы 
білім беру бағдарламасы бойынша жиырма 
тәрбиеші «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы» АҚның Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша педагог қызметкерлердің 
біліктіліктерін арттыру институтындағы 
курс тарда оқып шықты.

Балабақшалар Қазақстан Республика
сының «Мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбие 
мен білім беру үдерісін ұйымдастыру туралы» 
мемлекеттік стандарттарына сәйкес қызмет 
көрсетеді. Типтік бағдарламаны жүзеге асы
ру білім берудің «Денсаулық», «Байланыс», 
«Таным», «Шығармашылық» және «Әлеумет» 
салаларын біріктіру арқылы жүзеге асыры
лады. Мектепке дейінгі тәрбие және білім 
беру мекемелерінде жобалық, зерттеушілік, 
ақпараттық коммуникативтік, денсаулық 
сақтау, тұлғалықбағдарлық және ойын тех
нологияларына ерекше мән беріледі.

Денсаулық сақтау технологиясы бой
ынша «Балдәурен» бөбекжайбақшасының 
әдістемелік құралы шығарылды. «Өрлеу» 
біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ
ның Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 
педагог қызметкерлердің біліктіліктерін 
арттыру институты ұйымдастырған байқауда 
«Бөбек» балабақшасының тәрбиешілері 
«Балаларды саламатты өмір салтына тар
ту» тақырыбындағы өзінің педагогикалық 
идеяларымен бөлісіп, екінші орынға ие 
болды. Бүлдіршіндерді балабақшадағы 
кезеңнен бастап ғылыми жобаларға, зерт
теулерге даярлаудың маңызы ерекше. 
Тәрбиеші педагогтер «Дидактикалық ой
ындар арқылы қарапайым математикалық 
ұғымдар қалыптастыру», «Мектепке дейінгі 
мекемелерде атааналармен бірлесе отырып, 
бала құзыреттілігін дамытудың жолдары», 
ал бүлдіршіндер «Терезе алдындағы жуа», 
«Үй жануарлары» тақырыптарына зерт
теулер жүргізді. Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласын жүзеге асыруға орай мектепке 
дейінгі мекемелерде қоғамдық жаңарудың 
жоспары жасалды. Отан отбасынан баста
латынындай, әр бүлдіршіннің бойында 
қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға 
балабақшаларда ерекше мән беріледі. 
Балалардың кішкентай күнінен бастап 
оларды Отанымыздың көрікті жерлерімен, 
еліміздің рәміздерімен және олардың ав
торларымен, туған ауылының тарихы
мен, белгілі тұлғаларымен, Қазақстанның 
«Қызыл кітапқа» енген өсімдіктерімен, жа
нуарларымен, тағы басқалармен таныстыруға 
баса назар аударылады. Осындай шара
лар бейнетүсірілімдер көрсете отырып, 

жылдығына арналған патриоттық марафон 
бастау алды. Шараның мақсаты – Мағжан 
сенген өскелең ұрпақты ақынның артында 
қалған асыл мұраларымен таныстырып, оның 
шығармаларынан рухани нәр алуға, оған де
ген қызығушылықтарын оятуға бағытталған. 
Бүгіндері жас ақындардың Мағжанға арнаған 
өлеңдері «Жыр қоржынына» жинақталып, 
ол марафон түрінде барлық аудандардың 
мектептерін аралауда. Алаштың арысы 
Мағжанның туған күніне дейін барлық 
мектептерді аралаған «Жыр қоржыны» Са
рытомар ауылындағы ақынның мұражайына 
тапсырылатын болады.

Мағжан Жұмабаев ауданының барлық 
мектептерінің мұғалімдері өздерінің тәрбие 
жұмыстарын «Мәңгілік Ел» патриоттық 
идеясы мен «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
негізінде құрып, солар бойынша жұмыс 
істеуде. Онда туған өлкеге, отбасына, Отанға 
сүйіспеншілік, еңбексүйгіштік, тұрақтылық 
пен бірлік, қонақжайлылық, тағы басқа 
да құндылықтарға тәрбиелей отырып, 
шығармашыл, туған жерін шексіз сүйетін, 
еліміздің нағыз азаматын тәрбиелеу мақсат 
етілген.

Қайрат ПІШЕНБАЕВ, 
облыстық мемлекеттік еңбек инспекциясы 
басқармасының басшысы: 

– Мемлекет  басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың жыл сайынғы Жолдауы – 
еліміздегі ең маңызды саяси оқиғалардың 
бірі .  Бұл мемлекетіміздің дамуының 
стратегиялық негізгі құжаты болып табы
лады. Биылғы Жолдау еліміздің төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайында даму
ына арналған. Онда Мемлекет басшысы іске 
асыруға қажетті он негізгі міндетті айқындап 
берді.  Жолдауда Елбасы: «Жаһандық 
технологиялық жылжу сынқатерлермен 
қатар өсудің жаңа мүмкіндіктерін де әкеледі. 
Бұл біздің әлемнің ең дамыған 30 елдің 
қатарына кіруімізге тарихи мүмкіндік болып 
табылады» – деп қазіргі заманғы техноло
гиялар өмірімізді өзгертетінін атап айтты. 
Бұл нақты тәжірибелік істер бағдарламасын, 
әрине, қазақстандықтар қызу қолдайды. 
Осы орайда маңызды құжатта адами 
капиталдың жаңа сапасын қамтамасыз етуді 
көздеген жетінші басымдыққа ерекше на
зар аударғым келеді. Мемлекет басшысы 
әділ әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін, 
соның ішінде, еңбек қатынастары саласында 
азаматтардың конституциялық құқықтарын 
қамтамасыз ету арқылы еліміздің адами 
капиталын арттыруға бағытталған біртұтас 
саясат жүргізуде. Жолдау міндеттеген 
бағытты жүзеге асыруды көздеп, жұмысын 
үйлестіріп отырған облыстық еңбек инс
пекциясы басқармасы бүгінде айтарлықтай 
ісшаралар атқаруда. Облыстың мемлекеттік 
еңбек инспекторлары 2017 жылы 271 
кәсіпорында тексерген болатын. Тексеру 
барысында Еңбек кодексін бұзудың 662 



6 www.qazaquni.kz
№24 (790), 18 маусым, 2018Көкейкесті

Келісім комиссиясына ортақ талап-ұсыныс

ЖЕР мен АУЫЛДЫ 
қауымдық шаруашылық құтқарады 

Игерілмей жатқан ауыл шаруашылығы 
жерлерін жаппай сатуға және 25 жылға 
жалға беруге батыл һәм жанкешті 
қарсылық көрсеткен халық ақыры 
жартылай жеңіске жетті. Билік пен үкімет 
икемге келіп, халықпен санасуға мәжбүр 
болып, Келісім комиссиясы құрылып 
жұмыс істеп жатыр. Оған қойылар басты 
халық талабы белгілі. Ол: жерді жекеге 
ешкімге сатпау және шетелдіктерге 
25 жылға, яғни ұзақ мерзімге жалға 
да бермеу. Әлеуметтік желіде: «Жерді 
сатпаймыз, жалға бермейміз десек, онда 
ол жермен не істейміз? Осы жөнінде 
сауатты талап-ұсыныс керек» деген 
орынды пікір айтылды. Рас, шынында 
не істейміз? Келісім Комиссиясының 
талқылауларына осы сұрақтың дұрыс 
жауабымен бару керек қой.

Үкімет пен оның министрлері, барша 
әкімдері: «Жер өнім беруі керек, жер-
мен жұмыс істеу керек» деп, сол уәжді 
алға тартады. Ал үкіметтің өзі, оның 
ауыл шаруашылық министрлігі  мен 
әкімдері сол жермен неге өздері жұмыс 
істемейді?! Осы сұрақты неге қарсы 
қоймасқа. Үлкен өкініштісі, жермен 
қалай тиімді жұмыс істеуді облыстардың 
әкімдері де, аудандардың әкімдері де 
білмей отыр, қысқасы, басқара ал
май отыр.  Білмегендіктен осындай 
әрекетке барып, халық наразылығын 
тудыруда. Ойлап отырсақ, Үкіметіміз 
шаруашылықтарды басқаруда өз мойын-
дарына ешқандай жауапкершілік алғысы 
келмейді. Бәрін жекешелендіріп, өздері 
басқармай, басқаларға басқартып, солардың 
тапқандарынан салық жинап қана отыр 
деу ге толық негіз бар. Нағыз нонсенс, па-
радокс дегенің осы емес пе?! Комиссиядағы 
халық өкілдері үкіметтен бәрін жекелерге 
үлестіріп, құр салық жинап қана отыруды 
қойып, негізгі міндеті – басқару міндетін 
атқаруды талап етсін демекпіз. 

Кеңес кезінде жыл сайын Қазақстан 
Отан қоймасына миллиард пұт астық 
құйып, облыстар бірінен соң бірі Ленин 
орденімен наградталып, механизаторла
рымыз Еңбек Ері атақтарын алып жататын. 
3540 миллион қойымыз болды, соны 
азсынып, 50 миллионға жеткіземіз деп 
күрестік. Сол тәжірибелерге неге назар 
аудармасқа. Кеңес десе оны құбыжықтай 
көріп жиырыла қалуымыз жөн бе? Жама
ны өзімен кетсін, жақсысын алайық деп 
халық қанша қақсаса да үкіметіміз құлақ 
қоймайды.

Жердің игерілмей жатқанына үкімет 
шаруаларды кінәлі санайды. Ал шынына 
келсек, жыл сайын ауылға бөлініп жатқан 
қыруар мемлекет қаржысы «откат» де
ген бәленің кесірінен Астана мен облыс 
әкімдігінде талапайға түсіп, сонау ауылға 
жеткенше кемінде жартысы жымқырылады 
екен. Ал бұл кімнің кінәсі? Оның сыртын
да жыл сайын облыстарға бөлінген жүз 
миллиардтаған теңге бюджет қаржысы 
игерілмей қалғаны Парламентте жиі сөз 
болып, Президентіміз де үкімет басшысы 
мен облыс әкімдеріне ренжіеп жатады емес 
пе? Бұл кімнің кінәсі? Әрине, үкіметтің 
кінәсі екені айқын. «Игере білмеген жерді 
жамандайды, басқара білмеген елді жаман-
дайды» деген осы.

Енді жерді сатпайақ та, ешкімге 25 
жылға жалға бермейақ та оны игеруге 
болатынын, сөйтіп болашағы жоқ деп, 
жабылып жатқан, жабылудың алдын
да тұрған ауылдарды қалай құтқарудың 
жолдарын айталық. Мен ақын, жазу
шы ғана емес, ауыл шаруашылығын бір 
ғалымдай зерттеген және сол салада жұмыс 

істеген адаммын. 19701976 жылдары Ал
матыда компартияның органы «Қазақстан 
ауыл шаруашылығы» журналында қызмет 
атқардым. Соның нәтижесінде 1988 жылы 
бастама көтеріп, Ауыл шаруашылығы 
министрлігі мен сол кездегі Министр
лер кеңесінің төрағасы Қарамановтың 
табалдырығын тоздыра жүріп,  елде 
алдымен «Игілік» атты шаруашылық 
кооперативін, содан соң «Болашақ» атты 
агрофирма құрып, үш жыл басшылық 
еттім. 

Мен ауылдарды қазіргі қиыншылық
тардан құтқару үшін не істеу керектігін 
талай айтып та, жазып та жүрген, сан 
рет бастамалар көтеріп және сол баста
маларымды жүзеге асырамын деп,әлі 
күресіп жүрген кісімін. Соңғы жылдары 
«Егемен Қазақстан», «Қазақ әдебиеті», 
«Президент және халық», «Түркістан» 

деп заң шығарып, бірігуіне кедергі жасап, 
тосқауыл қойып қойған. Ал бұған не айта
сыз, күлесіз бе, жылайсыз ба?! 

 Енді осы ақылға сыя ма? Күндерін 
зорға көріп отырған ауылда 15 миллиондық 
жарғылық қор қайдан болсын. Енді 
Ү к і м е т т і ң  ш а р у л а р д ы  к і н а л а й т ы н 
не жөні бар? Ал мен құрмақ болған 
«Қайыңды қауымдық шаруашылығының» 
Жарғысында қауымшарға күштемей
ақ кіргізудің, біріктірудің механизмдері 
жанжақты жазылған. 2009 жылы өз ау
ылым «Қайыңдыда» біз өткізген жал
пы жиналыста қауымшар құруға, оған 
мүше болуға бәрі де қол көтерген. Себебі, 
ауыл адамдары бұрынғы колхоз сияқты 
жер де, меншік те, игіліктер де бәріне 
ортақ және бәрі де жұмыспен қамтылатын 
қауымшарға біріккісі келген. Әттең не 
керек, ол жолы 15 миллион жарғылық қор 

көлкөсір тапқан пайдасынан сол ауылға 
не жақсылық жасайды екен? Бұған 
журналистік зерттеу жасайтын газет табы
лар ма екен?!

 Жерді қалталы байларға сату арқылы 
біз қоғамды қайда апарамыз? Әр нәрсені 
шын атымен атайтын болсақ, фео
дализмге апара жатырмыз. Жалшы
малайлардың күні байға жалтақтаумен, 
қорланумен өтеді.Барабара ер езге ай
налады, ал әйелдері байдың отымен 
кіріп, күлімен шығатын күңге айналады. 
Ал әбден байып алған бай барабара 
деспотқа айналады. Ауылға осындай 
өмір, осындай қоғам керек пе? Бұған 
қалайша жол береміз? Демек, дөңгелек 
үстел басында дұрыстап ақылдасайық. 
Қалаға – капитализм, ал далаға социа
лизм қолайлы екені анық.

 Қауымшарлар құру үшін бұрынғы 
кохоздастыру тәжірибесін пайдаланған 
жөн. Біздер аға ұрпақ сол колхоздарда 
өмір сүріп, әкешешелерімізбен бірге 
жұмыс істеген адамдармыз. Колхоз – 
жекеменшіктің ұжымдық түрі. Жерді 
жекешелендірсек, осылай қауымдастырып 
ж е к е ш е л е н д і р е й і к .  О н ы  қ ұ р у д ы , 
шаруашылығын ұйымдастырып жолға 
қоюды, басқармаларын тағайындауды, со
дан соң қатаң бақылауды әрбір ауданның 
басшылары өздері тікілей жүзеге асыр
ды. Алғашқы мал басы жекелерден жи
налып құралды. Кейін сол аз мал өз 
төлінен көбейіп, мыңғырып өсіп, қыста 
қыстауларға, жазда жайлауға сыймай жа
татын.

 Олай болса, ұжымдық меншікке 
негізделген қауымдық шаруашылықтар 
құруды үкімет өз мойнына алуы тиіс.
Ол үшін әкімдер сәтсіздікке ұшыратқан 
«Нұрлы көш» бағдарламасын қайтадан 
ж а ң ғ ы р т ы п ,  о л  к ө ш т і ң  а т  б а с ы н 
бұрынғыдай қалалардың жанына емес, 
далаға, ауылға бұру керек. Міне сонда, ау
ылда қауымшарлар көптеп құрылғанда ғана 
қазақ даласы бұрынғыдай қайта жаңғырып, 
қыста қыстаулар, жазда жайлаулар малға 
толады. Бұрынғы зоотехник, мал дәрігері, 
клуб пен кітапхана қызметкерлері, шопан, 
сиыршы, сауыншы, бақташы, жылқышы, 
тракторшы, жүргізуші, егінші, бағбан, 
шөпші, қоймашы және басқа мамандық 
иелері өз орындарын табады. Қалаларда 
үйсізкүйсіз жүрген ауыл жастары ауылға 
қайта оралады. Ауылдарымыз бұрынғыдай 
сағынып, аңсап барар құт мекендерге 
айналады. Оралмандар есебінен де ауыл 
тұрғындарының саны өсіп, мектептерімізде 
балалар саны артып, мұғалімдерге жұмыс 
көбейеді. Болашағы жоқ деп жабылып 
жатқан ауылдардың өмірі қайта жандана
ды, ел тұрмысы оңалып жақсарады.

 Сол себепті, жерді жеке адамдарға 
сату тоқтатылып, ол ортақ мемлекеттік 
меншік болып қала беруі керек. Оның 
игілігін бір адам ғана емес, ауылдың барша 
тұрғындары тең көруі тиіс.

 Сайып келгенде, халық пен үкімет бір
біріне құлақ қойып, ынтымақтасып жұмыс 
істейік, сонда ғана тәуелсіздігіміз баянды 
болмақ. Жазушы Ғабдол Слановтың: «Ел 
деген  – әрі сәби, әрі дана! Даналығынан 
үйренсек, сәбилігіне әкелік керек!» деген ке
ремет өсиет сөзі бар.

Иә,  халқымыздың даналығынан 
үйреніп, сәбилігіне әке бола білейік 
демекпін. Міне, үкімет құрып жатқан 
Келісім Комиссиясы кеңесіне осындай 
нақты ұсынысымыз бар.

 Екінші ұсынысым, егер үкімет тара
пынан қолдау болса, ұзын аққан Торғай 
өзені бойындағы ауылдарда қауымшарлар 
құрып ұйымдастыруға жоғарыда жазған 
тәжірибеммен бөлісіп, тікілей атсалысқым 
келеді. Президентіміз жақында өткізген 
облыстардың әкімдерімен болған үкіметтік 
жиналыста жер мәселесіне байланыс
ты орынды, ұтымды ұсыныстарға на
зар аударып, қолдау көрсету керектігін 
қадап айтты. Ендеше мен жылдар бойы 
көтерін қолдау таппай келген бастамамның 
бағы ашылар кезі енді келген шығар деп 
үміттенемін.

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК,
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, бастамашыл, бұрынғы «Болашақ» 
агрофирмасының директоры

газеттерінде «Бағы байланған бастама
ларым», «Жаңалықсыз заман алға басар 
ма?», «Болашақсыз ауыл жоқ», «Баста
ма», «Қайыңдым, сені қайтейін?», «Ау
ылды өркендетуге мүмкіндік мол» атты 
көлемді мақалаларым жарияланған. Бірақ 
солардың бір де біріне Үкімет те, ауыл 
шаруашылығы министрлігі де түк мән 
берген жоқ. Оны айтасыз, олар басқа 
газет түгіл үкіметтік бас газет «Егемен 
Қазақстанның» бетін ашпайды. Ауылға 
жаны ауырған қаншама ғалымдар мен 
қоғам қайраткерлерінің, басқа да ауыл 
шаруашылығы мамандарының құнды 
ұсыныс, орынды пікірлер айтылған 
м а қ а л а л а р ы  ж а р и я л а н ы п  ж а т а д ы .
Әттең, құлақ асатын ешкім жоқ. Ауыл 
шаруашылығын одан хабары шамалы 
адамдар басқарып отыр. Оған нақты мысал 
келтірейік. 

Үкімет ауылдағы жеке шағын шаруа 
қожалықтарын біріктіріп, күштерін қосып, 
ірілендірген шаруашылықтар құру туралы 
шешімдер шығарып, әлденеше қаулылар 
қабылдаған. «Село тұтынушыларының 
кооперативі» деген құрылымның жарғысы 
да бар. Кезінде сол жөнінде облыстар 
мен аудандардың әкімдеріне сансыз 
бұйрықжарлықтар берілген. Бірақ бір 
кезде құрылған шаруа қожалықтарының 
көбі тарап кеткен; қалғандары қанша 
үгіттесе де біріккілері келмейді. Ауыл 
шаруашылығы министрлігі жасаған түрлі 
ереже, жарғыларда жеке шаруаларды 
біріктірудің, бірігуге көндірудің механизмі 
жоқ.  Сегіз жылдан бері сегіз шаруа 
қожалығын біріктіре алмаған шығар. Оны 
айтасыз, өздері бірігіңдер дей отырып, 
қауымдасып шаруашылық құру үшін 15 
миллион теңге жарғылық қор болуы керек 

сор болып қауымшарды құра алмағанбыз. 
Ақылдары түстен кейін кіріп, былтыр 
бұрынғы 15 миллиондық жарғылық қор 
алынып тасталды. Енді биыл ауылда 
қауымшар құруды қайтадан қолға алайық 
деп жүргенде жерді сатамыз деген шатақ 
шығып елдің үрейін алып тұр.

 Қорыта келгенде, жер жеке меншікке 
е м е с ,  ұ ж ы м д ы қ  я ғ н и  қ а у ы м д ы қ 
меншікке берілуі керек. Оны қауымдық 
шаруашылық, қысқаша «қауымшар» деп 
атағанымыз жөн. Үкімет құрмақшы болған 
«Село тұтынушыларының кооперативінің» 
жұмыс принципі де шаруалардың, яғни 
ауыл тұрғындарының бірігіп қауымдасып, 
жұмыс істеуіне негізделген. Бұл бұрынғы 
колхоз. «Совхоздарды таратқанда оны 
бұрынғыдай колхоз ету керек еді» де
ген пікірді бәрі айтып келеді. Колхоз да 
жеке меншікке жатады. Айырмасы – 
бәріне бір ғана адам емес, сондағы бар 
адам иелік етеді, яғни кауымдық меншік, 
ортақ игілік. Енді басын ашып алатын 
мәселе, ауылда мың адамның меншігін 
бір адам иеленсе, ол байфеодал болды 
деген сөз. Оның малын бағатын, сиырын 
сауатын, отын жағып, күлін шығаратындар 
сол ауылдың бүгінгі жұмыссыздары. Ал 
олардың шын аты – жалшы, малайлар, 
орысша айтқанда – батрактар. Екіншіден, 
Терещенко, Кулагин секілді және басқа он 
мыңдаған гектар шұрайлы жерлерді алып 
алған латифундис тер ауылда тұрмайды, 
атқарушы директорлар арқылы басқарады. 
Ал олар егін науқандары кездерінде меха
низаторларды ауыл адамдарынан алмай, 
көбіне сырттан жалдайтындары туралы 
баспасөзден оқығанымыз бар. Пайда 
сыртқа кетіп ауылға ештеңе бұйырмайды. 
Сол латифундистер өздері жерін иеленіп, 
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АЗАН ДАУСЫН АЗАЙТУ – 
ДІНИ РӘМІЗГЕ ҚАРСЫЛЫҚ, 
ДІН МИНИСТРІ МЫРЗА!

ҚАЛЕТАЕВ ҚАСИЕТТІ ДІНИ ҚАҒИДАМЫЗҒА ҚАРСЫ 
ШЫҒЫП, МҰСЫЛМАННЫҢ КҮНӘСІН КӨБЕЙТПЕК ПЕ?

Атам заманнан қалыптасқан АЗАН шақыру – яғни намазға, иманға шақыру Ислам 
дініміздің игі символы,  қасиетті қағидалардың бірі, діни аса ізгі амал.  Азанның 
дініміздегі орны ерекше, өйткені  Азан – негізгі ислам рәміздерінің бірі. Мұсылман 
баласы азан шақырылғанда оны ықыласпен тыңдап, азан сөздерін қайталауы керек. 
Мұхаммед пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Азанның дауысын естігенде азаншының сөздерін 
қайталаңдар…» деген.

Иман

ҚҰРҒАҚШЫЛЫҚ ҚАУПІ ТӨНІП ТҰР
Табиғат-Ананың тосын мінезіне ешкім де шектеу қоя алмасы анық. 
Биыл еліміздің Оңтүстік Қазақстан аумағындағы шөлейтті ауданда-
рын да көктем шығар кезде түйір тамшы жаңбыр жаумағандықтан 
жерге шөп шықпай қалды. Әрине, құрғақшылық өздерінің аздаған 
малы бар шаруаларды уайымға салып отырғаны. Әсіресе, Шардара, 
Отырар, Түркістан аудандары мен Арыс қаласына қарасты жайы лым-
дарда тып-типыл болып тұр. Ертеңгі аптап ыстықта көлең келер шөп 
таппасын білген торғай екеш торғай ел асып жоғалуда.

 МӘСЕЛЕ

Шаруа қожалық иелері тау бөк  
те рін дегі елдерден араға ағайын
жегжат, құдаларын салып мал 
жайылым іздеумен сабылып жүр. 
Тапқандары айтқан ба ғала рына 
келісіп,  таппағандары қолда
рындағысын сатайын десе көтерем 

малдарын ешкім алмай бастары 
қатуда. Әлі алдарында толықтай 
жаз айлары, онан кейін келер күз 
де бар. Алдағы жылдың қысы қалай 
бол мақ? Қысқасы, шаруадан ұйқы 
кетті.

Облыстық, аудандық мал шаруа

шылығына қатысы бар шенеуіктерге 
айт қаннан не, айтпағаннан не пай
да «жекеменшіктерің» дейді болса 
да. Иә, мал шаруашылық еңбек
кер лері ең төменгі сатыға қойылған. 
Қоғамнан тыс қалған пенделер 
сияқты. 

 Тамақ өнеркәсібіне лайықты 
үлес қосып отырған еңбеккерлер 
көбіне атаусыз қалып жатады. 
Субцидия да алалап беріледі. Мал 
шаруашылығына берілер мұндай 
көмектер облыс деңгейінен ары 
асуы да екіталай. Ветеренария 
жұмысы да жүрдімбардым. Жы
лына екі үш рет малға салынатын 

вакцинадан соң сол ветеринарлар
ды табу да қиынның қиыны. Сөйтіп 
шаруалар ауырып қалған малда
рын көрсету үшін сол ветеринар 
дәрігерлерге жалынады да жүреді.

«Бәрін айт та бірін айт» де
гендей, Тәуелсіздік алғалы бері 
Үкіметке алақан жаймай, мал санын 
өз төлдерінен азаздан көбейтіп 
отырған шаруаларға биылғы жыл 
үлкен сынаққа айналуда. Осы
ны байқаған саудагерлер кебектің 
құнын бірден аспандатып жіберді. 
Тіпті, кебек келісінің бағасы бидай 
бағасынан да асып түсуде. 

Ауылшаруашылық министрлігі 

жоғарыда аты аталған аудандар 
шаруаларының жағдайын ескеріп, 
ұн шығарар үлкен концерндерден 
өз бағасына ұннан қалар қалдық 
кебек концентратын өз бағасынан 
асырмай беріп жатса құбақұп бо
лар еді. Ал мұны жергілікті ауыл 
шаруашылық бөлімдері қадағалап 
отырар болса келесі жылға дейін 
амалдар шаруа қожалықтары ары 
қарай өз «пешенелерінен» көріп, 
Үкіметке сенімдері де арта түсер еді.

Әуелхан ШОНЖАН,
Арыс қаласы,

Оңтүстік Қазақстан облысы

Азан – (арабша (араб.: أذاََن) азана — ха
барлау, құлақтандыру) — мұсылмандарды 
намазға шақыру. Ал шариғаттағы мағынасы 
– шариғат бекіткен арнайы сөздерді айтып, 
намаз уақытының кіргендігін құлақтандыру, 
хабарлау. Бес уақыт намаз бен жұма намазына 
азан шақыру ерлер үшін – бекітілген сүннет.

А л л а н ы ң  Е л ш і с і  ( с . ғ . с )  а й т а д ы : 
«Азаншының дауысы жеткен жерге дейінгі 
күнәсі кешіріледі. Оған берілетін сауап онымен 
бірге намаз оқығандардың сауабымен теңеседі».  
( Х а д и с т і  А б у  У м а м а д а н  и м а м  Т а б о 
рони жеткізеді. Жамиғул сахих № 6519). 
«Азаншының дауысы үзілген жерге дейінгі 
күнәлары кешіріледі. Әрбір естіген жанды-
жансыз заттардың барлығы ол үшін жарылқау 
тілейді». (Хадисті ибн Умардан имам Ахмад 
жеткізеді. Мажмагул зауаид 326/1).

Ал Қазақстан Республикасының Дін 
істері және азаматтық қоғам министрі Дар
хан Қалетаев министр бола салысымен осы 
қасиетті діни қағидамызға қарсы шықты. 
Министрлік мешіттердегі азанның даусын 
азайтуға шешім шығарды.

«Министрлік азанның даусын азайту тура-
лы қатаң тапсырма берді.

Мешіттегі азанның дыбыс ырғағы 70 деци-
белден асырылмауы қажет деп хабарлайды ҚР 
Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне 
сілтеме жасаған NUR.KZ.

Себеп – соңғы уақытта Қазақстан 
Республикасының Дін істері және азаматтық 
қоғам министрлігіне мешіттердегі азанның 
дыбыс деңгейін реттеуге қатысты көптеген 
өтініштер келіп түскенмыс.

«Осы тұрғыда Дін істері комитеті 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасымен 
және облыстардың, Астана мен Алматы 
қалалары Дін істері жөніндегі басқармалармен 
бірлесіп, мешіттердегі азанның дыбыс деңгейін 
тұрғын үй және басқа үй-жайларды, қоғамдық 

ғимараттарды ұстауға және пайдалануға 
арналған санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптарға сәйкестендіру мақсатында 
түсіндіру жұмыстарын жүргізуде», – деп 
жазылған хабарламада.

Осындай қойылған талаптарға сай, 
тұрғын пәтерлеріне шудың ену нормалары 
сағат таңғы 7.00 ден түнгі 23.00-ге дейін 55-
тен 70 дБА (децибел), ал, сағат 23.00 ден 7.00-
ге дейін 45-тен 60 дБА (децибел) болуы қажет.

Азан даусы – намазға шақыру, яғни иман-
дылыққа шақыру. Азан шақырғанда шайтан-
дар құйрығын бұтына қысып қаша жөнеледі 
дейді. Шайтанмен бірге барлық жамандық, 
бәле-жалалар бірге қашады. Яғни, АЗАН 
ДАУЫСЫ КІМДЕРГЕ ҰНАМАЙДЫ? – 
ШАЙТАНДАРҒА! Ал министрлік Азан даусын 
азайтып, шайтандарды көбейтіп отырғанын, 
яғни, жамандық шақырып отырғанын түсінеді 
ме? Мұхаммед пайғамбарымыз (с.ғ.с. ) 
айтқандай, Азан шақырушының дауысы жеткен 
жерге дейін күнәсі кешірілсе, министр Қалетаев 
азанның дауысын азайту арқылы мұсылманның 
күнәсін көбейтіп отырғанын түсіне ме?

Қазақстан мұсылмандары діни басқар
ма сының жаңа төрағасы Серікбай қажы 
Ораздың да бас мүфти болғаны кеше 
ғана. Еліміздің Діни басқармасы бұндай 
кесепат тыққа қарсылық білдірудің орны
на министрдің алдына түсіп алып шауып, 
барлық облыстағы діни басқармалар ми
нистрлік бұйрығын орындауға кірісіп кетті…

Яғни, жаңа министр Дархан Қалетаев 
пен жаңа бас мүфти Серікбай қажы Ораздың 
аттары діни дәстүрімізге қарсы шығуларымен 
қалайын деп отыр… Екеуінің он екі айдың 
сұлтаны – қасиетті Рамазан айындағы. 
ертеңгі Айт мерекесі қарсаңындағы Қазақ 
елі мұсылмандарына жасаған «сыйлығы» осы 
болып тұр…

Исламдағы ең қасиетті ізгі амалдардың 
бірі Азан шақыру бізге күніне бес мезгіл 
намаз уақытының кіргенін хабарлап, 
ғибадатымызды өз уақытында орындауға 
үндейді. Азан шақырғанда бізге бес уақыт 
парызымызды орындауды еске түсірген 
Раббымыздың шақыртуы екенін ұғынамыз 
да, намазға асығамыз. Яғни, Азаншы Алла 
тағаланың шақыртуын жеткізуші. Ал шариғат 
бекіткен Алла тағаланың шақыртуына шамда-
нып, қарсы шығушылардың талабын орындау 
арқылы Дін министрі мен мен хазірет мүфти 

Аллаға, Ислам дінінің негізгі рәмізіне қарсы 
шығып, өздерінің негізгі міндеттеріне қарсы 
жұмыс істеп отырған жоқ па?

Бұл еліміздегі мұсылман қауымның қар
сы лығын айтпағанда, кезінде Ислам ын
тымақтастық ұйымын басқарған Қазақ
станның атына әлемдегі өзге мұсылман елдері 
айтар сын емес пе? Көрші туысқан түркі 
мемлекеттерінің алдында намыс емес пе?

Дін министрі Діни қағидаға қарсы 
шығып, Азан дауысымен алысқанша, түнгі 
клубтардың – жын ойнақтардың шуына 
қарсы шықпай ма?

Кеңес заманын айтпағанда, Тәуелсіз 
Қазақ Елінде 27 жыл бойы «азанға қарсылар» 
қалай ұйықтап келгенін кім айтып бере ала
ды? Министр ме, мүфти ме?

Пайғамбарымыз (с.а.у): «Ассалату хайрум 
минән наум» (Намаз ұйқыдан артық) тек таң 
намазында ғана айтылады»,  – деген.

Қайраткер емес, қайраткер түгілі сал
мақты саясаткер емес адам билікке келсе, кім 
көрінгеннің айтқанына еріп, айдауына жүріп 
кететіні белгілі жәйт. Сондықтан да, кейбір 
әкімдердің Ақ ордадан рұқсат берілсе де, 
ерігіп, көшеге шыққан екіүш зейнеткердің 
қарсы болуына бола, елдің қолдауын таптап, 
Алаштың 100 жылдығында Алаш көсемі 
Әлихан Бөкейханның атына Қарағандыдан 
көше бере алмай кеткені… Бұл халық тілегі 
әлі орындалған жоқ.

Азан дауысына қарсылар бұған дейін 
де біренсаран болған. Бірақ Азанға қарсы 
аз ғана топтың тілегін орындаған билік 
болған жоқ еді… Бұрынғы және алғашқы дін 
министрі Нұрлан Ермекбаевты да алғашында 
тілге байланысты сынағанымызбен, дінге 
байланысты діттеген нақты ісшараларын 
құптап, қолдап келген едік. Көп істемей 
ауысып кетуінің себебі – діни алаңды теріс 
ағымдардан тазалауда көп істеп қойғандықтан 
емес пе екен деген әңгіме де босқа айтылмай 
жүрау деп ойлаймыз… Ал кезінде талай 
ұсыныстары күлкіге ұшыраған жаңа ми
нистр Қалетаевтың жамағатқа жағымсыз 
«жаңалығы» мұсылман қауымының орынды 
наразылығын тудырып отыр.

Ана бір жылы Алматы қаласын басқарып 
тұрғанда көрнекті саясаткер Иманғали 
Тасмағамбетовке әкімнің есеп беру жина
лысында Республика сарайында бір орыс 
кемпірі: «Менің үйімнің қасындағы мешіт 
күніне бес рет азан шақырып, мазамды 
кетіреді» дегенде, Имекең қыннан қылыш 
суырып алғандай: «Егер енді алты рет азан 
шақыратын болса, маған айтыңыз» – деп сарт 
еткізді. Рахметін айтаайта кемпір кетті. Ел 
күлкіден қырылып қалды… Міне, нағыз ұлт 
қайраткері, саңлақ саясаткер!

Ал. белгілі саясаткер Ғалымжан Жақия
нов болса, Павлодарда мешіт дауысына қар
сылығын білдірген өзге ұлт өкіліне: «Мен сіз 
үшін Алланың үйін, қасиетті мешітті көшіре 
алмаймын. Азан дауысы ұнамаса, өзіңіз 
көшіп кетіңіз!» – деп кесіп айтып, нүкте 
қойғанын ел жақсы біледі.

Иманғали Тасмағамбетовтың Атырауда 
алып «Иман» мешітін салып, Ғалымжан 
Жақияновтың Керекуде керемет «Мәшһүр 
Жүсіп» мешітін тұрғызғанын ойласақ, ұлттық 
қаны бар қайраткерлердің асыл дініміздің ізгі 
амалдарын қорғауда зор қайрат көрсетуінің 
тамыры тереңде жатқанын ұғынамыз.

Біздің әлеуметтік желілерден түспейтін 
белсенді діни уағызшыларымыз ауызда
рына құм толтырып алғандай үнсіз әзірше. 
Үндемеу – келіскендікті білдіретін болса, 
ертең олар Азанының даусы әлсіз мешіттегі 
жарым көңіл жамағаттың алдында қалай 
уағыз айтпақ?

Министрлік өтініш түссе болды, бәрін 
орындағыш болса, Азан дауысының азаюы
на біз де қарсымыз. Азан дауысына кімдер 
қарсы, қанша адам екен, жариялаңыздар! 
Олардың Азан даусын азайтуына қарсы жүз 
есе, мың есе көп адам қарсы болатынына 
бәс тігемін.

Бұндай болса, көңілге шіркеу түсіретін 
шіркеу қоңырауына да қарсылығын айтып 
шығатындар аз емес…

Осыдан 7 жыл бұрын Ислам дінінің 
құдіретіне құлап, «Мінәжат» деген жыр жа
зып едім. Соның Азан шақырудың ізгілігін 
жырлаған шумақтары ойыма оралып отыр:

Табындырып әр діндік дарындарды,
Қабылдады барлығы нанымды алғы.
Ләә иләәhә илләллааh – арым мәңгі!
Тау мен тасқа соғылған маңдайыммен,
Жайнамазға жығылып жаным қалды!..
Ләә иләәhә илләллааh – арым мәңгі!

Әуейі боп кетпегін әр елеске,
Намаз ғана Тәубеңді салады еске…
Тұла бойға тұнатын шымырлатып,
Азан даусы – ең ұлы ән емес пе?!..
Бар Ақиқат осында бар емес пе?!..

Алла десең жақсылық несіп болар,
Намаз сайын рухың өсіп қалар.
Алла нұрын себелер адамзатқа,
Қасиетті Мекке мен мешітке бар!
Көктен түскен киелі есіт хабар!
Мен осы мақаланы жазып болғанда, 

мешіттен Құдайдан жеткен Құдіретті Азан да
уысы естілді де, таң намазын оқуға кірістім…

Қазыбек ИСА
qazaquni.kz
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Ақылдылықты аңғартатын кең, 
жазық маңдайы мен мейірімге толы, 
ашықжарқын ақ жүзі қайдан ұмытыла 
қойсын?! Ол әлі де алшаң басып, сәлем 
беріп, біздің үйге әдетінше емінеркін 
кіріп келетіндей көрінеді де тұрады. 
Сол әдеттегідей, «Алтын жеңешем» 
деп жеңгесінің  шайпайын ішіп, 
әрқайсымызға бірекі шумақтан өлең 
шығарып, бәрімізді риза етіп кететіндей. 
Күнделікті  қарабайыр тіршіліктің 
қамауында қалған біздерге көтеріңкі 
көңілкүй сыйлап, шатшадыман етер 
еді. Әрине, енді ол мүмкін емес, қимас 
көңіл ғана соны тілеп, соны аңсайды. 
Оның бұл өмірдегі ойсырап қалған ор
нын менің жазған шимайымның толтыра 
алмасын түсінсем де «Қайтсең де жазуың 
керек. Бұл Қайраттың алдындағы ағалық 
парызың!» деп өзімді өзім қайрап, қайта
қайта қамшылауға тура келді. Сондағы 
баржоғы – ештеңе алыпқоспайақ, 
шынайы болған жағдайлар мен бірге 
өткізген күндерден қалған естеліктерді 
баяндап шығу ғана. Өмір бақи қалам 
ұстап жүрсең де кейде жазудың өзі 
қиынға түседі екен. Жазуды айтасыз, 
Қайраттың бейнесі көз алдыма келген
де ол тап қарсы алдымда отырғандай 
іштей күбірлеп, онымен дәп бұрынғыдай 
әңгімедүкен құрып кететіндеймін...

Қайраттың ғарыштық ғұмырға 
қанат қаққанына да бірталай уақыт өте 
шығыпты. Ауылда жерленген анасының 
басына құлпытас орнатып келе жатқанда 
жол апатына түсіп мезгілсіз қайтыс 
болғаннан бері де қаншама көктем 
келіп,  қаншама күзгі  жапырақтар 
сарғайып, саудырап төгілді. Бірақ, оның 
жарқын бейнесі көңілден, өзіне ғана 
тән сәл бәсеңдеу шығатын жағымды 
дауысы құлақтан кеткен емес. Биыл 
қыркүйек айында балашағасын, туған
туысқандарын, досжарандарын зар 
жылатқан сол бір қаралы күнге де та
баны күректей тұптура он екі жыл то
лады екен. Былай қарасаңыз адамның 
бір мүшел жасы. Одан бері де өмірлік 
жары Қуанышгүл Сұлтанқызы көп 
ұзамай Қайратттың соңынан мәңгілік 
сапарға аттанды. Артында қалған ұлдары 
Дәулеткелді мен Алданазар ер жетіп, 
азамат болды. 

«Өмірдің өзі ағыс қой... тоқтаусыз ағыс!
Білмейміз оны... Бүгін де, кеше де күлдік.
Кетпейді бәрі адамның жоқтаусыз алыс,
Сұралар бір күн, өйткені өше ме тірлік?!» 

– деп алғашқы балаң жырларында жаз

тексеруінен өтуге тиісті еді. Одан өтпесе 
газет жарық көрмейтін.  Демек, сөз 
бостандығына белгілі бір өлшемде шектеу 
қойылатын. 

Бір ғана мысал, еліміздің астана
сы болып тұрған Алматыда қалалық 
«Вечерняя АлмаАта» газеті өткен 
ғасырдың алпыс сегізінші жылдарынан 
тұрақты шығып тұрса да, қазақшасы 
болған емес. Ол тек қана тәуелсіздік 
алардың алдында ғана «Вечерканың» 
аудармасы ретінде жарық көріп, кейін 
жеке шаңырақ көтерді. Сөйтіп мил
лионнан аса тұрғыны бар қалада өз 
тілімізде «Алматы ақшамы» газеті шыға 
бастады. «Ақшамның» алғашқы бас 
редакторлығына белгілі журналист Ис
лам Бейсебаев тағайындалып, оның 
орынбасары Бақытжан Жиенбаев 
болды. Редакцияға Қайрат Әлімбек, 
Қанат Қайымов, Ертай Бекқұлов, Ма
рат Тұрапов, Жүніс Омаров, Қадірбек 
Құныпияұлы, Жексен Алпар, Махамбет 
Мәшекенов, Мұхтар Наушабаев, Раушан 
Имашева, Сарқыт Ысқақова сияқты 
бірқатар қаламы жүйрік тәжірибелі 
журналистер тартылып, газет алғашқы 
күніненақ оқырмандардың назары
на ілігіп, ықыласына бөленді. Қала 
тіршілігін, елімізде болып жатқан елеулі 
өзгерістерді жанжақты көрсете білген 
басылым тіпті республикамыздың өзге 
да өңірлеріне таралды. Сол кездер
де жоғарыда аты аталған қаламгерлер 
к ө т е р г е н  « А қ ш а м н ы ң »  т у ы  ә л і 
төмендеген емес, қадаған уықтары берік 
болып, шаңырағы бүгіндер биіктей түсті.

Бұл еркіндікке ұмтылған ұлт үшін, 
әсіресе алматылықтар үшін үлкен жеңіс еді. 
Осы тұста қазақ тіліндегі өзге де тәуелсіз 
газеттер шыға бастады. Бұрындар жур
налистер Алматыда жұмыс таба алмай 
жүрсе, дәп осы кезде қазақ тілінде газет
журналдардың жаппай ашылуына байла
нысты мамандар жетіспей жатты. Мұндай 
маман тапшылығы бұрынсоңды дәп Алма
тыда болып көрген еместі. Оқу бітірген кез 
келген жас Алматыда қалуға қуана келісер 
еді. Бірақ университеттің жолдамасымен 
аймақтарға барған соң екі жыл міндетті 
түрде қызмет ету керекті. Оның да өзіндік 
ұтымды тұстары бар, жас маман ретінде 
бірінші кезекте баспанамен қамтамасыз 

пішіндегі газетті күнделікті материалдар
мен толтыру да оңай еместі. Қазіргідей 
компьютер, интернет деген атымен жоқ. 
Тіпті мақаланы басатын машинка да тап
шы болатын. Сондықтан қолмен жазып, 
терімші қыздар машинкамен басатын. 
Жазғаныңды түзетіп, қайта көшіруге 
уақыт көп кетеді. Ортамызда Қайрат 
қана қолмен жазып әуре болмайтын. 
Жазар негізгі ойы мен тақырыпшаларын 
қысқа ғана бірекі сөзбен қағазға түртіп 
алатын да машинистканың қасына 
отырып алып тікелей «диктовка» жасай
тын. Онысы біздің жазып, қайтақайта 
түзетіп, өңдеп әкелген материалымыз
дан бір де кем түспейтін, тіпті артық 
шығатынды. Бұл оның, журналистің 
басты қаруы – сөйлем құрау шеберлігін 
еркін, жетік меңгергенін, ойлау өрісінің 
өзгелерден кең екенін көрсетсе керек. 
Оның осы қабілетіне бәріміз қызыға 
қараушы едік. 

«Болашаққа жасайтын хабарлама,
 Бар қаруым – өткір ой, қалам ғана» –

деген екен бір өлеңінде Қайраттың өзі де. 
Журналистік шеберлігіне қоса ақындығы 
да оны ерекшелендіріп, бәрімізден бір саты 
жоғары тұратын.

«ТІЛ ДЕГЕНІМ – ХАЛҚЫМНЫҢ 
ҒАЖАПТЫҒЫ»

Кеңестік кезеңнің күйрер кезі еліміздің 
тарихында елеулі із қалдырды. Бір ғана 
Желтоқсан көтеріліс інің өзі  қазақ 
халқының ғасырлар бойы еңсесін езген 
бодандыққа ашық, талапты түрде қарсы 
шыққан, әлемнің алып күшіне айналған 
қызыл империяға оның құрамындағы 
жүздеген ұлттар мен ұлыстардың ішінен 
алғаш болып бас көтерген айбынды Алаш 
екенімізді анық көрсетті. Сол жылдарда 
ұмыт қалған ұлттық құндылықтарымызды 
қайта жаңғырту, ана тіліміздің көкжиегін 

қызу қолдау көрсетті. «Ақшамның» әдебиет 
және мәдениет бөлімінің меңгерушісі 
Қайрат Әлімбек пен әдеби қызметкері 
ақын Қадірбек Құныпияұлы әр нөмір 
сайын ол туралы тұрақты жазып, кездес
кен қарсылықтарды сынға алумен болды. 
Әрбір ашылған «Қазақ тілі» қоғамы үшін 
Қайраттың қуанышында шек болмайтын, 
ол туралы үлкен шабытпен жазатын. Кез
дескен кедергілерге кәдімгідей күйіппісіп, 
бұлқанталқан болып, өзіне орын таппай 
қалушы еді. 

Дәп сол кездерде белгілі ақын Жүрсін 
Ерманның жанын салып ұйымдастыруымен 
а қ ы н д а р  а й т ы с ы  қ а й т а  ж а ң ғ ы р ы п , 
халықтың еңсесін көтергені, ұлттың ұлы 
мерекесіне айналғаны әлі ұмытыла қойған 
жоқ. Айтыс кешке басталып, үзіліссіз түн 
ортасы ауғанша жалғасатын. Алып Рес
публика сарайының өзі көрермендерді 
сыйғыза алмаушы еді. Қайрат пен Қадірбек 
айтыс туралы көлемі газеттің екіүш бетіне 
жететін материалдарды таң атқанша жа
зып, күндіз беттелген «Ақшам» кешкісін 
кешікпей қалың оқырмандардың қолына 
тиіп жататын. Бұл нағыз журналистік 
ұшқырлық пен қаламгерлік шеберлік бо
латын. Қазақ тілінің жолындағы қандай 
кедергіні болсын бұзып өтуге Қайрат қашан 
да дайын тұратын. 

Тіл дегенім – ойымның азаттығы,
Тіл дегенім – халқымның ғажаптығы.
Баласынан айырылған анадай боп,
Аңырадың қанша жыл, Қазақ тілім! – 

деп жазған екен сол кездер Қайрат тіл тура
лы бір толғанысында. Ақынның өз ұлты мен 
ана тілін жанындай жақсы көргенін осы бір 
өлеңненақ аңғарасыз. Бүгіндер байыппен 
қарасақ, Қайрат үшін туған халқы, туған 
жері, туған тілі шығармашылығының шы
найы өзегі, нәр алған түптамыры болған 
екен. Оған ақынның жыр кітаптарын 
парақтап отырып, қиналмай көз жеткізуге 
болады.

ӨҢІЛІНЕ 

Ақын інім әрі досым туралы бірнеше 
жылдан бері қанша оқталғанмен, 
қолыма қалам алғанда «Қайрат 
ӘЛІМБЕК...» деген аты-жөнін 
жазғаннан әрі аса алмай-ақ 
қойғаным бар. Әншейінде таңды 
көз ілмей атырсам да қандай 
жұмысты болсын шындап кіріскенде 
еңсеріп тастайтын мен тұйыққа 
мықтап тірелгенімді сездім. Неге 
екенін, әйтеуір жаза алмай қатты 
қиналдым. Бәрі де санамда сайрап 
тұрғанмен қол жүрмейді. Қайратпен 
бірге болған, бірге қызмет істеген 
көптеген күндердің көрінісі көз 
алдымда тізбектеліп өтіп жатса да 
бір нәрсе жетіспейтіндей, аса қажет, 
аса бағалы затымды жоғалтып 
алғандай көңілім алаңдап, 
әлденені аласұра іздегендей. 
Соны таппай ештеңе өндіре 
алмайтын сияқтымын. Қаламды 
қоя салып, өткен күндер елесінің 
соңынан еріксіз еріп жүре беремін. 
Ақыры, араға жылдар салғанда 
жоғалтқанымды, мені мазалаған 
сұрағымның жауабын тапқандай 
болдым. Сөйтсем, жетіспей тұрғаны 
- Қайраттың тұп-тура өзі екен.

Қолымнан келер 
ескерткішім осы болды, 
Қайратжан!

Автор. 

(«Менің замандастарым» 
топтамасынан)    

бар қазақты...

ғанындай, өмірөзен өз арнасымен бірде 
қуаныш пен шаттық әнін шырқап, бірде 
қайғылы да мұңды күйін шертіп тынымсыз, 
тоқтаусыз ағып жатыр. Он екі жыл деген де 
аз емес, одан бері де қаншама тарихқа, 
көптеген өзгерістерге куә болдық. Ал, ақын 
аты өшпейді, жоқтаусыз қалмайды, өйткені 
оның өмірін жырлары жалғастырады...

«АҚШАМНЫҢ» 
АЛҒАШҚЫ ЖЫЛДАРЫ 

Қоғам өмірінде баспасөздің алар орны 
мен идеологиялық рөлі ерекше зор екені 
баршаға мәлім. Кеңестік кезеңде Қазақстан 
бойынша республикалық «Қазақ әдебиеті», 
«Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен 
Қазақстан»), «Лениншіл жас» (бүгінгі «Жас 
алаш»), «Қазақстан пионері» («Ұлан») 
газеттері мен санаулы журналдарды есеп
темегенде әр облыстың, аудандардың 
өздерінің бірбір мерзімді басылымдары 
ғана болатын. Көптеген аудандық газет
тер тек қана орыс тілінде ғана шығатын. 
Олардың бәрі сол кездегі жекедара билік 
жасаған коммунистік партияның қатаң 
бақылауында жұмыс істеді. Барлық ба
сылымдар партияның нұсқауымен жіті 

етуге тиісті болатын. Соған қарамастан 
заңды бұзып, жіберген басылымдардан 
қашып Алматыға кері қайтатындар да 
кездесетін. Кеңестік кезеңде еліміздегі 
жарық көретін басылымдардың саны 
т ұ р а қ т ы  с а қ т а л ғ а н д ы қ т а н  ж ы л ы н а 
қанша журналист дайындау керектігі ал
дын ала белгіліді. Қазақ мемлекеттік 
университетіндегі еліміз бойынша жалғыз 
журналистика факультеті жылына қазақ 
тілді 50 журналисті жолдамамен облыстық, 
аудандық газет редакцияларына жіберетін. 
Олар көбінесе партияның саясатын наси
хаттаумен айналысатынды. Бүгінгі жағдай 
мүлдем басқа, өткендегімен салыстыруға 
келмейді. Қазір журналист мамандар
ды дайындайтын жоғары оқу орындары 
жеткілікті. Қазақ тіліндегі телеарналар 
мен басылымдар көбейіп, ғаламторда түрлі 
сайттар пайда болды. Керек болса әркім 
өзіне жеке парақша ашып алып, пікірлерін 
ашық жаза алады.

Пәтер алу үшін жұмысшы болып, 
менің журналистикаға қайта оралу
ым «Ақшамның» ашылу кезеңіне дөп 
келді. Сырттай бірбірімізді бұрыннан 
білгенмен Қайратпен осы кезде таны
стым. Аптасына бес рет шығатын үлкен 

кеңейтуге баса назар аударылып, ауқым
ды жұмыстар атқарыла бастады. Ұлт
шылдықтың белгісі деп біржола басып 
тасталған Наурыз мерекесі жаппай тойла
нып, жержерлерде «Қазақ тілі қоғамдары» 
құрылып, белсенді түрде жұмыс істей бас
тады. Жай ғана жұмыс емес, тәуелсіздікке, 
еркіндікке ұмтылған халықтың ынтасы 
мен жігерінде шек жоқ еді. Қазақтың бетке 
ұстар ақыны Мұхтар Шаханов ағамыз бас 
болып ақынжазушылар мен журналистер 
пікірлерін ашық айтып, алғаш рет ұлт 
мүддесін батыл түрде алға тарта бастады. 
Өкінішке орай, сол қызу қарқын қазір 
бәсеңсіп, екпінін жоғалтып алған секілді. 
«Егемендікті алдық, енді бізге ештеңенің 
керегі жоқ» дегендей тоқмейілсуге тап 
болған жағдайымыз бар қазір.

Ол кездер Алматы қаласында ірі 
кәсіпорындар көп болатын. Зауытфаб
рикалар мен құрылыс алаңдарында сан 
мыңдаған адамдар еңбек ететін. Қала 
тұрғындарының басым бөлігін орыс 
және өзге ұлттар құрағаны да жасырын 
емес. Жергілікті ұлт көбіне ауылдарды 
мекендегені белгілі. Сол себепті алып 
қалада ұлттық салтдәстүрлерімізді қайта 
жаңғырту мен қазақ тілін кең қолданысқа 
енгізу көптеген қарсылықтарға тап бол
ды. Соған қарамастан, тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында бұл бағытта қыруар 
жұмыс атқарылды. Алып кәсіпорындардың 
бәрінде «Қазақ тілі» қоғамдары ашылды. 
Оны қазақ басылымдары жарыса жазып, 
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ҚОНДЫРЫП
 ... Алған үйі, айлығы, есер лебі,
Асырайтын, асқартын осы елдегі.
Зейноллажан зейінді бір сөз айтты:
– Көшкім келді...

 бір жаққа көшем! – деді.

Кейінгілер бұрыннан айлалырақ,
Көшіп кеткен ауыл көп,
   жай қаңырап... 
Тарпаңтағдыр,

 сен көшсең – көңілге көш,
Мен де көшкім келеді...
  қайда бірақ? 
(Қазақ әдебиеті, 17011998 ж.) 
 Маған арнаған «Тарпаңға тарту» атты 

осы бір өлеңнен үзіндіні өзімді жарнамалау 
үшін жария етіп отырған жоқпын. Рас, бұл 
өлеңді ондаған, бәлкім жүздеген рет қайтара 
оқыған болармын. Жаңылыспасам, бұл 
осыншама жасқа келсем де өзіме арналған 
жалғыз өлең, біреу түн жарымында түртіп 
оятса да жатқа айтып бере аламын. Қанша 
қайтара оқысам да бір нәрсеге көңіл ау
дармаппын. Оны кейін байқадым. Өлеңге 
қатысты айтайын дегенім де сол еді.

...Тарпаңтағдыр,
 сен көшсең  көңілге көш,
Мен де көшкім келеді...
 қайда бірақ? 

– де ген соңғы жолдары маған кейін ба рып 
ой салды. Қалай ғана бұрындар байқама
ғанмын...

Ақынжанды адамдарға кеңбайтақ 
дүниенің өзі кейде тым тар, соған сыймай 
жүретін сәттері жиі кездеседі. Шабыт
ты шақтарда тіпті мына шексіз әлемді 
өзінің бір құшағына да сыйдырып жібереді 
жаны жақсылыққа жаралған жайсаңдар. 
Қайраттың да жаздай жаймашуақ мінезі 
кейде, сирек те болса теңіздей буырқанып 
шыға келетін кездерін көргенмін. Бірде 
асаудай арындаған, бірде өлең өртінде 
жалындаған Қайрат та мына әлемге сый
май аласұрған екен ғой деймін өлеңнің 
соңғы жолдарын қайтақайта оқи отырып. 
Көкейдегі күйігімді қалт жібермей қағып 
алып, өлеңмен өріп, өзінің де көңілкүйін 
қағазға дөп түсіріп, жан дүниесінің мына 
жарық әлемге сыймай, бір жаққа көшкісі 
келетінін айтып түйіндеген екен ғой... 
Енді міне көз жеткізіп отырғанымыздай 
онысы – бақилық ғұмыр болып шықты. 
Өкініштісі – өмірден тым ерте көшті. 
Небары қырық үш жастағы жалындаған 
ақын өмірін жол апаты жалмап кетті. Көзі 
тірі болса осы маусым айының 16 күні 55 
жасқа толар еді. Ол бізге жыр сыйлап, біз 
оған гүл сыйлап мәресәре боп жатар едік 
қой. Жалған дүниеай, қатал тағдыр кімді 
аяған... 

«Кете ме деп түс болып өңімдегім,
 Көкейімде қап қойды көп үндерім...»  

– деп Қайраттың өзі айтқандай, қаншама 
маржан жырлар жазылмай қалды десеңізші. 
Жазмышқа дауа бар ма, жанындай жақсы 
көретін бар қазағын көңіліне қондырып 
алып, келместің көшіне ілесіп кете барды... 

Зейнолла АБАЖАН 

АНЫҚТАМА

Қайрат Әбдіраманұлы ӘЛІМБЕК 
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республикалық «Арай-3аря» 
журналында, «Лениншіл жас» (қазіргі 
«Жас Алаш»), «Алматы ақшамы». «Дала 
дидары», «Өркен-Горизонт» газеттерінде 
жауапты қызметтер атқарды. 1997-98 
жылдар «Қазақ әдебиеті» газетінде, 
Қазақ радиосы бас редакторының 
орынбасары, 1999 жылдан «Жетісу» 
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ҚАЙРАТТЫҢ КИЕЛІ САНЫ –
 «АЛТЫ» БОЛАТЫН 

 
Тегінде, біз қазақ – ырымшыл халықпыз 

ғой. Ырым етуден жер бетіндегі көптеген 
ұлттарды орта жолда қалдыратынымыз 
да белгілі. «Қазақ ырым етеді, ырымы – 
қырын кетеді» деп өзімізді әжуалап та 
жататынымыз бар. Дегенмен, атадан балаға 
жеткен бұл үрдістің қанымызда бар екенін 
мойындауымыз керек. Оның еш әбестігі 
жоқ, өмірлік тәжірибе кейде ырымның 
айнақатесіз орындалатынын, дұрыстығын 
да дәлелдеп келеді емес пе?

Айтайын дегенім, Қайрат алты санын 
өзі үшін киелі, құтты санайтын. Алдымен 
өзінің туған күні, айы, жылында алты 
сандарының (16061963) барын айтатын. 
Оқуға түскенде, кейін оқу барысындағы ем
тихандарда алты саны бар билеттер келгенде 
үнемі жоғары баға алып келгенін, алты саны 
бар күндері қай жұмысты қолына алмасын 
сәтті аяқталатынын алға тартатын. Бұл 
туралы бірге оқыған курс тастары да білетін 
болар. Курстастар демекші, Қайраттың 
ақын, азамат болып қалыптасуына уни
верситет, ондағы ұстаздары мен курстас 
достарының ықпалы болғаны анық. Бұл 
байырғы оқу орнының журналистика 
факуьтеті қаншама білікті мамандар дай
ындап шығарды. Олардың алды бүкіл 
елімізге танымал тұлғалар. Сол 1985 
жылдың ғана өзінде Қайратпен бірге оқу 
бітірген түлектерден Сұлтанәділ Қанатбаев, 
Бауыржан Жақып, Аязби Бейсенқұлов, 
Ермұрат Бапи, Ұлан Оспанов, Бейбіт Иса
баев, Төрехан Данияр, Мұратбек Оспанов, 
Кенже Жұмағұлов секілді елімізге белгілі 
ақынжазушылар, ғалымдар шықты. Олар 
сонау студенттік шақтан бірге оқып, бірге 
ізденіп, бірбірін тәрбиеледі десек артық 
емес. Өскен, тәрбиеленген, оқыған орта 
кімнің де болса болашағына әсер етерін 
ешкім жоққа шығара алмас.

Жанұямызбен араласқұралас болған
дықтан Қайрат бізді үнемі жақын тартып 
жүретін. Менің үй тіршілігі мен кейбір 
мәселелі жұмыстарды шешуге қырымның 
жоқтығынан әйелім Әділет Қайратқа қолқа 
салатыны барды. Біреудің алдына барып 
өтініш айтуға келгенде бетмоншағым 
үзіліп, кері тартып тұратынымды жақсы 
білетін Қайрат та жеңешесінің айтқанын 
таптұйнақтай етіп, өзіақ бітіріп беретін 
кездері болды. Қолынан келген көмегін 
Қайрат ешкімнен аяп қалмайтын. 

Ө т к е н  ғ а с ы р д ы ң  т о қ с а н ы н ш ы 
жылдардың ортасы халыққа тым жай
сыз болғаны белгілі. Егемендікке енді 
қол жеткізген еліміз бұрынғы одақ бой
ы н ш а  қ а л ы п т а с қ а н  э к о н о м и к а л ы қ 
б а й л а н ы с т а р д ы ң  б ұ з ы л у ы н а  о р а й 
тоқырауға тап болып, тіпті зейнеткерлердің 
зейнетақысын беретін де қаржы болмай 
қиналғаны ұмытыла қойған жоқ. Жаппай 
жұмыссыздық жайлап, соған орай қылмыс 
атаулы да өршіп кетті емес пе. Сол кездерде 
университет бітіріп, қызмет таба алмай 
жүрген балдызыма жұмыс тауып бергені бар. 
Жеңешесінен тапсырма алысымен «Жүр 
кеттік!» деген Қайрат мені сүйрей жөнелді. 
«Құдайдың күні жетеді, ертең барсақ та 
болады ғой» – дегеніме қарайтын емес. 
«Бүгін 26сы, алты саны бар күні жолы
мыз болады» – деп сендірді. Айтқанындай 
ақ, сол күні мәселені шешіп берді. Мен 
ойлағандай мектепке емес, жоғары оқу 
орындарының біріне мамандығы бой
ынша балдызым қызметке қабылданды. 
Бір таңғалғаным, Қайрат сол факультет 
басшыларын бұрындар танымайды да 
екен. Оның кезкелген адаммен тіл табыса 
алатын қабілеті жоғары болатын. Кішіні 
кемсітпей, үлкеннің алдында жалтақтамай 
тең сөйлесетінін редакция тапсырма
сымен сұхбат алуға бірге барғанымызда 
талай көргенмін. Сол жолы алты саны 
Қайрат үшін шынымен де киелі екеніне 

көз жеткізгендей болдым. Бірақ, осы күні 
маған үнемі жолын ашып отыратын сол 
киелі алты санының тура өзі Қайратты 
алып кеткендей көрініп тұратыны бар. 
2006жылы Қайраттан көз жазып қалдық. 
Бұдан кейін данышпан қазақтың ырымына 
сенбей көріңіз... 

 
КӨКЕЙІНДЕ ҚАЛЫП 

ҚОЙДЫ КӨП ҮНІ

Қайратпен қатар жүргенде мен өзімнің 
одан бақандай он жас үлкендігімді де 
ұмытып кететінмін. Алдымен сырлас дос, 
қатарлас қаламдас деп қана білетінмін. 
Бірақ Қайрат бұл жас айырмашылығын 
ешқашан есінен шығарып көрген емес. 
Іні ретінде үлкенге ізет көрсету жағынан 
жаңылысқан жері болмапты. Сол кездегі 
сәнге айналғандай бірге тойлатып жүргенде 
де ол жағын ойынан әсте шығармайтын. 
Бүгіндер қарап отырсам, ол да Құдайдың 
оның бойына берген, Қайраттың қанында 
қалыптасқан, туа біткен адамгершіліктің, 
тектіліктің белгісі екен ғой. 

Қайраттың ақындардың жыр мүшәй
расына қатысқаны болмаса, айтыс до
дасына түскенін көрген емеспін. Бірақ 
өлеңді аяқ астынан ұйқастырып жіберетін 
суырыпсалма қабілетіне талай рет куә 
болғанмын. Қоғамдық көлікте, көшеде 
келе жатып әріптестерімен жыр жарысты
ратын әдеті барды. Қойын дәптеріне түртіп 
алып, өлең жазылған парақты жыртып 
алып сыйға тартып жүре беретін. Қазір ой
лап отырсам осылай жазылған өлеңдерінің 
бірқатары оны білетіндердің біразынан 
табылып қалатын шығар. Редакцияның 
жұмысы қанша жерден қауырт болғанмен 
Қайрат бірекі шумақ өлеңді өзі бастап 
беріп, жырдәптерді бөлімдерге жағалатып 
жіберетін. Журналистердің біразы өлең жа
зады, дәптер Қайратқа қайтып оралғанда 
өзіндік бір поэмаға айналып шыға келетін. 

бар қазақты...

Эссе



10 www.qazaquni.kz
№24 (790), 18 маусым, 2018100 нақты қадам

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ЖОЛ ЖОҚ

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 

ЖАЛАҚЫСЫ ҰЛҒАЙДЫ

 АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ 
ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕРДІ 

ОҚУШЫЛАР ӨЗДЕРІ ТАҢДАЙДЫ

 КӨЗҚАРАС

«Қазақстан мектептері қанша пәнді 
ағылшын тілінде оқытатынын 
өздері таңдайды», – деп мәлімдеді 
ҚР Білім және ғылым министрі 
Ерлан Сағадиев. Депутат Жамилә 
Нұрмамбетованың сөзіне сенсек, 
төрт пәнді ағылшын тілінде оқыту 
үшін шамамен 32 мың мұғалім 
қажет екен. Ал бүгінгі күнге дейін 
арнайы дайындықтан  тек 11,5 мың 
мұғалім өткен.

(Соңы. Басы өткен сандарда)

Бұдан кейінгі кезеңнің Шыңғыс хан шапқын
шылығына ұласқаны, ол бүкіл Евразия құрлығын 
түбегейлі өзгерістерге ұшыратқаны тарихтан 
белгілі. Осы шешуші кезеңде Иасауий шайхтары 
Шыңғыс хан жағында болды. Оған дәлел ретінде 
Қожа Ахмет Йасауи шәкірті Мұхаммед Данышманд 
Зарнуқидың Шыңғыс хан кеңесшісі болғанын, 
өзінің туған қаласы Зарнуқты Шыңғыс хан әскеріне 
қарсыласпай берілуге көндіргенін айтуға болады. 
Шыңғыс хан ол қалаға «Құтлығ балығ» деп, ат 
қояды.

Осыдан араға жүз жыл салып, Йасауи жолы 
Алтын Орда мемлекетінің мемлекеттік идеологи
ясына айналады. Ол мемлекеттің тек мемлекеттік 
идеологиялық бағытбағдарын ғана емес, сонымен 
бірге мемлекеттің бүкіл құрылымдық жүйесіне 
өзгерістер енгізеді (З.Жандарбектің «Қожа Ахмет 
Йасауидің түркі тарихындағы рөлі» атты еңбегінен).

«Тәуке хан, жаһанды дірілдеткен Шыңғыс 
ханның тікелей ұрпағы болып табылады. Ал оның 
ұлы бабасы Шыңғыс қаған әлемнің жартысын 
жаулап алғанменен, ондағы елжұрттардың жан
дүниесіне зорлық жасамаған. Ол өзі сыйынатын 
көк Тәңіріне табынуды ешкімге тықпаламаған. 
Сондай тәртіпті жиһангер ұлдары мен немерелеріне 
де өсиет еткен» (Бейбіт Қойшыбаев http://abai.kz/
post/view?id=5256).

Қаншама жорықшылар мен жаулап алушы
ларды Ұлы Жаратушының кешірмегенін, өмірінің 
соңында қиналып жан тапсырғанын айтып 
тауысу мүмкін емес. Ескендір Зұлқарнай 33 жа
сында Вавилионда белгісіз себептің салдарынан 
қайтыс болған соң қызметшілері оның отбасы 
мүшелерін қырып, иелігіндегі жерлерін тартып 
алған. Юли Цезарьды өз серіктері мен бұрынғы 
жақтастары Рим сенатының сарайында пышақтап 
өлтірген. Наполеон Бонапарт қыруар қастандық 
пен зұлымдықты, көтеріліс пен қақтығыстарды 
жеңсе де өмірінің ақырғы сәтінде дүниенің қайсы 
бір түкпіріндегі иен аралда жападан жалғыз жіпсіз 
байланып, ішқұса болып көз жұмған. Ленин мен 
Сталинде және олардың ең жақын әріптестері де 
солардың жолын қуды, мына дүниенің қызығын 
көрмей кетті. Ал, Шыңғыс хан алпыстың асқарын 
бағындырып жетпіске таяған шағында өзі үшін 
жан беруге серттескен, батыр текті адал сарбаз
дары мен сардарларының арасында, етжақын 
туыстары мен қимас досжарандарының ор
тасында, «өз үйі өлең төсегінде» (көшпелі хан 
ордасында) Тәңірден тікелей келген ажалымен 
қайтыс болған. 

Ол құрған алып қағанат  «Әділдік»  пен 
«Адалдықты» ту етіп көтеріп сан ғасырлар бойы 
бүкіл әлемге билігін жүргізді. Оның әділдігі мен 
адалдығы соншалық, оның айналасынан бірдебір 
адам сатқындық жасамаған, қарамағындағы бірде
бір ел қарсы шықпаған. Ұрпақтары бүкіл әлем 
елдеріне патша болып таралды. Өсиеттері 800 жыл 
бойы ел аузынан түспей келеді.

 Осы сөзіме Шыңғыс қаған өсиетінен бірақ 
дәлел келтірейін:

«Жасанды гүл жаңбыр суымен жоғалады,
Жағымпаз жандар сын естісе қуарады» 

(Шыңғыс қаған).
Ал, қазіргі тарихшылар жазып жүргендей, 

Шыңғыс ханның төл жұрты делінетін Монголияның 
тілі де, салтдәстүрі де, әдетғұрыптары да, ділі мен 
діні де басқа. «Моңғолдардың көпшілігі будда 
дінінің ламаизм тармағын ұстанады» (Энциклопе
диядан алынған мәлімет).

Мұхамбеткәрім ҚОЖЫРБАЙҰЛЫ,
 Маңғыстау

«Үкімет есебіндегі деректерге 
сәйкес, ағылшын тілінде оқытқаны 
үшін тек 725 мұғалім ғана тиісті 
үстемеақы алса, демек, 725 мұғалім 
ғана толыққанды ағылшын тілінде 
білім бере алады.  Бұл жалпы 
қажеттіліктің 2% ғана құрайды. 
Арнайы оқытылған мұғалімдердің 
1370і терминдерді ғана үйретсе, 
қалғандары мүлдем сабақ бермейді. 
Мұндай қарқынмен бір жыл емес, 
екі немесе үш жыл қажет. Сонымен 
бірге, Президент Жолдауында 2019 
жылдан бастап, 1011 сыныптарда 
кейбір пәндер ағылшын тілінде 
беріледі деп жазылған. Осыған орай, 
Ел басшысы қойған тапсырманы 
қалай жүзеге асыратыныңызды 
білгім келеді», – деп Білім және 
ғылым министріне сұрақ қойды 
Жамилә Нұрмамбетова.

Е с к е  с а л с а қ , Е л б а с ы м ы з 
Н.Ә.Назарбаев: «Әрбір қазақ стан
дық үш тілді жетік меңгеруі керек. 
2020 жылға дейін ағылшын тілін 
білетін тұрғындар саны біршама 
көбеюі керек» — деп айтқан еді.
Бүгінгідей жаһандану заманын
да көп тілді  игерген адамның 
қоғамдағы алар орны да ерекше 
екені белгілі. Өзге тілді үйрену, 
оны жетік меңгеру — бұл ең ал
дымен халықаралық қатынастар 
кезінде айрықша рөл атқаратыны 
баршамызға аян. Тіл – халықпен 
бірге өмір сүріп дамиды. Өз кезегінде 
Ерлан Сағадиев министрлік бұл 
мәселеде өз ұстанымын өзгерткенін 
мәлім етті. Мәселен, мектептер 

ҚР Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі ұлттық 
бюроның Астана қаласы бойынша департаменті үлкен 
басшылардың парамен  ұсталғанын жариялады.

Департамент басшысы Шыңғыс Қабдоланың айтуы 
бойынша, соңғы төрт айдың ішінде қала бойынша 4 млрд. 
теңгенің заң бұзушылықтары анықталды. Барлық ақша 
бюджетке қайтарылды. «Қазір 32 адам жауапқа тартылып 
отыр. Олардың ішінде 15 тұлға – мемлекеттік органдардың 
бірінші басшылары. Бесеуі республикалық мекемені 
басқарған. Бұл тек Астана бойынша ғана. Бұның барлығын 
бұқаралық ақпарат құралдарында да көрсетіп жатыр. 
Квазимемлекеттік секторда жұмыс істейтін үлкен бас
шылар ұсталды. Мен осы жерге келердің алдында білдім. 
Ол басшылар ірі көлемде пара алған», – деді Ш.Қабдолла 
Астанада өткен жиында. 

Келесі жылы Қазақстанда мемлекеттік 
қызметшілер жалақысын төлеудің жаңа жүйесі 
енгізілмек. Бұл туралы Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев айтты.

«Бүгінде біз еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін 
апробациялап жатырмыз. Факторлықбалдық шка
ла негізіндегі бұл жүйе пилоттық органдардағы 
лауазымдық жалақыны екі есеге дейін көбейтуге 
мүмкіндік береді. Келесі жылы біздің бастамамыз, 
яғни пилоттық жобамыз аяқталады. Сәйкесінше, 
Қазақстанның барлық мемлекеттік қызметшілерінің 
жалақысы көбейеді», – деді Алик Шпекбаев Аста
нада мемлекеттік қызметті жетілдіруге арналған 
халықаралық конференцияда. Агенттік төрағасы 
жалақы төлеудің жаңа талаптары туралы айта кетті, 
материалдықәлеуметтік қамсыздандырудың сыбайлас 
жемқорлықты азайтуға септігін тигізетінін тілге тиек 
етті. «Бұдан былай еңбекақы көлемі жұмыс сипатына 
және күрделілігіне, тиімділіктің нақты көрсеткіштеріне 
қол жеткізуге тікелей байланыс ты болады. Әрине, 
материалдық және әлеуметтік қамсыздандыру сы
байлас жемқорлық деңгейін төмендетуге ықпал етеді. 
Осыған байланысты агенттік орталық аппараттағы штат 
санының үштен бір бөлігін қысқартты, бұл арқылы 
қызметкерлердің жалақысын 60% дейін көбейттік», – 
деп түйіндеді сөзін Алик Шпекбаев.

Дайындаған  Қуат ҚҰМАРОВ

ШЫҢҒЫС ХАН 
ҚАҒАНАТЫ ҚАЙ 
ДІНДЕ БОЛДЫ?

ағылшын тілінде қанша пәнді 
оқытқысы келетінін өздері таңдай 
алады. «Қазір министрліктің стра
тегиясы өзгерді, мектепте сынып 
пен олардың атааналарының 
тілектеріне байланысты 1ден 4ке 
дейінгі пәндерді ағылшын тілінде 
оқытуға таңдау құқығы беріледі. 
Бұл оқытушылармен ғана емес, 
халықтың да  таңдау  құқығын 
сұрауымен тікелей байланысты», – 
деді министр. Оның айтуынша, биыл 
алғашқы 12 мыңға жуық мұғалім 
ағылшын тілінде сабақ беру кур
сын аяқтаған. Министр екі мың 
мұғалімнің сабақ беруге кірісіп 
кеткенін, бірақ үстемеақының бәріне 
төленбегенін атап өтті. «Қыркүйек 
айынан бастап, тағы 2 мың мұғалім 
ағылшын тілінде сабақ беруге ниет 
білдірді. 8300 мұғалім В2 деңгейіне 
жету үшін оқуды жалғастырады. Бұл 
деңгейге жетпейінше, мұғалімді сабақ 
беруге жібере алмаймыз. Қосымша, 
педагогикалық факультеттердің 6 
мың түлегі бакалавриат және ма
гистратура деңгейінде ағылшын 
тілінде сабақ беруді үйреніп жүр. 

Сондықтан, екі жылда бұл тапсыр
маны орындаймыз деп айта ал
маймын. 34 жылдан кейін барлық 
мектептер ең кемі – бір пәнді немесе 
4 пәнді ағылшын тілінде оқытуға 
көше алады», – деп түйіндеді сөзін 
министр. 

Мектеп табалдырығынан бас тап 
жоғары оқу орындарында ағылшын 
тілін үйрету айрықша мәртебеге 
ие.  Сонымен қатар, ағылшын 
тілінің Қазақстандағы рөлінің арта 
түсуімен қазақ тілінің мемлекеттік 
мәртебесін іске асыру мәселесін 
маңызды екенін ұмытпағанымыз 
жөн. Тіл үйренудің ешқандай зия
ны жоқ, керісінше пайдасы ұшан
теңіз. Туған тіліңді білу тиісті емес, 
әрбір адамның міндеті. Ал басқа 
мемлекеттің алдында өз еліңнің 
дәрежесінің биік екенін мойындату 
үшін, жеті тілді жетік меңгеру де 
артық етпейді. 

Шолпан ҚОРҒАНБАЕВА
«Б.Тамабаев атындағы орта 

мектебінің» КММ-нің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі
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«Вчера только мы видели в первом ряду «Бессмертного полка» акима 
Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова – это можно 
посмотреть на официальном сайте. А о жертвах репрессий на сайте нет 
ни единого слова… Кстати, пока не забыли, заместитель Ахметова Асем 
Нусупова после возложения цветов памятнику Алихану Бокейхану в 
Семее свой доклад по бумажке на русском языке закончила словами 
«С праздником – 31 мая!» – так было написано в статье на сайте abai.
kz, которую перепечатал портал «Қазақ үні».

В прошлом году была принята госпрограмма «Модернизация общественного сознания», 
под которую стали «подгонять» многие проекты по культуре, изданию книг, туризму, 
лингвистике (переход казахского языка на латиницу) и т.д. Хотя название программы 
говорит именно об изменении сознания общества, его поведения, менталитета, 
отношения к жизни и т.д. Поэтому начинать надо с детских садов и школ, приучая детей к 
чистоте и уборке. Можно принять программу «Чистота – национальная идея».
Т. е. на практике должно быть заметно это изменение в общественной жизни в лучшую 
сторону, чего мы пока не видим. Если же нет практического результата, то это будут просто 
проекты по культуре, туризму и т.д. 

В свое время Бердыбек Сапар
баев и Ислам Абишев провели по 
мере возможности казахизацию 
ВосточноКазахстанской обла
сти. А пришедший затем Даниал 
Ахметов мало того, что устроил 
«красный» скандал – предложил 
построить аналог Красной площа
ди в УстьКаменогорске, так еще в 
День памяти жертв политических 
репрессий и голодомора, отмеча
емый всей страной, не проронил 
ни слова.

Неужели на родине великого 
Абая с полуторамиллионным на
селением не могли найти специ
алиста, который грамотно смог бы 
выступить на казахском языке? 

ЯПОНСКИЙ ОПЫТ ЧИСТОТЫ 
ДУШИ И ТЕЛА 

А между тем в некоторых странах есть 
опыт по реальному изменению отношения 
человека к себе, близким, обществу, труду, 
государству и т.д., при этом не требующий 
особых финансовых вливаний и не сложный 
в исполнении.

Речь идет о культуре чистоты в Японии, 
которая у японцев заложена с детства, она во 
всем – дома, на улице, на работе, на природе, 
чистота физическая и чистота духовная. 

 Ученики в Японии отвечают за чистоту 
классов, туалетов и коридоров. В их обязан
ности входит подметание и мытье полов – их 
с детства приучают не только не сорить, но на 
своем опыте – уважать чужой труд. В Японии 
нет уборщиц, как у нас. 

Японские школьники получают удоволь
ствие от того, что наводят чистоту в своей 
школе. Это происходит каждый день. Они 
накрывают стол к обеду и убирают за собой. 
Это помогает сформировать уверенность в 
себе. Уборка за собой готовит детей к жизни, 
дети постепенно учатся тому, чтобы остав
лять за собой чистоту. Это польза трудового 
воспитания, а также демократическая атмос
фера в классе, офисе – никто не освобожден 
от уборки. 

И их учат с раннего детства такие же на
ученные с детства родители и преподаватели, 
что сорить нехорошо, за собой убирать – это 
нужное и ни в коем случае не постыдное за
нятие. У них есть пример перед глазами. По

Ведь выбранная для этой роли за
меститель акима Асем Нусупова, 
выступая возле памятника вождю 
«Алаша» Алихану Бокейхану в Се
мее, свой доклад сделала на язы
ке империи, которая и доконала 
«Алаш». К тому же в День скорби 
по погибшим лидерам «Алаша», на 
родине «Алаша», с праздничным 
настроем Асем Нусупова закончила 
свой доклад словами «С праздни
ком – 31 мая!»

Хотя Асем Нусупова – замести
тель акима области по социальным 
вопросам, главная задача любого 
акимата – продвижение и развитие 
государственного языка, проведе
ние общественнополитических 

мероприятий на государственном 
языке. Вместо этого мероприятие 
проводят на языке России, нарушая 
статью Конституции о государ
ственном языке, и объявляют День 
скорби праздником!

Как тогда заместитель акима 
ВКО Нусупова Асем Бековна вы
полняет одну из главных своих 
обязанностей? Разве она не про
тиводействует своим главным обя
занностям? К сожалению, таких 
чиновников, которые не только не 
выполняют своих обязанностей, 
но даже противодействуют им, в 
акиматах и министерствах немало.

Куда мы движемся с такими 
«акимами», не способными раз
делить скорбь с народом, на долю 
которого выпало так много тра
гических потерь? Знают ли эти 
чиновники о программе «Рухани 
жаңғыру»?

Лидер нации Нурсултан На
зарбаев в своем обращении к ка
захстанцам в День памяти жертв 
политических репрессий сказал: 

«Таковы были результаты трагиче
ского эксперимента под лозунгом 
«светлого будущего коммунизма».

А в это время некоторые «аки
мы», наоборот, из трагедии делают 
праздник – что за «акимы» они 
тогда? Для усиления влияния ушед
шего СССР был запущен россий
ский проект «Бессмертный полк», 
который возглавил аким области 
Даниал Ахметов. Неужели ему чуж
да народная скорбь, что не смог 
разделить ее в День памяти жертв 
политических репрессий?

Возможно, этот День и в самом 
деле для Асем Нусуповой празд
ник? Если изза репрессий, голода 
численность казахов не сократи
лась бы наполовину, то вместо 
нынешних 13 миллионов было бы 
4050 миллионов, и для не знающих 
казахский язык в государственной 
службе не было бы места…

Я уверен, что по удостоверению 
личности заместитель акима – 
Нусупова Асем Бековна, поэтому 
так и пишу. Иначе красивое ка

захское имя Әсем писалось бы как 
Әсем. Тогда было бы Әсем Нүсіп 
Бекқызы, что показахски грамотно 
написано. Несмотря на то, что в 
стране работает программа «Руха
ни жаңғыру», нашим чиновникам, 
в том числе и в правительстве, 
парламенте, наверное, даже во сне 
не снится возможность написания 
фамилий, имен, отчества согласно 
традиционному написанию… Во 
всем мире только в Казахстане 
наблюдается различное,  притом 
неграмотное  написание имен и 
фамилий на двух языках.

И для руководства Восточно
Казахстанской области, особен
но для Асем Нусуповой хотел бы 
отметить: если гибель половины 
казахского народа от искусственно 
созданного советской империей 
голода и репрессий для вас – празд
ник, то ДЛЯ КАЗАХСКОГО НА
РОДА – ЭТО ДЕНЬ СКОРБИ!

Қазыбек ИСА
Qazaquni.kz

ТРАГЕДИЯ, УНЕСШАЯ 
ПОЛОВИНУ КАЗАХОВ, ДЛЯ 
«АКИМОВ» – ПРАЗДНИК?

ЯПОНСКАЯ ЧИСТОТА КАК СПОСОБ 
ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ АСЕМ НУСУПОВА СВОЙ ДОКЛАД НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
ЗАКОНЧИЛА СЛОВАМИ «С ПРАЗДНИКОМ – 31 МАЯ!»

этому Япония – одна из самых чистых стран.
Чистотой детей приучают к труду и ответ

ственности – это стержень, на котором будет 
держаться их взрослая жизнь. У нас же все 
привыкли мусорить и не видят в этом ничего 
зазорного – уберут же. При таком раскладе 
делать уборку обидно и даже унизительно в 
представлении ребенка и взрослого, особен
но, если он к беспорядку не имеет никакого 
отношения. Отсюда и рождается безответ
ственность. 

Японцы любят чистоту, причем стериль
ную чистоту. Утро для владельца магазина на
чинается с мытья тротуара перед входом в его 
заведение и обязательного мытья окон. Так 
же начинается утро для офисных работников 
во главе с боссом. Жители убирают возле 
своих домов. Разметчики смахивают пыль с 
линий парковки и возвращают им белизну. 
Служащие авиалиний на коленях, вручную, 
клейкой лентой счищают с ковров мельчай
шие соринки. 

Жители Страны восходящего солнца 
трепетно относятся к гигиене и чистоте. И 
эта традиция идет давно. Они ревностно 
относятся к чужому пространству и для них 
непозволительно смущать других ароматами 
своего тела. Любовь японцев к чистоте вы
звана и жизненной необходимостью: боль
шая часть страны находится на 30х и 40х 
широтах – летом в Японии очень жарко и 
влажно. Для иностранца кажется, что он на
ходится в сауне.

Также синтоизм – традиционная религия 
– ставит чистоту (не только тела) наравне с 
высшими добродетелями, такими как лю
бовь, жизнь и добро. И, конечно, вопрос о 
гигиене и стандартах чистоты стоит на госу
дарственном уровне. В Японии введены стро
гие законы о чистоте на улицах. Например, 
за мусор, брошенный на улице, нарушителю 
может грозить штраф до 90 тысяч долларов 
или даже тюремный срок.

И была найдена золотая середина по пути 
к новой Японии. Поэтому чистота городов 
и сел – зеркальное отражение внутренней 
чистоты их жителей.  

И это сразу заметно туристам – они не
пременно обращают внимание на идеаль
ную чистоту улиц, домов, помещений. Нет 
привычных для нас брошенных пакетов, 
окурков, даже урн для мусора не видно. Здесь 
эффективно сработали три фактора: идеаль
но организованная работа муниципалитета, 
жесткое экологическое законодательство и 
сознание самих горожан.

МОДЕРНИЗАЦИЮ СОЗНАНИЯ НАДО 
НАЧИНАТЬ С ЧИСТОТЫ 

Именно изза природной чистоты япон
цев наименьшее число очагов заболеваний 
приходится на их страну – примерно 0,5 % 
от всей мировой доли. Так же японцы отли
чаются долголетием – женщины доживают в 
среднем до 86 лет, а мужчины – до 79, креп
ким здоровьем и привлекательным внешним 

видом. У нас же даже молодые плюются на 
улице, и непонятно от чего: от бронхита, 
нечистоплотности или наплевательского от
ношения к себе и окружающим?

Безусловно, у японцев есть чему по
учиться. Так почему бы не перенять любовь 
к чистоте и ревностное соблюдение правил 
гигиены?

Чистый означает прекрасный. Соблюде
ние строгих правил личной гигиены – это 
первое условие красоты. Гигиену в Японии 
почти возвели в ранг закона. Японцы очень 
строго блюдут нормы гигиены, так как на 
Востоке здоровье является главной ценно
стью. 

Если мы проанализируем 27летный путь 
становления Казахстана, то заметим, что до 
сих пор не найдена та золотая нить развития, 
которая привела бы республику к успеху. Не
редко были движения от одной крайности к 
другой, от одного закона, проекта к другому.

Это большая тема и нуждается в обсуж
дении в обществе. И начинать надо с детских 
садов и школ, приучая детей к чистоте и 
уборке. Можно принять программу «Чистота 
– национальная идея». Чистота улиц городов 
и общественных мест – элементарный при
знак внутренней чистоты человека. 

Дастан ЕЛДЕС  
d.eldesov@mail.ru
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Через два года 95 % казахстанцев 
должны свободно владеть государствен
ным языком. Такая задача содержится в 
Плане нации «100 конкретных шагов». 
Но существуют серьезные сомнения в 
том, что этот рубеж будет взят. И инер
ция, нежелание населения, особенно 
некоренного, учить казахский язык – 
далеко не самая главная причина.

Хотя официальные заявления говорят 
об обратном – о том, что казахский язык 
планомерно отвоевывает свои позиции. 
Совсем недавно министр культуры и 
спорта Арыстанбек Мухамедиулы гордо 
сообщил, что им владеют уже свыше 83 
процентов казахстанцев. Но, как извест
но, дыма без огня не бывает, и языковой 
вопрос не сохранял бы свою остроту, 
если бы озвученные министром цифры 
отражали реальное положение дел.

Очевидно одно: красивые проценты 
стали для чиновников своего рода щи
том, за которым они удобно устроились, 
спрятавшись от реальных проблем. О 
том, что госорганы практически само
устранись от влияния на процесс при
общения населения к языку и лишь 
имитируют работу в этом направлении, 
говорится давно. Но из «зоны комфорта» 
их это обстоятельство так и не вывело. 
Не секрет, что на языковую сферу госу
дарство ежегодно выделяет значитель
ные бюджетные средства. Но насколько 
эффективно они тратятся – большой и 
жирный вопрос.

Одним из первых пять лет назад вни
мание на эту проблему обратил полито
лог Казбек Бейсебаев. На своем сайте 
kazbei.org он провел анализ бюджетных 
трат на поддержку государственного 
языка за 2013 год и пришел к следующе
му выводу: «Комитет по языкам МКИ 
РК стал переводческоиздательской 
конторой, а государственная языковая 
политика основана на проведении фору
мов, конференций и конкурсов».

Доля расходов, приносящая реаль

бесплатным курсам. Да, тут полученные 
знания хотя бы проверяются по системе 
«Казтест». Но результаты, мягко гово
ря, не впечатляют. Показателен в этом 
плане пример Северного Казахстана, 
вернее, итоги тестирования, которое в 
прошлом году прошли чиновники об
ласти. На официальном сайте «Казте
ста» сообщается, что «наибольшая часть 
тестируемых владеет казахским языком 
на уровнях А1 и А2 (самые элементар
ные уровни – прим. авт.)» и уточняется, 
что «в государственной программе раз
вития и функционирования языков в 
Республике Казахстан на 20112020 годы 
сделан акцент на то, что основная доля 
взрослого населения, владеющего госу
дарственным языком, должна быть на 
среднем (В1) и высоком (С1) уровнях». 

Социологическое исследование, 
проведенное в 2012 году Институтом 
истории им Ш.Марджани АН Республи
ки Татарстан среди русского населения 
трех казахстанских городов, в том числе 
и Петропавловска, говорит однозначное 
«нет». Оно показало, что число русских, 
свободно владеющих казахским языком, 
равно нулю и что только 33 % северян 
относительно свободно понимают ка
захскую речь…

Конечно, можно не полагаться на 
учителей и сэкономить, занявшись само
стоятельным изучением языка. Но тут 
есть свои нюансы. С чего начать, какой 
учебник, какую методику выбрать – 
разобраться в этом достаточно сложно. 
Вроде бы еще в 2012 году разработали ти
повую программу, которая должна была 
позволить абсолютно всем языковым 
центрам по стране – как государствен
ным, так и частным – обучать государ
ственному языку по единым стандартам. 
Но почемуто до сих пор нередко в од
ном и том же регионе в разных школах 
учителями дается различное объяснение 
одним и тем же терминам.  

Безусловно, в помощь есть не только 
«Гугл», но и портал Тilalemi.kz, предна
значенный для дистанционного изуче
ния языка. Но чтобы начать им пользо
ваться, нужно хотя бы обладать неким 
минимальным набором слов и выра
жений на казахском языке, так как он 
функционирует всего в трех вариантах 
(и все на казахском) – на кириллице, 
латинице и арабском. Пока что един
ственный адекватный интернетпроект, 
реально помогающий в изучении языка 
тем, кто совсем его не знает, – это soyle.
kz, созданный Азатом Шауеевым, дирек
тором Фонда развития государственного 
языка, и поддерживаемый исключитель
но за счет спонсорских вливаний. Он 
прост и понятен. Наверное, поэтому и 
число посетителей у него в разы больше, 
чем у поддерживаемой государственны
ми финансами платформы. Но, увы, этот 
факт тоже не стал для государственных 
мужей тем самым тревожным звоноч
ком, который бы заставил их наконец
то пересмотреть политику в отношении 
развития казахского языка…

Юлия КИСТКИНА
camonitor.kz, 18.05.2018 

(в сокращении)

ЧТО ТОРМОЗИТ 
КАЗАХИЗАЦИЮ?
стопроцентную языковую 

Куда больше ответственности несут за 
сложившуюся ситуацию чиновники, 
занимающиеся реализацией языковой 
политики. Они, по сути, «тянут резину» 
и под шумок распыляют бюджетные 
миллиарды на семинары, разного рода 
конкурсы, да на создание красивых 
лозунгов, что априори неспособно 
спровоцировать массовый запрос на 
изучение казахского. Обеспокоенность 
патриотов судьбой родного языка в 
последние годы только нарастает. 
Об этом можно судить хотя бы по 
перманентно разгорающимся в 
социальных сетях яростным дискуссиям. 

ную пользу, по его оценкам, составила 
чуть больше 10 % от общей суммы вы
деленных средств (а речь шла о 1,7 млрд 
тенге). Это, например, «Разработка 
и выпуск систем интерактивного об
учения, инновационнометодических 
видеоуроков, учебнометодической, на
учной, справочной, публицистической 
литературы по интенсивному обучению 
казахскому и английскому языкам». 
Сумма затрат на эти мероприятия соста
вила в 2013 году около 121,5 млн тенге, 
или 7,1 % от всех расходов.

На «оказание государственной под
держки развитию национальных языков 
через воскресные школы национально
культурных центров» было выделено 
11,8 млн (0,7 %); на «организацию кур
сов обучения государственному языку 
в воскресных школах республиканских 
национальнокультурных объединений» 
– 9,7 млн (0,6 %); на «создание курса из
учения казахского языка, основанного 
на анимационных фильмах», – 38,5 млн 
(2,2 %). С тех пор много воды утекло. 
Комитет, занимающийся реализацией 
языковой политики, сменил свое назва
ние и министерскую «крышу», а воз, как 
говорится, и ныне там. 

Проанализируем в качестве иллю
страции такого вывода некоторые рас
ходы Комитета по развитию языков и 
общественнополитической работе Ми
нистерства культуры и спорта за 2015 год.

Например, на услуги по разработке 
и выпуску музыкальной антологии на 
казахском, русском, английском языках 
«Музыкальное наследие этносов Казах
стана» комитет потратил почти 139 млн 
тенге, а на организацию курсов обучения 
государственному языку в воскресных 
школах республиканских национально
культурных объединений – всего 9,6 
млн. В этом году объем государственных 
закупок услуг «по организации курсов 
обучения казахскому и родному языкам в 
воскресных школах при этнокультурных 
центрах» составил лишь 17,9 млн тенге. 
Для сравнения: в 2013м сумма затрат 
на эти цели (которые ранее проходили 
по двум разным статьям расходов) была 
равна 21,5 млн.

То есть за последние пять лет финан
сирование языковых курсов не только не 
выросло, но и, наоборот, сократилось. И 
это, пожалуй, самая яркая деталь, сви
детельствующая об отсутствии у чинов
ников заинтересованности в том, чтобы 
население овладело государственным 
языком. Дополнительным штрихом к 
этой картине может служить то, что при
мерно такая же сумма будет потрачена 
комитетом на проведение социологи
ческих и аналитических исследований. 
И еще почти 6 млн тенге уйдут на «ор
ганизацию выездных лекций среди ра
ботников правоохранительных органов 
по пропаганде государственного языка».

Согласитесь, этот пункт не может не 
вызывать вопросов. У нас что, полицей
ские – особая каста? Впрочем, удивляет 
даже не это, а то, что никто не собира
ется вкладывать средства в главное. Это 
создание понастоящему эффективной и 
единой методики преподавания государ
ственного языка; создание полноценных 
клубов для общения на казахском; рас
ширение сети бесплатных курсов обуче
ния. Иначе говоря, все то, что влияет на 
формирование необходимой языковой 
среды напрямую, а не опосредованно.

Кстати, еще в 2012 году структура, 
действующая при международном цен
тре журналистики MediaNet, проводила 
социологическое исследование, которое 
показало, что более активно развивать 
язык, внедрять его в повседневную 
жизнь всех без исключения казахстан
цев помогло бы «повсеместное открытие 
бесплатных или максимально доступных 
курсов по изучению казахского языка». 
Но этого как не было, так и нет.

Как утверждается на портале egov.
kz, во всех регионах республики и в 
городах Астана и Алматы работают 87 
государственных центров, где обучение 
ведется бесплатно. Но обучаться в них 
могут только госслужащие, сотрудники 
бюджетных организаций, безработные, 
пенсионеры, домохозяйки и оралма
ны. Почему бы не обеспечить доступ 
к бесплатному обучению для других 
категорий граждан? Стоит напомнить, 
что в прошлом году общественный анти
коррупционный совет при Алматинском 
городском филиале партии «Нур Отан» 
выявил, что чиновники южной столицы 
«неохотно пользуются возможностью 
изучать казахский язык, которую им 
предоставило государство. Средний по
казатель посещений составляет 60 %».

Что касается «коммерческих» курсов 
казахского языка, то их у нас предоста
точно. Но доступны ли они большинству 
граждан? Например, в Алматы цены 
варьируются от 15 до 80 тысяч тенге в ме
сяц, один час обучения стоит в среднем 
от двух до трех тысяч тенге. Для многих 
это серьезный сдерживающий фактор, 
тем более что средняя продолжитель
ность курса составляет около 10 месяцев.  

Возможно, он был бы более одно
значным, если бы перед овладевшими 
языком открылись всевозможные двери 
на рынке труда, в том числе и в высокие 
кабинеты. Но это не так. Безусловно, 
знание казахского дает кандидатам на 
вакантные места определенные преиму
щества, но гораздо меньшие, чем знание 
английского, турецкого или китайского, 
которые можно выучить за те же деньги. 
Профессиональные навыки, квалифика
ция как были, так и остаются приоритет
ными при подборе кадров.  

Никто не даст гарантии, что рас
кошелившись, можно будет свободно 
общаться, писать и читать на языке Абая. 
Не всегда это получается даже у пред
ставителей титульной нации, в которых 
азы родного языка заложены на генном 
уровне. 

Кстати, вопрос о качестве обучения 
является актуальным и применительно к 
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Тюльпаны помогут 
привлечь туристов 

в Казахстан

КРАСОТА РОДНОГО КРАЯ 
МОЖЕТ КОРМИТЬ НАС 

ЛУЧШЕ НЕФТИ!

Казахстан как важный туристический пункт на карте открывают для себя любители 
редких цветов и птиц. Есть мнения, что страна может найти свою нишу именно в 
области так называемого «научно-популярного туризма».
В маленьком гостевом доме в селе Джабаглы в Южном Казахстане на апрель-
май раскуплены все номера. В это время здесь, в горах Аксу-Джабаглинского 
заповедника, цветут дикие тюльпаны. По словам хозяина гостевого дома Евгения 
Белоусова, особенно цветами интересуются японские и английские туристы. 
Группы из этих стран стабильно приезжают в Аксу-Джабаглы ранней весной и в 
начале лета.
«Людей очень интересуют тюльпаны, – говорит Евгений. – Есть два вида – тюльпан 
Грейга, который называют королем тюльпанов, и тюльпан Кауфмана. Именно 
из этих двух сортов сделаны 75 процентов всех садовых тюльпанов». Вообще, в 
заповеднике представлено более полутора тысяч видов цветов.

Этого пропеченного солнцем 
человека дома застать 
практически невозможно. 
Потому что почти все время 
он находится в отдаленных 
уголках прекрасной родины: 
там, где вместо сотовой 
связи лишь ощущение 
единства с землей и небом, 
с Умай и Тенгри. Ерлан 
- журналист, оператор и 
режиссер в одном лице. 
Но в первую очередь - гид. 
Его с почтением встречают 
лесники, хозяева гостевых 
домиков, жители аулов, 
потому что знают: там, где 
прошел Ерлан, обязательно 
будут туристы.

Ерлан СЫЗДЫК, гид: 

Он настоящий артист и 
дипломат. Встречая группу 
итальянцев, интересую
щихся историей суфизма, 
одевается в белое, точно 
знает, какие легенды заце
пят аудиторию, договари
вается о разрешении про
вести лишнее время и по
медитировать в подземных 
храмах древних суфиев. Он 
понимает, что гостям важ
нее проникнуться духом 
здешних мест, полюбовать
ся красотой природы и по
слушать легенды.

 У нас проблема с хоро
шими гидами, краеведами. 
Все хотят сидеть в офисах и 
поменьше ходить, – смеет
ся Ерлан. – Да и не готовят 
у нас как следует специали
стов. Короткие курсы экс
курсоводов и минимальные 
знания по истории края 
– этого мало.

От самого назойливого 
туриста нельзя отмахнуть
ся или дать приблизитель
ную информацию, потому 
что завтра это все будет на 
его страничке в соцсетях. 
Стоит дать время молча 
побродить по ничем не 
примечательным разва
линам древнего городища, 
а не тащить к следующей 
святыне.  

 С историей в Казах
стане очень сложно. Я стал 
в этом вопросе очень въед
ливым, потому что народ 
сейчас образованный, и 
дежурными фразами не 
отделаешься, требуется на
стоящее знание предмета. 
Но у нас каждый историк 
имеет свою точку зрения. 
Поэтому я придерживаюсь 
тех фактов, в которые верю 
сам, потому что нашел им 
подтверждение в литерату
ре. Но лучше всего работать 
с мифами и легендами. Они 
окружают почти каждое 
место в Казахстане и на 
удивление гораздо правди
вее, чем другие источники.  

Наших сограждан Ер
лан водит к труднодоступ
ным местам, где по молитве 
происходят чудеса, где ис
полняются самые горячие 

желания. А традиционные 
точки экскурсий Ерлан не 
любит. Ну съездил ты один 
раз на Поющий бархан или 
Чарын – и достаточно. Сам 
он предпочитает путеше
ствовать и прокладывать 
маршруты в удаленные ме
ста. Например, в восторге 
от Восточного Казахстана. 
Говорит, что готов ездить 
туда при первой возмож
ности. Там есть то, что 
может быть самой силь
ной приманкой для жите
лей Европы: нетронутая 
природа, сохранившийся 
уклад жизни, бревенчатые 
избы, традиционные спо
собы приготовления еды, 
девственные реки, словно 
созданные для рыбалки. И 
все это щедро приправлено 
озерами и водопадами ска
зочной красоты.  

 В начале девяностых 
годов внутренний туризм 
по большей части был пред
ставлен духовной частью, 
когда люди одевались во 
все белое, брали подноше
ния духам и ехали в святые 
места, чтобы помолиться, 
попросить о чемто. Мы 
много лет стараемся объяс
нить, что не важно, в каком 
месте ты читаешь молит
ву и просишь Всевышне
го. Посмотри на камень, 
с которым связана леген
да, искупайся в водопаде 
для себя, а не для обряда. 
Спустись в пещеру, чтобы 
ощутить пространство, в 
котором сотни лет жили, 
прятались, медитировали 
люди. Полюбуйся в первую 
очередь на окружающий 
тебя мир. Для туристиче
ского бизнеса эти две ка
тегории очень отличаются: 
паломники остановятся в 
священном месте, будут 
совершать обряды, могут 
там же заночевать. А ту
ристы едят в кафе, ночуют 
в гостиницах – они дают 
работу людям. Сакральных 
мест в Казахстане очень 
много и не во все можно 
попасть по хорошей доро
ге, в кондиционированном 
автобусе. Но людей это не 

останавливает. Например, 
я много лет водил к водо
паду Плачущий дедушка в 
ста километрах от Турке
стана. Туда надо еще три 
километра по трудной тро
пе добираться, но это дей
ствительно мистическое 
место: вода то струится, то 
нет. У бесплодных рожда
ются дети после посещения 
этого места, одинокие на
ходят пару, – рассказывает 
Сыздык.

Ерлан считает, что наша 
проблема еще и в том, что 
мы иностранным тури
стам продаем себя цели
ком, а надо найти много 
изю¬минок, приманок и 
на них ловить гостей. На
пример, устраивать архе
ологические туры на на
стоящие раскопки. Кстати, 
наши археологи рассыпан
ные в беспорядке глиняные 
черепки, которые невоз
можно сложить в полно
ценный предмет, просто 
выкидывают, складывают 
в кучу. Ерлан вспоминает, 
как над одной такой гор
кой почти рыдала гостья 
из Китая. Она искренне 
не понимала, как можно 
выбрасывать то, что несет 
в себе историю, почему из 
этого нельзя сделать как 
минимум сувенир.

 У нас такое богатство, 
которое может кормить 
лучше, чем нефть и все сы
рье, вместе взятые. Надо 
только разумно подойти к 
этому, не раздавать в част
ные руки, выделять деньги 
для рекламы и стараться 
все сделать максимально 
удобным для туристов. И 
мало иметь мавзолей или 
древнее городище. Надо 
сделать так, чтобы турист 
прожил хотя бы два дня, 
чтобы кроме главной цели 
увидел чтото еще, перено
чевал в местной гостинице. 
Вот тогда туризм будет ре
ально приносить прибыль.

Ксения 
ЕВДОКИМЕНКО

 Алматы
time.kz, 13.06.2018

В КАЗАХСТАН ПОЕДУТ ТЕ, 
ДЛЯ КОГО КОМФОРТ – 

НЕ ГЛАВНОЕ

Евгений Белоусов, бывший уче
ный орнитолог, уже двадцать лет за
нимается туристическим бизнесом. 
Для Казахстана это огромный срок, 
поскольку туризм в стране стал раз
виваться как индустрия только после 
распада СССР. Евгений вспоминает, 
что в первый сезон к нему приехало два 
человека. Сейчас в год у него бывает до 
пятисот гостей. В основном, это люди, 
которые совершают поездку по Вели
кому Шелковому пути.

«Silk Road tour» включает в себя 
все, это история, люди, города, при
рода, – говорит Евгений. – То есть 
это такой микс для желающих просто 
увидеть, что такое Центральная Азия».

Довольно комфортный, но по
дере венски скромный гостевой дом 
Евгения посещают люди из разных 
стран: англичане, немцы, голландцы, 
японцы, американцы – и это далеко 
не полный список. «Это, в основном, 
представители среднего класса, – де
лится своими наблюдениями пред
приниматель. – Например, голландцы 
ездят большими группами, в которых 
есть учителя, врачи – средний медпер
сонал, отставные военные, люди, для 
которых комфорт не самое главное».

 
ПОЛУОСТРОВ МАНГЫШЛАК 

РАСПОЛАГАЕТ К МЕДИТАЦИИ

Дагмар Шрайбер давно и серьезно 
увлечена Казахстаном. Она сама не
сколько лет занималась организацией 
туристических поездок в страну для 
немецких путешественников. А сейчас 
уже год работает в Казахстанской ту
ристической ассоциации в АлмаАте, 
занимается вопросами продвижения 
экотуризма.

Дагмар Шрайбер убеждена, что 
Казахстан может найти свою нишу в 
индустрии как раз в специфических 
направлениях научнопопулярного 
туризма. Это могут быть, например, 
туры для изучающих геологию, бота
нику, энтомологию и даже эзотерику. 
Она открыла для себя как минимум 
два объекта, которые могли бы за
интересовать любителей мистики. 
Это гора Белуха на Алтае в Восточном 

Казахстане – считается, что она об
ладает особой энергетикой. И древние 
подземные мечети полуострова Ман
гышлак.

«Это полуостров на Каспийском 
море, о котором почти все думают, что 
он совершенно пустынный и скучный, 
но это вовсе не так,  говорит Дагмар 
Шрайбер.  Там много древних святых 
мест из раннего исламского периода, 
из периода суфизма. Я думаю, что это 
будет интересно для определенной 
группы людей – поехать туда, зани
маться медитацией, созерцанием».

ОРНИТОЛОГИ-ЛЮБИТЕЛИ 
ДАВНО ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ 

КАЗАХСТАН

Туристическая индустрия в Ка
захстане сегодня на государственном 
уровне объявлена одним из приори
тетных направлений развития эконо
мики.  

В реальности же на местах уже 
существуют и действуют не такие мас
штабные, но оригинальные туристиче
ские проекты, как, например, много
летнее сотрудничество АксуДжаба
глинского заповедника с английским 
клубом «наблюдателей за птицами».

«Есть такое хобби английское 
«birds watching» или коллекциониро
вание увиденных птиц, – рассказывает 
Евгений Белоусов. – Эти люди ведут 
списки птиц, которых они когдалибо 
видели. Туркомпании представляют 
им списки птиц, которых они еще 
не видели, например, предлагается 
список птиц нашего региона. И они 
приезжают уже с определенной це
лью – пополнить свой личный список 
птиц, за которыми они наблюдали в 
живой природе».

Интересно, что двадцать лет назад 
в гостевой дом к Евгению Белоусову 
первых туристов привез его коллега
орнитолог из Великобритании. С тех 
пор английские «наблюдатели птиц» 
не пропустили ни одного туристского 
сезона в заповеднике АксуДжабаглы. 
Частная компания, которая органи
зует для них туры в Казахстан, теперь 
носит имя Ibis bill Tour – в честь птицы 
серпоклюв, которая водится только в 
Центральной Азии.

Ольга КОРНЕЕВА 
dw.com

Туризм
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ПОНЯТИЕ ЗАКОНА

Ученый Шокан Уалиханов в 
своем труде «Записка о судебной 
реформе» писал: «Мы постараем
ся объяснить баранту (тогда по
русски писали так), как понимают 
ее сами киргизы (казахи). У киргиз 
баранта допускалась и законом. 
За воровство, грабеж, угон по
лагается аип (штраф, взыскание), 
а за баранту ничего. Барантой 
называется захват чужого скота 
или чужих вещей, вообще чужой 
собственности, за неуплаченный 
долг – калым или кун (қалың – 
выкуп за невесту, құн – выкуп за 
убийство).

Случалось в старину, что силь
ный племенным родством киргиз 
не платил кун за убийство или аип 
за оскорбление, нанесенное им 
какомунибудь менее сильному 
киргизу. Или же, совершив убий
ство или кровную обиду, не хотел 
идти на суд.

Тогда по решению родового 
сейма оскорбленные и униженные 
шли на баранту и, сделав чувстви
тельный захват, принуждали гор
дого обидчика дать законное удов
летворение. После примирения 
барантованный скот возвращался 
сполна, но без всякого аипа».

БАРЫМТА – 
НЕ ВОРОВСТВО?

         
Обиженная сторона совершала 

барымту днем или же тайно ночью. 
В случае необходимости применя
лось насилие.

По закону степного общества 
барымтачи в течение трех дней 
должны были известить другую 
сторону, что барымта затеяна ими 
за конкретный проступок. Иначе 
барымта считалось воровством.

Все же казахи старались не 
прибегать к барымте и старались 
все решить мирным путем

Однажды молодой поэт Джам
бул полюбил девушку по имен 
Бұрым (бұрым — коса). И чтобы 
переждать, пока все уляжется, 
увез ее в аул своего знакомого 
Саржана, который был волостным 
правителем.

Но так как Бурым была до 
этого засватана и калым за нее 
был уплачен, к хозяину дома, где 
прятался Джамбул со своей возлю
бленной, приехали старейшины и 
попросили вернуть девушку, ина
че все могло бы кончится плохо. 
Чтобы не доводить сородичей до 
вражды, за которым последовала 
бы череда нескончаемой барым
ты, Джамбул был вынужден со
гласиться.

Шокан Уалиханов к оценке 
барымты подходил со своим пони
манием: «Мы думаем, что баранту 
тайную, воровскую следовало бы 

передать суду биев как род во
ровства, а на баранту открытую 
смотреть более снисходительно».

Из этого утверждения следует 
отметить, что барымта была двух 
видов: открытая и тайная.

БЕДНЯКИ СТОЯЛИ 
САМИ ЗА СЕБЯ

Тайная совершалась зачастую 
бедняками, за которыми не стоял 
никто из влиятельных сородичей. 
Такую барымту совершил в ранней 
молодости великий композитор, 
домбрист кюйши Курмангазы.

Так как бай Аубакир непра
вильно расплачивался с его от
цом, работавшим на него многие 
годы, Курмангазы увел одного 
из лучших коней бая. Оседлав 
резвого скакуна, юный барымтач 
прискакал к родителям, рассказал 
о случившемся и уехал далеко, к 
родственникам матери.

Родителям после этого случая 
тоже пришлось перекочевать в 
другой аул. А за Курмангазы за
крепилось прозвище «барымтач», 
хотя в глазах бедняков он прослыл 
героем.

Зачастую одинокие казахи за
нимались барымтой вынужденно, 
не видя другого выхода.

Подобных случаев, когда оби
женные богатыми вершили свой 
суд справедливости, в казахской 
степи было немало. Решение о 
барымте принимались старейши
нами или же лично какимнибудь 
богачом, а осуществлялось руками 
молодых и сильных джигитов.

Эти вылазки требовали боль
шой сообразительности, ловкости 
и отличного знания местности. 
Порой казах мог похвалиться, что 
он барымтач.

Главари барымтачей иногда 
называли себя батырами.

Одним из успешных барым
тачей был предок народного ху
дожника СССР в пятом колене, 
живописца Ханафия Тельжанова. 
О нем даже сохранилась людская 
молва: «Өзі барымташы болған 
соң, балташы болды («Так как он 
был барымтачом, ему легко орудо
вать топором»).

ЛОШАДИ – 
ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ

 
Казахстан издревле называли 

страной лошадей. Конь в жизни 
кочевых казахов кроме прочего 
играл роль своеобразной валюты, 
был мерилом отношений между 
людьми. Именно лошади по боль
шей части становились предметом 
барымты.

Так как только конь являлся 
главным и быстрым средством 
передвижения казахов, на нем и 
совершалась барымта. Казахские 

лошади могут пройти от 100 до 120 
км в день.

Польский художник Бронис
лав Залесский, служивший в Орен
бургском корпусе и издавший в 
1865 году в Париже книгуальбом 
о казахской жизни, писал: «Кир
гизы посмеялись бы над нашими 
скачками на несколько верст. По 
их мнению, настоящий конь дол
жен преодолеть 40 верст: первые 
10 шагом, вторые – рысью, третьи 
– галопом и последние – во весь 
карьер!» 

Поэтому барымтачи осущест
вляли свои набеги исключительно 
на лошадях и барымтовали лоша
дей.

П о л ь с к и й  р е в о л ю ц и о н е р 
Адольф Янушкевич, сосланный 
в казахские степи, живо описал 
случай, связанный с барымтой: 
«Прошлой ночью барантачи вновь 
напали на табун, который пасся 
поблизости от нашего становища.

Криги: «Ай! Гай! Аблай!», с 
одной стороны, и шум, подня
тый пастухами, – с другой, сразу 
взбудоражили все население аула. 
Люди, вскочив на коней, при
вязанных на всякий случай возле 
юрт, пустились к месту шума. 
Но не успели они доскакать, как 
нападавшие, захватив 8 коней и 
используя темноту ночи, бежали, 
угнав их с собой.

…Только что на взмыленном 
коне прискакал киргиз, который 
несколько часов назад случайно 
угодил на 40 с лишним барантачей, 
отдыхавших в долине всего лишь в 
20 верстах от нас. Все вооружены 
копьями, четверо из них долго 
гнались за ним»…

ОБРАЗ БАРЫМТАЧА

В барымте мог принять участие 
любой мужчина, который слыл 
хорошим наездником, был вынос
ливым и храбрым. Барымтачи при 
себе имели найзы (копье), ружья, 
палаши и нагайки. Первые две ис
полняли устрашающую роль, не
жели применялись в обязательном 
порядке.

Одевались барымтачи в соот
ветствии со временем года. Верх
няя одежда была не тяжелой. Чек
мень был натянут на левое плечо, 
правый свободный рукав заткнут 
за пояс, чтобы вольготно разой
тись плечу, размахнуться руке. Ко
личество участников определялось 
по необходимости.

Известно, что в барымте уча
ствовали мальчики с 12 лет

На барымту ходили во все вре
мена года. Бывало зимой возвра

щались домой с обмороженными 
руками и лицами, но это никого 
не останавливало. Опытные ба
рымтачи перед нападением неко
торое время бродили возле аулов, 
стараясь обнаружить верблюдов 
и лошадей, которых можно было 
бы угнать.

Заметив стада, барымтачи жда
ли подходящий момент, выбрав 
для этого удобное место, например 
ближайший овраг, которое на
зывалось салық, где можно было 
припрятать свой скарб.

«Салық» с казахского перево
дится как «лагерь, стан». Слово 
происходит от корня «салу» — 
класть. В казахском языке оно 
имеет еще одно значение – взима
емый налог.

Барымтачам иногда приходи
лось прятаться долго, по несколько 
дней. Самым подходящим време
нем для вылазки считалось раннее 
утро. Именно в эти часы человека, 
стерегущего табун, одолевает сон, 
и он становится менее бдитель
ным.

Поэтому нужно было ждать, 
даже несмотря на то что иссякал 
запас пищи. Зато когда исход вы
лазки был положительным, можно 
было попировать на славу и ока
заться в центре внимания обще
ства, что было немаловажно для 
любого барымтача.

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПОБЕЖДЕННЫЕ

Когда хозяева догоняли барым
тачей, без применения силы об
ходилось редко. Но зачастую рас
ходились и мирным путем. Одна 
из сторон предлагала провести 
поединок рукопашного боя. Какая 
сторона победит, та и овладевала 
угнанным скотом.

Бывало победители оставляли 
в степи побежденных без лошадей 
и пищи. Или же, договорившись, 
что последние больше не будут их 
преследовать, возвращали коней 
и давали немного еды, чтобы те 
могли живыми добраться до своего 
аула.

В другой раз, если преследова
телей было мало, последние могли 
раздеть барымтачей почти догола и 
оставить в степи пешими.

Но к такому способу прибегали 
только летом или в жаркую погоду.

Если дело случалось зимой, 
забирали только часть одежды 
соперников, чтобы они не могли 
продолжить преследование. По 
обычаю барымтачей, они делились 
огнивом, чтобы можно было раз
вести костер.

После побоища барымтачи 
обычно старались побыстрее ис
купаться, если гдето поблизости 
было озеро или река. В воду они 
входили по уши, это считалось 
очень действенным средством 
против ран и ушибов.

Если барымтач попадался в 
руки, с ним обходились очень су
рово. Могли жестоко избить, ско
вать железными путами — кісен, 
какие делали для лошадей, запи
рали в отдельную юрту, держали 
впроголодь, в основном давали 
айран. Дальнейшую судьбу взятого 
в плен решали бии – избранные 
народом судьи.

ВЫСТРЕЛ 
НА ПЕРЕВАЛЕ

Конечно, в степи было немало 
и таких, кто ловко пользовался 
барымтой для осуществления сво
их интересов. Об одном из них и 
рассказал писатель Мухтар Ауэзов 
в своей повести «Выстрел на пере
вале».

Краткая история такова. Бак
тыгул долгие годы пас вместе со 
своим братом Тектигулом коней 
бая Сальмена. После болезни и 
смерти брата он решил отомстить 
баю и совершил барымту, что за
кончилось сильным избиением 
приспешниками бая.

В надежде изменить жизнь 
Бактыгул пошел в услужение к со
пернику Сальмена Жарасбаю. Тот, 
взяв Бактыгула под свое покрови
тельство, в нужный ему момент 
послал его совершить барымту 
против Сальмена. Бактыгул был 
вынужден согласиться.

В конце концов после несколь
ких вылазок покровитель, спасая 
себя, сделал так, что вся ответ
ственность за проделанное легла 
на плечи Бактыгула.

Суд биев присудил ему три года 
тюрьмы как конокраду, но Бак
тыгул бежал и скрывался в горах. 
Спустя некоторое время, улучив 
момент, выстрелом из винтовки он 
расправляется с Жарасбаем.

Несомненно барымта была 
одной из традиций, вызванной 
нелегкой жизнью казахов, боров
шихся долгие века за выживание 
в суровой степи. И сегодня этот 
закон остается лишь одной из со
ставляющих исторических фактов.

И все же надо помнить, что 
барымта, как писал Шокан Уали
ханов, была разной…

Бердалы ОСПАН
365info.kz, 

01.04.2018 (в сокращении)

БАРЫМТА, ИЛИ КАК 
КАЗАХИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВОССТАНАВЛИВАЛИ

Барымта – старейший казахский закон. Так называется захват чужого 
скота, вещей, вообще чужой собственности за неуплаченный долг – 
калым или кун (қалың – выкуп за невесту, құн – выкуп за убийство). 
После примирения барымтованная возвращалась хозяевам.
Среди казахов ходила пословица: «Жарлымен құда болғанша, баймен 
барымталас бол» («Чем с нищим быть в сватовстве, лучше быть с 
богатым в барымтовстве»).
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№20 санда шыққан сөзжұмбақтың жауабы

Қазақстандық ауыр атлет 
Илья Ильин спортқа қайта 
оралды. Спортшы бүгін 
Астанада өткен Астанадағы 
Орталық коммуникациялар 
қызметінде өткен ресми 
баспасөз жиыны кезінде 
хабарлады. Ильяның жаза 
мерзімі кеше аяқталды. 

Ол енді Қазақстан құрамасы 
сапында жарыстарға қатыса алады. 
– Кеше мен ерекше толқыдым. Бұл 
күнді асыға күткен едім. 24 мамыр 
күнгі туған күнімде мұндай сезімде 
болмаған едім. Осы уақыт ішінде 
мені демеп-жебеп отырғандар аз 
болған жоқ. Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев қиын-қыстау 
кезеңде қолдау көрсетіп, «мен 
үшін сен чемпионсың» деген бола-
тын. Мен бақыттымын, Елбасының 
өзі бағалады. Арқамнан бір жүк 
түскендей жеңілдеп қалдым. 
Көңіл-күйім көтеріңкі. Мен өзімнің 
сүйікті ісіме қайта оралғаныма 
қуаныштымын,  – деді спортшы. 

Еске салайық, Илья Ильин 2008 
және 2012 жылғы Олимпиада 
чемпионы атағынан допинг дауына 
байланысты айырылып, екі жылға 
спорттан шеттетілген еді. Шеттетілу 
мерзімі 2016 жылдың 10 маусы-
мынан бастап есептелген болатын. 
Осыған дейін Қазақстан ауыр ат-
летика федерациясы Халықаралық 
ауыр атлетика федерациясының 
(IWF) үстінен Спорттық арбитраж 
сотына (CAS) шағым түсіргені 
жайлы ақпарат  жарияланған 

ед і .  Қазақстан Халықаралық 
ауыр атлетика федерациясы мен 
Халықаралық олимпиада комитеті 
шығарған Токио Олимпиадасы-
на іріктеу ережесімен келіспейді. 
Себебі допинг дауына байланыс-
ты Ресей, Қазақстан, Армения, 
Әзірбайжан мен Беларусь елдері 
Токио Олимпиадасына екі ауыр 
атлеттен (бір ер, бір әйел) ғана 
қатыстыра алатыны жайлы айтқан-
ды.

massaget.kz

2009 жылы Ертаева Багдат Бауыржановна Магистратураға түсу үшін 
Ағылшын тілінен тапсырған Сертификат(№ 7550824 Ұлттық Тестілеу 
Орталығы берген)жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Илья Ильин спортқа қайта оралды

ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС

Судья: - Айыпталушы, сiздiң 
айлығыңыз бар-жоғы 100 мың 

теңге екен. Тұратын үйiңiздiң 
құны – 10 миллион доллар. Мұнша 

ақшаны қайдан алдыңыз?
Күдiктi: - Сот мырза, ойлануға 

мұрсат берiңiзшi!
Судья: - Жетi жыл жете ме?..

***
«Мен сенен шаршадым! Қош бол! 
Мені ұмыт!» деп айттым да, есікті 

жауып кетіп қалдым. Сәлден 
соң «Тарс» еткен қатты дыбыс 

шықты. «Өзіне қол жұмсап қойды 
ма екен?» деген уайыммен есікті 

ашып қалсам, «Шампанское» 
ашып, менің кеткенімді жуып отыр, 

оңбаған!
***

Баяғыда ерлі зайыптылар кешкі 
асын ішіп отырыпты. Сөйтсе, әйелі 
тамағын сораптап ішіп отыр екен. 
Оған жыны келген күйеуі әйелінің 

басынан қасықпен бір ұрыпты. 
Әйелі:

- Не боп қалды? - десе, күйеуі:
- Сораптамай жөндеп іш! - деген 

екен.
Әйелі енді сораптамай жайлап ішіп 

отырса, күйеуі басынан тағы бір 
ұрған ғой. Әйелі:

- Тағы не болды?! - десе, күйеуі:
- Жаңағы сорпаны сораптап ішіп 

отырғаның есіме түссе жаман жы-
ным келеді! - деген екен.

***
Купеде немересімен бірге келген 

кемпір:
- Көкесі, сен тіл алмайтын, тамақ 
ішпейтін балаларға укол саласың 

ғой, иә? - деді.
- Қуасыз ба, әпше?! - деп едім, 

Шымкентке жеткенше ләм-мим 
деген жоқ.

***
Жаңалықтардан:

«Өзбекстанның бір ауылы жер 
сілкінісінен қатты зардап шегіп, 

көптеген үй қирап қалған. 
Қазақстан тарапы ол жаққа қажетті 
азық-түлік пен құрылыс материал-
дарын және құрылыс жүргізуге 500 

өзбек жіберді».
***

Өмірдің заңдылығы:
«Егер биікке көтерілсең, достарың 

сенің кім екеніңді біледі, ал 
құлдырап кетсең, сен достарыңның 

кім екенін білесің».

Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА
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Атқарушы директор – 
Әзірет ЖАРЫЛҚАСЫН

Сол жылы болу керек, жазушы Сәбит 
Досановты қырғыздар шақырып, кітабын 
шығарып, «Алтын қалам» сыйлығын берді. 
Сонда бірге бардық Бішкекке. Қасымызда 
жеңгей де, Сәбеңнің інісі, Ғабит до
сым да болды. Кезкелген кешінде, кон
церт, жиынында, тойларында «Құдаша 
қыз» хит болып тұр екен. Бұрын Қырғыз 
Жазушылар одағын басқарған, сол кез
де Қырғызстанда халықаралық автор
лар қоғамын басқарып тұрған көрнекті 
ақын Марқабай Ааматов бұл әннің менікі 
екенін білгесін, риза болып, бір жағы 
әннің ұрланғанына наразылығын білдіріп: 
«Біздің Авторлық қоғамға арыз жазып бер, 
авторлық құқың бұзылғаны үшін өтемақы 
өндіріп берейін» деді. Мен «Әннің авторы 
Бауыржан Тұрғара ініме айтайын, маған 
салса, қырғыз бауырлар айта берсін. Біздің 
әншілер де олардың әндерін өз әндеріндей 
шырқап жүр ғой» – деп, күлдім де қойдым. 
Бауыржанға бір кездескенде айтқанымда 
ол да: «Қырғыздар айта берсін» деп күлді 
де, қойды. Кейін бір қарап қалсам, елдің 
сүйікті хабарына айналған «Айтуға оңайда» 
Бейсен Құранбек бауырым қырғыздан 
ұрланған әндер туралы хабар өткізіп жатыр 
екен. Сонда Бейсенге «Енді қырғыздардың 
бізден ұрлаған әндері туралы хабардың 
жалғасын түсіру керек» деп айту ойыма 
келді де, кейін ұмытып кеткен едім.

Жалпы, бұл кезінде елдің бәрі той
томалақтарда сүйсініп айтатын «Құдаша 
қыз» әнінің шығуына белгілі сазгер 
Қалдыбек Құрманәлі себепкер болған еді. 
Ол ағасы, академикғалым Кәрімбектің 
балдызы, яғни өзінің құдашасына ән 
жазбақшы екен, соған маған сөз жазып бер 
деді. «Алдымен көрейік құдашаңды, жырға 
лайық па екен» – деп едім, екеуміздің 
де «қайдан шәй ішеміз» – деп жүрген 
бойдақ кезіміз, Кәрімбектің үйіне ертіп 
барды. Жайнагүл деп танысқан құдаша 
қыз еліктің лағындай қараторының әдемісі 
екен, сызылып шәй құйып беріп отырды. 
Құдаша қызды солай бірақ рет көрдім, 
қайтып жолымыз түйіспеді. Ал өлеңді 
бірден жазып бердім.

Құдаша қыз
Көңілге құдаша қыз, қарасаңыз,
Өмірде жанымызбен жарасамыз.
Тойларды тамашалап жүрміз талай,
Болады біздің қашан тамашамыз?
 
Жолықсақ, жағдай ғана сұрасамыз,
Қашан біз сыр ашамыз, қыр асамыз?

2006 жылы болуы керек, белгілі баспагер досымыз Қонысбек Ботбай Бішкекке барып келді 
де маған: Сенің «Құдаша қыз» әніңді қырғыздар көшіріп алып, шырқап жүр бар жерде, 
міне, кассетасы» деп, ән таспасын ұсынды. Тыңдап, таспадағы жазбаны да оқысам, менің 
өлеңімнің алғашқы шумағы мен қайырмасы сол күйінде де, әрі қарай өздерінше өзгертіп 
алып кетіпті. Ал әні сол күйі сақталған.

А – материалдың жариялану ақысы төленген

Ақ қанат көңіліңмен көкке мені,
Көтеріп кете бардың құдаша қыз.
Ақтарып не қылайын текке бәрін,
Жандырды жүрегімді от жанарың.
Амалсыз қимастықпен қоштасарда,
Құдаша, неге сонша көп қарадың?..
Өткен бір қателігін кінәлаған,
Айыптап қарамашы мына маған…
Өзіңнің үлесің ғой, құдаша қыз,
Өкініп өтер болса құда балаң…
Қолымды жеткізгендей айға бүгін,
Біз енді жолығамыз қайда күнім?
Кездеспей кетсек егер бұдан кейін,
Әрдайым өз бағыңда жайна гүлім!
Қалдыбек бұл әнді домбырамен, 

халықтық дәстүрлі әуенде шығарды. 
Бірақ, кейін 1996 жылы «Керімсал» атты 
тұңғыш кітабым шыққанда, ақын ағам Ис
раил Сапарбайға бір данасын алып барып 

де барып едім. Қайтарда «Отырар» пойы
зымен қайтып келе жатқанда ресторанда 
бәріміз көңілді отырғанбыз. Кезінде, 2000 
жылы туған 2 мың баланың өкіл әкесі 
болып, әрқайсысына 100 мың теңгеден 
жөргекпұл берген (сыйақы иеленгендер 
ішінде әнші Роза Рымбаева да бар), Көлік 
министрі болған, сол кезде «Қазақстан 
Эйр» әуе компаниясының президенті 
Еркін Қалиевке елдің бәрі келіп аманда
сып жатыр. Бір кезде қазақша ұлттық киім 
киініп алған екі жігіт домбыраларымен ән 
айтып кіріп келді. Шырқап тұрған әндері 
әйгілі «Құдаша қыз» әні. Өзі де ән айта
тын, кейін Көктөбеге әйгілі «Битлз» тобы
на ескерткіш орнатқан Ерекең құлшына 
қосылып айтып, риза болып, қалтасына 
қол сала бастады. Мен сол кезде Ерекеңе: 
«Бұл менің өлеңім» – деп едім, ол кісі 

«ҚҰДАША ҚЫЗ» 
әні қалай шықты?..

Бұл әнді бір жігіттің бір қызға ғана емес, 
бүкіл құда балалардың  құдаша қыздарына 

айтатын әні деп білу керек

беріп, үйінен шығып келе жатсам, аулада 
белгілі композитор Бауыржан Тұрғара інім 
жолығып қалды. Ол қолымдағы кітапты 
көріп жабысты. Мен «өзі жалғыз қалды, 
кейін беремін» деп көнбедім. Сөйтсем, ол 
Исраил ағасынан менің кітабымды сұрап 
алып кетіпті. Өзінің айтуынша, ол құдаша 
қызына құмартып жүрген кезі екен, ән де 
туа кетіпті.

Әнді мен алғаш рет сықақшы ақын 
досым Базарбек Түкібайдың Алматы 
мақтамата комбинатының Алтынсарин
Шалияпин көшелеріндегі сарайында 
өткен шығармашылық кешінде «Нұр
Мұқасан» тобы әншілерінің орындауында 
тыңдадым. Шынымды айтсам, мұңдылау 
жазған жырыма шыққан бұл ойнақы 
ән онша ұнай қоймады. Бірақ, Нұрлан 
мен Мұқасанның орындауындағы бұл 
ән кейін елдің кез келген жерде айтатын 
әніне, қазіргі тілмен айтқанда хитке ай
налып кетті. Көбісі бұл әнді халық әні 
деп ойлайды екен. Бұл әнді кейінгі кезде, 
алғаш әнші болып таныла бастағанда 

Төреғали Төреәлі де айтып, екінші ты
нысын ашқандай болып жүрді. «Хабар» 
арнасындағы «Жеті ән». «Нұр Мұқасан» 
тобының әндері» хабарында жас әнші 
Серік Ибрагимов те орындады. Бірақ 
әннің бағын ашқан «НұрМұқасан» тобы 
болды.

Әннің әйгілі болуы дегенде есіме түсіп 
отыр, 2000шы жылдардың басында Шым
кентте мемлекет және қоғам қайраткері 
Санжар Асфандияровтың атына көше 
берілді де, оған күйеу бала болатын белгілі 
кәсіпкер Еркін Қалиевтың өтінішімен мен 

орнынан алақайлап, атып тұрды: «Бұл 
не деген керемет! Сенің әніңді көшедегі 
кез келген қарапайым халық айтып жүр 
ғой! Бұл ғажап ән ғой!» деп айқай сал
ды. Әншілерге қайтақайта айтқызып, 
олардың бір айда табатындарын бірақ 
беріп, қошеметтеп шығарып салды.

Ана бір жылы белгілі ақын, марқұм 
Ибрагим Исаев ағамыз екеумізді сол кезде 
соттың атқару комитетінің төрағасы бо
лып істеп жүрген Иса Момбаев шақырып, 
Атырауға бардық. Атыраудағы кейбір 
кісілер мені жыға танымай жатса, Ибра
гим ағам «Құдаша қыздың» авторы десе, 
бәрі тани кетеді. Сонда менің «Керімсал» 
кітабымды түгел оқып шыққан, өзі де 
өлең жазатын, поэзияны терең түсінетін, 
ақынжанды Иса Момбаев: «Керімсал» 
кітабындағыдай мөлдір лирикалық жыр
лар жазған ақынды тек «Құдаша қыздың» 
авторы деп тану әділетсіздік қой» деп 
күйіппісіп отыратын…

Өткен жылы Сәбит ағамыздың туған 
күнінде бауыры Ғабит Досановтың жары 
Жанна да тойда асаба да, әншілер де 
шырқаған «Құдаша қыз» әніне қуанышын 
білдіріп, бір құмыра гүлді әкеліп, біздің 
үйдегі абысыны Жәннатқа «Бұл сізге 
арналған ән ғой» деп тапсырды. Күліп 
жіберген Жәннат: «Бұл сізге де, бәрімізге, 
қазақ қыздарына арналған ән» – деп, 
әдемі жауап берді.

Қазір Кәрімбек Құрманәлі құрдасым 
жиындарда көрген сайын: «Бола алмай 
қалған бажамыз» деп қалжыңдайды. Мен 
де «Құдаша қыздың жағдайы қалай?» – 
деп сұрап қоямын. «Ақтөбеде, аманесен 
жүр» дейді ол…

Құдаша қыздардың бәрі «маған жа
зылған» деп, әзілшынын араластырып 
айта беретін бұл әннің шын тарихы осын
дай.

Шынында да, бұл әнді бір жігіттің бір 
қызға ғана емес, бүкіл құда балалардың 
құдаша қыздарына айтатын әні деп білу 
керек.

Қолымды жеткізгендей айға бүгін,
Біз енді жолығамыз кайда күнім?
Кездеспей кетсек егер бұдан кейін,
Әрдайым өз бағыңда жайна гүлім!

P.S. «Құдаша қыз» әнін видеосымен 
фейсбуктағы парақшаларына салып, 
«Әсем әнмен таныс – Авторына алғыс» 
жобасымен (жоғарыдағы суретте) та-
лай әнді таныстырып жатқан және осы 
мақаланың жазылуына себепкер болған 
Ғазиз Оспановқа және Ерлан Төлеубай 
бауырларыма Алла жар болсын!

Қазыбек ИСА,
Qazaquni.kz


