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...Бұл жерде Мұрат Бақтиярұлы 
сенатта отырғасын сыпайылық 
танытып, «Өзің білме, білгеннің 
тілін алма» деген қанатты сөзді 
қағидат деп алыпты. Бірақ 
бұл қағидат емес, қазақтың 
айтуынша «ҚАРҒЫСТЫҢ ЕҢ 
АУЫРЫ», Ерлан Сағадиев мырза!
Иә, елдің ертеңін ойлаған ер 
ағаларымыз айтудай-ақ айтып, 
қаламгерлер жазудай-ақ жазып 
жатырмыз, бірақ былтыр Білім 
тарихында ҰБТ қорытындысын 
екі рет екі басқа жариялап, 
елді зар жылатқан Сағадиев 
салып ұрып, әлі салдырлап келе 
жатыр…
Тоқаевтың тоқетер тоқтамды 
сөзін ұғатын Білім министрі бар 
ма?

Жетпісінші жылдардың ортасында 
Ақселеу аға Сейдімбеков 
Қарағандыдан Алматыға көшіп 
барғанда астанада белгілі бір 
ғұлама айтты деген қауесет тарап 
еді: 
– Жазушы екен десем, мынауың 
оқымысты ғой, – депті әлгі кісі. 
Сол адамның ауызы дуалы екен, 
кейін Ақаң ғылым кандидаты 
атанды...
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СЕНАТ ТӨРАҒАСЫ 
ЖУРНАЛИСТЕРДІ 
МАРАПАТТАДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ 
ТУРКЕСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОВЫСИТ РОЛЬ 
РК В ТЮРКСКОМ МИРЕ 

БЕРДІБЕК 
САПАРБАЕВ ТӨЛЕГЕН 
АЙБЕРГЕНОВТІҢ 
БАСЫНА БАРДЫ
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АЛАШТЫҢ 
АҚСЕЛЕУІ

Погода, сезоны года претерпевают значительные изменения, 
наблюдаются заметные перепады температуры, во многих 
странах появляются огромные провалы, большие разломы в 
земной коре, идут небывалые наводнения, появляются или 
исчезают водоёмы, на небе, в космосе фиксируются необычные 
явления и т.д. 

ЗНАКИ ПРИРОДЫ: 
ЗЕМЛЯ ПРИОБРЕТЁТ 
НОВЫЕ ОЧЕРТАНИЯ 

Әлеуметтік желіде  «Журналистер арасында Қазақстан мен Қытай ынтымақтас-
тығына арналған байқау» жариялағаны жайында хабар тараған еді. Бірер 
сөзден кейін пікір айту тоқтап қалды. Сонда соған келіскеніміз бе? Шынында, 
бұл  қытайға жағымпаздық қой нағыз. Енді журналистеріміз ынтымақтасуды 
тақырып етіп, қытайды жабыла мақтап, бәрімізді достыққа шақырып, 
солардың ығына жығыла беруді насихаттай бастамақ па? Бұл не сорақылық?! 

БІЗГЕ ДИПЛОМДЫ 
ЖАСТАР ЕМЕС, 
БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ 
МАМАНДАР КЕРЕК

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ:

ШЕТ ТІЛДЕРІН БАСТАУЫШТАН 
КЕЙІН ОҚЫТУ КЕРЕК! 
«ӨЗІҢ БІЛМЕ, БІЛГЕННІҢ ТІЛІН АЛМА» деген 
«ҚАРҒЫСТЫҢ ЕҢ АУЫРЫ», МИНИСТР САҒАДИЕВ МЫРЗА!

ҚАРА ҚЫТАЙДЫ 
ҚАПТАТПАЙЫҚ!

СЕНАТ ТӨРАҒАСЫ:     
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ПРЕЗИДЕНТ 
ГРАНТТАРЫ ТАПСЫРЫЛДЫ

БЕРДІБЕК САПАРБАЕВ 
ТӨЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВТІҢ 

БАСЫНА БАРДЫ

ТҮРКІСТАНДА 
ЖАҢА ҚАЛАШЫҚ 

САЛЫНАДЫ

Биыл Мемлекет басшысының 
арнайы сыйлықтарына «Астана» 
республикалық телеарнасының 
бас директоры Ләззат Танысбай 
мен «Informburo.kz» интернет-
порталының бас редакторы Ми-
хаил Дорофеев ие болса, грант-
тар «Хабар» телеарнасының 
сараптамалық бағдарламалар 
бөлімінің тілшісі Айгүл Әділова 
мен «Қазақстан» ұлттық телеар-
насы ақпараттық-сараптамалық 
б а ғ д а р л а м а л а р  д и р е к ц и я с ы 
директорының орынбасары 
Мейіржан Жиенәліге берілді. Ал 
«Алматы» телеарнасы, «Астана 
ақшамы» газеті, «Балдырған» жур-
налы мен Өзбекстанның ұлттық 
т е л е р а д и о к о м п а н и я с ы н ы ң 
шығармашылық ұжымына ҚР 
Президентінің алғыс xаттары 
тапсырылды. «Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев отандық БАҚ 
саласын заман талабына сай да-
мыту мәселесіне ерекше көңіл 

Өткен аптада Қарақалпақстан астанасы Нөкісте Ақтөбе 
облысының күні өтті. Сапар аясында Ақтөбе облысының 
әкімі Бердібек Сапарбаев пен Қазақстанның Өзбекстандағы 
Төтенше және өкілетті елшісі Ерік Өтембаев бастаған деле-
гация осындағы Сорша қорымында жерленген қазақтың ұлы 
ақыны Төлеген Айбергеновтің басына зиярат етті.

Төлеген Айбергеновтің кіндік қаны тамған жер — 
Қарақалпақстанның Қоңырат ауданы, «Таң нұры» ауылы. 
Әкесі мен екі шешесі, «Апаларым» атты өлеңінде айтылатын 
үш бауыры ауыл іргесіндегі «Дастан ахун» қорымында жер-
ленген. 1967 жылы Алматыдан туған жеріне іссапармен барған 
кезде кенеттен ауырып, дүниеден озған ақынды әке-шешесінің 
қасына қою туралы әңгіме болған. Бірақ оны Қазақстаннан 
іздеп келетіндер әуреге түспесін деген ниетпен Нөкістегі 
әуежай маңындағы Сорша қорымына жерлеу ұйғарылыпты.

Әрине, Қарақалпақ жеріне жолы түскен адамның Төлеген 
Айбергеновтің басына соқпай кететіні сирек. Дегенмен, бір 
кезде екі ел арасындағы қарым-қатынастың ойдағыдай болма-
уы себепті бұнда Қазақстаннан арнайы келетіндердің азайғаны 
да рас. Биыл Қазақстандағы Өзбекстан жылы болып жария-
ланды. Соның арқасында қарақалпақ жеріне жол түсіп отыр.

Сапарды алдын ала пысықтаған жиында Бердібек 
Машбекұлы ақтөбелік делегацияның міндетті түрде Төлеген 
Айбергеновтің басына бару керектігі туралы айтқан болатын. 
Соны естіген қарақалпақ бауырлар да тыңғылықты әзірленіпті. 
Ақынның бейітіне барар соқпаққа тас төселген. Бейіттің жан-
жағына орындықтар қойылған. Құран оқылып, гүл шоқтары 
қойылды. «Біз Айбергеновті ұмытпауымыз керек!», — деді 
Бердібек Машбекұлы аят оқып болғаннан кейін, — оның ру-
хына тағзым ету — міндетіміз». Қазақстанның Өзбекстандағы 
Төтенше және өкілетті елшісі Ерік Өтембаев өзбек билігімен 
келісе отырып, өзбек жеріндегі қазақ ұлтына қатысты қасиетті 
орындардың тізімі жасалып жатқандығын айтты. Айбергенов 
бейіті солардың қатарына кірмек. Айта кету керек, Бердібек 
Сапарбаев пен Ерік Өтембаев — еліміз Тәуелсіздік алғалы 
ақынның басына зиярат еткен алғашқы лауазымды тұлғалар. 
Өзге шенеуніктер де үлгі алады деп сенеміз.

Бауыржан БАБАЖАНҰЛЫ

Асқар Маминге жаңа облыс орталығының 
даму жоспарымен таныстырған Жансейіт 
Түймебаев Елбасы тапсырмасын орын-
дау мақсатында арнайы штаб құрылғанын 
атап өтті. Сонымен қатар, жаңа әкімшілік-
іскерлік орталықты дамыту жобасы, жол, 
құрылыс инфрақұрылымдарын одан әрі 
жаңғырту жұмыстарын баяндады. Мәселен, 
жаңадан жасалған бас жоспарға сәйкес қала 
аумағының көлемі 35 мың гектарға ұлғайған. 
Ал Түркістан қаласының шығыс бөлігінен 
жаңа қалашық салу үшін 670 гектар жер 
бөлініп отыр. Оның 170 гектар болатын 
аумағына әкімшілік-іскерлік орталық салын-
са, 300 гектарына көп қабатты тұрғын үйлер 
тұрғызылатын болады. Аталған қалашықта 
65 мыңға жуық тұрғын тұрады деп жоспар-
лануда.Сонымен қатар, жаңа жоспарға 
сәйкес инфрақұрылымдық жүйелерді және 
көліктік-логистикалық бағытты дамыту 
жолдары қарастырылуда. Бұдан бөлек, 
«Көне Түркістан» тарихи бөлігін жаңғырту 
көзделген.  Жоба Қ.А.Яссауи кесенесі 
маңындағы қорғандарды реконструкциялауға 
бағытталған. «Көне Түркістан» жобасының 
негізгі идеялық мәнін іске асырудың 2 
нұсқасы ұсынылып отыр. Оның біріншісі 
«Түрксой» ұйымына мүше елдердің мәдени 
ошақтарын нақты тарихи сипатта, өзіндік 
сәулеттік нақышта қалыптастыру жөнінде 
жобалық ұсыныстарын алу және сол елдерге 
тиісті нысандарды салдыру. Екінші нұсқада 
түркітілдес елдер тарапынан инвестиция 
салу мәселесімен қатар отандық немесе 
басқа да инвесторларды тарту жұмыстарын 
қоса жүргізу қаралған. Қаланың даму жос-
парымен танысқан  Асқар Мамин аталған 
жұмыстардың орындалуы Үкімет тарапынан 
қадағаланатынын айтып, Мемлекет басшы-
сы тапсырмасының тиісті деңгейде жүзеге 
асыру үшін Үкіметтен мейлінше қолдау 
көрсетілетінін жеткізді.

Бекзат-Саттархан ҚҰРМАНӘЛІ

бөлетінін білесіздер. Мемлекет 
тарапынан көрсетіліп келе жатқан 
жүйелі қолдаудың арқасында 
егемен ел імізд ің  мүддес іне 
қызмет ететін ұлттық баспасөз 
қызметі қалыптасты. Жаһандану, 
ақпараттық теxнологиялар мен 
цифрландыру дәуірінде медиа 
саласының бәсекеге қабілетті 
болуы аса маңызды. Осыған орай, 
xалық пен билік арасындағы ал-
тын көпірге айналған отандық 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
қоғамдағы рөлі жылдан жылға ар-

тып келеді. Биылғы байқауда да 
баспасөз өкілдерінің мемлекеттік 
бағдарламалар мен реформалар-
ды, оның ішінде Президенттің 
бес әлеуметтік бастамасы мен 
руxани жаңғыру үдерісін жари-
ялап көрсетуге сіңірген еңбегі 
ерекше», – деді Г.Әбдіқалықова.  
Айта кетейік,  биыл сыйақы 
қорының жалпы сомасы 14 430 
000 теңгені құрап отыр. Пре-
зидент сыйлығының иегерлері 4 
215 000 теңгеден алса, әрбір грант 
үшін 3 000 000 теңгеден берілді.

ҚР Мемлекеттік xатшысы 
Гүлшара Әбдіқалықова 
Президенттің бұқаралық 
ақпарат құралдары 
саласындағы сыйлықтарын 
тапсырды. 

Биыл да журналистерді 
кәсіптік мерекесімен 
ең  алдымен Сенат 
төрағасы Қасым-
Жомарт Тоқаев 
құттықтады.  Сенат 
төрағасының Алғыс 
хатына ие болғандар 
ішінде «Қазақ үні » 
газеті президенті, ақын 
Қазыбек Иса да бар 
деп хабарлады «Қазақ 
үні» ақпарат порталы.

ҚР Премьер-Министрінің бірінші 
орынбасары Асқар Мамин Түркістан 
облысының орталығы Түркістан қаласына 
жұмыс сапарымен барды. Сапары 
барысында Түркістан аймағын дамыту 
перспективалары туралы комиссияның 
бірінші отырысына қатысып, қаланың 
даму жоспарымен танысты.

СЕНАТ ТӨРАҒАСЫ 
ЖУРНАЛИСТЕРДІ МАРАПАТТАДЫ

ҚАЗАҚСТАНДА ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ ӨЗГЕРДІ

Байланыс және ақпарат 
с а л а с ы  қ ы з м е т к е р л е р і н і ң 
мерекесіне орай БАҚ бас-
шыларын қабылдаған Пар-
ламент Сенатының төрағасы 
Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі 
қоғамдағы журналистердің рөлі 
туралы кеңінен сөз етті.

«Баршаларыңызды кәсіби 
мерекемен құттықтай отырып, 
сіздерге мықты денсаулық, зор 
табыс тілеймін! Отанымыздың 
өркендеуі жолындағы игілікті 
істеріміздің берекелі  бо -
луына тілектеспін.  Сенат 
д е п у т а т т а р ы  о с ы  з а л д а 
отырған ақпарат саласының 
м а й т а л м а н д а р ы н а  ү л к е н 
құрметпен қарайды. Сіздердің 
кәсіби шеберліктеріңізді, 
отансүйгіштік адамгершілік 
қ а с и е т т е р і ң і з д і  ж о ғ а р ы 
б а ғ а л а й м ы з .  Б ұ қ а р а л ы қ 
ақпарат құралдарының рөлі 
тұрақты түрде өсіп келеді. 
Тіпті,  әлеуметтік желілер 
пайда  болса  да,  дәстүрлі 
БАҚ-тың рөлі бәсеңдемейді, 
керісінше олар озық техно-
логияларды жұмыс құралына 
айналдырып отыр. Біздің 
елдегі журналистика ауқымды 
р е ф о р м а л а р д ы ң  ұ д а й ы 
алдыңғы сапында. Баспа және 
электрондық басылымдар 
миллиондаған адамдардың 
көңіл түкпірінен берік орын 
алды. «Көп сөз ұтпайды, дөп 
сөз ұтады» демекші, отандық 
бұқаралық ақпарат құралдары 
кәсіби түрде шебер, шынайы 
және жедел жұмыс жүргізуде. 
Депутаттар сіздерді әрдайым 
мақтан тұтады», – деп қалам 

иелерінің қадір-қасиетін атап 
өтті Сенат төрағасы.

Кәсіптік мереке қарсаңын-
д а  П а р л а м е н т  С е н а т ы н ы ң 
Құрмет грамотасына «Егемен 
Қазақстан» республикалық 
газеті»  АҚ басқарма төра-
ғ а с ы  Д а р х а н  Қ ы д ы р ә л і , 
«ҚазАқпарат» ХАА бас ди-
ректоры Асқар Омаров, «Нұр 
Медиа» холдингінің бас дирек-
торы Жанай Омаров, «Хабар» 
агенттігі» АҚ-ның басқарма 
төрағасы Алан Әжібаев, «Аста-
на» арнасының бас директоры 
Ләззат Танысбай, «Айқын» 
газетінің бас редакторы Нұртөре 
Ж ү с і п  ж ә н е  ө з г е  д е  Б А Қ 
басшылығы ие болды. Ал Сенат 
төрағасының Алғыс хаттарымен 
«Ана тілі» газетінің бас редак-
торы Самат Ибраим, «Қазақ 
үні» газеті президенті Қазыбек 
Иса, «Астана ақшамы» газетінің 
бас редакторы Еркін Қыдыр, 
«Қазақ радиосы» бас директоры 
Мәди Манатбекұлы, «Егемен 
Қазақстан» республикалық 
газеті» АҚ басқарма төрағасы 
орынбасары – бас редактор 
Айбын Шағалақов, «Түркістан» 
газеті бас редакторы Жаңабек 
Шағатай, «Қазақстан-заман» 
газеті бас редакторы Ертай 
Айғалиұлы және т.б. марапат-
талды. Ал белгілі тележурна-
лист, «Дара жол» хабарының 
жүргізушісі  Дана Нұржігіт 
ТМД Парламентаралық Ассам-
блеясы төрайымы Валентина 
Матвиенконың Алғыс хатына 
ие болды.

Qazaquni.kz

Биылғы 1-шілдеден бастап 
Қазақстанда зейнетақы 
төлеу жүйесі өзгеріп, әр 
зейнеткерге жеке төлемақы 
тағайындалмақ. Бұл тура-
лы Қазақстан Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау 
министрінің орынбаса-
ры Светлана Жақыпова 
мәлімдеді.

Ж а қ ы п о в а н ы ң  с ө з і н ш е , 
зейнетақы көлеміне салым-
шының еңбек өтілі мен қатысу 
мерз імі  т ікелей әсер  етеді . 
Жаңаша зейнетақы алу үшін 
құжат жинау қажет емес. Бұл 
өзгеріске сәйкес, 2 миллион 148 
мың зейнеткердің төлемақысы 
қайта есептеледі.

– Егер бір адам (1998 жылға 
дейін) жұмыс істеп, жиырма жыл 
еңбек өтілімен зейнетке шықса, 
оның базалық зейнетақысы 
соған сәйкес төленеді. Ал ол адам 
1998 жылдан кейін де, зейнетақы 
жүйесіне  салымшы ретінде 
қатысса, оның жалпы еңбек 
өтілі 35 жыл болып есептеледі. 

Базалық зейнетақыны есеп-
теу қазірден басталады. Ол ең 
төменгі күн көріс деңгейінің 
54 пайызын құрайды. Мұндай 
көлемдегі зейнетақы барлық 
қ а з а қ с т а н д ы қ т а р ғ а  т и е с і л і 
екеніне кепілдік береміз. Егер 
е ң б е к  ө т і л і ң і з  о н  ж ы л д а н 
аз  болса,  төлемақыңыз күн 
көріс деңгейінің ең төменгі 
деңгейіндегі 15 274 теңге болып 
қала береді. Егер еңбек өтіліңіз он 
жылдан асса, әр жылға екі пайыз 
төлемақы қосылады:  мысалы – 
11 жылға – 56 пайыз, 12 жылға – 
58 пайыз» деп түсін дірді вице-ми-
нистр. Ресми мәліметке сәйкес, 
Қазақстанда зейнеткерлердің 
саны екі миллионнан асады. 
Қазақстан Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің 
болжамына сәйкес, қазақстандық 
зейнеткерлердің 44 пайызы 
күнкөріс минимумының 100 
пайызын құрайтын базалық 
зейнетақы алады.

Бекзат-Саттархан 
ҚАЛДЫБЕКҰЛЫ
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ШЕТ ТІЛДЕРІН 
БАСТАУЫШТАН 
КЕЙІН ОҚЫТУ КЕРЕК! 
«Өзің білме, білгеннің тілін алма» 
деген «ҚАРҒЫСТЫҢ ЕҢ АУЫРЫ», 
министр Сағадиев мырза!

«Қазақ үні» ұлттық порталында жазғанымыздай, биыл да журналистерді кәсіптік 
мерекесімен елдің ең алдымен Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев құттықтады. 
Байланыс және ақпарат саласы қызметкерлерінің мерекесіне орай Парламент 
Сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев БАҚ басшыларын қабылдап, 
марапаттады. Жиын алдында Сенаттың баспасөз хатшысы, белгілі журналист Әділбек 
Қаба журналистерді Сенаттағы жұмыс тәртібімен таныстырды.

Құмсағат

 Дүбірлі дүние

ГЕНЕРАЛ АТУ 
ЖАЗАСЫНА КЕСІЛДІ

ОБАМА ТАҒЫ ДА 
ПРЕЗИДЕНТ БОЛУЫ МҮМКІН

МИЛЛИОН ФУНТ 
АҚШАСЫ БАР ҚАЙЫРШЫ

Солтүстік Корея басшысы Ким Чен 
Ын генерал-лейтенант Хен Чу 

Сонды атып өлтіруге бұйрық берді. Ге-
нерал әскери қызметкерлер мен олардың 
Сохэ ракетодромдағы отбасыларына 
қосымша жанармай, 580 килограмм 
күріш және 750 грамм жүгері жіберуге 
бұйрық берген. 

Хен «әскерлер бұдан былай раке-
та мен ядролық қару жасаймын деп 
қиналмайтын болды» деп мәлімдеген. 
Бұл туралы естіген Ким Чен Ын Хеннің 
мәлімдемесін сатқындық деп бағалап, 
дұшпанға және антипартиялық әрекетке 
оң көзқарас танытқаны үшін кінәлі деп  
генералды атып өлтіруге бұйрық берді. 
Үкім Пхеньяндағы әскери академияның 
аумағында күшіне енген. 

Ким Чен Ын жоғары лауазымды ше-
неу ніктерді өлім жазасына кесуі бірінші 
рет емес, тіпті нағашысын да аямаған.

АҚШ-тың бұрынғы президенті Ба-
рак Обама үлкен саясатқа қайтып 

оралуы ғажап емес, 2020 жылы өтетін 
президент сайлауына қатысуы  мүмкін. 
Өйткені, АҚШ-тың демократиялық пар-
тиясы Барак Обамадан басқа үміткерді 
көріп отырған жоқ. 

«АҚШ демократиялық партиясының 
мүшелері «елдің халықаралық аренадағы 
жағдайы мен қазіргі президент Дональд 
Трамп қол қойған заңды көріп жағаларын 
ұстады. Республикалықтардың жүгенсіз 
билігінен шаршаған демократтар Барак 
Обамаға көмекке жүгінді», – деп жазады 
басылымдар. 

Vanity fair Обаманың соңғы айлар-
да демократиялық партияның жоғары 
шенді шенеуніктерімен бірнеше кездесу 
өткізгенін жазды. Кездесуде болашақтағы 
сайлауға қатысу жоспары талқыланған 
болуы мүмкін. Барак Обаманың соңғы 
шешімі сайлаудың алдында белгілі 
болмақ. Өзі болса ешқандай пікір біл-
дірген жоқ, бірақ Конгрессте саяси бел-
сенділігінің артқаны байқалды. 

Ливанда қайтыс болған қайыршы 
әйелдің миллион фунт ақшасы 

бар болып шықты. Әйелді танитындар 
қайыршының өздерінен бай екенін көріп 
қайран қалған. 

Ливандағы провинциалдық қаланың 
полициясы қайтыс болған Фатима Отман 
есімді әйелден миллион фунт стерлинг 
көлемінде ақша тауып алған. 

Әйел ұйықтап жатып о дүниеге 
аттанған. Оны Аққар қаласындағы бар-
лық тұрғын танитын, өйткені, ол қайыр 
тілеп күн көрген. Фатима Ливандағы 
аза маттық соғыста қолы мен аяғынан 
айырылған. Бірнеше жыл бұрын Фа ти -
маның атағы шыққанын да айта кетейік. 
Сарбаздың осы әйелді қолымен тамақ-
тандырып жатқаны суретке түсіп қалып, 
ол сурет бүкіл әлемге таралған еді. Мил-
лионер қайыршы бүкіл өмірін көшеде 
қайыр сұраумен өткізген.

Сенат төрағасы:     

СЕНАТОРЛАР ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ
 МӘСЕЛЕСІН ТАЛҚЫЛАДЫ

2-3-бетті дайындаған 
Зейнолла ҚАБИОЛЛАҰЛЫ

Ресми жиын біткесін журналистер 
құрметіне арналған дастархан басын-
да Сенат төрағасы Қасым-Жомарт 
Тоқаевпен емен-жарқын әңгімелестік. 
Ө н е р  ш е б е р л е р і н і ң  к о н ц е р т і н 
тамашаладық.

Дастархан басында бір үстелде 
отырған журналистермен әңгіме үстінде 
Қасым-Жомарт Кемелұлы: «Жас 
кезімде журналист болуды армандаған 
едім. Бірақ, сәті түспей, кейін Мәскеудің 
халықаралық университетіне түстім» 
деп, айтып қалды.

– Әрине, әкеңіз Кемел Тоқаев 
белгілі жазушы болғасын, журналист 
болуды армандауыңыз заңдылық қой – 
деп, мен де сөз қосып қойдым.

– Сіз қазір де журналистердей 
мақалалар жазып жүрсіз ғой, – деді 
«Егемен Қазақстан» газеті басшысы 
Дархан Қыдырәлі.

– Иә, алдыма дайындап әкелген 
мәтіндерді көбінесе, ұнатпай, өзім жазуға 
тырысамын» – деді Сенат төрағасы.

– Біз, журналистер қазір сіздің 
Твиттердегі жазбаңызды аңдып отыра-
мыз, – деді «Айқын» газеті бас редакто-
ры Нұртөре Жүсіп.

Әңгіме Қ.Тоқаевтың твиттердегі 
бірінші сыныпта ағылшын тілін емес, 
қазақ тілін оқыту керектігі туралы, ел 
жаппай қолдап жатқан құнды кеңесіне 
келгенде Сенат төрағасы:

– Ағылшын тілін, жалпы шет тілдерді 
бастауыштан кейін, 5-ші сыныптан 
бастап оқыту керек. Біз өзіміз солай 
оқыдық қой, – деп келісті жымиып 
қойды.

– Жаратылыстану пәндерін, физика, 
математика пәндерін ағылшын тілінде 
оқыту деген қалай болады? Оған дайын 

мұғалімдер бар ма? – деп риторикалық 
сұраулы жүзбен қарады бізге.

– Білім министрі Сағадиевтың 
«Ағылшын тілінде сабақ беретін 
мұғалімдердің барлығы дайын тұр» 
деп зуылдауының бәрі өтірік. Кеше 
ауылдан келген мұғалімдер «Ағылшын 
тілінде сабақ беру қазір мүмкін емес, 
босқа халық қаржысын шашу, ертең 
балаларымыз дүбара болып, қатты зар-
дабын тартамыз» деп зар жылап кетті, 
– дедім мен.

Әңгіме арасында Қасым-Жомарт 
Кемелұлы «Қазақ үні» сайтындағы 
«Тоқаевтың тоқетер сөзін түсінбейтін де-
путаттар да бар екен» деген мақаламызды 
оқығандығын айтып, рахметін білдірді. 
Мен үкімет айтса, үндемеу, министр 
не десе де мыңқ етпеуді меңгерген 
депутаттарға салса, ағылшын тілін 
балабақшадан бастайық деп шығады 
ғой деп, кейбір «халық қалаулыларын» 
да түйреп өттім арасында…

Иә, кезінде шет тілін 5-ші сыныптан 
бастап оқып-ақ, кейін Біріккен Ұлттар 
Ұйымы төрағасының орынбасарлығына 
дейін көтерілген, әлем мінберінде 
ағылшынша талай сөйлеп жүрген Сенат 
төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
тұлғасы – өзі айтқандай, балаға шет 
тілін бастауыштан кейін оқыту – 
талқылаусыз таңдау, өмірлік өзекті 
қағида екенін анық білдірмей ме?

«Оны білетін бала бар ма?» дегендей, 
Сағадиевтың санасын мүлдем басқа 
«әлем» билеп тұрса, не істемекпіз?

Кеше ғана «Қазақ үні» сай тында 
сенатор Мұрат Бақтияр ұлы да екі 
ауыз сараптамасымен-ақ естінің естір 
құлағына ұғымды жазба жариялады.

«Әлемнің бірде-бір елінде үш тіл 

мүлдем оқытылмайды екен. Бастауыш 
кластарда барлық пәндер тек ана тілінде 
оқытылу керек екенін министрлікке 
үнемі айтып келеміз.  «Өзің білме, 
білгеннің тілін алма» деген қағидатты 
министрлік берік ұстанған сияқты. Та-
усылмайтын, аяғына дейін жетілмеген 
реформалардың жетегінде кетіп бара 
жатырмыз. Осының салдарын он, он бес 
жыл өткеннен кейін тартпасақ жарар 
еді, –деп, дабыл қағады сенатор.

Бұл жерде Мұрат Бақтиярұлы се-
натта отырғасын сыпайылық танытып, 
«Өзің білме, білгеннің тілін алма» де-
ген қанатты сөзді қағидат деп алыпты. 
Бірақ бұл қағидат емес, қазақтың айту-
ынша «ҚАРҒЫСТЫҢ ЕҢ АУЫРЫ», 
Ерлан Сағадиев мырза!

Иә, елдің ертеңін ойлаған ер 
а ғ а л а р ы м ы з  а й т у д а й - а қ  а й т ы п , 
қаламгерлер жазудай-ақ жазып жатыр-
мыз, бірақ былтыр Білім тарихында 
ҰБТ қорытындысын екі рет екі басқа 
жариялап, елді зар жылатқан Сағадиев 
салып ұрып, әлі салдырлап келе жа-
тыр…

Тоқаевтың тоқетер тоқтамды сөзін 
ұғатын Білім министрі бар ма?

Елдің зары Елбасыға жетер ме?!.

Қазыбек ИСА
qazaquni.kz

Парламент Сенатының Әлеуметтік-
мәдени даму және ғылым комитетінің 
мүшелері Қазақстан Президентінің 
«Төртінші өнеркәсіптік револю-
ция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Жолдауында 
белгіленген міндеттерді іске асыру ая-
сында латын әліпбиіне көшу және қазақ 
тіліндегі терминологияны жетілдіру 
мәселелері бойынша мәдениет және 
спорт министрлігінің басшылығымен 
кездесті.

Шараны ашқан комитет төрағасы 
Б і р ғ а н ы м  Ә й т і м о в а  Е л б а с ы н ы ң 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы мен 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында 2025 жыл дан бастап латын 
әліпбиіне көшу туралы айтқанын еске 
салып, іс қағаздары, мерзімді баспасөз, 
оқулықтар латын әліп биімен басылып 
шыға бастауы тиіс екенін атап өтті.

Кездесуде сөз алған мәдениет және 
спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 

қазіргі кезеңде орфографиялық жұмыс 
тобының бірнеше отырысы өткені 
және жаңа әліпбидің емле ережелерінің 
тұжырымдамасы дайындалғаны туралы 
хабардар етті. Қыркүйек айында емле 
ережесінің жобасы мамандарға, барлық 
оқу орындарына және тиісті мекемелерге 
жіберіліп, таныстырылатын болады. Олар-
дан келген ұсыныстар ескеріліп, жылдың 
соңына дейін оны бекіту жоспарланған.

Әдістемелік жұмыс тобы осы емле 
ережелерін оқу орындарында және 
тағы да басқа мекемелерде апробация-
дан өткізіп, сараптамалық жұмыс тобы 
оның техникалық жобалары әзірленеді. 
Терминологиялық жұмыс тобы өз оты-
рыстарында жаңа әліпбиге көшкен кезде 
терминдерді қалыптастыру ісі жүзеге асып 
жатқаны айтылды.

Министрліктің алдағы міндеті – Үкімет 
тарапынан бекітілген 2025 жылға дейінгі 
латын графикасына кезең-кезеңімен 
көшу жоспарына сәйкес сапалы жұмыс 
атқару болып табылады. Қазірге дейін 21 

мың термин бекітілсе, оның 40,8 пайызы 
(8571 термин) – төл терминдер, ал 59,2 
пайызы (12429 термин) кірме және аралас 
терминдерді құрап отыр. Осы терминдерге 
жасалу және аудару тұрғысынан толық 
лингвистикалық сараптама жүргізілуде.

Кездесуде «Ш.Шаяхметов атындағы 
тілдерді дамытудың республикалық 
үйлестіру-әдістемелік орталығы» АҚ 
атқарушы директоры Ербол Тілешов 
латын әрпіне көшу мәселесі бойынша 
атқарылып жатқан жұмыстары туралы 
баяндады.

М а с ә л е н і  т а л қ ы л а у ғ а  с е н а -
т о р  М . Б а қ т и я р ұ л ы ,  Д . Н ө к е т а е в а , 
Б.Жұмағұлов, С.Ершов және Мәжіліс 
депутаты Б.Смағұл, сондай-ақ ғалымдар 
м е н  с а р а п ш ы л а р  қ а т ы с т ы .  К е з д е -
су қорытындысы бойынша әзірленген 
ұсыныстарды Үкіметке және басқа да 
мүдделі мемлекеттік органдарға жіберу 
туралы шешім қабылданды.

 parlam.kz 
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«Поздравляю весь народ Казахстана с  истори-
ческим решением Главы государства! Это большая 
радость для нашей страны. Уверен, что эти шаги 
окажут большое влияние на развитие нашего южного 
региона. Если говорить о Шымкенте, то мегаполисы 
с населением в миллион  человек могут, опираясь 
на свои возможности, развиваться самостоятельно. 
В этом нет никаких сомнений. Такие города могут 
обеспечивать сами себя без административной и по-
литической поддержки», – сказал А. Перуашев.

Депутат отметил также, что Туркестан является 
духовным центром для всего Казахстана. Придание 
ему нового статуса будет очень полезным для жителей 
всего региона. Кроме того, образование Туркестан-
ской области поднимет роль и место Казахстана сре-
ди тюркских народов всего мира на новый уровень.

«Золотовалютные резервы (ЗВР) являются 
важнейшим фактором обеспечения стабиль-
ности национальной финансовой системы и 
национальной валюты – тенге. Поэтому вопрос 
поддержания их сохранности и ликвидности 
всегда остаётся одним из приоритетов эконо-
мической политики государства», – отметил 
Перуашев и привел информацию с сайта Нац-
банка, согласно которой ЗВР состоят из между-
народных резервов Нацбанка и средств Нац-
фонда, общая сумма которых на сегодняшний 
день превышает 90 млрд. долларов США, в том 
числе активы Нацфонда – 59 млрд. долларов, 
резервы Нацбанка – 31 млрд. долларов.

В «Ак жоле» считают, что на фоне проис-
ходящих в мировой экономике процессов, во-
прос гарантий их сохранности становится всё 
более актуальным. Фактически, сегодня можно 
говорить о появлении целого ряда глобальных 
геополитических и экономических конфликтов 
по линиям Запад-Россия, США-Евросоюз и 
других, создающих угрозу международной фи-
нансовой системе и риски высокой волатиль-
ности валют и международных финансовых 
обязательств. 

При этом основная часть и накоплений 
Нацфонда, и резервов Нацбанка состоит из 
иностранной валюты и иностранных ценных 
бумаг. Так, в резервах Нацбанка иностранная 
валюта и ценные бумаги составляют 57% (17,8 
млрд. долларов); в активах Нацфонда этот 
показатель ещё выше. По данным за 2016 г. 
средства Нацфонда почти на 40% состояли из 
валюты и бумаг США, на 22% – Еврозоны, 
10% – Японии. 

«Примечательно, что валюта и ценные 
бумаги такого важного партнера и инвестора 
нашей страны, как КНР в этом портфеле особо 
даже не представлена», – добавил в этой связи 
руководитель «Ак жола». По его словам, актив-
ная протекционистская политика США имеет 
своим следствием ответное стремление неко-
торых стран и наднациональных объединений 
ограничивать торговые отношения с первой 
экономикой мира и изыскивать альтернативу 
американскому доллару в качестве платёжного 
средства и резервной валюты. В частности, 
говорится о переходе к взаиморасчётам в на-
циональных валютах второй экономики мира в 
лице КНР с РФ, России с Ираном и т.д. 

По мнению Перуашева, в такой ситуации 
становится малопредсказуемым не только 
поведение доллара, но и ликвидная ценность 
американских бумаг, как, впрочем, валюты и 

Напомним, что 16 мая т.г. фрак-
ция «Ак жол» в своём запросе об-
ратила внимание правительства на 
несправедливую ситуацию вокруг 
взыскания задолженностей с ТОО. 
Согласно закону «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной 
ответственностью», участники ТОО 
несут риск убытков только в преде-
лах внесенных ими вкладов. Однако 
по нормам закона «О банкротстве и 
реабилитации» долги предприятий 
могут быть взысканы с учредителей 
ТОО. В этой связи Азат Перуашев 
заяви л о недопустимости пере-
кладывания долгов предприятий 
на добросовестных учредителей. 
Фракция просила вернуть в типо-
вые уставы ТОО норму об отсут-
ствии ответственности учредителей 
за долги предприятий и прекратить 
преследовани я добросовестных 
предпринимателей.

В ответе премьер-министра от 8 
июня т.г. отмечалось, что основания 
для привлечения предпринимателей 
к субсидиарной ответственности за-
конны, в связи с чем правительство 
отказалось удовлетворить требования 
фракции «Ак жол». 

20 июня лидер демократов по-
вторно обратился в правительство и 
указал на абсурдность полученного 
ответа и антирыночный характер 
норм о субсидиарной ответственно-
сти. «Это изобретение придаёт «пе-
щерную» окраску нашей налоговой 
политике и говорит о непонимании 
природы предпринимательства», – 
отметил Перуашев.

В ситуации попыталась разо-
браться и газета «Время» – в номере 
за 25 июня опубликовано интервью 
с Азатом Перуашевым под заго-
ловком «Бизнесу надо помогать, 
а не обдирать» (http://www.time.
kz/articles/ugol/2018/06/25/biznesu-
nado-pomogat-a-ne-obdirat).

«Из ответа рравительства следует, 
что 85% взысканий на имущество 
учредителей ТОО производится лишь 
на том основании, что предприни-
матель за 6 месяцев до наступления 
неплатежеспособности не иниции-
ровал процедуру банкротства пред-
приятия... Но нестабильное финан-
сирование сегодня стало правилом, а 
не исключением в бизнесе. И талант 

ОБРАЗОВАНИЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОВЫСИТ РОЛЬ РК В ТЮРКСКОМ МИРЕ  

УВЕЛИЧИТЬ 
ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИЗНАЛО 
НЕАДЕКВАТНОСТЬ НОРМ ПО СУБСИДИАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА! 

«АК ЖОЛ»: 

Азат ПЕРУАШЕВ: 

На фоне рисков международных 
валют и ценных бумаг депутаты «Ак 
жола» предлагают увеличить золотые 
запасы в структуре золотовалютных 
резервов – об этом заявил Азат 
Перуашев в депутатском запросе в адрес 
Правительства и Нацбанка. 

Шымкент сможет развиваться 
без административной 
поддержки. Такое мнение 
высказал в беседе с 
журналистами депутат 
Мажилиса Парламента РК Азат 
Перуашев.

После критики «Ак жола» за «пещерную налоговую политику» правительство 
признало неадекватность норм по субсидиарной ответственности бизнеса – об 
этом стало известно из новостей Tengrinews.kz (https://tengrinews.kz/money/
medlennyih-menedjerov-predlagayut-nakazyivat bankrotstvo-347467/).

обязательств других стран. Не случайно ряд 
государств, включая тот же Китай, снижают 
вложения в казначейские обязательства США 
и переносят акцент в формировании ЗВР на 
накопление золотых запасов.

«Эти тенденции пока локальны, но та 
скорость, с которой развиваются события, за-
ставляет делать определённые выводы. Есть ве-
роятность усиления позиций валюты США и их 
финансовых институтов. Но в отношении золо-
товалютного резерва страны правильным было 
бы придерживаться консервативных подходов. 
Специфика финансовой системы такова, что 
иногда нефундаментальных, спекулятивных 
причин оказывается достаточно для обрушения 
валютных и фондовых рынков», – подчеркнул 
Перуашев и напомнил о практике применения 
юрисдикции судов западных стран в отноше-
нии банковских счетов других государств. 

В качестве примера он привел вчерашние 
сообщения СМИ – сначала об отказе британ-
ского суда разблокировать ранее арестованные 
средства Нацфонда в Bank of New York Mellon 
в сумме 22,6 млрд. долл., затем заявление Ми-
нюста РК о недостоверности этой информации 
и состоявшемся выводе из указанного банка 
основных средств, за исключением 530 млн, в 
отношении которых судебные процедуры про-
должаются.

«Показательно, что если бы указанные 
средства оставались замороженными на не-
определённый срок, то в случае снижения сто-
имости формы их вложения (например, ценных 
бумаг США) резко возрастут риски убытков, 
связанные с невозможностью смены структуры 
таких резервов», – уверен Перуашев.

В условиях наблюдаемых геополитических 
и макроэкономических рисков, фракция «Ак 
жол» считает необходимым принятие мер за-
щиты золотовалютных резервов Казахстана 
путём дальнейшей диверсификации валютного 
портфеля, отхода от доминирования одной 
валюты и увеличения доли золотых запасов в 
национальных накоплениях.

предпринимателя состоит именно 
в способности бороться за выжива-
ние своей компании, преодолевать 
трудности и испытания. Многим из 
них удаётся найти решение не за 6 
месяцев, а за 6 дней до часа икс. А 
правительство предлагает бизнесу 
не бороться, а сразу сдаться и бан-
кротиться… И что получится в сухом 
остатке? Вместо массового предпри-
нимательства, о котором говорит 
президент, в бизнесе останутся толь-
ко олигархи и компании, связанные 
с чиновниками и сидящие на тен-
дерах», – подчеркнул руководитель 
«Ак жола» и констатировал, что такой 
подход служит наказанием «за то, что 
предприниматель боролся за свой 
бизнес и не опускал руки в сложных 
обстоятельствах».

И 26 июня СМИ сообщили, что 
после обращений депутатов фракции 
«Ак жол», премьер-министр Бакыт-
жан Сагинтаев согласился отменить 
статью закона «О реабилитации и 
банкротстве», которая предусматри-
вает субсидиарную ответственность в 
случае, если должник не обратился в 
суд о признании банкротом в течение 
шести месяцев – об этом передает 
Tengrinews.kz.

Сообщается, по словам премьер-
министра, «в рамках разработки за-
конопроекта по вопросам совершен-
ствования процедур реабилитации и 
банкротства» основание по привле-
чению к субсидиарной ответствен-
ности, предусмотренное пп 3) п. 2 
ст. 11 Закона, в связи с пересмотром 
понятия неплатежеспособности пла-
нируется к исключению».

Депутатская фракция «Акжол» 
приветствует это решение и ещё раз 
выражает мнение, что  поступления 
в бюджет должны обеспечиваться 
не репрессивными мерами, а через 
расширение налогооблагаемой базы 
и создание условий для частной 
инициативы и прибыльной работы 
предприятий.

ДПК «Ак жол» и ее парламентская 
фракция продолжают работу по реа-
лизации предвыборной программы 
и защите интересов казахстанского 
бизнеса. 

Пресс-служба ДПК 
«Ак жол» 
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ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ 
МАМАНДАРЫ ҚАЙ БАҒЫТТА 

ДАЯРЛАНАДЫ?

БІЗГЕ ДИПЛОМДЫ ЖАСТАР 
ЕМЕС, БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ 

МАМАНДАР КЕРЕК
(Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының депутаты 

Мұрат Бақтиярұлы Жоғары оқу орындарының академиялық және басқару 
дербестігін кеңейту туралы заңға қатысты Сенат отырысында сөйлеген сөзі)ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИЗНАЛО 

НЕАДЕКВАТНОСТЬ НОРМ ПО СУБСИДИАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА! 

Мәселе

ҚР Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев журналистиканы 
оқыту жөнінде тосын ой айтқаны мәлім. Сала басшысының: «Мен 
журналистиканы төрт жыл оқудың қажеті жоқ дейтіндермен келісетін 
шығармын. Меніңше, ең бірінші кезекте өзің жазатын саланың 
маманы болуға тиіссің. Егер сен медицина туралы жазатын болсаң, 
онда дәрігер болғаның, экономиканы жазсаң экономист, банкир 
одан кейін журналист болғаның жақсы. Журналиске экономика 
туралы жазуды, ақпаратты қалай дұрыс беру керектігін үйрету 
экономиске қарағанда әлдеқайда қиын», – деген сөзі қоғамда едәуір 
қозғалыс туғызғаны аян. Әсіресе, жұртшылық министрдің болашақ 
журналист мамандарды екі жарым жыл ішінде даярлау туралы пікірін 
тіксініңкірей қабылдағаны да негізсіз емес. 

Осыдан кейін іле-шала Аста-
нада Ақпарат және коммуни-
кация, сондай-ақ Білім және 
ғылым министрлігінің аталған 
тақырыпта ведомствоаралық 
мәжілісі өткізілген еді.  

А т а л ғ а н  ж и ы н д а р  ә л -
Ф а р а б и  а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ 
Ұлттық университетінің Жур-
налистика факультеті маман-
дарын бей-жай қалдырмағаны 
түсінікті. Мұндағы «Заманға 
лайық маман даярлау мәсе-
лелері» тақырыбындағы респуб-
ликалық оқу-тәжірибелік ша-
раны сонау Астанада өткен 
әңгіменің қисынды жалғасы 
деуге әбден болады. Оған оқу 
орнының бірқатар профессор-
о қ ы т у ш ы л а р  қ ұ р а м ы  м е н 
бұқаралық ақпарат құралда-
рының жетекші мамандары 
қатысты. 

Кезекті жиынды ашқан фа-
культет деканы Сағатбек Ме-
деубек сөз кезегін Елордадағы 
дүбірлі мәжіліске оқу орны-
нан делегат ретінде арнайы 
қ а т ы с ы п  қ а й т қ а н  к а ф р е -
дра меңгерушісі, профессор 
Гүлмира Сұлтанбаеваға берді. 

Гүлмира Серікбайқызы биік 
деңгейдегі ведомствоаралық 
мәжіліске министрлер Ерлан 
Сағадиев пен Дәурен Абаев-
тан бастап осы салалардағы 
өзге де білікті қызметкерлердің 
қатысқанын және олардың 
елдегі жиырма тоғыз оқу ор-
нында болашақ журналистерді 
даярлауға байланысты түрлі 
пікірлерін талқыға ұсынғанын 
ж а н - ж а қ т ы  б а я н д а д ы . 
Профессордың айтуынша, 
ол жиында жекелеген адам-
дар «Журналистика кадрла-
рын даярлау жалпы қажет 
пе?» дегендей, көкейге мүлде 
қонбайтын жәйттерді де қозғап 

Біріншіден, ащы болса да ай-
туымыз керек, білім мен ғылым 
саласында бірізді  жүйелік 
бағыттың болмауы осы сала-
ны басқарудағы Халықаралық 
стандарттарға сілтеме жасау 
арқылы толассыз өзгерістер 
м е н  р е ф о р м а л а р  ж а с а у , 
бағдарламалар қабылдап ақша 
бөлдіру алға шықты. Сонымен 
бірге алда жасалатын реформа-
ларда не қамтылады, жасалып 
жатқан реформалардың нәтижесі 
қандай,  қандай жетіст ікке 
жеттік, қандай олқылықтарымыз 
бар деген жан-жақты зерттеу са-
раптамасы жоқ. Бізде білім мен 
ғылымға дүкенде жатқан тауар 
ретінде қарау пиғылы басым. 
ЖОО-ның, оның ішінде ұлттық 
мәртебесі бар университеттер-
де еңбек ететін 100-150 мың 
теңге айлық жалақы алатын 
ғалымдардан қандай сапалы 
білім мен ғылымды дамытуды 
талап етуге болады. 

Екіншіден, жоғары білімі бар 
мамандарға деген сұраныс есеп-
ке алынбай кадрлар есепсіз дай-
ындалуда. Мысалы, соңғы 17 
жылдың ішінде 2 млн.-нан астам 
жастар ЖОО бітіріп шықты. 
Бұл әр жыл сайын 130 мың адам 
жоғары білім алып шығады 
д е г е н  с ө з .  М ә л і м е т т е р г е 
с ү й е н с е к  б ұ л а р д ы ң  3 0 - % 
ғана өз мамандықтары бой-
ынша жұмысқа тұрады екен. 
«Ақшаңды төле де, оқи бер» 
принципімен қабілет, біліміне 
қарамай жаппай білім беру етек 
алғалы, жастарымыздың дені 
қаржы шығындап, 4-5 жыл 
уақыттарын жұмсап алған дип-
ломдары қажет болмай қалуда. 
Яғни біз жыл сайын мемлекет 
пен ата-аналардың қаражаттары 
есебінен қазіргі нарық қажет 
етпейтін он мыңдаған жоғары 
білімді мамандарды даярлап, 
жұмыссыздар санын қолдап 
көбейтіп отырмыз. Бұл еліміздегі 
ЖОО-ы өздерінің өңірлеріне 
қажетті мамандарды назарға 
алмайтындығын көрсетеді. Осы 
жерде сұрақ туындайды: бізге 
бәсекеге қабілетті жоғары білімді 
мамандар керек пе, әлде әйтеуір 
жоғары білімі бар екенін растай-
тын дипломы бар жастар керек 
пе? Министрлік осы мәселені 
енді нақты анықтап алуы тиіс.

Білім және ғылым министр-
лігі, Еңбек және әлеуметтік 
даму министрлігі, Ұлттық эко-
номика министр лігімен бірлесе 
отырып, келешекте әр түрлі 
сала бойынша жоғары білімді 
қанша маман керек екендігін 

жоқ талапкерлер ҰБТ-дан 
төмен балл алғанымен, олар  
ЖОО-ның шығармашылық 
м а м а н д ы қ т а р ы н а  ж а п п а й 
қабылданып, бір семестрден 
кейін өзге мамандықтарға ау-
ысып кетіп жатады. Мұндай 
заң бұзушылықтар еліміздегі 
көптеген ЖОО-да жаппай сипат 
алып бара жатыр Бұдан бұрында 
біз бірнеше рет бұл мәселені 
көтергенбіз. Өкінішке орай, 
министрлік тарапынан мұндай 
к е л е ң с і з д і к т і  т о қ т а т а т ы н 
құқықтық нормативтік актілер 
осы кезге дейін қабылданған 
жоқ. Елбасымыз жуырда ғана 
ЖОО-ғы сын көтермейтін 
жағдайды шұғыл өзгертуді, 
әсіресе сапасыз білім беретін 
о қ у  о р ы н д а р ы н ы ң  с а н ы н 
қысқарту туралы берген тап-
с ы р м а с ы н а  м и н и с т р л і к 
құлықсыздық танытып отырған 
сияқты. Салыстырмалы түрде 
қарасақ 1991 жылы Қазақстанда 
н е б а р ы  5 5  Ж О О - ы ,  о н ы ң 
ішінде бар болғаны екі уни-
в е р с и т е т  ж ұ м ы с  і с т е п ,  е л 
экономикасының барлық са-
лаларын жоғары білікті ма-
мандармен қамтамасыз етсе, 
қазір ЖОО-ның саны 131-ге 
жетіп, олардың 82-і университет 
мәртебесіне ие болып отыр. 
Классикалық формадағы уни-
верситетке сай келмейтіндерді 
университет мәртебесінен ай-
ырып, профильдік бағыттағы 
институт не академия статусы-
на түсіру тетіктерін жасау ке-
рек. Біз ЖОО-ры саны бой-
ынша әлемде алдыңғы орынға 
шыққанымызбен, өкінішке орай 
онда беріліп жатқан білімнің са-
пасы сын көтермейді. Дүниежүзі 
университеттерінің рейтингісін 
жариялау орталығының мәліметі 
бойынша еліміздегі бірде-бір 
ЖОО-ы әлемнің ең үздік 1000 
университет інің  қатарына 
кірмегені осыған дәлел бол-
са керек. Демек, мәселе оқу 
орындарының санында емес, 
ең алдымен оның деңгейі мен 
сапасы биік  халықаралық 
талапқа  сай  болып,  оның 
дип ломы дүниежүзінде мой-
ындалып бәсекеге қабілетті 
болуында.  Әлемде жоғары 
білім – жалпы білім, ғылым 
және мәдениеттің тоғысқан 
жері.  Жоғары білім кәсіби 
машықтану алаңы. Демек, білім 
сапасы өмір сапасының негізі 
деген ұстанымға министрлік 
көп жұмыс жасауы керек. 
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алдын ала болжап, сұранысқа 
орай мамандар даярлауды ретке 
келтіру керек деп есептеймін.

Ү ш і н ш і д е н ,  к ө п т е г е н 
Ж О О - ң  м а т е р и а л д ы қ -
техникалық базалары өте 
т ө м е н ,  б ұ р ы н ғ ы  е с к і р г е н 
біліми-ғылыми әдістемелік 
база жағдайында өмір сүріп 
отыр. Сондықтан да, еліміздегі 
коммерциялық ЖОО-ның 
көпшілігі сапалы білім бере ал-
май, тек қаржы жинау құралына 
айналып отырғаны шындық. 
М ы с а л ы ,  б і л і м  д е ң г е й і 
төмен, ешқандай дайындығы 

қалғанын жасырмады. Деген-
мен, кеңейтілген отырыстың 
ш ә к і р т т е р д і  ә з і р л е у  і с і н е 
қысым көрсету тұрғысында 
емес, қайта бұқаралық ақпарат 
құралдарының болашақ ма-
мандарын дайындауды дамыту 
ауанында өрбігені айтылды. 

– Осыған орай мәжіліс 
соңында бәрімізге «Журнали-
стиканы дамытуға негізделген 
басты төрт проблеманы атаңыз» 
деген сауалнама тара тылды, – 
деді шешен. – Біз бұл тұрғыда, 
б ір іншіден,  студент тердің 
д ү н и е т а н ы м ы ;  е к і н ш і  д е н , 
шәкірттерді оқытуды ұдайы 
практикамен ұтқыр ұштас-
тыруды; үшіншіден, оқыту-
шылардың біліктілігін арт-
тыруды; төртіншіден, білім 
беру бағдарламалары сапасын 
жақсартып, оның мазмұнын 
нарық талабына сай тереңдетуді 
атадық. 

Дөңгелек үстелге жиналған 
қауымның көкейіндегі түйткіл 
көбінесе Білім және ғылым 
министрінің шәкірттерді оқыту 
бағдарламасын екі жарым жылға 
сыйғызу туралы байламы еді. 

–  М ұ н ы ,  б а й қ а у ы м ш а , 
көпшілік дұрыс ұқпай қалған 
с е к і л д і ,  –  д е д і  Г ү л м и р а 
Серікбайқызы,  – әйтпесе 
Ерлан Кенжеғалиұлы: «Осы 
мәселеге байланысты заң жоба-
сы қаралып жатыр. Ол бойынша 
алдағы уақытта төрт жыл оқу 
міндетті болмайды. Студент 
жинаған кредит балына қарай 
екі жарым немесе сегіз жыл 
оқиды» деген болатын. Демек, 
болашақ журналистердің оқу 
мерзімі келешекте, керісінше, 
ұзара түсуі мүмкін. Ал оны оқу 
орындары нақты жағдайларға 
қарай өздері белгілейді. Ол кісі 
негізгі акцентті салалық жур-

налистиканы дамытуға салып 
отырғанын түсінгеніміз жөн...

Дөңгелек үстелде кәнігі ма-
ман, журналистика теоретигі, 
филология ғылымының докто-
ры, Кәкен Хамзин: 

–  Ж а л п ы ,  б ұ қ а р а л ы қ 
ақпарат құралдары маманда-
рын қалай және қандай мерзім 
аралығында даярлау туралы 
байламды журналистика та-
рихынан, мамандықтың қыр-
сырынан мейлінше хабардар 
адамдар жасауға тиісті, – деді. 
– Күні бүгінге дейін Англия-
да да, Америкада да, Қытайда 
да журналистиканы ежелден 
қалыптасқан классикалық жүйе 
арқылы оқытады. Бізде де со-
лай болуы керек. Ал жоғары 
жақтан істі егжей-тегжейлі 
білмей, «мынандай тәртіппен 
оқытыңдар» дей салу қисынға 
келіңкіремейді. Яғни, бұл – 
журналистика табиғатын, оның 
мән-мағынасын, қоғам дағы 
орнын түсінетін адамдармен 
өзара ақылдасып атқа ры латын 
шаруа. Журналистика – ерек-
ше мамандық. Бұл мол білімді, 
айрықша дарын-қабылетті 
қажет етеді. Журналистика 
қоғамдық пікірді туғызады, 
ұ л т т ы ң  с а н а с ы н  қ а л ы п -
тастырады. Мә селен, айталық, 
мемлекет бас шы сы ның ру-
хани жаңғыру  жайын дағы 
бағдарламасын насихаттайтын 
кімдер? Әлбетте, журналистер. 
Міне, алдымен осы жағ дайды 
терең ұғынуымыз қажет...

Аталған алқасөзде сондай-ақ 
факультет деканының ғылым 
және халықаралық байланыс 
жөніндегі орынбасары, доцент 
Қарлыға Нақысбекқызы, ка-
федра меңгерушісі, профессор 
Назгүл Шыңғысова, кафедра 
меңгерушісі, доцент Жетпісбай 
Б е к б о л а т ұ л ы ,  ф и л о л о г и я 
ғылымдарының кандидаты, 
доцент Орынтай Ошанова, 
белгілі журналистер – Ахмет 
Аляз, Берік Бейсенұлы, Есей 
Жеңісұлы, Дәуіржан Төлебаев, 
Жадыра Нармаханова,  т.б. 
бұқаралық ақпарат құралдары 
кадрларын даярлау жөніндегі 
көкейкесті ойларын ортаға сал-
ды. 
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Әлеуметтік желіде  «Журналистер 
арасында Қазақстан мен Қытай 
ынтымақтастығына арналған байқау» 
жариялағаны жайында хабар тараған 
еді. Бірер сөзден кейін пікір айту тоқтап 
қалды. Сонда соған келіскеніміз бе? 
Шынында, бұл  қытайға жағымпаздық 
қой нағыз. Енді журналистеріміз 
ынтымақтасуды тақырып етіп, қытайды 
жабыла мақтап, бәрімізді достыққа 
шақырып, солардың ығына жығыла 
беруді насихаттай бастамақ па? Бұл не 
сорақылық?! Қытайлардың қытайдың 
өзінде де, Қазақстанда да біздің 
басымызға шығып, әбден басынғаны  
аздай, оларды одан әрі тайраңдатып 
шашбауын көтермекпіз бе?! Намыстан 
жұрдай болғанымыз ба?! Олар болса, 
бізбен шын достықты емес, кең байтақ 
жеріміз бен байлығымызға сілекейі 
шұбырып жүр емес пе?! Бұл байқауға 
журналистер байкот жариялауы керек 
қой!

ды. Алдыңғы жылы 8-шілдеде «Қазақмысқа» 
қарасты Ақтоғай кен орнында 21 қытайлық  
жұмысшы асханада төбелес шығарып, 31 
адам зардап шеккен. Олар ертең миллиондап 
келгенде күніміз не бомақ? Қытайға жалға жер 
берген Ресей де зардап шегуде. Иркутск облы-
сы жеріндегі қытайдың  ағаш өңдеу заводының 
жұмысшылары буряттармен төбелес шығарып, 
олардың жап-жаңа жеңіл көліктерін трактор-
мен таптап тастаған. Буряттар ағаш заводын 
жауып, қытайлықтарды қуып жіберуді талап 
етіп: «Олар  өздерін оккупанттар секілді ұстап, 
кердең қағады» деп жазған. Желідегі соңғы 
бір хабарда Вьетнамда Қытай инвесторларына 
қарсы толқулар болып жатқаны көрсетілді.

Интернетте Тәжікстан Қытайдан алған 
қарызын өтей алмай, өтеуіне Таулы Бадахшан 
өңірін беруге мәжбүр болғаны туралы бірнеше 
рет хабар берілді. Егер бұл шынымен рас 
болса, одан неге сабақ алмаймыз? Қытайдан 
неге үстін-үстін  миллиондап, миллиардтап 
қарыз алып жатырмыз? Мұның өзі үлкен үрей 
туғызуда. Мұның арты неге соқтырады? Неге 
сақтанбаймыз? Ес жиятын кез келді. «Шегінетін 
жер жоқ, артымызда Мәскеу» дегендей шек-
ке жеттік. Әлеуметтік желіден бірнеше пікір 
мысал келтірелік. Гүлісхан Домалайқызы: «…
Қытайдың көздегені Қазақстанның ұланғайыр 
жерін қарусыз жаулап алу». Көкеш Такешева: 
«Қытай деген бір сұмдық болды-ау. Тыныш 
ұйқтаудан қалдық. Көңілге қорқыныш ұялайды. 
Сол пәлелерден аулақ жүрген жақсы еді». 
Кенжеғали Асанов: «Қытайдың визамен де, ви-
засыз да елімізге  кіруі қауіпті». Уштап Пенская: 
«Қытайларға визасыз есік ашу елге ойран кел-
генмен бірдей». Берікбол Шайхов: «Қазақпын 
деген азаматтардың бәрі қарсы».  Қойшыбай 
Алпысұлы: «Бұл енді нағыз көрсоқырлық неме-
се ақылымызды ат теуіп алжасқандық».

Совет-хан Ғаббасов: «Қытаймен тек алы-
стан сыйлас. Олар бірінші болып, ата жаулығын 
көрсетіп, өзіндегі бүкіл қазақты зар қақсатты 
ғой. Егер Қазақстанды сыйлайтын болса, 
бұлай жасамас еді… Қазақстанда документсіз 
жасырын жүрген қытайлар миллионға жуық 
деп айтушылар көп. Ендеше президент пен 
үкімет басындағылар арнайы тексеру жүргізуі 
керек. Олар тексеруді естісімен тығылып 
қалатындарын бірге жүргендер желіде бірнеше 
рет жазды».

Ақындар да атқа қонып ұран жырмен жар 
салуда.Әділбек Қаба:

От бүркіп, орнатардай заманақыр,
Шығыстан бір аждаһа келе жатыр.
Жұтылып кеткелі тұр сайын дала,
Дешті қыпшақ, Монғол мен Мәуренахр.
 
…Көзің көрді болмайды төзуге енді.
Қаламасаң құл болып, езілгенді.
Ей, Ашина, баласы Көк Түріктің,
Бастарың бірігетін кезің келді!!!
Міне, ақынның «Бөрілерге бірігетін кез 

келді» атты атой жырынан екі шумақ үзіндісінде 
бар қазақтың ойы айтылған. Шығыстан бізді 
жұтқалы келе жатқан сол айдаһарды халық 
көргенмен билік басындағылар мен парла-
мент көрмей отырғаны, әрине, үлкен өкініш! 
Бұл ұран жырға жүздеген адам қолдау пікір 
білдірген. Оны Ажыхан Сабиұлы атты азамат 
былай қорытындылапты: «Аруақты бабала-
рым Бұмын! Тоныкөк! Күлтегін! Білге! Керей! 
Жәнібек! Абылай! Қабанбай! Бөгенбай! Аруақ 
қолдасын қазағымды!»

Бұдан артық қалай айта аламыз, қай 
қайсысы да, кімнің де болса, жетесіне жеткізе 
айтқан ғой.  Міне елдің пікірі осындай. Енде-
ше елдің пікірімен есептесіп, кім айналысуы 
керек? Кеше ғана Қазақстан стратегиялық 
зерттеу институтының құрылғанына 25 жыл 
толғанын атап өтіп жатты. Біреулер  бұл инсти-
тут бірдеме бітіріп жүр десе, екінші біреулер түк 
бітіріп жатқан жоқ дейді. Өйткені, өз халқының 
өзекті мәселелері бойынша қандай пікір, 
қандай ұсыныстар айтып, қандай көкейкесті  
мәселелер көтеріп жатқанын сараптай алмай-
тын, оны қорытындылап, тиісті мемлекеттік 
органдарға жеткізіп отырмайтын ондай инсти-
туттан не пайда?

Қорыта келгенде, халықты  бұдан әрі 
ашындырмай, көшеге шығуға мәжбүр етпей, 
қара қытайды қаптатпау мәселесін саналы 
түрде сол халық өкілдерімен бейбіт түрде 
бірлесіп, кеңесіп шешу керек!

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК,
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, социолог-саясаткер 
qazaquni.kz

Қытай қазірдің өзінде мойнымызға мініп 
отыр. Бүкіл Қазақстан мұнайының 25 пайызы-
на ие болып алған, олар ашқан кәсіпорындар 
мен компаниялардың, базарлардың есебінен 
жаңылдық. Президентіміздің өзі бізде 1200 
қытай компаниясының жұмыс істеп жатқанын 
айтты емес пе?! Қытай азаматтары елімізге 
үсті-үстіне ағылып келіп жатыр, отыз мыңы 
Қазақстан азаматтығын алып, жиырма мыңы 
қазақ қыздарына үйленген көрінеді. Бұл аз-
дай 72 сағат визасыз кіруге рұқсат берілмек. 
Сыртқы істер министрлігі виза транзиттік 
жолаушыларға мерзімі шектеулі 72 сағат қана 
деп, дүрліккен жұртты тыныштандыруда. Алай-
да, қулығына құрық бойламайтын қу қытайлар 
сол уақыт ішінде осындағы компаниялары мен 
қаптаған кәсіпорындарына кіріп, жасырынып 
үлгереді,  – дейді білетіндер. Қытайлардың 
Қазақстанға күн сайын ағылып келіп жатқанын 
көзбен көріп те отырмыз. Міне, күні кеше ғана 
іші лық толы төрт автобустан жыпырлап түсіп 
жатқан қытайлықтарды көрсетті желіден.

Жоғары жақтан «қытай тілін үйреніңдер, 
қытай тіліне басымдық берілсін» деген сөздер 
айтылып жатыр. Орыстарға деген құлдық сана-
дан құтыла алмай жатқанда, енді қытайларға 
құлдық сана қалыптастырмақшы ма?! Не 
болдық сонда? Тірі өлікке айналудың аз-ақ ал-
дында тұрмыз. Дей алып тұрған кезде,дерімізді 
дейік те. Ал қане қайсың не дейсіңдер?! 
Бұған байкот жариялайық па, әлде жуас түйе 
қалпымызда қала берейік пе?!

Б і з  о л а р ғ а  қ а н ш а  ш ы н а й ы  д о с т ы қ 
ұсынғанымызбен, оларда ұлы державалық 
шовинизм бар, соған негізделген жымысқы 
саясат бар. Осындағы компанияларындағы 
қытай жұмысшылары қазақ жұмысшыларына 
үстемдікпен біз қожамыз деп менсінбей 
қарайтыны, неше түрлі әділетсіздіктер жа-
сайтыны жайлы күн сайын әлеуметтік желіде 
дабыл қағылып, мәселе көтеріліп жатады. 
Қаншама төбелестер болғаны да белгілі. 
Олардың зымияндық саясатына бір нақты 
мысал келтірейік. Президентіміздің Қытайға 
соңғы сапарының алдында яғни 25-мамыр 
күні бұрын Елбасымызға арнап толғау жазып, 
Мемлекет басшысының алғыс-сыйлығын 
алған қытайдағы қазақ азаматы, ақын, сазгер, 
журналист Ертай Сұлтанбекті тұтқынға алып, 
саяси түзеу түрмесіне тыққан. Қарындасы 
Нұргүл: оның бар кінәсі біздің президентімізге 
мадақ-толғау жазғаны деп шырылдап көмек 
сұрауда.

Ал,  бұған не деуге  болады? Б іздің 
президентімізді  қарсы алуға дайындық 
жүргізіп жатты, одан соң, оны керемет әскери 
парадпен қарсы алып, келіссөздер жүргізіп 
жатып, Елбасымыздан алғыс алған қазақ аза-

матты неге түрмеге тыққан деген сұрақ туады. 
Демек, олардың достығы шын достық емес, 
тіпті, бұл президентімізге астарлы қыр көрсету, 
кемсіту емес пе?! Қытайдағы қазақтарды зар 
қақсатып жатқан жан түршігерлік сұмдық 
оқиғалар дүние жүзін қатты алаңдатуда. 
Осындайда,  Сыртқы істер министрлігі мен ішкі 
саясатты белгілеп отырған мемлекет, қоғам 
қайраткерлері қайда?!

Енді келіп, қытаймен ынтымақтасуды 
кеңінен насихаттаңдар дейді. Бұған жылай-
мыз ба, күлеміз бе?! Олар онсыз да ішімізге 
кіріп өліп барады. Сатирик жазушы Ғаббас 
Қабышев маған мынадай бір оқиғаны айтып 
берді. 1949 жылы Сталиннің 70 жылдығы 
құрметіне сол кездегі қытай көсемі Мао Цзе 
Дун Мәскеуге келіпті. Соғыстан кейінгі ауыр 
жылдар. Төрт жылға созылған соғыста Кеңес 
Одағының жиырма миллион жауынгері қаза 
тапқан. Мыңдаған қирап қалған қалалар 
мен селолар әлі қалпына келе қоймаған. 
Ерлер аз, ауыр жұмыстарды әйелдер атқарып 
жатқан кез, жұмысшы күші жетіспейді. Соны 

соғыс ашып, жеріне басып кірді. Сол тұста 
«Тарт қолыңды Вьетнамнан!» деп, ақындар 
өлең жазсақ, әлем халықтары араша түсті. 
Қытай соғысты тоқтатып, шегінуге мәжбүр 
болған. Қазір Вьетнам –  саясаты мен эконо-
микасы бір-біріне сай өркендеп келе жатқан 
социалистік ел. Хо Шим Иннің айтқанындай, 
қытайларды жүз мыңдап кіргізе берсек, олар-
ды ешуақатта қайта шығара алмаймыз. Сталин 
мен Хо Шим Ин айтқан «бейбіт оккупация» 
дегеніміз осы.

Қытаймен достық деген бос сөз. Қытай 
доспыз деп жүріп, Кеңес одағына бірнеше 
рет соғыс ашқан. Сібірде тұтқиылдан шабуыл 
жасап Даман аралдарын басып алған, содан 
кейін Жалаңашкөлде Қазақстан жеріне басып 
кіріп, соғыс болған. Кеңес Одағының әскери 
күшінің арқасында көптеген адам шығыны 
болып, кері қуып салғанбыз. Сонау 18 ғасырда  
Жоңғария қалмақтарын бірін қалдырмай 
қырып жер бетінен жойып жіберген. Қазір де 
бізге шын дос болып іші жылып бара жатқан 
жоқ. Карталарына Балқаш көліне  дейін біздің 

көрген Мао Сталинге: «Біз сіздерге 100 
мың қытай жұмысшысын көмекке берейік, 
қираған шаруашылықтарыңды тез қалпына 
келтіреді» деп ұсыныс айтады. Сонда Сталин: 
«Спасибо товарищ Мао, нам такая мирная 
оккупация не надо!» деп жауап беріпті. Сосын 
шекарашыларға шекарадан қытай адамы 
түгіл бір шыбыны өтпесін деп бұйырыпты. Ал 
бұған не дейсіздер? Бүгінде біз  болсақ , көрер 
көзге бейбіт оккупацияға жол беріп отырмыз.

Енді біздің саясаткерлерге сабақ боларлық 
тағы бір оқиғаны айталық.

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдары 
Солтүстік Вьетнам мен Оңтүстік Вьетнам ара-
сында бірнеше жыл бойы қырғын соғыс бол-
ды. Оңтүстік Вьетнамға Америка көмектесті. 
Солтүстік Вьетнам социалистік қоғам құрып 
жатқан, оған. Компартия көсемі Хо Ши Мин 
көмек сұрап Москва  мен Пекинге барып келіп, 
министрлері мен әскер басыларын жинап 
кеңес өткізеді. Ол Кеңес Одағының қаржы 
мен қару беретінін, бірақ жаяу әскер бере 
алмайтынын, ал Қытай болса қаруға қоса бір 
миллион солдат беруге дайын екенін айтып, 
қайсысының көмегін алайық деп сауал тастай-
ды. Сонда олар «іргедегі әрі қару, әрі әскер 
береміз деп отырған Қытай көмегін алайық» 
деседі. Хо Шин Мин оларды тыңдап болып: 
« Ертең соғыс біткен соң, Кеңес Одағы берген 
барлық қару-жарақтар өзімізде қалады, сосын 
мыңдаған әскери кеңесшілері еліне қайтады, 
ал Қытайдың бір миллион солдатына тағы 
да бір миллион қызмет көрсететін адамдары 
қоса келеді. Оның бәрін ертең елден шығара 
алмаймыз осында қалып қояды. Сондықтан, 
Кеңес көмегін алғанымыз дұрыс, адам 
шығынымыз көп болады, бірақ Отанымызды, 
мемлекетіміздің тұтастығын сақтап қаламыз» 
деп шешім шығарады. Не деген кемеңгерлік!

Осыны оқығанда біздің мемлекет басшы-
ларымыз да осындай  патриоттық позиция 
ұстанса ғой деп, жанарыма жас үйірілді. Кеңес 
Одағының көмегімен Вьетнам жеңіске жетті, 
Америка ықпалындағы Оңтүстік Вьетнамның 
астанасы Сайгонды азат етіп, қос Вьетнам 
қосылып, біртұтас мемлекет болды. Міне 
нағыз көрегендік геосаяси сұңғыла саясаттың 
тәлім аларлық озық үлгісі деп, осыны айтар 
болар. Содан іші күйген Қытай жаңа ғана зор 
құрбандықпен жеңіске жеткен Вьетнамға 

жеріміз деп көрсетіп қойып, балалары мен 
баршасының санасына сіңіруде. Тіпті, олар 
«қазақтар өте аз халық, олардың осынша ора-
сан көлемді жерді иеленіп отыруы әділетсіздік, 
түбінде өзімізге тиісті жерді қайтарып алуымыз 
керек» дейтін көрінеді.

Ал  алып көршіміз Ресей де солтүстіктегі 
облыстарымызға ашықтан-ашық ауыз ашып 
отыр. Жақында Ресейлік белгілі саясаткер Ли-
монов: «Қазақстанды Қытаймен бірлесіп бөліп 
алу керек» деп жазды. Жириновский де бес 
облысымызды даулауын қояр емес. Путиннің 
өзі «Қазақстанда бұрын мемлекет болмаған» 
деп, мәлімдеді емес пе?!

Міне,  осындай жан-жақтан Тәуел-
сіздігімізге зор қауіп төніп тұрғанда елімізге 
қара қытайдарды қаптату – өз ішімізде оларға 
плацдарм жасауға жол ашқанымыз және 
өзімізге өзіміз ор қазғандық болып табылады.

Біздің Сыртқы істер министріміз бен ди-
пломаттарымыз бұған неге мән бермейді?! 
Неткен ашықауыздық! Саясаттағы неткен 
көрсоқырлық! – деп еріксіз ашынып бас 
шайқайсыз. Бізде өзі геополитика деген 
ғылымнан хабары бар саясаткерлер бар ма, 
әлде жоқ па? Жоқ сияқты. Өйткені, зиялылар 
арасында саясаттан ат-тондарын ала қашып, 
«ой құрысын, саясат деген сайқал, онымен 
айналыспаймыз» деп көкитіндер көп. Олар 
«саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен 
өзі айналысады» деген қанатты сөзді біле ме 
екен? Міне, дәл солай болып, саясат бізбен 
айналысып жатыр және қатты айналысып 
жатыр. Қос басты самұрық «бүрем» дейді, 
жеті басты жалмауыз айдаһар «екі шай-
нап бір жұтам» дейді. Ортасында бейшара 
сорлы қазақ бозторғайдай шыр-шыр етеді. 
Бірақ халқымыздың сол бозторғайдай шы-
рылын еститін құлақ жоқ. Саясаттан хабары 
жоқ саясаткерлерімізге Л.Вовенарг деген 
данышпанның «Политика – самое великое из 
всех знании!» деген сөзін дәйек етіп естеріне 
салайық. Демек, біздің зиялыларымыз айтып 
жүргеніндей «саясат сайқал» емес, барлық 
ғылымның көкесі екен.

Жоғарыдығы мысалдарға қосып айтары-
мыз, қазірдің өзінде батыс облыстарымызда 
жұмыс істеп жатқан қытай компанияларының 
жұмысшылары жергілікті азаматтарға көптеген 
қиянаттар жасап, әлденеше төбелестер бол-

ҚАРА ҚЫТАЙДЫ 
ҚАПТАТПАЙЫҚ!
CАЯСАТ САЙҚАЛ ЕМЕС…
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ҰЛТТЫҚ ӨНЕРГЕ ҚАМҚОРЛЫҚ ҚАЖЕТ

Аса құрметті  Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы!

Қазақстандықтардың санасына сіл-
кі ніс алып келген «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақалаңыз  да  ұлттық б ірегейлікт і 
сақтаудың маңыз дылығын ерекше атап 
көрсеткен болатынсыз. Ұлттық код пен 
ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай 
жаңғыру болмайтынын дәл айттыңыз. 
Соның ішінде ұлт тық музыкамыздың 
рөлін де айқындап бердіңіз. Ғасырлар 
қойнауынан жеткен дәстүрлі ұлттық 
өнердің бүгінгі жағдайы мен келешегіне 
алаңдаушылық танытып жүрген бір топ 
өнер қайраткерлері төл өнеріміздің жа-
нашыры ретінде Өзіңізге үлкен сеніммен 
Ашық хат жазып отырмыз.

Цифрлық технологиялардың дамуы 
адамдардың ақпарат тұтыну дағдылары 
мен талғамдарын түбегейлі өзгеріске 
ұшыратты.  Аталмыш трендтердің 
дәстүрлі өнерді де айналып өтпейтіндігін 
өнер қайраткерлері жақсы сезінеді. 
Түрлі жас өкілдеріне тартымды болудың 
жалғыз жолы – ұлттық мазмұн мен 
сипатты сақтай отырып, заманауи 
шешімдер мен ұстанымдарға сүйену 
керектігін де терең түсінеміз. Сонымен 
бірге кез  келген өнер түрінің кең етек 
жайып, жаппай сұранысқа ие болуы 
жүйелі насихатқа тәуелді. Насихат – 
талғам қалыптастырушы жойқын құрал. 
Өкінішке қарай, ұлттық өнердің наси-
хаты тиісті деңгейде жүзеге асырылмауы 
бізді қатты алаңдатады. 

Күн өткен сайын дәстүрлі ұлттық 
өнердің отандық телеарналар, радиолар 
мен өзге де БАҚ-тардағы үлес салмағы 
азайып барады. 

Соның ішінде республикалық бюд-

жеттен қаржыландырылып отырған 
«Қазақстан» Ұлттық арнасында да ұлттық 
өнерге жеткілікті көңіл бөлінбей отыр. 
Дәстүрлі өнеріміздің бай тарихын паш 
етудің, оның бүгінгі тұрпатын көрсетудің, 
ертеңгі жағдайын сөз етудің орнына 
ұлттық менталитетімізге мүлдем жат, 
тәлім-тәрбиемізге кереғар түрлі шетелдік 
телебағдарламалар, сериалдар мен жеңіл 
ағымды музыка түрлері насихатталуда.

Р е й т и н г і с і  т ө м е н  д е г е н  ж е -
л е у м е н  д ә с т ү р л і  ө н е р г е  қ а т ы с т ы 
бағдарламаларды эфирден алып тастасақ, 

Бекбосынов Қажыбек, Қазақстанның Халық әртісі, Яссауи атындағы қазақ-түрік университетінің профессоры, әнші; 
Шәкіратов Сержан, Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, күйші; Каленбаева Меруерт, Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясының  профессоры, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген әртісі; Сахарбаева Кәрима, 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының деканы, профессор, Қазақстан Республикасының Еңбек 
сіңірген қайраткері; Жанпейісова Сәуле, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, филология 
ғылымдарының кандидаты, әнші; Үлкенбаева Айгүл, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профес-
соры, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген әртісі, күйші; Стамғазиев Рамазан, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясы «Дәстүрлі музыкалық өнер» кафедрасының меңгерушісі, доцент, Қазақстан Республикасының Еңбек 
сіңірген әртісі, әнші; Райымбергенов Абдулхамит, «Көкіл» өнер мектебінің директоры, «Құрмет» орденінің иегері, өнер 
зерттеушісі, күйші; Мықтыбаев Батыржан, «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, күйші; Шүкіманов Еркін, 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген 
қайраткері, дәстүрлі әнші; Қосбасаров Базархан, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, 
қобызшы; Молдакаримова Ғалия, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, Қазақстан 
Республикасының Халық артисі, қобызшы; Ысқақов Біләл, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 
профессоры, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, күйші; Әшіров Нұркен, Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген қайраткері, күйші; Төлеутай Ерлан, Халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты, 
өнертанушы, зерттеуші, дәстүрлі әнші; Дәулет Жарылқасын, Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері, компо-
зитор; Байбосынова Ұлжан, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, жыршы; Исатаева Ардақ, 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген 
қайраткері, дәстүрлі әнші; Жанпейісов Нұржан, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының доценті, 
Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, дәстүрлі әнші; Жұмаділова Рымкеш, Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясының оқытушысы, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, опера әншісі; Жүзбай 
Жанғали, Қазақ ұлттық өнер университетінің доценті, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, өнертанушы, күйші; Мұстафаев Ер-
болат, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, күйші; Айтбаев Ербол, Қазақстан Республикасының Еңбек 
сіңірген қайраткері, әнші; Рауандина Шолпан, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті, 
Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, қобызшы; Болтаева Ғайни, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясының оқытушыcы, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген әртісі, қобызшы; Смақова Зәуре, 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті; Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, 
сырнайшы; Сабырова Әлия, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті, өнертану ғылымдарының 
кандидаты; Бердібаева Айжан, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті,  доктор (PhD); 
Басығара Ерсайын, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, Қазақстан Республикасының 
мәдениет қайраткері, шертерші; Ізмұратова Зәмзәгүл, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті, 
Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, шертерші; Далбағай Гүлфайруз, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясының аға оқытушысы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, саз сырнайшы; Жақыпбек 
Нұргүл, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы, өнертану ғылымдарының магистрі, 
жетігенші; Жұмағалиев Қуаныш, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті , Қазақстан 
Республикасының мәдениет қайраткері, күйші; Cадықов Сәлімгерей, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясының доценті, «Домбыра» кафедрасының меңгерушісі, Қазақстан Республикасының мәдениет 
қайраткері, күйші; Мұқышев Талғат, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының доценті, өнертану 

ғылымдарының кандидаты, «Құрмет» орденінің иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, сыбызғышы; 
Құрманғалиев Тілеулес, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлтық консерваториясының аға оқытушысы, халықаралық және 
республикалық байқаулардың лауреаты, дәстүрлі әнші; Мұрат Әбуғазы, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 
академиясының доценті, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, өнер зерттеушісі, күйші; Ахатов Асылбек, 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының оқытушысы, Қазақстан Республикасының мәдениет 
қайраткері, күйші; Құдайбергенова Салтанат, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы, 
халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты, күйші; Күзеубай Амангелді, Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясы Халық әні кафедрасының меңгерушісі, өнертану ғылымдарының докторы (PHD), әнші; 
Қарсақбаева Айгерім, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы Қобыз-баян кафедрасының меңгерушісі, 
халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты, қобызшы; Даржанова Шолпан, Т.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясының аға оқытушысы, өнертану ғылымдарының магистрі, халықаралық және республикалық 
байқаулардың лауреаты, әнші; Бәбіжан Бағлан, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлтық консерваториясының оқытушысы, 
педагогика ғылымдарының магистрі, әнші; Қарабалина Эльза, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлтық консерваториясының 
оқытушысы, өнертану ғылымдарының магистрі, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты, әнші; 
Абуғазин Талғат , Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада-цирк колледжінің «Халық әні және аспаптар» ТБК-нің төрағасы, 
Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, әнші; Шаңбаев Есбол, Мемлекеттік қыздар педогогикалық 
университетінің оқытушысы, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты, өнертану ғылымдарының 
магистрі, әнші; Адыкеев Қазбек , «Алатау» дәстүрлі өнер театрының әншісі; Таңғытұлы Мұқаш, күйші; Қаниева Сәуле – 
Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері, күйші; Жұмағалиева Алтынай, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясының оқытушысы, өнертану ғылымдарының магистрі, күйші;  Алина Әсел, Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясының оқытушысы, өнертану ғылымдарының магистрі, күйші; Медеубек Мақсат, Құрманғазы 
атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының оқытушысы, өнертану ғылымдарының магистрі, халықаралық және 
республикалық байқаулардың лауреаты, қыл қобызшы; Тілепбергенов Абылай, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясының оқытушысы,  өнертану ғылымдарының магистрі, «Серпер» жастар сыйлығының иегері, күйші; 
Тоғжанов Төлепберген, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті, Қазақстан Республикасының 
мәдениет қайраткері; Пазылов Серік, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының оқытушысы, өнертану 
ғылымдарының магистрі, күйші; Қойшыбаев Абай, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 
оқытушысы, өнертану ғылымдарының магистрі, күйші; Қаржаубаева Венера, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлтық 
консерваториясының оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі, дәстүрлі әнші; Қайроллаев Күнқожа, 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлтық консерваториясының оқытушысы, гуманитарлық ғылымдарының магистрі, жыршы; 
Жәменкеев Ержан, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының оқытушысы, өнертану ғылымдарының 
магистрі, күйші; Ерімбетова Ақмарал, Абыл Тарақұлы атындағы Маңғыстау облыстық филармониясының әншісі, 
халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты; Тұрарова Перизат, Астана Мемлекеттік академиялық 
филармониясының әншісі, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты; Нартүйеева Айгерім, Астана 
Мемлекеттік академиялық филармониясының әншісі, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты; Ма-
ясаров Жақсыкелді, Астана Мемлекеттік академиялық филармониясының әншісі, халықаралық және республикалық 
байқаулардың лауреаты; Елікбай Иса, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, жыршы; Жүсіпов Қоныс, 
Республикалық конкурстардың лауреаты, жыршы; Амандық Көмеков, жыршы; Саян Ақмолда, күйші.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ 
НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВҚА

КӨШІРМЕСІ: 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІ ӘКІМШІЛІГІНЕ, 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНЕ,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІНІҢ 

СЕНАТ ПЕН МӘЖІЛІС СПИКЕРЛЕРІНЕ, 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ 

ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРІНЕ,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ 

КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРІНЕ,
«ҚАЗАҚСТАН» РТРК» АҚ БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНА

А Ш Ы Қ Х А Т

онда оның орнын арзанқол бұқаралық 
мәдениет туындылары басады. Бұл өз 
кезегінде қоғамның маргиналдануына 
алып келетіні сөзсіз. 

Кезінде қозы көш жерге дауыс 
оздырған бабаларымыздың әншілік 
дәстүрінің орнына жасанды дауыс 
фонограммамен айтатын өнерпаздар 
шаш етектен көбейді. Көрші Ресей, 
Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжік-
стан мемлекеттерінде фонограммаға 
көп уақыттан бері тыйым салынған. 
Бізде де шын өнердің басы төрге шығу 
үшін арнайы заң қабылдану керек деп 
есептейміз. Қарапайым халық ненің 
асыл, ненің жасық екенін айырудан 
қалып барады. Осындай келеңсіздікке, 
рухани дағдарысқа әкелген өзіміздің 
отандық телеарналар екені даусыз. 

Осы аталған өткір мәселелерге 
қатысты мем лекеттік деңгейде қамқорлық 
пен оң көз қарас керек деп санаймыз. 
Ұлттық өнер – Ұлт Көшбасшысының 
тікелей қамқор лығына зәру. Сондықтан, 
біздер, төменде қол қоюшы ұлт тық өнер 
иелері, Сізден осы ұсыныс та ры  мыз ға 
көңіл бөліп, қолдау білдіруіңізді өтінеміз.

Біріншіден, халқымыздың ұлттық 
коды, санасы мен болмысы, қала берді 

тұтас тарихы қазақтың халық жырла-
ры мен терме, толғауларында, әні  мен 
күйінде, фольклорында сақталған. Сан 
ғасыр бойына қазақ халқын ұлттық рухта  
тәрбиелеп келген дәстүрлі музыкалық 
өнердің маңыздылығы бүгінгі әлемдік 
жаһандану дәуірінде арта түспесе 
кемімеуі тиіс. Республика аумағында 
хабар тара татын мемлекеттік және 
коммер ция лық телеарналар дәстүрлі 
ұлттық өнер тарихы мен оның бүгінгі 
кәсіби орындаушы ларын мақсатты түрде 
күнделікті насихаттап отырса, ұрпақ 
бойындағы ұлттық кодты сақтау мәселесі 
де  оң шешімін тапқан болар еді. Сол 
себепті, мәңгілік мұра ретінде дәстүрлі 
музыкалық өнерімізді сақтау, насихат-
тау, әрі дамыту үшін мемлекеттік қолдау 
көрсетілуін сұраймыз. 

Екіншіден, кез-келген өнер түрінің 
кәсіби дамуына кедергі келтіретін фо-
нограммамен ән, күй орындауға мемле-
кет тарапынан заң мен шектеу қоюдың 
уақыты жеткендігін айтқымыз келеді. 

Аса құрметті Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы, Сізден осы мәселелердің же-
дел арада оң шешім табуына ықпал етуді 
сұрап, қазақ елінің болашағы үшін қашан 
да аман болуыңыз  ды тілейміз!

Ақордада Байланыс және ақпарат қызметкерлері күніне орай 
Президентің дәстүрлі сыйлығы табыс етілді. Сыйлықты Мемлекеттік 
хатшы Гүлшара Әбдіқалықова тапсырды.
Елбасы тапсырмасымен жарияланған арнайы сыйлыққа «Алматы» 
телеарнасы да ие болды. Оқ бойы озық шыққандардың қатарынан 
көрініп, Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен «Отандық 
телевизияның дамуына» қосқан үлесі үшін Алғысқа бөленді.

АЙТАРЫ МОЛ АЙШЫҚТЫ АРНА
«АЛМАТЫ» АРНАСЫ ПРЕЗИДЕНТТІҢ АЛҒЫС ХАТЫНА ИЕ БОЛДЫ

«Алматы» арнасының сапа-
лы контенті, өткір де салмақты 
материалдары, өзекті тақы-
рыптардың ұдайы қозғалуы, 
ақыры міне өз нәтижесін көр-
сетті. Бұл әрине, «жас келсе – 
іске» дегендей, «Алматы» теле-
арнасы бас директоры Әлібек 
Әлденейдің соңғы екі жылдағы 
ерен іскерлігі мен жұдырықтай 
жұмылған ұжымның зор еңбегі.

2017 жылы ғана жаңа сту-
диялық павильонын ашқан «Ал-
маты» арнасы ақпарат әлемінде 
құлашын кеңге жазып, қуатын 
көрсетіп келеді.

Әлібек Әлденей телеар-
на тізгінін алған алғашқы бір 
жылдың ішінде арнаны толық 

күні алыс емес» – деп жазған 
едік былтыр ғана. Енді міне, Ел-
басы сыйлығын алған «Алматы» 
телеарнасы бұл үмітімізді айқын 
ақтап отыр.

«Алматы» телеарнасының 
ұжымын кәсіптік мерекесімен 
құттықтай отырып, айтары мол 
айшықты арнаға ақпарат алама-
нында алысқа шаба беріңдер деп 
тілейміз.

Қазыбек ИСА
qazaquni.kz

техникалық модернизацияны 
өткізіп, республикалық деңгейлі 
телеарналармен бәсекелесетін 
деңгейге жеткізді. Бұнымен 
қоса, 2016 жылдан бері «Алма-
ты» телеарнасы бүкіл Қазақ-
стан аумағына хабар таратуға 
мүмкіндік алды.

«Алматы» телеарнасының 
соңғы кезде ұлттық дәстүрлі 
құндылықтарды ұлықтап келе 
ж а т қ а н ы  к ө ң і л  қ у а н т а д ы . 
«Інжу-маржан», «Сәуле-Ғұмыр» 
секілді үздік хабарларын ел 
асыға күтеді. Сонымен бірге 
қоғам тынысын білдірет ін 
«Ақшам алаңы» секілді өткір 
мәселелерді қозғайтын хабарлар 
да жеткілікті. Алматыдағы зиялы 

қауымның өткір пікірталастары 
Алматы арнасынан жиі беріліп, 
ел елеңдей күтетін болып жүр. 
Ақпарттың ақиқаттығы мен 
ашықтығын алға ұстаған «Алма-
ты» арнасы қазақстандық теле-
арналар арасында өз үнін өзгеше 
даралап келеді.

О с ы д а н  б і р  ж ы л  б ұ р ы н 
Алматының жаңа студиялық 
павильоны ашылған кезде де: 
«Алматы» телеарнасына кезінде 
Ақпарат министрлігінде БАҚ 
басқармасын басқарған, теле-
арнаны терең білетін Әлібек 
Әлденейдің келуімен арнаның 
екінші тынысы ашылды деу-
ге болады» – деп ақ тілегімізді 
ақтарып едік.  Иә, шынын-
да да, бұрын оңтүстік астана 
тұрғындары жаңалық үшін 
ғана қарайтын арна соңғы екі 
жылда жаңа қырларын таны-
тып, жарқырап шыға келді. 
Еліміздің бар аймағы қарай ба-
стады. Әрине, бұған «Баспасөзі 
мықты елдің болашағы мықты» 

деп, Алаш көсемі Міржақып 
Дулатұлы айтқандай, Алма-
ты қаласының әкімі Бауыр-
жан Байбектің руханиятқа 
қамқорлығының арқасында 
әкімдіктің қаржылық қолдауы 
да көп үлес қосты.

«Тәуелсіздігіміздің бесігі – ең 
халқы көп мегаполис Алматы 
қаласының тыныс-тіршілігіне 
түгел еліміз бойынша назар ау-
дарып отыратынын ойласақ, 
«Алматы» арнасының ауқымы 
кеңейіп, Алаш арнасына айналар 

 КӨКЕЙКЕСТІ
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Ақаң – алдымен жазушы.
Иісі қазақта Қазан төңкерісі жаса-

лып, гомо сапиенстің кері кеңес са-пиенс 
дүниеге келгенге дейін «жазушы» деген 
дәл бүгінгідей ұғым-түсінік бізде болған 
емес. Осынау жан-жағымыздан қоршаған 
тілсіз дүние мен тіршілік атаулының 
сан қилы болмыс-бітімін, жүрек лүпілін 
айна қатесіз бейнелеп, адами рухымызға 
асқақ қуат, санамызға саңылау түсіретін 
Алаштың «жазушысының» аты-жөні – 
Ақын болатын-ды. 

Асан Қайғы, Қазтуған,  Шалкиіз, 
Ақтамберді, Үмбетей, Бұқарларыңнан 
бастап, Алаштың ақылманы Абайға дейін 
күллісі ақын еді ғой. Сөз өнері дегенде 
алдына жан салмаған адамзаттың алғыры 
ата қазақ орыстың «писатель» деген сөзін 
естіген бетте-ақ, терең мән-мазмұнын 
парықсызданбай-ақ пайымдап, өзіне 
ғана тән хас шеберлікпен «жазушы» деп 
тәржімелеп ала қойыпты. Бірақ, «Қарғайын 
десем – жалғызым, қарға майын десем – 
жалмауызым» деп сол қайран қазекеңнің өзі 
айтпақшы, мынау жарық дүниеде Құдайдың 
құлқымен анасынан ақын болып туатын 
аузы дуалы айтқышпен қоса, «жазушы» 
дейтін тағы бір «кәсіптің» бар екенін біліп 
алған саңылаусыз топ саңырауқұлақтай 
қаптап, бір апта жазса – хикая, екі апта жаз-
са – роман болып жатыр ғой қазір...

Ақаңның жазушы атанғанына та-
лай жылдың жүзі болса да, әлі күнге 
дейін қарны қампиған бір роман жаза 
қоймаған екен. Кім біледі, мына жүрісіне 
қарағанда, соныңды мүлде жазбай кетуі 
де мүмкін. Дүкенде шаң басып өтпей 
тұрған, жазғанын тірі пенде оқымайтын 
дәлдүріш «романшылардың» біреуі осы 
кісіге мұрын шүйіре қараса, бұған басқа 
біреулердің аузын ашып қалуы ғажап емес, 

емшегімді жібіткен сол құлыншақтарым 
аман болса, осы халге түсер ме едім-
ай?!» – дегенде, Торғынның да сай-сүйегі 
сырқырап, ықылық ата көзіне жас алды.

Уәкила мұнан әрі көкірегі қарс айырыла 
аһ ұрып отырып: «Досқа күлкі, дұшпанға 
таба  қылғанша,  шұнақ Құдай,  неге 
алмайсың?!» – деп зарлады. Сонсоң өзінің 
тағдырына лағынет айтып, өз сорының 
қалыңдығын мойындағандай жасып, тау-
сыла егілді.

Торғын бір-екі рет басу айтып, тоқтатпақ 
болып еді, батылы жетпей, қоса жылау-
мен болды. Қысылып-қымтырылмастан 
барлық шерін ақтара ұзақ жылаған Уәкила 
қалжырап, ішегін тартып, тұла-бойы дел-
сал болып, басы ауырғанда барып әзер 
тоқтаған еді. Осы кезде Торғын да көзін 
сүртіп, тегене мен шейнек алып келді де, 
қолға су құйды. Қолын шайып, бетін жуып, 
үнсіз сүртінген Уәкила уһілей отырып 

бөлеп, көз алдыңа тарта алады. Күшеншек 
жалған «жазушы» қолындағы қаламын 
қанша жерден сүйреңдеткенімен, Суреткер 
көтерілген биікке көтеріле алмай өмірден 
өтіп жатыр, өмірге келіп жатыр ғой. Неге 
десеңіз, халтура – күшіктейді, суреткер – 
туады.

«Күзеуде» – Ақселеудің перзенті. Мұнда 
оның иісі қазаққа деген риясыз көңіл күйі, 
Алаш атаулыға дейтін асқақ махаббаты 
көзге ұрып тұр. Мұндай хикаяны Ақаңнан 
басқа адам баласы жаза алмайды, себебі 
оның қаны да, жаны да қазақ, мұндағы 
оқиға тек қазақ жұртында, соның болмы-
сынан ғана туындамақ.

Енді оқиғаның шырқау шегіне көз 
салыңыз:

«Астындағы атын қос өкпеге тепкілеп, 
қамшы үстіне қамшы салған Ршыман 
қыстауға екпіндетіп, тасырлата шауып 
келді. Не боп қалды дегендей, үрейлене көз 
тігіп, есік алдында Уәкила тұр екен. Ршы-
ман аттан жұлқына түскен бетінде:

– Ай, Торғын қайда?! – деп ақыра 
ұмтылды. Іле жақындай бере қолындағы 
қамшыны құлаштай сермеп, Уәкиланың 
жонын қуалата аяусыз осып-осып жіберді.

– Ойбай-ай! Ойбай-ай, мен қайдан 
білейін, өлдім-ау! – деп шыр ете қалған 
Уәкила бүрісе жасқанып, басын қорғалай, 
еңкейе берді.

– Торғын қайда деймін, ей?! – деген 
Ршыман тағы да қаһарлана ұмтылып еді. 
Осы кезде үйден жүгіре шыққан Құдайменде 
әкесінің көтере берген қамшысына жарма-
са кетті.

–  А п а м н ы ң  ж а з ы ғ ы  н е ,  ә к е - а у , 
іздегеніңіз Торғын болса, бағана ағасымын 
деп бір милиция машинасымен келіп алып 
кеткен. Апам қайдан білсін айдаладағы 
біреуді, – деді Құдайменде шын әділдік 
тілегендей.

Сол-ақ екен, Ршыман сығымдай ұстаған 
қамшыны босата беріп:

– Һа-а-а! Не дейсің?.. – деді қалтыраған 
үнмен.

Енді  бір  кішкенеде Ршыманның 
қапсағай денесі бүгіліп, жалпақ жауырын-
дары селкілдеп, орасан ұзын сирақтары 
дірілдеп барып, тізесі бүгіле сылқ ете түсті. 
Сонсоң күректей-күректей қос алақанымен 
бетін баса:

– О-а-аһ! – деп өкіріп қоя берді».
Мынау жалған дүниеге шыр етіп келіп, 

Махаббат деп аталатын адам баласына ғана 

Алаштың 

Жетпісінші жылдардың 
ортасында Ақселеу аға 
Сейдімбеков Қарағандыдан 
Алматыға көшіп барғанда 
астанада белгілі бір ғұлама 
айтты деген қауесет тарап 
еді: 
– Жазушы екен десем, 
мынауың оқымысты ғой, – 
депті әлгі кісі. Сол адамның 
ауызы дуалы екен, кейін 
Ақаң ғылым кандидаты 
атанды.
Алаштың бүгінгі арқалы 
ақын дарының бірі маған:
– Жазушы ғана екен 
десем, Ақаң дегенің – 
ақын ғой! – деп еді аң-
таң болып. – Асан Қайғы, 
Ақтамбердіңнен бастап, 
Андрей Вознесенскийлеріңе 
дейін сарнатып отыр...
Мен оған таңғалғаным 
жоқ. Алғаш рет Асан 
Қайғы, Ақтамберділерді 
мен осы адамның аузынан 
естігем-ді. Ести салысымен 
басыма жастанып оқып, 
бір сөзін түсіне алмай дал 
болғанымды да несіне 
жасырайын. Евтушенкоға 
есі кеткен бала жігіт мына 
дүниеде одан басқа ешкім 
жоқ деп ойлап жүр ғой 
баяғы...

күнде көріп жүрген дөрекі, доңайбат, ұрыс-
керіс, төбелеспен емес, дала қариясына 
ғана тән пайым-парасатпен жасалатынын 
айтсаңшы. Енді осының бәрін ежіктей 
бермей, шалдың бәйбішесі мен тоқалының 
жүздескен сәтіне көз жүгіртейік:

«Бұл кезде не істеп, не қоярын білмей 
абдырап тұрған Торғын өзінің еркінен тыс 
күштің ырқына бағынып, келіп қалған 
Уәкилаға қарсы жүрді. Сонсоң жанаса бер-
ген аттың шылауына оралып, Уәкиланы 
қолтығынан демеп, түсіріп алды да:

– Иә, дені-қарныңыз сау ма, бәйбіше? 
– деді. «Бәйбіше» деген сөзді де айтайын 
деп айтқан жоқ еді, қазіргі Уәкиладан 
қысылып, өзін кішік санап, бар болмы-
сымен ың-шыңсыз ұғысуды қалап тұрған 
халінде аузынан абайсыз шығып кетті.

Уәкила бұл сөзді естісе де «ләм» деп 
тіл қатқан жоқ. Терісіне сыймай, ашудан 
шатынаған қалпы атты тастай беріп, үйге 

Серік АҚСҰҢҚАРҰЛЫ,
ақын. 

бірақ мен оған таң-тамаша қала алмаймын. 
«Күзеуде», «Қыз ұзатқан», «Аққыз», «Бір 
атым насыбай», «Ақиық», «Атамекен» атты 
алты повесімен-ақ Ақаң өзінің Суреткер 
Жа-зушы екенін әлдеқашан дәлелдеп 
қойған-ды.

Тәңірім аздаған ақындығын ғана қиып, 
тар маңдайыма сыншылығын жазбаған соң 
осы бір көркем дүниелерді тамам жұрттың 
көзін бақырайтып қойып, тапа-тал түсте 
талдап беру мына менің қолымнан келе 
қоятын шаруа емес, әрине. Бірін-бірі 
толықтырып, біріне-бірі жетіп жығылып, 
бірінен-бірі асып-төгіліп жататын қазақ 
ойының көңілашарындай осы дүниелердің 
ішінен «Күзеуде» атты повесть жөніндегі 
өз ой-пікірімді дәл осы сәтте іркіп қалғым 
келмей отыр.

Бұл өзі – Арқаның Атасу өзенін ме-
к е н д е г е н  қ о й ш ы л а р  ж а й л ы  х и к а я . 
Көкейдегісін қабағынан танитын қыздай 
алған Уәкиладай бәйбішесі, өлгенде 
көрген Құдаймендедей ұлы бар, пайғамбар 
жасынан асқан Ршыман деген қария 
орманшының жесірі Торғынға ғашық 
болады. Ғашық болады да, бәйбішесі мен 
ұлын қыстауға көшіріп жіберіп, өзі күзеуде 
қалған соң, қасына Торғынды көшіріп 
алып тынады. Мұның бәрі екінің бірі, 
егіздің сыңары осынау күйкі тіршіліктен 

енді. Сонсоң үй ішінің толыққан жаңа 
мүліктеріне, тап-тұйнақтай жинақылығына 
тосаңсып аз-кем тұрды да, қамшысын 
бүктей ұстаған қалпы төрге шығып отыр-
ды. Бұл екі арада атты байлай салып ішке 
кірген Торғын да жалп етіп отыра кетудің 
ретін таппай, босаға жақта селтиіп тұрған. 
Осы кезде түйіліп отырған Уәкила мойын 
бұрып Торғынға көз тастап еді, оның білініп 
қалған ішін көрді. Іле өз көзіне өзі сен-
бей, таңырқай қадалып аз-кем отырды да, 
салқын жанарын тайдырып әкетті.

Сол сәтте Уәкила булыққан үстіне 
булыға түсіп, әбден шарасы таусылғандай, 
титықтап, басқа дәрмені қалмағандай, өзін 
шын мәнінде жаңа ғана керексіз сезінгендей 
құлазып, зеңіп бірауық отырды да, дауыс 
салып, жылап қоя берді. Қамшысымен жер 
тіреген қалпы теңселе отырып, ашық зарлы 
даусын көтере жылады.

– Бе-еу!.. Өз үйіме өзімді қонақ қып 
қойған Тәңірім-ау!..  Онша да мұнша 
жүргенде көремін дегенім осы ма еді-ай?! 
– дей келіп, Уәкила жүрегін кернеген мұң-
шерін жылау сөзімен ұзақ айтты. Өмір бойы 
көргенінің қиындық екенін, он бір құрсақ 
көтеріп,онын қара жерге тапсырғанын, 
әсіресе арыстай-арыстай үш ұлын қураған 
қу соғыстың жалмағанын айта келіп:

« Т а р  қ ұ р с а ғ ы м д ы  к е ң і т к е н ,  т а с 

Торғынға тағы да көз тастады. Сонсоң 
тамағын кенеп алды да:

– Өздерің ертеден-ақ ашына-жай боп, 
істің бәрін тындырып қойған екенсіңдер 
ғой, – деп Торғынның аяғының ауырлығын 
мегзей сөйледі. Бұл жолы ашумен емес, 
таңырқап, әйел жанын түсіне мүсіркеген 
пейілмен келеңсіз айтты.

– Е-е,  осындай болып қалдық.. . 
Тағдырдың неге бастап тұрғанын... – деп 
Торғын қысыла жауап берді».

Ақаң «Күзеудені» жазған кезде адам-
затпен салыстырғанда ап-азғантай-ақ 
көрінетін Алашқа ғана емес, жер шарының 
жартысын алып жатқан Кеңес Одағы 
дейтін кең-байтақ ГУЛАГ-қа тоталитарлық 
жүйенің социалистік реализм дейтін 
қарақұс құзғыны кірпік қақпай қарап 
тұрған-ды. Бұл кезде тоқал алуды аңсау 
түгілі, тірі жанның күмәнмен қарауға 
хақысы жоқ адам баласының шынайы 
Махаббат сезімі хақында да емен-жарқын 
шешіліп, керегінше көсіліп сөйлеуге хақың 
жоқ-ты.

СЕЙДІМБЕКОВ – СУРЕТКЕР! 

Хас суреткер қандай қоғамдық система, 
нендей жалмауыз цензор қасқая қарап тұрса 
да өзегін өртеген Шындықты көркем ойға 
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Ақселеуі

«Жалын» баспасынан жұлым-жұлым боп 
жарық көрді... Содан бұл туынды 1983-ші 
жылы «СҚ»-ның төртінші бетін түгел алып, 
«Құрлықтар» деген тақырыппен жалғанның 
жарығына шықты. Аталмыш қолжазба сол 
бес жылдың ішінде қандай өткелектен өтті, 
оған аузы дуалы қай көкеміз қандай лебіз 
айтты немесе нендей қатал үкім шығарды 
– мұны бір Ахаң білмесе, басқа ешкім 
білмейді... 

Оның жарыққа шығуының өзі бір жыр; 
одан біреулер антисоветтік сарын іздеген-
ді... 

– Мұны жарыққа шығаруға болмайды! 
– деген сол кездегі көзі тірі классигіміздің 
жазбасын да өз көзіммен көргем; Ахаң оны 
«сен жоғалтып аласың» деп, маған бермеді! 
Ол хат Ахаңның архивінде жатуы да мүмкін.

Басы дауда қалған қолжазба Қазақстан 
Жазушылар одағының поэзия секциясында 
қызу пікір туғызып, сол кездегі цензура мен 
редакторлардың сүзгісінен әрең өтіп, 1984-
ші жылы «Жалын» баспасынан әзер дегенде 
жарық көріп еді. Әдеби орта, жыр сүйер 
қауым қуана қабылдап, Ғафу Қайырбеков 
бастаған, Кеңшілік Мырзабеков, Жұматай 
Жақыпбаев, Ұлықбек Есдәулет қоштаған 
жылы лебіздер айтылды. 

Содан бері аттай 35 жыл өтіпті. Қоғамдық-
экономикалық-саяси формациялар ауысты. 
Бодан жұрт азат елге айналды. Алланың 
қалап, әруақтың жебеуімен менің маңдайыма 
ХХ-шы ғасырға ХХІ-ші ғасырдың көзімен 
қараудың қаракеті жазылған екен. Тәңіріге 
тәуба деп жүрмін. Ахаң көзі тірісінде поэмаң 
қиын кезеңге тап келді ғой. Қайта жаз! Елің 
– азат. Цензура жоқ деп еді. Сол жырдың 
өзімше кемеліне келді-ау деген соны Һәм 
соңғы нұсқасын «Жұлдыз» журналына жари-
ялап едім. Сол Ахаңның көзіне түспеді. Отыз 
жыл бойы осы жырдың азабын мен қалай 
тартсам, Ақселеу ағам да менен кем тартқан 
жоқ-ау деп ойлаймын. 

Ахаң – Әлихан Бөкейхан,  Ахмет 
Байтұрсын, Әлімхан Ермековтердің бізге 
қалған сарқытындай бір тұлға еді. Жендет 
Алаштың сорпа бетіне шығарын қолымен 
қалқып алғанда, Алла солардың көзіндей 
ғып Ахаңдарды қалдырып еді. Орынында 
бардың оңалып жатқаны-содан. 

Соңында көшпелілер цивилизация-
сының үш тағанындай «Қазақ әлемі», 
«Қазақтың күй өнері», «Қазақтың ауызша 
тарихы» сынды үш сом дүниесі қалды. 
Ахаңдары бар Алаш өткен-кеткенін жа-
дынан шығара алмайды. Өткенін ұмыт паған 
ұлттың келешегі де кемел болады. 

АХАҢ КЕТТІ...

Ахаң кетті-ау, көрсетпей қарасын да,
Қалған қара қазақтың бәрі  –  осында.
Алла ғана тұр қазір, біздер жоқпыз  –  
Ақселеу мен Алаштың арасында.

Көзге Алаштан басқаны қара көрмей,
Қаракөгім – қайтсе де қалар өлмей;
Құлағына ғаламның бір жетерсің,
Қазақтағы ғажайып қара өлеңдей!

Қайран, Ахаң, 
Хош, арда Алашұлы,
Әлиханның ақтық бір жан ашуы!
Жидебай мен Қараойдың 

шырақшысы ең,
Алла менен Абайдың жарасымы!

Қазақ болу қашан да ғажап қой деп,
Ауа жұту Алашсыз азаптай боп, – 
Паң кейіпте жүруші ең, 
Дүниеде 
Пайда болған Алғашқы Қазақтай боп!

Сарыарқаға аспаннан дүбір еніп,
Саф алтындай орның үңірейіп, –
Енді, міне, Ең Соңғы Қазақтайын,
Қайда көшіп барасың күңіреніп?!

Кімдер сенің төбеңнен өкім етті,
Кімдер сенің сыртыңнан көкіп өтті?
Адамзатқа жіберген Алашымның, 
Елшісі боп Сен қалдың  – 
Өкілетті!

Қазағыңның тартып бар күйігін де,
Көңіліңнің болмады-ау, күйі, мүлде.
Фәниде де биікте жүріп едің,
Бақида да қалдың сол биігіңде!

тән асқақ, ұлы сезімнің не екенін сезінбей, 
түсінбей дүниеден қайтатын қасіретті 
қоғамдық жануардан өткен қасиетсіз бар ма 
екен бұл жарық дүниеде?! Ақаңның Ршы-
маны соның бәрінен де асқақ тұр! Ол бәз 
біреулердей байлықты көздеп, мансапты 
қуып, «нан жеу үшін өмір сүрмейді, өмір 
сүру үшін нан жейді» (Сенека) ғой.

Дүниежүзілік әдебиетте махаббаттың 
машақатын кемеліне келтіре суретте-
ген шедевр дүние аз емес, әрине. Деген-
мен, пайғамбар жасынан асқан қазақтың 
ғажайып іңкәр сезімі хақындағы осы бір 
әрі қысқа, әрі нұсқа дүниені біздің өз ана 
тілімізде қазақша оқитынымыз қандай 
ғажап, шіркін?! Ршыманы бар қазақтың 
ырысы да басқадан кем бола қоймас, 
елдің бәрі жаппай еліріп, ішіп-жемін ғана 
күйттеп, халықтан тобырға айналып бара 
жатқанда біздің ақ сақалды атамыздың өзі 
қасиетті Махаббат құсымен бірге аспанға 
қалықтап бара жатыр ғой...  Мұндай 
елдің үрім-бұтағының қайдағы бір құрт-
құмырсқалармен қоса қара жерде қалып 
қоюы мүмкін емес деп ойлайсың. Иншалла, 
түбі солай болсын! Әттең, қазақшасы менен 
өткен Ақаңның «Күзеудені» орысшалап 
«повесть» деп жібергені қалай екен осы? 
«Дастан» демесе де, «хикая» дей салмай ма 
екен дейсің...

АҚСЕЛЕУ – АҚЫН!

И і с і  қ а з а қ т ы ң  д а ,  ғ а л а м н ы ң  д а 
түсінігінде жазушы дегеніміздің өзі алды-
мен – ақын! Ақаңның түнде түсінен, күндіз 
ойынан шықпайтын қазақ фольклорынан 
бастап, жер-жаһанның ауыз әдебиетінің 
небір жауһар дүниелері ақындық шабыттың 
туындылары емес пе еді?! XX ғасыр оқыр-
мандарының көзін арбап, көңілін дауалаған 
Габриель Гарсия Маркестің «Жүз жылғы 
жалғыздық» романы да қара сөзбен 
жазылған дастан-ды.

Біреу өлеңді өлеңмен жазады. Бірақ 
оның көбісі – тақпақ!

Біреу өлеңді қара сөзбен жазады. Нағыз 
поэзия сол болуы мүмкін... Ақын бо-
лып тумаған прозашылардың құлағына 
алтын сырға, олардың жазғандарының 
мүлдем оқылмайтындығы, повестерінің 
– у, романдарының –су татитыны, міне, 
содан! Ақаңның алпысыншы-жетпісінші 
жылдары «Лениншіл жастың» бетінен 
түспеген Алаша хан, Жошы мазарлары, 

Домбауыл кешені, көшпелілер мәдениеті, 
үңгіртаным, күй-шежіре, халықнама 
х а қ ы н д а ғ ы  о й - т о л ғ а м д а р ы н ы ң  ө з і 
поэтикалық туындылар болатын-ды. Күні 
бүгінге дейін көркем шығарманы газет 
тілімен жазатын жазушылар мен көзінің 
алдынан басқаны көруден қалған, ой-
пікірі қатып-семген журналист ағайындар 
сол газеттің алпысыншы-жетпісінші 
жылдардағы тігіндісіне көз сүзсе, елге 
қарау өз алдына, жерге қарауға шама-
шарқы келер ме екен? Сол жазғыштарды, 
шіркін, Алланың алдына апара алмасақ та, 
алқымынан ұстап, Ақаңның алдына алып 
барар ма еді?! 

Ақаңды мен алпысыншы жылдар-
дыц аяғы, жетпісінші жылдардың ба-
сында алғаш осы Қарағандыда көрдім. 
Ақаңды көргенде, өзім қазақ бола тұрып, 
ғұмырымда тұңғыш рет нағыз қазақты 
көргендей күй кешкендей едім. Үйіндегі 
төселген сырмағынан бастап, ілулі қасқыр 
ішігі, жинаған ер-тоқым, жүгені, тіпті атқан 
насыбайына дейін – қазақша. Ақаңмен кез-
дескен сайын өзімнің шала қазақ екенімді 
іштей сезініп тұрам...

– Орысшалау ойлайды екенсің, бала, 
– деді ол. 

Сонда өз осалдығымды өзіммен бірге 
аңғарған мынау Исаға ұқсас сары кісі 
пайғамбар шығар деп ойлағам.

Иә, 70 жыл бойы желкемізден түспеген 
қызыл империя орысшаға шорқақ елдің 
өзін орысша ойландырып, орысша жаз-
дырып, орысша сөйлетіп жіберіпті. Қазақ 
әдебиетіндегі  қаламдастарымыздың 
көпшілігі әлі сол рухани отаршылдықтың 
қ а м ы т ы н  к и і п ,  а р б а с ы н  с ү й р е п 
жүр! Олардың жазғандарының егіздің 
сыңарындай бір-біріне өте ұқсастығы 
осы ұлттық ойлау жүйесінің жоқтығынан. 
«Қазаққа он жазушы көп емес, жүз жазушы 
аз емес», – деп ұлы Ғабең айтқандай, бір-
бірінен инкубатордың балапанындай аумай 
қалған сол жазғыштар қаншама көп болса 
да, Алашта Ақселеу – біреу-ақ. 

« X X  ғ а с ы р д ы ң  ж и ы р м а  с ә т і н і ң » 
қолжазбасын алдына алып барғанымда 
оның қалай қуанғаны әлі көз алдымда. 
Егер Ақаң болмаса, бұл дүниенің кітап 
болып шығуы, менің ақын болып қалуым 
неғайбыл еді!

Менің Ақаңа арнап жазған өлеңдерім 
көп. Бірақ бүгін соның біреуін тілге тиек 
етіп, аяулы ағаға жырдан шашу шашайын. 

Эссе
ШАШУ

Ит көрген ешкі көзденіп 
Жүргенде іште іріңді. 
Ғаламат заман кез келіп, 
Қазағың өліп-тірілді!
Үш ғасыр болып кісенде, 
Сан кешіп бастан мазақты, 
Қырық тоғыз деген мүшелде 
Көрдіңіз осы Ғажапты!
Алашың – азат, не керек,
Алаң ой болса да басыңда.
Жердің Жеті кереметі дейтін керемет – 
Түк емес мұның қасында!
Алдыңнан сан жұрт бал ашты, 
Бұзылмасын оған түс-өңің. 
Көрсе екен алып Алашты 
Алпыс бір дейтін мүшелің!
Жетпіс үш дейтін мүшелің 
Жер-көктің қосып арасын, 
Жер-жаһан білмей түс-өңін 
Алашқа аң-таң қарасын!
Лүпілдеп жүрегің шерменде, 
Қырандай тұғырыңа қонарсың. 
Сексен бес мүшел келгенде 
Он сегізге келгендей боларсың.
Сөнген де ұмытылып, солған да, 
Осы бір бекзат дер шағың. 
Тоқсан жеті мүшеліне толғанда 
Қонаққа шақыр Жер шарын! 

Ауырлап сәл-пәл аяғың, 
Көзін арбап хас сан ханымның, 
Сәкеннің ұстап таяғын,
Төріне шық дастарханының!
Алаштың мөлдіреп аспаны, 
Арнаңнан, Аға, тасып-тол! 
Жамбылдың жасынан ас-тағы 
Жап-жас аруға ғашық бол!
Қуанып, нұрың мол кезде, 
Еркеңе қара есінеп... 
Жеңгеміз түгіл, сол кезде 
Жер-жаһан Сізді кешіред!

МЕНІҢ АҚСЕЛЕУІМ

Өлеңнің отымен лапылдап, өртеніп 
кеткелі жүрген кезіміз. «ХХ ғасырдың жиыр-
ма сәті» қағазға түскенде ет қызуымен алғаш 
рет Ахаңа (ол кезде республикалық басты 
газет «Социалистік Қазақстанның» Әдебиет 
және өнер бөлімінің меңгерушісі) көрсетіп 
едім: «Серік-ау, біз поэма түгілі, өлеңнің 
өзін қатал тезден өткізіп, әрең жариялаймыз 
ғой... Тастап кет» деген. Бұл – 1977 жыл. Бұл 
поэманы мен Қарқаралының Жиренсақал 
тауының етегінде жатып жазып  едім. Ақаң: 
«Біз поэма баса алмаймыз ғой? Бізде «бес 
өлең» деген рубрика бар, соған ыңғайлап 
көрейін» деді. Тастап кеттім. Бір аптадан 
кейін қайта айналып келсем, Ақаң мені 
бас салып құшақтай алды. Ол кезде қызара 
бөртіп жүретін кезім. 

– Айналайын, Серік, – деді Ақаң, – Мен 
сенен бірдеңе сұрасам, соны маған қиясың 
ба?

– Ол не? – деппін сасқанымнан. 
– Арағыңды берші маған?!. 
Мені бір «алқаш» деп естіген ғой! 

Біреулер оңдырмай сыртымнан жамандап  
қойған... 

– Өзімде бары осы ғана? Оны сізге бер-
сем, маған не қалады?! – дедім. 

Ақаң сол жолы тебірене сөйлеп, жырдың 
көңілінен шыққанын айтты. Поэма сол 
жатқаннан «Социалистік Қазақстанның» 
қоржынында бақандай бес жылдай  жатты. 
Күдерімді үзе бастағам. Совет Одағының 
к е з і н д е  Қ а р қ а р а л ы ғ а  « П р а в д а »  м е н 
«Социалистік Қазақстан» шыққан күні 
келуші еді. Әлі есімде, күн сенбі болатын. 
«Социалистік Қазақстанның» төртінші бетін 
ашып қалсам, «Құрлықтар» деген атпен бір 
бетті алып менің поэмам тұр! 

Сол поэма советт ік  цензура  мен 
редактордың сүзгісінен әзер өтіп, 1984 жылы 
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Погода, сезоны года 
претерпевают значительные 
изменения, наблюдаются 
заметные перепады 
температуры, во многих 
странах появляются огромные 
провалы, большие разломы в 
земной коре, идут небывалые 
наводнения, появляются 
или исчезают водоёмы, на 
небе, в космосе фиксируются 
необычные явления и т.д.  

знать их причины и принимать 
адекватные решения, действия, 
если, конечно, власть имущие 
примут их к сведению и этого 
захотят. 

Например, на сайте указаны 
опасные для жизни человека 
города и районы нашей респу-
блики, подверженные наводне-
ниям, откуда необходимо пере-
селять людей. Или сведения о 
том, что в Алматы никогда не 

ЛИВНИ БЬЮТ РЕКОРДЫ: 
НАСТУПАЕТ ТРОПИЧЕ-

СКИЙ КЛИМАТ?

Небывалые метаморфозы 
происходят с погодой! Если 
проследить за выпадением осад-
ков за последний год, то всё 
чаще стали звучат данные о ре-
кордных ливнях в разных частях 
света.

    
Ливень, прошедший в Ан-

каре (Турция) 5 мая этого года, 
признан самым мощным за не-
сколько столетий. Весь гигант-
ский объём воды обрушился 
всего за 9 минут. Это привело 
к сильному наводнению, не-
сколько улиц были затоплены 
полностью.  

В Париже 9 июля 2017 г. 
выпало рекордное количество 
осадков, затопило дороги и 
станции метро. Всего за час 
выпала почти месячная норма 
осадков – около 50 мм осадков.  

Вечером 25 июля и в ночь на 
26 июля 2017 г. в Минске выпало 
рекордное количество осадков 
– это 87% климатической ме-
сячной нормы. Такого дождя не 
было за историю метеонаблюде-
ний – выпало 77 мм дождя.  

И в Москве зачастили не-
бывалые ливни, например, 15 
августа 2016 г. прошел рекорд-
ный ливень, сильнейший за по-
следние 130 лет. 30 июня 2017 г. 
в Москве выпало 65 мм осадков 
или 84% от месячной нормы.  

В последние годы и в Гер-
мании прошли сильнейшие 
ливни, вызвавшие наводнения.

В Алматы в этом году в мае 
начались «тропические» дожди, 
которые продолжаются в июне.

Контактер-проводник Галия 
Кажигалиевна Керей раскры-
вает суть дождевого очищения: 
«По всему миру идёт очищение 
дождём – это не только по-
топление негативных зон, но и 
позитивное очищение. Очище-
ние дождём, новой водой затра-
гивает не только растительный 
мир, атмосферу, почву. Наблю-
дательные горожане заметили, 
наверное, значительное сокра-

щение и даже отсутствие многих 
видов насекомых, а также птиц. 

Через сито очищения прой-
дут страны и люди. Со време-
нем установится тёплый кли-
мат в течение всего года, и в 
нашей стране урожаи будут 
круглый год. В последние годы 
появились природные условия, 
благоприятные для роста ово-
щей и фруктов, их не поедают, 
как раньше, черви. Исчезнут 

Даже природа самих осадков 
изменилась – дожди становятся 
как бы тропическими. Эти дож-
ди – явный признак будущего 
тропического климата без зимы, 
морозов, снега, признак начала 
изменения климата в сторону 
вечной весны. 

В целом многие нынешние 
небывалые явления на Земле 
можно воспринимать как знаки 
природы наступления новой 

изменении конфигурации кон-
тинентов, наступлении тропи-
ческого климата и т.д.  

Наличие такой информации 
и объяснения многих загадоч-
ных явлений – отход океани-
ческой воды, исчезновение или 
появление водоёмов, обильные 
дожди зимой и другие явления 
– ложатся как очередные пазлы 
на будущую картину Земли. И в 
общих очертаниях этот будущий 
мир виден – идёт восстановле-
ние, возрождение первоначаль-
ного мира, изначальной Земли.

Например, в статье «Не-
видимая стратегия Природы» 
(11.07.2014) говорилось о «сти-
рании» с карты некоторых аф-
риканских стран. В материале 
«Об Институте Галии Кажга-
лиевны Керей» (15.03.2003) 
раскрываются причины гло-
бальных изменений: «В целом 
по Земле идёт возрождение 
изначального климата и кон-
фигурации континентов, фау-
ны и флоры. Вследствие этого 
происходят невиданные при-
родные процессы, катаклизмы, 
которые вызовут и социальные 
изменения». 

В марте 2018 г. в СМИ поя-
вилась новость: «После сильных 
дождей 19 марта в Восточно-
Африканской рифтовой долине 
образовался огромный разлом, 
который свидетельствует о гря-
дущих континентальных транс-
формациях. Трещина протя-
нулась на 3000 км в кенийском 
округе Нарок. Её глубина и ши-
рина составляют более 15-20 м».

После этого в соседней 
Уганде тоже появились трещи-
ны. После сильных дождей в 
округах Бупото и Намисиндва 
в районе Намисиндва обра-
зовались несколько крупных 
трещин, были разрушены около 
300 домов. Разломы в земле про-
ходят прямо под домами людей. 
Смыты сады и мосты.

Уже учёные заговорили о 
том, что атлас мира вскоре при-
обретёт новые черты, хотя они 
представляют это по-другому, 
не говоря о том, что эти про-
цессы, по их мнению, займут 
миллионы лет.

Как объясняет Галия Ке-
рей, эти процессы займут не 
миллионы лет, а произойдут 
сравнительно быстро: «Земля 
как бы оборачивается, выво-
рачивается, края сомкнутся, а 
середина земли станут краями, 
и снизу появится новая земля с 
новым содержимым. Это мож-
но назвать перевоплощением, 
когда люди не будут понимать: 
было ли это так раньше или это 
всё – новое. Всё это будет во 
благо, всё, что не нужно, уйдет 
вниз. Будут разрушаться то, что 
находятся на линии разлома».

Информация Галии Керей о 
будущем исчезновении океанов 
ныне находит подтверждение: 
об этом говорилось в статье 
«Беспрецедентный случай ухода 
океанической воды». В 2017 г. 

ЗНАКИ ПРИРОДЫ: 
Земля приобретёт новые очертания  

грызуны, пресмыкающиеся, 
термиты, да и все остальные на-
секомые, кроме пчёл.  

Останутся лишь полезные 
животные, птицы, растения, 
часть из которых видоизменит-
ся в лучшую сторону, а также 
появятся новые виды животных 
и растений. 

Чистая  вода  проникает 
сверху и смывает с земли, что 
надо смывать, в том числе жив-
ность. 

В этой связи на Земле ме-
стами было прохладно, но это 
временный процесс, пока при-
бывает новая вода. В атмос-
фере похолодало вследствие 
проникновения приходящей 
воды с нижней земли к своему 
исконному месту через слой 
вечной мерзлоты, поэтому по-
ступающая вода холодная. 

эпохи, на которые необходимо 
обратить внимание. Эти явле-
ния в будущем будут случаться 
чаще». 

ЗЕМЛЯ ПРИОБРЕТЁТ 
НОВЫЕ ОЧЕРТАНИЯ

     
Да, природа даёт знаки о 

грядущих переменах. Напри-
мер, в Астане после сильнейше-
го урагана 22 мая этого года на 
небе появилась надпись «Аллах» 
на арабском языке.

Нередко в силу отсутствия 
достоверной информации, не-
понимания глубинного смысла, 
значения и адекватного объяс-
нения этих изменений многие 
государства мира выстраива-
ют свою политику, экономику 
в ущерб себе и человечеству. 
Природоохранные ведомства, 
политики, экономисты, учёные 
даже не обращают внимания на 
знаки природы.  

В информационном плане 
об этих событиях Казахстан в 
целом, Алматы в частности, на-
ходится в отличном положении 
– на сайте целителя-медиума 
Галии Керей «galiya.kz» имеют-
ся многоплановые, разносто-
ронние сведения, в том числе 
информация от Небесных Сил. 

По этой причине Казахстан 
имеет преимущество – быть в 
курсе глобальных изменений, 
в том числе в нашей стране, 

будет разрушительного зем-
летрясения, по этой причине 
нет необходимости в сейсмо-
тренировках, сейсмоусилении 
зданий, сейсмических проектах 
и т.д. 

О будущем наступлении тро-
пического климата на сайте 
было заявлено давно, об этом 
было написано в «Книге Луны 
о Новой модели жизни» (Алма-
ты, 2004). Не говоря о причинах 
болезней, продлении жизнен-
ной энергии, об адекватном 
отношении к наступлению но-
вой эпохи Водолея и соответ-
ственного изменения сознания 
человека.

Информация о глобальных 
изменениях на сайте «galiya.kz» 
ныне стала подтверждаться в 
реальности, в частности, о бу-
дущем исчезновении океанов, 
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Такова непростая ситуация на рынке труда. Для казахскоязычных специалистов хороших 
вакансий немного. Причем страдают от этого и они, и потребители, и бизнес.
Сегодня спрос на казахскоязычных специалистов гораздо меньше, чем на русскоязычных 
— по крайней мере, в больших городах. Со временем ситуация исправится, но нынешняя 
молодежь к тому времени уже станет людьми среднего возраста. И для многих из них так 
и не откроются возможности, которые могли бы быть. Одновременно и бизнес многое 
теряет, потому что лишается широты маневра на рынке труда. Так считает алматинский 
предприниматель и PRщик Юрий Дорохов.

Экология 

Почему казахскоязычному 
труднее найти хорошую работу?  

 ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО 

воспользуется онлайн-переводчиком, а в 
худшем просто поверит на слово.

Сошлюсь на свою практику. Если 
контент изначально делается на русском и 
потом переводится на казахский, результат 
все равно не тот. Даже если его делал опыт-
ный спец. Текст получается не настолько 
точный, не настолько цепляющий. Просто 
потому, что языки даже относятся к разным 
языковым семьям. Поэтому нужно не пере-
водить, а писать сразу самостоятельный 
казахский текст.

Уже начали появляться специалисты, 
которые одинаково блестяще владеют 
обоими языками и могут написать два от-
дельных текста. И аудитория реагирует на 
это очень положительно. Однако до сих пор 
чаще всего все-таки тексты не пишут, а пе-
реводят. В результате бизнес теряет какую-
то часть прибыли. Так что те компании, кто 
первым освоит создание оригинального, а 
не переводного контента, получат большое 
конкурентное преимущество.

Активно растет доля потребителей, ко-
торая предпочитает общаться на казахском 
языке. И что важно, в крупных городах 
тоже. Продолжается миграция в большие 
города из маленьких и сельской местности. 
Я переехал в Алматы из России 10 лет на-
зад. И в то время казахскую речь на улицах 
города слышал гораздо реже, чем русскую. 
Где-то года два-три назад, по моим субъ-
ективным ощущениям, все уравнялось. А 
сейчас мне иногда кажется, что казахскую 
речь я слышу даже чаще, чем русскую.

 
БИЗНЕСУ УЖЕ ПОРА 
ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ

– Молодежь чаще говорит или люди по-
старше?

– В основном молодежь. Так ведь и 
будущее за молодыми. Со временем казах-
ский язык будет все больше доминировать. 
Без всяких революционных потрясений, 
чисто естественным путем.

И сейчас бизнесу нужно заранее, не 
дожидаясь, пока припрет, искать казах-
скоязычных сотрудников, создавать для 
них условия работы. Здорово было бы 
внедрять изучение казахского языка вну-
три компании. Но знаю по себе, насколь-
ко это непросто. Мы дважды пытались 
устроить в офисе курсы казахского языка. 
Оба раза неудачно. Работы много, сложно 
собрать всех в одно время в одном месте, 
даже не во время рабочего дня. Регулярно 
срочные проекты, авралы и так далее. 
Один человек пропустил занятие, другой 
пропустил — и группа уже не может идти 
в едином темпе.

Но я не теряю надежды, что все-таки мы 
этот проект реализуем.

Роман ИВАНОВ
365info.kz, 25.06.2018

— Юрий, так почему казахскоязычные 
специалисты сейчас менее востребованы?

— В крупных городах, как правило, 
бизнес недостаточное внимание уделяет 
казахскоязычным клиентам. Если точнее — 
коммуникациям с такими потребителями. 
Между тем уже достаточно много людей 
знают казахский лучше русского. Не берусь 
оценить процент, но их количество растет. 
В основном это те, которые переехали в 
большой город из провинции. В основном 
в Астану, Алматы, Караганду и так далее.

— И тут у них возникают проблемы?
— Во-первых, им зачастую непросто 

устроиться на хорошую работу. В боль-
шинстве городов те, кто владеет русским, 
но не знает казахского, все равно быстрее 
отыщет подходящую вакансию. А когда 
наоборот, большинство рабочих мест для 
таких соискателей закрыто. Потому что 
его просто не будут понимать коллеги по 
работе и руководство. И у компаний тоже 
уменьшается выбор на рынке рабочей 
силы. Причем раньше это было характерно 
для низкоквалифицированых кадров, а 
сейчас все больше становится актуальным 
и для молодых специалистов. Таким об-
разом, у них сужается карьерное поле, а 
насчет бизнеса я уже сказал.

ПЛОХО И РАБОТНИКАМ, 
И КЛИЕНТАМ

— Речь идет о действительно квалифици-
рованных специалистах? Им мешает только 
незнание русского языка, во всем остальном 
вполне конкурентоспособны?

— В большей степени речь о людях со 
среднеспециальным техническим обра-
зованием. Их уже нельзя называть неква-
лифицированной рабочей силой. Своими 
профессиями эти люди владеют неплохо, 
по крайней мере, на своем уровне. Без осо-
бых проблем находят работу без требуемых 
специальных навыков, например, опера-
торы в колл-центры. А где таковые навыки 
нужны — уже сложнее.

Но эта проблема постепенно снимает-
ся, потому что бизнес понимает тренды. 
Сейчас все более востребованы спецы со 
знанием казахского языка, прежде всего, 
в общении с клиентами. Банки, магазины, 
страховые компании, то есть где работают 
непосредственно с населением. Хотя на 
офисную работу пока еще легче устро-
иться с хорошим знанием русского, а не 
казахского. Даже если кандидат вообще не 
владеет казахским.

Не думаю, что это какая-то сознатель-
ная дискриминация. Просто следствие 
того, что в основном в большинстве круп-
ных городов язык делового общения имен-
но русский. Может быть, за исключением 
Шымкента и городов Западного Казах-
стана. Менеджеры, представители управ-
ленческого звена казахский язык либо не 
знают, либо знают плохо.

В результате немного обделенной ока-
зывается и казахскоязычная аудитория по-

требителей. Просто потому, что основная 
масса маркетологов, рекламщиков — рус-
скоязычны. Но казахскоязычная аудитория 
растет.

СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИТСЯ, 
НО НЫНЕШНЯЯ МОЛОДЕЖЬ ВСЕ 

РАВНО ПОСТРАДАЕТ

— Можно ли спрогнозировать некую 
критическую точку по времени, когда эта 
проблема станет уже весомой и потребует 
уже немедленной реакции?

— Думаю, какой-то критической точки 
не будет. Да, сейчас бизнес отстает в силу 
определенной инерции, но постепенно 
этот перекос устраняется. Пока компании 
находятся в позиции догоняющих, но ведь 
догоняют же.

Могу привести пример: в моем агент-
стве пять лет назад специалистов со знани-
ем казахского языка не было вообще. И они 
нам были не особенно нужны. Год назад 
понадобился один человек со знанием го-
сязыка. Тогда я потратил кучу времени на 
поиски. Нужно было, чтобы он не только 
владел языком, но и обладал необходимой 
квалификацией. А у всех кандидатов в на-
личии было либо одно, либо другое. Сейчас 
у меня работают два человека, отвечающих 
обоим требованиям. Кадры адаптирова-
лись и последние полтора года сотрудников 
находим без труда.

– Получается, что проблема уже снята?
– В значительной степени, но не со-

всем. До сих пор от других слышу жалобы, 
что трудно найти человека, который бы 
и владел языком, и имел нужные на-
выки. Но спрос на таких растет и рынок 
рабочей силы будет адаптироваться. Есть 
спрос — рождается предложение, все идет 
естественным путем. Но это касается 
внешних коммуникаций — с клиентами и 
потребителями. А вот проблема внутренних 
коммуникаций никуда не делась. Особенно 
серьезно она стоит в крупных компаниях.

– Ее решают как-нибудь?
– Здесь сложно что-то предпринять 

сразу. Думаю, это будет решаться посте-
пенно, по мере появления новых молодых 
кадров. Полагаю, в течение лет десяти 
проблема будет снята целиком. Но к этому 
времени нынешняя молодежь будет уже 
людьми среднего возраста. И для многих 
из них так и не откроются те возможности, 
которые могли бы быть. Скорее всего, они 
просто не смогут сделать карьеру. В лучшем 
случае их карьера будет не такой быстрой и 
успешной, как могла бы быть. А компании 
недополучат рабочую силу.

ПОЧЕМУ КАЗАХСКАЯ 
РЕКЛАМА «НЕ ЦЕПЛЯЕТ»?

— Часто жалуются на плохое качество 
текстов на казахском языке, в частности 
рекламных.

— Это как раз связано с нехваткой 
кадров. Не всегда учитывают менталитет, 
иногда просто неграмотно пишут. И рекла-
ма оказывается не такой эффективной или 
даже вызывает отторжение.

Владельцы фирм, то есть люди, которые 
принимают окончательное решение, часто 
не способны сами оценить казахскоязыч-
ный контент. Начальнику приносят на 
утверждение работу, а он в лучшем случае 

вода загадочно исчезла с пляжей 
в Бразилии, Багамских Остро-
вах, Уругвае. В начале 2018 г. от 
берегов Эквадора неожиданно 
на 100 м отхлынула вода оке-
ана! Недавно в Таиланде вода 
отошла от берега на 2 км. Это 
первые признаки ухода океани-
ческой воды.

ЗЕМЛЯ ИЗМЕНИТ 
СВОЮ ФОРМУ: 

ОНА СТАНЕТ КРУГЛОЙ!
 
Кроме этих явлений слу-

чались и другие загадочные 
явления. Например, в США 
зафиксировали в небе облако 
в виде буквы «О», в некоторых 
странах в небе видели какие-то 
огни, спрайты, «зарницы», а 
Тихий океан начал светиться 
синим цветом (это случалось и 
раньше, но такой интенсивно-
сти и яркости – впервые) и др. 

Стали появляться новости о 
каких-то непонятных явлениях 
и в космосе: из Солнца вылетел 
НЛО, в 100 раз больше Земли, 
камеры МКС зафиксировали 
гигантский объект недалеко от 
Земли, зафиксирован гигант-
ский инопланетный луч из на-
шего Солнца и т.д.

Все эти явления сигнализи-
руют о начале изменений нашей 
планеты и Вселенной. Когда 
Галия Керей говорила о возрож-
дении изначального климата, 
конфигурации континентов, 
Земли, имелось в виду не только 
изменения континентов, но и 
то, что планета приобретёт пер-
воначальные очертания, форму.

Вот что сказала Галия Кажи-
галиевна об изменении Земли: 
«Ведь Земля является не ша-
ром, а приплюснутым у полюсов 
эллипсоидом. Поэтому радиус 
Земли не постоянен: он боль-
ше около экватора и меньше 
около полюсов. Если разрезать 
мысленно земной шар вдоль 
оси вращения, то в сечении мы 
получим эллипс. Это означает, 
что кривизна поверхности зем-
ного шара вблизи экватора более 
сильная, чем около полюсов. 
Из-за эллипсоидности Земли и 
наклона оси вращения идёт не-
равномерное освещение планеты 
Солнцем, световое время суток 
– удлинилось, а ночь – короче. 

Небесные Силы принима-
ют во внимание, чтобы люди 
имели возможность отдыхать в 
ночное время, и для этого ночи 
должны быть не короткими. 
По этой причине экватор будет 
укорачиваться, а меридиан – 
увеличиваться. Небесные Силы 
постараются длину экватора и 
меридиана совместить, чтобы 
Земля приняла форму круга для 
её одинакового освещения. Но 
для этого также нужно исчез-
новение гор – это произойдёт в 
тихой «версии». 

Сплющенность Земли по-
явилась из-за действий тёмных 
сил. Недаром чем ближе к эква-
тору, тем горы выше, чем ближе 
к полюсам, тем горы меньше 
или совсем нет. И изменение 
величины экватора вызовет по-
следующее исчезновение гор.

Это самая главная новость 
– изменение Земли, которое 
ожидает человечество и что 
оно получит. Это нужно и для 
подготовки человечества, когда 
взойдут Три Солнца – Земля 
должна освещаться равномер-
но, ночей не будет, везде будет 
одинаково светло». 

Дастан ЕЛДЕС  
d.eldesov@mail.ru
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- Азат Турлыбекович, вопрос о 
долгах ТОО весьма актуален для 
казахстанского бизнеса. Давай-
те откровенно: за что вы сейчас 
боретесь - за право учредителей 
ТОО уходить от ответственности 
за долги?

- Мы боремся за то, что-
бы в стране работали законы и 
здравый смысл. В мае депутаты 
«Ак жола» обратили внимание 
правительства на тенденциоз-
ное разъяснение департамента 
госдоходов Алматы о переносе 
долгов предприятий на учреди-
телей и управленцев ТОО. Да, 
там было и уточнение: дескать, 
если предприниматели нару-
шили закон, например предна-
меренно довели компанию до 
банкротства.

Но ведь факт преднамерен-
ного (!) доведения до банкрот-
ства должен быть доказан судом 
по совокупности целого ряда 
признаков, таких как сговор, из-
влечение личной выгоды и т. д.

А из ответа правительства 
на наш запрос следует, что 85% 
взысканий на личное имущество 
учредителей ТОО производится 
лишь на том основании, что 
предприниматель за 6 меся-
цев до наступления неплате-
жеспособности предприятия 
не инициировал процедуру его 
банкротства.

Они что, живут в какой-то 
другой стране? По данным На-
ционального доклада НПП о со-
стоянии предпринимательства, 
80% предприятий испытывают 
трудности с привлечением ин-
вестиций, еще 64% жалуются на 
проблемы с получением креди-
тов. Многим подрядчикам по 
тем или иным причинам (вклю-
чая и банальное вымогательство) 
госорганы, нацкомпании или 
недропользователи месяцами 
задерживают оплату за уже по-

надлежащим ему имуществом. 
Учредители же отвечают только 
тем, что они внесли при созда-
нии предприятия в его уставный 
фонд. Это аксиома. Руководи-
тели компаний могут нести до-
полнительную ответственность, 
если речь идет о преднамерен-
ном доведении до банкротства, 
как и записано в законе. Но эту 
преднамеренность нужно до-
казывать в суде, а не оставлять 
на усмотрение налоговиков. 
Помимо незаконности это еще 
и инструмент для вымогательств.

Просто чиновники в очеред-
ной раз решили переложить свои 
проблемы на предпринимате-
лей. В ходе недавнего обсужде-
ния отчета правительства за 2017 

Партия «Ак жол» уже второй раз за месяц обращает внимание 
правительства на странную ситуацию, сложившуюся вокруг взыскания 
задолженностей с товариществ с ограниченной ответственностью. 
Согласно нормам закона «О банкротстве и реабилитации» долги 
предприятий могут быть взысканы с учредителей ТОО. Однако 
в законе «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» указано, что участники ТОО несут риск убытков 
только в пределах внесенных ими вкладов. Из-за чего же возникло это 
противоречие и что с ним делать? Об этом корреспондент «Времени» 
поговорил с руководителем фракции «Ак жола» в парламенте Азатом 
ПЕРУАШЕВЫМ .

ставленную продукцию и произ-
веденные работы.

 Другими словами, нестабиль-
ное финансирование сегодня ста-
ло правилом, а не исключением в 
бизнесе. И талант предпринима-
теля состоит именно в способно-
сти бороться за выживание своей 
компании, преодолевать труд-
ности и испытания. Многим из 
них удается найти решение не за 6 
месяцев, а за 6 дней до часа икс. А 
правительство предлагает бизнесу 
не бороться, а сразу сдаться и бан-
кротиться. Но кто будет кормить 
этих людей? И что получится в 
сухом остатке? Вместо массового 
предпринимательства, о кото-
ром говорит президент, в бизне-
се останутся только олигархи и 
компании, связанные с чинов-
никами и сидящие на тендерах. 
Все остальные предприниматели 
находятся в свободном рынке и 
полностью зависят от платеже-
способного спроса населения, 
который сегодня подорван после 
серии девальваций. Но именно из 
них формируется реально конку-
рентоспособный бизнес, который 
выживает не благодаря, а вопреки 
обстоятельствам.

И вот против него-то и на-
правлены эти меры налоговиков.

- И в этом есть определенная 
логика. Долг у твоей компании - 
плати.

- Если мы говорим о ТОО, 
то логики нет. Еще в 1807 году 
Кодекс Наполеона во Франции 
постановил, что «участники не 
несут убытки свыше размера их 
вклада в общество». Затем ана-
логичные нормы были приняты 
в штате Нью-Йорк, а в Вели-
кобритании появился первый 
закон the limited responsibility. 
Суть этих норм заключается в 
том, что личная собственность 
учредителей (не участвующая в 
бизнесе) защищается от пред-

принимательских рисков. По-
этому эта форма компаний так 
и называется - «с ограниченной 
ответственностью».

Ее появление привело к на-
стоящей революции в мире биз-
неса, он перестал быть уделом 
избранных. Предприниматель-
ство стало массовым: можно 
вложить в дело небольшую сум-
му и рисковать только тем, что 
ты можешь себе позволить. В 
бизнесе ведь бывает всякое - и 
успехи, и неудачи. И нельзя за 
промах компании пускать по 
миру предпринимателей, иначе 
их просто не останется.

Поэтому даже в казахстан-
ском типовом уставе ТОО, ут-
верждавшемся правительством, 

БИЗНЕСУ НАДО ПОМОГАТЬ, 
А НЕ ОБДИРАТЬ

есть они не только не знают, но 
если и знали бы о предстоящих 
через 6 месяцев трудностях, ни-
как предотвратить их не смогли 
бы. Зато их имущество - жилье, 
автомобиль, накопления в банке 
- теперь тоже оказывается под 
угрозой.

- Так что предлагаете сделать 
- полностью отказаться от субси-
диарной ответственности? Тогда 
вообще никто платить по счетам 
не станет.

- Не утрируйте. Мы пони-
маем, что в конкретных случаях 
субсидиарная ответственность 
должна работать, например в 
товариществах с полной ответ-
ственностью (есть и такая фор-
ма), в закрытых АО и т. д.

год депутаты вскрыли несколько 
подобных «изобретений» прави-
тельства: например, сбор нало-
гов авансом за будущий период, 
то есть за доходы, которых еще 
нет в природе. И когда нам по-
казывают рост налоговых сбо-
ров, то во многом он достигнут 
спорными решениями, которые 
нам еще аукнутся.

Тем более когда мы сталки-
ваемся с игнорированием самой 
природы рыночных отношений.

- Но ведь взыскание предпо-
лагается не во всех случаях.

- Как раз в большинстве слу-
чаев эти взыскания необоснован-
ны. За прошедшие 3-4 дня после 
повторного запроса (который, 
кстати, СМИ дружно проиг-
норировали) мне позвонил до-
брый десяток предпринимателей, 
столкнувшихся с подобными 
претензиями налоговиков. Судя 
по всему, охота на ведьм, точнее, 
на бизнес, здесь только разво-
рачивается.

Да и ответ правительства 
на первый запрос весьма крас-
норечив: если в 85% случаев 
субсидиарная ответственность 
применяется просто по факту 
необращения бизнесмена за 6 
месяцев до неплатежеспособно-
сти, то, получается, реальных (а 
не выдуманных налоговиками) 
преднамеренных банкротств 
менее 15%.

Между тем в законе о ТОО 
указано, что общее собрание 
учредителей может проводиться 
один раз в год. То есть учредитель 
в течение года может и не знать 
о ситуации, в которую попала 
компания за полгода, а его уже 
считают виновным в «предна-
меренном доведении до банкрот-
ства», отберут личное имущество 
и выгонят на улицу семью.

Или возьмем пример с ми-
норитариями (владельцы не-
большой доли) ТОО или тех же 
АО. Они получают информацию 
о том, что происходит в их ком-
пании, тоже один раз в год и при 
этом не имеют возможности вли-
ять на управление предприятием 
в силу малой доли акций. То 

Фракция «Ак жола» также 
поддерживает норму об ответ-
ственности за преднамеренное 
доведение до банкротства, это, 
несомненно, правильно. Но 
такую вину нужно доказывать 
в суде в каждом конкретном 
случае совокупностью многих 
признаков (преступный умысел, 
личная нажива и др.), а не грести 
под одну гребенку только за то, 
что предприниматель боролся за 
свой бизнес и не опускал руки в 
сложных обстоятельствах.

Во всех иных случаях в от-
ношении учредителей ТОО, ак-
ционеров публичных компаний 
(АО) принцип субсидиарной от-
ветственности категорически не 
должен применяться - это крае-
угольный камень организован-
ных форм предпринимательства. 

Ну и второй момент: если уж 
правительство так озаботилось 
платежеспособностью тэоошек, 
давайте вернемся к определе-
нию минимального размера их 
уставного фонда. В свое время 
государство отказалось от этого 
регулирования, но, получается, 
уж лучше заранее выставлять 
требования платежеспособно-
сти, чем внезапно, как из-за 
угла, нападать и отбирать лич-
ное имущество у тех же самых 
людей, которым правительство 
ранее разрешило не создавать 
уставный фонд предприятия. 
Ведь в том и функция уставного 
фонда - служить источником 
финансирования и покрытия 
обязательств компании.

Открытые требования - это 
более честно, чем нынешний 
дамоклов меч над каждым чело-
веком, решившим попробовать 
себя в бизнесе и рискующим тем 
самым лишиться вообще всего.

Я уверен, что проблема тре-
бует тщательного и публичного 
обсуждения вместо нынешнего 
замалчивания и обдирания пред-
принимателей постфактум.

Михаил КОЗАЧКОВ 
Астана

time.kz, 25.06.2018 
(в сокращении)

раньше обязательно присутство-
вала норма о том, что учредители 
не отвечают по обязательствам 
предприятия, как и предприятие 
- по обязательствам учредителя. 
Но в 2015 году ее, оказывается, 
тихо и незаметно убрали, открыв 
тем самым дорогу для новых 
преследований предпринима-
телей.

Нужно учитывать, что мно-
гие учредители не участвуют в 
оперативном управлении свои-
ми предприятиями, а нанимают 
для этого менеджеров.

Но разве оправданно, что за 
ошибки наемных работников 
государство будет забирать дом 
у предпринимателя и выбрасы-
вать на улицу его семью и детей? 
Кому нужны такие риски? Люди 
просто перестанут инвестиро-
вать деньги и начнут уходить в 
теневую экономику либо пря-
тать деньги в матрац и требовать 
от государства пособия по бед-
ности и безработице.

Еще показательнее ситуация 
с владельцами акций публич-
ных акционерных обществ. По 
логике правительства эти люди 
теперь тоже должны гасить дол-
ги своих АО. Вы можете себе 
представить, во что превраща-
ется такой подход? Налоговики 
должны будут арестовывать иму-
щество и счета тысяч владельцев 
акций предприятий-должников. 
А у нас после «Народного IPO» 
действительно тысячи людей 
стали акционерами. Это бомба 
против фондового рынка, про-
тив любого IPO и важнейших 
начинаний главы государства, 
таких, например, как МФЦА. Да 
ни один инвестор не придет ни в 
МФЦА, ни в Казахстан вообще, 
если узнает о таком подходе. Что 
же это - и деньги вам дай, так 
еще и долги ваших компаний за-
крывай? Весь цивилизованный 
рыночный мир поднимет на 
смех любые наши презентации 
и приглашения инвесторов, если 
параллельно им рассказать об 
этой «засаде». Это отбрасывает 
нас даже не в XIX, а в пещерный 
век бизнеса.

- А кто, по-вашему, должен 
нести ответственность за долги 
предприятия?

- В указанных случаях само 
предприятие и отвечает при-
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Женис Байхожа за 
последние два года 
в газете «Central Asia 
Monitor» два раза 
остановился на вопросе 
беспрецедентного в 
истории человечества 
голода в Казахстане в 
30-ые годы прошлого 
века. Если в его статье 
«Дискуссия по-казахски: 
националисты в 
роли полемистов» от 
19.03.2016 г. этому 
вопросу были отведены 
только два раздела 
под заголовками 
«Был ли геноцид?», 
«Объективное и 
субъективное», то 
статья от 25.05.2018 
г. так и называется 
«Массовый голод 1930-х 
в Казахстане: а был ли 
геноцид?»

связанных с ней событий, фак-
тов и документов. Однако, судя и 
по заголовку, и в целом по содер-
жанию текста, они уже решили 
для себя, что случившееся тогда 
нужно квалифицировать именно 
как геноцид... Если говорить 
о правовой оценке, то необхо-
димо руководствоваться кон-
венцией ООН от 1948 года, тем 
более что авторы меморандума 
не просто надеются, а уверены 
в том, что «мировое сообщество 
признает геноцид в отношении 
казахов» (эта фраза как бы по-
дытоживает весь текст). Ведь 
международное признание воз-
можно лишь на основе данной 
конвенции.  

Вот что говорится в этом до-
кументе:

«…под геноцидом понимают-
ся следующие действия, совер-
шаемые с намерением уничто-
жить, полностью или частично, 
какую-либо национальную, эт-
ническую, расовую или религи-
озную группу как таковую:

а) убийство членов такой 
группы;

b) причинение серьезных 
телесных повреждений или ум-
ственного расстройства членам 
такой группы;

с) предумышленное создание 
для какой-либо группы таких 
жизненных условий, которые 
рассчитаны на полное или ча-
стичное физическое уничтоже-
ние ее;

d) меры, рассчитанные на 
предотвращение деторождения 
в среде такой группы;

e) насильственная передача 
детей из одной человеческой 
группы в другую».

В ПОИСКАХ 
МОТИВОВ

Из пяти пунктов к массово-
му голоду начала 1930-х мож-
но применить только третий, 
«с»,  – «предумышленное соз-
дание для какой-либо группы 
таких жизненных условий, ко-
торые рассчитаны на полное 
или частичное физическое унич-
тожение ее». Ведь к трагедии, 

жертвами которой стали, по раз-
ным данным, от одного до двух с 
половиной миллионов казахов, 
привел «великий перелом» - 
насильственное разрушение 
традиционного хозяйственного 
уклада кочевого общества с при-
нуждением его к оседлому об-
разу жизни, с обобществлением 
(а фактически отъемом) скота. 
…Можно ли квалифицировать 
это как тягчайшее преступление 
против народа? Скорее всего, да. 
А как геноцид?  

Еще раз вчитаемся в текст 
конвенции. Там написано: «дей-
ствия, совершаемые с намерени-
ем уничтожить, полностью или 
частично…».  Ключевое слово 
здесь «намерение». Да и в пункте 
«с» говорится о созданий усло-
вий, которые «рассчитаны на… 
физическое уничтожение». Ина-
че говоря, нужно получить от-
вет на главный вопрос: было 
ли «намерение» истребить, был 
ли «расчет»?

Документов, подтвержда-
ющих наличие у Сталина и его 
соратников такого плана, не 
обнаружено, да и вряд ли они 
существуют в природе. Других 
веских доказательств того, что  
людей специально морили голо-
дом с целью физического унич-
тожения, тоже нет и, похоже, не 
предвидится.

В таких случаях остается 
одно - включить логику.

Как известно, при рассле-
довании любого преступления 
(убийства), совершенного, по 
версии следствия, намеренно, 
необходимо в первую очередь 
понять или выяснить мотивы, 
которыми руководствовался 
преступник. Какими могли быть 
мотивы в данном случае?.. В 
репрессиях сталинской эпохи 
(кстати, период 1937-1938 годов 
стал самым «резонансным», 
но далеко не самым страшным 
по количеству репрессирован-
ных –  скажем, в послевоенные 
годы их было больше) при не-
обходимости достаточно легко 
можно обнаружить мотивы – 
политические, экономические, 
даже бытовые. В случае же с 

массовым голодом, который 
народы  СССР пережили в 1921-
1922, 1932-1933 и 1946-47 годах, 
реальных мотивов именно к 
убийству, истреблению людей не 
просматривается. Нет мотивов 
– нет и намерения. А раз нет на-
мерения, то можно ли говорить о 
геноциде?..» (здесь подчеркнуто 
нами – Ө.А. («Массовый голод 
1930-х в Казахстане: а был ли 
геноцид?»)

Ну что ж, давайте и мы вклю-
чим логику. 

1. Байхожа считает, что «клю-
чевое слово здесь «намерение». А 
мы считаем, что ключевое слово 
здесь «группа». Если уничтожена 
всего лишь группа людей, даже 
частично, считается геноцидом. 
Но ведь речь идет о миллионах 
людей! Может, Байхожа тоже 
считает, «что если убит один 
человек – это преступление, а 
если убито миллионы – то это 
статистика?..» 

2. Да, Сталин и его соратники 
не были дураками, чтобы остав-
лять документальные свидетель-
ства о своих намерениях, но от 
этого суть дела не меняется. 

Байгожа пишет: «Более объ-
ективным будет взгляд со сто-
роны, то есть оценка мирового 
сообщества в лице наиболее 
цивилизованных стран и обще-
признанных международных 
демократических институтов. 
А оно не нашло оснований для 
того, чтобы квалифицировать 
голодомор 1932-33 годов как 
акт сознательного уничтожения 
народов».  

Мирас Нурмуханбетов в ста-
тье «Великий джут: нужно спасти 
от «дистрофии» память о нем» от 
18.04.2016 г. в той же «Central 
Asia Monitor» эти утверждения 
Ж.Байхожи опровергает: «В 
Украине 2016 году принят закон 
«О Голодоморе 1932-33 годов 
в Украине» формулировкой 
«геноцид украинского народа», 
были приняты официальные 
решения президентом страны, 
Верховным судом, Генеральной 
прокуратурой и другими упол-
номоченными органами, а его 
необоснованное отрицание во-
шло в разряд уголовных престу-
плений. Кроме того, факт гено-
цида был официально признан 
рядом иностранных государств 
(на уровне правительств или 
парламентов) и международных 

организаций, а в самой Украине 
прошла широкомасштабная 
«разъяснительная работа», сня-
ты фильмы, выпущены десятки 
альбомов по этой тематике, а 22 
ноября объявлен Днем помино-
вения жертв Голодомора». Так 
кто говорит правду?.. 

Женис Байхожа упрямо гнет 
свою линию: «То есть преступле-
ние тогдашнего политического 
режима, который довел милли-
оны людей до такого состояния, 
до страшной гуманитарной ка-
тастрофы, налицо, но это не был 
геноцид».

Хорошо, тогда что же это 
было? Погибли миллионы лю-
дей – в 1932-1933 годах по самым 
скромным подсчетам более 2,5 
миллионов, в 1919-1922 годах 
более 1 миллиона, казахский 
народ потерял более половины 
своего генофонда в мирное вре-
мя, и это не геноцид?

В своей статье М.Нурмухан-
бетов далее пишет, что необходи-
мо признать сам факт геноцида и 
тут же предупреждает: «…когда 
начнется широкомасштабная 
кампания по переосмыслению 
факта и последствий голодомора 
в Казахстане, следует ожидать 
усиления контрударов. Так было 
в Украине. В самой стране при-
знанию искусственного голода 
геноцидом противились две по-
литические силы – откровенно 
пророссийская Партия реги-
онов и коммунисты (эти, как 
говорится, по умолчанию). Но 
еще большая волна поднялась в 
самой России, где вдруг «возбу-
дились» именитые ученые, «до-
казывавшие», что их украинские 
коллеги преувеличивают. Стали 
высказывать язвительные умоза-
ключения политики и журнали-
сты ». Контрудар, как мы видим, 
и в Казахстане не заставил себя 
долго ждать…

Кенже Татиля  в  статье 
«Нужна ли Казахстану поли-
тическая оценка голода 1930-х 
годов?» на страницах «Central 
Asia Monitor» от 31.05.2017 г. 
поражается, не находя совсем 
саму причину спора: «Сегодня 
ломаются копья по поводу того, 
можно ли считать Ашаршылык 
геноцидом? Но о чем тут спо-
рить, если погибла чуть ли не 
половина этноса? Есть разные 
определения этого понятия, и 
согласно одному из них,  целе-
направленная политика унич-
тожения цивилизационных ос-
нов существования какой-либо 
этнической группы – это тоже 
есть геноцид».

М.Нурмуханбетов в своей 
вышесказанной статье дела-
ет очень актуальный вывод из 
всего сказанного: «…свидетелей 
Ашаршылыка с каждым годом 
становится все меньше. И хоте-
лось бы, чтобы еще при их жизни 
прозвучала официальное при-
знание голодомора в Казахстане 
геноцидом народа республики. 
И не только справедливости 
ради. Это нужно и нам, и буду-
щим поколениям».

Совершенно верно! Призна-
ние Голодомора-Ашаршылык 
геноцидом необходимо всем 
нам. Нет, оказывается не всем – 
Ж.Байхоже это не нужно, видите 
ли, по формальным признакам 
это преступление под данное 
определение не подпадает. Од-
ним словом, преступление – 
есть, геноцида – нет… 

Как не сомневаться после это-
го в том, а человек ли Женис 
Байхожа?

Өмірзақ АҚЖІГІТ

А ЧЕЛОВЕК ЛИ 
ЖЕНИС БАЙХОЖА?..

Что же так смущает гос. Бай-
хожа, что он все смелее ставит 
вопрос: был ли геноцид? Сна-
чала две цитаты из этих статей. 
1-цитата. «Вот отрывок из упо-
мянутой статьи (Куанышалин 
цитирует свою более раннюю 
публикацию): «Вместо того, 
чтобы осудить Москву за чудо-
вищный геноцид над казахами 
в 30-х годах прошлого века, он 
(Олжас Сулейменов – прим. 
авт.) понес какую-то кощун-
ственную белиберду… Голод 
30-х годов, погубивший огром-
ную массу людей, и прежде 
всего казахов и украинцев, был 
результатом… исключительно 
целенаправленного акта госу-
дарственного геноцида под при-
крытием благовидных лозун-
гов» («Дискуссия по-казахски: 
националисты в роли полеми-
стов»). 

2-цитата. Заранее просим 
прощения, что она длинная, 
но без нее не обойтись. «Не-
давно на сайте форума  «Жаңа 
Қазақстан», оппозиционного 
движения, зародившегося после 
известной апрельской встречи 
в Брюсселе, был опубликован 
«Меморандум о признании ге-
ноцида в отношении казахов». 
Речь, разумеется, идет об одной 
из самых трагических страниц в 
истории нашего народа - массо-
вом голоде начала 1930-х. ...сло-
во «геноцид» все чаще исполь-
зуется в угоду политической 
конъюнктуре. Между тем оно 
требует осторожного с собой 
обращения, поскольку, разбра-
сываясь им направо и налево, 
мы тем самым девальвируем (?) 
его смысл. К тому же есть соот-
ветствующая конвенция, при-
нятая в 1948 году Генеральной 
ассамблеей ООН, и в ней четко 
прописано, что подпадает под 
это определение.

Можно было бы согласиться 
с авторами меморандума движе-
ния «Жаңа Қазақстан» и даже 
поддержать их, если бы они при-
звали выработать объективную и 
непредвзятую правовую оценку 
трагедии начала 1930-х на осно-
ве всестороннего изучения всех 
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Ей, пәтуәлі достар! Келісесіңдер 
ме, жоқ па, бәрібір, бүгінде 
бәріміз де жемқорлық, көптеген 
басшы-қосшы лауазым иелерінің 
парасыз әжет өтемейтіні жайлы 
өзіміз білетін нақты айғақ, 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланып жататын дерек-
мәлімет, құқық қорғау 
органдарының ресми мәліметтері, 
басқа да жайсыз хабарлардан 
«тойып» біткендейміз, тіпті, 
соларды халыққа білдірмей-
ақ қойса да мейлі еді дейтін 
пұшаймандыққа жеткендейміз 
бе, қалай өзі? Тосқауыл қойылып, 
тамырына балта шабу мардымсыз 
болған соң, оларды білді не, 
білмеді не, босқа қан қысымды 
көтеріп, онсыз да оңып тұрғаны 
шамалы денсаулыққа зиян 
келтіріп текке.

ШЕТЕЛГЕ ҚАШҚАН 
ЖЕМҚОРЛАРДЫ ЖАЗҒЫРМА

ҚАРАЛЫ ҚАЛАМ 
ҚАЛТЫРАП, 

ЖАРАЛЫ ЖҮРЕК 
ЖЫЛАП ТҰР

ИСКАНДЕР СҮЛЕЙМЕНОВПЕН 
ҚОШТАСУ

О, Аллай-Алай-ай... Жарық дүние 
жалған-ай. Қара түнді жамылып Аста-
надан қаралы хабар жетті. Мезгілсіз 
телефон шалған Ербол бауырым Ис-
кандер Сүлейменовтің жол оқиғасынан 
қаза тапқанын тілі күрмеліп әрең айт-
ты. Қызметтес жолдасының қазасына 
қ а й ғ ы р ғ а н ы  д а у с ы н ы ң  д і р і л і н е н 
аңғарылып тұр. Бұл қайғылы хабарды 
естігенде есеңгіреп, есімді әзер жидым.

Искандер – ұлы ақын, Олжас Омарұлы 
Сүлейменовтің жанындай жақсы көретін 
сүйікті немересі. Париждегі Сорбонна 
университетін үздік бітірген ол Астанада 
отандық үлкен компанияда жұмыс істеп 
жүрген білікті маман. Бірнеше тіл білетін 
алғыр, ақылды жас. Небәрі 26 жаста. Елге 
қызмет ететін, Тәуелсіз түлектерінің бірі. 
Олжас атасы сияқты бойы биік, ой терең 
еді.

Оны сырттай ғана білетінмін. Астанаға 
барған кезекті сапарымда, немерем Меру-
ерт пен Ерболдың шаңырағына шақырып 
дастархан жайып күттім. Екеуміз біраз 
сырластық.  Сонда ол  күзге  қарай 
үйленетінін айтып, «Олжас досыңыз 
екеуіңіз тойымның төрінде тізе қосып, 
қатар отырасыздар» деп қуантып еді...

Енді, міне, адамзаттың дұшпаны арсыз 
ажал арамыздан тым ерте алып кетті.

Қаралы қалам қалтырып, жаралы 
жүрек жылап тұр... Жаныңдай жақсы 
көретін досыңның жанынан артық көретін 
немересінің қазасы жайлы ақ қағазға қара 
сиямен қаралы сөз жазудан асқан азап 
бар ма екен? Бірақ, амал не, Алла басқа 
салған соң жанымды жеп жазып отырмын 
қоштасу сөз дейтін жоқтауды.

Тас түскен жеріне ауыр. Менің жайым 
бұлай болғанда Искандердің қан қысымы 
жай күндері де жиі көтерілетін әжесі 
Маргарита Владимировнаның Алматы-
дан алыстау дем алып, ем алып жатқан 
жерінен жүрегі қайғы еміп, жүйкесі 
жұқарып жеткен атасы сексеннен асқан 
Олжастың, Италиядан жанұшыра ұшқан 
Мәдинаның, шетелден алқынып жеткен 
туған әпкесі Каринаның халі қандай екені 
белгілі ғой. Алла өзі жар болып, аман 
сақтасын оларды.

«Қайғыны бөліссе азаяды. Осы қиын 
күндерде халықтың Сіздерге деген құрметі 
мен қолдауы ауырды жеңілдетсін, болған 
іске болаттай болыңыздар» деп жұбатудан 
өзге не келеді біздің қолдан.

Өмірден өте ерте озған Искандердің 
жаны жәнатта болсын.

Сәбит ДОСАНОВ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты.

Алматы

 ДҮНИЕ-КЕРУЕН

Көзқарас
жат па? Сеніңше, рецепт жаза алмай-
тын экономистің денсаулық сақтау 
министрі, инженер ме, агроном ба, 
мал дәрігері ме, сондай біреулердің 
қорғаныс министрлігін басқаруы 
демократияның көрінісі ме? Есептеп 
қарашы, соңғы екі-үш жыл көлемінде 
ел қорғауға ант беріп, қолына кісен 
түскен анау-мынау емес, қаншама 
генерал шеніндегілер болғаны. Осы 
қалай, мекемені  кәсіби мамандық 
иесі басқармаудың «жемісі» емес пе? 
Бәрін былай қойғанда, генерал өзіне 
нұсқау беретін генерал емес бастықты 
мойындар ма екен? Әй қайдам-ау, әй, 
қайдам. Шындық солай, дос. Ренжи 
көрме! Ойбай-ай!..

Денсаулық сақтау саласы да со-
лай болуы ықтимал еді. Әйтпесе, 
сонау жылда оңтүстік облысқа 
денсаулық сақтау департаментін 
басқаруға барған қасқаны рецепт 

ты? Қайдағы құрық? Құрық тұрмақ, 
Рысқалиевтарды (біз бұрынғыша атап 
отырған) сол КГБ-ңыздың бірінші 
орынбасары шетел асырып жіберді 
деп сандалмады ма тәуелсіз газеттер? 
Біз бұған сенбейміз. Олай болуы 
мүмкін емес. Бізше, КГБ-дан қырағы 
ешкім жоқ. Тек олар Рысқалиевтердің 
қыруар ақшаны шетелге қалай ауда-
рып, өздері қалай қашып кеткенін 
абайсызда білмей қалған болуы 
мүмкін. Ерлі-зайыпты Храпунов-
тар құсап. Іздеу жариялапты дейді. 
Жақында аяқ-қолдарын кісендеп,  
елге әкелетін шығар. Ұрыларды 
«қапияда» қашырып алғаннан гөрі, 
кері әкелу жеңіл боп тұр емес пе? 
Мәшімбаеваны әкелді, соттады. Көр 
де тұр, Қажыгелдин, Әблязов, Хра-
пунов – бәрін әкеледі. Сөйтіп, біздің 
көшеде де той болады. Әзірше...

Мыс-мыс ақшаны қалтаға басып 

О ,  б ә р е к е л д і  д е й т і н  а й ы з 
қанарлық шаралар қолданылып, 
олардың нәтижелері хабарланып жат-
са бірсәрі. Бәрі керісінше. Бір жағдай 
еске түседі.  «Свобода слова» дейтін 
газет шығарып, тәуір нәтижелерге 
жеткен,  кейін қайда жүргені белгісіз 
Гүлжан Ерғалиева – қайта көрініп 
– редакторлық ететін «Адам» дейтін 
журналдың бір санында айтылған 
сорақылықтардан жан түршіккендей 
күй кештік. Көлеңкелі құбылыстарды 
әшкерелеуге жетік Гүлжанның екі 
қарап бір шоқитын сақтың сағы 
екені аян. Мүлт кетсе, заң алдын-
да жауап беретінін бес саусақтай 
біледі. Сондықтан, оның сөз ететін 
былықтарына күмәндануға болмайды 
деп қарайтындықтан ба, оңтүстіктегі 
Төле би, Арыс аудандары мен облыс 
орталығындағы үш мектепке еден 
сыпырушы қабылдағанда олардың 
әрқайсысынан 60-70 (одан да көп) 
мың теңге пара алғандар туралы 
айтылғандарға иланбасқа болма-
ды. Алайда, мұны кездейсоқ еске 
түскен соң ауызға алып отырмыз. 
Техникалық қызметкерлерді пара-
мен жұмысқа алған соң, жұрттың 
мұғалімдік орынға пәлен мөлшерде 
«бірдеңе» бермей орналасуға бол-
майды дегеніне қалай сенбейсің? 
Сонда биіктегі билік өкілдерінің 
жемқорлық, парақорлықты жойып 
жатырмыз деп, ал, төмен сатылардағы 
әкімқаралардың оларға күн сайын 
беретін уәдесі бос сөз болғаны ма? 
Мерзімді басылымдардың бірінен 
мешіттердің алдында қол жайып 
отыратын қайыршыларды да сол 
орынға «қабылдап» әр күні таба-
тын нәпақаларынан «үлес» ала-
тын қожайындары болады дегенді 
оқығанымыз бар. Демек, қазір қайда 
да парасыз күн жоқ екен де. Сөйте 
отырып, түйені түгімен жұтып жүрген 
байшыкештерді сөз етеміз-ау.

Б а й ш ы к е ш т е р  д е м е к ш і , 
бүгіндерде солар жөнінде сөз қозғау 
артық, жүрек айниды. Және кезінде 
олар қандай-қандай биік лауазымдар 
иеленді десейші. Сондай лауазымға 
олар қалай барды, қалай иеленді, кім 
қабылдады, неге қабылдады дейтін 
болсақ, адам аласы ішінде, о баста 
сырын білдірмеген сілімтіктердің 
бет пердесі кейін сыпырылды де-
гендей жауап еститін шығармыз, 
бәлкім. Олай болса, олар неге көп, 
бәрінің бірдей ішкі арамдығын ал-
дын-ала білу мүмкін болмаса, неге 
сонау (кеңестік) кезде аупарткомның 
нұсқаушысы тұрмақ, қатардағы ми-
лиционер етіп қабылдарда КГБ-ның 
тексеруінен  өткізіп  жұмысқа алардай 
тәртіп енгізбеске?! Әлде, ондай тәртіп 

жаза алмайтын министр емес, әлдебір 
вице-премьер апарды деген гу-гу сөз 
желдей есер ме еді? Және ол қасқа 
облысқа барған бойда барлық емдеу 
мекемелерінде мемлекеттік тілде 
сөйлеуді онша қаламай, мен қазақша 
білетін бір-ақ сөз бар, ол «теңге» деп, 
бұл жөнінде «Жас алаш» газетінде 
неге жазылды? Және ол қасқа фа-
милиясына қарай, толып жатқан 
қарабайыр іс-қылықтары үшін об-
лыс халқы арасында «сырнайшы» 
деген атақ алып, ақыры абыройдан 
жұрдай боп табанын жалтыратты емес 
пе? Бірақ, Астанаға барып қайтадан 
атқа мініпті деп естігенмен, иланған 
жоқпыз. Ондай жұқсызға жол жабық 
деп ойлағанбыз. Бәлкім, әлдебір 
қолдаушысының арқасында олай 
болмады ма екен, итім білсін. Соған 
ұқсас «сырнайшылар» қазақты қай 
пұшпаққа шығара қояр екен? Лайым, 
сырнайшылардан сақтасын.

Мұндайлардың қайсы б ір ін 
айтарсың. Сонау (президент болам 
ба деп) орыстарға жағынып, ұпай 
жинауға талпынған, кейін сырт-
тай сотталған Қажыгелдиннен ба-
стап, сырттай сотталған Әблязов, 
Храпунов, санақшы Мәшімбаева 
сияқтыларға есеп жетпейтін болды 
ғой. Күні кешегі бергей-жергейлер 
ше? Ағайынды Рысқалиевтердің 
жымқырған қаржысының мөлшері 
алғашында 16 млрд. деп еді, кейін 
бірнеше есе көбейтіліп жазылды 
(теледидардан көрсетілді). Енді сол 
– бірі әкім, бірі депутат – ағайынды 
қоңырқаздар қайда бүгін? Қашып  
кеткен бе? Иә, иә, қашып кетіпті. 
Қалайша? Оп-оңай ма? Иә, иә, 
оп-оңай, ай-күннің аманында... 
кете барыпты. КГБ қайда қарады 
екен? Бірден неге құрық салмап-

шетелде талтаңдап жүрген ұрлықшы-
байшыкештерге қызықпа да қызғанба, 
дос. Өздерін-өздері елден аластап, 
қашқын атанған бейбақтардың көрген 
күндері қайбір күн дейсің? Туған ел, 
атамекенді сағынбайды дейсің бе? Бір 
күн, екі күн, бір ай, екі ай емес, жат 
жерде жылдап жүргендердің өмірден 
бар арттырғаны, бар қызығы, бар 
сүйенері ұрлықы ақша болса, одан 
артық не керек?! Адамға не керек өзі 
сонша? Кейде арам ақшадан мұратқа 
жеттім деп жүрген кешегі министр, 
банкир, әкім, кәсіпкерлерді шетелдер-
ден мұнда әкеліп жазаға тарту қажет пе 
деп те қиялданасың. Ау, олар онсыз 
да өздерін өздері жазалаған шіркіндер 
ғой. Одан артық жазаның керегі не? 
Түрме оның қасында пейіш емес пе?  
Туған ел дегенді біле ме? Сағына ма? 
Ата-ана, сүйген жар, ағайын-туыс, 
дос-жаран, бала-шағаларының бірін 
анда, бірін мында қалдырып, сарсаңға 
салып, қарабет болған жебірлерге не 
сөз?

Атақты әнші Ермек Серкебаев 
өз естеліктерінде ертеректе Парижге 
гастрольге барғанда бесжұлдызды (он-
дай қонақүй оларда сол кезде де болған 
екен) қонақүйде бір апта тұрғанда 
жалығып, туған елді, төбесінен там-
шы ағатын жалдамалы пәтер-үйін 
сағынып, қатты қамыққанын айтады. 
Қашқын-байшыкеш ұрыларда ондай 
сезім бар ма, жоқ па, білу шарт емес. 
Тек оларда мол ақша барына қызықпа 
да қызғанба (деп тағы қайталаймыз). 
Елге қайтарып, түрмеге тоғытпаса 
да күйзелме. Оларға сол жаза жетіп 
жатыр. Өздеріне өздері кескен жаза 
(дедік). Бұл жеке пікір. Сен өзің 
білесің, әрине.

Зәкір АСАБАЕВ 
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Америкалық ғалымдар жарық жылдам дығынан 
да тез ұшу мүмкіндігіне ие варп-қозғалтқышы бар 
ғарыш кемелерді жасауға болатынын теориялық 
жағынан дәлелдеп берді. Ол үшін ғарыштың кеңеюіне 
түрткі болған қара энергиядан пайдалану керек екен. 

34 беттен тұратын құжатта жазылуына қарағанда 
2010 жылы-ақ бұл қозғалтқыштарды жасап шығаруға 
Пентагон бұйрық берген. Егер, құжатта айтылғаныдай 
жарық жылдамдығынан тез ұшатын кемелер жасалса 
ең жақын ғаламшарға 2 минутта, Юпитерге жарты 

сағатта, Непутунға 4 сағатта, күн жүйесінен шығып 
Альфа Центавр жұлдызына болса 15 күнде бара ала-
тын боламыз. 

Б і р а қ ,  ә л е м н і ң  т а н ы м а л  ф и з и к т е р і  б ұ л 
өнертабысқа күмәнмен қарап жатыр. Калифорния 
технология университеті физигі Шон Кэрролл аталған 
жобаның жақын болашақта жүзеге асуы мүмкін 
еместігін айтады.

massaget.kz

Пентагон жарық жылдамдығынан да 
тез ұшатын кемелер жасауды жоспарлауда

Сөзжұмбақ

№25 санда шыққан сөзжұмбақтың жауабы

30 жыл бойы аралда өмір 
сүрген жапондық «Робин-
зон Крузо» еліне қайтты 30 
жыл бойы Сатобонари ара-
лында жалғыз өмір сүрген 
жапондықты жергілікті 
үкімет өркениетке қайтуға 
мәжбүр етті. 82 жастағы 
Мсафуми Нагасаки аралда 
сусыз, жарықсыз, ұлы теле-
фонсыз және киім-кешексіз 
ғұмыр кешкен. 

Үкімет осыған дейін Нагасаки-
ден бірнеше рет адамдар арасына 
қайтуды сұраған. «Мен бұл аралдан 
ешқашан кеткім келмейді. Аралды 
қорғау кезінде қауіп-қатер төнуінен 
де қорықпаймын. Мұндай керемет 
мекенді еш жерден таба алмай-
мын», – дейді ол. 

Нагасаки 30 жыл бойы бір рет-
те қайғыр мағанын айтады. «Егер 
ондай сезімге берілгенімде осы 
уақытқа дейін аралда тұрмаған бо-
лар едім. Бұл жерде бәрі шынайы», 
– дейді. 

Нагасакидің бұрынғы өмірі тура-
лы көп мәлімет жоқ. Бұрын жанұсы 
мен балалары болған. «Робинзон 
Крузо» сөзіне қарағанда табиғаттың 
үнемі ластануы оны осы аралға же-
телеген. Басында 1-2 жыл тұруды 
жоспарлаған екен. Бірақ бұл уақыт 
30 жылға созылған. 

«Аралда ешкім маған бұйрық 
б е р е  а л м а й д ы .  М е н  т а б и ғ а т 
заңдарына бағынып өмір сүремін. 
Сіз табиғатқа әміріңізді жүргізе ал-
майсыз. Оған мойынсынып қана 
өмір сүру керек», – дейді Нагасаки.

massaget.kz

«Робинзон Крузо» еліне қайтты

ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС

Жаңалықтардан:
– Кеше сот пен прокурордың көліктері 

соқтығысып қалды. Бұған кінәлі – оқиға 
орнына келген жол сақшысы болып 

шықты.
***

Бастық жұмысқа жаңа қабылданған 
қызметкерге:

– Жеке парақшаңа «қазақша, орыс-
ша, ағылшынша білемін, компьютерді 

меңгергем» деп жазып қойыпсың...
– Олай жазбасам жұмысқа алмас 

едіңіздер ғой.
***

Көрші кісі бір кейуанадан сұрап тұр:
– Апа, қай немереңізді ерекше жақсы 

көресіз?
– Соңғы кезде ешқайсысын жақсы көріп 

жүрген жоқпын.
– Неге олай дейсіз?

– Кәрілік дегенің көзді алып бітеді екен 
ғой...

***
МАИ қызметкері көлігімен заулап келіп, 
бағдаршамның қызылына өтіп кеткен 

жүргізушіні тоқтатады. 
Жүргізуші:

– Қанша дейсің, бауырым?
– Екі мың.

– Отыр!
***

– Компания қаржысын үнемдеп, тиімді 
пайдалану үшін не істеу керек?

– Ол енді мекеме басшысы мен бас 
есепшінің өзара келіскендеріне байла-

нысты ғой.
***

Мекеме басшылары кездесіп қалады:
– Қалай, тендерді жеңіп алдыңдар ма?

– Жоқ, сатып алдық.
***

Неке қию рәсімінде:
– Сіз мына қызды өзіңізге жар етіп алуға 

дайынсыз ба?
– Кешіріңіз, басқа ұсыныстарыңыз бар 

ма еді?..
***

Саудасы дөңгелеп тұрған кәсіпкер жігіт 
әкесіне:

– Бұйыртса, мені әлі-ақ әлемдегі ең бай 
адамдардың тізімінен көретін боласыз.
– Байқа, сотталғандардың тізіміне еніп 

кетіп жүрме...
***

Науқас адам дәрігерге:
– Сіз маған неге дәрі жазып бермейсіз?

– Енді оның бірер күнде сізге керегі бол-
майды.

***
Физик күйеуі биолог әйелімен ұрсысып 

жатыр:
– Сен қатты денесің!

– Ал сен микробтар шоғырысың!

Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА
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Атқарушы директор – 
Әзірет ЖАРЫЛҚАСЫН

Қазір әлеуметтік желілерде «Ұл артық па, қыз артық па?», «Қыздан туған бала да немере» 
деген қолдан жасап алған жасанды «атауларды» келтіріп, айтысып-тартысып жату белең 
алды. Алдымен айтарымыз, Алла ұлды өз ата-тегінің ұрпағын жалғастырушы, қызды 
жат жұрттың ұрпағын жалғастырушы – отын жағушы ретінде жаратқан. Ал Жаратқанның 
жаратқанын жаратпай, өзінше түзегісі келгендер шығып жатқанына қарап, қалай 
қынжылмайсың? Сондықтан да, оқырмандар сұрауымен қолға қалам алуға тура келді.

БЕКЗАТ-САТТАРХАН – 
«АЛТЫН БЕЛГІ» ИЕГЕРІ

ЖИЕНДІ НЕМЕРЕ деген НЕМЕНЕ?!.

А – материалдың жариялану ақысы төленген

Әлгіндей әлеуметтік желілер мен уатсап-
тағы түрлі топтарда Шернияз ақынның:

«Жердің тайғақ болғанын мұздан көрдім.
Еттің ащы болғанын тұздан көрдім.
Жас күнімде «қыз бала», – деп менсінбеп ем.
Қартайғанда рахатты қыздан көрдім!» – 

дегенін мысал етіп, ұл мен қыздың айырма-
шылығы жоқ деп, өмірдің парқын айыр-
май, нарқын насиxаттаушылар көбеюде. 
Әрине, бұл ұл көрмей, қызды болған отбасы-
лардың өзін-өздері жұбатуы екенін түсінеміз. 
Алла оларға алда ұрпақ жалғастырар ұл беруін 
тілейміз.

Бірақ, ӨМІР ШЫНДЫҒЫ – АЛЛАНЫҢ 
ЖАЗУЫ бар емес пе?! Дегенмен, бір Алладан 
үміт үзбеу керек қой.

Ұл мен қыздың айырмашылығы, яғни 
басты мәселе – ұл-қыздан байлық, раxат кө-
руде емес. Ең басты өмір мәні – ұлдан ұрпақ 
қалдыру.

Қыздың мейірбан екені анық. Бірақ 
қыздың баласы СЕНІҢ ҰРПАҒЫҢ ЕМЕС 
– ЖИЕННІҢ ӨЗ ЕЛІ БАР, ӨЗ АТА-ӘЖЕСІ 
БАР. СЕН ҚЫЗДАН ТУҒАН БАЛАНЫҢ тек 
НАҒАШЫ ата-әжесі ғана БОЛАСЫҢ. ҚЫЗ 
ЖАТ ЖҰРТТЫҚ деп атам қазақ ақиқатын, 
турасын айтқан. Қыз да, Қыздан туған балалар 
да сенің ата-тек ШЕЖІРЕҢЕ ЖАЗЫЛМАЙ-
ДЫ! Ұл болмаса, ШЕЖІРЕ ҮЗІЛЕДІ!.. Қыздан 
туған баланы немерем деп, оның өз ата-
әжесінің орнына таласу – Алланың дегеніне, 
табиғи заңдылық, ұлттық дәстүрге қарсы шығу. 
Бұл қыздың баласы мен ұлдың баласының 
аталық айырмашылық парқын айырмайтын 
орыстанудың зардабы.

Мысалы, мына суреттегі «Жеті атаны» бір 
рудың бір отбасының жеті атасы шежіресі 

Құттықтаймыз!

Белгілі  тұлғалардың есімін иеленген 
жандардың, дәл сол кісілердей болмаса да, өз 
саласының білгірі болып жатқандары аз емес. 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Бәйдібек ауданы, 
Шаян ауылындағы Кеңес Одағының батыры 
Садық Әбдіжаппаров атындағы жалпы орта 
мектебінің 11-сынып оқушысы, белгілі ком-
позитор Қалдыбек Құрманәлінің ұлы Бекзат-
Саттархан мектепті «Алтын белгімен» бітірді. 
2000 жылы Сидней Олимпиадасында 20 жасын-

да жасындай жарқырап, бокстан Қазақтан 
шыққан тұңғыш Олимпиада чемпионы Бекзат 
Саттархановтың есімін иеленген кіші Бек-
зат-Саттархан да 17 жасында «Алтын белгі» 
иеленіп, даңқты спортшы ағасының атына 
сай болуға тырысуда. Бекзат-Саттарханның 
арманы – Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінің Журналистика факультетінің 
студенті атану. Біз жас дарынға сәттілік 
тілейміз!

деп алайық. Сонда сіз өз руыңыздың АТА-ТЕК 
ШЕЖІРЕСІНЕ өзге руға кеткен қызыңыздың 
баласын – өзге рудың баласы – жиеніңізді 
қалай қоспақшысыз? Оған жиеніңіздің өз 
руы, өз ата-тегі, өз әкесі, ата-бабасы рұқсат 
береді ме? Осы қарапайым өмір заңын – 
екі жердегі екі-төрт дегенді түсінбей неме-
се түсінгісі келмей өмір заңына, қазақтың 
қағидалы ұлттық дәстүріне қарсы шығып, яғни 
күнді алақанымен жапқысы келіп, жанығып 
жүргендерге таңым бар…

Ана бір жылы Берік деген бір бауырымыз 
баласының тұсаукесерін жасады. Баланың 
нағашылары сөзге шыққанда, баланың той-
ын жасап жатқандардан біраз жерде қызмет 
етіп қалған бір үлкен апай құдаларына 
қарап, «Сіздердің де немерелеріңіз ғой, тілек 
айтыңыздар» деді. Баланың нағашы атасы 
Талдықорған өңірінде, Қапал жақта талай жыл 
ел басқарған Боранхан Жүнісов деген текті 
қазақ еді, тек тұрсын ба: «Жоқ, бұл бала – менің 
ұлымның емес, қызымның баласы! Қыздың ба-
ласын немере дегенді қазақта қайдан көрдіңдер? 
Мен бұл жиен баламның нағашы атасымын! 
Әлде, маған қазақтың нағашы деген қадірлі ата-
уын қимай тұрсыңдар ма?» – деп сарт еткізді. 
Тойда отырған нағыз қазақтар «Әй, бәрекелді! 
Міне, ақиқатын айтқан аталы сөз!» – деп разы 
болып қалдық. Орысшылдар бір-бірімен сы-
бырласып, күңкілдесіп жатты…

Шернияз ақын жоғарыда келтірілген ол 
өлеңді жетіскеннен айтып тұрған жоқ. Бұл 
өлеңнің өзі – Шернияздың шері екенін сөздің 
төркінін, жырдың астарын түсінер әркім біледі. 
Қазақтың тағы бір тарлан ақыны Тұманбай 
«ҰЛДЫҢ АТЫ – ҰЛ ҒОЙ ШІРКІН ҚАШАН 
ДА!» – деп, бекер жазды дейсіз бе?!.

Сол үшін мейірімі шексіз Алладан шын 
тілеуді үзбесең, қызға қосып, ұл да береді. 
Бәйбішеден болмаса, екінші әйелден ұл 
тапқыз. Екіншіден болмаса, үшіншіден үміт 
күт. Бұған тек еркек емес, бәйбішенің өзі де 
мүдделі болуы керек. Бағзыдан келе жатқан 
басты байлам – бәйбішенің мақсат-мұраты, 
яғни аналық та, даналық та миссиясы – 
өзінің жеке басының, әйелдік қызғанышын 
ОРТАҚ ОТБАСЫНЫҢ ОТЫН СӨНДІРУГЕ 
жұмсамай, барлық отаналық парасатын ҰЛДЫ 
БОЛУДЫҢ БАР ЖОЛЫН іздеуге, ұрпақ 
жалғастығын ұлықтауға арнауы керек.

Бұл әрине, бәйбішенің ақыл-парасатымен 
б і р г е ,  е ң  а л д ы м е н  Е Р К Е К Т І Ң  Е Р І К -
ЖІГЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ! Ал Еркек 
өзінің ұрпағын жалғастыруды ойласа, Қай 
жаста болса да, Қандай Тәуекелге болса да, 
баруы тиіс. Артыңда қалған УАҚЫТША 
өсек-аяң АРТЫҢДА ҚАЛАТЫН МӘҢГІЛІК 
ҰРПАҒЫҢНЫҢ ҚАСЫНДА ТҮККЕ ДЕ 
ТҰРМАЙДЫ! Өз есебі түгелдер өрбітетін 
өсекті емес – ӨЗІҢНІҢ ӨСЕР ҰРПАҒЫҢДЫ 
ОЙЛАУҒА ТИІССІҢ! Себебі, сені ұрпақ 
жалғастыру үшін өмірге әкелген Ата-бабаңның 
саған басты аманаты осы – Ұрпағының 
үзілмеуі! ҰРПАҚ ЖАЛҒАСТЫРУ – АТА-БА-
БА АМАНАТЫ ғана емес, ҰЛТ АЛДЫНДАҒЫ 
ПАРЫЗ!

Ал, денсаулығы жарап тұрса да, не өзі 
тумай, не ұл туатын екінші әйелге ұлықсат 
бермей отыратын әйелдерінің алдындағы 
жігерсіздігін көбінесе еркектер «махаббааты-
мыз күшті» немесе «қыздарымды қимаймын» 
деген желеумен жамап-жасқағысы келеді. 
Егер шын махаббаттары күшті болса, онда 
ол екіжақты болуы керек. Екіжақты болса, 
күйеуін шын сүйетін әйел ең алдымен өзі 
орындай алмағандықтан, өзгеден болса да, 
ерінің ұрпақсыз қалмауын ойлауы тиіс. Ал 
қимас қыздарына келсек, қыздар шынында да, 
мейірбан, қамқор болады дейтініміз рас болса, 
олар да әкелерінің ұрпақсыз қалмауын ойлап, 
әрі інілі болудан қаша қоймаса керек.

Әрине, отбасында ұлдың болмауы ердің 
денсаулығына байланысты болса, сөз басқа. 
Ондай жағдайда туған, туыстардың балаларын 
асырап алу бұрыннан бар үрдіс. Ал тағдыр-
дың жазуымен жастай, отбасын құра алмай, 
немесе ұрпақ жалғастырар ұл күтіп жүріп, 
дүниеден озып кеткендерге амал жоқ… Оларға 
арғы дүниеде Раббымның өзі рақымын берсін 
дейміз.

Бәрінен де бұрын, Алла берерінен жазба-
сын!

Шамамыз келгенше, мектеп баласы да 
түсінетіндей түйсік болса, ұғатындай-ақ жазуға 
тырыстық деп ойлаймыз.

Ұрпақ жалғастығы мәңгі үзілмесін!
Ұ л - қ ы з д а р ы м ы з д ы ң  ж ұ л д ы з д а р ы 

жарқырай бергей!

Қазыбек ИСА
qazaquni.kz
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