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2000 жылғы 11 тамыздан шыға бастады
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«...Тәуелсіз мемлекетіміздің 
дамуына айрықша үлес қосты. 
Өзінің өмірі де сәл мұңлылау 
болды. Шындықты айтып 
шырылдаған Шер-Ағаң 
әділдіктің ақ семсері болды»... 

6-бет 7-бет

ӘЛЕУЕТІ ЗОР 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖОЛДАУ

МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛДЕ СӨЙЛЕМЕЙТІН 
МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК – 
ЗАҢСЫЗ БИЛІК!

НЕЗЫБЛЕМАЯ 
ТРАДИЦИЯ 
КАЗАХОВ ЖЕТI АТА

13-бет

ҚАЗАҚ 
ҚОҒАМЫНЫҢ 

ҚАРА НАРЫ 
ҚҰЛАДЫ

В Астане 10 и 11 октября прошел VI Съезд лидеров мировых 
и традиционных религий под девизом «Религиозные лидеры 
за безопасный мир». Что мы приобретаем от этих Съездов? И 
что теряем?..
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Қазақстан халқына арнаған 
биылғы Жолдауында Елбасы 
соттарға деген сенімнің 
жоғары деңгейін қамтамасыз 
ету шешімін таппай отырған 
мәселе екенін баса айтқаны 
белгілі. Құқық үстемдігі – 
біздің реформаларымыздың 
табысты болуының негізі 
болып табылатынын айта 
келе сот жүйесін одан әрі 
жаңғырту керектігін ерекше 
атап өтті. ҚР Жоғарғы сот 
төрағасы Жақып Асанов та 
сала жұмысының үстіміздегі 
жарты жылдық қорытындысы 
бойынша біздегі судьялардың 
жұмысын сынға алып, халық 
сенімінен шығу қажеттігін 
талап еткен болатын...

Ономаст Ж.Ағабекованың есептеуінше, арабтекті қазақ есімдерінің жалпы 
саны – 2000, оның 1000-нан астамы ерлер, 900-дейі әйелдер есімін құрайды. 
Олардың ішінде, әсіресе, діни мазмұндағы есімдердің саны жетерлік. Осындай 
арабтекті, парсытекті кісі есімдерінің бірқатары түпнұсқа принципімен жазылса, 
басым көпшілігі тіліміздің ішкі заңдылығына бағынып, дыбыстық өзгерістерге 
ұшырап, бастапқы бет-бейнесін өзгерткен. 

АҚЫНДЫҚҚА 
ЖОЛ

ҚАРАЛАТЫН ІСТІ
НЕГЕ ЖАН-ЖАҚТЫ ЗЕРДЕЛЕМЕЙДІ?

СУДЬЯЛАР

АТЫ-ЖӨНІМІЗДІ 
ҚАШАН ҰЛТТЫҚ ТҰРПАТТА ЖАЗАМЫЗ?

ЧТО НЕСУТ СЪЕЗДЫ 
ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ И 
ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ?

Кең дала, көресің ғой ана жатқан, 
Жібектей жасыл шөптер бетін жапқан. 
Асқар тау, балдан тәтті сулары бар, 
Әне, сол анам еді мені тапқан.

Мағжан. «Айға».
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ҚЫМБАТ «ТОЙОТАЛАР» 
ӘКІМДЕРДІҢ 

ТАҚЫМЫНДА КЕТТІ

Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Астанада 
өткен әлемдік және дәстүрлі 
діндер көшбасшыларының 
VI съезінде мемлекеттер 
арасындағы сенімді нығайтып, 
қауіпсіз әлемді қалыптастыру 
жолында конфессияаралық, 
өркениетаралық диалог 
орталығын бекітуге дайын 
екенін мәлімдеді.

Оқушылардың қабырғасын қайыстырып, белін бүккен 
ауыр сөмкелеріне қатысты мәселе Үкімет отырысында ар-
найы қозғалды. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев 
бүлдіршіндердің мектепке мықшыңдап көтеріп баратын зілдей 
жүгін жеңілдетуді қатаң тапсырды.  

Депутаттар азаматтардың  «қартайғанда  қажет болады» деп 
жинап жүрген  ақшасын теңгенің құнсыздануына байланысты 
индексация жасауды ұсынған еді. Ұлттық банк төрағасы Данияр 
Ақышев  зейнеткерлердің қаржысын қорғап, көбейтуге  түбегейлі 
қарсы шықты. Астанада бас қосқан республикалық Кәсіподақтар федера-

циясы ұйымдарының өкілдері алқалы жиын өткізіп, басшы-
сын қайта сайлап, жаңа жарғысын бекітті. Ұйымның кезек-
тен тыс 25-ші съезіне Елбасының өзі құттықтау жолдады. 

ҚАУІПСІЗ ӘЛЕМ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА 
КҮШ САЛУЫМЫЗ КЕРЕК

ТЕРРОРИЗМНІҢ 
ИСЛАМҒА ЕШҚАНДАЙ  ҚАТЫСЫ ЖОҚ

«Жаһандық қауіпсіздік жүйе
сінде жаңғыртудың табысы – 
әлемдік бірлестіктердің милита
ристік ойлау жүйесін еңсеруіне 
байланысты болады. Мемлекет
тердің әскери блоктарға бөлу ісін 
өткенге қалдыру керек. Әскери 
блок  тар дың болуы – мәнсіз де 
тар тысқа әкелуі мүмкін фактор.  
Жал пы әлемдік антиәс кери шара
лар туралы өз  көзқара сымды 
мен «Бейбітшілік. ХХІ ғасыр» 
Манифестінде көрсетіп өткен 
едім. Ол БҰҰның 100 жылды ғы
на қарай «Ядролық қарусыз әлем» 
құруға үндейді. Біздің мұндай 
бастама  көтеруге  моральдық 
құқығымыз бар. Қазақстан әлем
дегі ядролық полигонды жауып, 
қуаты жағы нан төртінші орын
дағы ядролықзымыран ды ар
се налдан бас тартты»,  – деді 

Бұл туралы Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбас
шы лары VI съезі аясын
дағы «Құбылмалы геосаяси 
жағ дайдағы діндер: 
адамзат ты топтастыру үшін 
жаңа мүм кіндіктер» атты 
сессия сында Тәжікстан 
Респуб ли  касының 
мүфтиі Саидмукаррам 
Абдукодирзоде мәлімдеді.

Нұрсұлтан Назарбаев. Президент 
өз сөзінде әлемдік бірлестіктер мен 
дін басшылары Қазақстан ұсын
ған шараларды қолдайтын болса, 
бұл мақсатқа жетуге болатынын 
айтты. «Қазақстан дәстүрлі түрде 
мемлекеттер арасындағы сенімді 
қайта қалпына келтіру жолында 
толассыз еңбек етіп келеді. Белгілі 
болып отырғандай, біз сириялық 
қақтығыстардың тоқтатылуына 
күш салып, сонымен бірге келіс
сөздер жүргізу үшін алаң ұсынып 
отырмыз. Біз тұрақты түрде Шығыс 
Украинадағы мәсе лелердің реттелуі 
үшін жұмыс жүргізіп келеміз. Ресей 
мен Түркия арасындағы кикілжің 

кезінде де Қазақстан тараптарды 
татуластыру жолында тер төкті. Біз 
бұл бағытта ары қарай жұмысты 
жалғастыруға дайынбыз», – деді 
Елбасы. Нұрсұлтан Назарбаев 
Қазақ стан алдағы уақытта да 
аймақтық және жаһандық қауіп
сіздік үшін барынша күш салаты
нын айтып өтті. «Айтылған баста
маларды бірлесе жүзеге асыру үшін 
мен өз тара пымнан конфес сияара
лық, өркение таралық диалогты 
дамыту орталығын бекітуге дайын
мын. Біз халық аралық құқықтан 
аттап кетпейтін бұдан да қауіп сіз 
әлемді қалып тастыруға бірлесе күш 
салуымыз керек», – деді Президент.

Оның айтуынша, тер ро
ризм идеяларын терең түсінген 
жағдайда ғана оған тосқауыл 
қоюға болады. Жалпы бүгінде 
терроризм жастар арасында 
б е лең а л у ы д а а л а ң д ат ы п 
отыр. «Терроризмді исламмен 
байланыстырмау қажет. Оны 
и с л а м м е н  б а й л а  н ы с т ы р у 
үлкен қателік. Террористік 
т оп  т а рд ы ң ж а с а п ж а т қ а н 

әр е ке т  т ері н і ң ис ла м ғ а еш 
қа тысы жоқ. Себебі, ислам, 
зорлықзомбы лықтан, тер
роризм нен а л ша қ т ұ ра д ы. 
Ислам бейбітішілік, келісім 
діні», – деді Тәжікстан мүфтиі. 
Сөз соңында Саидмукаррам 
Абдукодирзоде Алла Тағаладан 
Қазақстанға бейбітшілік пен 
тыныштық тілейтіндігін баса 
айтты.

Құрамына екі миллион
ға тарта адамды біріктір
ген федерация бүгінде 21 
салалық кәсіподақ пен 17 
өңірлік  б ірлест іктерден 
тұрады. Олар енді жұмыс 
б е р у ш і л е р м е н  а р а д а ғ ы 
қарымқатынасына өзгеріс 
енгізбек, сөйтіп заманға 
сай жаңа бағытта дамымақ. 
Ө й т к е н і ,  с о ң ғ ы  ж а р т ы 
жылда 140 адам жұмыста 
жүріп мерт болыпты. Одан 
бөлек, кәсіподақ өкілдері 
қоғам дық жұмыстарға көп 
жегілетін мұғалімдерді де 
артық жұмыстан арашалап 
алмақшы. Оған қоса, жалақы 
жайы да ең өзекті  мәсе
лелердің біріне айналған. 
Айтуларынша, айлық табысы 
тым төмен жұмысшылар өте 
көп. Содан барып мардым
сыз жалақыға қатысты жер
жерлерде түрлі наразылықтар 
туындауда. 

Бізде ішкі жалпы өнім 

Қазақстан бойынша осын
дай деп үлкен сомалар
ды көрсетеді. Ал негізінде 
айлық табыс өте аз. Ал шын 
мәнінде жалпы өнімімен 
емес, еңбеккерлердің нақ
ты айлығы ескеріліп барып, 
мемлекеттің деңгейін ба
ғалау қажет, – дейді жиынға 
қатысушы делегаттар.

А ш ы ғ ы н  а й т у  к е р е к , 
бізде кәсіподақтардың рөлі 
төмендеп, белсенділіктерін 
жоғалтып алған. Әлемдік 
тәжірибеге сүйенсек кәсіп
одақтар ғана қарапайым 
еңбек адамдарының шынайы 
қорғаны болып отырғанын 
көреміз. Барлық туындаған 
мәселелерді түрлі шерулер
ге жеткізбей, сауатты түрде 
биліктен шешуді талап ету де 
алдымен солардың міндеті. 
Сондықтан, тек жиын ғана 
өткізіп қоймай, іс жүзінде 
нақты қимыл көрсеткендері 
абзал.

Каспий саммитіне қатысқан шетел 
президенттеріне арналған көліктің 
қызығын маңғыстаулық шенеуніктер 
көріп жүр. Ақтаудағы саммит кезінде 
сатып алынған  5 бірдей Toyota Land 
Cruiser200  үшін жүз миллионнан 
астам теңге жұмсалған.  

Халықаралық деңгейдегі шараларға 
қыруар қаражат жұмсалатыны белгілі. 
Осы ретте Каспий саммиті кезінде 
маңғыстаулық шенеуніктер мемлекет 
басшылары мінетін көлік үшін аянып 
қалмапты. Бірақ, үш күндік шарадан соң 
сол тайотaларды өздеріне қалдырған. 
Оны әкімдіктің қызметіне пайдала
нып жүрген көрінеді. Бірақ, аймақтағы 
қоғам белсенділері оны құптамай отыр. 
Олардың ойынша қазына қаражатын 
үнемдеп, көліктерді қайта сатып, 
шығынды өндіру керек. Су жаңа Toyota 
Land Cruiser200 көлігінің бағасы қазір 
25 миллионнан басталып, 32 миллион 
теңгеге жетеді. «Аймағамызда шешімін 
таппай жатқан әлеуметтік мәселелер 
жетерлік. Көлікке бола қыруар қаржы 
жұмсағаннан гөрі соны реттеп алу керек 
еді» – дейді қоғам белсенділері.

Ақпарат

САҒАДИЕВ ОҚУШЫЛАРДЫ 
АУЫР СӨМКЕДЕН АРЫЛТПАҚШЫ 

 БАС БАНКИР ЗЕЙНЕТАҚЫ
АҚШАСЫН ИНДЕКСАЦИЯЛАУҒА ҚАРСЫ

КӘСІПОДАҚТЫҢ 
БЕЛСЕНДІЛІГІ ҚАШАН АРТАДЫ?

Білім министрлігіндегі лер
дің оқушылардың сөмкесін 
ж е ң і л д е т е м і з  д е г е л і  д е 
біраз уақыт өтті. Бірақ белі 
майысқан ұлқыздар әлі қи
налып жүр. Сондықтан, бұл 
іске премьердің өзі арала
сып, шаруаны атқара алмай 
отырған еліміздің бас ұстазы 
Ерлан Сағадиевке шүйлікті. 
Сөмкенің ауыр екенін ата
аналар айтып, ұлқыздарының 
ден  саулығына алаңдап жүргелі 
қашан. Білім министрлігі бе
кіткен талап бойынша 1сы
нып оқушысының сөмкесі 2 
келіден аспауы керек. 24сы
ныпта оқи тындардыкі 3,5 келі, 
ал 5 пен 9 сыныпқа дейін
гілердікі 4 келі, 1011сынып
та оқитындарға 6 келіге дейін 
ғана көтеруге болады. Бұл 
ереженің бұзылғанын ми
нистр де мойындап отыр. Енді 
ұлқыздарға ауыртпалықты 
азайту үшін, біраздан бері 
айтып жүрген мектептерде 
сөрелер орнату керек дейді 

министр. Ал әзірге мұндай 
сөрелер мақтаулы жеке мен
шік мектептерде ғана бар. 
Мұндай сөрелер оқушы үшін 
өте қолайлы. Өйткені, кітабы 
ғана емес, дене шынықтыруға 
киетін киіміне дейін осын
да қояды. Яғни, ұлқыздар 
ауыр оқулықты үйіне тасып 
жүрмейді. Тек керек кезде 
ғана алады. Бірақ, оған қаржы 
керек, ол жергілікті бюд
жет арқылы іске аспақшы.
Сондайақ, министр тозығы 
жеткен мектептерді жөндеп, 
үш ауысымдық оқудан да 
құтыламыз деп сендіріп отыр.

«Қазақстанда макроэконо
микалық және әлеуметтік 
параметрлер тек теңгемен 
есептеліп, теңгемен бекітіледі. 
Индексация да бюджет пен 
инфляцияға қатысты жа
салады. Қордағы қаржыны 
доллар бағамымен байланы
стыру – тәуелсіздігіміздің 
қағидаларына қайшы» – деді 
А қ ы ш е в .  О н ы ң  а й т у ы н 
ша депутаттардың талабы 
мүлдем қисынға кел мейді. 
Өздері қабылдаған заңдарды 
ұмытып қалды деп ойлады 
ма, депутаттардың сауалына 
Ақышев жазбаша жауабында 
мәжілісмендердің «сауа   тын 
ашып» елімізде әлеу меттік 
төлемдердің қалай және қай 
валютамен есепте летінін 
тү  с індіріпті .  «Зейнетақы 
қорын дағы қаржы, ең төменгі 
күнкөріс деңгейі, ең төменгі 
жалақы, әлеуметтік төлемдер 
тек қана теңгемен белгіленеді. 
Оған өзге валютаның қатысы 
болмауы керек», – деп сабақ 
беріпті Бас банкир. Сонда 
зейнетақы қорындағы теңгеге 

и н ф л я ц и я  ә с е р  е т п е й д і 
м е ?  Ә л д е  о л  қ а р  ж ы н ы ң 
а й н а л ы м д а ғ ы  т е ң  г е д е н 
айырмашылығы бар ма? Мы
салы, Ұлттық банк теңгенің 
соңғы құлдырауына байланы
сты оны құтқару мақсатында 
и н т е р в е н ц и я  ж а с а ғ а н ы 
бұрындыр ескертпесе де кейін 
белгілі болып отыр. Теңгеге 
сұранысты арттыру үшін 520 
миллион долларды сатқан 
болып шықты. 

Зейнетақы қорына 20
ға жуық жеке компания
лар 40 млрд. теңге қарыз 
екен, берешегін осы күнге 
дейін өтемеген. БЖЗҚ өкілі 
Н.Бақтыбаев 15 компаниямен 
сот тасып жатқандарын жет
кізді. БЖЗҚ қоры 2014 жылдан 
бері осындай әдіспен 17 млрд. 
теңгені өндіріп алыпты. Енді 
барлығы 20 кәсіпорыннан 
37,5 млрд. теңге қайтарылуы 
тиіс. Байқап отырғанымыздай 
зейнеткерлердің ақшасын 
индек сацияламақ түгіл оны 
қарызға алғандардан қайта
рудың өзі мұң болып отыр.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:
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Қазақстан халқына арнаған биылғы Жолдауында Елбасы соттарға 
деген сенімнің жоғары деңгейін қамтамасыз ету шешімін таппай 
отырған мәселе екенін баса айтқаны белгілі. Құқық үстемдігі – біздің 
реформаларымыздың табысты болуының негізі болып табылаты-
нын айта келе сот жүйесін одан әрі жаңғырту керектігін ерекше атап 
өтті. ҚР Жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов та сала жұмысының 
үстіміздегі жарты жылдық қорытындысы бойынша біздегі 
судьялардың жұмысын сынға алып, халық сенімінен шығу қажеттігін 
талап еткен болатын. Сот саласына қатысты орын алып отырған 
кемшіліктерді жоюдың жолдары мен ұсынылған тың бағыттар аз ай-
тылып жүрген жоқ. Бірақ оны назарға алып, нақты іске асырып жатқан 
судьяларды көре алмай келеміз...

23бетті дайындаған 
Зейнолла ҚАБИОЛЛАҰЛЫ

ҚАРАЛАТЫН ІСТІ
НЕГЕ ЖАН-ЖАҚТЫ 
ЗЕРДЕЛЕМЕЙДІ?

СУДЬЯЛАР

«Жыл сайын 4 миллион аза
матымыз сотта қаралатын іске 
қатысады. Бұған қаншама күш пен 
қаражат жұмсалады. Уақыт пен 
ресурстардың орынсыз шығынын 
талап ететін артық сот рәсімдері 
қысқаруға тиіс. Бұрын адамдардың 
жеке өздерінің келуі талап етілсе, 
қазір оны алыстан жүзеге асыруға 

Құмсағат

ҚР ЖОҒАРҒЫ СОТЫ ТӨРАҒАСЫ ЖАҚЫП АСАНОВТЫҢ НАЗАРЫНА

істі Жоғарғы сотта қарап, қайта
қайта түзетуге тура келеді. Арғысын 
айтпағанда осы жақында ғана 
Жоғарғы сот төменгі соттардың 
шығарған шешімдерін қайта қарап 
8 бірдей ұйғарымдарын түзетті. Бұл 
туралы Жоғарғы соттың баспасөз 
хатшысы Болат Қалиянбеков 
мәлімдеген болатын. Басты себеп 

барары белгісіз даудамай басталып 
кетеді. Мемлекеттік мекеме оған 
қоса сотқа нақтылама талапарыз 
беріп, құбыр үстіндегі үйді сүруді 
де талап етеді. 2017 жылғы сәуір 
айындағы Алатау ауданы сотының 
шешімімен «Тоспа Судың» арызы 
қанағаттандырусыз қалдырылады.

Бірақ Алатау ауданының бұл 
сот шешімінен отбасына келіп
к е т е р  ж е ң і л д і к  б о л ғ а н  ж о қ . 
Себебі, үй құбыр үстінде, яғни, 
қауіпті жағдайда қалып отыр, ол 
кезкелген күні опырылып түсуі 
мүмкін. Бұл баспана құрылысының 
барлығы дерлік 19741999 жыл
дар аралығында салынғаны үй 
құжаттарында айқын жазулы тұр. 
Баспана 30.10.2014 жылы жыл
жымайтын мүлік ретінде Әділет 
департаментінде ресми тіркелген. 
Ал, бұрынғы меншік иелерінің 

«Су арнасы» сияқты түрлі меке
мелер. Заңсыз құрылысқа қалай 
құжат берілді дегенде бірнеше 
кемшіліктерін атап, түрлі күдік 
айтуға болады. Бірінші, қалалық 
әкімдіктің тікелей жауапсыздығы. 
Екінші, оның құрамына енетін сала 
басқармаларындағы мамандардың 
кәсіби сауатсыздығы. Үшінші, ең 
қауіптісі – парақорлық. Заңсыз 
құры лысқа құжат тегін берілмесі 
белгілі. Әділін айтсақ, бұл қыпқы
зыл қылмыс, мемлекетті шы ғынға 
батыру, тұрғындардың өміріне 
қауіп төндіру. Сол үшін осыған жа
уапты орындар қылмыс тық кодекс 
бойынша қудалануы керекті.

С а л ы н ғ а н  қ ұ р ы л ы с қ а  д е р 
кезінде тосқауыл қойылып, бұл 
үйдің бұрынғы меншік иелеріне 
заң бойынша шара қолданылса, 
бұл баспананы Бірлік Тоқай са

лып, үйілерін жиырма бес миллион 
теңгеге сатып алуға, екі рет сарап
тама жасатуға кеткен 64 290 теңге 
шығынды толықтай өтеуге, «Ал
маты Судан» түбіртектегі төлеген 
мем лекеттік төлем 2400 теңгені қай
таруға байланысты жазылған талап
арызы қанағаттандырылған жоқ.

Қалалық соттан қайыр бола ма 
деп апелляциялық шағым берген 
Бірлік Тоқайдың үміті бұл жолы 
да ақталмады. Сот төрайы мы 
М.Қарабаева, судьялар Г.Пірім
бетова, В.Тоқтарбаева мен жау
апкер «Алматы Су» мекемесінің 
өкілі Б.Надырқұлова қатысқан 2018 
жылғы 17қыркүйекте өткен оты
рыс нәтижесінде биылғы жылдың 
12маусымында Бостандық ау
даны сотының шешімі өзгеріссіз 
қалдырылды. Қалалық соттың ай
тар уәжі мынадай – «Алматы Су» 
мекемесінде сервитутты белгілеу 
құзыреті жоқ. Жер Кодексінің 
69бабының 4бөлігіне сәйкес он
дай құқық жергілікті атқару орган
дарына ғана берілген. Ал, жергілікті 
атқару органы болып саналатын 
Алматы қаласы әкімдігінің өкілі 
ресми түрде шақырылса да сотқа 
келуге жарамады. Олай болса негізгі 
жауапкердің қатысуынсыз өткен 
сот қандай шешім шығаруы мүмкін? 
Осы жерде Елбасының Жолдауын
да айтқан сотқа сырттан ықпал ету 
деген осы ма деп қаласыз. Әкімдік 
үшін сот маңызды емес сияқты. Ал 
шын мәнінде қандай қылмысты, 
даулы істі қарағанда да сот ең соңғы 
шешуші әділет органы болып та
былады емес пе? Бәріміз де заңға 
бағынуға тиістіміз деген қағида 
қайда қалды? Бұны жергілікті 
биліктегілер заңға пысқырып та 
қарамайды деп түсіну керек шығар. 
Заңды жатқа білетін біздің соттар 
неге өз құзыретін толық пайдалан
байды? Әлде бұл билікке жалтақтау 
ма? Әрине бұдан кейін қарапайым 
тұрғындар Жоғарғы сот пен Елба
сына арыздануға мәжбүр болады. 

Бұл жерде негізгі үш сұрақтың 
басы ашық қалып отыр. 1.Неге үйдің 
бұрынғы иелеріне құжат заң бұ зу
шылықпен берілген? Ол үшін кім 
жауап береді? 2.Неге бұл сот оты ры
сында жауап беруге тиісті әкімдіктің 
өкілі сотқа келмеді? Негізгі жауап 
беруші жақтың өкілінсіз сот оты
рысы өтіп, сыңаржақты шешім 
неге шығарылды? 3. Сот неге талап 
етуші жақтың сұрақтарын түгелдей 
қарастырмады?

ҚР Жоғарғы соты мемлекеттік 
органдарға қатысты істерді қараудың 
жаңа әдістәсілдерін әзір легенін 
мәлімдеді. Жақып Асанов тың ай
туынша, дамыған мемлекеттерде 
мемлекеттік органның үстіне шағым 
түссе, судья арыз беруші азаматқа 
ашық көмектеседі. Сөйтіп, әділетке 
жетуге тырысады. Ал жауапқа 
тартылған мемлекеттік орган өзінің 
ұстанымын қорғап шығуы тиіс. 
Әзірге бізде бәрі кері сінше. Егер 
талап берушіні тығы рыққа тіремей 
әкімдіктің өкіліне тиісті сұрақтар 
қойылғанда мәселе алдындағы 
аудандық сотта шешіліп кетер ме еді. 
Осындайда қазақтың классик жазу
шысы Бейімбет Май линнің «Соттан 
емес, оттан келемін» деп жазғаны 
еске түседі. Судья лардың солақай 
шешімінен туындаған сергелдең 
кезкелген тозақ отынан бір де кем 
түспейді. Енді, міне қалалық соттан 
жеңілген Бірлік Тоқай да Жоғарғы 
сотқа арыздануға мәжбүр. Осы тек
тес сот шешімінен соң азаматтарға 
Қазақстан Президентіне арыздану
ына тура келеді. Сонда біздің соттар 
не бітіріп отыр?.. 

болады. Екіншіден, сот жүйесінің 
сапалы дамуын және кадрларының 
ж а ң а р у ы н  қ а м т а м а с ы з  е т і п , 
үздік  заңгерлер судья болуға 
ұмтылатындай жағдай жасау ке
рек. Үшіншіден, әсіресе бизнес 
пен мемлекеттік құрылымдар 
арасындағы сот арқылы шешілетін 
даудамайды қарау кезінде түсінікті 
әрі болжамды сот тәжірибесі керек, 
сондайақ судьяларға заңсыз ықпал 
ету мүмкіндіктерін жою қажет. 
Жоғарғы сотқа Үкіметпен бірлесіп, 
жыл соңына дейін тиісті шаралар 
кешенін әзірлеуді тапсырамын»  
деді өз жолдауында Қазақстан 
Президенті. Сол сияқты соттарда 
бұрынғы мамандар отырғанын, 
түрлі дәрежедегі судьялардан әділ 
шешім таба алмаған азаматтар 
амалсыздан ҚР Президентіне то
лассыз арызданып жатқанын да 
мемлекет басшысы ашық айтты.

Бұл телеарналарда айтылып, 
мерзімді басылымдарда тұрақты 
жазылатын сыни материалдардан 
басқа, жоғары мінберден мем
лекет басшысының өзі біздегі 
сот органдарына берген нақты 
бағасы мен орын алған кемші
лік терді жоюға бағытталған тап
сыр масы деп түсінуіміз қажет. 
Шынында да біздегі сот саласы
ның жұмысы ешқандай сын кө
тер мейді. Оны күнделікті тәжі
ри беден көріп жүрміз. Тіпті сол 
з а ң д ы л ы қ т ы  с а қ т а у д ы  т а л а п 
етуге тиісті судьялардың өздері 
жемқорлыққа салынып, пара алып 
ұсталып жатқандары да бар. Құқық 
қорғаушылар қылмыс жасаса, 
қалған қатардағы адамдардан не 
күтуге болады. Тәжірибе көрсетіп 
отырғандай, әсіресе аудандық, 
қалалық, облыстық сот орын
дары мәселені терең зерттемей, 
шала шешімдер шығаратыны жиі 
кездеседі. Соның кесірінен бұл 
істерді талап етушілердің арызы 
бойынша жүздеген, тіпті мыңдаған 

алдында айтқанымыздай, біздің 
соттар істі жанжақты зерттеп, 
мәселенің байыбына тереңірек 
үңілмейді. Содан барып жоғарғы 
сот орындарына деген шағым кө
бейіп, бүкіл сала жұмысын қиын
дата түседі. Осы орайда бір ғана 
мысал келтірейік.

Алдын ала айта кетелік, атал
мыш мәселені «Қазақ үні» газеті 
б ұ р ы н  д а  к ө т е р г е н  б о л а т ы н . 
(«Қазақ үні» №25, 25062018ж.). 
Халықтың әлеуметтік жағдайына 
қатысы бар бұл мәселені газетіміз 
соңына дейін қадағалайтын болады. 
Оқырмандарымызға түсінікті болу 
үшін соттағы сергелдеңнің қысқаша 
мәнжайын түсіндіре кетейік. Төрт 
бала тәрбиелепөсіріп отырған 
ерлізайыпты Бірлік Тоқай мен 
Жәмила Шүйішбаева 2014 жылы 
Алматы қаласы Фадеев көшесі, №2 
«б» мекенжайындағы жекеменшік 
үйді сатып алады. Бірлік Тоқай 
жанұясы үй емес, үйдей пәле са
тып алғанын кейін барып біледі. 
Баспана құжаттары толық бол
ғ а н  д ы қ т а н ,  о н ы  р ә с і м д е г е н 
мемлекеттік органдарының мөрі 
тұрған соң «шикілік» шыға қояды 
деп кім ойласын. Алайда, арада 3 ай 
өткенде «Тоспа Су» (қазіргі «Алма
ты Су») мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорнының қызметкерлері 
келіп, бұл үй «қызыл сызық» үстіне 
орналасқанын, дәлірек айтқанда 
кәріз жүйесінің үстіне салынғанын 
айтып, төбелерінен жай түсіргендей 
етеді. Рас, заң бойынша «қызыл 
сызық» деп аталатын аймаққа 
тұрғын үй салуға мүлдем болмай
ды. «Тоспа Судың» сол кездегі 
бас директоры Н.Жарболов 2017 
жылы 20қаңтарда сатып алынған 
жер телімінен өтетін орталық 
кәріз құбыры желісін үй иесінен 
өз күшімен басқа жаққа шығаруды 
талап етіп, Алатау аудандық сотына 
талапарыз түсіреді. Сөйтіп, бүгінге 
дейін созылып, соңы қашанға дейін 

атына 09.08.1989жылы тіркеліп, 
заңдық күшіне енген. Кеңестік кез
де кеткен қателік дейін десек, қолда 
бар құжатта осы мекенжайдағы 
жер теліміне 07.08.2003 жылы Алма
ты қалалық әкімдігінің бекітуімен 
қалалық Жер басқармасы жаңа 
қ ұ ж а т  б е р г е н .  Т е х н и  к а л ы қ 
т ө л қ ұ ж а т ы  2 1 . 0 4 . 2 0 0 3  ж ы л ы 
түзіліп, 18.09.2003 жылы қайталай 
тіркеуге алынған. Демек, жоғарыда 
а й т ы л ғ а н  з а ң с ы з д ы қ  а т а у  л ы 
қалалық әкімдік пен әкімдіктің 
қарамағындағы құрылысқа құжат 
беретін құзыретті органдардан ту
ындап отыр. Сонда олар осын
дай «қызыл сызықта» тұрған үйге 
қалай ғана құжат толтырып, бас
пана салуға әкімдік қалай рұқсат 
берген? Талапкердің бұл сұрағына 
ешқандай жауап берілмеді.

Әдетте, қандай да бір құрылыс 
басталмас бұрын жер телімі жан
жақты тексеріліп, содан кейін 
рұқсат етілуі керек. Айдала емес, 
қаланың ішіндегі әрбір шаршы 
метр жер есепте болатыны белгілі. 
Қай көшеден қандай жүйе өтетіні 
жайындағы сызбалар осы аталған 
мекемелердің бәрінің қолында 
бар. Алдымен ол маңда жерасты 
электр, су, газ немесе басқа жүйе 
лер өтпейтіні анықталуы міндет. 
Қалада бір жерді қазу үшін жоға
рыда аталған салалар бойынша 
мекемелерден рұқсат алу қажет. 
Өйткені, электр желісі өтетін жерді 
қазған адам байқамай токқа түсіп 
мерт болуы әбден мүмкін. Неме
се су, газ құбырларын зақымдап, 
тұрғын дарды жарықсыз, сусыз 
қал дыруы ғажап емес. Ал, мына 
жағдайда қаланың қақ ортасында 
осы талаптар түгелдей бұзылған. 
Б ұ з ы п  о т ы р ғ а н  к і м ?  Ә р и н е , 
әкімдік пен оның қарамағындағы 
Сәулетқұрылыс, Жер басқармасы, 

тып алмас та еді. Мемлекеттік 
орындардың жауапсыздығынан 
оның зардабын көпбалалы отбасы 
тартып отыр. Қалдық судың сасық 
исі мүңкіген апатты үйде 4 жыл
дан бері балашағасымен алаңдап, 
үреймен күн кешіп келеді. Кәріз 
құдығының бірі жазғы үйдің бір 
бөлмесінде, екіншісі негізгі тұрғын 
үйдің іргетасының түбінде тұр. 
Үй опырылып құласа ешкім тірі 
қалмасы анық.

Жылдар бойы жүгіріп жүрген 
Бірлік Тоқай Алматы қаласы әкі
мінің орынбасары С.Мәке жанов
қа, Алатау ауданы әкіміне, Алматы 
қалақұрылыс басқармасына, Алма
ты Жер басқармасына өтініш жа
зып, басшыларының қабылдауында 
бірнеше рет болған. Ондағылар: 
«Сіздің бұл мәселеңіз тек сот 
арқылы шешіледі» деген жауап ай
тып шығарып салған. 

Бостандық аудандық сотында 
судья Г.Жоламанова, «Алматы Су» 
кәсіпорыны өкілі Б.Надырқұлова 
мен Алматы қалалық әкімдігінің 
заңгері А.Жүнісбеков талап етуші 
жақтың өзін кінәлап, өздері сүттен 
ақ, судан таза болып шыға келді. 
Керек болса, бұрынғы үй иесін 
тауып алып сонымен соттасыңдар 
дегенге дейін барды. Ал, бұрынғы 
үй иесіне құжат жасап бергендерді, 
оның заң бұзушылық екенін 
қаперіне де алған жоқ. Сол сияқты 
талап етуші жақтың «Қаз НИИСА» 
мамандары мен «Тәуелсіз сарап
тама кеңесі» сараптамасының үй 
апатты жағдайда тұрғаны және бұл 
баспана сүрілуі керектігі туралы 
берген анықтамасын сот есепке 
алмады. Сөйтіп талапкерлердің 
Алматы қалалық әкімдігі мен «Ал
маты Суға» заңдық жауапкершілік 
жүктеп, ҚР «Жер кодекісі» 69бап 
7тармағына сай сервитут жаса
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Уважаемый 
Бакытжан Абдирович!

В Послании народу Казахстана 
«Рост благосостояния казахстан
цев: повышение доходов и качества 
жизни» Глава государства, Елбасы 
Нурсултан Назарбаев, среди прочих 
мер, поручил провести налоговую 
амнистию для малого и среднего 
бизнеса путем списания пени и 
штрафов при уплате основной сум
мы долга.

Данное поручение вскрывает 
давнюю проблему избыточного 
срока исковой давности по налого
вым спорам.

Дело в том, что применяемый 
в нашей стране срок исковой дав
ности в 5 лет приводит к искус
ственному увеличению суммы за
долженности. Получается так, что 
в налоговой отчетности 5летней 
давности ранее уже неоднократ
но проверявшегося бизнеса вы
искиваются действительные или 
мнимые недостатки, за которые 
законодательством предусмотрены 
финансовые санкции. Затем на эту 
сумму начисляются штрафы и пеня 

за весь 5летний срок. При этом 
сумма штрафов и пени нередко 
превышает сумму самого налогово
го нарушения и ставит предприятие 
на грань выживания.

В целом же, по данным СМИ, 
налоговая задолженность МСБ на 
2018 г. составила 257 млрд. тенге, из 
которых 122,5 млрд приходится на 
штрафы и пени – т.е. почти поло
вина всех налоговых долгов малого 
и среднего бизнеса!

Именно на ликвидацию абсурд
ности и несправедливости такой 
ситуации направлено указанное 
поручение Президента.

Поэтому фракция «Ак жол» 
категорически поддерживает эту 
инициативу Главы государства и 
предлагает Правительству в ходе ее 
реализации не только снять вопро
сы по накопившимся подобным 
случаям, но и устранить сами осно
вания для их появления.

Считаю возможным напом
нить, что наша фракция, начиная с 
2013 года, неоднократно обращала 
внимание Правительства на эту 
ситуацию и предлагала сократить 

Выступая на заседании 
Общенациональной коа
лиции демократических 
сил «Казахстан2050», 
председатель партии «Ак 
жол» Азат Перуашев 
сказал, что Послание 
Президента Казахстана 
стало для него неким от
кровением и перевернуло 
сознание. Глава государ
ства обозначил главную 
ценность развития, ска
зав, что это оказывается 
не экономика и не поли
тика, а простой человек.

«Я обращу внимание на
ших коллег на особенность 
нынешнего Послания. Мы 
уже привыкли ожидать от 
Послания Главы государ
ства очередную актуали
зацию текущей ситуации, 
с опережением предложе
ний, инициатив. Но впервые 
для меня, наверное, стало 
таким откровением, пере
вернуло сознание, что Пре
зидент обозначил четко, в 
чем смысл, конечная цель 
и главная ценность нашего 
развития – это оказывается 
не экономика и не полити

ка, это простой человек, до
ступность социальных услуг, 
качество жизни, право на 
личное достоинство, кото
рое обеспечивается Консти
туцией, в том числе и воз
можность жить, где он хочет 
и на том уровне, которое он 
сам считает для себя необхо
димым», – сказал Перуашев. 

Он подчеркнул, что все 
это не просто слова, эти 
вещи закреплены в Консти
туции. 

«И Президент выступает 
с такой точки зрения и в 
очередной раз показал себя 
реальным гарантом нашей 
Конституции. Вы знаете, 
что и экономика, и бизнес, 
и политика – все вторично, 
особенно с учетом того, что 
происходит сегодня в мире. 
Когда одни страны воют с 
другими, гдето методом 
торговых санкций, гдето 
шпионские скандалы, где
то оружие, в этих условиях 
у Казахстана, который не 
является самым богатым 
государством, Лидер на
ции нашел возможности и 
направил средства на обе
спечение нормальной до

стойной жизни каждого 
гражданина нашей страны. 
Мы должны, я думаю, очень 
верно оценить этот посыл», 
– отметил он.

Кроме того, он отметил, 
что предложение проведе
ния налоговой амнистии 
очень важно бизнесу. 

«Наша фракция неодно
кратно обращалось к Пра
вительству с предложени
ем сократить срок исковой 
давности по налогам с пяти 
до трех лет, хотя бы как это 
сделано в России. Сейчас у 
нас появляется, благодаря 
политике Главы государства, 
очень хорошая возможность 
поновому актуализировать 
эту тему. Я сейчас обращаюсь 
к коллегам Общенациональ
ной коалиции демократиче
ских сил, мы подготовим за
прос Правительству и просим 
вас поддержать, чтобы мы в 
отношении предпринимате
лей пошли на такие важные 
шаги, и сократить сроки ис
ковой давности по налого
вым спорам», – добавил он. 

Инга СЕЛЕЗНЕВА
kazpravda.kz

Депутат поделился, что купил 
костюм казахстанской фабрики лег
кой промышленности в Алматы – на 
внутренней части пиджака золотыми 
нитками вышито имя «Az Peruash».

«Глава государства дает четкие 
политический посыл госорганам 
начинать поддерживать наших про
изводителей. В каждом городе есть 
швейные фабрики, малые предпри
ятия по производству продуктов пи
тания – макароны и т.д. Нужно свой 
внутренний рынок насыщать своими 
товарами», – заявил депутат

Разглядев ярлычок на внутрен
ней части пиджака, журналисты тут 
же узнали логотип. Пиджак именно 
этого производителя три года назад 
показывал Нурсултан Назарбаев.

«Мы – патриоты, мы должны 
всегда радоваться, что казахстанское 
применяем. Вот, ваш покорный слуга 

носит пиджак казахстанского произ
водства, и туфли у меня тоже казах
станские», – заявил он тогда на одном 
из совещаний с акимами областей.

5 октября на свое выступление с 
посланием народу Казахстана пре
зидент вновь пришел в костюме Made 
in Kazakhstan, заявив, что, если при
сутствующие в торжественном зале 
Акорды сейчас снимут все вещи ино
странных марок, они останутся го
лыми.

«Нужно заняться товарами народ
ного потребления – мы упустили это. 
Посмотрите только, если с вас всех 
снять иностранную одежду – голые 
будете. В Казахстане могут делать 
свои и костюмы, и рубашки – произ
водителей надо поддержать», – заявил 
Назарбаев.

nur.kz

срок исковой давности по налогам 
с 5 до 3 лет, по примеру наших со
седей по Евразийскому экономиче
скому союзу.

Последний раз такие запросы 
направлялись «акжоловцами» 19 
января и 15 марта 2017 года. Но 
каждый раз, включая прошлый год, 
мы получали отрицательные ответы 
о том, что наши предложения, ци
тирую – «не соответствуют балансу 
интересов государства и бизнеса» 
или что они «не поддержаны рабо
чей группой по подготовке новой 
редакции Налогового кодекса».

Тем не менее, осенью того же 
2017 года Правительство внесло та
кую поправку в свой проект Кодек
са, несмотря на заявленное вроде 
бы «несоответствие интересам» и 
«отрицательную позицию рабочей 
группы», но зато без упоминания 
о 5летних требованиях депутатов 
пойти на этот шаг. Мы не гордые и 
не претендуем на лавры. Лишь бы 
от этих решений выиграли и биз
нес, и государство.

Но нас не может не удивлять 
то, что Правительство пишет нам 
одни ответы, а поступает прямо 
наоборот.

Зачем было отвечать в Мажилис 
неправду, если через парутройку 
месяцев предложение всётаки 

принимается? И если уж Прави
тельство убедилось в правоте депу
татов – то, наверное, было бы кор
ректнее отозвать отрицательный 
ответ и сообщить авторам запросов, 
что депутатская инициатива под
держана. В конце концов, это поли
тическая культура взаимодействия 
исполнительной и представитель
ной ветвей власти.

Но даже при этом, включив 
инициативу фракции «Ак жол» в 
правительственный законопроект, 
исполнительная власть тут же, по
сле принятия Парламентом, забло
кировала ее реализацию.

А именно – принимает 25 дека
бря 2017 года постановление Пра
вительства, которое приостанав
ливает переход к 3летнему сроку 
исковой давности по налогам ещё 
на 2 года, т.е. до 2020 года. Қазақша 

айткандай, «Артық қыламыз деп, 
тыртық қылдық». Как говорится, 
хотели как лучше, а получилось как 
всегда.

Но, оказывается, всётаки есть 
справедливость и на такие случаи. 
Послание Президента показало 
весь анахронизм и контрпродук
тивность этой практики.

В связи с вышеизложенным, а 
также ввиду поручения Президента 
о налоговой амнистии, фракция 
ДПК «Ак жол» предлагает Прави
тельству в рамках указанной нало
говой амнистии принять решение 
о сокращении срока исковой дав
ности по налоговым спорам с 5 до 
3х лет, начиная с текущего финан
сового года.

С уважением, депутаты 
фракции «Ак жол»

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РК САГИНТАЕВУ Б.А.
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

СОКРАТИТЬ СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ С 5 ДО 3-Х ЛЕТ!

ФОТОФАКТ: ПЕРУАШЕВ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ 

ПИДЖАК ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ НАШЕГО 
РАЗВИТИЯ – ЭТО НЕ ЭКОНОМИКА И НЕ 

ПОЛИТИКА, А ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

Депутат Азат Перуашев в кулуарах Акорды продемонстрировал свой эффект-
ный пиджак казахстанского производства со своими инициалами. Предмет 
гардероба он показал журналистам не случайно – до этого Нурсултан Назарбаев 
заявил, что носит казахстанские бренды, пишет Sputnik Казахстан.
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(Соңы. Басы өткен санда)

Әулиелік көп оқығандықпен кел мейді! 
Әулие лік іштегі кірді тазарту арқылы 
келеді. «Қиянатсыз надандар – әулиеден 
кем емес!» деп отырған жоқ па Шәкәрім? 
Сауатсыз, надан, бірақ, құмырсқаның 
мұрнын қанат пай тын таза. Шәкәрім ары 
қарай бұл ойын былай жалғастырады:

Сыртқы сөзің шын болса,
Ішің толған жын болса,
Жүрегіңде мін болса,
Айтқан сөзің ем емес!
Шәкәрім тағы айтады ғой:
Тәспі, сәлде, жайнамаз,
Тастамасаң қыс пен жаз,
Жүрегің болса тайғақ саз,
Сопысынып қылма наз! 
Немесе Абай айтады:
Имамдар ғибадаттан сөз қозғаған,
«Ғұсниза мен иманды білді» ойлаған!
Иманның тазалығын жақсы ұқтырмай,
Сыртын қанша жуса да іші оңбаған.
– Абай мен Шәкәрімнен айтылмаған 

сөз қал ма ған екен ғой өзі... Омеке, 
әулие тақыры бына сәл тоқтаңқырап 
кетейікші. Бүгін сәл әруақты айтсақ 
«ширк» болып шыға келетін болдық қой. 
«Алпамыс батыр» жырында: «Әзіреті 
Қаратау, әулиенің кені еді» деген жолдар 
бар. Байбөрі де Бабай Түкті Шашты 
Әзиздің басына түнегенде, әулие келіп аян 
бермей ме? «Сексен сегіз сәруар, тоқсан 
тоғыз мың машайық, бір жерге бәрі жи-
ылды, мен де тұрдым ішінде» демей ме? 
Әруақтың Алла мен адам арасындағы 
дәнекер екенін неге бұлар жоққа шығара 
береді?

«АЛЛА АҚЫЛДЫ АЗ БЕРДІ» 
ДЕМЕ, ОНЫ КӨБЕЙТУ ӨЗ ҚОЛЫҢДА!

– «Әруақ» деген сөздің өзі «әррух», 
яғни, рухтар дегенді білдіреді. Құранда 
бірнеше жерде «біз сендерді пәк рухпен 
сүйіншіледік» дейді. «Мұхаммед, адам
дар сенен рухтар туралы сұрайды, біз 
саған олар туралы аз мәлімет бердік» 
дейді. Неге аз мәлімет? Өйткені, ол 
Алланың хикметі. Тірі адамның да 
әруағы болады. «Оның әруағы көтеріліп 
кетті» дейді ондай кезде. Шәкәрім: «Рух 
дегеніміз мінсіз таза ақыл, Мінсіздің ісі 
шын мақұл», – дейді. Сонда адамның 
рухы, әруағы қай уақытта көтеріледі? 
Егер адам өзінің нәпсісін тыя білсе. Рух 
үш нәрседен тұрады: ең үстінде – ақыл, 
одан төмен – жан, ең астында – тән. 
Үшеуі біріне бірі матаулы тұр. Шәкәрім 
айтады:

Жан тыныштық таппайды жан
 қамын жеп,

«Тән бұзылса тұрағым бұзылар» деп.
Ыстық, суық, аштықтан сақтау үшін,
Зұлымдық пен айланы қылады сеп.

Айуан – етін, терісін, сүт пен күшін,
Ара – балын, су – балық, 

жер –           жемісін,
Құс та өз жүні менен жұмыртқасын,

Сақтап жүр ғой дейсің бе адам үшін?
Олардың да ойы бар өсіпөнбек.
Кімге оңай өмірі өтіп, оты сөнбек.
Адамның таза ақылы жанды қимай,
Амалсыз қиянатқа ол да көнбек.

Ақылдағы бере алмай адал көмек,
Зұлымдықпен адамды адам жемек.
Ақ пейіл, мейірім мен әділет жоқ,
Осы болар таза ақыл өлді демек, – 

дейді...
– Біреуге Алла ақылды аз береді, 

біреуге аямай көп береді. Өмір шын дығы 
– осы. «Ақыл – Алладан, білім – өзімнен» 
деп мақал шығардым. Қайт сек ақылды 
боламыз?..

– Мәшһүр атамыз былай дейді? 
«Алла біреуге тарыдай, біреуге дор
бадай, біреуге арбадай ақыл береді. 
Бірақ, сол тарыдай ақылдың өзі иесін 
қоршылықтан құтқарады». Қазақ 
біреуге қапа болса «тарыдай ақылы 
жоқ» дейді.  Базарда арба сүйреп 
жүргеннің тарыдай ақылы болмай тұр 
ғой... Тарыдай ақылды қалай көбейтуге 
боладыға келсек, Шәкәрім былай 
дейді:

Ақыл деген денеге егулі дән.
Суарса егер оған да бітеді жан.
Ақылдың өсіп, өніп, көркеймегі,
Көрген, білген нәрседен ғибрат алған! 
Мәшһүр атамыз бұны қарасөзбен 

былай айтады: «Тарыдай ақылды өсіру 
үшін тасы өрге домалап жатқаннан 
қалай өрге домалап жатқанын үйрен. 
Ісі кейін кетіп жатқанның да неге кейін 
кетіп жатқан себебін біл. Міне, сол кез
де сенің де ақылың өседі».

– Жаманнан жақсы туды, Құдай 
қасиет қондырды дейміз. Бұл қалай?

– Құдайдың бермегенін тартып ала 
алмайсың. Алла – шебер. Шеберлігі 
шексіз! Қасиет екі түрлі – кәсіби және 
туабітті (жібіли). Абай: «Біреулер «Алла 
ақыл бермеді, қайтем» дейді. Алланы 
біреуге беріп, біреуге бермейтін алақол 
саудагер дей ме екен! Ақылдың бол
мысы – жібіли. Ал, оның өсуі, көбеюі 
– кәсіби!» дейді. Адамның өз қолында 
деп тұр ғой. 

Терең білім деген бар. Құрандағы 
«Бақара» сүресінде «Терең білімді 
Құдай қалаған адамына береді» деген.

«МЕН ҚҰДАЙДЫҢ СҮЙГЕН 
ҚҰЛЫ БОЛҒЫМ КЕЛЕДІ. 

НЕ ІСТЕУІМ КЕРЕК?»

– Ал, мен Құдай қалаған адамы 
болғым келеді. Ол үшін істеуім керек?

– Ол үшін сіздің бойыңызда Құдай 
сүйетін қылық болу керек. Абай: 
«Алланың 99 көркем атын жатта. 
Жаттап қоя салма. Алланың аты Ғәділ 
ме – сен де әділ бол. Алланың аты 
Рахым ба, сен де рахымды, мейірімді 
бол. Алланың аты Ғафу ма, сен де 
кешірімді бол. Әне, сол кезде сен не 
тілсең, Құдай саған сұраған тілегіңді 
беретін болады» дейді.

Дана қазақ айтады: «Құдай бұған 
қалай береді, бойында Құдай сүйер бір 
қылығы жоқ!» дейді...

Шәкәрім айтады:
Қояр ем мылжыңдамай сөзімді ұқса,
Қайтейін, сөзімді ұқпай 

діннен шықса?!
Аз да ұқсаң, бұл сөзімді анықтап ұқ,
Құдайдай болам деме! Құдайға ұқса!
Алланың пендесіне рахымы мол.
Сен де өзіңдей адамға мейірімді бол.
Ол жаратты, сендағы жаратып бақ.
Барды бардан шығарсаң болады сол!
«Құдайға ұнау үшін сен де жаратушы 

болуың керек. Жаңа зат, жаңа техноло
гия жасауың керек. Айырмашылығың 
– Алла жоқтан бар жасайды, ал, сен 
бардан бар жасасаң жетіп жатыр. Құдай 
сол кезде сені жақсы көретін болады» 
деп отыр ғой Шәкәрім атамыз...

Біз  кәзір  құлшылықты намаз 
оқудың деңгейіне түсіріп жібердік. 
Шәкәрім тағы айтады: «Құдайға жағу 
үшін Құдай секілді жаратушыға ай
налуымыз керек» дейді. Құдайдың 
бізге берген қасиеттерін жүзеге асыра 
бастағанда біз Құдайға ұқсай бастай
мыз. Шәкәрім:

Тәңірің – таза, болып бақ сен де кірсіз!
Әлің келсе менен қаш, бол да мінсіз.
Бұл – «Құдайдай боламын!» 

дегенім емес,
Сөзімнің түбін ұқпай деме «дінсіз!»

Керексізді қылмайды Иеңтағы.
«Мен де сөйтем» деп қара сен де тағы.
Бір Құдайың сабырлы, сен де шыда.
Бәрі осылай ойласаң арғы жағы!

Мұны білсең боласың сүйікті құл,
Құлы болсаң Қожаңның сүйгенін қыл!
«Құдайға құл боламын» деп ойласаң,
Құдайға құл болудың мәнісін біл!
Құдайға құл болудың мәнісі не? 

Мәнісі – Құдайдың өзі секілді Жара
тушы болу. Зат жасап шығару. Бардан 
бар жасап шығару. Міне, құл болудың 
мәнісі! Біз оны адамға құл болумен 
шатастырамыз да жүреміз. Абай: 
«Ғибадаттың барлығы шүкіршіліктен 
басталады. «Құдайдың бергенін таны
майынша сенің ғибадатың толымды 
болмайды. Құдайдың жолы – шексіз 
жол. Сен не істесең де, мал ізде мейлі, 
ғылым ізде мейлі, жұртқа зәредей болса 
да жақсылығым тисін деп істемей, бас 
пайдаңды ғана ойлап істесең шектеулі 
жолға түсіп кеттің. Әрбір ісіңе бір 
жақсылықты негіз тұтып істесең сонда 
ғана шексіз жолға түсесің» дейді. 

– Биылғы сөздің алды болды бұл 
– титтей де болсын бір нәрсе жасап 
шығару және барлық ісіңде жақсылықты 
негіз етіп алу - қазаққа бүгін ең керек, ең 
жетіспей жатқан нәрсе осы еді. Осы 
әдемі тілек-ақылмен сұқбатымызды 
аяқтайық. Аман болыңыз!

Сұхбаттасқан 
Өмірзақ АҚЖІГІТ

Омар ЖӘЛЕЛҰЛЫ, әдебиетші: 

ҚАЙТСЕК

БОЛАДЫ?
ҚҰДАЙ ҚАЗАҚТЫ 
ЖАҚСЫ КӨРЕТІН 

ӨЗАРА 
ШҰҒЫЛ КЕЛІСІМ 
БОЛҒАНҒА 
ҰҚСАЙДЫ

Қуанышы қойнына сыймай тамыз айын
да ғана сот залынан бостандыққа шыққан 
Сайрагүл Сауытбай қазір Алматы облысында 
тұрып жатыр. Күйеуі кәсіппен айналысып, 
екі баласы мектепке де орналасқан. Бірақ, ата 
жұрты Қазақстанның саяси баспана беруінен 
бас тартады деп ойламаса керек. Себебі, 
алты ай шартты мерзімін елімізде өтейтінін 
естігенде, әр қазағым жалғызым деп шуласқан 
қандастарына алғысын бірдірген еді.

«Мен өзімнің жалғыз еместігімді әрі қарай 
«Әр қазақ – менің жалғызым» деп Сабыр 
Адай ағамыз айтқан. Соған мен сенгем», – 
дейді Қытай азаматы Сайрагүл Сауытбай. 
Босқын мәртебесін берубермеу шешімі 
Сайрагүлдің қорғаушысының көзінше өтуі 
тиіс болыпты. Алайда, комиссия мүшелері 
тым кеш хабарлағандықтан, бара алмай 
қалдым, – дейді адвокаты Абзал Құспан. 
Комиссия мүшелерінің қатарында БҰҰнан 
екі адам, Денсаулық сақтау, білім беру саласы 
мен әлеуметтік қорғау өкілдері және ұлттық 
қауіпсіздік пен көшіқон комитетінен ма
мандар болған. Бәрі облыстық деңгейдегі ма
мандар дейді қорғаушы. Бірақ, бесінші қазан 
күні тым аяқасты құрылған комиссияның 
әрекетіне әлі де түсіне алмай отыр.

«Аяқасты өткізулеріне қарағанда, мені 
қатыстырмауларына қарағанда аяқасты 
оқыс оқиға болып қалғанға ұқсайды. Бұған 
енді Қытай мен Қазақстан арасында шұғыл 
келісім ба басқа бірдеңе болғанға ұқсайды. 
Сол себепті бас тартып жатыр деп өзім жора
малдаймын» – дейді Сайрагүл Сауытбайдың 
адвокаты Абзал Құспан. Оның үстіне, осыған 
дейін босқын мәртебесін алу Сирия мен 
Ауғанстаннан келген азаматтарға қарағанда 
Қытайдағы қазақтарға қиындай түсетінін де 
жасырмады. Оған себеп тарихта алғаш рет 
соттан босатылған Сайрагүлден соң хабарла
сушылар саны көп дейді. Бүгінде екі мыңға 
жуық адам көмек сұрапты. Бәрінің үміттері 
үзіліп, Сауытбайдан кейін қайта оянған 
қандастар дейді. Олардың бар жоғы үш тобын 
атап өтті.

«Мына жақта отырған, келген орал
мандардың туыстары ықтияр хат алып 
Қытайға барып қамалып қалған туыстары 
болса, сыртқы істер министріне жол дамақпыз. 
Мына жақта жүріп құжаттарын дұрыстай 
алмай жүрген көптеген қандас тарымыз бар. 
Кезінде ықтияр хат мерзімі өтіп, өтініші өтіп 
кетеді. Олардың бәрін көшіқон министріне 
жинақтап жатырмыз» – дейді Сайрагүл 
Сауытбайдың адвокаты Абзал Құспан.

Тіпті, Түркияда не Қытайға, не Қазақ
стан    ға қайта алмаған қазақтар да хабарласады 
дейді. Кезінде діни оқу оқимын деген студент
тер Түркияға аттанып, енді Қытайға барса, 
сотталуы мүмкін. Айта кету керек, Сайрагүл 
Сауытбай да екі елдің шекарасын балалары 
үшін заңсыз кесуге мәжбүр болған еді. Себебі, 
Қытай билігі мемлекеттік қызметте болғаны 
үшін жібермеген. Ал, енді қайтса, ату жазасы 
тағайындалуы мүмкін.
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Қазақстан-Қытай шекарасын заңсыз ба-
сып өткені үшін алты ай шартты мерзімін 
елімізде өтеп жатқан келіншек босқын 
мәртебесін алуы да екі талай. Оның 
қорғаушысы Біріккен Ұлттар Ұйымынан 
Қазақстанға нота жіберуін сұрауда. Себебі, 
бесінші қазан күні шешілген үкімде адвокат 
болмаған. Бірақ, «Сайрагүлдің мемлекеттен 
кетуіне жол бермеймін» дейді. Бұл туралы 
Еуразия бірінші арнасы хабарлайды.

 ТҮЙТКІЛ
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Адамдарға ақылпарасат 
өз өмірін жақсарту үшін 
берілген. Қазір – ынтымақтасу 
мен іскерлік кезеңі. Қазір 
адамдардың өмірін жақсартуға 
бағытталған шағын қадамның 
өзі шалқыған даңғаза 
ұраншылдық пен үдере 
үндеушіліктен әлдеқайда 
маңызды.

Нұрсұлтан Назарбаев

Бүгінгі Елбасының «Қазақ
стан  дықтардың әлауқатының 
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» атты Жолдауы ерек
ше өтті. Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев бұл Жолдау
ды жұмыстық форматта жүргізді. 
Үкімет басшысынан бастап, ми
нистрлер де, әкімдер де Елбасы 
сауалына жауап берулеріне тура 
келді. Нақты сұраққа дәл жауап бе
руде кімнің кім екені де анықталып 
қалған жайлар бар.

Мұғалімдер мерекесіне сәйкес 
келген Жолдаудың ең басты тар
туы ұстаздарға бұйыр ды. Білім 
саласына Жалпы Ішкі Өнімнің 
10 пайызы жұмсалмақ. Көптеген 
елдерде ЖІӨнің 3 пайызы ғана 
білім саласына бұйыратынын 
ес керсек, Қазақстанның бұл 10 
пайыздық көрсеткіші дамы ған ел
дермен деңгейлес екені көңілге 
қуаныш ұялатады. Бұл арқылы 
м ұ ғ а л і м д е р д і ң  ж а л а қ ы с ы  3 0 
пайызға көбейеді. Педагог стату
сы туралы заң қабылданады. Егер 
бұл заң қабылданса, әкімшіліктің 
қолбаласына айналып кеткен 
мұғалімдер қауымының мұраты 
орындалмақ. Оқушылардың білім 
жүктемесін азайту да айтылды. 
«Мектеп тапшылығы, үш ауысымды 
мектеп әлі де бар. Сондықтан, 2019
2021 жылдары осы мақсаттарға тағы 
50 млрд. теңге бөлуді тапсырамын. 
Әлгі масқаралы үшауысымды мек
тептер мәселесін шешу қажет», – 
деп, тапсырды Президент.

Сонымен қатар, Елбасы елдің 
жоғары оқу орындарының білім 
беру сапасы төмен болғандықтан 
да, талантты жастардың шетелдік 
университеттерге кетіп жатқандары 
азай май тұрғанын сынға алды.

Бұл мәселелер бойынша бас 
мұғалім Ерлан Сағадиевтың Елба

Өздеріңізге мәлім, 5қазанда Мемле
кет басшысы өзінің биылғы Жолдауы 
барысында «100 мектеп, 100 аурухана» 
бағдарламасына ұқсас өңірлерде 100 жаңа 
спорт кешенін салу жөнінде тапсырма бер
ген болатын.

Соның келесі күніндеақ, 6қазанда 
Шымкентте ең заманауи фитнесклубтардың 
шведтік бренді – «World Class» толық мас
штабты кешенінің салтанатты ашылуы өтті.

Кешеннің аумағы шамамен 4000 шаршы 
метрді құрайды, мұнда көптеген ең жаңа кон
струкциялы «Technogym» тренажерлері бар 
түрлі жаттығу залдары орналасқан: жекпе
жек секциясы, йога, спорттық би, жаттығу 
велосипедтерінде топтық шұғылдану, тамаша 
25 метрлік бассейн және тағы басқалары.

К е ш е н н і ң  б а р л ы қ  қ ы з м е т к е р л е р і 
М ә с к е у д е г і  ф р а н ч а й з е р д е н  а р н а й ы 
оқуын оқып, сертификациялаудан өткен. 
Жаттықтырушылардың арасында – спорт 
шеберлері және халықаралық деңгейдегі 
спорт шеберлері, Олимпиада ойындарының 

қатысушылары және олардың арасында бокс
тан, жүзу, каратэ, дзюдодан чемпиондар да 
бар. Спорт кешенін салған «Заңғар» компа
ниялар тобының президенті, сондайақ «Ақ 
жол» партиясының Шымкент қалалық фи
лиалын басқарушы Әлімхан Абжанов. Жоба 
«Даму» қорының қолдауымен іске асырылды.

Салтанатты ашылу рәсіміне әлемдік 
деңгейдегі «World Class» халықаралық фран
шизасын иеленушілер өкілдері, «Ақ жол» 
партиясының төрағасы, Мәжіліс депутаты, 
ҚР Бокс федерациясы Атқарушы комитетінің 
мүшесі Азат Перуашев, Шымкент қаласы 
әкімінің бірінші орынбасары Қайрат Нұртай, 
олимпиадашылар: боксшы Мұхтархан 
Ділдәбеков пен гимнастшы Әлия Юсупова, 
«Ақ жол» партиясы төрағасының орынбасары 
Қазыбек Иса, партияның ОК хатшысы Болат 
Момышев, партия ревизиялық комиссиясы 
төрағасы  Болат Өтепбаев және сондай
ақ Әзірбайжан мен Өзбекстаннан келген 
қонақтар қатысты.

Әріптестерінің атынан сөз сөйлеген 
Азат Перуашев Әлімхан Әбжанов пен 

о н ы ң  к о м а н д а с ы н  о с ы н д а й  ү л к е н 
игі бастамасымен құттықтап, бұл Елба
сы Жолдауының рухына сай әрі үндес 
келетіндігін және қазақстандықтардың өмір 
сүру сапасын қамтамасыз етуге, әлеуметтік 
инфрақұрылымның қолжетімділігіне және 
сапа стандарттарының өсуіне бағытталғанын 
ерекше атап өтті.

М ұ н д а й  с п о р т т ы қ  н ы с а н д а р 
жасөспірім балаларға да, аға ұрпаққа да 
қолжетімді, олар халықаралық стандарт
тар деңгейінде қызмет көрсетеді. Бұл 
өмір сүру салты мен табысты адамдардың 
нышанына айналмақ.
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сы алдында нашар оқу шыға айна
лып, талай сұраққа қиналып жауап 
беруіне тура келді.

Сонымен қатар жайлап алған 
жемқорлық мәселесі де қозғалды. 
Мысалы, ең арысы мектепке 
мұғалім болу үшін де, тіпті еден 
жуушы болып жұмысқа  тұру 
үшін де пара берілетіні жайлы 
келеңсіздіктер де Елбасының ау
зынан айтылды. «Ауруын жасырған 
– өледі» дегендей, Елбасы ел 
ішіндегі бұндай кеселдерді тап 
басып көрсетіп берді. Жемқорлық 
жолы кесілмесе, болашағымыз 
қ и ы н  б о л а т ы н ы  а н ы қ  ж ә й т . 
Шенеуніктер шені үлкейген сайын, 
жемқорлықтың көлемі де үлкейе 
беретіні белгілі. Сонымен бірге 
шені үлкен шенеуніктердің қол 
астындағыларға қысым көрсететіні 
де айтылды. Сондықтан, Елбасы 
Ұлттық Қауіпсіздік Комитетіне 
бұндай кеселдердің жолын кесу 
туралы нақты тапсырма берді.

Адам денсаулығы еліміз үшін 
ең басты назарда болып келеді. 
Сондықтан, денсаулық пен спорт 
саласына да дем берілетін болады. 

Мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлының 
Елбасының спорт нысандарына 
байланысты сауалына нақты жауап 
бергенін айтуға тиіспіз. Қызылорда 
о б л ы с ы  ә к і м і  Қ ы р ы м б е к 
Көшербаев пен Түркістан облысы 
әкімі Жансейіт Түймебаев та Елба
сы сауалына тұщымды жауап бере 
білді.

А у ы л ш а р у а ш ы л ы қ  ө н і м 
д е  р і  н і ң  ө н і м і н  а р т т ы р у  м ә 
селелері де Жолдаудың басты 
тақырыптарының бірі  болды. 
«Ауыл – ел бесігі» атты бағдарлама 
да іске асырылады. Әкімдердің 2019 
жылы орындарында қалуқалмауы 
Баспанамен қамтудың 72025 
бағдарламасының шешілуіне бай
ланысты болады.

Ең төменгі жалақы бір жарым 
есе өсетіні де елді қуантып тастады.

Ел тұрғындарының үштен бірі 
жастар болғандықтан, келесі жыл
ды Жастар жылы деп жариялаудың 
да маңызы өте зор. Студенттердің 
сапалы білім алуы мен олардың 
жұмысқа ор наласуы қамтамасыз 
етілетін болады.

«Ақ жол» партиясы айтып 
келе жатқанына алты жыл болған 
салық амнистиясы да осы Жолда
уда қолдау тапты. Иә, бұл мәселе 
кәсіпкерлерге үлкен көмек болаты
ны айқын. Бұл туралы бүгін Аста
нада өткен «Ақ жол» партиясының 
Елбасы Жол дауын талқылауға 
арналған жиынында кеңінен ай
тылды.

Отандық өнімді қолдауда Елба
сы өзі үлгі көрсеткенін ше неу нік
тердің есіне тағы да салды.

М е м л е к е т т і к  а п п а р а т т ы ң 
кәсіпқойлығы баса айтылды. «Мем
лекет пен қоғам арасын жақындату 
керек. Бұл үшін халықпен ашық 
әңгімеге бару керек» деді Елбасы. 
Иә, бұл ең басты мәселелердің бірі. 
Қазір билік пен халықтың ара
сы алшақтап бара жатқаны анық 
байқалуда. Есігінде екіүш полиция 
ұстап, қытай қорғанын тұрғызып 
а л ғ а н  ә к і м д е р г е  қ а р а п а й ы м 
халықтың кіре қойып, арызын айта 
қоюы мұң болып та, жыр болып 
та келеді. Бір бөлімде отырған он 
адамның үшеуі ғана нақты жұмыс 
іс тейтіні, қалғаны бос отыраты

ны да айтылмай қалмады. Сон
дықтан, оңтайландыру мәсе лесі 
күн тәртібінде нық тұр.

Президент Кеңсесі басшы
с ы  М а х м ұ д  Қ а с ы м б е к о в т ы ң 
«Министр  лер  б ір  жылда  100 
күнін жиналыспен өткізеді» де
г е н  м ә л і м е т і  д е  Е л б а с ы н ы ң 
наразылығын туғызды. Премьер
министр Бақытжан Сағынтаевқа 
«Сендер бұндай жиындарыңмен 
елге жұмыс істетпейсіңдер ғой, 
өзің күніне 7 рет жиын өткізсең, 
қай кезде жұмыс істейсің?» деп, 
мәселені төтесінен қойып, нақты 
нұсқау берді.

Б ұ л  Ж о л д а у д а  « П о л и ц и я 
елді қорғай ма, қорлай ма?» де
ген сауалға да жауап ізделді. Ішкі 
істер саласын үлкен реформа күтіп 
тұрғаны анық. Бұл мәселеде Ел
басы қанша сөзге тартып, сауал 
қойса да үндемей құтылды. Бәлкім, 
генералминистрдің айтары да жоқ 
болар..

Елдің жаппай қолдауына ие 
болған Рухани жаңғыру мен бес 
әлеуметтік бастама да жалғасын 
таба беретін болады.

Қорыта айтқанда, елдің әл
ауқатын арттыру мен тұрмыс са
пасын жақсартуға арналған әлеуеті 
зор әлеуметтік Жолдау ел көңілінен 
шығуда .  Б із  сөз  ашарымызда 
келтірген Қа зақ  стан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Адам
дар ға ақылпарасат өз өмі рін жақ
сар ту үшін беріл ген. Қазір – ын 
тымақтасу мен іскерлік кезеңі. Қазір 
адамдардың өмірін жақ сартуға 
бағытталған ша ғын қадамның өзі 
шалқыған даңғаза ұраншыл дық 
пен үдере үндеушіліктен әлдеқайда 
маңызды» – деп, кезінде айтқан 
өнегелі сөзі осы Жолдаудың өзе гіне 
айналып тұрғаны анық.

Енді тек Елбасы Жолдауын 
іске асыруға бәріміз өз үлесімізді 
қосуымыз керек. Өйткені, осы
дан бір ғасыр бұрын Алаш көсемі 
Әлихан Бөкейханның «Адам 
қызметі кіріспей, қазына тумайды» 
– деп айтқанындай, өз өмірімізді 
жақсарту өз қолымызда.

Қазыбек ИСА,
«Ақ жол» партиясы 

төрағасының орынбасары
Qazaquni.kz

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ АЯСЫНДА ШЫМКЕНТТЕ 
WORLD CLASS ЗАМАНАУИ ФИТНЕС-КЛУБЫ АШЫЛДЫ

ӘЛЕУЕТІ ЗОР ӘЛЕУМЕТТІК ЖОЛДАУ



www.qazaquni.kz
№40 (806), 15 қазан, 20187 Мәселе

Дұрыс айтасыз. Бүгінгі таңда 
рухани жаңғыруымыздың басты 
белгілерінің бірі – атыжөнімізді 
ұлттық тұрпатта жазудың маңыз
дылығы айрықша екені даусыз. 
Атыжөніміздегі ов, ев, ович, 
евич, овна, евна қосымша ла
рынан бас тарту жайында отандық 
баспасөз беттерінде қоғам тара

АТЫ-ЖӨНІМІЗДІ 
ҚАШАН ҰЛТТЫҚ ТҰРПАТТА ЖАЗАМЫЗ?

МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛДЕ СӨЙЛЕМЕЙТІН 
МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК – 
ЗАҢСЫЗ БИЛІК!

Әбдіжәлел БӘКІР: 

б е т  б е й н е с і н  к ө р с е т п е й д і .
Б а с т а п қ ы  т ұ л ғ а с ы н  т а н у ғ а 
мүмкіндік бермейді. Яғни, кісі 
есімдерін таңдауда, жазуда 
бүгінгі қоғам санасында 
орыстілдік стеореотиптің 
ү н е м і  к е д е р  г і  б о 
л ы п  ж а т қ а н д ы ғ ы н 
аңғартады. Бұл ке дер
гілерге төтеп беретін 
ұлттық тілдік сана
мыз мықты болу ке
рек. Жаңа әліп биге 
көшкенде осы мәсе ле 
қоғам арасында мей
лінше ескерілсе, ұлт
тық жазуымыз бірың 
ғайланып, алақұла
лықтан арылар едік.

Бүгінгі араб, парсы 
тілінен енген кірме кісі 
есімдерінің түрлі нұсқада 
жазылуының басты қандай 
себептерін атап өтер едіңіз?

Арабтекті,  парсытекті  кісі 
есімдерінің түрлі нұсқада жазы
луының бірнеше тілтанымдық 
себептері бар:

Біріншіден, араб тілінен енген 
антропонимдік атауларды орыс 
тілінің я, ю, ч, щ, ь, ъ әріптерімен 
таңбалануы. Бұл таңбалар араб, 
парсы тілінен енген есімдердің түп 
мағынасын танымастай өзергертіп 
жазуға, айтуға мүмкіндік берді. 
Мысалы, Альдияр, Оразия, Озария, 
Юсуп т.б.

Екіншіден, араб тілі дауыс
сыз дыбыстарының қазақ тілінің 
д ы б ы с т ы қ  а р т и к у л я ц и я с ы н а 
сәйкес келмейді. Мәселен, арабтың 
айн дыбысымен басталған сөз ғ, 
х дауыссыздарымен де беріледі: 
Абдолла – Ғабдолла – Қабдолла. 
Араб тілінен енген сөздердегі ха 
дыбысы қ дыбысына ауысады: Ха
сан – Қасан, Халифа – Қалипа т.б. 
Ұлттық тілдің дыбыстық үндесіміне 
әртүрлі тұлғада игерілген бұндай 
есімдер антропонимика қорын 
толықтырып отыр.

Үшіншіден,  қазақ  т іл ін ің 
дыбыстық үндесімімен игерілген 
араб, парсы есімдерін дұрыс жаз
баудан болатын қателік: Рсылды 
– Ырысалды, Рзабай –Ырзабай 
т.б. жазылып жүр. Қазақ тілінде сөз 
басы екі дауыссыздан басталмайды, 
сондықтан түпкі тұлғасын сақтап 
жазудың маңыздылығы зор.

Төртіншіден, жергілікті тіл 
ерекшеліктерінің әсері: Батима – 
Патима, Жүніс – Жұныс т.б.

Әртүрлі  нұсқада жазылып 
жүрген атыжөндерімізді ұлттық 
сипатта біріздендіру мәселесі 
т ілтанушылардың тарапынан 
қаншалықты қаралып жатыр?

Расында әртүрлі нұсқада жа
зылып жүрген атыжөндерімізді 
ж а ң а  ұ л т т ы қ  ә л і п б и г е  к ө ш у 
н а у қ а н ы н д а  ұ л т т ы қ  с и п а т т а 
біріздендіріп жазудың кезі келді. 
Сондықтан, жаңа ұлттық қазақ тілі 
емлесінің негізгі ережелері бойын
ша араб, парсы тілінен енген кісі 
есімдері қазақ тілінің дыбыстық 
заңдылығына сәйкес жазылуы 
тиіс: Ysqaq (Сқақ емес), Yrysjan 
(Рысхан емес), Yrysaldy (Рысалды 
емес), Muhambet (Мухаммед емес), 
Bátıma (Фатима), Qusaıyn (Хұсайын), 
Qadısha (Хадиша емес), Pazyl (Фазыл 
емес), Ábdiqadir (Абдіхадыр емес). 
Дегенмен, қазақ тілінің дыбыстық 
үндесіміне сай игерілген араб, пар
сы есімдері есім таңдаушының 
қалауынша жазыла береді: Абдолла, 
Қабдолла, Ғабдолла.

Сонымен қатар А.Байтұр
с ы н ұ л ы  а т ы н д а ғ ы  Т і л  б і л і м і 
институтының ономастғалымдары 
Қазақстан азаматтарының аты
жөнін рәсімдеудің арнайы емле 
ережелері  мен анықтағышын 
құрастыру үстінде. Бұл сөздіктер 
мен анықтағыштар кісі есімдерін 
жаңа ұлттық тұрпатта бірыңғайлауда 
үлкен септігін тигізетін іргелі 
еңбектер болмақ.

Айнұр СЕЙІТБЕК,
Ш.Шаяхметов атындағы 

«ТілҚазына» ұлттық ғылыми
практикалық орталығының

аға ғылыми қызметкері,
 ф.ғ.к, Ұлттық комиссия 

жанындағы орфографиялық
жұмыс тобының мүшесі   

Парламентте өткен Үкімет 
сағатына  қатысқан Аста
на мен Алматы, Солтүстік 
Қ а з а қ с т а н  м е н  А л м а 
ты облыстары әкімдерінің 
орынбасарларының ішінде тек 
Астана қаласы әкімінің орын
басары Ермек Аманшаевтан 
басқасының бәрі орыс тілінде 
сөйледі.

Парламентке келіп тұрып, 
өздерінің қалаған тілде рінде 
сөйлеген облыс әкімі орын басарларының бұл тілбұзар лығы 
Мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұлдың ашуына тиіп, оларға 
қатты ашуланды.

Осы кезде Мәжіліс төрағасының орынбасары, мемле
кеттік тілге жанашыр болып жүретін қазақтілді Гүлмира 

Исимбаеваның үштілділік саясатын алға тартып, Ресей 
тілінде сөйлеген облыс әкімі орынбасарларына араша 

түсе қалғаны күтпеген жағдай болды.
Бұл туралы Қазыбек Иса өзінің «ҮШТІЛДІЛІК

ТІҢ МАҚСАТЫ – МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ҚАЖЕТ 
ЕТПЕУ МЕ?» атты мақаласында егжейтегжейлі 
жазған болатын.

Редакцияның электронды поштасына экс
депутат, қоғам қайраткері Әбдіжәлел Бәкірдің 
Г.Исимбаеваға жазған Ашық хаты келіп түсті. 
Мемлекеттік тіл мүддесін қорғауды басты бағыты 
деп білетін «Қазақ үні» ақпарат агенттігі аталмыш 
хатты еш өзгеріссіз оқырманға ұсынады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ
МӘЖІЛІСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ,
МӘЖІЛІС ДЕПУТАТЫ Г.Е.ИСИМБАЕВАҒА

АШЫҚ ХАТ

Құрметті Гүлмира Естайқызы! Сіздің жақында Мәжілісте 
өткен Үкімет сағатында өз ұлтының тілін, мемлекеттік 
тілді менсінбейтін, Елбасымыздың Парламент пен Үкімет 
қазақша сөйлесін деген нақты тапсырмасын мойындағысы 
келмейтін қаракөз мемлекеттік қызметкерлер – екі облыс 
әкімдері орынбасарларының ісәрекетін қызғыштай қорғап, 
Мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұлдың сөзіне берген 
түсініксіз түсініктемеңіз азынаулақ Парламенттегі депу
таттар арасындағы этикетті білетін мені қатты ойландырып, 
осы хатты жазуға мәжбүр етіп отыр.

Сіздің басқа билік тармақтарына қарағанда ұлттық сипаты 
басым болуға тиісті Парламенттің, депутаттың болмысы мен 
мәртебесін біле бермегеніңізден бірнеше мәселе туындайды. 
Бірінші, мемлекеттік тілге байланысты Елбасының Сіздерге 
берген тікелей тапсырмасын елемеуіңізді қалай түсінуге 
болады? Екінші, Сіз «Әрқайсымыздың екі тілде, тіпті үш 
тілде сөйлеуге құқымыз бар. Мына азаматтардың барлығы да 
қазақ тілін білмейді деп айта алмаймын» деп шырылдап, әкім 
орынбасарларын қорғауыңызға не себеп болды? Үшіншіден, 
Сіз, бәлкім, депутаттықтың қызығымен жүріп, 1995 жылғы 
Ата заңның 7бабындағы «1.Қазақстан Республикасында 
мемлекеттік тіл – қазақ тілі», сондайақ 1997 жылы Қазақстан 
Республикасындағы тiл туралы заңдағы «Мемлекеттiк тiл 
– мемлекеттiң бүкiл аумағында қоғамдық қатынастардың 
барлық саласында қолданылатын мемлекеттiк басқару, заң 
шығару, сот iсiн жүргiзу және iс қағаздарын жүргiзу тiлi» деген 
құқықтық нормаларды естен шығарып алсаңыз, кеңірек ой
ланып, есіңізге түсіріп көріңізші. Төртіншіден, мемлекеттің 
ең жоғары құқықтық күші бар Конституциядағы норманың 
жүзеге асуы міндетті, бұл – әлемдік тәжірибе, әлемдік қалып. 
Конституцияны сыйлай бермейтін қаракөздер, өзіміз. 
Бесіншіден, халықаралық стандарт бойынша, мемлекеттік 
тілде сөйлемейтін мемлекеттік билік – заңсыз билік дегенді 
Сіздің де білгеніңіз артық емес.

Осыларды жанжақты ойланып, Өзіңіздің тиісті 
қорытынды шығарғаныңыз әлдеқайда тиімді болар еді. 
Артық кетсем кешірерсіз. Мен де пендемін ғой.

Көріскенше күн жақсы болсын!

Сәлеммен 1995 және 1999 жылдары 
шақырылған Мәжілістің депутаты, 

саяси ғылымдарының докторы,
профессор Әбдіжәлел БӘКІР,

«Қазақ үні»

«ОВ, 
ЕВ, ИН» 

СЕКІЛДІ ҚҰЛДЫҚ 
ЖАЛҒАУЛАРДАН ҚАШАН 

АРЫЛАМЫЗ?
 

Құжатында «овевин»дерге жабысып қалған 
жерлесім, отарлық заманның арам тамғасынан ары
лар заман келді ғой. Әкем, иә, атам осы фамилияда 

болды, мен де солай жүремін деген жалған әдетшілдік 
сын көтермейді. Өйткені, отарлық езгідегі АтаБаба 

есімдеріне бөтен қыстырманы өмір мен өлім ауызын
да қабылдауға мәжбүр болды. Ендеше, бүгін Қазақи 

аталуыңа не кедергі, құлдық санадан басқа? Бұл 
кісенді сындырмай, Тарихи әділет, Ұлттық намыс, 

Өркениеттік болмыс қалайша жаңғырмақ? Ал 
осындай тағдырлы таңдау жасалар болса, Әруақ 

та бір марқайып қолдайтынына шүбә жоқ. 
Азамат болуың атыжөніңнен бас талады.

Расул ЖҰМАЛЫ 

пынан аз айтылып жүрген жоқ. 
Бұл мәселе латын графикалы жаңа 
ұлттық әліпбиге көшу барысындағы 
науқанда Т.Жанұзақ, Қ.Рысберген, 
Ш . Қ ұ р м а н б а й  т . б .  о т а н д ы қ 
белгілі  ономаст,  терминолог
лингвистердің назарынан да тыс 
қалып отырған жоқ.  Сондай
ақ, қазіргі қазақ антропонимия 
қорында ең мол кездесетін араб, 
парсы тілінен енген кісі есімдерінің 
бүгінгі  орфограммасы қандай 
болмақ? – деген мәселе туындайды.

Ономаст Ж.Ағабекованың 
есептеуінше, арабтекті қазақ 
есімдерінің жалпы саны – 2000, 
оның 1000нан астамы ерлер, 
900дейі әйелдер есімін құрайды. 
Олардың ішінде, әсіресе, діни 
мазмұндағы есімдердің саны 
жетерлік. Осындай арабтекті, 
парсытекті  к іс і  ес імдерінің 
бірқатары түпнұсқа принципімен 
ж а з ы л с а ,  б а с ы м  к ө п ш і л і г і 
тіліміздің ішкі заңдылығына 
бағынып, дыбыстық өзгерістерге 
ұшырап, бастапқы бетбейнесін 
өзгерткен. Алайда бүгінгі тілдік
мәдени қауымдастықта олардың 
түрлі нұсқада жазылуы да, айты
луы да кездесетінін күнделікті 
тілдік қарымқатынаста, құжат
тарды рәсімдеуде байқала тын 
жайт. Кейбір есімдердің араб, пар
сы тіліндегі түпнұсқа тұлғасымен 
қатар қазақ тілінің түрлі дыбыстық 
өзгерістерімен игеріліп жүр: Фа
тима: Патима, Бәтима, Батима. 
Хайдар: Қайдар, Айдар.

Бір өкініштісі, кісі есімінің 
м а ғ ы н а л ы қ  т ү п  т ө р к і н і 
ескерілмей, сыртқы тұлғалық 
бейнесі мен айтылу әуезіне қарай 
таңдалып, орфографияланып 
жатады: Аймира, Атина, Гайния, 
Едіріс т.б. Осындай араб, парсы 
тілінен енген есімдер жаңаша 
сипат алып жатады. Сонымен 
қатар өз ұлт өкілдеріміздің ұлттық 
тілдің графикалық ерекшелігін 
ескермей, атыжөндерін орыс 
тілінің айтылымымен бұрмалап 
рәсімдейтіндердің де саны азаяр 
емес. Мәселен, Идирисов Кут
тыккожа Урузбаевич, Кужахме
това Айнамгуль Сериковна, т.б. 
Сондайақ, негізгі мағынасы 
сақталмай, сөз басында қатар 
дауыссызбен жазылып жүрген 
есімдердің саны да жетерлік. 
Мысалы, Смахан, Сқақбай, Рза
бай, т.б. Осылайша араб, парсы 
кісі есімдерінің түпкі мағынасы 
ескерілмей, олардың әрқайсысы 
да кісі есімі болып есептеліп, 
төлқұжаттарда тіркеліп жүр. 
Бұндай мақсатсыз таңдаулар кісі 
есімдерінің ұлттық дыбыстық 

Елбасымыз мақаласында 
«Жаңа тұрпатты жаңғырудың 
ең басты шарты – сол ұлттық 
кодыңды сақтай білу» деп 
ерекше атап көрсеткен бола-
тын. Олай болатын болса, 
ұлттық кодтың тілдік элемент-
тері біздің аты-жөні мізде 
қаншалықты көрініс табады?
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Жұмабай әулеті ол кезде ата қонысы 
Сасықкөлде отырған. Ырымшыл қазақ 
кейде тілкөзден аулақ болсын деп, қимас 
қымбатына калай болса солай ат қоя салады. 
Әйтпесе бұл көл – мапмайда мөлдір сулы, 
малжанға жәйлі, жаз шыға айналасына 
ақбоз үйлер қаздай тізіліп қонатын ырысты 
айдын. Мағжан туғанда бұл аймақ Ақмола 
губерниясы, Қызылжар уезі, Сарыайғыр 
болысы аталатын. Содан Бейнетқор ауда
нына айналды. Қазір – Солтүстік Қазақстан 
облысы, Булаев ауданы, Мағжан ауылы 
Қызылжардан жүз елу шақырым жерде.

Мағжанның арғы аталары Шонай, 
Өтеген, Өтеміс болып келеді. Одан әрі 
Атығай, Арғын. Осы тектерінен азды
көпті мәлімет қалғаны Шонай. Шонай 
– жуастығымен, аңғалдығымен ел ішінде 
мәтелге айналып кеткен кісі. Қашан да 
Шоқат деген еті тірі ағасына иек сүйейді 
екен. Құрбықұрдастары қағытпаға салатын 
әдетімен: 

–  А у ,  Ш о н а й ,  с е н  қ а ш а н  қ а т ы н 
алмақсың? – десе:

– Ә! Шоқат ағам әкеп береді ғой... – деп 
ағынан жарылады екен жарықтық.

Сондай әкеден Жұмабай (18271899) 
өзгеше туады. Ат жалын тартып міне саудаға 
араласып, байи бастайды.

Жұмабайдың Бекеннен өзге Баймағам
бет (Батай), Нұрмағамбет (Телпекбай) деген 
ұлдары болған. Баймағамбет ағып тұрған 
өлеңші екен. Өмірден ерте аттаныпты. 
Қалыңдығы Тайғұл дегеннің қызы екен. Сол 
қалыңдығын төркінінен әкеле жатқан жолда 
қатты сырқаттанып, үйіне жете төсек тар
тады. Содан тұрмай, екі ай шамасында жан 
тапсырады. Өлерін сезіп, әйеліне жоқтауын 
өзі жазып қалдырыпты.

Бекен де қара жаяу емес, жастығын 
серілікпен өткізген. Бозбала шағында 

Бекен қашуға ұйғарады. Жанжаққа бас 
сауғалайды. Мұхаметжан іргедегі Омбыға 
қашады. Орыс ішіне сіңіп кетуді ойлайды. 
Сәлтәй әкесін алып Қырғызстанға тар
тады. «Тартады» деу оңай. Бір түн ішінде 
қашқан оларда қандай жан болды дейсің. 
Әйтеуір өлместің қаразы. Көк жағалы ұзын 
етек милиционер көрсе, мүңкірнәңкірден 
жаман қорқады. Өлдімталдым дегенде, ол 
кезде Фрунзе аталатын Пішпекке жетеді. 
Құдай оңғарғанда, Бекеннің екі бірдей ба
ласы – Қалижан мен Сабыржан сол Фрунзе 
қаласында оқуда болатын. Кейін Кали
жан ревизорлық қызметте істейді. Мансап 
жағынан өз мамандығы бойынша әжептәуір 
көтерілгені – Сабыржан. Ол Қырғыз 
республикасының жылқы шаруашылығы 
жөніндегі бас зоотехнигі қызметіне дейін 
жоғарылады. Оқудағы балаларын көріп, 
мауқын басқан Бекен ақсақал біраздан соң 
бөтен елді жерсінбеді. Әрі ауырып қалады. 
1932 ашаршылық жылы үлкен бейнетпен 
еліне келеді. Алып қайтқан – Тоқабай 
деген жамағайыны. Қарт аш елдің ішімен 
жүрем деп әбден титықтайды. Қызылжарда 
АбаМүсілімнің баласы Махмұт темір жол
да жұмыс істейтін. Әйелі Фәридә – ет 
комбинатында жұмысшы. Осы кісілердің 
қолында Бекен ақсақал. Сол 1932 жылы 
азғантай ауырып, бұл дүниемен коштасады. 
Үрімжұрағатының тозтозы шыққан Гүлсім 
соғыс жылдары дүние салады (1944). Туған 
шешесі Гүлсімді Мағжан «Анама», «Ана» 
деген өлеңдерінде сипаттайды. Ренжу, кеюді 

Шериаздан ЕЛЕУКЕНОВ,
 ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты

1893 жылы, қазақша жылан жылы, 
маусым кіріп, табиғат шіркін 
шырайына еніп, қыздай құлпырған 
бір күні Арғынның Атығай деген 
танабынан тарайтын Өтеміс руының 
әлеуетті кісісі Жұмабай қажы 
шекпенін желбегей жамылып, 
сыртқа шықты. Сонау Сібірден 
құлайтын ит тұмсығы өтпес қалың 
орман бұл өңірде жүре жайылған 
қотан-қотан, топ-топ, үйір-үйір 
малдай ыдырай береді. Сондай 
бір аққайыңды қотанға арқа тірей 
қоныстанған ауыл әлі шырт ұйқыда. 
Тек бір ғана үй ояу. Есігінен анда-
санда жаулықтары ағараңдап, 
әйелдер абыр-сабыр кіріп-шығып 
жүр. Бұл – қажының ортаншы 
баласы Бекеннің үйі. Пайғамбар 
жасынан асып, алпыстың бесеуін 
еңсерген қарт жүзінде бірдеңеге 
алаңдау бар. Әлсін-әлі отау жаққа 
көз қиығын тастап қояды. Гүлсім 
келіні кеше кешқұрымнан толғақ 
үстінде-тін. Босанар мезгілі 
жеткен сияқты еді. Осы бір 
ой манадан түртпектеп, 
мазасыздандырып көмейге 
тақайды да, бері шықпайды. 
Қарт көмейіндегіні 
енді шығар-
маққа 
ниеттеніп, 
ыңырана беріп 
еді, сол сәтте 
жаңағы айтайын 
дегенін баса-көктеп 
«бәсе!» деген сөздің лезде лып 
етіп аузынан қалай шыққанын өзі 
де аңғармай қалды. Отаудан шар 
еткен дауыс естілді. Артынан іңгәға 
басты. Іңгәлаған дауыс қоюлау. 
«Ер бала! Шүкір, тәубе!». Бекеннен 
көрген бұл төртінші немересі. Қарт 
ернін жыбырлатып, бетін сипады. 
Жылан жылғы маусымның жиырма 
бесінші жұлдызын жадында сақтау 
үшін ішінен үш рет қайталады. Ауыл 
молдасы азан шақырып, жаңа туған 
нәрестеге Әбілмағжан деп ат қойды.

шаруаға мойын бұрмай, ойынсауық 
қызықты көп қуды. Жанынан өлең шығарды. 
Тостағандай көзінен от шашыраған қапсағай 
денелі, қошқар тұмсық Бекенмен кей той
томалақта жүрегі дауалап айтысқа түсуге 
жан табылмай қалып жүрген. Жұмабайдай 
әкесі еті тірілігінің арқасында иелікке тиген 
шағын шаруасын шалқытып жіберсе, бай 
атанса, сол дәулеттің арқасында қажыға 
барып қайтса, Бекен де өжет, өте пысық 
еді. Ол әке ізімен сауда жасайтын. Қоянды 
базарына жиі қатынайтын. Сол ұзын жолда 
ыңылдап өлең шығарады екен.

Қалыбек алабөтен үш қамыс көл,
Жолында Қояндының көп көрдім шөл.
Ат айдап, арба майлап жатқанымда,
Елдегі ойлай ма екен қыз бұраң бел?
Бекен ата дәулетін асырды. Отыздың 

бел ортасында елге билік айтуға қолы жетті, 
болыстыққа сайланды. Бақыт құсы ғайыптан 
қона қалған жоқ. Бекеннің күш алғандығы 
сондай, болыстықты Қызылжар миллионері 
Қуанышевпен тайталаста жеңіп шықты.

Мағжан анасы Гүлсім – Қызылжарда 
тұратын керей Әшірбек (Әшірбектің ағасы 
Құрманбайдан Мағжанның болашақ әйелі 
Зылиха туады) деген саудагердің қызы. 
Мағжан бойындағы серілік, ақындық 
қ а с и е т т е р  ә к е д е н  б о л с а ,  ж ү р е г і н і ң 
жұмсақтығы, нәзіктігі, жолдас, достыққа 
қалтқысыздығы, жұртқа қайырымдылығы 
осы шешесінен деседі. Бекен бертінде 
Гүлсімнің үстіне Қалима деген тоқал алған. 
Қалимаға қыз кезінде Бекен ғашық болған 
екен. Басқа біреуге айттырылып, қосыла 
алмаған. Осыған қатты қайғырған Бекен 
алғашқы махаббатын ұмыта алмаса керек. 
Күндердің күні Қалиманың (Есімі Бәтіш 
те болуы мүмкін. Анықтай түсу керек. 
Ш.Е.) күйеуі өледі. Мұны естіген Бекен 
ғашығының жасамыстығына қарамай, үйіне 

да ұрпақтарының есінде. Сәуле, Зәуреш 
деген қыздар жақын ағайын санала
тын Мұхаметжанның үйінде тұрып, оқу 
оқып жүреді. Жастың аты – жас. Қыздар 
қыдырмаға салына бастайды. Осыған 
тосқауыл жасағысы келді ме, қыздар үйде 
жоқта дәптерлерінің сыртына мынадай жазу 
қалдырыпты: 

Зәуреш пенен Сәуле,
Емес өмір бос әуре.
Байқасандар, балалар,
Бәрінен оқу – әулие.
Оқуды бәрінен әулие санайтын қандай 

әдемі, өнегелі ұя еді осы әулет. Не керек, 
ұйтқыған дауыл астанкестеңін шығарды. 
Бір Мағжан ғана емес, АбаМүсілім, 
Мұхаметжан, Қаһарман, Сәлтәй тозақ оты
на түсті. Момын, балажан, ер балалардың 
насыбайын жиі сұрап, жиі «әтпішу!» деп 
түшкіретіні үшін «Әпшаға» атанған Аба
мүсілім Ежов зынданынан қайтып шықпады. 
Хабарошарсыз кетті. Бойы екі метр бес 
сантиметр алып, Қаһарман десе Қаһарман, 
қашып жүрген жерінен қапыда ұсталып, 
атылды. Бұл – 1937 жылдың тамыз айында 
болған сұмдық оқиға. Осы айдың ішінде 
ұсталып, сотталып та үлгірген. Атылар ал
дында баласы Ғадылшамен жолығуға бес 
минөт рұқсат алады. Сонда жылап тұрған ба
ласына айтқаны: «Жәжекемнің туысысың» 
дейді. «Басқа айыбым жоқ» деген. Аз уақыт 
өткен соң қайыра барған Ғадылшаға түрме 
жендеттері: «Әкең жер аударылды» дейді. 
Адресін сұраған балаға: «Адресін бере алмай
мыз. Өйткені, сот үкімі бойынша хат жазу, 
хат алу құқынан он жылға айырылған» дейді. 
Он жыл да өтеді. «Әкем тірі» деп көңіліне 
медет тұтып жүретін Ғадылша кешегі Ұлы 
Отан соғысынан қан кешіп оралады. Сонда 
да әкеден еш белгі жоқ. Кейін КГБ архивіне 
рұқсат алғанда білді: Қаһарман, бейшара 
әкесі, сол 1937 жылдың тамыз айында атып 
өлтіріліпті.

Балаларға  «тәйтәйді»  көп айту
ды жақсы көретіні үшін «Әтәтә» атанған 
Мұхаметжан және циркте ойнап, балуан дық 
өнер көрсеткен күш иесі Сәлтәй сталиндік 
лагерьден еліне құр сүлделері қалғанда, 
Хрущевтің «жылымық» заманында әрең 
оралады.

Басынан бағы тайған Бекен «алашор
даның әкесі» деп кәмпескеленеді. Малын 
түгел сыпырып алады. Басқа мүлкінен 
жұрдай етіледі. Енді не істеуге керек? 

білмейтін, бар сөзі «Жан балам!» дейтін 
сөзден ғана тұратын нұрлы жан. Сол үшін 
ақын перзентінің «Жаным анам – жібек тілді 
ақ көңіл» деген жыр айнасына түскен.

Мағжан бала кезінде ұшыпқонып бір 
жерде отыра алмайтын тас қайнаттың нағыз 
өзі болған. Қасында отыратын кісі табылмай 
қалса, шешесі кереуеттің аяғына байлап 
кетеді екен. Естияр шағында күрт өзгереді. 
Ойға батып, тұнжырап жүретінді шығарады. 
Шелек әкел деп үлкендердің бірі жұмсаса, 
елек әкеледі екен. Айтылған сөзге көңіл 
бөлмейді. Балалармен ойнап кетуді ерте 
қойған. Жеке тұрып қалады. Сол үшін апасы 
Күләндәм Мағжанды «Марғау» атандырып 
жіберіпті. 

А л  С а с ы қ к ө л д е  М а ғ ж а н  ө з г е р і п 
сала берді. Мөлдіріне ұзақ қарап, көл 
жағасындағы ақ маржан тастарды уыстап 
алып, иіскеп, көзін жұмып, рақаттанып 
тұрғаны. (Бұл әдетін үлкейген шағында да 
қоймаған). Табиғаттың өз тілі бар дегенге 
сенетін. Соны білуді, үйренуді арманда
ды. Қаршадайынан әдетте үлкендерге тән 
мінез ерте бітті, білімге, оқуға құмарлығы 
оянды. Оның молда алдын көруі Лев Тол
стой әңгімесіндегі жасы жетпесе де, оқуға 
ынталылығы, зеректігі арқасында мектепте 
ағаларымен оқуды бірге оқыған кішкентай 
Филипппокты еске түсіреді.

Алтыға қарай бастаған Мағжан ауылдың 
дүмше молдасы Кәрімнің сабағына бас сұғып 
жүреді екен. Кәрім қағазға үлкен етіп араб 
әрпін түсіріп, оны айырық жасаған таяқ ба
сына қыстырып, балаларды содан оқытып 
үйретеді екен. Бір күні қызық оқиға болады. 
Молда бір араб әрпінің сөз аяғында қалай 
жазылатынын көрсет десе, шәкірт бала 
мадқапыда жауабын шатастырып алыпты. 
Сонда кішкентай Мағжан «Мен айтайын 
ба? – деп молдадан рұқсат сұрайды. Осы 
мұрынбоқ не біледі дейсің дегендей, селқос: 
«айтып көр!» – дейді. Жауабын мүдірмей 
дұрыс берген Мағжанға қайран қалған мол
да бұл оқиғаны атасы Жұмабайға жеткізеді. 
Сонда Жұмекең: «Осы немерем менің атым
ды дүниеге әйгілі ете ме деп дәметем. Оқыт. 
Оқысын» деп батасын беріпті.

Сөйткен кішкентай Мағжанға оқу оңайға 
түскен жоқ. Сабақтың өзі емес, сабақты 
жүргізу тәртібі. Шамадан тыс қаталдығымен 
құртақандай баланы шошытып жіберсе керек: 
Мағжан тіпті есейген шағында да «сабақ», 
«молда» деген сөздерді естігенде денемізге 

алып келеді. Онысымен қоймай: «Бұл менің 
қымбатты адамым!» деп отырады екен. Оған 
келіндері кейде күліп, кейде атасын сөгіп 
ренжісе, Гүлсім кәдуілгідей ара түсетін. 
«Қарияға ұнаса қайтесіңдер, тиіспеңдер!» 
деп өтінетін.

Бекен Гүлсімнен жеті ұл, екі қыз көрген. 
Олар – Абамүсілім (Әпшаға), Күләндәм, 
Қаһарман, Мағжан (Әбілмағжан, Жәжекем), 
Мұхаметжан (Әтәтә), Сәлімжан (Сәлтәй), 
Күлбәрәм, Қалижан және кенжелері Са
быржан. Балаларының бәріне хат танытқан, 
оқытқан.

Сәлтәй, Мұхаметжандар өлең сөзге 
таласы болмаса да, реті келгенде кәдуілгі 
ақындарша тіл безеуге шебер болған. 1930 
жылы Сәлтәй Бутырка түрмесінде жатқан 
Мағжаннан хат алып, Мәскеуге аттанады. 
Қасына Зылиха жеңгесін ертеді. Бұлар 
алдымен осы қалада тұратын Әлихан 
Бөкейхановтың үйін тауып алады. Қуғын
сүргінді көп көріп, сақтыққа үйренген 
Әлекең гүрілдеген жуан дауысымен 
Сәлтайға: 

– Сен шынайы Қызылжардан келсең, 
бір бәйіт айтып бер, – дейді. Сонда Сәлтәй 
мүдірмей табанда мына өлеңді айтыпты:

Айдалада өскен сіз бір бәйтерек,
Қоныпты бұтағыңа бір көбелек.
Қонғанда бұтағыңа сынып кетсең,
Бәйтерек болғандығың кімге керек?!.
Көзінен жас ыршып кеткен Әлекең 

құшағын жая беріпті.
Мұхаметжан айтыпты дейтін шумақтар 

Кең дала, көресің ғой ана жатқан, 
Жібектей жасыл шөптер бетін жапқан. 

Асқар тау, балдан тәтті сулары бар, 
Әне, сол анам еді мені тапқан.

Мағжан. «Айға».

қындыққа
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жарық көріп, қазақ ұлттық санасын және бір 
саты көтеріп тастады.

Бұлардың Абайдан бастап қайқайсысы 
да орыс мектебін басқыш етпесең, көркемдік 
биікке көтеріле алмайтының айдан айқын 
деседі. 1910 жылы судьяға аудармашы 
қызметін істеу үшін Қызылжарға қайтып 
оралғанда «Жолы болар жігіттің жеңгесі 
шығар алдынан» дегендей,  Мағжанның 
алдынан Міржақып шықпасы бар ма. 
Патша әкімдерінің тепкісінен болса да, 
әйтеуір осы кісіні жолықтырғаны болашақ 
зор ақын тағдырына айтарлықтай әсер 
етті. Жиырманың бесеуіне енді көтерілген 
Жақаң қазақ қауымына сол кездеақ белгілі 
беделді болатын. Ресми түрде қарағанда 
судьяға тілмаш қызметінде істеп жүрсе де, 
шын қызметі – ел қамы екенін жұрт мой
ындай бастаған. Міржақып пен Мағжан 
араларындағы сегіз жас пен есептеспейақ, 
тонның ішкі бауындай жарасты. Ол аға, бұл 
іні бола кетті. Бас кезде Міржақып орыс 
тіліне үйрететін мұғалімі болса, барабара 
жас қыранды баулитын құсбегіге айналды. Ел 
тарихы мен нақты өмір барысын іштей бай
ланыста қарап қорытуға төселтті. Содан исі 
Алаш алдындағы міндеттерді миына сіңірді.

Мағжанның әдебиет табалдырығын 
тұңғыш аттағаны осы кез шамасы. Сұлулық 
әлеміне әркім әр түрлі жолмен келеді. Ромен 
Ролланның жазушылық жолы Лев Толстойға 
хат жазып, жауап алуынан басталған 
деседі. Пушкиннің дуэльде қаза табуы 
Лермонтовтың қайғыызадан жаралған 
поэзиясының көзін ашады. Мағжан өлеңінің 
тиегі қалай ағытылғанын Сәбит Мұқанов 
қызғылықты әңгімелейді. Сәбеңнің айтуын
да, Мағжан ақындығын қозғауға екі түрлі се
беп болған. Біріншісі – елдегі бір ғашықтық 
хикаясы. Оны Сәбең былайша баяндайды.

Жұмабай қарт алпыс сегіз жасында жас 
иістеніп дегендей тоқал алса керек. Сол 
тоқалдан Ғазиза деген қыз туады. Өте бауыр
мал, мінезге бай және үріп ауызға салғандай 
сұлу апайы болашақ ақынның жүрегіне хор 
қызы бейнесін орнатады. «Қыз – өмір гүлі» 
деген нақылды сол апайының айрықша 
көркемдігінен ұғады.

Ғазизаның ғашықтары көп еді. Солардың 
бірі болып, Ғали деген саудагер жігіт 
қырындайды екен. Ғали – бұл әулетке етене 
жақын жігіт. Жұмабай ақсақалдың өзінің 
туған балдызы. Бәйбішесінің інісі болып 
келеді. Сондығынан ба, әлде басқа себептен 
бе, Ғалидың Ғазизаға қырындауын Жұмабай 
әулеті жақтырмайды. Жұмабай 1899 жылы, 
жаңа ғасырға бір жыл жетпей дүниеден 
өткен. Ендігі билік малжанды Бекеннің 
қолындатын. Ғазизаның тағдырын сол 
шешті. Қалың малының көптігіне қызығып, 
қарындасын Қызылжардың Есентай де
ген байына тоқалдыққа беріп жібереді. 
Ғашығынан айрылған Ғали, шын қиналса, 
соқыр көзден жас шығадының керін келтіріп, 
өлең шығарады. Өлеңі татар тіліндегі «Уақыт» 
деген газеттің «Әдебиет қапшығы» бөлімінен 
жарық көреді. Міне, осы атышулы оқиға 
– апасының көзінің жасын көл қылып, 
шалға тоқалдықка кете баруы, Ғалидың 
төбеқұйқаны шымырлататын зарлы өлеңі 
сезімтал, әсершіл Мағжанды қатты тебірентсе 
керек. Ішіне сыймай бұрқаған сезімі қағазға 
өзіненөзі жыр болып төгіледі. Екінші се
беп, ол – ақынның ақынға әсері. Сәбең: 
«Мағжанның ақындығын қозғауға екінші се
беп – Міржақып болуы керек» деген жорамал 
айтады. (Мұқанұлы Сәбит. «XX ғасырдағы 
қазақ әдебиеті», I бөлім. Ұлтшылдық, 
байшылдық дәуірі. «Қазақстан» баспасы, 
1932 жыл, 209бет). 

Муза  қонса,  табиғат  сыйы.  Абай, 
Ахметтердің ықпалы өз алдына әңгіме. 
Осының бәрін ескергенде, бұл, әрине, дұрыс 
жорамал. Міржақып – жазушы, ойшыл, 
қоғамдық қайраткер, жанжақты адам. 
Оның Мағжанға ықпалы да жанжақты. 
1911 жылы Міржақып Семейде ұсталып 
абақтыға қамалғанда «Жауға түскен жанға», 
«М.Д.ға хат», «Тұтқын», ал Жақаң Се
мей түрмесінде бір жарым жыл сарғайып 
жатып, ақыры тордан босанды деген ха
бар алғанда зор қуанышқа бөленіп, «М.Д. 
абақтыдан шыққанда» деген өлеңдер жазуы 
жас ақынның ағаға махаббатын паш етуімен 
бірге, оның насихатын да қанына сіңіргенін 
көрсетеді. Сондағы «Көбейсін елде қайратты 
ер» деген тілекті жас автор өзіне де арнап 
айтқан.

суық су құйып жібергендей тітіркенетін едік 
деп, қоймайды екен. Осы сезімі енді өзі педа
гог болғанда мынадай сөздерге құйылыпты:

«Таң атқаннан күн батқанша, көк шыбық 
сынғанша сабайды. Баланың көзі кітаптан 
кішкене бұрылып кетсе, салып жібереді. Жап
жас ойын баласы бір нәрсеге езу тартып күлсе, 
салып жібереді. Қарғыс тигір көк шыбықтың 
сорлы баланың арқасына шыпшып тимейтін 
шағы бар ма еді?! Көк шыбық тиген сайын 
қайқаңдап, жас жүрегіміз елжіреп, көзіміз 
ыстық жасқа толып, зәреміз кетіп, әлбісінә, 
әлбісінай деп талайымыз отырмап па 
едік?! Молда атын көтерген хайуан бар 
күшімен құлағымыздан тартқанда, тістеніп 
тұрып тілімізді тартқанда, талайымыздың 
құлындаған даусымыз құраққа шықпайтын 
ба еді?» (Мағжан Жұмабаев. «Педагогика. 
«Баланы тәрбие қылу жолдары». Екінші 
басылуы. Ташкент. 1923 жыл. Түркістан 
баспасөз махкамасы. 87бет). 

Сонда да шәкірт Мағжан оқуын үзбеді. 
Білімге құмарлық үрейден үстем түсті.

Қалайда Мағжан ауыл молдасынан қара 
танып шығады. Бекен ауылында әжептәуір 
мектеп салынғантын. Соған білімдірек мол
да іздестіре жүріп, Данияр деген қажының 
ауылында мұғалімдік етіп жүрген Ахия 
Аханов деген кісіге жолығып, ауылына 
шақырып алып келеді. Бекен Ахияның 
шығыс тілдеріне жүйріктігіне қызықса, 
Ахияны тәуір жалақы мен Бекен салдырған 
мектеп үйі қызықтырады. Ол кезде мұсылман 
мектептерінде оқу мерзімі екі жылдан бес 
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жылға дейін созылатын. Мағжан алты жас
тан бастап оқыды дегеннің өзінде (кейбір 
жерлестері төрт жастан оқыды дейді), оның 
ауыл мектебінде оқуы 19051906 жылдары 
тәмәмдалған.

***
Мұсылман мектептерінің жайы белгілі. 

Бала әріпті білгенімен, араб сөздерін 
айтуға тілі жаттыққанымен, яғни «тілін 
сындырғанымен», оқып отырғанының 
мәнісіне түсініп жетпейді. Қазақтардың 
«қара таниды» деген сөзі де, сірә, содан 
қалған болуға керек. Ауыл мектептерін 
бітіргендердің көбі артынан жаттағандарын 
тез ұмытып кететіні содан. Өйткен соң сауат
сыздар көбеймегенде қайтеді. Әйтпесе, XIX 
ғасырдың екінші жартысында қазақтың әр ау
ылында молда болған. Шоқан Уәлихановтың 
солай деп жазғанын білеміз.

Намысқой Бекен бір жағы ауқатты 
адамдардың балаларын медресеге беруді 
жиілеткенін ескеріп, бір жағы баласының 
талабын қимай, Қызылжарға бет түзеді. 
Онда жадид молда Қасен Панамарұлының 
медресесіне оқуға түсірді. Мағжан Стамбул 
университетін бітірген имам Мұхаметжан 
Бег ішовтің  медресес інде  де  оқыған. 
Медресенің біздің ұғымымызбен шарт
ты түрде бастауыш (Ибтидия),  орта
лау (Рошдия), орта (Икдадия) түрлерінің 
әрқайсысында үштөрт жылдан оқуға 
міндетті екен. Сонда Мағжан мұсылмандық 
жоғары мектеп – Ғалияға түскенге дейін он 
жыл уақытын сарп етуге тиісті болған. Бірақ 
зерек шәкірт бұл қашықтықты әрі кеткенде 
6 жыл көлемінде етіп шыққанға ұқсайды. 
Олай деуге дәлел – медресе Ғалияда Мағжан 
19111912 жылдары оқыған. (Бұл мәліметті 
біз Мағжанның абақтыда жатып тергеушіге 
берген түсініктемесінен алдық).

Ескі медреседе араб тілі мен мұсылман 
құқы (шариат)  оқытылатын.  Парсы, 
түрік тілдері үйретілетін. Сонсоңғысы – 
арифметиканың төрт амалы... Оқу про
граммасында тарих, жаратылыстану пәндері 
атымен жоқты. Шығыс елдерінің соңғы 
үш ғасыр бойы Еуропадан әлдеқайда арт
та қалуының бір себебі оқу жүйесінен 
ғылымның аласталуында еді. Мұсылман оқу 
жүйесінен өңшең көк езу қарилер шығатын. 
Ғылым артта қалған соң, экономикаң да, 
мәдениетің де артта қалып сорламағанда 
қайтушы еді?!

Мағжанның бақытына қарай, ол мед

ресеге түскенде мұсылман әлемінде игі 
өзгерістер жасала бастады. Медресе «усули 
жадид» – төте оқу үлгісі бойынша хи
мия, физика, математика, география т.б. 
жаратылыстану пәндерінен жүйелі білім 
беруге көшті. Ал медресе Ғалияда орыс 
тілі мен әдебиетінің оқытылуы жастардың 
болашағына жаңа өріс ашқанын дәлелдеп 
жатудың қажеті аз шығар.

Медресе Ғалияның қабырғасында оқи 
жүре Мағжан Жұмабаев тапқан үлкен олжа 
– ол әдеби ортаға енді. Әдеби процестің 
бүгешігесіне қаныға бастады. Мұнда ол та
маша доспікірлестер тапты. Бір Ғалымжан 
Ибрагимовпен танысудың өзі неге тұрады. 
«Зәки шәкірттің медреседен кетуі» деген 
әңгімесімен жұрт көзіне түскен Ғалымжан 
Ибрагимов өзінен алты жас кіші Мағжан 
Жұмабаевтың ақындық зор болашағына 
татар әдебиетінде алғаш қол қойғандардың 
бірі.  Ол Мағжанның тұңғыш өлеңдер 
жинағы «Шолпанның» (1912) жарық көруіне 
қолғабыс етті. Өзінің «Қазақ қызы» (1924) 
романына эпиграф етіп Мағжанның «Айға» 
өлеңінен шумақ алуы бір жағынан жас 
ақынға көрсетілген ізет ишарасы еді.

Оқуға зерек адамның білсем, молықсам 
дейтін талабы үдемесе, кемімейді. Ыстық 
күні шөлдеген адам сусынға қанбайтыны 
сияқты, оқуға деген құмарын Мағжан 
өмір бойы баса алған жоқ. Бір ғажабы, 
қаланың оқуына ынтық болғанымен, 
өзіне қырғи қабақ еді. Шикізат өңдейтін 
зауыттары көп Қызылжар сол кездеақ 
түтінін бұрқыратып, иісқоңысымен 
қолқаны аттырып, жүрек айнытуы аз 
кезікпейтін. Жарты мыңнан аса сауда 
орындары да далаға әлдебір оғаш мінез 
әкеле бастаған. Ушуы, ыңжыңы бас ай
налдыратын қалаға сахара перзенті бойын 
үйрете алмайақ қойды. Қаланың тас бауыр 
мінезі, сатқындығы, әйел екеш әйелдерінің 
бетінен мөрі кетуі тіптен жирендіретін. 
Бүгін біздер экология дейтін проблема 
сол кездеақ ақын басын ауырта бастаған. 
Ақыры жүрек сарынына айналып, «Айда 
атыңды, Сәрсембай» атты өлең туғызды. 
Сәрсембай – Мағжанның әкесі Бекеннің 
атқосшысы. 1910 жылғы мамыр айында 
Мағжан жоғарыда айтылған Мұхаметжан 
Бегімов медресесін тәмамдады. Содан 
алдын ала хабарланған Бекен Мағжанды 
алып қайтуға көлік жіберген. Қасында 
Бекмұхамет Серкебаев (болашақ халық 

артисі Ермек Серкебаевтың әкесі), мед
ресе бітірген екі жас ауылға асыға атта
нады. Сол Бекең ақсақалдың айтуында, 
Қызылжардан шыға жол бойы үндемей 
тұнжырап келе жатқан Мағжан, ауылдағы 
үйіне түсе салысымен қой сойылып, табақ 
тартылғанша осы өлеңді жазып, жиналған 
жамағайынға оқып берген екен.

Қала, дала тақырыбы содан бері Мағжан 
қаламына талай рет ілікті. Ақын адамзат 
ертеңіне елден бұрын жүреді. Болашақ 
қауіпті жұрттан бұрын сезінеді. Бірақ көптің 
құлағы ауырлау ма, жүре тыңдайды...

Сонымен, ауыл мен Қызылжар оқуын 
Мағжан тауысты. Алдында жол сайрап 
жатты. Оң мен солға қарауға үйренді. Үлкен 
олжасының бірі – тіл. Жаңа тіл үйренгенің 
– жаңа дүние ашқаның. Ауылда үш жыл 
бойы Ахия Аханов Мағжанға арабшаны 
білдірсе, Қызылжар медресесінде бұл тілге 
зерек шәкірт жетіге түсті. Татар тіліне төселу 
арқылы не қилы мәдениетке қол созды. Өзі 
ер түрік дейтін халық тарихымен танысты.

Бұл кезең жөнінде анықтай түсетін 
нәрселер әлі көп екендігін құлаққағыс етуді 
жөн деп білем. Мағжан 1929 жылы 14шілдеде 
берген жауабында 1909 жылға дейін ауылда 
әкемнің төңірегінен ұзағаным жоқ, ауыл 
молдасынан сабақ оқыдым дейді. Ал 1938 
жылы бұл мәлімет басқаша беріледі. 1908 
жылға дейін ауылда және Петропавловскіде 
оқыдым дейді. Өңге құжат әзірше қолға 
ілікпей тұр. Оның керектігі – даталар бір
бірімен үйлеспейді. Мағжан 1929 жылғы 
14шілдеде «1910 жылы Петропавловскіде, 
19111912 жылдары Уфада оқыдым, әрі 
семинарияға оқуға түсу үшін орыс тілінен 
даярландым» дейді. Сонда Қызылжарда бір 
ғана жыл оқыған болып шығады. Осыны 
ескере отырып, жоғарыда біз Мағжанды бір 
кісідей білетін шәкірті Сәбит Мұқановтың 
деректеріне сүйенуді жөн деп таптық.

***
Медресе Ғалияға мол даярлықпен кел

ген Мағжан ендігі білімді орыстан іздеу 
керек екенін түсінді. Әрі «абыз», «халфе», 
«мүдәріс» атануға зауқы соқпады. Есіл
дертін өлең баурап алды. 1909 жылы Абай 
Құнанбаевтың өлеңдер жинағы жарық 
көрді. Бұрын да үзіпжұлып оқып жүрген 
ақын өлеңдері көктемгі далаға төгілген 
күн нұрындай әсер етті. Дәп сол жылы 
Ахмет Байтұрсыновтың «Қырық мысалы», 
Міржақып Дулатовтың «Оян, қазағы!» 

қындыққажол
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ЗА СЧЕТ КОГО 
ТАКИЕ СЪЕЗДЫ?

Такие Съезды проводятся в 
Астане раз в три года. Первое ме
роприятие состоялось в сентябре 
2003 г. В этом году на VI Съезд ожи
далось прибытие папы римского 
Франциска. Однако позже стало из
вестно, что он не примет участия во 
встрече. В работе Съезда приняли 
участие представители более 82 де
легаций из 46 стран мира. Приехали 
политики, религиозные лидеры 
ислама, христианства, иудаизма, 
буддизма, индуизма, даосизма, зо
роастризма, а также представители 
международных, религиозных и 
общественных организаций.

Нурсултан Назарбаев предло
жил духовным лидерам обратиться 
к мировому сообществу с призывом 
о мире и безопасности, заявил о 
готовности учредить Центр по раз
витию межконфессионального и 
межцивилизационного диалога. В 
заключение глава Казахстана сооб
щил, что принял решение вручить 
лично первую премию Съезда за 
вклад в межрелигиозный диалог 
Папскому Совету Ватикана.

В дни форума открылся Му
зей мира и согласия, где собраны 
уникальные документы, и можно 
узнать обо всех мировых религиях.

Конечно, когда экономика Ка
захстана переживает трудные вре
мена, финансовая сторона таких 
дорогих мероприятий, как VI Съезд 
лидеров мировых и традиционных 
религий, не может не интересовать. 
Однако, вероятно, это решается в 
рамках «глобальной бухгалтерии»; 
многие проблемы межрелигиозных 
форумов были решены еще в 90ые 
годы прошлого столетия. Известно 
лишь, что из республиканского 
бюджета выделяются средства на 
финансирование расходов, связан
ных с учреждением Астанинской 
международной премии за вклад в 
межрелигиозный диалог, эквива
лентной 20 000 долларам США.

Мы «вклинились» в западную 
либеральную экономику, финан
совую систему с мировой валютой, 
перенимаем западные культурные 
ценности, опыт соблюдения прав 
человека и т.д. Теперь черед за ре
лигиозной глобализацией. 

Многие понимают глобализа
цию религии, как их «слияние», 
хотя на форумах говорят, что на
хождение общей позиции между 
религиозными лидерами будет об
суждаться не в сфере религиозного 
учения, а в сфере нравственности.                    

 «Главной задачей конференции 
в Ламбертском дворце было вклю
чение мировых религий в процесс 
интеграции мира и формирования 
«нового мирового порядка»... Они 
(духовные лидеры) должны обеспе
чить «духовное руководство» им, 
сформировать «моральный кодекс 
нового мирового порядка». Ана
литики предполагают, что первым 

итогом Ламбертской конференции 
станет активный рост мировых 
межрелигиозных структур за счет 
мощного финансового стимула 
членства в них» (Московские ново
сти. № 12, 1998). А всевозможные 
межрелигиозные мировые форумы, 
конгрессы, съезды и являются эти
ми структурами. 

Весь парадокс ситуации в том, 
что в РК, конституционно явля
ющаяся светским государством, 
многие политические деятели во 
главе с президентом обеспечивают 
«духовное руководство» в межре
лигиозном форуме. Ведь для веро
терпимости в стране должна быть 
развитая национальная духовная 
культура. К тому имеется конфликт 
между «арабским» и «степным» 
исламом.  

«НОВЫЙ МИРОВОЙ 
ПОРЯДОК»

После 11 сентября 2001 г. поя
вилось немалое количество всевоз
можных форумов мировых и тради
ционных религий. Как правило, на 
повестке в основном обсуждались 
общегуманитарные, политические, 
экологические, образовательные и 
др. проблемы, а не теологические. 
И обсуждаемые задачи нередко 
были не в компетенции религиоз
ных организаций, как, например 
призыв к отказу от оружия массо
вого поражения. 

К тому же эти форумы в разных 
регионах мира с унифицирован
ными резолюциями стандартны и 
по своему составу участников. В 
них обычно участвуют духовные 
иерархи и политики: действующие 
и бывшие главы государств, члены 
правительств, депутаты парламен
та, представители ООН, ОБСЕ, 
ЮНЕСКО и других международ
ных организаций. Некоторые Диа
логи мировых религий проводились 
с участием Всемирного банка.

Возможно, среди участников 
форумов присутствовали насто
ящие духовные лидеры. Однако 
большинство выступлений, как и 
резолюций, грешат «глянцевым» 
единообразием. Сравните, на
пример, Декларацию II Съезда 

лидеров мировых и традиционных 
религий в Астане (2006 г.) и Посла
ние Всемирного саммита религи
озных лидеров в Москве (2006 г.). 
В обеих резолюциях, кроме общих 
задач вроде поддержки процесса 
диалога цивилизаций или религи
озной свободы, есть отказ от ору
жия массового поражения, осуж
дение терроризма и экстремизма в 
любой форме, содействие укрепле
нию международного права и за

конности, тесное сотрудничество 
с ООН и т.д. Рефреном в этих и 
других резолюциях и выступлени
ях звучат «осуждение терроризма» 
и «сотрудничество с ООН». 

Если в Астане в 2006 г. ре
шили создать под эгидой съезда 
Международный центр культур и 
религии, то в Москве заговорили о 
новом миропорядке: «Нам нужно 
построить такой миропорядок, ко
торый сочетал бы демократию… с 
уважением к различным правовым 
и политическим системам, нацио
нальным и религиозным традици
ям людей». Кстати, в секционных 
заседаниях в Астане тоже говорили 
«об обоснованности различных 
понятий справедливого поряд
ка». Об этом же сказал президент 
Казахстана в своем выступлении 
на III Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий: «Нынеш
ний кризис дает миру уникальный 
шанс преобразиться, реализовать 
извечную мечту человечества о 
справедливом миропорядке».

Уже на I  Съезде в 2003 г. 
Н.Назарбаев раскрыл цель ме
роприятия: «В перспективе это 
может заложить основы между
народной организации, задачей 
которой будет снижение межрели
гиозного напряжения в мире, про
паганда духовности, миролюбия 
и терпимости». А на Московском 

саммите (2006 г.) главный раввин 
Израиля Йона Мецгер призвал 
создать постоянно действующую 
религиозную организацию, на
подобие ООН. В 2006 г. во время 
встречи с президентом Казахстана 
Йона Мецгер предложил ему соз
дать своеобразную «религиозную 
ООН», включив в ее состав глав 
религий. В ответ Н.Назарбаев 
предложил построить резиденцию 
для подобной организации в Аста
не. Кстати, Совет религиозных 
лидеров работает, у него большие 
полномочия. 

Идею «религиозной ООН» на 
Западе озвучили давно, но более 
определенно стали оформлять 
после распада СССР. В частно
сти, на Межконфессиональной 
конференции «Мировые религии 
и намечающаяся глобальная ци
вилизация» (СанФранциско, 1995 
г.) были выдвинуты идеи т.н. «гло
бальной этики» и было положено 
начало процессу объединения ре
лигий. Недаром говорят, «тот, кто 
управляет религиями – повелевает 
народами».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

ЭЗОТЕРИКИ 

Для этого в стране есть и зако
нодательная основа, и идеологи
ческая работа. В нашем светском 
государстве в свое время была 
принята Программа совершен
ствования казахстанской модели 
межэтнического и межконфесси
онального согласия, программа 
«Триединство языков», внедряется 
идея «гражданская нация» и т.д. 
Законодательно закреплен статус 
Ассамблеи народа Казахстана как 
конституционного института, ко
торый определяет в парламенте 
национальную политику и призван 
укреплять межэтнические отно
шения и межконфессиональное 
согласие и т.д. Создан Междуна
родный центр культур и религии. 
Т.е. имеются «глобализационные» 
наднациональные законы и струк
туры. 

Обратная сторона «глобализа
ционных» проектов: не создан ни 
один национальный институт (ка
захского языка, тюркологии, тен
грианской культуры, исламских 
исследований, Литературного ин
ститута и др.), не приняты законы 
(о деколонизации, о государствен
ном языке, книгоиздательстве и 
т.д.). Потихоньку прививаются за
падные «ценности»: проституция 
почти легальная, правозащитники 

говорят о правах сексменьшинств, 
порносайты и фильмы насилия до
ступны и т.д. Эти «ценности» в со
вокупности с западной гендерной 
политикой разрушают институт 
семьи, духовность, нравствен
ность.

Конечно, при всей стандарт
ности Деклараций, Обращений 
участников Съездов на них зву
чали те или иные инициативы к 
мировому сообществу. В частно
сти, одной из значимых иници
атив Казахстана, поддержанных 
ООН, стало провозглашение 2010 
г. «Международным годом сбли
жения культур». Другое обращение 
к ООН, озвученное на III Съезде, 
– инициатива объявить 29 авгу
ста, день, когда в 1991 г. Указом 
Н.Назарбаева был закрыт Семи
палатинский ядерный полигон, 
Всемирным днем отказа от оружия 
массового уничтожения. 

…В 1254 г. в глубине Азии, 
в столице Монгольского улуса 
Каракоруме состоялся, пожалуй, 
первый в истории «форум» пред
ставителей трех мировых религий: 
буддизма, ислама и христианства. 
Его описание оставил монах Ги
льом Рубрук. В эпоху крестовых 
походов соседство кумирен, ме
четей, церквей, как и мирный 
теологический диспут в Орде Мун
кекагана для европейцев было 
открытием. Замкнутый мир кон
фессий был враждебен другим и 
был бичом средневековья. А в это 
время в Монгольском улусе веро
терпимость была законодательно 
утверждена Чингизкаганом в 
«Ясаке»: чингизидам предписы
валось покровительствовать всем 
верованиям, оставаясь при этом 
тенгрианцами. Кстати, одной из 
причин распада великой империи 
и было отступление от Ясака в 
плане религии и образа жизни: 
чингизиды стали принимать буд
дизм, несторианство, ислам и т.д. и 
переходить на постоянное житель
ство в города.  

Рубрук был послан француз
ским королем Людовиком IХ не 
только для миссионерской и раз
ведывательной цели, но и для 
установления тайного союза с ка
ганом в борьбе с исламом. Издавна 
с помощью религии властители 
владели душами своих подданных 
и управляли владениями; нередко 
она была и политическим ин
струментом в отношениях между 
странами.  

Дастан ЕЛДЕС
d.eldesov@mail.ru   

В Астане 10 и 11 октября прошел VI Съезд лидеров мировых и 
традиционных религий под девизом «Религиозные лидеры за 
безопасный мир». Что мы приобретаем от этих Съездов? И что теряем? 
Скорее всего, терроризм и экстремизм, как и межрелигиозные и 
межэтнические распри, обойдут нашу страну: слишком большие 
игроки в лице ООН, ОБСЕ и т.д. заинтересованы в этом. Соответственно, 
будут продвигать Казахстан как образец толерантности и 
межконфессионального согласия, а президента Н.Назарбаева как 
лидера мирового уровня, как это случилось на всех Съездах.

ЧТО НЕСУТ СЪЕЗДЫ ЛИДЕРОВ 
мировых и традиционных религий?
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свое полное доминирование в 
стране». Поэтому автор уверен, 
что «пора забыть обо всех ком
плексах и болячках, противопо
ставляя казахский язык русскому 
или какомуто еще языку. Важно 
деидеологизировать и деполити
зировать дискуссию и направить 
ее в новое русло…».

В этой связи он предлагает: 
«Уже с сегодняшнего дня надо 
начинать думать о том, как в та
кой ситуации продолжать прини
мать, а самое главное, оставаться 
восприимчивыми к новым вея
ниям из разных уголков мира», 
«готовить инфраструктуру во 
избежание «провинциализации» 
Казахстана».

И добавляет: «Мы не должны 
всем обществом прийти к мне
нию, что нам одного казахского 
должно быть достаточно. Не надо 
обольщаться, думая, что самое 
главное – прийти к казахоя
зычному Казахстану. Нет! Надо 
думать дальше. Нельзя рассла
бляться».

И тут же призывает заняться 
поисками ответов на вопро
сы: «Сможем ли мы напрямую 
через казахский язык быстро 
знакомиться с идеями и смыс
ловыми «пакетами» передовых 
мыслителей, философов, уче
ных, визионеров и стратегов? 
Получится ли у нас моментально 
переводить их книги и статьи с 
английского, китайского и дру
гих иностранных языков на род
ной казахский?» Сам автор далек 
от того, чтобы ставить точки 
над I, но более чем откровенно 
намекает на необходимость из
учения английского языка. На
сколько реальны и обоснованы 
высказанные Данияром Косна
заровым опасения? Попробуем 
разобраться.

Канат Нуров, президент на
учнообразовательного фонда 
«Аспандау»: «Выход один – все 
должны учить английский»

– Канат Ильич, сможем ли мы 
после того, как казахский язык 
окончательно займет доминиру

ющие позиции, не оказаться на 
обочине жизни и сохранить связь 
с прогрессивными идеями, доступ
ными всему остальному миру?

– А почему нет? Тот же рус
ский и английский не исчезнут 
из арсенала казахской научной, 
литературной и иной культур
ной элиты только потому, что 
массы вдруг станут говорить на 
казахском. Кстати, провинцией 
для Москвы мы были всегда, 
даже тогда, когда у нас доми
нировал русский язык. «Про
винцией» и останемся, говоря 
уже на казахском. Зато теперь 
появляется надежда на то, что эта 
культурная элита не только сама 
станет говорить на казахском, 
но и начнет исполнять запрос 
казахскоязычных масс на пере
вод передовой зарубежной мысли 
на государственный язык. Кроме 
того, объем информации растет 
по экспоненте в геометрической 
прогрессии, прежде всего, на 
английском языке.

Поэтому выход один – все, 
начиная с ученого и заканчивая 
официантом или полицейским, 
должны в достаточной степени 
освоить английский. Посмотрите 
на население наиболее развитых 
стран – шведов, датчан, нор
вежцев. По уровню владения ан
глийским они занимают первые 
места. Это не случайная корре
ляция, а результат продуманной 
образовательной политики.

– Но реально владеющих ан
глийским языком казахстанцев 
единицы…

– Слабое знание английского 
языка – это часть общей пробле
мы неэффективного образова
ния. Профильное министерство 
пытается решить ее, что мы в 
фонде «Аспандау» как разра
ботчики политики образования 
«Информационное общество» 
только приветствуем. Научное 
мышление – это освобожден
ное от языковых форм познание 
мира, оно может облекаться в 
самые различные языки, в том 
числе и в казахский. И когда

нибудь мы обязательно дорастем 
до этого.

– Данияр Косназаров делает 
акцент и на другой проблеме – 
получится ли у нас моментально 
переводить необходимые нам для 
развития книги и статьи с англий
ского, китайского и других ино
странных языков на казахский?

– Моментально вряд ли по
лучится. Это невозможно, да и 
нет смысла переводить все. Надо 
выбирать для переводов только 
труды, вызвавшие серьезный 
резонанс в мире, чтобы быть в 
курсе глобальных трендов. Спе
циалисты должны читать все это 
в оригинале, а на казахский язык 
следует переводить только самую 
важную литературу. Думаю, по
средством социального и госу
дарственного заказа можно орга
низовать вполне своевременный 
перевод любой статьи и книги.

– Но казахский язык, как из
вестно, богат своей лексикой и 
постоянно прирастает новыми 
терминами. Даже профессионалы 
не всегда точны в передаче смыс
ловых форм при переводе. Не
обходимая переводная литература 
у нас, может быть, и будет появ
ляться, но насколько она окажется 
качественной?

– Опыт перевода Ауезханом 
Кодаром моей книги о нацио
нальной идее и традициях в Ка
захстане вполне ясно показал мне, 
что наш проект по модернизации 
казахского языка «Intil» не мо
жет обойтись без участия в нем 
русскоязычной и англоязычной 
частей казахов. Их представления 
позволяют упорядочить казахский 
язык с точки зрения интеграции 
его в глобальный научный, ху
дожественный, правовой и иной 
терминологический оборот. На
пример, понятие «нация» в моей 
книге мы с Ауезханом перевели 
как «Ұлт», а «национальность», 
«народность» – как «Ел».

Для этнологии на казахском 
языке это очень важная тополо
гизация таксономических уров
ней в формировании этносов. 

Отсюда следует, что «Ру» – это, 
скорее, племя, а не род, если 
исходить из точного смысла дан
ного слова. Под понятие кровно
родственного рода больше под
ходит казахский термин «тайпа». 
Точно такие же проблемы суще
ствуют и в философии. Скажем, 
в казахском языке есть возмож
ность различать понятия сущ
ности и содержания, но в наших 
словарях слово «мән», которое 
надо переводить как «суть, сущ
ность», и слово «мазмұн», кото
рое надо отдельно переводить как 
«материал, содержание», даются 
одной строчкой.

Массовому менталитету не
интересны философские катего
риальные пары как инструмен
ты мышления. Когда все будут 
говорить на казахском, элите 
придется упорядочить исполь
зование казахского лексикона 
для перевода русскоязычной, 
англоязычной научной и иной 
литературы на казахский язык. 
Мне както подарили книгу из
вестного литературоведа Айкина 
Нуркатова «Идея және образ», 
изданную в 1962 году. Получает
ся, слова «образ» и «идея» до сих 
пор не переведены на казахский 
язык, хотя лексема «образ» могла 
бы быть передана как «бейне» 
(если, конечно, я имею право 
рассуждать об этом). Уверен, 
что возможности контекстного 
перевода для всех слов есть, и для 
этого не надо придумывать но
вые слова – достаточно массам 
реально начать разговаривать на 
казахском, и он сам упорядочит
ся благодаря творчеству культур
ной элиты.

– Автор поста задается во
просом: «Как сделать так, чтобы 
благодаря казахскому языку по
знавать дальше окружающий мир 
и «снимать сливки» с глобальных 
интеллектуальных веяний и тече
ний?» У вас есть на него ответ?

– Ничего для этого делать не 
надо, казахский язык – тот образ 
мышления, который помога
ет познавать этот мир особым, 

специфическим способом. Он 
сам есть целый мир. Давайте вме
сте изучать его и модернизиро
вать посредством коллективного 
творчества масс, которое, как 
хорошо сказал один из членов 
правления нашего фонда Мухтар 
Идрисов в предисловии к Ин
тернетпроекту Intil.org, будет 
выражаться каждым из нас на 
персональном уровне научных, 
художественных и иных культур
ных достижений.

Даурен Бабамуратов, пред
седатель республиканского дви
жения «Болашак»: «Мы никогда 
не отстанем от развитого мира и 
всегда будем воспринимать его 
через наш язык»

– Даурен, вам есть что возраз
ить автору поста?

– Лет 20 назад, когда страна 
полностью ощутила уход в небы
тие СССР и перешла на рыноч
ные рельсы, мы плавно встали на 
путь глобализации. Именно тогда 
пришли новые слова, понятия, и 
все они были на заморских язы
ках. И встал вопрос: а как завтра 
интегрируется в это пространство 
казахский язык, если даже рус
ский захлебывается, переваривая 
новые понятия? Но с тех пор 
казахский язык сделал колос
сальный скачок в своем разви
тии. Мы издали миллионы книг, 
выпустили тысячи телепередач 
на все темы, какие только есть, 
перевели всех значимых мысли
телей и философов, написали 
законы и правила, создали свой 
шоубизнес. И все это на казах
ском языке. Здесь примечателен 
один момент.

Недавно, будучи за рубежом, 
мы общались с бывшим чинов
ником – нашим соотечественни
ком, который уже лет двадцать 
проживает за пределами страны. 
Так вот, он не переставал удив
ляться тому, что в Казахстане 
на всех уровнях, в том числе и в 
среде политических экспертов, 
заговорили на казахском языке. 
По его словам, еще недавно это 
трудно было представить.

– То есть, английский при
ветствуется, но необязателен? 
Справимся своими силами?

– Я согласен с тем, что нам 
надо массово осваивать англий
ский язык. Но тут уже и рекламы 
не надо. Я точно знаю, что через 
78 лет все выпускники алматин
ских школ будут, как минимум, 
сносно разговаривать на нем. Что 
же касается ситуации в целом, то 
развитие любого языка – про
цесс живой и безостановочный, 
и казахский не является исклю
чением. Помню, в 1990х на все 
заявления относительно само
достаточности казахского языка 
парировали вопросом: «А как вы 
будете переводить название дета
лей автомобилей?»

И зачастую ответа на него не 
было. Но вот буквально полгода 
назад журналист Олжас Окас 
создал канал на YouTube и начал 
на казахском языке сравнивать 
автомашины, их характеристики 
и особенности. За пару месяцев 
он набрал 50 тысяч подписчиков, 
и его пригласили в команду «Ко
леса.Кз». Так что, думаю, самое 
главное – это политическая воля, 
достаточные суммы средств, вы
деляемые на развитие казахского 
языка, полноценное образование 
на нем. И в таком случае мы уже 
никогда не отстанем от развитого 
мира и всегда будем его воспри
нимать через наш язык. 

Юлия КИСТКИНА
(в сокращении)

camonitor.kz

Готово ли казахстанское 
общество к новой реальности, 
когда казахский язык станет 
абсолютно доминирующим? Не 
приведет ли это к возможной 
«провинциализации» нашей 
страны? Как сделать так, 
чтобы языковая казахизация 
позволила «снимать сливки» с 
глобальных интеллектуальных 
веяний и течений?

КАЗАХСКИЙ АКЦЕНТ. 
Не доведет ли государственный 
язык до «провинциализации»?

Этими вопросами озадачился 
сооснователь исследовательского 
центра Данияр Косназаров. В 
своем посте в «Фейсбуке» он при
ходит к выводу, что «наступила 
пора переходить на следующий 
уровень дискуссии о судьбе ка
захского языка». Причина, по его 
словам, лежит на поверхности 
– «мы на пороге достижения в те
чение 710 лет такого состояния, 
когда казахский язык установит 
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В ходе Тяньшанского форума 
Великого Шелкового пути боль
шинство участников китайской 
инициативы предпочитали гово
рить об ее очевидных успехах: за 
пять лет реализации Китай, как 
инициатор «Одного пояса», так 
или иначе вовлек в его орбиту 
100 стран мира, подписав с ними 
соглашения о сотрудничестве в 
рамках своей инициативы. Более 
того, Китай «вбухал» в экономики 
этих подписантов более $60 млрд, 
увеличив свой товарооборот с ними 
до $5 трлн. А количество новых ра
бочих мест на открывшихся вдоль 
Шелкового пути производствах 
зашкалило за 200 тысяч.

В Пекине постоянно подчерки
вают, что инициатива «Один пояс 
– один путь» появилась как нельзя 
вовремя: именно сейчас, когда 
по всему миру разворачиваются 
торговые войны и процветает про
текционизм. А начавшийся внутри 
странучастниц взаиморасчет в 
национальных валютах помогает 
сглаживать курсовые скачки, кото
рые наблюдаются практически во 
всех развивающихся экономиках 
мира. Наконец, сопряжение «Од
ного пояса – Одного пути» с наци
ональными стратегиями вроде ка
захстанской новой экономической 
политики «Нурлы Жол» дает синер
гетический эффект для экономик 
обеих сторон. И теперь речь идет 
уже не о распространении инициа
тивы на большее количество стран, 
а о ее качественном улучшении на 
уже охваченном ею пространстве.

КАБАЛА БЕЗ ПИАРА

  Константин Сыроежкин

Однако это самое качественное 
улучшение едва ли возможно без 
разрешения целого ряда вопросов, 
которые уже сейчас стоят перед 
инициаторами и участниками ки
тайского проекта. Главный на
учный сотрудник Казахстанского 
института статегических исследо
ваний при президенте Казахстана 
Константин Сыроежкин насчитал 
их как минимум пять, начав са
мого очевидного – о проблемах 
«Одного пояса» никто не хочет 
говорить вслух. А когда проблемы 
не признаются, они неизбежно 
усугубляются.

«Для меня, например, стран
но, почему до сих пор не поднят 
вопрос, в том числе и в Китае, о 
пиарсопровождении реализуемых 
проектов, об их маркетинговых ис
следованиях, которые бы показали 
эффективность или неэффектив
ность, нельзя же постоянно зака
пывать деньги в песок, – говорит 
гн Сыроежкин. – При этом и в 
странахучастницах, и особенно в 
Китае, мозговых центров, в назва
нии которых содержатся термины 
«пояс и путь», штук 200, наверное. 
Только в Казахстане я пять таких 
центров знаю. И никто не ставит 
вопрос – а в чем угроза, в чем ри
ски, почему тот или иной проект не 
реализуется? Я считаю, что это не 
совсем верно», – заметил он.

Впрочем, по его словам, ос
новной вызов инициативы связан 
вовсе не с нежеланием озвучивать 
ее проблемы: западные критики 
«Одного пояса» в первую очередь 
акцентируют внимание на воз
можности попадания стран Юго
Восточной и Центральной Азии в 
долговую зависимость от Китая. И 
это чревато проблемами не только 
для Таджикистана и Кыргызстана, 
которые, по оценке эксперта, не 
в состоянии не только оплачивать 
взятые кредиты, но и обслуживать 
долг, но и для самого Пекина. По
тому что залоговое обеспечение 
вложенных в инициативу средств 
в этих стран явно не покрывает 
все риски – и тут представитель 
КИСИ убежден: Китай уже сейчас 
должен во всеуслышание заявить о 
главной цели своей инициативы, 
которая расходится с заявляемой 
доктриной «Один пояс» полезен 
всему миру».

«Я считаю, что давно пора от
крыто сказать, что инициатива 
«Пояс и путь» – это не благотво
рительный проект, главная ее за
дача – это поддержка китайской 
экономики и развитие западных 

регионов Китая, – считает гн 
Сыроежкин. – Для всех остальных 
участников здесь никакого альтру
изма быть не должно и, получая 
китайские кредиты, нужно четко 
осознавать, что их рано или поздно 
придется возвращать», – добавляет 
он.

 

Махатхир Мохамад 
 
Отметим, что после возвра

щения на пост премьерминистра 
Малайзии Махатхира Мохамада 
эта страна уже отказалась от не
скольких проектов в рамках ини
циативы, в том числе – от строи
тельства железнодорожной линии 
стоимостью $20 млрд: новый ста
рый премьер Малайзии посчитал, 
что стоимость проекта завышена 

в несколько раз. То есть проблема, 
о которой говорит казахстанский 
эксперт – чем та или иная страна 
будет рассчитываться в перспекти
ве за эти проекты и как будет вести 
себя Китай, требуя возврата денег, 
уже становится очевидной на на
циональных уровнях. О ней пока не 
говорят во всеуслышание, но она 
уже находит свое подтверждение 
в виде отказов от предлагаемых 
Пекином проектов.

ПЕКИН НЕ С ТЕМИ 
ДОГОВАРИВАЕТСЯ?

Еще одна группа проблем – 
это явное наличие политической 
нагрузки в подписанных контрак
тах: дело в том, что Китай, при их 
подписании, ориентируется на 
своих проверенных партнеров – на 
старых лидеров. И тут заложен уже 
риск политический: в случае смены 
руководства той или иной страны 
проекты могут быть признаны не
целесообразными, и вложенные в 
них средства окажутся под угрозой.

«О чем свидетельствуют те 
проблемы, о которых говорилось 
выше? С одной стороны, они го
ворят о высоком уровне коррупци
онной составляющей в проектах, 
реализуемых на китайские креди
ты, а с другой – о недостаточной 
проектной подготовке технико
экономических обоснований этих 
проектов, – говорит эксперт. – Во
прос – нужно ли обвинять в этом 
Китай? Ответ – нет, потому что 
борьба с коррупцией и контроль за 
качеством реализуемых инвестпро
ектов – это ответственность наци
ональных правительств. Китай дает 
только деньги и предлагает – ребя
та, давайте либо участвуйте, либо 
не участвуйте», – добавляет он.

Вот в чем Китай отчасти можно 
обвинить, так это в непрозрачности 
условий сделок: во всяком случае, 

Эксперт: «Получая китайские 
кредиты, нужно четко осознавать, 
что их придется возвращать»

Экономическая инициатива Китая по выстраиванию цепочки 
производств вдоль Шелкового пути содержит как минимум пять 
острых вопросов, из-за которых уже сейчас с ее продвижением 
начались проблемы.
Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических 
исследований при президенте Казахстана Константин Сыроежкин 
считает, что экономическая инициатива Китая по выстраиванию 
цепочки производств вдоль Шелкового пути содержит как минимум 
пять острых вопросов, из-за которых уже сейчас с ее продвижением 
начались проблемы. Главный из них – страны-участницы начинают 
понимать, что КНР не занимается благотворительностью.

ни в Китае, ни в странахучастни
цах инициативы открытых данных 
по этим контрактам нет. А любая 
закрытость ведет к различным 
домыслам и к фобиям, что также 
бьет по эффективности проектов. 
Хотя бы потому, что их реализация 
вызывает чувство отторжения у на
селения, которое не знает ответов 
на вопрос: кто и как за эти проекты 
будет рассчитываться.

ПОЯСУ СТОИТ 
РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ

Отметим, что российские экс
перты давно критикуют отсут
ствие критериев эффективности 
реализации проектов «Одного по
яса», а главное – критериев, по 
которым двусторонние договорен
ности можно отнести к проектам, 
реализуемым именно в рамках 
инициативы. Константин Сыро
ежкин заявляет, что солидарен с 
российскими коллегами в этих 
претензиях.

«Яркий пример – прошедший 
накануне в Пекине форум, посвя
щенный инициативе, и принятая 
по его итогам бумага, реестр про
ектов. Туда включено все – все, 
что было сделано до инициативы, 
что будет сделано и что есть, это, с 
моей точки зрения, тоже не совсем 
правильно, нужно определиться 
с какимито критериями», – от
мечает он.

Ну и, наконец, по его мнению, 
участники «Одного пояса – Одного 
пути» не должны запираться в сво
их границах и им уже сейчас надо 
определяться, как они могли бы 
встроить в схему проекта участие 
глобальных игроков мирового рын
ка – США, Евросоюза и России.

«Почему Россия немного ото
шла в сторону – она не видит себя 
в этом проекте, просто не видит, 
поэтому нужно подумать и над 
этим тоже, – убежден представи
тель КИСИ. – И наконец, еще одна 
проблема связана с изменением от
ношения к инициативе со стороны 
Запада. Еще два года назад те же 
США, Европа готовы были уча
ствовать в «Одном поясе», сейчас 
там началась критика инициативы. 
Почему? Вопрос риторический 
– торговая война с Китаем, все 
ясно. То есть надо задуматься, со
средоточиться на аналитических 
исследованиях, потому что сама 
инициатива интересна, и если ее 
нормально реализовывать, то она 
принесет всем государствам только 
плюсы», – считает гн Сыроеж
кин...

Дмитрий ПОКИДАЕВ 
kursiv.kz
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Знание своих предков – Жеті ата – одна из самых древних и 
обязательных традиций казахского народа. Каждый человек 
должен знать своих предков как минимум до седьмого колена. К 
счастью, казахи знают о них намного больше.
Это подтверждается многими книгами «шежіре» – родословными 
казахских родов. Среди народа и в настоящее время бытуют 
смысловые пословицы. Например: «Жеті атасын білген ұл – 
жеті жұрттың қамын жер» (Кто знает своих семерых предков, 
тот живет в заботе о благоденствии семи стран), «Жеті атасын 
білмеген – жетімдіктің белгісі» (Если человек не знает семь имен 
своих предков, значит он сирота). 

Традиции

МУДРЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

Когда появилась традиция 
«Жеті ата», трудно сказать. Но, 
несомненно, одно – традиция эта 
очень стара.

Предки казахов еще в древ
ности поняли, к каким тяжелым 
последствиям приводит кровос
мешение, и приняли необходи
мые меры.

В истории человечества при
меров кровосмешения много. 
Например, в Древнем Египте, ко
торый считается страной великой 
цивилизации, бытовала законная 
традиция женитьбы между род
ственниками. Известно, что Кле
опатра, последняя царица из рода 
фараонов Птолемеев, подчинив
шись традиции предков, в 18 лет 
вышла замуж за своего брата. По 
утверждению ученых, именно это 
и привело к исчезновению рода.

Со временем наука подтвер
дила, что в этом вопросе казахи 
оказались правы. О разных груп
пах крови европейские ученые 
узнали в 1906 году, а в США ана
логичное открытие было сделано 
в 1910.

Ученый Халел Аргынбаев в 
книге «Қазақ халқындағы семья 
мен неке» (Семья и брак в ка
захском народе) объясняет, что 
брак между парнем и девушкой 
из одного рода может иметь очень 
тяжелые последствия. «Кровос
мешение может привести к бес
плодию или появлению разных 
неизлечимых болезней у детей».

Взрослые старались не до
пускать подобного и уберегали 
своих детей. В дошедшем до нас 

К дружбе у казахов всегда было 
особое отношение. Существует 
даже обычай «тамыр болу», когда 
тамыр больше, чем друг, он – по
братим.

Слово «тамыр» полисемантич
но: корень, вена, артерия. Иноска
зательно этим словом казахи обо
значали близость дружбы. Тамыр 
с тамыром должен был делиться 
всем, что у него было, при необхо
димости даже своим состоянием, 
и, конечно же, всегда оказывать 
помощь.

Революционер Адольф Януш
кевич, сосланный в казахские сте
пи, в 1846 году записал в своем 
дневнике диалог русского офицера 
по имени Виктор, которого казахи 
звали «пулкундук» (полковник).

– Вы слышали о Якубе, сыне 
хана Нуралы?

– О, кто же его не знает в на
шей Орде? – отозвалось несколько 
голосов.

– Так вот, – продолжал Виктор, 
– в молодости, когда судьба забро
сила меня в степи Малой Орды, я 
познакомился с Якубом. Было ему 
в то время около 60 лет. Он очень 
полюбил меня и называл своим 
тамыром. Жили мы как братья: что 
его – то мое, что мое – то его.

ОТДАТЬ ЖИЗНЬ ЗА 
ПОБРАТИМА

Одним словом, тамыр – это по
братимство. Если друг женил или 
выдавал замуж своих детей, тамыр 
принимал в этом участие наравне с 
близкими родственниками.

Побратим вносил свою лепту 
в калым за невесту сына своего 
тамыра. Ни одна из сторон жизни 
не обходилась без участия тамыра. 
Тамыр всегда приходил первым на 
помощь в тяжелую минуту и был 
готов отдать жизнь за своего друга.

Приезд тамыра всегда был ра
достным событием. По этому пово
ду организовывался большой той: 
готовили много угощений, пригла
шали музыкантов и акынов, чтобы 
те украсили приезд тамыра песнями 
и стихами.

Дмитрий Иванов, чья книга о 

древнем своде законов «Жеті 
жарғы» (Семь сводов) говорится, 
что представителям одного рода 
строго запрещается жениться. За 
нарушения закона казнили.

НЕЛЕПЫЙ СЛУЧАЙ 
В ИСТОРИИ

В истории известен слу
чай, который получил назва
ние «Қалқаман және Мамыр 
оқиғасы» (История Калкамана 
и Мамыр). Предположительно, 
история имела место быть в 1718 
веках.

Молодой джигит Калкаман и 
девушка Мамыр из одного рода 
влюбились. Однажды ночью юно
ша украл девушку с ее согласия. 
Узнав об этом, все родичи осуди
ли нелепый поступок молодых.

Кокенай, брат девушки, ре
шил убить обоих, но не нашел 
спрятавшихся возлюбленных. 
Через некоторое время Мамыр 
решила навестить родственни
ков в надежде, что те ее простят. 
Когда она приблизилась к аулу, 
Кокенай выстрелом из лука убил 
сестру.

После этого он объявил, что 
не успокоится до тех пор, пока 
не убьет и Калкамана. Чтобы 
остановить нелицеприятную для 
всего рода историю, старейшины 
приняли решение: Калкаман 
должен проскакать перед Коке
наем на определенном рассто
янии и если выстрел окажется 
смертельным, так тому и быть. 
Если же Кокенай промахнется, 
на этом все и закончится. Стре
ла Кокеная попала в луку седла 
Калкамана и тот остается жив. 

стать тамырами, это подкреплялось 
взаимными дорогими подарками.

Такое побратимство случилось 
и между знаменитым казахским 
политическим деятелем, поэтом 
Миржакипом Дулатулы и извест
ным казахским артистом театра и 
кино Калибеком Куанышбайулы.

В своих воспоминаниях Гуль
нар, дочь М. Дулатулы пишет: «В 
1925 году, когда у Миржакипа ро
дился младший сын Алибек, при
шел Калибек Куанышбайулы со 
словами: «Хочу быть тамыром с 
Миржакипом». Он подарил нож, 
выкованный по такому случаю. По 
казахской традиции друг мог полу
чить в подарок все, что пожелает. 
Я не знаю, каким был ответный 
подарок, но в таких случаях мой 
отец не скупился и в ответ всегда 
старался преподнести подарок бо
лее дорогой, чем получил. Рукоять 
того ножа была инкрустирована 
чистым серебром, а ножны сделаны 
из кожи и украшены казахским ор
наментом «қошқар мүйіз» (бараньи 
рога), которые олицетворяли до
статок. Отец всегда носил его, когда 
выходил на охоту».

ТАМЫР – 
НЕ ТОЛЬКО КАЗАХ

Тамырами могли стать пред
ставители разных национально
стей. Такая дружба отражена в 
художественном фильме «Выстрел 
на перевале» по произведению 
Мухтара Ауэзова «ҚарашҚараш», 
где главного героя блестяще сыграл 
великий кыргызский актер Суй
менкул Чокморов.

Я с детства знал, что у моего 
дяди Жамалхана Батырбекулы, 
всю жизнь прожившего в ауле, 
есть тамыр – узбек из Шымкента. 
На всех празднествах дяди он был 
желанным гостем и пользовался 
особым почетом. Их дети были друг 
другу словно двоюродные братья и 
сестры – дружба отцов перешла и к 
ним. А прекрасный обычай «тамыр 
болу» существует и поныне.

Бердалы ОСПАН
365info.kz

После этого случая Калкаман 
перекочевал далеко из родных 
мест.

Как писал Сабит Муканулы, 
местность Калкаман близ Алматы 
и есть то самое место, куда пере
кочевал юноша.

НЕЗЫБЛЕМОЕ 
ПРАВИЛО

Каждый казах считает своим 
долгом давать детям знания о сво
их предках и помнить их имена. 
Знание «Жеті ата» культивиро
валось в казахском обществе, об 
этом написаны ученые труды, это 
подтверждают и многие казахские 
писатели.

Бауржан Момышулы в авто
биографической книге «Наша 
семья» вспоминает: «Отец учил 
меня нашей родословной.

– Чей ты сын? – спрашивал 
он.

– Я сын Момыша, – отвечал 
я.

– Момыш чей сын?
– Момыш – сын Имаша.
И так до седьмого колена…
Гости всегда считали своим 

долгом интересоваться моими по
знаниями, спрашивали мое имя, а 
затем имена всех прародителей до 
седьмого колена».

Знание «Жеті ата» среди каза
хов считается незыблемым прави
лом и в настоящее время.

Общественность знает Жума
та Шанина как великого человека 
и отца театрального искусства Ка
захстана. В начале прошлого века 
он был репрессирован по ложно
му обвинению и реабилитирован 
лишь в 1958 году.

Недавно автор познакомился 
с Жанат Шаниной – внучкой 
Жумата Шанина, которая живет 
в Алматы. Она поведала имена 
своих предков: Арғын, Қодан, 
Дайыр қожа (Ақжол), Мейрам
сопы, Қаржас, Бегім, Сатылған, 
Таңат, Атанбек, Қожамберді, То
маш, Шана, Тұрғынбай, Жұмат, 
Қасымхан.

Болат, брат Жанат Касым
ханкызы, тоже живет в Алматы. 
У Болата Касымханулы есть сын 
Сержан и двое внуков – Тимур 
и Дамир.

Традиция «Жеті ата» – одна 
из самых долговечных казахских 
традиций. И таковой духовной 
ценностью она будет всегда.

ЖЕТI АТА
Незыблемая 
традиция казахов 

Больше чем дружба – 
обычай «тамыр болу»

казахах была выпущена в 1914 году, 
перевел слово «тамыр» как «друг»: 
«Я встал и подошел к всадницам:

– Куда вы собрались так рано? 
– обратился я к одной красивой 
девушке в бархатном малиновом 
халате и меховой шапочке с пучком 
совиных перьев на тулье.

– А ты кто такой? – бойко воз
разила она вместо ответа, но другая 
пояснила: «Тюре приехал вчера 
ночью, с ним еще какойто тамыр 
дедушки Доспая. У него они и 
ужинали, и ночевали. Из Торгая, 
говорят, приехали».

Девушки собрались в гости в 
соседний аул – там сегодня вечером 
предстоит большой праздник, при
глашены даже какието музыканты 
и уленгчи (өлең – стихи). Будет 
весело».

БЕЗ ВОЗРАЖЕНИЙ

Становились тамырами есте
ственно, это было само собой раз
умеющееся дело и результат долгой 
дружбы. Джигит мог обратиться к 
своему другу, называя его «тамыр». 
Если возражения не следовало, 
считалось, что отныне они тамыры.

Бывало и так, что один из дру
зей открыто предлагал другому 
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Республикалық «Қазақ үні» газеті 
біртуар дарын, Халық жазушысы Шерхан 
Мұртазаның туғантуыстарына қайғыға 
ортақтасып, көңіл айтады.

ҚОШ БОЛ, ШЕР-АҒАМ!

АҚИҚАТТЫҢ АЛДАСПАНЫ ЕДІ АРЫСТАН

ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНЫҢ 
ҚАРА НАРЫ ҚҰЛАДЫ

Дүние-керуен

Алаш қауымы ғазиз перзен тінен 
айырылды. Белгілі мемлекет және 
қоғам қайраткері, көрнекті жазу
шы Шерхан Мұртаза сексен жетіге 
қараған жасында дүниеден озды. 

Ол 1932 жылы 28қыркүйекте 
Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, 
Мыңбұлақ мекенінде туған. 

1955 жылы М.В.Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетінің журналистика 
факультетін бітірген. 

«Лениншіл жас» (қазіргі «Жас 
Алаш») газетінің, «Социалистік 
Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақ
стан») газетінің тілшісі, әдеби қыз
меткері болды. 19631970 ж.ж. «Ле
нин шіл жас» газетінің редакторы. 

Содан кейінгі уақытта «Жа
з у ш ы »  б а с п а с ы н ы ң ,  « Ж а 
лын» альманахының, «Жұлдыз» 
журналының бас  редакторы, 
Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасының екінші хатшысы, 
«Қазақ әдебиеті» газетінің бас ре
дакторы әрі Қазақстан Жазушылар 
одағы басқармасының хатшысы. 

19891992 ж.ж. «Егемен Қазақ
стан» газетінің бас редакторы, 
19921994 ж.ж. Қазақстан Респу
бликасы мемлекеттік телерадио 
компаниясының төрағасы болып 
істеді. ҚР Парламентінің Мәжіліс 
депутаты болған.

Ж а з у ш ы н ы ң  ә р  ж ы л д а р ы 
«Табылған теңіз» (1963), «Белгі сіз 
солдат тың баласы» (1969), «Ахмет 
жан ның анты» (1973),  «Мыл 
тықсыз майдан» (1977) повестері, 
«41жылғы келіншек» (1972), 
«Интернат наны» (1974) әңгі
мелері, «Қара маржан» (1977), бес 
кітаптан тұратын «Қызыл жебе», 
«Ай мен Айша» (1999) романдары, 
шығармаларының төрт томдығы 

(19902000), шығармаларының 6 
томдығы, таңдамалы шығарма ла
рының 7 томдығы, «Елім, саған 
айтам, ел басы, сен де тыңда» 
(К.Смайылов пен бірге) (1998), «Бір 
кем дүние» (2008)  кітаптары жарық 
көрген. 

Оның шығармалары КСРО 
халықтары мен шетел тілдеріне 
аударылған. 

Қазақ тіліне Г.Х.Андерсеннің 
әңгі мелерін, венгр халық ертегі
лерін, Ш.Айтматовтың «Ботагөз», 
« Қ о ш  б о л ,  Г ү л с а р ы » ,  « Т е ң і з 
жағалай жүгірген тарғыл төбет», 
«Боранды бекет» туындыларын; 
Мұстай Кәрімнің «Біздің үйдің 
қуанышы» повесін, Э.Эрскиннің 
«Марыкчан балалары» романын, 
Л.Лагиннің «Хоттабыч қарт» пове
сін тәржімалады. «Әзиза» пьесасы 
Мәдениет және ақпарат министр
лігінің грантын жеңіп алды.

« Қ а р а  м а р ж а н »  р о м а 
н ы  ү ш і н  1 9 7 8  ж ы л ы  Қ а з а қ 
КСР Мемлекетт ік  сыйлығын 
а л д ы .  Қ а з а қ  К С Р  н і ң  Е ң б е к 
сіңірген мәдениет қызметкері, 
Қазақстанның Халық жазушысы. 
Қырғыз республикасының халық 
ақыны. «Құрмет белгісі», «Отан 
(1999) ордендерімен, медальдар
мен марапатталған. ПЕНклуб 
сыйлығының иегері (2003).

***
Халық жазушысы Шерхан 

Мұртазамен қоштасу рәсімі Алма
тыда Әуезов атындағы ака демиялық 
драма театрында өтті.

Қоштасуға марқұмның туыс
тары, ақынжазушылар, зиялы 
қауым өкілдері, әкімдер мен ми
нистрлер, парламент депутатта
ры қатысты. Жиында Мәдениет 
және спорт министрі Арыстанбек 

Мұхамедиұлы Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ауыр қазаға байла
нысты көңіл айту жеделхатын оқып 
берді. Онда: «Шерхан Мұртаза 
бүкіл ғұмырын төл әдебиетіміз бен 
мәдениетіміздің дамуына арнаған 
біртуар азамат, қазақтың мұңын 
мұңдап,  жоғын жоқтаған нар 
тұлғалы қаламгер, қарымды қоғам 
қайраткері болды. Ұлт руханиятын
да өзіндік қолтаңбасы бар заңғар 
жазушы соңына мол мұра, өрісті 
өнеге қалдырды. Шерхан Мұртаза 
қазақ журналистерінің бірнеше 
б у ы н ы н  т ә р б и е л е г е н  ұ л т т ы қ 
баспасөздің биік бәйтерегі еді. 
Қашан да әділдік пен ақиқаттың ал
даспаны болғаны үшін қара сөздің 
зергері, шындықтың шырақшысы 
атанған Шерхан Мұртазаны халқы 
«Шерағаң» деп қадір тұтты. Сонау 
Теміртаудағы еңбек жолымның 
тікелей куәсі болған ол Тәуелсіз 
мемлекеттің іргесін қалаған жыл
дарда да жанымда жүріп, елді 
ілгерілету ісіне зор үлес қосты. 
Шерхан Мұртазаның қазақ ру
хания тындағы орны мен жарқын 
бейнесі ешқашан ұмытылмайды 
деп сенемін», – делінген.

Сондайақ, қаралы жиында 
Алматы қаласының әкімі Бауыр
жан Байбек, Жамбыл облысының 
әкімі Асқар Мырзахметов, Энер
гетика министрі Қанат Бозымба
ев, Мәжіліс депутаты Сауытбек 
Әбдірахманұлы, ақын, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты Нұрлан Ора
залин, академик Оразалы Сәбден 
сөз сөйледі. 

***
Ұлттың ғазиз ұлы Кеңсайдан 

сая тапты. Қайталанбас қаламгердің 
екінші өмірі, мәңгілік ғұмыры бас
талды.

– Елі үшін еселі еңбек ет
кен осындай тұлғалардың қазасы 
әрбіріміздің қабырғамызды қайыс
тырғаны сөзсіз. Шерхан Мұртаза 
қаншама ұлы тұлғаларды таныт
ты, «Қызыл жебесін» жазды. Ең 
алғашқы «Табылған теңіз» атты 
по весінен бастап, «Ай мен Айша
сының» аралығында қан шама үлкен 
шығармаларды дүниеге алып келді. 
Тәуелсіз мемлекетіміздің дамуына 
айрықша үлес қосты. Өзінің өмірі 

де сәл мұңлылау болды. Шындықты 
айтып шырылдаған ШерАғаң 
әділдіктің ақ семсері болды. 

Қош бол, ШерАғам! Сізді хал
қыңыз ешқашан ұқмыт пайды. Сіз 
халқыңызбен бірге жасай бересіз. 
Жатқан жеріңіз жайлы, топы
рағыңыз торқа болсын!

Дулат ИСАБЕКОВ, 
жазушы, ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты

– Сұм ажал Алаштың аяулы перзенті, 
абыз ақсақал,  қазақ әдебиетінің 
қайталанбас қайраткері, қазақтың ұлы 
қаламгері Шерхан Мұртазаны орта
мыздан алып кетті. Қазақ әдебиетінің 
көрнекті өкілі, жазушы, ақиқаттың 
алдаспаны, шындықтың шырақшысы 
атанған ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты Шерхан Мұртаза сексен жеті 
жасқа қараған шағында дүниеден өтті. 
Алып жүрек тоқтады, асау толқын 
тыншыды. Қазақтың жүрегі қан жы
лап, теңселіп тұр. Шераға өз ғұмырын 
тұтастай жұртына арнады. Шырылдаған 

шындық үшін жанын шүберекке түйіп 
тұрып шайқасты. Ақиқат үшін арыс
тандай арпалысты. «Айыр тіл жыланда 
ғана болады, ал адамның тілі – біреу 
ғана» деп туған тіліміздің мәртебесі 
үшін күресті. Жерді сату – ананы сату
мен тең деп, туған жерінің тұтастығы 
үшін тартысты. «Рухы мен намысы 
сөнген ел – өлген ел» деп ұрпақтың 
рухын оятты. «Тәуелсіздіктің дәмі 
тәтті, жолы қатты» деп егемендігімізді 
бекітуге бел буып кірісті. «Елбасы біреу, 
қалғанымыз тіреу болуымыз керек» деп 
еліміздің болашағы үшін көкбайрақтың 

астында тізе қосып бірігуіміз керектігін 
қадап айтты. Ақиқаттың алдаспаны, 
шындықтың шырақшысы болған 
қаламгердің өлмес шығармалары 
ұрпаққа мирас болып қалды. Күндей 
күркіреген күшқуаты, мұқалмаған 
жігері, арқыраған айбары, найзағайдай 
жарқылдаған намысы қалды.

Ұлықбек ЕСДӘУЛЕТ, 
ақын, ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, Қазақстан 
Жазушылар одағы 

басқармасының төрағасы 

...Бөріден–
Бөрілінің байрағынан,
Ата жау сескенетін айбарынан!
Жасынның Оты лаулап тұрушы еді, –
Шағылған Күнге Алтын Айдарынан...

Хош, Қараорманымның Арыстаны!
(Алаштың қай жауымен алыспады?).
Келмеске о да кетіп, енді бізге
Заманы Арыстанның алыстады...

Қоян да, түлкі де енді би болады.
Біздің ми сол не айтса иланады.
... Арыстан гүрілдейді түсімізде,
Ол – бізді ит пен құсқа қимағаны.

Көз жасы омырауда тарамдалған, –
Әкең де қалған өстіп, анаң қалған;
Алаштың арыстары кеткен кезде,
Осындай алмағайып заман болған.

Заманы Арыстардың алыстады,
Жағымыз, қол да тұр ма қарысқалы?
Қараорман қалды бізде күңіреніп,
Қайтейін, жоқ қой, бірақ, Арыстаны?!.

Серік АҚСҰҢҚАРҰЛЫ, 
ақын, Қазақстанның Еңбек сіңірген 

қайраткері
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№39 санда шыққан сөзжұмбақтың жауабы

ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС

Бір күні бір кісі дүкеннен Iphone 
телефонын сатып алыпты (ол кез-
де жаңадан шыққан кезі болатын), 

ұялы телефонды джинсиының 
артқы қалтасына салып, жолға 
шығып такси ұстап тұрса, такси 

тоқтаған ғой. Артқы есігін ашып 
отыра қалса, бір нәрсе - қырт ете 
қалыпты. Сүйтсе, әлгі кісі қолын 

жайып: «Я Алла, қырт ете қалған 
омыртқам болса екен» деген 

екен...
***

Астанадан Алматыға қатынайтын 
ұшақта бір кісі жанында отырған 

әйелге көп білетіндігін паш ете 
отырады. Көп білетіндігін көрсетем 

деп, мақтанудың ырқына кіріп 
кеткендігі соншалық, бірде 

жанындағы әйелге ойын ойнауды 
ұсынады. 

- Сізге сұрақ қоямын, жауабын 
таппасаңыз маған 500 теңге 
бересіз, содан кейін сіз сұрақ 

қоясыз мен жауабын таппасам 
сізге 5000 теңге беремін, - дейді. 

Әлгі әйел келіседі. 
- Ай мен жер арасындағы 

қашықтық қанша шақырым? - 
дейді. 

Әйел үндеместен әмиянынан 500 
теңге шығарып береді. Енді сұрақ 

қою кезегі әйелге келеді. 
- Тауға 3 аяқпен өрмелеп шығып, 4 

аяқпен жерге түсетін не? - дейді. 
Әлгі кісі ары ойланып, бері ойла-
нып, таба алмайды. Әмиянынан 

5000 теңге шығарып береді. 
Әйел ақшаны әмиянына салып 

жатқанда, әлгі кісі:
- Жаңағы сұрақтың жауабы не?» 
- дейді. Әйел тағы да үндеместен 

әлгі кісіге 500 теңге беріпті. 
***

Құлағына сырға таққан, шашы 
ұзын жас жігіт автобусқа мінеді. 

Артында тұрған қарт әже: 
- Қызым шетке тұрасың ба, өтіп 

кетейін, - дейді. Әлгі жігіт: 
- Апа, мен қыз емеспін! - дейді. 

Кәрі апаның сол сәттегі сөзі 
автобустағыларды ду күлкіге 

қалдырған екен: 
- Ойбуй, байғұс-ау, жастайыңнан 
жесір қалғанбысың?! - деген екен.

***
Бір күні жануартану пәнінің 

мұғалімі оқушыларға сұрақ қояды. 
- Африкада мекендейтін 5 жануар-

ды атаңдар! - депті. 
Сонда бір бала атып тұрып:

- Екі піл, үш жираф, - деген екен.
Дайындаған: Қажымұқан ҒАБДОЛЛА

Қандай ұшақ көрсек те, 
барлығының терезесі сопақ фор
мада жасалған. Бұл – 60 жыл 
бұрынғы тәжірибенің нәтижесі. 
Содан бері ұшаққа иллюмина
торлар сопақ немесе домалақ етіп 
орнатылады. 

Алғашқы ұшақтардың терезелері 
төрт бұрышты болғаны мәлім. Ин
женерлер еш күдіксіз стандартты 
әйнектерді орната бастады. Бұл 
жолаушылар тасымалдайтын түрлі 
жаңа ұшақтар шығып жатқан 1950 
жылдар болатын. Көппен бірге De 
Havilland атты ағылшын компа
ниясы да «Комета» лайнерін жа
сап шықты. «Комета» ұшағы сол 
уақыттағы техникалық қабілеті 
мықты лайнер болды. Алайда 1954 
жылы ұшақ апатқа ұшырап, 56 адам 
қаза тапты. 

Инженерлер апат себебін анық
таймыз деп түрлі тәжірибе жаса
ды. Сынақтар арқасында апат төрт 
бұрышты иллюминаторлар кесірінен 
болғаны анықталып, ұшақ жасайтын 

бүкіл компания жаппай сопақ тере
зелерге көше бастады. 

ТӨРТ БҰРЫШТЫ 
ТЕРЕЗЕЛЕР АПАТҚА ҚАЛАЙ 

СЕБЕП БОЛДЫ? 

Ұшақ құрылымындағы т ік, 
сүйір бұрышты бөлшектер әуеге кө
терілгенде жарылуға дайын тұрады. 
Себебі жоғары қысым кезінде 90 
градус бұрыштар жарылуға бейім бо
лады. Демек төртбұрышты әйнектер 
мен жақтаулар қысым балансын 
сақтауға қауқарсыз. Тек терезе ғана 
емес, ұшақтың барлық бөлігі тік, 
сүйір бұрышты бөлік терден ада. 
Сондайақ ғарыш зымырандарының 
да терезелері мен құрылымы сопақ 
формада жасалады. 

АЛ АУА ҚЫСЫМЫ 
ҚАЙДА ҚАЛДЫ? 

Ауа қысымының балансын ил
люминатор түбінде орналасқан 
кішкентай тесік сақтап тұрады. Ұшақ 

әуеге көтерілгенде сыртқы темпера
тура 35°тан төмен болады да, ауа 
сы ғы лып, қысым күшейеді. Ал әлгі 
тесіктер арқылы ауа ішке кіріп, ба
ланс сақталады. 

ИЛЛЮМИНАТОРДЫҢ 
ҚАЖЕТІ ҚАНША? 

Бір қарағанда, әуре болмайақ 
ұшақтарға терезе жасамаса да бола
тындай көрінеді, бірақ онсыз бол
майды. Экипаж тек борт ішіндегі 
емес, сыртындағы жағдайды да на
зарда ұстауы тиіс. Мысалы ұшақ тың 
қозғалтқышы бұзылып, істен шыға 
бастаса оны иллюминатордан бірден 
байқауға болады. Болашақта терезесі 
жоқ ұшақтар да пайда болуы мүмкін. 
Франциялық Technicon Design ком
паниясы сырттағы көріністі тұтас 
көрсететін панорамақабырғасы бар 
ұшақтың концепциясын жасаған 
екен. Кім біледі, бәлкім, ертең ұшақ
тың бәрі осындай болатын шығар?

massaget.kz
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Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық 
консерваториясының 
камералық залында 
ұлы күйші Құрманғазы 
Сағырбайұлының 200 
жылдық мерейтойы 
аясында «Құрманғазы 
мұрасы және оның 
Қазақстанның заманауи 
мәдениетіне әсері» 
атты мәслихат өтті.  
Жиынға Қазақстан 
Республикасының Мәдениет 
және спорт министрлігі 
мен Білім және ғылым 
министрлігінің өкілдері, 
бірқатар бұқаралық ақпарат 
қызметкерлері, сондай-
ақ белгілі ғалымдар, 
Астана, Атырау және Орал 
қалаларынан келген арнайы 
қонақтар қатысты.

А – материалдың жариялану ақысы төленген

Мәжілісте музыкатанушы, өнертану 
ғылымдарының докторы, Ш.Уәлиханов 
атындағы сыйлықтың лауреаты, Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  Ұ л т т ы қ  ғ ы л ы м 
академиясының корреспондентмүшесі, 
Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, 
профессор Сара Күзембай,  Қазақ ұлттық Жа
ратылыстану ғылымдары Академиясының 
академигі, Құрмет орденінің иегері, био
логия ғылымдарының докторы, профессор 
Ажар Жұбанова, Қазақстанның Халық 
артисі, мәдениет саласының құрметті 
қызметкері, «Парасат» орденінің иегері, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық 
өнер академиясының профессоры Нұрғали 
Нүсіпжан, күйші, ғалым, Қазақстанның 
еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, про
фессор Айтжан Тоқтаған; Қазақстанның 
Еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ ұлттық өнер 
университетінің «Домбыра» кафедрасының 
меңгерушісі, профессор Жанғали Жүзбай, 
Атырау облысы Мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының басшысы Сала
мат Сабыр, домбырашы, Ғ.Құрманғалиев 
атындағы облыстық филармониясы «Орал 
сазы» фольклорлық ансамблінің жетекшісі 
Асқар Кенжеғалиев, Қазақстанның Еңбек 
сіңірген қайраткері, Құрманғазы атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық халық 
аспаптар оркестрінің директоры Нұрғиса  
Дәуешев, Қазақстанның Еңбек сіңірген 

ҰЛЫ КҮЙШІНІҢ 
рухы асқақтаған күн

Шарайна

қайраткері, Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясының «Қобыз және 
баян» кафедрасының меңгерушісі, про
фессор Базархан Қосбасаровтар баяндама 
жасап, халықтың маңдайына біткен біртуар 
күйшінің шығармашылығы мен соңына 
қалдырған баға жетпес мұрасы туралы 
келелі ойларын ортаға салды. 

Әнші Нұрғали Нүсіпжан: 
– Туғанына 200 жыл толған бабамыздың 

бүгінгі Ел Тәуелсіздігі жағдайындағы ме
рейтойы ұлттың мәдени өміріндегі алатын 
орны өлшеусіз. Сондықтан, аталған ғылыми 
шараны ерекше оқиға деп бағалауымызға 
негізіміз мол. Өйткені, сонау совет за
манында осы консерваторияның өзінде 
күні кешелерге дейін классикалық са
лада, көбінесе, орыс музыкасының үгіт
насихаты жүргізіліп келгені ешбір жа
сырын емес. Енді, міне, егемендігіміз өз 
қолымызға тиген дәуірде сол ойсыраған 
олқылықтың орны лайықты толтырылып 
келеді. Осындай сәттерде алдымызда «анау 
алып тұлғалардың жоғын жоқтайтын, 
олардың аруағын асқақтататын елдігіміз бар 
ма, жоқ па» деген әңгіме тұрар еді. 

Кешегі күндері Құрманғазы бабамыздың 
мерейтойына арналған халықаралық фести
валь дүркіреп өтті. Оған бірқатар сырт елдер 
өз өкілдерін білікті мамандарын жіберіп, 
бізбен бірге қуанғанын көрдік. Олар ән
күй жарысына келгендей, өздерінің де 

өнерлерін көрсетіп, көңіл серпілтті. Біздің 
де жеткен жетістіктерімізге куә болып, қол 
соғып, риясыз пікірлебіздерін білдірді. 
Ондай шараларды ұлттық музыкамыздың 
н а ғ ы з  д е ң г е й і н  к ө р с е т к е н  ә л е м д і к 
деңгейдегі ашық сабақ, лайықты ісшара 
десек, артық айтқанымыз емес. Көңіліміз 
толды. Расында да, басқасын айтпайақ, 
өзіміздің түркі дүниесіндегі, мұсылман 
әлеміндегі  дәрежемен салыстырсақ, 
Құдайға шүкір, елдігіміздің, өнеріміздің 
шоқтығы биік екені айқын көрінетіні зор 
мақтаныш сезіміне бөлейді. Мұндайды, 
айдарымыздан жел ескен сәттер деп асқақ 
сөйлеуге құштарланбасақ та, еңсеміздің 
биіктеп, шоқтығымыздың көтерілетіні 
өтірік емес. Енді, міне, мынау ісшарада 
«неміз бар, неміз жоқ» деп және маңызды 
әңгімедүкен құрып отырмыз. Сөйтіп, 
аруақты Құрманғазы бабамыздың мерекесі 
ойдағыдай жалғасуда. Тәуба дейік, мұны да 
үлкен істердің бастамасы деп түсінген жөн. 
Қазақ музыкасының, дәстүрлі әнкүйіміздің 
алатын орны, баратын жері, жайлайтын 
өрісі әлі де кең. 

Өнердің бір қасиеті – оның өлшеулі 
межесі болмайды. Ол – шексіз. Тұңғиық 
терең. Сондықтан, шеберлік талантымен, 
іскерлікпен игерілген дүние ешқашан да бір 
жерде тоқтап қалмайды.

Қарап отырсақ, біздің осынау әйгілі 
консерваторияны бітіргенімізге де жар
ты ғасыр уақыт өтіпті .  Құрманғазы 
атамыздың атындағы оқу орнында білім 
нәрімен сусындадық, өсіпөндік. Ұлттық 
идея, мемлекеттік мүдде тұрғысынан 
алғанда алдымызда талайталай асқаралы 
міндеттер тұр. Біле білсек, желбіреген көк 
байрағымыздың астында атқарылатын сол 
қастерлі мұраттардың бәрі Құрманғазы 
аталарымыздың күйлері рухымен тікелей 
байланысты. Сол бабалар көксеген арманды 
жас ұрпақ санасына жеткізіп, ел игілігіне 
айналдыру – біз арқалаған аманат. Ал 
аманатқа қиянат жасауға қақымыз жоқ екені 
өзөзінен белгілі. 

Ұлы қазақ елінің қасиеті мәңгілікке, 
ғасырдан ғасырға жете берсін. 

***
Ісшараны консерватория ректоры, ҚР 

Еңбек сіңірген қайраткері Арман Жүдебаев 
жүргізіп отырды.  

Гүлмира САДЫҚ 


